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(עבודהכושרלאובדן"שמש"לביטוחהכללייםהתנאים
הגדרות-1סעיף

המופיעההמשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
:להלןכמפורטלצידו

.מ"בעלביטוחחברהמנורה-החברה
ותוספתנספחוכלההצעהוכןזהביטוחחוזה-הפוליסה
.לההמצורפים

עםהמתקשר,תאגידאואדםבניחבר,האדם-הפוליסהבעל
בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחבחוזההחברה
.הפוליסהכבעל

נקובשמוואשרהפוליסהלפיבוטחושחייוהאדם-המבוטח
.כמבוטחבפוליסה
בקרות,החודשילפיצוי,הפוליסהלתנאיבהתאם,הזכאי-המוטב
.הביטוחמקרה

נפרדבלתיחלקוהמהווהלפוליסההמצורףדף-הביטוחפרטידף
לרבות,הספציפיהביטוחופרטיהפוליסהמספרהכולל,ממנה
.הביטוחתקופת
פרטיבדףהנקוביםהראשוניםהביטוחדמי-בסיסיתפרמיה
.הביטוח
הפוליסהבעלשעלאחריםותשלומיםהביטוחדמי-הפרמיה
האמורהתוספתכללרבות,הפוליסהתנאילפי,לחברהלשלם

.בפוליסה
,"הביטוחפרטידף"בכזההנקובהסכום-החודשיהפיצוישכום
"הצמדהתנאי"סעיףהוראותפי-עללמדדמוצמדכשהוא

.בפוליסה
.לפוליסה"הצמדהתנאי"בסעיףכמשמעו-המדד
נגזרותממנואשרמסוייםההשקעותסל-ההשקעותתיק

.זופוליסהפי-עלהזכויותלחישובבסיסהמהוותהתשואות
השקעותתיקברווחימשתתףחייםביטוחתכנית-ביטוחתכנית

חדשותביטוחתכניות)ביטוחעסקיעלהפיקוחבצושאושרה
המפקחידיעלאושרהאשר,1981-א"התשמ(תכניותושינוי .הפוליסההוצאהובמסגרתה

מןהיעדרות,הלאומיהביטוחבחוקכהגדרתה-הריוןשמירת
והמסכןמההריוןהנובערפואימצבבעקבותההריוןבמשךהעבודה

רופאשלבכתבלאישורבהתאםזאת,עוברהאתאוהמבוטחתאת
מבוטחת.ההריוןשמירתמשךאתגםשיקבעמוסמךגניקולוגי למיטהמרותקתהיאאםרקהריוןבשמירתתיחשבעובדתשאינה

.ל"הנבתנאים
גורםי"עשנגרמה,אחרותלסיבותקשרללא,גופניתחבלה-תאונה
פגיעותשלהצטברות,ספקהסרתלמען.ומקריאלים,חיצוני פסיכולוגיתפגיעה,מילוליתאלימות,(מיקרוטראומה)זעירות

."תאונה"כנחשביםאינםאמוציונליתופגיעה
עסקיעלבפיקוחבחוקכמשמעותוהביטוחעלהמפקח-המפקח
.1981-א"התשמ,ביטוח
,1981-א"התשמ,ביטוחעסקיעלהפיקוחחוק-הפיקוחדיני עלוהוראהצו,אישור,תקנהכללרבות

.מכוחווגאוזהחוקפי התשמהביטוחחוזהחוק-החוק
,הפוליסהעלהחל,1981-א" .ולהוראותיהלתנאיהבכפיפות

החברהחבות-2סעיף
במסדלתוקפהנכנסת,הפוליסהפיעל,החברהשלחבותה
ששולמהבתנאיזאתאלם,בפלייהכמצויין,הביטוחהתחלת
,הראשונההחיובבהודעתהנקובה,הראשונההפרמיהבמלואה
תשלומהבתאריךחישהמבוטחוכן,החברהידי-עלהמוצאת
מיוםאוהרפואיתהבדיקהלמבוטחשנעשתהשמיוםנוסףובתנאי ,בריאותהצהרתעלחתימתו

הסכימהשבוליוםועד,הענייןלפי עלהביטוחחוזהלכריתתהחברה
שינויחללא,הפלייהפי-

.המבוטחשלבעיסוקואובמקצתו,הגופניבמצבו,בבריאותו

עובדותגילויאי-3סעיף
בכתבוההצהרותהידיעותיסודעלנעשההפוליסהפי-עלהביטוח
,מהםמימטעםאו,והמבוטחהפוליסהבעלידי-עללחברהשנמסרו

עיקריתנאימהווהנכונותן.לפוליסההמצורפות,הענייןלפי אורח,בריאותולמצבהנוגעותעובדותאם.הביטוחשללקיומו

הוסתרו,המבוטחשלועיסוקומקצועו,לידתותאריך,חייו
למסדעדאו,הביטוחחוזהכריתתלמועדעדהחברהמידיעת
שאיננהתשובהניתנהאםוכן,הענייןלפי,שבוטללאחרחידושו
לפני,מטעמהאוהחברהידי-עלשנשאלהלשאלהוכנהמלאה
ההוראותתחלנה,כאמורחידושואוהביטוחחוזהכריתת
:הבאות

מקרהאירעלאעודכל-היארשאית,לחברההדברנודע.א
אוהפוליסהלבעלבהודעה,הביטוחחוזהאתלבטל,הביטוח
.למבוטח

שמקרהאו,הביטוחמקרהשאירעלאחרלחברההדברנודע.ב
האמורפי-עלהביטוחחוזהשנתבטללפניאירעהביטוח
בתשלוםרקחייבתהחברהתהיה,לעיל(א)קטןבסעיף
שביןכיחסשהואיחסיבשיעור,מופחתביטוחסכום

נקבעתשהיתההפרמיהלביןבפלייהשנקבעההפרמיה
האמורותהעובדותכללידיעתההובאואילוהחברהידי-על

.לאמיתן
,לעילזהבסעיףהאמורותלתרופותזכאיתתהיהלאהחברה.ג

מחידושואוהביטוחחוזהמכריתתשניםשלוששחלפולאחר
אוהפוליסהבעלאםזולת,הענייןלפי,שבוטללאחר

.מרמהבכוונתפעלוהמבוטח
חודשילפיצויזכאות-4סעיף
זהנספחלצורךלעבודהמוחלטכשיר-כבלתיייחשבהמבוטח.א

לתקופהלהלןהתנאיםשלושתבמצטבריתקיימואם,בלבד
:בפוליסהכנקובההמתנהתקופתעלהעולה

נשלל,("הביטוחמקרה":להלן)תאונהאומחלהעקב.1
להמשיךהכושר-לפחות%75שלבשיעור-ממנו

לקרותעדהביטוחבהצעתכמפורטעסקשבובמקצוע
,לושקדמוהחודשים12-באוהביטוחמקרה

המתאיםאחרבעיסוקלעסוקממנונבצרושבעקבותיו
ןוהכשרתולהשכלתו,לניסיונו

תמורתכלשהובעיסוקאוכלשהיבעבודהעוסקאינו.2
.כלשהוהנאהטובתאורווחאותגמולאושכר

פיעלמחלהדמיכלשהימקופהאוממעבידומקבלאינו.3
.כלשהוהסכםאודין

שקדמוהחודשים12במשךתעסוקהלמבוטחהיתהלאאם.ב
יהיהאםרקלעבודהכשיר-כבלתיייחשב,הביטוחלמקרה
.לביתורתוק

עקבאםלעבודהמוחלטתכשירה-כבלתיתיחשבביתעקרת.ג
שמקובלפעולותלבצעהכושרממנהנשללתאונהאומחלה
אומחלהעקבצומצםשכושרהאו,רגילביתבמשקלבצע
.הלאומיהביטוחמבחנילפי,לפחות%75שלבשיעורתאונה

תקופתמתוםהחלחודשייםפיצוייםלמבוטחתשלםהחברה.ד
עדהמאוחרולכלהמוחלטהכושראינמשךעודוכלההמתנה

יחושבהאחרוןהחודשיהפיצוי.זהנספחשלתוקפולתום
באותוהכושראישנמשךהימיםלמספריחסיבאופן
.חודש

ישוחרר,החודשיהפיצויתשלומייבוצעושבההתקופהמשך.ה
הביטוחפרטיבדףהנקובותהפרמיותמתשלוםהפוליסהבעל
(חלקייםחודשייםפיצוייםשולמואםמהןהיחסיהחלקקוו

בתוקפהתהיהוהפוליסה,תקופהאותהבתוךחלפרעונןשזמן
הפרמיותתשלוםאופןייחשבזהשחרורלצורך.המלא
כושרחזרתעקב,המלאיםהתשלומיםהמשךוחובתלחודשי התחלתלמןהפוליסהבעלעלתחול,המבוטחשלהעבודה
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הפיצוייםשולמושבעדוהאחרוןלחודשהסמוךהחודש
.החודשיים

החברהאחריותהגבלת-5סעיף
אםזהנספחפיעלהתחייבויותיהמכלפטורהתהיההחברה.א

יותראומאחתבעקיפיןאובמישריןנובעהביטוחמקרה
:הבאותמהסיבות

אובדעתושפוישהמבוטחבין,מכוונתעצמיתפציעה.1
.לא

.המבוטחידיעלבסמיםשימושאושכרות,שכרון.2
.המבוטחהשתתףבהפליליתפעלה.3
איאחרתמדינהשלמאיניםבוחנםשלמלחמהפעמות.4

.לאואםוביןמלחמהשהוברזביןישראלמדינתשל
מעיןאוצבאיותפעולותאומלחמהאוחבלהפעליות.5

כוחותשלאוארגוניםשלאויחידיםשלצבאיות
ובןריבוניתלמדינהשייכיםשאינםאחריםמזוינים
כוחותאוארגוניםכנגדל"צהשלכאמורפעולות
האהאמיריתהפעולותאםיחקלאזהחריג.כאלה

.ברציפותשעות48-מפחותונמשכובהיקפןמצומצמות
שעית48-מאתרנמשכוהאמיריתשהפעוליתבמקרה
השעות48במהלןשאירעופגיעותגםיביסילא,כציפית

.הראשיתה
שעות48-מיותרשנמשכההמוניתאזרחיתהתקוממות.6

שאירעופגיעותגםיכוסולאכזהבמקרה.ברציפות
.הראשונותהשעות48במהלך

אי(באליגי,בימי,אטימי)קונבנציינלילאמנשקפגיעה.7
.קונבנציונלייםבליסטייםמטילים

בכליצוותכאישאוכטייסאוכנוסעהמבוטחטיסת.8
טיסבכליכנוסעהמבוטחלטיסתפרטכלשהוטיס

.מסעיםלהיבלתכשיריתתעודתבעלאזרחי ,ימית-תתבצלילההמבוטחשלפעילההשתתפות.9

.ציידאו,צניחה,גלישהדאייה
אםאלא,בלידהאובהריוןהקשוריםסיבוכים.10

שבתחילתובתנאיהריוןבשמירתנמצאתהמביטחת
.שנה40להמלאוטרםההריוןשמירתתקופת

החיסוניהכשלתסמונת,(8.0.1.4.)האיידסמחלת.11
הנגרמתדומהתסמונתכלאו,צורותיהכלעל,הנרכש

מוטציותלרבות,זהמסוגמיקרואורגניזמיםידי-על
.ווריאציות

כלאי,הביטיחעריבתבעתהמבוטחאצלקיימתנבות.12
.זונכותשלתוצאהאוהחמרה

קייםאתרפיאיתמבחינהלקבועאפשריתאיןאם.13
באלעבודההבישראיאשרבתףהפגיעהאתאוהמחלה
.מהןכתוצאה

המקריםאחדעקבהעבודהכושראתאיבדוהמבוטחבמקרה.ב
המבוטחיהיהשבהם,(6)או(5)(מזקטןבסעיףהמפורטים

הפיצויסכוםלמבוטחישולם,זהנספחלפילפיצויזכאי
לרבותאחרגורםמכלזכאייהיהלהגימלהכלבניכויהחודשי גורם

לביטוחוהמוסדפנסיהקרנות,ממלכתיאוממשלתי
מהגורםגימלהלקבלתזכותועלויתרהמבוטחאםאף,לאומי למבוטחאם.האחר

כל,אחרותביטוחבחברותדומהכיסוי
בכל.בפוליסההנקובלפיצוייחסיבאופןבחלקהתישאחברה
ביטוחוחברותהחברהידיעלשישולםהחודשיהפיצוימקרה
-בשפורסםהמדדלפיח"ש000,15עליעלהלאאחרות

1998/12/15.
לתחומימחוץאחרתמדינהלכלהמבוטחנסיעתשלבמקרה.ג

תקופתבעתזהנספחלפיפיצוייםלויגיעולא,ישראלמדינת
החברהאםאלא,חודשים3עלהעולהעבודהכושר-אי .לכךהתנאיםאתוקבעהמראשאחרתהסכימה

הפיצהסכוםהגבלת-6סעיף
חוקיפיעלבוטחאילוזכאישהיהאו,זכאיהמבוטחאם.א

לאומילביטוחהמוסדמאתלתשלום,לאומילביטוחהמוסד
זכאותואתמימשלאאםואףמלאעבודהכושראיבגין

לוהמגיעהסכום,החודשימהפיצויינוכה,תגמוליםלקבלת
הפיצויאולם,(לומגיעשהיהמווהלאומיהביטוחחוקיפיעל

-מיפתחלאזהקטןסעיףפיעלהניכויהפעלתלאחרהחודשי %30
%30או,בפוליסהפיעלהמלאהחודשימהפיצוי

.הענייןלפי,להלן10סעיףפיעלהחלקיהחודשימהפיצוי
מכלאומהחברהלמבוטחשיגיעוהחודשייםהפיצוייםכלסך.ב

עלמקרהבשוםיעלהלא,פנסיהמקרןאואחרתביטוחחברת
שלהממוצעתהחודשיתמהשתכרותואוהממוצעמשכרו%75

התאונהאוהמחלהלקרותשקדמוהחודשים12-בהמבוטח
.ישולםלאזהסכוםעלהעולהוהיתרה,הכושר-לאישגרמה
הפרמיהעודףאתלמבוטחהחברהתחזירזהבמקרה
קטןסעיףפיעלהחודשימהפיצוישנוכההסכוםבעדששולמה

הפרשיבתוספת,חודשים24עלתעלהשלאלתקופה,בלבדזה
.בהתאםיוקטןשבפוליסההפיצויוסכום,הצמדה

שלסיכום:כדלקמןיחושבההשתכרותאוהשכרממוצע.ג
סכוםכשכלהאחרוניםהחודשים12-בההשתכרותאוהשכר
קרותביוםהידועלמדדהתשלוםביוםהידועמהמדדמוצמד
מועסקהיהלאהמבוטחאם.12-במחולק,הביטוחמקרה

שקדמוהחודשים12בחשבוןיובאוהחישובלצורך,ברציפות
מקרהבכלאך,השתכרותאושכרקיבלבהםהביטוחלמקרה
.הביטוחמקרהקרותלפניחודשים24עלתעלהשלאבתקופה

לעבודהכשירה-כבלתיהנחשבתביתלעקרתהחודשיהפיצוי.ד
שפורסםהמדדלפיח"ש500,2עליעלהלא(ג)4סעיףפיעל
.1998/12/15-ב

העובדהינווהמבוטח,המעבידהינוהפוליסהבעלאם.ה
,המעבידידיעלמשולמתזהנספחפיעלביטוחעבורוהפרמיה

ובתנאיהחברהידי-עלהחודשייםהפיצוייםתשלוםיבוצע
שכר(המבוטח)לעובדמשלם(הפוליסהבעל)המעבידשאין
המעבידאם.אלהתשלומיםמשתלמיםעבורההתקופהבעד

עלחודשילפיצויזכאישהעבדבעתמחלהדמילעובדמשלם
הפיצויסכוםאתלמעבידהחברהתשלםאז,זופוליסהפי

יעלהלאהחברהשתשלםהסכוםמקרהבכלאולם,החודשי
לסכוםובכפוףלעובדבפועלהמעבידשמשלםהסכוםעל

.הפוליסהפיעלהחודשיהפיצוי

ההמתנהתקיפת-7שעיף
ואם,הפוליסהפיעלחודשייםלפיצוייםזכאיהמבוטחאם.א

ממנוישירהוכתוצאההביטוחמקרהקרותלאחרמייד
אזי,יותראויום14שללתקופהחוליםבביתהמבוטחאושפז
כיוםההמתנהתקופתתוםייחשבבלבדזהביטוחלמקרה
.יחולולא(ב)14סעיףותנאי,הביטוחמקרה

בעמודאובצוואראובגבמנזקנובעהביטוחמקרהאם.ב
יום90יהיהההמתנהתקופתתוםזהבמקרהאזי,השידרה

בפוליסהלנקובבהתאםאו,הביטוחמקרהקרותלאחר
.מביניהםהמאוחרלפי,זהניפחובתנאי

ממצתשינוי-8סעיף
בשעתעליהםשהצהירכפיהמבוטחשלועיסוקומקצועו.א

זהנספחפיעללביטוחיסודמשמשיםהביטוחעריכת
עלמיידלחברהיודיעהמבוטח.לעניינוכמהותייםונחשבים

שהחלתחביבכלעלוכן,בעיסוקואובמקצועושינויכל
.לבריאותואולחייוסיכוןמשוםבוישואשרזולעסוק

בכלזהנספחפיעלהביטוחאתלבטלרשאיתתהאהחברה.ב
כךעלהודעהלהנמסרהכןאםאלא,כאמורשינוישלמקרה

עלשנקבעוהתנאיםלפיזהביטוחלהמשךהסכימהוהחברה
.ידה

החברהחבותתוקטן,יותרלמסוכןמקצועוהמבוטחשינה.ג
מקצועוהמבוטחשינה.המתאימהלפרמיהיחסיבאופן

י.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
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זכאייהיההואזהביטוחעריכתבעתמשהיהפחותלמסוכן
מעתאוהמבוטחשלההודעהאוהשינויממועדפרמיהלהחזר
.המאוחרלפי,לחברהשנודע

ותמידיתמוחלטתנכותבמקרהנושףתשלום-9יעיף
כתוצאהאם"לצמיתותמוחלטתנכותבעל"ייחשבהמבוטח.א

לעסוקותמידימוחלטבאופןממנונבצרהביטוחממקרה
שהואאו,ותמידימוחלטבאופןשכרתמורתכלשהובעיסוק
שהואאו,יותראוגפייםבשתיתמידיובאופןלחלוטיןמשותק
.עיניובשתילחלוטיןעיוור

תיעשהותמידיתמוחלטתנכותבעלהינושהמבוטחהקביעה.ב
12-מפחותולאלהלן14בסעיףהמפורטיםלכלליםבהתאם
.הביטוחמקרהקרותלאחרחודשים

אםבוודאותלקבועיכולהאינההחברההבדיקהבעתאם.ג
אוהפוליסהבעלרשאי,לצמיתותתישארהמבוטחנכות

זהסעיףפיעללזכאותונוספתלבדיקהבקשהלהגישהמבוטח
.השתנההמבוטחשמצבלחשובסבירותסיבותישאם

לפיצויזכאייהיהלצמיתותמוחלטתנכותבעלשהואמבוטח.ד
.12-במוכפלבפוליסההנקובהחודשילפיצויהשווהפעמי-חד

החברההתחייבותיפוג,למבוטחכאמורפיצויתשלוםלאחר
.זהסעיףפיעל

חלקיבאופןהעבודהכושרהחזרת-10סעיף
פיעלחלקיבאופןלעבודהכשיר-כבלתיייחשבהמבוטח.א

:הבאיםהתנאיםשלושתבמצטברבוהתקיימואםזופוליסה

ןזהנספחלפיחודשייםפיצוייםלמבוטחשולמו.1

,חלקיבאופןהעבודהכושרלמבוטחחזרכךאחרמייד.2
עסקבובעיסוקוחלקיבאופןלעבודהחללכךובהתאם

ובשל,כלשהואחרבעיסוקאו,הביטוחמקרהקרותלפני .שכרוקטןכך

המוסדי"עקבועהנכותאוזמניתנכותכבעלהוכר.3
.לאומילביטוח

כשיעור"החלקיהכושר-אישיעור"יוגדרזהסעיףלצורך.ב
לאומילביטוחהמוסדידיעלשנקבעכפיהמבוטחשלהנכות
כולל)בפועלבשכרוההקטנהשיעוראו,הביטוחמקרהעקב

לעומת(פנסיהותשלוםלאומילביטוחהמוסדשלקצבאות
הנמוךלפי-למדדמוצמדהביטוחמקרהקרותלפנישכרו

.מביניהם
ישולםלא,%25עלעולהאינוהחלקיהכושר-אישיעוראם.ג

.זהסעיףפיעלפיצוי שיעוראם.ד
פיצויישולםאזי,%25-מגבוההחלקיהכושר-אי

מהפיצוי(ושלישלמחוז11/,%שלבשיעורמוקטןחודשי
עלהעולהחלקיכושר-איאחוזלכל,בפוליסההנקובהחודשי %25.

תעלהשלאלתקופהישולמוזהסעיףפיעלמוקטניםפיצויים.ה
החודשייםהפיצוייםתשלוםסיוםממועדשנים3על

.המלאים
לאזהסעיףפיעלשישולםהחודשיהפיצויסכוםמקרהבכל.ו

1998/12/15-בשפורסםהמדדלפיח"ש000,10עליעלה

הפרמיותתשלום-11סעיף
מבלי,בפוליסההקבועיםהפרעוןבזמניתשולמנההפרמיות.א

חובת.כךעלכלשהןהודעותלשלוחחייבתתהיהשהחברה
חלפרעונהשזמןהפרמיהתשלוםעםנפסקתהפרמיותתשלום

פרעונןשזמןפרמיותלגביפרט)המבוטחמותלפנילאחרונה
.(לכןקודםחל

-שבפיגורלסכוםתתוסף,במועדהכלשהיפרמיהשולמהלא.ב
באותהבחברההנהוגבשיעור,ריבית-ממנונפרדבלתיכחלק

לתשלומהועדהפיגורהיווצרמיוםמחושבתכשהיאעת
.בפועל

החברהתהיה,במועדהממנהחלקאוהפרמיהשולמהלא.ג
להוראותבכפיפותהפוליסהפיעלהביטוחאתלבטלזכאית

.זהלעניין"החוק" לשלםישהפרמיותאת.ד
.בפוליסהכמצויין,החברהבמשרדי -עלגםהפרמיותאתלשלםניתן

לבנקקבעהוראתידי (שיקיםשירות)החברהלחשבוןישירותפרמיותלתשלום

בבנקהחברהחשבוןזיכויאתהחברהתראהכזהובמקרה
.כתשלומה,הפרמיהבסכום

המפורטותהדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההסכמת.ה
לא,מסוייםבמקום,הענייןלפי,פרעונהזמןלאחראו,לעיל

.כלשהםאחריםבמקריםגםכךלנהוגכהסכמתהתתפרש
כמצויין,תקופהמדיתשתנהזהנספחלפילביטוחהפרמיה.ו

.השינויבעתהמבוטחשלגילולפיותותאםהביטוחפרטיבדף
המבוטחשלבריאותומצבעלהוכחהשוםתדרושלאהחברה

.הפרמיותשינויבעת
ובתנאיזהביטוחשלהפרמיהאתלשנותזכאיתתהיההחברה.ז

.זהנספחשלתוקפותחילתמיוםלפחותשניםשלוששחלפו
אתיאשרהביטוחשלשהמפקחבתנאילתוקףיכנסזהשינוי
הודיעהשבומהיוםיום30ולאחר,כאמורהפרמיהשינוי .למבוטחאוהפוליסהלבעלבכתבכךעלהחברה

מימושאי מהחברהימנעלאמסויימתביטוחבשנתהאמורההזכות

.מכןלאחרזוזכותלממש

הפוליסהביטול-12יעיף
או,הנספחתקופתבתוםיפוגזהנספחפיעלהביטוחתוקף.א

הומרההפוליסהכאשראו,בוטלהיסודיהביטוחכאשר
.מביניהםהמוקדםלפי-מסולקתלפוליסה

נספחפיעלהביטוחאתלבטל,עתבכל,רשאיהפוליסהבעל.ב
מסירתעםלתוקפוייכנסהביטול.לחברהבכתבבהודעהזה

.האמורהההודעה

הפיצוייםהעברתאוהפוליסהשעבוד-13יעיף
אולשעבודניתניםאינןלפיוהמגיעיםהפיצוייםאוהזההנספח

אוהודעהכלידיעלתחויבלאוהחברהכלשהיאבצורהלהעברה
שתשועבדבמקרה.המבוטחאוהפוליסהבעלשלכזאתבקשה

.זהנספחעלשעבודהיחוללא,היסודיהביטוחלפיהפוליסה

ותשלומההתביעה-14סעיף
כושרלאובדןשגרםתאונהאומחלהשלמקרהבקרות.א

להודיעהמבוטחאוהפוליסהבעלחייב,המבוטחשלהעבודה
תוםולפנילונודעשהדברלאחרמידלחברהבכתבכךעל

.ההמתנהתקופת
הנקובהההמתנהתקופתתוםלאחרתימסרההודעהאם.ב

חישובלצורךההמתנהתקופתתוםתיחשב,בפוליסה
פיצויישולםולא,ההודעהמסירתכיוםהחודשייםהפיצויים
.ההודעהמסירתיוםשלפניהתקופהבעדחודשי ,המבוטחשלהעבודהכושראיבודעלההודעהקבלתעם.ג

כתבלמילויהדרושיםהטפסיםאתלמודיעהחברהתעביר
אלוטפסים.במבוטחהמטפלהרופאשלח"ולדוהתביעה
ימיםחודשתוםלחברהלהחזירישכהלכתםשימולאולאחר

לצרףיש,בשכרהיתההמבוטחתעסוקתאם.מקבלתם
שמאז,יאושרבה,המבוטחשלממעבידותעודהאלהלטפסים
.מעבידואצלהמבוטחעבדלאהכושר-איהתחלת

לחברהלמסור,הענייןלפי,המוטבעלאוהפוליסהבעלעל.ד
והמסמכיםהמידעאת,לכךשנדרשלאחר,סבירזמןתוך

,ברשותואינםואם,חבותהלבירורלחברההדרושיםהנוספים
החברהתוכלכן.להשיגם,שיוכלככל,לחברהלעזורעליו
רופאי"עהמבוטחבדיקתאתלבצעובייחודחקירהכללנהל
ועלהפוליסהבעלעלמוטלותאלוחובות.מטעמהרופאיםאו

שהחברההזמןכלבמשךוהןהתביעהאישורלפניהןהמבוטח
.חודשייםפיצוייםמשלמת
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יום30תוךהחברהתקבלזהסעיףשלהדרישותמילויאחרי.ה
הפוליסהלבעלכךעלותודיעהפיצוייםתשלוםבדברהחלטה

אתהחברהתשלם,חיוביתהיאההחלטהאם.למבוטחאו
בכפיפותההמתנהתקופתמתוםהחלהחודשייםהפיצויים
.לעיל(א)קטןסעיףלהוראות

יאשרשבה,קבלהמדלמבוטחישולמוהחודשייםהפיצויים.ו
מלעשותנמנעבריאותומצבעקבמוםכוחובאאוהמבוטח

הגורם,הרעועבריאותומצבהמשךואתהכסףקבלתאת,(כן
.לעבודההמוחלטכושרואילהמשך

נמצאשהמבוטחבהנחהלמבוטחישולמוהחודשייםהפיצויים.ז
לפיצויוזכאיזובפוליסהכהגדרתהעבודהכושראישלבמצב
חלקיאומלאבאורח,עבודתוכושרלמבוטחחזראם.חודשי ,במלואןפרמיותלשלםולהמשיךלחברהכךעללהודיעעליו,

שולמואם.עבודתוכושרהחזרתשלאחרמהחודשהחל
,לעבודכושרואליוששבלאחרחודשייםפיצוייםלמבוטח
.לחברהבהחזרםהמבוטחחייביהא,חלקיאומלאבאורח

אתלשלםישהחודשיםהפיצוייםתשלומילהתחלתעד.ח
הפוליסהלתנאיבהתאםהנוספותהפרמיותואתהפרמיות
יהיוזהנספחפיעלהביטוחוהןהפוליסהשהןכדי,זהונספח
אתהחברהתחזירהפיצוייםתשלוםהתחלתעם.מלאבתוקף

.כאלההיואם,להששולמוהעודפותהפרמיות
שובאבד,הפיצוייםתשלומימהפסקתחודשיםשישהתוךאם.ט

סיבהאותהמחמתהמבוטחשלעבודתוכושרמוחלטבאופן
לפיצוייםוהתביעה,לכןקודםפיצוייםשולמושבגללה
יחודשו,זהלסעיףבהתאםהחברהידיעלאושרהחודשיים
תקופתללאפרמיותמתשלוםוהשחרורהחודשייםהפיצויים
.נוספתהמתנה

התיישנות-15יעיף
שניםשלושהיאהפלייהפי-עלתביעהשלההתיישנותתקופת
.הביטוחמקרהקרותמיום

גילהוכחת-16סעיף
יוםלפינקבעהמבוטחגיל.המבוטחשלגילולפינקבעתהפרמיה
אולושקדםזה,הביטוחתחילתלתאריךביותרהקרובהולדתו
.אחריוהבא
לשביעות,תעודהידי-על,לידתותאריךאתלהוכיחהמבוטחעל

.החברהשלרצונה
שלבמקרהאו,וכנהמלאהשאינהתשובהמתןשלבמקרה
הוראותיחלו,המבוטחשללידתולתאריךבקשרעובדותהעלמת
.הפוליסהשל3סעיף
הצמדהתנאי-17סעיף
מדדמשמעו("המדד":להלן)"לצרכןהמחיריםמדד".א

הלשכהשקבעה(וירקותפירותכולל)לצרכןהמחירים
מוסדכלידי-עליתפרסםאםאף,לסטטיסטיקההמרכזית
בין,במקומושיבואאחררשמימדדלרבות,אחרממשלתי שהוא

וביןהקייםהמדדבנוישעליהםנתוניםאותםעלבנוי תקבע,הקייםהמדדבמקוםאחרמדדיבואאם.לאואם

המדדלביןבינוהיחסאתלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה
.המוחלף

בהתאםלצרכןהמחיריםלמדדצמודיהיההחודשיהפיצוי.ב
ליוםועדזהביטוחתחילתמיוםהיסודיתהפוליסהלתנאי תוםעדלמדדצמודלהיותויוסיף,הביטוחמקרהקרות

המבוטחזכאימוםההמתנהתקופתתוםממועדשנתיים
הפיצויתשלוםממועדהחל.(זותקופתבמשךחודשילפיצוי
מדיהחודשיהפיצויסכוםישתנהוחמישההעשריםהחודשי ביחד,בחודשוחודש

פיעל,וארבעההעשריםהחודשילפיצוי ההשקעותשלתוצאותיהן
סכוםחושבשלפיההריביתבניכוי

בתכניתהמתאימותלהוראותובתאם,החודשיהפיצוי .הביטוח

העבודהכושרהחזרת"סעיףלענייןגםיחוללעילהאמור
באופן

rrlp

>n. :כדלקמןתחושבלחברהשתשולםהפרמיה.ג

הפרשיבתוספתתשולםלשלםהפוליסהבעלשעלהפרמיה
המדדלביןבפוליסההנקובהבסיסיהמדדביןלמדדהצמדה
ביצועיום,זהלעניין.בפועלתשלוםכלביצועביוםהידוע

אובהמחאההנקובהמועד:אלהמביןהמאוחרהואהתשלום
שלבמקרה.החברהלמשרדיההמחאההגיעהשבוהמועד
ייחשב,החברהחשבוןלזכותבנקאיתהעברהפי-עלתשלום

.בפועלהתשלוםביצועכיוםבבנקהחברהחשבוןזיכוייום
קביעתפיעליהיהשיקיםבשירותהפרמיהגבייתמועד

האחרוניםהימים4-באובחודש15עד1ביןביום,החברה
.החודששל

הביטוחתקופת-18סעיף
שינויוכלקבועההינההפוליסהפרטיבדףהנקובההביטוחתקופת

.ומראשבכתבהצדדיםהסכמתטעוןבה

לחברההודעות-19יעיף
המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלשלוההצהרותההודעותכל

ורקאךלחברהימסרוהמסמכיםוכלבכתבלחברהתוגשנה
שעליהאחרתכתובתאו,בפוליסהכרשום,הראשיבמשרדה
כל.(תודיעואםלזמןמזמןהפוליסהלבעלבכתבהחברהתודיע

הסכימההחברהאםרקלתוקפויכנסבתנאיהאובפוליסהשינוי בתוספתאובפוליסהכךעלמתאיםרישוםורשמהבכתבלכך

.לפוליסה

פוליסהאבדן-20סעיף
אךתעשה,הושחתהאושאבדהפוליסהבמקום,פוליסהעריכת
שיקבעבנוסחהודעההפוליסהבעלידי-עלשתימסרלאחרורק
ואגרותמיסיםבתשלוםישאהפוליסהבעל.החברהידי-על

.חדשהפוליסהעריכתוהוצאות,כאלהיהיואם,ממשלתיים

נוספיםתשלומים-21סעיף
המיסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהבעל

עלהמוטלותאוהפוליסהעלהחליםוהעירונייםהממשלתיים
שהחברההאחריםתשלומיםכלועלהביטוחסכומיעל,הפרמיות
קיימיםהאלההמסיםאםבין,הפוליסהלפילשלםמחוייבת
או,קיומהתקופתבמשךיוטלואםוביןהפוליסההוצאתבתאריך

לחברהלשלםהפוליסהבעלחייבכן.לתשלוםעדאחרזמןבכל
את,(הפוליסהודמיהפוליסהמהוצאתהנובעותההוצאותאת

ובעדממנההעתקותבעד,הפוליסהעלהתוספותבעדההוצאות
.אחרותתעודות

כתובתשינוי-22סעיף
אתהעתיק,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלאם

החברהיוצאת,חברהכךעלהודיעולאכתובתואתשינהאודירתו
הידועההאחרונההכתובתלפיהודעותיהמשלוחידי-עלחובתהידי .לה

השיפוטמקום-23סעיף
בסמכותורקאךתהיינההזאתהפוליסהמתוךהנובעותהתביעות

.אביב-בתלהמוסמךהמשפטבית

בוררות-24יעיף
בוררלהכרעתיימסרוזהלנספחבקשרשיתעוררודעותחילוקיכל

בעללידיהחברהשלהחלטתהמסירתמיוםימיםחודשתוךיחיד
לידייגיעולאוהחברההפוליסהבעלאם.למבוטחאוהפוליסה
הדיןעורכילשכתראשי"עהבוררימונה,בוררבדברהסכם

.בישראל
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פרמיהשיעוריטבלת
ביטוחשנתכלבתחילתהמבוטחגילפיעלחודשיפיצויח"ש100לכלשנתיתפרמיה

בסיסיתתכנית
חודשים3חודשים6:המתנהתקופת

~
ימיםל,חודשים3חודשים6,בתאונהימיט
אחרתיום30אחרת

המבוטחיל
05.885.1094.2667.909.1370.32ך35

3147.822.1131.2706.1037.1376.32
384.848.1131.2750.1069.1376.32
26.982.1138.2701.1109.1484.32י3

!376.919.1254.2761.1154.1403.33
4129.1063.1279.2725.1206.1533.33
400.1133.1372.2894.1272.1504.34

!465.1195.1340.2971.1344.1684.34
:435.1260.1415.3054.1422.1773.35 ,

410.1335.1597.3043.1510.1870.36 ,
407.1431.1621.3238.1603.1973.37
4101.1529.1736.3349.1716.20081.39
499.1533.1859.3463.1838.21511.40
00.1742.1986.3580.1965.22991.41י4

!401.1858.2016.3798.2000.24511.43
5152.1902.2288.3849.2239.25001.45
512.2152.2373.4033.2412.27131.47

!596.2225.2595.4245.2611.29691.49
:503.2520.2749.4582.2836.31611.52 ,

570.2779.2902.4956.3196.33061.56 ,
523.3018.3221.5243.3467.36691.59
5106.3376.3465.5565.3760.39611.63
587.3533.3712.5982.4050.42551.67
81.3809.4006.6369.4315.45251.71י5

!579.4002.4289.6589.4529.47411.74
6146.4110.4335.6759.4645.48011.76
636.4047.4399.7127.4581.48221.81

!676.3568.4045.7297.3956.45661.81
:674.2559.3234.6623.2893.35851.73

533.1102.1431.4196.1198.1464.45

,רפואיתתוספת,מקצועיתתוספתכגץמיוחדותמיכון'תוספותכוללתינה)ו,בלבדבסיסיתפרמיההעהלעילהרשומההפרמיה
הביטוחפרטיבדףהנקובההפרמיהאם.וכדומה,חלקיעבודהכושר-אילכיסויתוספת,עבודהכושר-איבהגדרתלשינויתוספת
,הכיסויהרחבתעקבוגאועיסוקואובמקצועומיוחדסיכוןוגאולקויבריאותמצבעקבלעילהנקובההמתאימהמהפרמיהגבוהה

.שלעילבטבלהכמפורטהבסיסיתהפרמיהעליתשלשיעורבאותותעלההאמורותהמיוחדותהתוספותבגיןהנוספתהפרמיה
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