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.הביטוח
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האמורהתוספתכללרבות,הפוליסהתנאילפי,לחברהלשלם

.בפוליסה
פרטידף"בככזההנקובהסכום*הבסיסיהביטוחסכום

."הביטוה
פרטידף"בהנקובהבסיסיהביסותסכום-הביטוחסכום

תנאי"סעיףהוראותפי-עללמדדמוצמדכשהוא,"הביטוח
.בפוליסה"הצמדה
.לפוליסה"הצמדהתנאי"בסעיףכמשמעו-המיד

עסקיעלבפיקוחבתוקכמשמעותוהביטוחעלהמפקת-חמפקח
.1981-א"התשמ,ביטוח
,1981-א"התשמ,ביטוחעסקיעלהפיקוחחוק-חפיקוחזיני עלוהוראהצו,אישור,תקנהכללרבות

.מכוחואו/וזהחוקפי החוק
,הפוליסהעלהחל,1981-א"התשמהביטוחחוזהחוק-
.ולהוראותיהלתנאיהבכפיפות
חקרנות,ההוןהשקעתירכיהביטוחעלהפיקוחתקנות-תקשת

שתחולנהכפי,2001-א"חתשס(הביטוחחברותשלוהחתחייבויות
.לעתמעת

כהבלחחגות-2סעיף
במסדלתוקפהנבנית,הפאיסהפיעל,ההברהשלחנותה(2)

במנאיזאתאחפ,גפאיסהכמצויין,הגיטוחהתחלת
בהודעתהנקובה,הראשתההפרמיהלמלואהששלימה
חישהמבוטחוכן,החברהייי-עלהמיצאת,הראשונההחיוב

למבוטחשנעשתהשמיוםנוסףובתנאיתשלומהבתאריך
לפי,בריאיםהצהרתעלהאימתומיוםאוהרפתניתהבדיקה
הביטוחחתהלכריתתחחברההמנימהגוליוםועד,הענייו

,הגופניבמצבי,בבריאותושינתחללא,הפאיסחפי-על
.המבוטחשלבעיסוקואובמעצתו

,בומהאמורלגרועומבלילעיל(א)עמןבסעיףהאמוראףעל(2)
3פיעלאחראיתתהיהלאהחברה

~

hDוהמבוטח64קרה,זה
וגאו(א)$בסעיףהמנויותמהמחלותנמהאובאחתחלה

שלקיומונתגלה
הצורי

מהניתוחים3מהאואחדבביצת
אואחדבמבוטחנוצעהאיבמבוטח(א)5בסעיףהמנויים

90שלתקופהבמשך(א)$בסוחףהשנביסמהניתוהיטכמה
ממועדאוזהנספחפיעלתביטוהתחילתמיוםהחליום

:אהלןמביניהםהמאוחרלפי,בחברתלביטוחההצעהקבלת

הביטוחמקרהכאשריחאלאזחתנאי.("האבשרחאסקופת
.מתאונהנובע

עונדותגילויאי-3סעיף
בכתבוההצהרותהידיעותיסודעלנעשההפוליסהפי-עלהביטוח
,מהםמימטעםאווהמבוטחןהפוליסהבעלידי-עללחברהשנמסרו

לקיומועיקריתנאימהווהנכונותן.לפוליסההמצורפות,הענייןלפי אם.הביטוחשל

,חייואורח,בריאותולמצבהנוגעותעוקדתי מידיעתהוסתרו,המבוטחשלועיסוקומעצביו,לייתותטריד

"לממעדאו,הבימיהחיזהנריתתלמהגרעדהחברה
חידושוד

מלאהשאיננהתשובהניתנהאםוכן,הענייןלפי,שבוטללאחר
נחיתתלפני/מטעמהאוהחברהידי-עלשנשאלהלשאלהוכנח
יהבאותהתורסותתחיי,נאמודתידושואוהביטוחחווה

תקרהאירעלאעודכל"היארשאית,לחברההדברנודע(א)
אוהפוליסהלבעלבהודעה,הביטוחהתהאתלפטל,הביטוח
.למבוטח

שמקרהאו,הביטוחמקרהשאירעלאתרלחברההדגרניעם)
האמורפי"עלהביטוחחוזהשנתנטללפניאירעהביטוח
סכוםבתשלופרקחייבתההברהתהיה,לעיל(א)קטןבסעיף
הפרמיהשגיןכיתששהואיחסיבשיעור,מופחתכיסוח

ידי-עלנקבעתשהיתההפרמיהלגיןבפייסהשנקבעה
.לאמיתןהאמורותהעובדותכללידיעתהתובאואילוהחברה

,לעילזחגסעיףהאמורותלתרופותזכאיתתהיהלאהחברה(ע
מחידושואוהביטוחחוזהמנריתתשגיסשלוששחלפולאחר
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חובת.כךעלכלשהןהודעותלשלוחחייבתתחיהשהחברה
חלפרעונהשומןתפרמיהתשלוםעםנפסקתהפרמיותתשלום

"המבוטחמותלפנילאתרינה
חלפרעועשזמןפרמיותלגבירט

.(לכןקודם
-שבפיגורלסכוםתתוסף,במועדהכלשהיפרמיהשולמהלא(ב)

באותהבחברההנהוגבשיעור,ריבית-ממנונפרדבלתיכחלק
.בפועללתשלומהועדהפיגורהיווצרמיוםמחושבתכשחיאעת

rתהית,במועדהתפרמיהשולמהלא(ג)
~
lsnnאתלבטלזכאית

לענייןתהוקיי"להוראותובפיסותחפוליסחפיעלהשטוח
.זה

ניתן,בפוליסהכמצוין,החברהבמשרדילשלםישהפרדויותאת(ד)
לתשלוםלבנקקבעהוראתידי-עלגםהפרמיותאתלשלם

כזהובמקרה(שיקיםערירותחחברהלחשבוןישירותפרמיות
,הפרמיהבסכוםבבנקהחנרהחשבוןזיכויאתהחברהתראה

הביטוחסוכןבאמצעותפרמיותלשלםניתןכןכמו.כתשלומה
.בחברהלפקודת(ימ)בשיקורקאךיאתאך,בפוליסההרשום

המפורטותהדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההסכמת(ה)
לא,מסויםבמקום,הענייןלפי,פרעונהזמןלאחראו,לעיל

.כלשהםאחריםבמקריםגםכךלנהוגכהסכמתהתתפרש
פרטיבדףכמפורטקבועהינוהפרמיהנקבעהלפיוהשיעור(ו)

וכאיתהחברהואתלמרות.תאחריםהפוליסהובתנאיהביטוח
ביוםלראשונההביטוחותנאיהפרמיהחישובבסיסאתלשנות

תוךהעברנסיוןעלבהסתמך,מכןלאוירשנהכלובתום05.1.1

הבסיסולפיהתחזיתלעומתבמעלהסיכון.בחינתכדי
עלהמפקחשלמראשלאישורובכפוףזושבתכניתהאקטוארי .הביטוח

הודעתלאחריוםשלושיםלתוקפויכנסכוהשעזי
.למבוטחהחברה

בדףכמפורט,בתאריכיםתגדלזהנספחפי-עללביטוחהפרמיה(ז)

ובהתאם,תאריכיםבאותםהמבוטחגילולפי,הביטוחפרטי .אלהמתאריכיםהחלהפוליסהשלהפרמיהתגדללכך

הביטוחומקרההביטוחסכום54סעיף
נס)2לסעיףבכפוף,ישולםוופוליסהפי-עלהביטוחסכום(א)

:להלןכהגדרתוהביטותמקרהבקרות,לעיל

המפורטותמהמחלותבכמהאובאחתהמבוטחמחלתגילוי להלןהמפורטיםמהניתוחיםכמהאואחדביצועוראו,להלן

שהמבוטחנוסףובתנאיהאכשרהתקופתלאחרזאת,במבוטח
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חיקי
.העורקיםמאבשעיפים

אנמיהשלקיומהאבחןהמטולוגבומצב:אפלסטיתאגמיה.ב
,באנמיההמתבטאהעצםמוזשלכרוניכשלקיים,אפלסטית
אובאהדרפואיצורךוקיים,וטרומבוציטופניהלאוקופניה

:הבאיםמהטיפוליםיותר

.דםבעירוייטיפול.1
.צמיחהבגורמיטיפוליטמתן.2
.חיסוןמדכאתבתרופהטיפול.3
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מוחלטאיבוד:(מלאהאפאתיה)לדברהיבאתאיבוד.ו"ט.עצםמחהשתלתביצוע.4
ואינוחודשים6לפחותהנמשךלדברהיכולתשלהפיךובלתישתישלהפיךובלתיקבוע,מוחלטראיהאיבוד:עוורון.ג

נוירולוגי"עלהיקבעחייבתהאבחנה.תרופתילטיפולניתן.תאונהאוממתלהכתוצאה,קליניתכבדיקהמתועד,העיניים
.קלינייםוממצאיםהדמיהעלבהתבססמומחהעינייםרופאח"דוי"עומתועדמאובחןלהיותחייבהעיוורון
ממחלהכתחנתההנגרםדיבוראיגודטללאינוהביטוחמקרה.המקובליםהקלינייםהמבחניםלפימומחה

.פסיכיאטריתבאופןהגדליםתאיםהכוללממאירגידולנוכחות:סרטן.ד
%20לפחותהמכסהשלישיתבדרגהכויה:שחבתפויח.ז"סבאמצעיתמתפשטיםאו,שכנותלרקמוהוחודריםמבוקרבלתי מערכת

ובלבדהגוףפנימשטח%7לפחותהמכסהאוהגוףפנימשטח.הדםמערכתאו/והלימפה
.חלקםאוהפניםאתשמכסה:כילאינוהביטוחמקרת

אחדהשתלתביצועהמחייבבריאותימצב:איצרהשתלת.ז"יירטןאודייפלזיה)מקומיסרטןאוסרטנייםפרהמצביי.1
ממה

"
וביןאחראדםשלמגופואםבין,הבאיםמהאיבריםיותראוTNMבקלסיפיקציההערמוניתסרטןאו(אsrru8ד
במרכזלתוכניתהתקבלוהמבוטח,מלאכותיאיבראם.(נץבדרגה

:איבריםלהשתלתהישראליההשתלותBreslowשעוגי,ממאירתמלנומהלמעטעורירטןסוגייל.2

3Clarkאו,מ"מ5.1עלעולהשלת ievel,1.לבהשתלת.
.כבדהשתלת.2,הלבשרירשלומופחתתקיןבלתיתפקוד:קרדיומיופתיה.ה

.כליההשתלת.NYHA(.3ענמוכהתפקודיתולדרגהלבספיקתלאיהגורם
.ריאההשתלת.4סאואיסכמיתקרדיומיופתיהכוללאינוהביטוחמקרח

.ריאה-לבחשתלת.5.בסמיםלשימושאואלכוהוללצריכתמשניתקרדיומיופתיה
.אלוגנאיתעצמותמחהשתלת.6כתוצאה,מתמשךהכרהחוסרשלמצב:(קומח)הכרהתוסר.ו

וכרוניתקבועהמפגיעההנובעקבועשריריםשיתוקAtS1.ח"יללא,תאונהאוממחלה,יזומהובלתיאמצעיתבלתי,ישירה
הפגיעותאתהכולל,המוטורייםמהעצביםיותראובאחד.לפחותיום30הנמשכתלתקופה,חיצונייםלגירוייםתגובה
:מומחהנוירולוגי"עשאובחנו,הבאותנתודאההכרהחוסרשלפצוכוללאינוהניטוחמקרה

.ALS.1.גיתיםשימושרקעעלאואלכותאמצריכת
.מתקדמתדיסטרופיהשרירית.2הלבמשרירבחלקפגיעה:(הלץשויראוטם)לבהתקף.ז

.מתקדםשלברישיתוק.3הדםבאספקתהפוגעתכלילידםכלישלמחסימהכתוצאה
ממחלתכתוצאהעצביתפגיעתטללאינוהביטוחמקרה.החלקלאותו

.הפוליושלושתכלקיוםעלמושתתתלהיותחייבתהאבחנה
שלמתהליךכתוצאההמרמתמחלה:נפוצחטרשת.ס"י:הבאיםהקריטריונים

.השדרהבעמודאובמחהלבןהתומרשלדהמיאליניזצית.בחזהלהקאותזהכאבי.1
:הבאיםקריטריוניםבכלבעמידהמותנההביטוחמקרה.ג.ק.איסכמייסבאשינויים.2

.נוירולוגי"עהמחלהקיוםאישור.1,הוגקןלערכימעלבדםהלבאנזימיבערכיעליה.3
t(ללץמעקמיםניתוח.ח (CABGבתוכחה.2שלמעקףמבוצעבוניתוח-MRIטיפוסיותמוחיותלויותלקיום.

השדרהמחוצאוהמחגזעוצאוהראיהעצבשלמעורבות.3העורקיםצנתורכוללולאכליליבעורקחסימהאוהיצרות
.אחרתמוטוריתמעורבותאו/ו.(החזהביתפתיחתללאחיתוךאוהרחבהופעולותהכליליים

,מתקדמתאוקבועהשריריםחולשת:שריריתדיסטרופיה.כלייזוי"ערווקסקחריזציהפעולותכילאיםהביטוחמקרה
סמךעלמומחהנוירולוגי"עהמאובחנת,השרירמחלתרקעעל.הלתשרירלדופןצמיחהגורמישלהזרקההאו
.השרירשלוביופסיהטיפוסיתEMGבדיקתאולתיקוןאנדוסקופיאופתוחניתוחהלביבמסתמיניתוח.ט

הוננועהשלהפיךובלתיקבוע,מוחלטאיבודשיתוקי.א"כאוהתיקוןשסיבתוגלעד,הלבממסתמייותראואחדהחלפת
תשדרהמחממחלתאומפגיעהכתוצאה,לפחותגפייםבשתי.מחדלגמוםאינהההחלפה

.המחוראומשמעותיתירידה:מוקדמתדמנציחאואלצתיימרמחלת.י כמנזקכתוצאה,איבודםאובזכרוןהאוהקוגניטיביתביכולת
הפוגעתמתקדמתמוחיתפגיעה!פרעינסוןמחלת.ג"

בנוקשות,ברעדוהמונבטאת,הגוףשלהמוטוריבתפקוד..המוחלרקמתהפיךבלתי עתיעשההמחלהקיוםקביעת
.איבריםתגובתובאיטיותאיבריםעלבהתבססמומחהנוירולוגי" עאבחנהבקיוםמותנההביטוחמקרהבבחינתנקודות24-מפחותשלתוצאה)יעודייםמבהנים

מומחהנוירולוגי" יומיומיותלפעילויותיכולות6מתוך3לפחותשלובאיבוד.(מינימלימנטליסטטוס

hluפקרה ~anאובסמיםשימושרקעעלדלגציהכוללאינו"
תרופתיטיפולחרף,חודשים6עלהעולהלתקופה,(40['

:יעודי.אלכוהול

ולשכבלקום.2,המחשלוחריפהקשהדלקת:המחולקת-אנצפליטיס.א"י ולהתפשטלהתלבש.2לנכות,האירועקרותממועדחודשיםשלושהלאחר,הגורמת

ולהתקלחלהתרחץ.3לביטוחהמוסדמבחנילפילפוגות%30שלבשיעורצמיתה

ולשתותלאכול.4.לאומי
הסוגריםעללשלוט.5:דםלעירוימשנית)AIDS(נרמשתיסוגיכשלמחלת.א"י

(גלגליםלכיסאאולמיטהמרותק)ללכת.6נרכשחיסוניכשללמחלתהגורסבוירוסהמבוטחהדבקות
.מומחהנוירולוגי"עתיעשההאבחנה,בישראלחוליםבביתניתןאשרדםמעירויכתוצאה(4105)

אותרופתירועעעלכאמורפגיעהכאלאינוהביטוחפקתהוקייםבהמופיליהתולתאינושהמבוטחנוספיםובתנאים
.הרעלה.הדסעירויבעקבותערמהשהמחלהאישור

בקבוצתקבועשריריםשיתוק:(ילדיםשיתוק)פעויי.ג"כסופניתכליתיתמחלה:כרוניתכליתיתספיקהאי.ג"י תפקודבחוסרהמתבטאת
3-מיותרוהנמשךהפוליווירוסשלמפגיעההנובע,שריריםשתישלהפיךבלתיכרוניכליתי בטיפולוצורךהכליות
.חודשיםחייבתהאבחנה.לצמיתותדיאליטי עלהקבע

בנוזלהפוליווירוסשלובבידודבאבחוןמותנההביטוחמקרה.מומחהנפרולוגי" .השדרהעמודתוךשחולפתחדהכליתיתספיקהאיכוללאינוהביטוחמקרה
הופעתללאפוליומחלתבגיןאחראיתתהיהלאהחברה.שבחצותפו

.שיתוק(שחמת)סופניתכבדמחלת:(שחמת)סופניתכבדמחלת.ר"י המתבטאת
לפגיעההגורםריאתיovלחץיתר:ריאתידםלחץיתר.ד"כהממצאיםמתוךשנייםובקיוםכבדיתספיקהבאי )4תפקודיתחומרהבדרגתסימפטומיםעםקבועהגיפנית:הבאים

לפי .)NYHAקבועהצהבת.1

אולריאותמומחהי"עבאבחוןמותנההביטוחמקרהמשמעותיתמימת.2
בצנתורהריאהבעורקמוגברריאתילחץבמדידת,קרדיולוגבושטדליות.3
תחתגבוההריאתיתתעודתובקיום,דופלרבאקואוימניהפטיתאנצפלופתיה.4

.תרופתיטיפול,סמיםלצריכתמשניתבכדדפגיעהכוללאינוהביטוחמקרה
תוצאההמחוללוסקולרי-צרברואירועכל:מוחישגץ.ה"ר.אלכוהאאותרופטו

מ"בעלביטוחחגרהמנורה5מתוך2222אטרשו



*

8

יהתניש
,המוחברקמתאוטםזהובכלל,שעות24-מיותרשנמשכת

הוכחהלהינועןחייבת.כגולגולתאינושמקורווסחיףדםשטף
"411-באוcr-ב)תמידינוירולוגי(נזק)לליקוי

הנמשך,
.תמידי,מראשהנראהוכפילפחותהודשיס3שללתקופה

פישעל,שהואסוגמכלסופניתמחלה:סופניתמהלה.ו"ב
אומנהלבדרגתמומחהרופאשלמקצועיתרפואיתדעתחוות
,חודשים12בתוךהמבוטהבמותתסתיים,מחלקהמנהלסגן

אתלשנותהעשוימועדכאותורפואיטיפללהאיןואשר
.מהלבה

השמיעהחוששלהפיךובלתימוחלטאובדן:חרשות.ז"ע
.האוזנייםבשתי בבדיקתמותנההביטוחמקרה

רופאובאישוראופייניתשמיעה
.ג.א.א

w$an(nסכוםלתשלוםסייגיםט)
סכוםאתתשלםלאהתצרח,לעיל(א)5בסעיףלאמורסף%ג

אובמישריןנגרמההמחלהאם,זהנספהפי"עלהציסוח

*געי
:אקשןמהירתתאחתידי,אלפין

,הנרכשהחיסוניהבשלתסמונת,סושל.נ8האיייסמחלת.א
ידי-עלחנגרמתדומהתסמתתגלאו,צורותיהכלעל

סייג.ווריאציהעמוטציותלרבות,זהמסוגמיקרואורגניזמים
.ב)יי(א)5בשעיףהאמורעליההללאזה
.רופאתורכיותפי-עלשימושלמעט,צס14פשימוש.3
קיוםhh,רפואיתמבחינה,לקבועאפשרנהאיןאם.ג

.המהלה
וביןבדעתושפויתמצוטחאסצין,מנוונתעצמיתפציעה.ד

אפלתה
זכאי"הפנוטאםבמשטרהשנצבאהמכוסחשירא.ח אםגםממשלתימגורםלטיפשרואולפיצוי

~
hvunעלויתר

.%זנות
מכלטרוראוהצלה,איבהפעית,ממלחמהכתוצאהפגיעה.1

מגורםטיפולוראולפיצויזכאיהמבוטהאם,שהואשוע

.זוזגוגעלתיתראםוגסממשלתי בנשקפגיעה,ז
(נימי,צייוגי,אטומי:כגון)לונגנציונליבלתי .קונבנציתלייסבליסטייםמטיליםאו

הפוליסהפיעלהביטוחאתלבטל,עתבכל,רשאיהפוליסהבעל(ג)
מסירתעםלתוקפוייכנסהביטול.לחברהבכתבבהודעה
.לחברההאמורהההודעה

הפאיסחושעבודהמוסבקטיעת-6סעיף
ורקאך,הפוליסהתנאיפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(א

.בפוליסההרשוםלמוטב
תנאיפיעלבסכוםמוטבהמוכההביטוחמקרהאירעבטרם(ב)

הרשוםהמוטבאתלשנותהפוליסהבעלרשאי,הפוליסה
להשנמסרהלאחררקהחברהאתיחייבהשינוי.בפוליסה
נרשםוהוא,הפוליסהבעלבחתימת,כךעלבכתבהוראה

,בפוליסהידה-על

מוטבלקבועויאיהמאיסתגעליהיהלאמקרהגשום(%
לקציעהמוטצשלקביעהלשנותאו,חהרתצצתיבקביעה
בכתבהסכמתהאתמראשל3ךיקבלאםאלא,חוזרתגלתי .חחברהשל

,בפוליסההרשוםלמוטבהמגיעהסכוםאתההברהשילמה(ד)
בכתבהוראהפי-עלבין,במקומוכמוטבאחרבהנרשםבטרם

ידי-עלהמאושרתצוואתופי-עלוביןהפוליסהבעלבחתימת
משוחררתהחברהתהא,לאחרתשלוםעלהמורה,המשפטבית
מיוכלעזבונו,הפוליסהבעלוכשיאהדאותוכלפיחבותמכל

.במקומושיבוא

ותשלומההתביעה-יסעיף
עללחברהבכתבלהודיעחייב,המבוטחאו,הפוליסהבעל(א

התביעהלאישורקודםכתנאי.לושנודעהאחרימידמתלה
להעמידהאפשרותלהלהינתןוצריכה,הזכותלחברהתהיה
עלשיתמנורופאיםאורופאלבדיקתריטבונהעלהמבוטחאת
עלהמתקבלנגבירצורךבכךשתראהאימתוכלעתבכל,ידה

.הדעת
תוךלחברהלמסור,הענייןלפי,המבוטחאוהפוליסהבעלעל(4ב

הנוספיםוהמסמכיםהמידעאת,לכךשנדרשלאחר,סבירזמן
עליו,ברשותואינםואם,חבותהלבירורלחברההדרושים

.להשיגם,שיוכלככל,לחברהלעזור
שלהראשיבמשרדהלהימסרחייביםל"הנהמסמכיםכל(%

.החברה

222נספח

,זהסעיףלפיוההוכחותהמסמכיםכלקבלתמיוםיום30תוך(י
.התביעהאודותההלטתהאתלקבלחייבתהחברהתהיה

התחייבותמכלהחברהתשוחרר,התביעהתשלוםידי-על(1ה
.הפוליסהשלהיסודימהבימותהנובעת

לההמגיעחובכל,הפוליסהבגיןתשלוםמכלתנכההחברה(ו)
פוליסהתנאיפי.על,המוטבאו,המבוטתאו,הפוליסהמבעל

.זו
אתבמועדןלשלםיש,התביעהאתסיפיתחחברהשוצאשרעד(ד)

אהיה,הפחיסהפי-עלמגיעסריגןאשרהפרפיות3ל
.הפרמיותתשלום-לאיהמתייתמותההותהוראותמהאנה
הפרמיותיוחזרוהתביעהאתסופיתהחברהשאישרהלאתר

.התביעההגשתשמיוםהתקופהכגיןלהששולמו
התיישנות-8סעיף

שניםשלושאיאהפוליסהפי-עלתביעהשלההתיישנאתקופת
.הניטוהמקרהקרותמיום
גילהורחתי9סעיף

יוםלפינקבעהמבוטחגיל.המבוטחשלגילולפינקבעתהפרמיה
אולושקדםזה,הביטוחתחילתלתאריךביותרהקרובהולדתו
.אחריוחבא
לשביעות,תעודהידי-על,לידתותאריךאתלהוכיחהמבוטחעל

,ההברהשלרצונה

שלבמקרהאו,וכנהמלאהשאינהתשוצחמתןשלבמקרה
הוראאיחלנו,המצוטחשללידתולתאריךבקשרעובדותהעלמת
.חפחיסהשל3סעיף
הצמדהתנאי-סגשעיף

"
מדדמשמעוק'המדד,1:קהלן"לצרכןהמחיריםמדד"(

הלשכהשקבעה(וירקותפירותוכולללצרכןהמחירים
מוסדכלידי-עליתפרסםאםאף,לסטטיסטיקההמרכזית
בין,במקומישיביאאחררשמימדדלרבות,אחרממשלתי שהוא

וביןהקייםהמדדגנוישעליהםנתוניםאותםעלבנוי תקבע,הקייםהמדדבמקוםאחרמדדיבואאן.לאואם

חמדדלביןבינוהיחסאתלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה
.המוחלף

בקרותבפועלהביטוחסכוםהינולתשלוםהביטוחסכום(ב)
המדדמן,חמדדעלייתלשיעורמוצמדכשהואהביטוחמקרה
יוםלפנילאחרונהשפורסםהמדדועדבפוליסההנקובהיסודי אחרתנקבעבהםהנספחיםעליחוללאלעילהאמור.התשלום

.החוקלהוראותובכפוף
:כדלקמןתרןשבלחברהשתשולםהפרמיה(ג)

הפרשיבתוספתתשולםלשלםהפוליסהבעלשעלהפרמיה
המדדלביןכפוליסההנקובהכסיסיהמדדביןלמדדהצמדה
ביצועיום,והלעניין.בפועלתשלוםכלביצועביוםהידוע

אובהמחאההנקובהמועד:אלהמביןהמאוחרהואהתשלום
שלבמקרה.החברהלמשרדיההמחאההגיעהשבוהמועד
יוםייחשב,החברהחשבוןלזכותבנקאיתהעברהפי-עלתשלום
מועד.בפועלהתשלוםביצועכיוסבבנקההברהתשבוןויכוי גביית

ביום,החברהקביעתפיעליהיהשיקיםבשירותהפרמיה
.החודששלהאחרוניםהימים4-באובחודש15עד1בין

להברההחוסות*12סעיף
המוטבאוהמצוטח,הפוליסהגעלשלוההצחרותההימוחצל

ורקאךלהברהימסרוהמסמכיםובעבכתבלהגרהתוגשנה
שעליהאחרתכתוגתאו,גסיישהכרשות,חראשיבמשרדה
ש.(תוייעואסלזמןמזמןהפוליסהלגעלשתגהחברהתודיע
הירימההחגרהאםרילתוקפויכנסצתנאיהאושפייסהשינוי
צתוספתאובפוליסה3ךעלמתאיםרישוםורשמהגכתגלכו לפאיסה

.

פוליסהאגדןב12סעיף
אךתעשה,הושחתהאושאבדהפוליסהבמקום,פוליסהעריכת
שיקבעבנוסחהודעההפוליסהבעלידי-עלשתימסרלאחרורק
ואגרותמסיםבתשלוםישאהפוליסהבעל.החברהידי-על

.חדשהפוליסהעריכתוהוצאות,כאלהיהיואם,ממשלתיים

נושפיםתשלומים-13יחציף
המסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהבעל

עלהמוטלוונאוהפוליסהעלהתליםוהעירונייםהממשלתיים
שהחברההאחריםתשלומיםכלועלהביטוחסכומיעל,הפרמיות
קיימיםהאלההמסיסאסבין,הפוליסהלפילשלםמחויבת

מ"בעלביטןחמגרהשוה5ך,מת2223א2001ש1



תנורהמ SBא"בעהביטוחחברה
222נספח

או,קיומהתקופתבמשךיוטלואםוביןהפוליסההודאגבתאריך
חשימוטמקוםר16שעיףאתלחברהלשלםהפוליסהבעלחייבכן.לתשלוםעדאחרומןבכל

בסמכותורקאךתהיינההזאתהפוליסהמתוךהנובעותהתביעות.הפוליסהעלהתוספותבעדההוצאות -
.ישראלבמדינתהמוסמכיםהמשפטבתי

תנשפחתוקףביסוף-17סעיףכתורתשינה-14סעיף
:יפוגוופוליסהתוקףאתהעתיק,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלאם

.הביטוחפרטיבדףהנקובההביטוחתקופתבתום.אהחברהיוצאת,חברהכךעלהודיעולאכתובתואתשינהאודירתו
ובהתאםהפוליסהלתנאיבהתאםשולמהלאהפרמיהכאשר.בהאחרונההכתובתלפיהודעותיהמשלותידי-עלחובתהידיאת

.לחוקי.לההידועה
.7סעיףפי-עלהביטוחסכוםתשלוםעם.ג

בללי-15שעיף
לביןהפוליסהשלהכללייםהתנאיםביןסתירהשלבמקרה
בהינאמההמסויםהנספחתנאייחולו,מסויםנספהשלהתנאים

.הכללייםהתנאיםיחולוהפוליסהחלקישארועל

ool1a2מ'1לח,לביפתברהמנורה5מתוך2224א



ש",י,פעונ8

נאותגילוי

(קשותמהלות)"טופאורקרן"

הפרמיהמצגהבפטישההייסורים
לוותקבהתאםשניםלחמשאחתתיקבעהפרמיה:משתנהפרמיההצורךאוהקשותהמחלותגילוישלבמקרהלפיצויוכאיהמבוטח
.המבוטחשלוגילוהפוליסה.בפוליסההמופיעיםהניתוחיםבביצוע
ביטשתנאיהכיסוחתקהאעמשך
המבמטחידי-שהפחיסהביטחת0מ.70גילעד

הביטול,בכתבבהודעההפוליסהאתלבטלעתבכלרשאיהמבוטחאנשרהתקורת
."מנורה"במשרדיההודעהקבלתעםלתוקפוייכנס.מתאונהנובעהביטוחמקרהכאשרמבוטלתזוונקופה.יום90

"שודה"סיידיהמתישתצימחתנאיחמתנתהקופת
בכלהפוליסחביטולעללמבוטחלהודיערשאיתתהיה"מנורה".המתנהתקופתאין

:הבאיםמהמקריםאחדלצמיתהשתתפות

.במועדםהביטוחדמי,בגינושולמולאאו,משלםאינוהמבוטח.1.עצמיתהשתתפותאין

*
תשובתמסראומהותיתשבדהי'מנורה,מיהעליסהמבוטהנהנאייהאהליתסופתהניסוה8מהמקואף

מרמחתביעתאוכוזבתתביעה"מנורה"להגישהמבוטח.3ניסיוןעלבהסתמך,מכןלאחרשנהכלובתום05.1.1ביוםלראשונה
.הביטוחתגמולילתשלוםהבסיסושיהתחזיתלעומתבפועלהסיכוןבחינתכדיתוךהעבר

חוקלהוראותבכפוףיעשההביטול,שלעילמהמקריסאחדבכלעלהמפקחשלמראשלאישורובכפוףזושבתכניתהאקטוארי .הביטוח
.1981-א"התשמ,הביטוחחוזההחברתהודעתלאתריוםשלושיםלתוקעיכנסכזחשינוי :הבדהםהמקויםיפוגהפאסהתוקף,צנוסף.למבוטח

.הביטוחפוחהבדףהנקובההביטוחתקופתבתום.1ובתעריפיםבנישוייםשינוייםנערכולא,עתהעדכי,לצייןחשוב
.7סעיףפי-עלהביטוחסכוםתשלוםעם.2.הביטוחעלהמפעהלמשרדילשינוייםבקשאהתשואא
קייםרפואימצצבגיןההרגהה/'צשהחודשיתההפרטהגובה

.הביטוחפרטיבדףכמפורט.הביטוחפרטיבדףכמפורט
"פטדה"להבאשייגים
,5בסעיףהסייגיםפירוטראה

הפיצוישנומיהמחליתפירוטבפחיסהתכישווייספירוט

יצוי~
.הביטוחפרטיבדףכמפורט,קרדיומיופתיה,סרטן,עיוורון,אפלסטיתאנמיה,העורקיםאבניתוחהקשותהמחלותגילויבמקרה

ללבמעקפיםניתוח,(הלבשריראוטםלבהתקף,(קומה)הכרהחוסר:הבאיםהניתוחיםבביצועהצורךתו
)CABG(,מוקדמתדמנציהאואלצהיימרמחלת,הלבבמסתמיניתוח,

משנית,)AIDS(נרכשחיסוניכשלמחלת,המחדלקת-אנצפליטיס
,(שחמת)סופניתכבדמחלת,כרוגיווכליתיתספיקהאי,דםלעירוי ,איברהשתלת,נרחבתכוויה,(מלאהאפאזיה)לדברהיכולתאיבוד

ALS,פרקינסוןמחלת,שיתוק,שריריתדיסטרופיה,נפוצהטרשת,
,סופניתמחלה,מותישבץ,ריאתידםלחץיתר,(ילדיםשיתוק)פוליו

.חרשות
.הפוליסהבגוףאחרתצוייןאםאלא,ימים30-גילוימועדלאחרפטירהלגביהגבלה
:הניתוחבביצועהצורךאותמחלה

שלמקרחוצאחנללייםבתנאיםנמשרסהיגסהקובעיםחתנאים.הנאייםמהתנאיםחלקמחתהוזיינו/בלבדלמידעהואנאחזגילוינספח
.חכללייםבתנאיםהאמוריגבר,סתירה

מ'בוללביטוחחברהמנורה5מתיר2225א2ד/2001


