
",.-8ש גמישלעצמאיםייסטטוסיי-חייםלביטוחהנללייםהתנאים

הגדרות-1סעיף
המשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
)להלןכמפורטלצדוהמופיעה

,1999-ט"התשנהחברותבחוקכהגדרתהחובאגרת-ח"אג
שהנפיקהחובואגרתהמדינהשהנפיקהחובאגרתלרבות
שיתופיתאגודה
עםהמתקשר,תאגידאואדםבניחבר,האדם-הפוליסהבעל

בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחבחוזההחברה
.הפוליסהכבעל
הקרובהולדתויוםלפינקבעהמבוטחגיל-המבוטחגיל

.אחריוהבאאולושקדםזה,החישובלתאריךביותר
מהחי0נוןהמנוניםסכומים-המצטברהחסכוןניהולדמי

השקעהבמסלולההשקעותניהולבגיןהמבוטחשלהמצטבר
.ביטוחפרטיובדף(א)4בסעיףכמפורט

בגיןהשוטפתמהפרמיההמנונים0נומים-מפרמיהניהולדמי
.ביטוחפרטיובדף(א)4ב0עיףכמפורט,החברההוצאות

בלתיחלקומהווהלפוליסההמצורףדף-הביטוחפרטידף
הביטוחפרטיואתהפוליסהמספראתהכולל,ממנהנפרד

,הביטוחייםהניסויים,הביטוחתקופתלרבות,הספציפי
.ניהולודמי,הפרמיה
לרבות,המפקחוהוראותצווים,תקנות,חוקים-תחיקתיהסדר
עלהחליםהתנאיםאתיסדירואשר,להלןהמוזכריםהחוקים

.לעתמעתשיחולוכפי,והחברההמבוטח,הפוליסהבעל
אושוטפתפרמיהשאינההפקדה-פעמיתחדהפקדה
חלהאם,פעמית-חדבהפקדהשדווחה,קופותביןהעברה
-חדכהפקדהלקבלההסכימהושהחברה,דיןפיעלדיווחחובת
.לנהליהבהתאםפעמית
.מ"בעלביטוחחברהמנורה-חברה
.1981-א"התשמהביטוחחוזהחוק-חוק

הצבוריםהכספיםסך-השקעהבמסלולמצטברחיסכון
.מסויםהשקעהבמסלול
בכל,בפוליסההצבוריםהכ0פיםכל0ך-מצטברחיסכון

.הפרקיםכלפניועלההשקעהמסלולי

בניכוימצטברח0נון-(פדיוןערך)למשיכהמצטברחיסכון
ובאופן,החישובביום,המצטברהחסכוןניהולודמימשיכהקנס

אוהפוליסהותמומשבמידה,הפוליסהבתנאיהמפורטהחישוב
.ממנהחלק
ממסלולבפועלנספיםנמשנובוהיום-כספיםמימושיום

הכ0פיםבגיןרווחיםנזקפובוהאחרוןהיוםשהוא,השקעה
.שנמשכו

שיעורשהיאעתבכלאשרהשקעהמסלוללגבי-מסחריום
לגבי.עסקיםיום-%20עלעולהאינוחוץערךניירותהחזקת
ערךניירותהחזקתשיעורשהיאעתבכלאשרהשקעהמסלול
בבורסההןמסחרמתקייםשבויום-%20-מגבוהחוץ

מחוץרלבנטייםמוסדריםבשווקיםאו/ובבורסותוהןבישראל
.לישראל

יוםלרבות,בבורסהמ0חרמתקייםשבויוםכל-עסקיםיום
לחוק50סעיףפיעלסגירתהבשלמ0חרמתקייםלאשבו

.ערךניירות
בדףובמפורטהמבוטחרכשאותוביטוחיכיסוי-ביטוחיכיסוי

נקובשמוואשרהפוליסהלפיבוטחושחייוהאדם-מבוטח
.כמבוטחבפוליסה

שקבעה(וירקותפירותכולל)לצרכןהמחיריםמדד-מדד
מוסדכלי"עיתפרסםאםאף,ל0טטי0טיקההמרכזיתהלשכה
שהואבין,במקומושיבואאחרמדדכללרבות,אחרממשלתי

.לאואםוביןהקייםהמדדבנוישעליהםנתוניםאותםעלבנוי
הלשכהתקבע,הקייםהמדדבמקוםאחרמדדיבואאם

.המוחלףהמדדלביןבינוהיחסאתל0טטי0טיקההמרכזית
תחילתשלבחודש1-בהידועהאחרוןהמדד-בסיסימדד

100)1959ינוארחודשלמדדמותאםהב0י0יהמדד.הביטוח
.000,1-במחולק,(נקודות
,הביטוחלסכום,הפוליסהלתנאיבהתאם,הזנאי-מוטב
.הביטוחמקרהבקרות
חישובשבוהשקעהמסלול-ברווחיםמשתתףמנורה

.12ב0עיףכאמורמתבצעהמצטברוהחי0נוןהתשואה
כלאוברווחיםמשתתףמנורהמסלול-מחדלברירתמסלול
.המפקחבאישורבמקומושיבואאחרמסלול
בעלבחרבהםההשקעהממסלוליאחדכל-השקעהמסלול

לרבות,הביטוחפרטיבדףוהמפורטיםהמבוטחאו/והפוליסה
מסלוליפתיחתכולל)לעתמעתבהםשיחולועתידייםשינויים
.(השקעה
התשואהחישובשבוהשקעהמסלול-יומיהשקעהמסלול

.מ0חריוםבכלמתבצעהמצטברוהחי0נון
עסקיעלהפיקוחבחוקכמשמעותוהביטוחעלהמפקח-מפקח
.1981-א"התשמ,ביטוח
,תקופהלתוםהפוליסההגעת,המבוטחמות-הביטוחמקרה
מועד-בגמלה,הביטוחיהכיסויבפרקיהמנוייםהביטוחמקרי

.הגמלהתשלוםהתחלת
ותוספתנספחוכלההצעהוכןזהביטוחחוזה-פוליסה

.לההמצורפים
שתשלוםפוליסה-(מסולקתפוליסה)מוקפאתפוליסה
להקפאההתייחסותכלספקהסרלמען.הופסקבגינההפרמיה
.בחוקכמשמעולסילוקהיאהכוונההפוליסהבתנאי
בעלשעלאחריםותשלומיםהשוטפיםהביטוחדמי-פרמיה

.הביטוחפרטיודףהפוליסהתנאילפי,לחברהלשלםהפוליסה
כללייםלתנאיםהמצורפיםנספחיםאופרקים-ביטוחפרקי
הביטוחיםתנאיאתוהמפרטיםמהפוליסהחלקומהוויםאלה

.הביטוחפרטילדףבהתאם,בפוליסהוההרחבותהנוספים
הצבוריםהכ0פיםהעברתבעתייגבהמעברקנ0-מעברקנס

.הכללייםלתנאים8ב0עיףוכמפורטהשקעהבמסלול

המצטברמהחי0נוןשינוכהסכום-(פדיוןקנס)משיכהקנס
לתנאים10ב0עיףכמפורט.הפוליסהתנאיפ"עהמשינהבעת

.הכלליים
פרטיבדףהנקובהמועדאו70גיל-הביטוחתקופתתום

.המוקדםלפיהביטוח
כחלקזובפוליסההגלולהחייםביטוחתבנית-ביטוחתכנית
ביטוחע0קיעלהפיקוחצופיעלושאושרהממנהנפרדבלתי

.(1981-ב"תשמ)(תבניותושינויחדשותביטוחתוכניות)
דרכי)ביטוחע0קיעלהפיקוחתקנות-השקעהדרכיתקנות
.2001-א"התש0(התחייבויותיווניהולמבטחשלההוןהשקעת

.הביטוחפרטי
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מנייהש
וניהוללאישורגללים)הננסהמ0תקנות-הננסהמסתקנות
.1964-ד"תשכ(גמלקופות

הכספיםבערךהגידולשיעור-השקעהמסלולתשואת
.נתונהבתקופה,ההשקעהבמסלולהמושקעים

החברהחבות-2סעיף
לתוקפהנכנסת,הפוליסהפיעל,החברהשלחבותה(א)

פרטיבדףבפוליסהבמצוין,הביטוחהתחלתבמועד
הפרמיהבמלואהששולמהבתנאיזאתאולם,הביטוח

.בפוליסההנקובה,הראשונה
,הביטוחסכוםמתשלוםהחברהפטורהבומקרהבגל(ב)

החיסכוןאתהחברהתשלם,החוקלפיאולפוליסהבהתאם
,להלן10בסעיףכהגדרתוהפוליסהשללמשיכההמצטבר

תתבטלתשלומוועם(ז)17סעיףפיעלחובכלבניכוי
.הפוליסה

הפרמיותתשלום-3סעיף
,בפוליסההקבועיםהפירעוןבזמניתשולמנההפרמיות(א)

תשלוםחובת.החברהתסכיםשלהןהתשלוםמדרכיבאחת
בכךאיןאולם,הביטוחמקרהקרותעםנפסקתהפרמיות

שזמןפרמיותמתשלוםהפוליסהבעלאתלפטורכדי
.הביטוחמקרהקרותלפניפירעונן

כלשהוחודשבגיןפרמיה.למדדצמודהתהיההפרמיה(ב)
.לחודש15-מהיאוחרלאתשולם

ודמיחיסכון,הביטוחיהכיסוילמרכיבתחולקהפרמיה(ג)
.להלן(א)5בסעיףהמפורטיםהגלליםלפיניהול

שבפיגורלסכוםתתוסף,במועדהכלשהיפרמיהשולמהלא(ד)
בחברההנהוגבשיעור,ריביתממנונפרדבלתיכחלק-

המרביתהצמודההפיגוריםמריביתיותרלאאךעתבאותה
היווצרמיוםמחושבתנשהיא,התחיקתילהסדרבנפוף
.בפועללתשלומהועדהפיגור

תהיה,במועדהממנהחלקאוהפרמיהשולמהלא(ה)
בכפיפותהפוליסהלהקפיאאולבטלרשאיתהחברה
.זהלענייןביטוחחוזהחוקלהוראות

.בפוליסהכמצוין,החברהבמשרדילשלםישהפרמיותאת(ו)
לבנקקבעהוראתידי-עלגםהפרמיותאתלשלםניתן

(שיקיםשירות)החברהלחשבוןישירותפרמיותלתשלום
בבנקהחברהחשבוןזינויאתהחברהתראהכזהובמקרה
.בתשלומה,הפרמיהבסכום

הדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההסכמת(ז)
במקום,הענייןלפי,פירעונהזמןלאחראו,לעילהמפורטות

במקריםגםכךלנהוגכהסכמתהתתפרשלא,מסוים
.כלשהםאחרים

בפוליסהניהולדמי-4סעיף
לפייהיוהמצטברהחיסכוןניהולודמימפרמיההניהולדמי(א)

,המבוטחלבחירתבהתאם,להלןבטבלההאפשרויותאחת
]הביטוחפרטיבדףכמפורט

בגיןמפרמיהניהולדמיייגבולאלעילהאמוראףעל
.פעמית-חדהפקדה

המודללפייהאהמצטברהחסכוןניהולדמיחישובאופן(ב)
]להלן

:כדלהלןהניהולדמייחושבויוםמדי(1)
.ח"בשניהולדמי=[114

DNP=פרטיבדףהמפורטיםניהולדמיאחוז
.הביטוח

YM=היוםבסוףמצטברתיתרה.
אם=ר[4ן'[)ל(ק/365

מהיתרהוייגבוהחודשבמהלךיצטברואלהניהולדמי(2)
פדיוןבמועדאו,חודשמדי,המבוטחשלהמצטברת

המצטברתהיתרה,ספקהסרלמען.הפוליסהשל
.שייגבוהניהולדמיבגובהחודשמדיתופחת

ושערוכההפרמיהחלומת-5סעיף
החיסכון-הפוליסהרכיביביןחודשמדיתחולקהפרמיה(א)

:הבאהסדרלפיוההוצאותהביטוחיהסיכון
המפורטהשיעורלפימפרמיהניהולדמיייגבותחילה-

.לעיל(א)4ב0עיף
אםהביטוחייםהכיסוייםלעלותפרמיותייגבומכןלאחר-

.בווכנקובהביטוחפרטיבדףגאלהקיימים
במסלוליותושקעלחסכוןתועברהפרמיהיתרת
.ההשקעה

-חדהפקדהלהפקידמהחברהלבקשרשאיהפוליסהבעל(ב)
פיעללשלםשעליוהחודשיותלפרמיותבנוסףפעמית

.לחסכוןבפרמיהתיחשבכזאתפרמיהוכל,הפוליסה
אופרמיהלגביהתשלוםיום,היומייםההשקעהבמסלולי(ג)

ליוםעדיהיה,בחברהשהתקבלהפעמית-חדהפקדה
לרבותהכספיםהתקבלובוהיוםשלמחרתהמסחר
,אחריוהבאהמ0חרליוםעדאו,הפקדתםבדברההוראות
יומיהשקעהבמסלול.מסחריוםאינוהתשלוםויוםבמידה
.התחיקתילה0דרבהתאםהפרמיותישוערכו

אפשרויות

.א
.ב
.ג
.ד
.ה

.ז
.ח
.ט

.א"י

הניהולדמי
מפרמיה
מקסימליים

%0
%2
o/3o0/ש

%4
%5
%6
%7
%8
%9
0י%
%11

621נספח
החיסכוןניהולדמי

המצטבר
מק0ימליים

%0.2
%9.1
%8.1 ,

4סד 0/1.1

%6.1
%5.1

י.,*/0
%3.1 ,
Iףסי

.

z

-

/o

0/1.1

%0.1
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תנורהמ בסלביטוחחברהפקששו
א"

י"עפהפרמיותישוערכוברווחיםמשתתףמנורהבמסלול(ד)
.התחיקתילהסדרבכפוףוישתנהשלהלן(ו)ק"בסהמפורט

1-הביןששולמהפרמיה,ברווחיםמשתתףמנורהבמ0לול(ה)
ואילו,לחודש1-בשולמהכאילותחושבלחודש15-ל

כאילותחושבואילךבחודש16-מהששולמהפרמיה
.העוקבלחודש1-בשולמה

ודיווחחשבונותניהולהשקעות-6סעיף
להלן)השקעותמסלוליבכלתבוצענהההשקעות(א)

כפי,מסלולכלשלולמדיניותלתקנותבהתאם("ההשקעות"
השקעותמיתרבנפרדתנוהלנה,המפקחי"עשאושר
לתקנותבהתאםנפרדיםחשבונותלגביהםוייערכוהחברה

מסלוללפתוחרשאיתהחברה.הענייןלפיההשקעהדרכי
לשנותאוקייםהשקעהמסלוללסגור,חדשהשקעה
,פתיחהעלהודעה.השקעהמסלולשלהשקעהמדיניות
.להלןבמפורטתינתן,באמורבמדיניותשינויאו,סגירה

מיאוהחברהידיעליעשומקצתןאוכולןההשקעות(ב)
לפי(ל"בחואובישראלקשוריםגופיםלרבות)מטעמה
תוךמקצועיותמידהאמותפיעל,הבלעדידעתהשיקול

וכלענייןכללהעדיףומבליובסינוניםבתשואותהתחשבות
.התונניתבמסגרתהמבוטחיםכללשלעניינםפניעלשיקול

,מכירה,קניהפעולותעתבכללבצערשאיתהחברה(ג)
בנכסיםאחרתעסקיתפעולהכלאו/ונכסיםשל,השאלה

לקנותאוליצורלרבות,השקעהמסלולבגלהמופקדים
בתקנותהקבועיםבשיעורים,אופציותאו/ועתידייםחוזים

צדדיםעםועסקאותלבורסהמחוץעסקאות,ההשקעה
תבואאשרהוראהכלאולתקנותבכפוףוהכל,קשורים
הפוליסותבעלילטובתמתאיםלהשיראהנגל,במקומן

.והמבוטחים
כךתיעשהאופציותאו/ועתידייםחוזיםשלקניהאו/ויצירה(ד)

,עתידיםחוזים)ב0י0נכסבמונחיהכוללתשהחשיפה
במדיניותמהמוגדרתחרוגלא(ב0י0נכ0,אופציות
.המסלולשלההשקעה

ההשקעהמסלול-7סעיף
אוהפוליסהבעליקבעו,הביטוחהצעתהגשתבמועד(א)

ניתן)נלהלןבתונניתההשקעהאופןאתהמבוטח
לביןברווחיםמשתתףמנורההשקעהמסלולביןלבחור
.זמניתבושניהםאתלאאך,יומיהשקעהמסלול

רשאייהא,יומיבמסלולוהמבוטחהפוליסהבעלבחר(ב)
יהיואשרהשוניםהיומייםההשקעהמסלוליביןלבחור
.הבחירהבמועדפתוחים

חלוקתאתלשנותוהמבוטחהפוליסהבעלרשאיעתבכל(ג)
אשר,השוניםההשקעהמסלוליביןהעתידיתהפרמיה

הודעהכךעלשנתןובתנאי,השינויבמועדפתוחיםיהיו
15ב0עיףלאמורובנפוף(ג)21בסעיףבאמורבכתב

.(ד)

621נספח

כספיםומימושמסלוליםביןכספיםהעברת-8סעיף
מסלוללשנותובקשיומיהשקעהבמסלולהמבוטחבחר(א)

לעשותרשאייהא,בתוכניתצבוריםלכספיםבאשרהשקעה
(ג)21ב0עיףכאמורבכתבהודעהכךעלשנתןובתנאי,כן

.(ד)15ב0עיףלאמורובכפוף
-בפעמיםמארבעלמעלהזהק"בסכאמורהמבוטחפעל(ב)

כאמורשינויאוהעברהבכלמעברבקנסיחויב,חודשים12
ייזקףהמעברקנס.המועברמה0נום%25.0שלבשיעור
.מועבריםהכספיםממנוההשקעהלמסלולבמלואו

עקבלמשנהואחדיומיהשקעהממסלולכספיםהעברת(ג)
ההעברותמארבעכאחתתחשבלא,השקעהמסלולסגירת

.לעילב0עיףהאמורות
למסלוליומיהשקעהממסלולהמופקדיםכ0פיםהעברת(ד)

ימיארבעהתוךייעשוהכ0פיםומימושאחריומיהשקעה
ובכפוףהמבוטחאוהפוליסהבעלהודעתמתןלאחרמסחר
המופקדיםהכ0פים.(ג)20ב0עיףכאמורהמסמכיםלקבלת
הםממנוהמסלולבתשואתיזוכויומיהשקעהבמסלול
,בכללועדההעברהתתבצעבוהמסחרליוםעד,מועברים

מיוםהחלהועברואליוהיומיהמסלוללתשואתזכאיםויהיו
.הכ0פיםהועברובוהמ0חריוםשלאחרהראשוןהמ0חר

n ~uo9-השטעהמסלולישלוסגירהפתיחה
למסלוליםבמקבילחדשיםמסלוליםלפתוחרשאיתהחברה(א)

.המפקחבאישור,הקיימים
מסלוללסגור,המפקחלאישורבנפוף,רשאיתהחברה(ב)

.השקעה
הבאותןהדרכיםמשתיבאחתיתבצעהסגירהאופן(ג)

.חדשותלהפקדותסגוריהיהההשקעהמסלול-
הכ0פיםדהיינו,לחלוטיןסגוריהיהההשקעהמסלול-

השקעהלמסלוליועברוהשקעהמסלולבאותוהצבורים
.אחר

הפוליסהלבעלכךעלהודעההחברהתשלחהמקריםבשני(ד)
תבקשבה,ההשקעהמסלולסגירתלפנייום45לפחות
חלופיהשקעהמסלוללקבועהפוליסהמבעלהחברה
מהמסלולהצבירהולהעברתחדשיםכ0פיםלהפקדת
ובעלבמידהכיבהודעהיפורטכן.הענייןלפי,הנסגר

יום30תוךחלופיהשקעהמסלולקבעלאהפוליסה
המחדלברירתבמסלולהכ0פיםיושקעוההודעהממשלוח
שינוילאחרמקרהבכל.הנללייםבתנאים1ב0עיףכמוגדר
השינויבדברהודעה,תשלחהחברה,ההשקעהמסלול
.השינויביצועממועדיום30בתוך

ייחשבכלשהוהשקעהמסלולשלהשקעהמדיניותשינוי(ה)
.חדשמסלולופתיחתההשקעהמסלולכסגירת

מסלולבנלההשקעהמדיניותמגבולותזמניתחריגה(ו)
איאו,רצופיםיום30עלעולהשאינהלתקופההשקעה
30עדשלבתקופהההשקעותמדיניותבהוראותעמידה

כחריגהתיראהלאההשקעהמסלולפתיחתמיוםיום
.ההשקעותממדיניות
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במסלולההשקעהבמדיניותחריגהשלבמקרה(ז)
תתוקן,יום30עלכאמורהעולהכלשהוהשקעה
נכסילנזילותבכפוףאךמידיבאופןכאמורהחריגה
.השוקותנאיהמסלול

,יום45-למעבר,מהותיתוהינה,החריגהנתמשנה(ח)
.תיקונהאופןועלהחריגהעללמפקחהחברהתדווח

.למשיכההמצטברהחסכון-10סעיף
אתלבטל,עתבכל,רשאיםוהמבוטחהפוליסהבעל(א)

אתולקבללחברהבכתבבהודעההפוליסהפיעלהביטוח
הביטול.להלןכמפורטבפוליסהלמשיכההמצטברהחסכון
בוטל.לחברההאמורהההודעהמסירתעםלתוקפוייכנס
זהסעיףלהוראותבהתאםהפוליסהפי-עלהביטוחיהכיסוי

הפוליסהבעלידיעלבין,(ה)03עיףלהוראותבהתאםאו
נספחיפיעלביטוחלסכוםהזכותתבוטל,החברהידיעלאו

ישולםהמבוטחמותובמקרה,הביטוחייםהכיסויים
.בלבדלמשיכההמצטברהחסכון

,המצטברלחסכוןשווהיהאלמשיכההמצטברהחסכון(ב)
חלקבמהלךשהצטברוהמצטברהחסכוןניהולדמיבניכוי

השיעוריםפיעלמשיכהקנסובניכוילמשיכהעוברהחודש
)להלןהמפורטיםהמצטברהחיסכוןמתוך

621נספח
תשלוםהפסקתמיוםחודשים12-מיותרלאשחלפוובתנאי

בהתאםיהיהזה0עיףפיעלהפוליסהחידוש.הפרמיות
,דעתהשיקולפי-על,החברהידי-עלשייקבעולתנאים
בדיקהאו/ובריאותהצהרתב0י0על,החידושבמועד
הכיסויעבורהפרמיהשולמהאםלמעט.חדשהרפואית
עלהרובץשהחובובתנאי,באמורתקופהבגיןהביטוחי
שהמבוטחנוסףותנאי.קייםאםבמלואוישולםהפוליסה

.זהתשלוםבמועדחיעודנו

המצטברהחסכוןחישוב-12סעיף
:ברווחיםמשתתףמנורהבמסלול(א)

וישתנהלהלןכמפורטיתבצעהמצטברהחי0נוןחישוב
בעתידותשונההיה.התחיקתיההסדרלהוראותבהתאם
ייחשב,יומיתתשואהלשיטתהתשואהחישובשיטת

.מכךהמשתמעכלעליומילמסלולהמסלול
:כלהלןההגדרותיחולוזהסעיףלעניין
מסלולשלהמשוערךהשווי-החודשיהמשוערךהשווי

בוהחודששלהאחרוןהעסקיםליוםהחודשיההשקעה
.החודשיהחשבוןנעשה

(שליליאוחיובי)הרווחשלמצטברחשבון-חודשיחשבון
.החודשיההשקעהממסלולהנובע
וכלהערךוניירותהפיננסייםהנכסיםשווי-נכסיםשווי
במסלולהנכ0יםשוויחישוב.זהבמסלולהמוחזקאחרנכס
דיןפרטי)הביטוחעלהפיקוחלתקנותבהתאםייעשהזה

הסדרכלאו,לעתמעתבתוקףשיהיוכפי,(וחשבון
.במקומןשיבואאחרתחיקתי

החברהתערוך,האחרוןהע0קיםביום,לחודשאחת(1)
.החודשיהחשבוןאת

)כדלקמןלנוסחאותבהתאםייערךהחודשיהחשבון(2)

מדיהחברהתקבעהחודשיהחשבוןבמסגרת(א)
.החודשיהמשוערךהשוויאתחודש

ידי-עליקבעהחודשיהחשבוןעריכתבמ0גרת(ב)
,המסלולשלהחודשיתהתשואהשיעורהחברה
חול-הבחודשRmשתסומן

נגדירל

במסלולהנכ0יםשלהמשוערךהשווי=4

.השוטףהחודשבסוףהחודשיההשקעה
.החודשבמשךמהננסיםשנמשנו0נומים=8

במסלולהנכ0יםשלהמשוערךהשווי=0
.הקודםהחודשבסוףהחודשיההשקעה

ההשקעהבמסלולשהושקעו0נומים=ם
.החודשבמשךהחודשי

Rm=(0-8+4-ם)אזי
(0+ם-2/8)

שניתנוהלוואותכוללותהשקעות,ספקהסרלמען
,הפוליסותשללמשיכההמצטברהחסכוןבמ0גרת
.השקעותמסלוללאותוהשייכיםומזומנים

שהיאכפיהתשואהפיעלישוערךהמצטברהחסכון(3)
המצטברמהחסכוןניהולדמיבניכוילעילמחושבת
.(ב)4בסעיףכמפורט

:היומייםבמסלולים(ב)
בהתאםלהלןכמפורטיתבצעהמצטברהחי0נוןחישוב

.התחיקתיהה0דרלהוראות

שבגינםחודשים'מס
פרמיותשולמו

1-11
12-23
24-35
36-47
48-59
ויותרו60

שיעור

%0.15
%0.12
%0.9
%0.6
%0.3
%0.0

קנ0ייגבהלאפעמית-חדהפקדהבגיןלעילהאמוראףעל
.משיכה

שחלפוובתנאי,חודשיותפרמיות60-מפחותשולמו(ג)
ועדהפרמיותתשלוםהפ0קתממועדחודשים12לפחות
יופחת,הפוליסהחודשהלאעודוכלהמשיכהלמועד
,(ב)ק"בסלעילהמפורט,המצטברמהחסכוןהשיעור
תשלוםהפ0קתממועד,שחלפהשנהכלעבוראחדבאחוז

.הקנסלאיפוסועדהמשיכהמועדעדהפרמיות
אולמבוטחאוהפוליסהלבעלהחברהתשלםמקרהבכל(ד)

המגיעחובכלבניכוילמשיכההמצטברהחסכוןאתלמוטב
תנאיפיעלהמוטבאוהמבוטחאוהפוליסהמבעללה

.החוקלהוראותבכפוף,הפוליסה
מהיוםיום30תוךישולםהכולללמשיכההמצטברהחיסכון(ה)

.החוקלהוראתבכפוף,לשלמוהחברהשתתבקש

הפוליסההקפאת-11סעיף
הפוליסהתומר,הפרמיותתשלוםהפ0קתשלבמקרה(א)

כליבוטלו,כאמורהפוליסההקפאתעם.מוקפאתלפוליסה
הביטוחפרטיבדףהמפורטיםהנוספיםהביטוחייםהכיסויים
.לחוקובנפוף

כמפורטיהיההקפאהלאחרלמשיכההמצטברהחסכון(ב)
.הענייןולפי10ב0עיף

אתלבקשרשאיהפוליסהבעליהיה,הפוליסההוקפאה(ג)
שולםלאלמשיכההמצטברשהחי0נוןבתנאיזאת,חידושה
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תהיהבוהראשוןהמסחריוםלמעט,מסחריוםמדי(1)
שלחישובהחברהתבצע,ההשקעהבמסלולפעילות
שעריהיההמסלוליםלכל.המסלוליםלכלתשואות
.למכירהקניהביןהבדלללאאחיד

)כדלקמןמ0חריוםכלבסוףיחושבהמסלולשער(2)

.המ0חריוםבסוףנכסיםשווי=4נ
ביוםהיומיההשקעהממסלולשנמשכוסכומים=8

.המ0חר
.הקודםהמ0חריוםבסוףהנכסיםשווי=(

ביוםהיומיההשקעהבמסלולשהושקע0נום=ם
.המ0חר

Rd=טליוםיומיתשואהשעור

טן=(4נ+8-(-[))

כל,לעילהתשואהפיעלתשוערךהמצטברתהיתרה(3)
נ0פיובוהנכ0יםבגיןשחושבההתשואהלפימסלול

שהועברופרמיותבגיןתיזקףתשואה.מושקעים

לעילשצויןכפיואילךהפרמיההתשלוםמיוםלחיסכון

.(ב)4בסעיף

n ~uo13-הפוליסהוחידושהביטוחתכניותביןמעבר
שלההפקדותאתלשנותהפוליסהבעלרשאיעתבגל(א)

בנל.קצבהלתכניתוביןהוניתלתכניתביןהפרמיות
מתוךמשיכהקנסחישובלענייןהפוליסהוותק,מקרה
שיעורולעניין,(10ב0עיףהמפורט)המצטברהחסכון

ייחשב((א)4ב0עיףהמפורט)מפרמיההניהולדמי
הוקפאהלאהפוליסהעודכלהביטוחתחילתמתאריך
.הבאב0עיףוכמפורט

הפוליסהוותקיחושב,הפרמיההגדלתשלבמקרה(ב)
המצטברהחסכוןמתוךמשיכהקנ0חישובלעניין

מפרמיההניהולדמישיעורולעניין(ב0עיף10כמפורט)
בדףבמצויןהביטוחתחילתמיום,(א)4ב0עיףכמפורט)

.הביטוחפרטי
חודשים12-מפחותתוךוחודשה,הפוליסההוקפאה(ג)

הפוליסהוותקיחושב,הפרמיותתשלומיהפסקתמיום
תחילתמתאריך,לעיל(א)ב0עיףהאמורלעניין

.הביטוח
12-מלמעלהלאחרהפוליסהאתלחדשהמבוטחביקש(ד)

תחודשהפרמיהתשלומיהפ0קתמיוםחודשים
זהבמקרה.החברהאישורקבלתלאחרהפוליסה
לפילעיל(ב)ק"בסהאמוריםלענייניםהוותקיחושב
.לפוליסההפרמיהשולמהבהםהחודשיםמספר

n ~uo14-תקופהתוםתשלום
,הביטוחמקופתלתשלוםהזכאותלגילהמבוטחהגיעבעת(א)

ובכפוף70מגיליאוחרלאאך,הננסהמסבתקנותכנקוב
החי0נוןאתלמבוטחהחברהתשלם,התחיקתילהסדר

לתכניתהמיוחדיםבתנאיםכמוגדרלמשיכההמצטבר

621נספח

הלוואות-15סעיף
החסכוןמתוךהלוואהמהחברהלבקשרשאיהמבוטח(א)

,התחיקתיההסדרלהוראותובכפוףלמשיכההמצטבר
.התחיקתיבהסדרהנקובהשיעורעלעולהשאינוב0נום

אשרהריביתשיעוריולפיהתנאיםלפיתינתןההלוואה(ב)
בתנאיוזאת,ההלוואהמתןביוםהחברהידיעלייקבעו

לה0דרבכפיפות,למבוטחההלוואהמתןאישרהשהחברה
.התחיקתי

מסכוםתקוזז,כלשהימסיבה,הפוליסהביטולשלבמקרה(ג)
.ההלוואהיתרת,למשיכההמצטברהחיסכון

אתלשנותרשאיםיהיולאהמבוטחאוהפוליסהבעל(ד)
ממסלולכספיםלהעביראו/ו,בפוליסהההשקעהמסלולי
שלמלאלהחזרועדההלוואהקבלתלאחר,למשנהואחד
שלמראשאישורכךעלקבלוכןאםאלא,ההלוואהיתרת

.בכתבהחברה

המוטבקביעת-16סעיף
אך,הפוליסהתנאיפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(א)

.בפוליסההרשוםלמוטבורק
פיעלב0נוםמוטבהמזכההביטוחמקרהאירעבטרם(ב)

המוטבאתלשנותהפוליסהבעלרשאי,הפוליסהתנאי
לאחררקהחברהאתיחייבהשינוי.בפוליסההרשום

,הפוליסהבעלבחתימת,כךעלבכתבהוראהלהשנמסרה
.בפוליסהידה-עלנרשםוהוא

מוטבלקבועזכאיהפוליסהבעליהיהלאמקרהבשום(ג)
.חוזרתבלתיבקביעה

,בפוליסההרשוםלמוטבהמגיעה0נוםאתהחברהשילמה(ד)
הוראהפי-עלבין,במקומוכמוטבאחרבהנרשםבטרם
המאושרתצוואתופי-עלוביןהפוליסהבעלבחתימתבכתב

תהא,לאחרתשלוםעלהמורה,המשפטביתידי-על
בעלוכלפיאחדאותוכלפיחבותמכלמשוחררתהחברה
.במקומושיבואמיוכלעזבונוהפוליסה

n ~uo17-ותשלומההתביעה
לאמורובהתאם,בתוקףהפוליסהבהיות,המבוטחבמות(א)

עללוהמגיעיםהסכומיםאת,למוטבהחברהתשלםלהלן
.הפוליסהמפרקיאחדכלפי

עללהודיעהמוטבאוהפוליסהבעלחייב,המבוטחבמות(ב)
.לונודעשהדברלאחרהאפשריבהקדםלחברהבכתבכך

הביטוחמקרהבעקבות,הפוליסהפי-עללתשלוםתביעה(ג)
,תביעהטופסגביעלבכתבלחברהתימסר,לעילכאמור
כלאליוויצורפודרישהפי-עלמהחברהלקבלויהיהשניתן

.סבירבאופןבוהמבוקשיםהמסמכים
לחברהלמסור,הענייןלפי,המוטבעלאוהפוליסהבעלעל(ד)

והמסמכיםהמידעאת,לכךשנדרשלאחר,0בירזמןתוך
אינםואם,חבותהלבירורלחברההדרושיםהנוספים
.להשיגם,שיוכלככל,לחברהלעזורעליו,ברשותו

התחייבותמכלהחברהתשוחרר,התביעהתשלוםידי-על(ה)
שבגינוהפוליסהשלחלקמאותואו,מהפוליסההנובעת
.התביעהשולמה

.קצבה/להוןהביטוח
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תנורהמ בסלביטוחחברהאפ44שו
א"

במקרההפוליסהפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(ו)
המבטחבידישהיומהיוםימים30תוך,המבוטחמות

.לעיל(ד)ק"01(ג)ק"ב0נאמורוהמסמניםהמידע
המגיעחובכל,הפוליסהבגיןתשלוםמכלתנכההחברה(ז)

תנאיפי-על,המוטבאו,המבוטחאו,הפוליסהמבעללה
.זופוליסה

שכירלעמיתעצמאימעמיתהמבוטחמעמדשינוי-18סעיף
למעמדעצמאישלממעמדהמבוטחמעמדישתנהבובמקרה

זנאייהיה,הננסהמסלתקנותבהתאםשכירעובדשל
שלממעמדהמעברמיוםשנהשלתקופהבתוך,המבוטח
תוךהפוליסהאתלהמשיךשכירעובדשללמעמדעצמאי
המצטברלחיסכוןהקשורבכלהפוליסהוותקעלשמירה
להמשיךיוכלהמבוטח.מהפרמיההניהולדמיושיעורלמשיכה

בהוכחתצורךללאהפוליסהפיעלהביטוחייםהכיסוייםאת
לכיסוייםהפרמיהאתחודשמידיששילםובתנאיבריאותומצב

.כאמורהפוליסהלהמשכתבקשתולמועדעדהביטוחיים

גילהוכחת-19סעיף
לתאריךביותרהקרובהולדתויוםלפינקבעהמבוטחגיל

.אחריוהבאאולושקדםזה,הביטוחתחילת
לשביעות,תעודהידי-על,לידתותאריךאתלהוכיחהמבוטחעל

.החברהשלרצונה

הצמדהתנאי-20סעיף
ביןלמדדהצמדההפרשייתווספוהביטוחפרטיבדףלפרמיה
כלביצועביוםהידועהמדדלביןבפוליסההנקובהב0י0יהמדד
בנקאיתהעברהפי-עלתשלוםשלבמקרה.בפועלתשלום
זינוייוםייחשב,קבעהוראתשלאו,החברהחשבוןלזכות
.בפועלהתשלוםביצועכיוםבבנקהחברהחשבון

לחברההודעות-21סעיף
אוהמבוטח,הפוליסהבעלשלוההצהרותההודעותכל(א)

אךימסרוהמסמכיםוכלבכתבלחברהתימסרנההמוטב
באחדאו,בפוליסהכרשום,הראשיבמשרדהלחברהורק

אחרתבכתובתאו,הארץברחביהחברהשלמסניפיה
לזמןמזמןהפוליסהלבעלבכתבהחברהתודיעשעליה

לתוקפויכנסבתנאיהאובפוליסהשינויכל.(תודיעאם)
רישוםורשמהבכתבלכךהסכימההחברהאםרק

621נספח

הפוליסהבעל,החברהחייבים,כתובתשינוישלמקרהבגל(ב)
אולם.בכתבכךעללהודיעהענייןלפי,המוטבאוהמבוטח
לכתובתהודעותיהםבמשלוחחובתםידיייצאוהצדדים
.להםהידועההאחרונה

להעברההנוגעותהמבוטחאוהפוליסהבעלמאתהוראות(ג)
משיכה,השקעהלמסלוליחלוקהשינוי,השקעהמסלוליבין
יועברומופקדיםלכספיםהנוגעתאחרתהודעהכלוקאו

בומהמועדמסחרימיארבעהתוךויבוצעובכתבלחברה
.ההוראהלביצועהנדרשיםוהמסמניםההודעותהתקבלו

פוליסהאבדן-22סעיף

תעשה,הושחתהאושאבדהפוליסהבמקום,פוליסהעריכת
בעל.הפוליסהבעלידי-עלהודעהשתימסרלאחרורקאך

יהיואם,ממשלתייםואגרותמסיםבתשלוםישאהפוליסה
ההסדרלהוראותבכפוףחדשהפוליסהעריכתוהוצאות,כאלה

.התחיקתי

נוספיםתשלומים-23סעיף
המסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהבעל

עלהמוטליםאוהפוליסהעלהחליםוהעירונייםהממשלתיים
האחריםהתשלומיםכלועלהביטוחסכומיעל,הפרמיות
האלההמ0יםאםבין,הפוליסהלפילשלםמחויבתשהחברה
במשךעליהיוטלואםוביןהפוליסההוצאתבתאריךקיימים
להוראותובכפוףלתשלוםעדאחרזמןבנלאו,קיומהתקופת
.התחיקתיהה0דר

התיישנות-24סעיף
שלושהיאהפוליסהפי-עלתביעהשלההתיישנותתקופת
.הביטוחמקרהקרותמיוםשנים

השיפוטמקום-25סעיף
ורקאךתהיינההזאתהפוליסהמתוךהנובעותהתביעות
.ישראלבמדינתהמו0מניםהמשפטבתיבסמכות

כללי-26סעיף
לביןהפוליסהשלהנללייםהתנאיםביןסתירהשלבמקרה
המסויםהנספחתנאייחולו,מסויםנספחשלהתנאים
.הכללייםהתנאיםיחולוהפוליסהחלקישארועלבהתאמה

.בפוליסהכךעלמתאים
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