
שמנורה-מנולייף
-

"3תנאים
הנדוות.1

לצידוהמופיעההמשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
:להלןכמפורט

.מ-בעחייםלביטוחישראליתחברהמנורה-מנולייף-החברה
.לההמצורפיםותוספתנספחוכלההצעהוכןזהביטוחחיזה-הפיליסה

החברהעםהמתקשר,התאגידאוהאדםגניחבר,האדם-הפוליסהבעל
.הפוליסהכבעלבפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחבחוזה

המליסהלפיטחי,בשחייןהאדם-המבוטח
~

בפוליסהנקובשמואשר
.כמבוטח
מקרהבקרות,הביטוחלמנום,הפוליסהלתנאיבהתאם,הזכאי-המוטב
.הביטוח

ממנהנפרדבלתיחלקוהמהווהלפוליסההמצורףדף-הביטוחפרטיזף
.הביטוחתקופתלרבות,הספציפיהביטוחופרטיהפוליסהמספרהכולל
.הביטוחפרטיבדףהנקוביםהראשונייםח,הביטדמי-בסיסיתפרמיה
לשלםהפוליסהבעלשעלאחרוםותשלימיםהביטוחדמן-ה,הפרמ

.בפוליסההאמורהתוספתכללרבות,הפלוסהתנאילפי,לחברה

."הביטיחפרטידף"בככזההנקובהסכום-הבסיסיהביטוחמגום
כשהוא,"הביטוחפרטידף"בהנקובהבסיסיהביטוחסכום-הביטוחסכים

.הפרמיהתשלוםיהפסקתעד,הפוליסההוראיתפיעל,"מדד"למוצמד
.לפוליסה12ף'בסעכמשמעותו-המצד
התשיאיתנגזרותממנואשרמסוייםהשקעותסל-השקעותתון

.זופוליסהפיעלהזנויית'לחושובבסוסהמהוות
השקעותתיקבריווחימשתתףחייםביטוחת'תוננ-הביטוחתיננית
ושינויחדשותביטוחותוכניותביטוח'עיסקעלהפיקוחצופיעלשאושרה
הוצאהובמסגרתההמפקחידיעלאישרהאשר,1981-ב"התשמתוכניותן

.הפוליסה
,ביטוחעסקיעלהפיקוחבחיקכמשמעותוהביטוחעלהמפקח-המפקח
.1981-א"התשמ

כללרבות,1981-א"התשמביטוח'עיסקעלהפיקוחתוק-הפיקותדיני
.מכוחוראוזהחוקפיעלוהוראהצו,אישור,תקנה
.להלן15בסעיףבאמוריערךאשרחשבון-חודשיחשבון
אשר,מצטברבונוסשלתחשיביתיתרה-המצטברהבונוסיתרת

,העניןלפי,המוטבאוהפוליסהבעלאוהפוליסהלחובתאולזכותתעמוד
.בולאמורובכפוף,להלן15בסעיףכמוגדר
גםויהיהיגולנאסורשבונוסבזהמובהרספקהסרלמען

.שלילי
הסעלהחל,1981-א"התשמהביטוחחוזהחוק-הושק

~
בכפיפות,ליסה

.ילהוראותיהלתנאיה
הקרנית,ההוןהשקעתודרכיהביטוחעלהפיקותתקנות-תקנות מעתשתחולנהנפי,1986-ז"התשמ(הביטוחוגברותשלההתחייבויות,

.לעת

וטיסותהתאבדות,החברההבקת.2
התחלתבמועדלתוקפהנכנסת,הפוליסהסיעל,החברהשלחבותה(א

ששולמהבתנאיורקאךזאתאולם,בפוליסהנמצויין,הביטח
הראשונההחיובבהודעתהנקובה,הראשונההפרמיהבמלואה
ובתנאיתשלומהבתאריךחישהמבוטחוכן,החברהידיעלהמוצאת

חתימתומיוםאוהרפואיתהבדיקהלמבוטחשנעשתהשמיוםנוסף

tlלפי,בריאותהצהרתי ')vaהחברההסכימהשבוליוםועד
,בבריאותושינויחללא,הפוליסהפיעלהביטוחחוזהלכריתת
.המבוטחשלבעיסוקיואובמקצועו,הגופניבמצבו

מותניגרםאם,"הביטוחסכום"מתשלוםסטורהתהאהחברהבן

היההמבוטחאםיביןלהתאבדותנסיוןאו,התאבדיתעקבהמבוטת

או,הביטוחוווזהכריתתמיוםשנהתוך,לאוןאםוביןבדעתישפוי
.הענייןלפיהכל,שנוטלהלאחרהפוליסהחידושמיום

אםורקאןבמטוסכנוסעהמבוטחבטשתהברוךסיכוןיכלולהביטוח(ג
להובלותכשירותתעודתבעל,אזרחיטייסבכלינוסע)המבוטחיטש

רשומהשבהמדינהאותהשלהמיסמכתהרשותמטעם,נוסעים

פה,התערשויותידיעלמאושרתובטיסה,יס,הטכליבעלתהחברה
.ההמראהמקוםעל

ובטיסותטייסבכליהמבוטחבטיסתהכרוךסיכוןיכלוללאהביטוח
.לעולמהמפורטהשונים

בהתאם,הביטוחיסכום"מתשלוםהחברהפטורהבומקרהבכלדן

של"הנקיהפדיוןערך"אתהחברהתשלם,"החוק-לפיאולפוליסה
.הפוליסהתתבטלתשלומוועם,ד5בסעיףכהגדרתוהפוליסה

עובדותגילויאי,צ
שנמסרובכתבוההצהרותהידיעותיסודעלנעשההפולשהפיעלהביטוח
,העגיןלפי,מהםמימטעםאווהמבוטחהפליטהבעלידןעללהברה

אם.ח,הביטשללקיומועיקרי'תנאמהווהנכינותן.לפוליסהוהמצורפות
מקצועו,לידתותאריך,חייואורח,בריאותולמצבהנוגעותעובדות
חוזהכריתתלמועדעדהחברהמידיעתהוסתרו,המבוטחשלועיסוקיו
ניתנהאםונן,העניןלפי,שבוטללאחרחידושולמועדעדאו,הביטוח
או,החברהידיעלשנשאלהלשאלהוכנהמלאהשאיננהתשובה

ההוראותתחולנה,נאמורחידושואוהביטוחחווהכריתתלפני,מטעמה
:הבאות

,הביטוחמקרהאירעלאעודכל-היארשאית,לחברההדברמדע(א

.למבוטחאוהפוליסהלבעלבהודעה,הביטוחחוזהאתלבטל
הביטוחשמקרהאו,הביטוחמקרהשאירעלאחרלחברההדברנודע(ב

א1,קטןבסעיףהאמר'פעלהביטוחחוזהשנתבטללפגיאירע
,מופחתביטוחסנוםבתשלוםרקחייבתהחברהתהיה,לעיל

npהפרמיהשבוןניחסשהואיחסיבשיעור
~
plwלביןבפוליסה

כללידיעתההובאואילוהחגרה'יר-עלנקבעתשהיתההפרמיה
לאמית4האמורותהעובדות

לאתר,לעילזהבסעיףהאמורותלתרופותזנאיהתהיהלאחברהה(ג
לאחרמחידושואוהביטוחחווהמכריתתשניםשלוששחלפו
בנוונתפעלומגוטח"אוהפוליסהבעלאםזולת,הענייןלפי,שבוטל
.מירמה

לפרמיהותוספתהפרמיהתשלום.4
שהחברהמבלי,בפוליסההקבועיםהפרעוןבזמניתשולמנהות'הפרמאן

הפרמיותתשלוםחובת.כךעלכלשהןהודעותלשלוחחייבתתהייה
מותלסנילאחרונהחלפרעונהשזמןהפרמיהתשלוםעםנפסקת
u1llnr"

.לניןקודםחלפרעונןשזמןות'פרמלגביפרט)

כחלק-שבפיגורלסכיםתתווסף,במועדהכלשהיה'פרמשולמהלא(ב

כשהיא,עתבאותהבחברההנהוגבשיעורריבית-ממנונפרדבלתי
.בפועללתשלומהועדהפיגורהיווצרמיוםמחושבת

הביטוחאתלבטלזנאיתהחברהתהיה,במועדהפרמיהשולמהלא,ג

פיי
.זהלעניןהחוקלהוראותבנשיפות,הפוליסה

לשלםניתן.בפילוסהמצויין),החברהבמשרדןלשלםישהפרמיותאת(ד
ישירותפרמיותם,לתשללבנקקבעהוראתידי-עלגםהפרמיותאת

זיכייאתהחברהתראהכזהיבמקרה(שיקיםושרותהחברהלחשבון
.כתשלומה,הפרמיהבסכוםבבנקהחברהחשבון

,בפוליסההרשוםהביטוח10כןבאמצעותפרמיותלשלםניתןגןכמי .החברהלפקודתבהמחאהורקאךזאת4ך

,ל,לעהמפורטותהדרכיםבאחתשלאפרנויהלקבלהחברההסכמת(ה
תתפרשלא,מסוויםבמקרה,העניןלפיפרעונהזמןלאחראו

.נלשהם,ם'אחרבמקריםגםכןלנהוגכהסכמתה
15בסעוףנאמורהחודשזהחשבוןערוכתלאתר,תברר'שעתבגלוו

והתהווהששליתהינה"המצטברהבונוסיתרת"כי,הפוליסהשל

,להלןלאמורבנפוף,"הפוליסהבעל"עלתחול,מצטבריהפסד

-:ולהלןעתבאותההחלהלפרמיהתוספתלחברהלשלםהחובה

.1"לסרמיההתוספת"
תשלומואתלהבטיחכדי,התברהידיעלתיקבע"לפרמיההתוספת"

."הביטוחסכום"של
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שמנורה-מנולייף
900נספח

-(מעורב)עתידלביטוחכללייםתנשם

על,ןפוליסהוהוראותהפרמיהנדין"לפרמיההתוספת"שלדינהזן

."לפרמיה0פת,הת"עלגםחולו'הפרמיה

כילפרמיההתוספתששולמהלאתריתברראם(1(ח

בתוספותבהתחשבוכיחיוביתהינה-המצטברהבונוסיתרת"
."ח,הביטסכום"שלתשלומומובטח,שולמובר)אשר,לפרמיה
כל,ספקהסרימען.לפרמיההתוספת"תשלוםאתהחברהתבטל

חלקיסילוקנעשהלאאולפרמיההתוספתבוטלהעודלא

"לפרשההשספת"בתשל1סהפוליסהבעלמח3111,להלןכאשר
לפי,המשטחשלמותוליוםעדאוהביטוחתקופתלתוםעד

.המוקדם
זן;קטןסעיףפיעל.לפרמיהתוספת"הפוליסהבעלעלהוטלה(2

אתלהפסיקמהחברהבכתבלבקשזכאיסה'הפולבעלוהיה,לעיל
גבתה.הביטוחאתחלקיבאופןולסלקהפרמיהתוספתתשלום
סכום"שלתשלומוהובטחשנגרלאתרגםלפרמיהתוספתהחברה

לתיקצמודהכשהיאהמוותרתהפרמיהתוחזר-"הביטוח
.ההחזרלמועדועדהגביהממועדההשקעות

'וקטןסעיףפיעל"פרמיהספת,בת"חביבהפוליסהשבעללאחר,אם(ט

לפי,מהפרמיה%15עלעלתהה'לפרמהתוספתכיהתברר,לעיל
חלשבוהאחרוןבמועדאו.האחרוןבינוארחלהאשר,הריאליערכה

בכתבהוודעההחברהתשלח(ביניהםהמוקדםלפן)הפרמיהתשלום
עלבפוליסהןכוהמוטבמ"קאםחוזרהבלחיולמוטב)סה'ל~הפלבעל
חייביהיההפוליסהובעל,וסכומה"לפרמיההתוספת"הטלתדבר

לפרמיההתוספתיתרתואילו,%15כשעורלפרמיהתיספתלשלם
בעל,רשאההודעהמשלוחמועדום'60בתיך.הפוליסהלחובתתזקף
העודפתהתוספתאתאףלגבותמהחברהבכתבלבקשליסה,הפ

האישורממועד,(.העודפתהתוספת-;להלן)%15שמעללפרמיה

אתלשלםהאמורהכתקופההפוליסהבעלביקשלאאם.ואולך

המשקףהפוליסהשלתלקיסילוקיחול,לפרמיההעודפתהתוספת

הביטחסכום.זהחלקימסילוקחזרהתהיהולאהעודפתהתוספתאת

לביןהעודפתהתוספתשביןליחסשווהיהיהר,כאמשיסולק(והבסיסי
לפניסמוךןהבסיסיןהביטוחסכוםלשמירתהדרושההפרמיה

התוספתנקבעהבטרםקייםשהיההביטוחבסכוםמנכפל,ק,הסיל
.העודפת

בסעיףהאמורההפרמיה-,משמע"הריאליבערכהפרמיה",זהלענין
1-בהירגעמהמרדהמרדעלהשבויחסבאותוגרלהכשהיאזהקטן

המדדועדהפרמיותתשלוםחלשבוהאחרוןבמועדאןהאחרוןנואר'ב
.המקרהלפי,"לפרמיההתווספת"הטלתביוםהידועהאחרון

'טבסעיףכאמורהחלקיהסילוקאתבכתביבקשהפולסהבעלאםין

,לעיל'0קטןסעיףפי-עלההודעהח,משלממיועדיום60תוך,לעיל

ממיעדששולמההפרמיהתוספתשללהחזרזכאיהפוליסהבעליהיה
.שיבקשהסילקקף'להובכפוף,האמורהההידעהמשלוח

חפץאינוכי,לעיל,0;קטןבסעיףכאסיר,"העליסהבעל.הודיע(יא
אשר,מהביטוחחלקאותוהחברהתמיר,"לפרמיההתוספת.בתשלום

9חת,י"טוח'הב0כ01"1מסולקלבי0וח,הפרמיהלתוספתשקול

סילוקלגבישלהלןההוראית.זהמסילוקחזרהתהיהילא-בהתאם
שלחלקיסילוקעלגם,המחוייביםבשינויים.יחילו,במלואוהביטוח
.זהבסעיףכאמורהביטוח

וביטולפטון,מסולקביטים,הניטוהסכום.5
מוותבמקרההמגיעהסכוםאתלמ01בהחברהתשלםהמבוטחת,במ(א

הבונוסיתרת"כצרוף,המבוטחעלהחלהבפיליסההאמורפיעל
ים,לפניהאחרוןהחודשיבחשבוןהפוליסהלזכותשנזקפה-המצטבר
למוטבלם,שישהסכוםיפחתלא,מקרהבכלואולם-הפטירה

.המצטברהבונוסיתרת.אםאףזאת,,מוותבמקרההמגיעמהסכום
.נעשהאם,שנעשהביטוחסכוםלסילוקבכפוףהבל,,שליליתתהיה

למוטבהחברהתשלם,בחייםטח,שהמבובתנאיהביטוחתקופתבתום(ב

בתוספת,סולקאםשסולקהביטוחחלקבניכוי,.ת,הבי0סכום-את

,התשלוםליוםהעדכני-לוק'סבוצעאס-המסולקהביטוחסכום
אוהפוליסהלזכותשנזקפה,-המצטברהבונוסיתרת"רוף'ובצ
תוםעד,מלפנישנעשההאחרוןהחידשילחשבןבהתאם,בתה,לח

.הביטוחתקופח
,הפוליסהפיעלח,הביטאתלבטל,עתבכל,רשאיסהי'הפולבעל"(ג

ההודעהמסיירתעםלתוקפויכנסהבוטל.לחברהבכתבבהודעה
.לחברההאמורה

בהתאםאןזהסעיףלהוראותבהתאםהפוליסהפיעלהביטוחבוטל

והחברהידיעלאוהפוליסהבעלידיעלבין,לעיל(ג)4סעיףהוראות

~
כמשמעותומסולקלהיטוחהביטוחומר,הפוליסהפדיוןנדרשלא

הפוליסהפדיוןנדרש.לק,מסערךהביטולבמועדלגביום'קיאם,להלן

הפדיךערךהפוליסהלבעלישולם,פדיוןערךעתבאיתהלגביהוקיים

.להלן11;(ד;5בסעיףכאמורהנקי
ביטוחשנותשתיבעדלפחות,וכסידרןבמלואןהפרמיותשולמואם(ד

:דרישתולפי,זכאי"הפולן0הבעל-יהיה.שלמות
.הנקיהפדיוןערךשלבסננםהפוליסהלפריון(1 .

"הסופיהפדיוןערך"פרושוהפוליסהלענין"הנקיהפדיוןערך

לומשמשתשהפוליסהאו,הפוליסהעלהרובץחובכלבניכוי
יהיההפוליסהפדיוןערך.ת,הפרמיחשבוןעלחובכלוכןבטחון
המצורףהפדיוןערכיוללוחהביטוחלסכוםבהתאםשיחושבבסכום

בגיןפרמיותחובגרע',הפוליסהפדרןערךבחישוב.לפוליסה
יתרת-העניןלפיתיגרעאוותתווסף,כזהחובקייםאם1פוליסה
לפוליסה15בסעיףכמשמעותוהפדיוןמערך"המצטברהבונוס
לצירך-המצטברהבונוסתרת'".1"הסופיהפדיוןערך"-ילהלן

.הפוליסהפדיךתשלוםמועדלפנןסמוךתחושב,זהק"ס
מתשלוםתופשי,מסולקלביטוחהפוליסהפיעלהבי10חלהמרת(2

הערך,משמעו-משלקערך.מוקטןביטוחבסכה,פרמיות
הפסקתבמועדהסופיהפדיוןערךשלהמכפלהידיעלהמתקבל
הפרמיותם,תשלהפסקתבמועדהסילוקבמקדםפרמיותתשלום
זהלענון."המסולקטוח'הבסכום"להלןתיקראהמכפלהתוצאת
הערךשיעורביןהיחס,משמעוכלשהובמועדהסילוקמקדם

המצורףבלוחהמופיעיםהפדיוןערךעור'שלביןהמסילק
.לפוליסה

אתהחברהתקבע,מסולקלביטוחהביטוחהומר(1(ה

2ן)(ד)5ף'בסעלעילמפורט)שיחושבהמסולקהבי10חסכום

.("המסולקהביטוחסכום":להלןתקראהחישובתוצאת;

ע,הגאוהמבוטחמתמכןולאחרמסולקלביטוחהביטוחהזמר(2
המוטב,וכאלוהביטוחסכוםיקבע,ח,הביטתקופתלתום

תוצאותיהןי-עפישתנהאשר,המסולקהביטוחבסכוםבהתחשב
,סן'הבסטוח,הבסכוםחושבפיהעלהריביתבניכויההשקעותשל

.זהלענין"ח,הביטתכנית"נהמתאימותההוראתפיעלהכל

.מיאןסעיףהוראותעלעדיפותזהסעיףהוראות
הפסקתממועד1הלעניןתחוללא,משלקלבימותהביטוחהומר(3

,בפוליסהההצמדהסעיףפיעללמדדההצמדההפרמותם,תשל

ת,ההשקעשלתוצאותיהןפיעלישתנההמסולקהביטוחוסכום
שלן~תפדיערך.הבסיסיח,הביטסכוםחושבפיהעלהריביתבניכוי

לפי-המסולקהביטוחסכוםחילוקידיעליחושבהמסולקהביטוח
-.הסילוקמקדם"ב-הפדיוןערךתשלוםלפניסמוךערכו

.הפדרןלמועדהנכון-לעיל2ן;(15דבסעיףכהגדרתו
בשינויים,יחולו,במלואוח,הבוטק,סיל'לגבדלעילת,ההורא4ן

.הביטוחסננםשלחלקיק,סילעלגם.המחויבים

מיוחדיםמקרים-וסילוקפרון,ביטוחOIJO.5א
תנאיפיעלהפרמיהמשתלמתאם,לעילהאמוראףעל,א.א

הקצרהתקועהבמשךאומראש'פעמחדבאופןהפוליסה

הצמדהבדברהפוליסההיראותוחולולא,הביטוחמתקופת
יחושבוובמקומם,הפרמיותתשלוםמתומתקופתלמדד
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מעורבן)עתודלביטוחכללייםתנאים

ופדיוןתקופהתום,מוותלמקרההפוליסהלפיהמגועיםהמכימים

עלהריביתבניכוית,ההשקעשלתוצאותיהןפיעל-העניןלפי-
.הבסיסיהביטוחסכוםחישבפיה

הביטוחסכוםלתשלוםהמועד,הבסיסיהביטיחתנאי'פעלאםבבן

במקרהכיבזהמובהר-הביטוחתקופתבתוםהיאמוותבמקרה
סכיםעלתחוללא,הביטוחתקופתתוםלפניהמבוטחמות

ים'מלמדדהצמדהתנאיסעוףפיעלההצמדההאמורהביטוח
פיעלייקבעהביטוחתקופתבתוםשישולםהסכוםאלא,הפטירה
סכוםחושבפיהעלהריביתבניכוי-ההשקעיתשלתיהן,תוצא

להוראותבהתאםוזאת,ואילךהפטורהמיום-הבסיסיהביטוח
הביטוחחוזהלחוק41בסעיףהאמורלמרות.ת'בתכנהרלבנטיות

לראותאין,זהקטוף,סעלעניין'כבזהמותנה,1981-א"התשמ
סעוףלענייהביטוחאלאמקרה,הביטוחכמקרההמבוטחבמות

.הביטוחתקופתתיםמועדמקרהבבליהיהזהק0ן

הלוואות.6
פןעלשהביטוחובתנאן,,פדיוערךלקבלזכאי"הפולסהנעל"נאשר(א

לבקש.הפוליסהבעל"רשאי,"מסולקביטוח"להומרלאהפולן0ה

עלעולהשאינןבסכוםהלוואה"החברה"מ
~

."הנקיהפדיוןמייערך90
ידיעלויקבעואשרהריבותשיעור'ולפהתנאיםלפיתינתןההלויאה,ב

מתןאישרהשהחברהבתנאיוזאת,ההלוואהמתןביש"החברה"

.סה'הפוללבעלהלוואה
פדיוןהפוליסהתימדת,מסולקלביטוחהביטוחהמרתשלבמקרהגן

לק,ת0כןאםאלא,ההלוואהבגיןעתבאותההחוביתרתנגובה,חלקי
החברהזאתשדרשהמיוםיום30ן,ת,כאמור,החוביתרתלחברה

.2ן)(ד)5לסעיףבהתאםיחושב"המסולקביטוח"הסכום.בנתב

הפוליסהחידוש,7
לאהפדיוןשערךיבתנאי-מסולקלביטוחהוומרהאו,הפוליסהבוטלהאם

O

~

w-פיעלהפוליסהחידוש.חידושהאתלבקש"הפוליסהבעל"רשאי

n~voשיקולפיעל,"יהתברהודיעלשייקבעולתנאיםבהתאםיהיהזה
ובתנאיבמלואושולם'החידושבגיןשהחובובתנאי,החידושבמועד,דעתה
.זהתשלוםבמועדחי,עודישהמבוטחנוסף

הפוליסהושעבודושינודהמוטבקניעת.8
אך,הפוליסהתנאיפיעלע,המג"הביטוחסכום"אתתשלם"החברה"אן

,בפוליסההרשוםלמוטבורק

תנאיפיעל"ח,הביטסכום"במוטבהמזכההביטוחמקרהאירעבטרם(ב
.בפוליסההרשוםהמוטבאתלשנותהפוליסהבעלרשאי,הפוליסה
,כךעלבכתבהיראהלהשנמסרהלאחררקהתברהאתיחייבהשינוי
.בפוליסהידהעלנרשםוהיא,"הפוליסהבעל"מת'בחת

בקביעהמוטבלקבועזכאיהפוליסהבעלהיה'לאמקרהבשוםגן

אלא,חוזרתבלתילקביעהמוטבשלקביעהלשנותאו,חוזרתבלתי
.החברהשלבכתבהסכמתהאתמראשלכךוקבלאם

בטרם,בפוליסההרשויםלמוטבהמגיעהסכוםאתהחברהשילמה(ד
בעלבחתימתבכתבהוראהפיעלבין,במקומוכמוטבאחרבהנרשם

המורה,המשפטביתידןעלשרת,המאציואתופיעלוביןהפוליסה
אחראותובלפיחבותמכלמשוחררתהחברהתהא,לאחרתשלוםעל

.במקומושיבואמיוכל,עזבונ,הפוליסהבעלוכלפי
בעלה,יה,בחייםעודושהמבוטחובתנאן,הביטוחתקופתתיםהולפני)

החברהאתיחייבלאזהשעבוד.הפוליסהאתלשעבדרשאיהפוליסה
ודיעלחתומה,ד,השעבדברעלבנתבהודעהההברהקיבלהאסאלא
יהיוהמבוטח,הפוליסהבעל,טב,המשלזכויותיהם.הפוליסהבעל

.האמורלשעבודכפופות

ותשלומההתביעה.9
,ן'הענלפי,המבוטח'בחיהביטוחתקופתבתוםאו,המבוטתצמות(א

מידלחברהבכתבכךעללהודיעהמוטבאוהפוליסהבעלחייב
.לונודעשהדברלאחר

אתלמוטבהחברהתשלםהביטוחתקופתבתוםאוהמבוטחבמיתבן

.לעיל5בסעיףכאמור,"הביטוחסכום"
,לעולכאמורהביטוחמקרהבעקבות,סה,הפולפיעללתשלוםתביעה(ג

,לקבליהיהשניתן,תביעהפס,טגביעלבכתבלחברהתומסר
.בוהמבוקשיםהמסמכיםכלאליוויצורפודרישהפיעלמהחברה

זמןך,תלחברהלמסור,העניןלפי,המבוטחעלאוהפליטהבעלעל(ד

הדרושיםהנוספיםוהמסמכיםהמודעאת,לכךשנדרשלאחר,סביר

ככל,לחברהלעזורעליו,,ברשותאינםואם,חבותהלבירורלחברה

.להשיגם,שיוכל

הנובעתהתחייבותמכלהחברהתשוחרר,התביעהתשלום,ידעל(ה
.התבועהשולמהשבגינוהפוליסהשלחלקמאותואי,מהפוליסה

מותבמקרההפוליסהפיעלהמגיעהפכיםאתתשלםהחברהוו
כאמורוהמסמכיםהתביעהלהשנמסרהמהווםיום30תוך,המבוטח
..לעיל,ד)קטווסעיף,זגקטובסעיף

תקופתבתוםהפוליסהפיעלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(ז

ר,כאמ,והמסמניםהמידעלהשנמסרומהיוםימים7תוך,הביטוח
.לעיל(ד,קטןוסעיףגן,קטןבסעיף

מבעללההמגיעחובכל,הפוליסהבגיןתשלוםמכלתנכההחברהחן

באופןוהןסה,הפולתנאי'פעלהן,המוטבאו,המנוסחאו,הפוליסה
.אחר

התיישנות.10
מיזםשניםשלושהיאהפוליסה'פעלתביעהשלההתיישנותתקופת
,הביטוחמקרהקרות

.ן.,.גילהוכחת.11
יוםלפינקבעהמבוטחגיל.המבוטחשלגילופיעלנקבעתה'הפרמ
הבאאולושקדםזה,הביטוחהתחלתלתאריךבוותרהקרובהולדתו
.אחריו

רצונהלשביעות,תעודהידי-על,לידתותאריךאתלהוכיחהמבוטתעל
שלבמקרהאו,וננהמלאהשאינהתשובהמתןשלבמקרה.החברהעל

n'voהוראותיחולו,המבוטחשללידתילתאריךבקשרעובדותהעלמת
.הפוליסהשל3

הצמדהתנאו.12
ם'המחירמדד-אן

"לצרני
לצרכןהמחיריםמדדמשמעו,ן"המדד"ולהלן,

אםאף,לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשקבעה(וירקותפירותןכולל
אחררשמימדדל)לרבות,אחרממשלתימוסדכלידיעליתפרסם

המדדבנוישעליהםנתיניםאותםעלבנוישהואבין,במקומושיבוא

תקבע,הקייםהמדדבמקוםאחרמדדבוא,אם.,לאאםבין,הקויים
.המוחלףהמדדלביןבינוהיתםאתלסטטיסטיקההמרכזותהלשכה

עלייתלשיעורמוצמדכשהואהבסיסיהביטוחסכוםהיגוח,הביטסכום(ב
לאחרונהשפורסםהמדדועדבפוליסההנקובדן,היסהמדדמן;המדד

נקבעבהםהנספחיםעלחול,לאלעולהאמור.התשלוםום,לפני
שיהיוהפוליסהתנאיושארהתקנות,החיקלהוראיתובכפוףאחרת
.לעיל5לסעיףובכפוףהתשלומיםבמועדבתוקף

:כדלקמןתחושבלחברהשתשלוםהפרמיהגן

הצמדההפרשןבתוספתתשולםלשלםהפוליסהבעלשעלהפרמיה

ביצועביוםהידועהמדדלביןבפוליסההנקובהבסיסיהמדדביןלמדד

מבוןתר,המאהואהתשלוםביצועיום,זהלענין.בפועלתשלוםכל
'למשרדההמחאההגיעהשבוהמועדאובהמחאההנקובהמועד;אלה

חשבוןלזכותבנקאיתהעברהפיעלתשלוםשלבמקרה.החברה
התשלוםביצועכויםבבנקהחברהחשבוןזיכוייוםיחשב,החברה
קביעתפיעליהיהשיקיםבשרותהפרמיהגביתמועד.בפועל
שלהאחרוניםהימים4-באובחודש15עד1ביןבימים,החברה

*

8

.החודש
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(מעורב)עתידלביטוחכבקייםתנאים

הביטוחתקופת,13
בהשינויוכלקבועההינההפוליסהשל'בבעמודהנקובההביטוחתקופת
.ומראשבכתבהצדדיםהסכמתטעון

ודיווחחשבונותניהול,השקעות.14
בהתאםתבוצענהן-ההשקעות"להלן)ההשקעותבתיק-ההשקעות"אן

לנגיהםוייערכוהתברההשקעותמיתרבנפרדינוהלו,לתקנות

,נפרדיםחשבונות

סיעל,הבלעדידעתהשיקוללפיהחברה'ידעלעשו'-ההשקעות-(ב
'ומלא0'ובסיכונבתשואותהתחשבותתיךמקצועיותמידהאמות

המבוטחיםכללשלענינםפניעלשיקוליכלעניןכללהעדיף
.נאותהיבוהירותסבירהבשקידה,לבבתוםוזאתהתכניתבמסגרת
:אלהאתהשארביןהחברהתשקול,השקעותיהעללהחליטבבואה

לתשואותלבבשים,סיגמאותוחילופיותהשקעהאפשרויות.1
.ביניהםוליתםהצפוייפולסיכונים

ההשקעהכדאיותאתגם-ערךבניירותwfnההשקעהכאשר2
כלכליותמידהבאמותכשהיאהערךגיירלאיכותבהתאם
הבטוחהאינותאתגםחובבאגרתהיאההשקעהוכאשר,מקבלות

.החובאגרתלפילהתחיבותמספקתבטוחההיאואם
נכוןיצויינובההודעה,קלנדריתלשנהאחת,למבוטחתשלחהחברהגן

aח-הדוליום ~ l ' lunהגאים:ot )o~הביטוחמקריפיעלהבי10ח

יתרהולרבות"המצטברהבינוסחדת'",הפדיוןערך,השונים

שגקגעההשקעתסיווג,לפ-ההשקעות"שלההתפלנות,(שלילית
ח"הדומתייחסאליהבשנהנגבואשרהפרמיהוסכומי,בתקנות

לביןמוצמדת-בסיסיתפרמיה"ביןאבחנהתוך,האחרון'השנת
.שילמהאם,לעיל(ו4סעיףפיעלפרמיהתוספת

המצטבךהבומטהוש1נ.15
שלמצטברחשבוןהחברהתערוך,האחרוןהעסקיםביום,לתישאחת(א

להלן)-ההשקעות-מהנובעים,שלילייסןאוהיוביום)הבונוסים

.(התודשיההישבון
תכנית-בהמצוירותלנוסחאותבהתאםייערך-החודשיהחשבון"(ב

.-המצטברהבונוסיתרת*אתהחברהתקגעובמהלכו-ח!הביט
:כדלקמןהינה,זהלעניין,-הבישהתוכנית-הוראותתמצית

התשואהשעור,החברהתקבע"החודשיהחשבון"במסגרת.1
,'אקטןסעיףפיעל,הקבועליום-ההשקעות-שלהחודשית

.(.החודשיהמשוערךהשווי"-להלןהחשבוןנעשהלגביובחדש

שלבשיעורחודשייםנהולדמי,-ההשקעות"מתוך,תגבההחברה2
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