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 סיעודית -הבטחה לעתיד 

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מתחייבת בזה, על יסוד ההצעה לביטוח, ההודעות וההצהרות האחרות שנמסרו לה בכתב על ידי בעל 

לפצות את המבוטח, בגין מקרה הביטוח כמוגדר וכמפורט בפוליסה, הפוליסה ו/או המבוטח, המהוות חלק בלתי נפרד מהפוליסה, 

וזאת לאחר שתוגש למנורה מבטחים ביטוח בע"מ תביעה בגין קרות מקרה הביטוח המזכה בתגמולי הביטוח, והכל בהתאם ובכפוף 

  לאמור בהוראות הפוליסה וההסדר התחיקתי הרלוונטי.

 הגדרות .1

  :בפוליסה תהיה לכל אחד מהמונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידו כמפורט להלן
האדם, חבר בני אדם או תאגיד, המתקשר עם המבטחת בחוזה ביטוח נשוא הפוליסה ואשר שמו נקוב  -בעל הפוליסה  .1.1

 כבעל הפוליסה.בדף פרטי הביטוח ו/או בהצעת הביטוח 

ולדתו הקרוב ביותר ליום תחילת הביטוח, זה שקדם לו או הבא אחריו, גיל המבוטח נקבע לפי יום ה - גיל המבוטח .1.2

והוא יחושב בשנים שלמות, כהפרש בין תאריך לידת המבוטח לבין המועד בו יש לקבוע את גילו. שישה חודשים ומעלה 

ביטוח הדמי יוסיפו לגיל המבוטח שנה שלמה. בתום כל שנה ממועד תחילת הביטוח ישתנה גיל המבוטח בשנה אחת. 

לרבות כל תוספת שתקבע על   ,הפרמיה ותשלומים אחרים שעל בעל הפוליסה לשלם למבטחת לפי תנאי הפוליסה -

 ידי המבטחת, עקב מצב בריאותו של המבוטח או עקב סיכונים מיוחדים הקשורים במבוטח.

, את מספר הפוליסה, הכולל, בין היתר דף המצורף לפוליסה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה, -דף פרטי הביטוח  .1.3

פרטי בעל הפוליסה, פרטי המבוטחים, מועד תחילת תקופת הביטוח ותקופת הביטוח לגבי כל מבוטח, דמי הביטוח 

דף פרטי ביטוח זה מהווה את הסכמת המבטחת בכתב לבטח את המבוטחים שפרטיהם רשומים בו וכיו"ב. 

 .ים בדף פרטי הביטוח ובכפוף לתנאי הפוליסהבכיסויים הביטוחיים הרשומים על שמם, והכל בסייגים הרשומ

 1981 - , התשמ"אחוק חוזה הביטוח, 1981-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א - הסדר תחיקתי .1.4

וכן התקנות והצווים שהותקנו ו/או שיותקנו מכוח חוקים אלה וחוזרי והוראות המפקח, אשר יסדירו את התנאים החלים 

 על בעל הפוליסה, המבוטח והמבטחת בהקשר לפוליסה זו.

טופס ההצעה המהווה בקשה להצטרף לביטוח על פי פוליסה זו כשהוא מלא על כל פרטיו וחתום על  -הצעת הביטוח  .1.5

ידי המבוטח ו/או על ידי בן/בת זוגו בשמו ובשם כל אחד מיחידי משפחתו. ההצעה תכלול גם את הצהרת הבריאות 

, כולל כרטיס/י אשראי, שמולאה ונחתמה ע"י המבוטח וכן את הוראת הקבע הבנקאית ו/או הוראת תשלום אחרת

 לתשלום דמי הביטוח. 

 למעט מדינות אויב.כל מדינה מחוץ לישראל,  - חו"ל .1.6

 , או כל חוק אחר שיחליפו.1981 -חוק חוזה הביטוח, התשמ"א - חוק חוזה הביטוח .1.7

 , או כל חוק אחר שיחליפו.1961 -חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א - חוק פסיקת ריבית והצמדה .1.8

צורף לפוליסה  התאריך הנקוב בדף פרטי הביטוח כיום תחילת הביטוח לגבי כל מבוטח. -תחילת הביטוח יום/מועד  .1.9

נספח נוסף לאחר מועד תחילת הביטוח, יהיה מועד תחילת הביטוח של הנספח שהוסף כאמור, התאריך הנקוב בדף 

 על פיו. פרטי הביטוח כיום תחילת הביטוח בגין אותו נספח שהוסף לפוליסה עבור המבוטח

 .ילדו של המבוטח, לרבות ילדו החורג וילד מאומץ - ילד .1.10

 מדינת ישראל לרבות השטחים תחת שלטון ישראל. -ישראל  .1.11

 ., ששמו נקוב בדף פרטי הביטוח כמבוטח בפוליסה זוהאדם -מבוטח  .1.12

 ביטוח בע"מ.מבטחים מנורה  - מבטחת .1.13

מדד המחירים לצרכן )כולל פרות וירקות( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד אחר  -מדד  .1.14

המיוחד לשירותי הבריאות, שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. אם 

קה את היחס שבינו למדד המוחלף. המדד יבוא מדד אחר במקום המדד הקיים, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטי

 .1000 -, כשהוא מחולק ל1959נקודות מחודש ינואר  100.0מותאם למדד הבסיסי של 

 .בחודש של מועד תחילת הביטוח 1 –המדד האחרון הידוע ב - מדד יסודי .1.15

למבוטח, בהתאם  תגמולי הביטוחהמדד האחרון הידוע ביום תשלום דמי הביטוח למבטחת או תשלום  -קובע  מדד .1.16

 לתנאי הפוליסה.

מוסד ו/או מחלקה סיעודית או מחלקת תשושים לרבות תשושי נפש או מחלקה בבית אבות או בבית  – מוסד סיעודי .1.17

חולים כללי או בכל מוסד אחר שאושרו על ידי משרד הבריאות ו/או על ידי משרד הרווחה ו/או ע"י הרשויות המוסמכות 

 די, ואשר עיסוקם היחיד או העיקרי הינו אשפוז חולים סיעודיים.בחו"ל כמעון או כמוסד סיעו

 .על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצרהמפקח  -מפקח  .1.18

מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח, לרבות בשל מחלה או  - מצב רפואי קודם .1.19

  תאונה. 
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אבחנה רפואית מתועדת, או בתהליך של אבחון רפואי מתועד שהתקיים  בדרך של -לעניין זה, "אובחנו במבוטח" 

 בששת החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח.

מערך נסיבתי ועובדתי, אשר בעטיו הוגדר המבוטח כ"בעל צורך סיעודי" לפי תנאי הפוליסה, ובגינו  - מקרה הביטוח .1.20

 אים, לחריגים ולסייגים בפוליסה. בכפוף לתנזכאי המבוטח לקבל מאת המבטחת תגמולי ביטוח, 

סכום הפיצוי החודשי שבתוקף, שישולם, בקרות מקרה ביטוח, לאחר הפסקת תשלום דמי הביטוח  -ערך מסולק  .1.21

כסדרם, ויחושב בהתאם למינו של המבוטח, גיל כניסתו לביטוח ומשך התקופה בה שולמו דמי הביטוח קודם להפסקת 

 וח.התשלום, והכל כנקוב בדף פרטי הביט

חוזה הביטוח שבין בעל הפוליסה למבטחת, לרבות הצעת הביטוח, הצהרת הבריאות, דף פרטי הביטוח, וכל  - פוליסה .1.22

 נספח או תוספת המצורפים לו.

שתשלם המבטחת למבוטח בקרות  מקרה הביטוח, , הסכום הנקוב כסכום הביטוח בדף פרטי הביטוח -פיצוי חודשי  .1.23

 .על פי תנאי פוליסה זו

בכפוף לתקרת גבול אחריות התשלומים להם זכאי המבוטח מהמבטחת בקרות מקרה הביטוח,  - הביטוחתגמולי  .1.24

והכל בהתאם  ,הפוליסהלרבות השחרור מתשלום דמי הביטוח בגין המבטחת הנקוב בדף פרטי הביטוח ובפוליסה, 

 לתנאי הפוליסה. 

  ונמשכת לכל ימי חייו של המבוטח.התקופה המתחילה במועד הנקוב בדף פרטי הביטוח  -תקופת הביטוח  .1.25

תקופת זמן רצופה, המתחילה לגבי כל מבוטח במועד קרות מקרה הביטוח ומסתיימת בתום התקופה  - תקופת המתנה .1.26

במהלך תקופת ההמתנה לא יהיה המבוטח זכאי לכיסוי ביטוחי. זכאותו תחל בתום שצוינה בדף פרטי הביטוח. 

  תקופת ההמתנה.

משך התקופה אשר במהלכה זכאי המבוטח לקבל תגמולי ביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה,  – יתתקופת הפיצוי המירב .1.27

 .ולמעט תקופת ההמתנה, אך לא יותר מהתקופה הנקובה בדף פרטי הביטוחבין ברצף ובין בתקופות נפרדות, 

 פרשנות .2

בלשון נקבה משמעו, אלא אם כן כל האמור בפוליסה זו בלשון יחיד אף בלשון רבים משמעו וכל האמור בלשון זכר אף  .2.1

 נאמר במפורש אחרת.

 .כותרות הסעיפים נכתבו לצורך הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לצורך פרשנות .2.2

 תוקף הפוליסה .3

ובלבד , בהתייחס לפוליסה הפוליסה נכנסת לתוקפה החל מיום תחילת תקופת הביטוח כמצוין בדף פרטי הביטוח .3.1

  .שהמבוטח חי במועד זה

 תהיה בתוקף במשך תקופת הביטוח ועד לתום תקופת הביטוח.חבות המבטחת  .3.2

דחיית הצעת הביטוח או חזרה למבוטח בהצעת ביטוח נגדית תיעשה לכל היותר שלושה חודשים מיום קבלתו לראשונה  .3.3

שישה חודשים מיום קבלתו  -של תשלום בגין דמי הביטוח, או אם פנתה המבטחת למבוטח בבקשה להשלמת נתונים 

ל תשלום בגין דמי הביטוח. אם המבטחת לא דחתה את הצעת הביטוח ולא חזרה למבוטח בהצעת ביטוח לראשונה ש

נגדית, או אם לא הודיעה למבוטח על קבלתו לביטוח לפי תנאי הצעת הביטוח בתוך המועדים כאמור, לא תהא 

  כפוף לתנאי הפוליסה.המבטחת רשאית לשנות את התנאים הקבועים בהצעת הביטוח עד תום תקופת הביטוח והכל ב

במידה ומקרה הביטוח אירע מיום קבלתו לראשונה של תשלום בגין דמי הביטוח ועד למועד בו היתה המבטחת אמורה  .3.4

ן, כמפורט בסעיף ילהודיע למבוטח על קבלתו לביטוח לפי תנאי הצעת הביטוח תוך שלושה או שישה חודשים, לפי העני

מולי הביטוח, בהתאם להוראות החיתום הרפואי הקיימות אצל המבטחת לעיל, תשלם המבטחת למבוטח את תג 3.3

והכל בסייגים שהיו אמורים להירשם בדף פרטי הביטוח ובכפוף לתנאי לגבי מבוטחים בעלי מאפיינים דומים, 

 הפוליסה.

 תום תקופת הביטוח .4

 הם:יבינלפי המועד המוקדם שמפורטים להלן, תקופת הביטוח לגבי כל מבוטח תבוא לידי סיום, בכל אחד מהמועדים ה .4.1

 בתום תקופת הביטוח על פי המפורט בדף פרטי הביטוח. .4.1.1

 המבוטח. במועד פטירתו של .4.1.2

 רבית, בין אם ברצף ובין אם בתקופות נפרדות.יבמועד סיום תקופת הפיצוי המ .4.1.3

 במועד ביטול הפוליסה על ידי בעל הפוליסה ו/או המבוטח או על ידי המבטחת, כמפורט להלן: .4.1.4

 על ידי בעל הפוליסה ו/או המבוטחביטול  .4.1.4.1

, באמצעות דוא"ל, בעל הפוליסה ו/או המבוטח רשאי בכל עת לבטל את הפוליסה בהודעה למבטחת .4.1.4.1.1

 חשבון אישי מקוון, פקס או פניה טלפונית והכל בהתאם למפורט באתר האינטרנט של החברה.

 טחת. הביטול ייכנס לתוקפו בתוך שלושה ימים מיום קבלת ההודעה על ידי המב
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ביטול הפוליסה על ידי בעל הפוליסה פירושו ביטולה לגבי כל המבוטחים הרשומים בדף פרטי  .4.1.4.1.2

 ים שאינו בעל הפוליסה.הודעת ביטול רק בקשר למבוטח מסו הביטוח, אלא אם כן נמסרה

ם משמעה ביטול הפוליסה וכל נספחיה, אלא אם כן נמסרה הודעת ביטול הפוליסה לגבי מבוטח מסוי .4.1.4.1.3

 הביטול רק בקשר לנספח מסוים. 

לעיל, יהיו שאר המבוטחים  4.1.4.1.2בוטלה הפוליסה על ידי בעל הפוליסה כאמור בסעיף  .4.1.4.1.4

ימים  90 -בתנאי שהודיע/ה על כך למבטחת לא יאוחר מבפוליסה, רשאים להמשיך את הביטוח 

מבטחת על ביטול הביטוח, ובכפוף לכך ששילמו את דמי הביטוח החסרים בגין מיום הודעת ה

התקופה והמציאו למבטחת התחייבות לתשלום דמי הביטוח השוטפים באחת מדרכי התשלום 

 המוצעות על ידי המבטחת.

   ביטול על ידי המבטחת .4.1.4.2

חד מהמקרים המבטחת תהיה רשאית לבטל את הפוליסה בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח בכל א

 הבאים:

 אי תשלום דמי הביטוח בהתאם להוראות הפוליסה. .4.1.4.2.1

 לשלם או הפוליסה את לבטל המבטחת להלן, רשאית 5הפר המבוטח את חובתו כמפורט בסעיף  .4.1.4.2.2

 .הפוליסה להוראות בהתאם ,ביטוח מופחתים תגמולי

 חובת הגילוי .5

טופסי הצעת הביטוח, בשאלון הרפואי, פוליסת הביטוח מבוססת על תשובות המבוטח שניתנו לשאלות שהוצגו ב .5.1

 .ו/או בכל דרך אחרת בכתב, והמצורפות לפוליסה

הציגה המבטחת למבוטח לפני כריתת הפוליסה, בטופס של הצעת הביטוח או בדרך אחרת שבכתב, שאלה בעניין  .5.2

שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את הפוליסה בכלל או לכרות אותה בתנאים שבה )להלן 

רפת הכורכת עניינים שונים ללא "עניין מהותי"(, על המבוטח להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה. שאלה גו -

אבחנה ביניהם אינה מחייבת תשובה כאמור, אלא אם היתה סבירה בעת כריתת הפוליסה. הסתרה בכוונת מרמה 

  .מצד המבוטח של עניין שהוא ידע כי הוא עניין מהותי, דינה כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנה

ימים מהיום שנודע  30כנה, רשאית המבטחת בתוך ניתנה לשאלה בעניין מהותי תשובה שלא הייתה מלאה ו .5.2.1

לה על כך וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את הפוליסה בהודעה בכתב למבוטח ולבעל הפוליסה. 

דמי הביטוח ששולמו בעד התקופה שלאחר הביטול, בניכוי הוצאות המבטחת, יושבו למשלמם, זולת אם 

 . פעל המבוטח בכוונת מרמה

לעיל, אין המבטחת חייבת אלא  5.2.1ח לפני שנתבטלה הפוליסה מכוח האמור בסעיף קרה מקרה הביטו .5.2.2

בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משולמים כמקובל אצלה לפי 

 המצב לאמיתו לבין דמי הביטוח המוסכמים, והיא פטורה כליל בהתקיים כל אחת מאלה:

 מירמה. התשובה ניתנה בכוונת .5.2.2.1

מבטח סביר לא היה מתקשר על פי פוליסה זו אף בדמי ביטוח גבוהים יותר אילו ידע את המצב  .5.2.2.2

לאמיתו. במקרה זה, דמי הביטוח ששולמו בעד התקופה שלאחר קרות מקרה הביטוח, בניכוי הוצאות 

 יושבו למשלמם. –המבטחת 

תשובת המבוטח כאמור שלא הייתה מלאה אלא אם , 5.2.2 -ו 5.2.1המבטחת אינה זכאית לתרופות שבסעיפים  .5.3

 , בהתקיים כל אחד מאלה:וכנה ניתנה בכוונת מרמה

המבטחת ידעה או היה עליה לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת החוזה או שהיא גרמה לכך שהתשובה לא  .5.3.1

 היתה מלאה וכנה.

מלאה וכנה חדלה להתקיים לפני שקרה מקרה הביטוח או שלא  העובדה שעל בסיסה ניתנה תשובה שלא היתה .5.3.2

 השפיעה על מקרה הביטוח, על חבות המבטחת או על היקף החבות.

לאחר שעברו שלוש שנים מכריתת החוזה, זולת אם  5.2.2לתרופות האמורות בסעיף  תזכאי האינ תכן, המבטח כמו .5.4

 המבוטח או האדם שחייו בוטחו פעל בכוונת מרמה. 

ל , מקצועו ועיסוקו של המבוטח ששל המבוטח כפי שמופיע במסמך רשמי ריאותו, אורח חייו, תאריך לידתומצב ב .5.5

  חלה חובת גילוי כאמור בפרק זה. הםעלי יםמהותי ניםעניי םהמבוטח ה

 

 דמי הביטוחתשלום  .6

הפירעון הקבועים בדף מועד פירעון דמי הביטוח יהיה בראשית כל חודש בו נקבע תשלומם. דמי הביטוח ישולמו בזמני  .6.1

 פרטי הביטוח.

ניתן לשלם את דמי הביטוח על ידי הוראת קבע לבנק לתשלום דמי ביטוח ישירות לחשבון המבטחת או בכרטיס אשראי  .6.2

אם שולמו דמי הביטוח בהוראת קבע בנקאית . אשר יימסר על ידי בעל הפוליסה למבטחת בתחילת תקופת הביטוח.



 
 746מס'  תכנית ביטוח

8/2017 

13/4 

ור, רק זיכוי חשבון המבטחת בבנק או בחברת כרטיסי האשראי יהווה את תשלום או באמצעות כרטיס אשראי, כאמ

 דמי הביטוח.

דלעיל, או לאחר זמן פירעונם,  6.2הסכמת המבטחת לקבל דמי ביטוח, שלא באחת הדרכים המפורטות בס"ק  .6.3

 במקרה מסוים, לא תתפרש כהסכמה לנהוג כן, גם במקרים אחרים כלשהם.

יום לאחר שהמבטחת דרשה לשלמם, רשאית המבטחת  15לא שולמו דמי הביטוח במועדם, ולא שולמו גם תוך  .6.4

ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני  21להודיע לבעל הפוליסה בכתב כי הפוליסה תתבטל כעבור 

 כן, ובכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח. 

 שינוי דמי הביטוח ותנאים .7

הראשונים בגין כל מבוטח, ייקבעו על פי גיל המבוטח ביום תחילת הביטוח ובהתאם למצבו הבריאותי, דמי הביטוח  .7.1

 והם יהיו קבועים או ישתנו על פי המפורט בדף פרטי הביטוח.

 להלן. 8 דמי הביטוח יהיו צמודים למדד כמפורט בסעיף .7.2

את תנאי לשנות והן  ,המסולקים ולהתאים את לוח הערכים את דמי הביטוח הן להעלותהמבטחת תהיה זכאית  .7.3

לכל המבוטחים בפוליסה. שינוי זה יהיה תקף בתנאי שהמפקח אישר את השינוי, אך לא לפני  ,הפוליסה

ימים לאחר שהמבטחת שלחה לבעל הפוליסה הודעה בכתב, תוך מתן גילוי  60, והוא ייכנס לתוקף 1.4.2018

 ים בתעריף ו/או בתנאים ו/או בהיקף הכיסוי הביטוחי. ימלא לגבי השינו

 דמי הביטוח החדשים יחושבו על בסיס אותם נתונים רפואיים לפיהם חושבו דמי הביטוח ערב השינוי. .7.4

בהתאם  דמי ביטוחבמועד ההודעה על העלאת דמי הביטוח לפי סעיף זה, תציע המבטחת למבוטח להמשיך לשלם  .7.5

 .ר פוליסה הכוללת תגמולי ביטוח מופחתיםהקודם עבו דמי הביטוחללוח 

 תנאי הצמדה וריבית .8

כל הסכומים הנקובים בש"ח בפוליסה ו/או בדף פרטי הביטוח, לרבות תגמולי הביטוח ודמי הביטוח על פי פוליסה זו  .8.1

 המדד הקובע לעומת המדד היסודי. /ירידתיהיו צמודים לשיעור עליית

 יום ביצוע התשלום בפועל יהיה המאוחר מבין אלה:  .8.2

המועד הנקוב בהמחאה או המועד בו הגיעה ההמחאה למשרדי המבטחת או למשרדי  -לגבי תשלום דמי הביטוח  .8.2.1

בעל הרישיון. במקרה של תשלום על פי העברה בנקאית או בכרטיס אשראי לזכות חשבון המבטחת, ייחשב יום 

 ו בחברת כרטיסי האשראי כיום ביצוע התשלום בפועל.זיכוי חשבון המבטחת בבנק א

המועד הנקוב בהמחאה או המועד בו הגיעה ההמחאה לכתובתו של המבוטח. במקרה  -לגבי תשלום תגמולי ביטוח  .8.2.2

של תשלום על פי העברה בנקאית לזכות חשבון המבוטח, ייחשב יום זיכוי חשבון המבוטח בבנק כיום ביצוע 

 התשלום בפועל.

המדד הקובע ביום /ירידת טוח שעל בעל הפוליסה לשלם ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה בשיעור עלייתדמי הבי .8.3

 התשלום בפועל לעומת המדד היסודי. 

לדמי ביטוח, שלא שולמו במועדם, תיווסף במועד תשלומם, בנוסף להפרשי הצמדה, ריבית מירבית בהתאם  .8.4

 שבת מיום היווצר הפיגור ועד למועד תשלומה בפועל. לשיעור הנקוב בחוק פסיקת ריבית והצמדה, כשהיא מחו

על תגמולי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה בשיעור עליית המדד הקובע ביום התשלום בפועל לעומת המדד היסודי  .8.5

בהתאם לשיעור הנקוב בחוק פסיקת ריבית והצמדה, כשהיא  ביום קרות מקרה הביטוח; כמו"כ תיווסף ריבית מירבית

 ימים מיום מסירת התביעה ועד למועד תשלומה בפועל. 30מחושבת מתום 

חושבו תגמולי הביטוח, או חלקם, כערכם בתאריך שלאחר קרות מקרה הביטוח, יתווספו עליהם או על חלקם, לפי  .8.6

 הענין, הפרשי הצמדה מאותו תאריך בלבד.

לא יחולו על תגמולי ביטוח המשולמים במטבע חוץ או במטבע ישראלי המחושב לפי ערכו של מטבע  8.4יף הוראות סע .8.7

)א( לחוק פסיקת ריבית והצמדה, החל בתום 4חוץ, ואולם על תגמולים כאמור תיווסף ריבית בשיעור שנקבע לפי סעיף 

 ימים מיום מסירת הדרישה למבטחת. 30

בסעיף זה כפופים לשינויים אשר יחולו בהוראות ההסדר התחיקתי ו/או בחוק פסיקת  כל הסכומים והשיעורים המופיעים .8.8

 ריבית והצמדה.

 הגדרת מקרה הביטוח .9

 :הלןל 9.2 -ו 9.1בסעיפים  המצוינים, המבוטח יוגדר כ"בעל צורך סיעודי" על פי ביטוח זה באחד משני המקרים הבאים

ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע פקוד ירודים של המבוטח, כתוצאה מצב בריאות ות .9.1

 הפעולות הבאות 6מתוך  3מהפעולה(, של לפחות  50%בכוחות עצמו חלק מהותי )לפחות 

סא, כולל ביצוע פעולה זו ייכולתו העצמאית של המבוטח לעבור ממצב שכיבה לישיבה ולקום מכ :לקום ולשכב .9.1.1

 סא גלגלים או ממיטה.ימכ
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יכולתו העצמאית של מבוטח ללבוש ולפשוט פריטי לבוש מכל סוג ובכלל זה לחבר או  :להתלבש ולהתפשט .9.1.2

 להרכיב חגורה רפואית או גפה מלאכותית.

יכולתו העצמאית של המבוטח להתרחץ באמבטיה, להתקלח במקלחת או בכל דרך מקובלת, כולל  :להתרחץ .9.1.3

 פעולת הכניסה והיציאה לאמבטיה או למקלחת.

יכולתו העצמאית של מבוטח להזין את גופו בכל דרך או אמצעי )כולל שתייה ולא אכילה, בעזרת  :ול ולשתותלאכ .9.1.4

 קש(, לאחר שהמזון הוכן עבורו והוגש לו.

השתן. אי שליטה על אחת  יכולתו עצמאית של מבוטח לשלוט על פעולת המעיים או פעולת :לשלוט על סוגרים .9.1.5

וש קבוע בסטומה או בקטטר בשלפוחית השתן, או שימוש קבוע מפעולות אלה אשר משמעה למשל שימ

 בחיתולים או בסופגנים למיניהם, ייחשבו כאי שליטה על סוגרים.

עצמאית של מבוטח לנוע ממקום למקום. ביצוע פעולה זו באופן עצמאי וללא עזרת הזולת, תוך היכולתו  :ניידות .9.1.6

כולל מכני או מוטורי או אלקטרוני, לא תחשב כפגיעה העזרות בקביים או במקל או בהליכון או באביזר אחר 

  ביכולתו העצמאית של המבוטח לנוע. 

  ייחשב כאי יכולתו של המבוטח לנוע.סא גלגלים, ים, ריתוק למיטה או לכאול

פגיעה בפעילותו הקוגניטיבית  –שנקבעה על ידי רופא מומחה בתחום. לעניין זה, "תשישות נפש"  "תשישות נפש" .9.2

של המבוטח וירידה ביכולתו האינטלקטואלית, הכוללת ליקוי בתובנה ובשיפוט, ירידה בזיכרון לטווח ארוך או קצר וחוסר 

רופא מומחה בתחום, שסיבתה במצב  התמצאות במקום ובזמן הדורשים השגחה במרבית שעות היממה על פי קביעת

  אלצהיימר, או בצורות דמנטיות שונות.: בריאותי כגון

 לאחריות המבטחת חריגים .10

  קודםחריג מצב רפואי  .10.1

בשל מקרה ביטוח, אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל  תגמולי הביטוחתשלום מ תהיה פטורההמבטחת  .10.1.1

 .בדבר מצב רפואי קודם שבה חל הסייגשל מצב רפואי קודם, ואשר ארע למבוטח בתקופה 

יהיה מוגבל בזמן בהתאם לגילו של המבוטח במועד תחילת הביטוח  תוקף החריג בגין מצב רפואי קודם .10.1.2

 כדלקמן:

 שנה אחת מיום תחילת הביטוח. -שנה עם הצטרפותו לביטוח 65 –היה גיל המבוטח פחות מ  .10.1.2.1

 חצי שנה מיום תחילת הביטוח. - שנה עם הצטרפותו לביטוח 65 –היה גיל המבוטח מעל ל  .10.1.2.2

תסייג נשאל המבוטח בעת קבלתו לביטוח על מצב בריאותו ונתן פרטים מלאים על מצב רפואי קודם,  .10.1.3

. סייג זה יפורט בדף פרטי הביטוח ויהיה תקף לתקופה בנוגע למצב רפואי קודם את היקף חבותה המבטחת

 שפורטה בו לצד אותו מצב רפואי קודם.

ל מצב רפואי קודם, והמבטחת לא סייגה במפורש את המצב הרפואי הקודם בדף פרטי הודיע המבוטח ע .10.1.4

 הביטוח, יהיה הביטוח ללא סייגים או מגבלות מכל מין וסוג שהוא לעניין מצב רפואי קודם.

 לגבי מצב רפואי קודם. חוק חוזה הביטוחאין באמור לעיל כדי לפטור את המבוטח מחובת גילוי לפי  .10.1.5

 חריגים נוספים .10.2

אם מקרה הביטוח אירע כתוצאה ישירה או  תגמולי הביטוחבנוסף לאמור לעיל, המבטחת תהיה פטורה מתשלום 

 עקיפה מאחת הסיבות הבאות:

ביקוע גרעיני או היתוך גרעיני או זיהום רדיואקטיבי, קרינת רנטגן או קרינה מייננת, תחליפים גרעיניים  .10.2.1

 ופסולת גרעינית.

 סדירים או בלתי סדירים. -פעולה צבאית של כוחות עוינים מלחמה או פעולה מלחמתית או  .10.2.2

 פעולת טרור או פעולת איבה או פיגוע חבלני. .10.2.3

הפיכה שמקורה אורגני מסוג מחלת -פגיעה עצמית או ניסיון התאבדות למעט מפגיעה חמורה ובלתי .10.2.4

החלטות,  אלצהיימר או דמנציה סנילית ושבעקבותיה איבד המבוטח את מודעותו העצמית, יכולת קבלת

 כוח הזיכרון וההתמצאות בסביבה.

 שימוש המבוטח בסמים שלא על פי הוראות רופא. .10.2.5

 השתתפות המבוטח בפעילות אלימה המוגדרת כפשע. .10.2.6

מקרה הביטוח נובע באופן ישיר ככל ש שירות המבוטח בצבא או במשטרה מקרה ביטוח שארע במהלך  .10.2.7

  ./ משטרתימפעילות בעלת אופי צבאי

 פגיעה בנשק בלתי קונבנציונלי )כגון: אטומי, ביולוגי, כימי( או מטילים בליסטיים קונבנציונליים.  .10.2.8

אם קרה מקרה הביטוח לפני תחילת תקופת הביטוח, או לאחר  תגמולי הביטוחהמבטחת תהיה פטורה מתשלום  .10.3

 תום תקופת הביטוח במידה והמבוטח אינו זכאי לערך מסולק או זכאי לערך פדיון. 
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 דמי הביטוחתשלום תשלום הפיצוי החודשי ושחרור מ .11

החל מתום  י הביטוח,כמפורט בדף פרטהחודשי  הפיצוילתשלום  יהיה זכאי , שאירע לו מקרה הביטוח,מבוטח .11.1

 :ועד למוקדם מבין המועדים הבאים, בדף פרטי הביטוח הנקובההמתנה התקופת 

 מות המבוטח. .11.1.1

 .חדל מקרה הביטוח להתקייםהיום בו  .11.1.2

 רבית, בין אם ברצף ובין אם בתקופות נפרדות.יסיום תקופת הפיצוי המ .11.1.3

מתום תקופת ההמתנה ובמשך כל התקופה בה המבוטח בפוליסה  דמי ביטוחבעל הפוליסה יהיה משוחרר מתשלום  .11.2

בגין הכיסוי הסיעודי של המבוטח מקבל  דמי הביטוח יהיו יםהמשוחררדמי הביטוח מקבל פיצוי על פי הפוליסה. 

 שלום בלבד.הת

מקרה הביטוח ימים משחדל  90 -למרות האמור לעיל לא יהיה צורך בתקופת המתנה נוספת במקרה שחלפו פחות מ .11.3

 .להתקיים שבהביטוח  שמקרהעד  להתקיים

יהיה המבוטח  ב להתקיים,שמקרה הביטוח להתקיים עד שמקרה הביטוח ימים משחדל  90-במקרה שחלפו יותר מ .11.4

מקרה זה יקבל פיצויים חודשיים למפרע בלעיל.  11.1אחרי תקופת ההמתנה לפי תנאי סעיף זכאי לפיצוי חודשי רק 

 גם עבור חודשי ההמתנה.

הפיצוי החודשי ישולם, ללא קשר לשאלה, האם המבוטח מטופל, אם בכלל, בביתו או  , יובהר כימבלי לגרוע מהאמור .11.5

 במוסד סיעודי.

רבית, לה יבמקרה של נסיעת המבוטח לכל מדינה אחרת מחוץ לתחומי מדינת ישראל, תהא תקופת הפיצוי המ .11.6

חזר המבוטח לגבולות ישראל, חודשים בלבד בעת שהותו בחו"ל.  6יהיה זכאי מבוטח שאירע לו מקרה ביטוח, עד 

החל ממועד להוראות פוליסה זו,  בכפוףיוכיח את זכאותו לקבלת תגמולי ביטוח, והמבטחת תשלם את המגיע ממנה 

   .חזרת המבוטח לישראל

 וערך פדיון  ערך מסולק .12

בביטול פוליסה זו על פי הוראות המבטחת אם הופסק, מכל סיבה שהיא, תשלום דמי הביטוח, באופן המזכה את  .12.1

 .לעיל 11ובכפוף לאמור בסעיף לערך מסולק כנקוב בדף פרטי הביטוח,  חוק חוזה הביטוח, יהיה המבוטח זכאי

 בערךלעיל, יומר הפיצוי החודשי הנקוב בדף פרטי הביטוח  12.1אם יהיה המבוטח זכאי לערך מסולק, כנקוב בסעיף  .12.2

 כנקוב בדף פרטי הביטוח. המסולק

מדמי הביטוח מסולק באופן יחסי, ובהתאמה לאותו חלק הערך ה, יחושב לפוליסה זומדמי הביטוח הופסק תשלום חלק  .12.3

  שתשלומם נגרע. 

נמשך כסדרו, יוקטן בהתאמה ובאופן יחסי לדמי הביטוח  םשתשלוממדמי הביטוח סכום הפיצוי החודשי בגין אותו חלק 

   שתשלומם נמשך.

, , אם שולמו למבוטח תשלומי פיצוי חודשי לפני מועד הפסקת תשלום דמי הביטוח12.2 -ו 12.1על אף האמור בסעיפים  .12.4

חושב באופן פרטני ע"י המבטחת, תוך הביטוח בערך מסולק מופחת, שייומר הערך המסולק הנקוב בדף פרטי 

  בעבר.  מופיצוי החודשי ששולהתחשבות בתשלומי ה

ערך המבטחת תשלם , (2012ש"ח )צמוד למדד ינואר  600 -נמוך מ הערך המסולק אם, 12.2על אף האמור בסעיף  .12.5

יבוצע תשלום ערך הפדיון  .תבוטל לפי הוראות חוק חוזה הביטוח הפוליסה, ולערך המסולקאשר יהווה תחליף פדיון, 

 יום ממועד ביטול הפוליסה, לפי המוקדם. 45יום מהמועד בו ביקש המבוטח את פדיון הפוליסה, או תוך  30תוך 

 הגשת תביעות .13

ככל שניתן. ביטוח בכתב בזמן סביר, מהר ומוקדם המקרה קרות הודעה על בעל הפוליסה או המבוטח ימסור למבטחת  .13.1

 להודעה יצורפו כל הפרטים אודות התביעה, לרבות:

 טופס תביעה מלא של המבטחת, לרבות מסמכים רפואיים ואחרים. .13.1.1

כתב וויתור על סודיות רפואית, שישמש לצורך קבלת מידע ככל שהדבר דרוש לבירור זכויות וחובות על פי  .13.1.2

 הפוליסה.

גם באופן דיגיטאלי, לרבות בדואר אלקטרוני, במסרון ובחשבון  התביעההעתקי מסמכים הנדרשים לבירור ניתן להגיש  .13.2

תהיה  במסגרת בירור החבות, לרבות זכאות המבוטח להמשך תשלום תגמולי ביטוח, .האישי המקוון של המבוטח

למבטחת הזכות, להעמיד את המבוטח, על חשבונה, לבדיקת רופא או רופאים שיתמנו על ידה, בכל עת וכל אימת 

 שתראה בכך צורך סביר המתקבל על הדעת.

הפוליסה  מכוח לו המוקנות זכויותיו את למצות לבקש עת בכל יוכל המבוטחלפגוע בכלליות האמור, יובהר  כי  מבלי

 .בישראל משפט בבית
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בעל הפוליסה או המבוטח, לפי העניין, חייבים למסור למבטחת תוך זמן סביר לאחר שנדרשו לעשות כן, את המידע  .13.3

לשם בירור חבותה, ואם אינם ברשותם עליהם לעזור למבטחת, ככל שיוכלו,  והמסמכים הנוספים הדרושים למבטחת 

 .לעיל 13.1.3בהתאם למפורט בסעיף  םאת המסמכים ניתן להעביר גם באמצעים דיגיטליי להשיגם

 תגמולי ביטוח .14

 13ימים ממועד קבלת כל המסמכים והתקיימות כל התנאים כאמור בסעיף  30תשלום תגמולי הביטוח יבוצע בתוך  .14.1

 לעיל. 

נפטר המבוטח, תשלם המבטחת את יתרת תגמולי הביטוח אשר לא שולמו לפני מועד הפטירה ליורשיו החוקיים של  .14.2

 פי צו ירושה או צו קיום צוואה.המבוטח, על 

המבטחת תהא זכאית לנכות מכל תשלום בגין הפוליסה, כל חוב דמי ביטוח המגיע לה מבעל הפוליסה ו/או  .14.3

  מהמבוטח, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

ה, פי הפוליס-שפירעונם מגיע על עד שתאשר המבטחת סופית את התביעה, יש לשלם במועדם את כל דמי הביטוח .14.4

   תשלום דמי הביטוח.-אחרת תחולנה הוראות ההסדר התחיקתי המתייחסות לאי

לאחר אישור התביעה, תחזיר המבטחת את דמי הביטוח ששולמו לה בגין התקופה שלאחר תום תקופת ההמתנה, 

 .יבים, בשינויים המחו8כקבוע בסעיף ריבית הצמדה ובתוספת 

ו/או  13.1קיים בעל הפוליסה או המבוטח את החובה להודיע בכתב על מקרה הביטוח במועד כמפורט בסעיף לא  .14.5

במועד, וקיום החובה היה מאפשר למבטחת להקטין חבותה, לא תהא המבטחת   13.3לא קיים את האמור בסעיף 

 ו לא תחול בכל אחת מאלה:חייבת תגמולי ביטוח אלא במידה שהייתה חייבת בהם אילו קוימה החובה. הוראה ז

 לא קוימה או קוימה באיחור מסיבות מוצדקות.החובה  .14.5.1

 אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטחת את בירור חבותה ולא הכביד על הבירור. .14.5.2

או להכביד עליה,  המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מהמבטחת את בירור חבותהבעל הפוליסה או עשה  .14.6

לא תהא המבטחת חייבת בתשלום תגמולי ביטוח, אלא במידה שהייתה חייבת בהם אילו לא נעשה אותו הדבר.

  

 כפיפות להסדר התחיקתי .15

על פוליסה זו חלות הוראות ההסדר התחיקתי, והיא כפופה להן. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה להוראות 

 בהסדר התחיקתי, יחולו הוראות ההסדר התחיקתי. קוגנטיות

 מסים והיטלים .16

בעל הפוליסה ו/או המבוטח, לפי הענין, יהיה חייב לשלם למבטחת, מיד עם קבלת דרישתה את המסים, ההיטלים 

הממשלתיים והאחרים החלים על הפוליסה או המוטלים על הסכומים ועל כל התשלומים האחרים שהמבטחת מחויבת לשלמם 

י הפוליסה, לרבות הוצאות הקשורות בהמרה למטבע חוץ והעברתו לחו"ל, בין שמסים והיטלים אלה קיימים במועד תחילת לפ

  הביטוח ובין שיוטלו בעתיד.

המבטחת רשאית לשלם את המסים וההיטלים כאמור, כולם או חלקם, במקום בעל הפוליסה ו/או המבוטח, לפי העניין, 

 ור יהווה חלק מתגמולי הביטוח.ובמקרה זה הסכום ששולם כאמ

 התיישנות .17

היתה עילת התביעה נכות  לוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח.פי הפוליסה היא ש-תקופת ההתיישנות של תביעה על

שנגרמה למבוטח ממחלה או מתאונה, תימנה תקופת ההתיישנות מיום שקמה למבוטח זכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי תנאי 

 לחוק חוזה הביטוח. 31ם ובכפוף לסעיף הפוליסה והכל בהתא

 והצהרותהודעות  .18

כל ההודעות וההצהרות הנמסרות למבטחת על ידי בעל הפוליסה או המבוטח או כל אדם אחר צריכות להימסר בכתב  .18.1

על גבי הטפסים שיהיו מקובלים אצל המבטחת באותו מועד, במשרדי המבטחת, זולת הצעת ביטוח שנמסרה באמצעות 

 .הודעות שניתן על פי דין למסור בדרך אחרת ו/או הטלפון

כל שינוי בתנאי הפוליסה, לפי בקשת המבוטח או בעל הפוליסה בהתאם לאמור בפוליסה זו ובכפוף להסדר התחיקתי,  .18.2

ייכנס לתוקפו רק אם המבטחת הסכימה לכך בכתב )במקרים שבהם דרושה הסכמתה לפי הפוליסה( ושלחה דף פרטי 

 .לתת אותןמור לעיל כדי להכשיר מתן הוראה או הודעה אשר אין בסמכותו של נותן ההודעה ביטוח מעודכן. אין בא

בכל מקרה של שינוי כתובת, חייב בעל הפוליסה או המבוטח לפי העניין, להודיע על כך למבטחת בכתב. המבטחת  .18.3

 תצא ידי חובתה במשלוח הודעותיה לכתובת האחרונה הידועה לה. 
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על ידי המבטחת לבעל הפוליסה או למבוטח או על ידיהם למבטחת לפי הכתובת המעודכנת כל הודעה שתישלח בדואר  .18.4

שעות מזמן הימסר המכתב בדואר  72הידועה באותו מועד, תיחשב כהודעה שנתקבלה כדין על ידי הנמען בתוך 

 ישראל, הכולל את ההודעה.

כל הודעה שתישלח לבעל הפוליסה תיחשב כאילו נמסרה לידי כל מבוטח, ובעל הפוליסה מצהיר כי הוא שלוחו/  .18.5

 מבוטח לצורך משלוח הודעה כאמור.השל  אפוטרופוס

 ברירת הדין .19

פרשנות הפוליסה וכל חילוקי דעות או תביעות על פיה או בקשר אליה, יתבררו אך ורק לפי דיני ישראל, בבתי  .19.1

 בישראל ו/או ברשויות המוסמכות בישראל בלבד.משפט 

הפוליסה לפי דיני ישראל ולא כפסק למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אכיפת פסק דין זר לא תחשב כפרשנות  .19.2

 דין שניתן בבית משפט ישראלי.
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 סיעודית  -הבטחה לעתיד  -תמצית תנאי הביטוח 
 תמצית פרטי הפוליסה

 תנאים סעיף 

 סיעודית  –הבטחה לעתיד  שם הביטוח .1

 סיעוד/סיעוד עם תקופת המתנה ארוכה)בהתאם לתכנית שנרכשה כמצוין בדף פרטי ביטוח(  סוג הביטוח .2

 לכל החיים תקופת הביטוח .3

פיצוי חודשי בגובה סכום הביטוח, במקרה שהמבוטח יוגדר כ"בעל צורך סיעודי" כמפורט מטה  תיאור הביטוח .4
 בתמצית תיאור הכיסוי.

הפוליסה אינה מכסה את  .5
הבאים המבוטח במקרים 
 )חריגים בפוליסה(

וכן  לתכנית הביטוח. 10.1בסעיף לא יכוסו מקרי ביטוח בהתאם להוראות מצב רפואי קודם כמפורט 
 לתכנית הביטוח 11.6 -ו 10.3,  10.2 : במקרים המפורטים בסעיפים

 

גובה הפיצוי הכספי  .6
 שאקבל

  בהתאם לסכום שרכשת, הסכום מפורט בדף פרטי הביטוח

אחרי כמה זמן מקרות  .7
מקרה הביטוח אהיה זכאי 

 1לתגמול )המתנה(

שנים וזאת בהתאם לתקופת ההמתנה שנבחרה על  3/5ימים או  30/60/90תקופת ההמתנה הינה 
 ידך בטופס ההצעה וכנקוב בדף פרטי הביטוח

במשך כמה חודשים/שנים  .8
 ישולמו תגמולי ביטוח

שנים או לכל החיים וזאת בהתאם לתקופה שרכשת וכנקוב  3/5תשלומי הביטוח ישולמו לתקופה של 
 בדף פרטי הביטוח

סכום הביטוח שאקבל  .9
 בבית ובמוסד

 בהתאם לסכום שרכשת כנקוב בדף פרטי הביטוח 

מחיר הביטוח לא ישתנה . קבועה, בהתאם למפורט בטבלת השתנות הפרמיה מטהפרמיה  עלות הביטוח .10
במהלך תקופת הביטוח, למעט האפשרות לעדכן את הפרמיה באישור הממונה על שוק 

ההון, ולמעט שינויים הנובעים מהצמדה למדד המחירים לצרכן. מחירי הביטוח למוצר זה 
 נכונים למועד פרסומם

 

 
 בפוליסה תמצית תיאור הכיסויים

  תיאור הכיסוי שם הכיסוי

פיצוי חודשי במצב 
 סיעודי

פיצוי חודשי בגובה סכום הביטוח שנרכש, במקרה שהמבוטח יוגדר כ"בעל צורך סיעודי", לאחר תום 
 תקופת ההמתנה, וכל עוד הוא במצב מזכה באחד משני המקרים הבאים: 

 6מתוך  3מהפעולה(, של לפחות  50%המבוטח אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי )לפחות 
הפעולות הבאות: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על סוגרים, 

 9 "תשישות נפש" שנקבעה על ידי רופא מומחה בתחום. בהתאם למפורט בסעיף לחלופיןניידות. 
 לתכנית הביטוח

 שחרור מתשלום פרמיה בעת תקופת הזכאות לפיצוי בהתאם לתנאי תכנית הביטוח. שחרור 

 הערות
 לידיעתך, באתר האינטרנט של החברה מוצגים הכללים, המבחנים וטופס ההערכה התפקודית.

במהלך כל  -חודשים ) בהתאם למצוין בדף פרטי ביטוח ( 36/60הבהרה למבוטחים עם תקופת המתנה ארוכה בת 
קבלת תגמולי ביטוח מכוחה של חודשים שתחילתה במועד קרות מקרה הביטוח אין זכאות ל 36/60תקופת ההמתנה 

 פוליסה זו.
  חודשים. 36/60כלומר חברת הביטוח תתחיל לשלם תגמולי ביטוח רק לאחר שהמבוטח יהיה במצב סיעודי במשך 

 התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסה.

 
 

 09/2018 –עדכון גילוי נאות 
 

                                                           
 .בסופהקרות מקרה ביטוח בגינה אין המבוטח זכאי לפיצוי או לשיפוי כלשהו, אלא רק בתקופה המתחילה  -המתנה  תקופת 1

 כתובת אתר החברה:
www.menoramivt.co.il 

 כתובת  למשלוח דואר:
 927ת.ד תחום בריאות 

 6100802תל אביב  

 :כתובת דואר האלקטרוני של החברה

health@menora.co.il-moked 

 מוקד שירות לקוחות החברה:

 *2000טלפון: 

 153-747049338פקס: 

https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/5c662b20-ca2d-4d14-9768-d23d055c9381/%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%94+%D7%9C%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93+746.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=5c662b20-ca2d-4d14-9768-d23d055c9381
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/5c662b20-ca2d-4d14-9768-d23d055c9381/%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%94+%D7%9C%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93+746.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=5c662b20-ca2d-4d14-9768-d23d055c9381
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/5c662b20-ca2d-4d14-9768-d23d055c9381/%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%94+%D7%9C%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93+746.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=5c662b20-ca2d-4d14-9768-d23d055c9381
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/80dfb574-2151-42d6-8dbb-a11627677b5e/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1+%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94+%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=80dfb574-2151-42d6-8dbb-a11627677b5e
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/4b3fb4d5-494e-4b15-bd95-04c96ab01c34/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99+%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA+%D7%9C%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=4b3fb4d5-494e-4b15-bd95-04c96ab01c34
https://goo.gl/nPn9G3
mailto:moked-health@menora.co.il
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להלן טבלה כללית של השתנות דמי הביטוח לפי גיל, מין ופרמטרים נוספים, ללא התחשבות במצב הבריאות ו/או 
 סיכונים מיוחדים הקשורים במבוטח מסוים, מצורפת לפוליסה זו. 

 שים לב! מחיר הביטוח עלול להשתנות בהתאם למצבך הרפואי או עקב מתן הנחה

 ודשיים בש"חדמי ביטוח ח -הבטחה לעתיד סיעודית 

 ש"ח בחודש 1,000פרמיה חודשית לסכום פיצוי 
 שלוש שנים -תקופת פיצוי 

 חודשים 3חודש / חודשיים /  -תקופת המתנה 
 

 חודש חודשיים חודשים 3
תקופת 

 המתנה
 חודש חודשיים חודשים 3 

תקופת 

 המתנה

 גיל גברים נשים גברים נשים גברים נשים  גיל גברים נשים גברים נשים גברים נשים

45.2 30.5 45.6 31.0 46.1 31.5 51  8.9 5.9 8.9 6.0 9.0 6.0 3 

47.2 31.9 47.7 32.4 48.2 33.0 52  9.1 6.0 9.2 6.1 9.3 6.2 4 

49.4 33.4 49.9 34.0 50.4 34.6 53  9.4 6.2 9.5 6.3 9.6 6.4 5 

51.7 35.0 52.2 35.6 52.8 36.2 54  9.7 6.4 9.8 6.5 9.8 6.6 6 

54.2 36.7 54.7 37.3 55.3 38.0 55  10.0 6.6 10.0 6.7 10.1 6.8 7 

56.8 38.5 57.4 39.2 58.0 39.9 56  10.3 6.8 10.3 6.9 10.4 7.0 8 

59.6 40.5 60.3 41.2 60.9 42.0 57  10.6 7.0 10.6 7.1 10.7 7.2 9 

62.7 42.6 63.4 43.4 64.1 44.2 58  10.9 7.2 11.0 7.3 11.0 7.4 10 

66.0 44.8 66.7 45.7 67.4 46.5 59  11.2 7.4 11.3 7.5 11.4 7.6 11 

83.2 56.6 84.1 57.6 85.1 58.7 60  11.5 7.6 11.6 7.7 11.7 7.9 12 

87.8 59.7 88.8 60.8 89.8 62.0 61  11.9 7.9 12.0 8.0 12.1 8.1 13 

92.8 63.1 93.8 64.3 94.9 65.5 62  12.2 8.1 12.3 8.2 12.4 8.3 14 

98.2 66.7 99.3 68.0 100.4 69.3 63  12.6 8.3 12.7 8.5 12.8 8.6 15 

104.1 70.7 105.2 72.0 106.5 73.4 64  13.0 8.6 13.1 8.7 13.2 8.9 16 

110.5 75.0 111.8 76.4 113.1 77.9 65  13.4 8.9 13.5 9.0 13.6 9.2 17 

117.5 79.7 118.9 81.2 120.3 82.8 66  13.8 9.2 13.9 9.3 14.1 9.4 18 

125.2 84.7 126.7 86.4 128.2 88.1 67  14.3 9.4 14.4 9.6 14.5 9.7 19 

133.7 90.2 135.3 92.0 136.9 93.8 68  14.7 9.7 14.8 9.9 15.0 10.0 20 

143.0 96.2 144.7 98.1 146.5 100.1 69  15.2 10.1 15.3 10.2 15.4 10.4 21 

153.2 102.7 155.1 104.8 157.1 106.9 70  15.7 10.4 15.8 10.5 15.9 10.7 22 

164.5 109.8 166.6 112.0 168.7 114.4 71  16.2 10.7 16.3 10.9 16.5 11.1 23 

177.0 117.5 179.2 119.9 181.6 122.5 72  16.7 11.1 16.8 11.2 17.0 11.4 24 

190.7 125.8 193.2 128.5 195.7 131.3 73  17.3 11.4 17.4 11.6 17.6 11.8 25 

205.9 134.9 208.6 137.8 211.4 140.8 74  17.8 11.8 18.0 12.0 18.1 12.2 26 

246.9 160.6 250.2 164.1 253.6 167.8 75  18.4 12.2 18.6 12.4 18.7 12.6 27 

267.3 172.5 271.0 176.4 274.7 180.4 76  19.0 12.6 19.2 12.8 19.4 13.0 28 

289.9 185.4 293.9 189.7 298.0 194.1 77  19.7 13.1 19.9 13.3 20.0 13.5 29 

314.7 199.5 319.1 204.1 323.7 209.0 78  20.4 13.5 20.5 13.7 20.7 14.0 30 

342.0 214.8 346.9 219.9 351.9 225.3 79  21.1 14.0 21.2 14.2 21.4 14.5 31 

371.9 231.4 377.3 237.1 382.9 243.0 80  21.8 14.5 22.0 14.7 22.2 15.0 32 

404.7 249.6 410.8 255.9 417.0 262.4 81  22.6 15.0 22.8 15.3 23.0 15.5 33 

440.6 269.4 447.3 276.3 454.2 283.7 82  23.4 15.6 23.6 15.8 23.8 16.1 34 

479.7 291.0 487.2 298.7 494.9 306.9 83  24.2 16.1 24.4 16.4 24.6 16.6 35 

522.2 314.6 530.5 323.3 539.2 332.3 84  25.1 16.7 25.3 17.0 25.5 17.3 36 

568.2 340.5 577.6 350.1 587.2 360.1 85  26.0 17.3 26.2 17.6 26.5 17.9 37 

        26.9 18.0 27.2 18.3 27.4 18.6 38 

        27.9 18.7 28.2 19.0 28.5 19.3 39 

        29.0 19.4 29.3 19.7 29.5 20.0 40 

        30.1 20.1 30.4 20.5 30.7 20.8 41 

        31.3 20.9 31.6 21.3 31.9 21.6 42 

        32.5 21.8 32.8 22.1 33.1 22.5 43 

        33.8 22.7 34.1 23.0 34.4 23.4 44 

        35.2 23.6 35.5 24.0 35.8 24.4 45 

        36.6 24.6 36.9 25.0 37.3 25.4 46 

        38.1 25.6 38.5 26.0 38.9 26.5 47 

        39.7 26.7 40.1 27.2 40.5 27.6 48 

        41.4 27.9 41.8 28.4 42.3 28.9 49 

        43.2 29.1 43.7 29.6 44.1 30.2 50 
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 דמי ביטוח חודשיים בש"ח -הבטחה לעתיד סיעודית 

 

 ש"ח בחודש 1,000פרמיה חודשית לסכום פיצוי 

 חמש שנים -תקופת פיצוי 

 חודשים 3חודש / חודשיים /  -תקופת המתנה 
 

 חודש חודשיים חודשים 3
תקופת 

 המתנה
 חודש חודשיים חודשים 3 

תקופת 

 המתנה

 גיל גברים נשים גברים נשים גברים נשים  גיל גברים נשים גברים נשים גברים נשים

62.2 40.3 62.8 40.9 63.4 41.6 51  12.3 7.8 12.3 7.9 12.4 8.0 3 

65.0 42.2 65.6 42.8 66.2 43.5 52  12.6 8.0 12.7 8.1 12.8 8.2 4 

68.0 44.1 68.7 44.8 69.3 45.6 53  13.0 8.3 13.1 8.4 13.2 8.5 5 

71.2 46.3 71.9 47.0 72.6 47.8 54  13.4 8.5 13.5 8.6 13.5 8.7 6 

74.6 48.5 75.3 49.3 76.0 50.1 55  13.7 8.7 13.8 8.9 13.9 9.0 7 

78.3 50.9 79.0 51.8 79.8 52.6 56  14.2 9.0 14.3 9.1 14.4 9.2 8 

82.2 53.5 83.0 54.4 83.8 55.3 57  14.6 9.3 14.7 9.4 14.8 9.5 9 

86.4 56.3 87.2 57.2 88.1 58.2 58  15.0 9.5 15.1 9.7 15.2 9.8 10 

90.9 59.3 91.8 60.3 92.7 61.3 59  15.5 9.8 15.6 10.0 15.7 10.1 11 

114.6 74.8 115.8 76.0 116.9 77.3 60  15.9 10.1 16.0 10.3 16.1 10.4 12 

121.0 78.9 122.2 80.2 123.4 81.6 61  16.4 10.4 16.5 10.6 16.6 10.7 13 

127.8 83.4 129.1 84.8 130.5 86.2 62  16.9 10.7 17.0 10.9 17.1 11.0 14 

135.3 88.2 136.7 89.7 138.1 91.3 63  17.4 11.1 17.5 11.2 17.7 11.4 15 

143.4 93.4 144.9 95.0 146.5 96.7 64  18.0 11.4 18.1 11.6 18.2 11.7 16 

152.2 99.1 153.9 100.8 155.6 102.6 65  18.5 11.8 18.6 11.9 18.8 12.1 17 

162.0 105.2 163.7 107.0 165.5 109.0 66  19.1 12.1 19.2 12.3 19.4 12.5 18 

172.6 111.8 174.5 113.8 176.5 115.9 67  19.7 12.5 19.8 12.7 20.0 12.9 19 

184.3 119.0 186.4 121.2 188.5 123.4 68  20.3 12.9 20.5 13.1 20.6 13.3 20 

197.1 126.8 199.4 129.2 201.7 131.6 69  21.0 13.3 21.1 13.5 21.3 13.7 21 

211.3 135.3 213.8 137.8 216.3 140.4 70  21.6 13.8 21.8 14.0 22.0 14.2 22 

226.9 144.5 229.6 147.2 232.4 150.0 71  22.3 14.2 22.5 14.4 22.7 14.6 23 

244.1 154.4 247.0 157.4 250.1 160.5 72  23.1 14.7 23.2 14.9 23.4 15.1 24 

263.0 165.1 266.3 168.4 269.6 171.8 73  23.8 15.2 24.0 15.4 24.2 15.6 25 

284.0 176.8 287.6 180.3 291.2 184.0 74  24.6 15.7 24.8 15.9 25.0 16.1 26 

340.5 210.0 344.9 214.3 349.4 218.8 75  25.4 16.2 25.6 16.4 25.8 16.7 27 

368.7 225.0 373.5 229.8 378.5 234.7 76  26.3 16.8 26.5 17.0 26.7 17.2 28 

399.6 241.2 405.0 246.5 410.5 251.9 77  27.2 17.3 27.4 17.6 27.6 17.8 29 

433.6 258.7 439.6 264.5 445.7 270.5 78  28.1 17.9 28.3 18.2 28.5 18.4 30 

470.8 277.6 477.5 284.0 484.3 290.6 79  29.1 18.6 29.3 18.8 29.5 19.1 31 

511.5 298.1 519.0 305.1 526.5 312.4 80  30.1 19.2 30.3 19.5 30.5 19.8 32 

556.0 320.2 564.2 328.0 572.7 336.1 81  31.1 19.9 31.4 20.2 31.6 20.5 33 

604.3 344.2 613.5 352.8 623.0 361.8 82  32.2 20.6 32.5 20.9 32.7 21.2 34 

656.6 370.2 667.0 379.8 677.5 389.8 83  33.4 21.4 33.6 21.7 33.9 22.0 35 

713.1 398.5 724.7 409.1 736.5 420.2 84  34.6 22.2 34.9 22.5 35.1 22.8 36 

773.7 429.2 786.7 441.1 799.9 453.4 85  35.8 23.0 36.1 23.3 36.4 23.7 37 

        37.2 23.8 37.5 24.2 37.8 24.5 38 

        38.5 24.8 38.9 25.1 39.2 25.5 39 

        40.0 25.7 40.3 26.1 40.7 26.5 40 

        41.5 26.7 41.9 27.1 42.2 27.5 41 

        43.1 27.7 43.5 28.2 43.9 28.6 42 

        44.8 28.9 45.2 29.3 45.6 29.7 43 

        46.6 30.0 47.0 30.5 47.4 30.9 44 

        48.5 31.2 48.9 31.7 49.3 32.2 45 

        50.5 32.5 50.9 33.0 51.3 33.5 46 

        52.6 33.9 53.0 34.4 53.5 35.0 47 

        54.8 35.4 55.3 35.9 55.7 36.5 48 

        57.1 36.9 57.6 37.5 58.1 38.1 49 

        59.6 38.6 60.1 39.2 60.7 39.8 50 

 



 
 746מס'  תכנית ביטוח

8/2017 

13/12 

 

 דמי ביטוח חודשיים בש"ח -הבטחה לעתיד סיעודית 
 

 ש"ח בחודש 1,000לסכום פיצוי פרמיה חודשית 

 כל החיים -תקופת פיצוי 

 חודשים 3חודש / חודשיים /  -תקופת המתנה 
 

 חודש חודשיים חודשים 3
תקופת 

 המתנה
 חודש חודשיים חודשים 3 

תקופת 

 המתנה

 גיל גברים נשים גברים נשים גברים נשים  גיל גברים נשים גברים נשים גברים נשים

90.8 55.4 91.7 56.3 92.6 57.1 51  18.1 11.0 18.3 11.1 18.4 11.3 3 

94.9 57.9 95.8 58.8 96.7 59.7 52  18.7 11.3 18.8 11.4 18.9 11.6 4 

99.1 60.6 100.1 61.6 101.1 62.5 53  19.2 11.6 19.3 11.8 19.5 11.9 5 

103.7 63.5 104.8 64.5 105.8 65.5 54  19.7 11.9 19.9 12.1 20.1 12.2 6 

108.6 66.5 109.7 67.6 110.8 68.7 55  20.3 12.3 20.5 12.4 20.6 12.6 7 

113.8 69.8 115.0 70.9 116.2 72.1 56  20.9 12.6 21.1 12.8 21.2 13.0 8 

119.4 73.3 120.7 74.5 122.0 75.7 57  21.5 13.0 21.7 13.2 21.9 13.3 9 

125.5 77.1 126.8 78.3 128.2 79.6 58  22.2 13.4 22.3 13.6 22.5 13.7 10 

132.0 81.1 133.4 82.4 134.8 83.8 59  22.8 13.8 23.0 14.0 23.2 14.1 11 

166.4 102.2 168.2 103.9 170.0 105.6 60  23.5 14.2 23.7 14.4 23.9 14.6 12 

175.5 107.8 177.4 109.6 179.4 111.4 61  24.2 14.6 24.4 14.8 24.6 15.0 13 

185.3 113.7 187.4 115.7 189.5 117.6 62  24.9 15.1 25.1 15.3 25.3 15.5 14 

196.0 120.2 198.3 122.2 200.5 124.3 63  25.7 15.5 25.9 15.7 26.1 15.9 15 

207.7 127.1 210.1 129.3 212.5 131.5 64  26.5 16.0 26.7 16.2 26.9 16.4 16 

220.4 134.5 223.0 136.9 225.6 139.3 65  27.3 16.5 27.5 16.7 27.8 16.9 17 

234.2 142.5 237.0 145.0 239.9 147.6 66  28.2 17.0 28.4 17.2 28.6 17.4 18 

249.4 151.1 252.4 153.8 255.5 156.6 67  29.0 17.5 29.3 17.8 29.5 18.0 19 

266.0 160.3 269.2 163.2 272.6 166.2 68  30.0 18.1 30.2 18.3 30.4 18.6 20 

284.1 170.2 287.7 173.3 291.3 176.6 69  30.9 18.6 31.2 18.9 31.4 19.1 21 

303.9 180.7 307.9 184.2 311.8 187.7 70  31.9 19.2 32.2 19.5 32.4 19.8 22 

325.7 192.0 330.0 195.7 334.3 199.5 71  32.9 19.9 33.2 20.1 33.5 20.4 23 

349.5 204.1 354.2 208.1 359.0 212.2 72  34.0 20.5 34.3 20.8 34.5 21.1 24 

375.6 216.9 380.8 221.3 386.0 225.7 73  35.1 21.2 35.4 21.5 35.7 21.8 25 

404.1 230.5 409.8 235.3 415.5 240.1 74  36.2 21.9 36.6 22.2 36.9 22.5 26 

482.8 271.7 489.7 277.5 496.6 283.3 75  37.5 22.6 37.8 22.9 38.1 23.2 27 

520.4 288.7 528.0 294.9 535.7 301.3 76  38.7 23.4 39.0 23.7 39.3 24.0 28 

561.4 306.7 569.8 313.5 578.3 320.5 77  40.0 24.2 40.3 24.5 40.7 24.8 29 

605.9 325.7 615.2 333.1 624.6 340.7 78  41.4 25.0 41.7 25.3 42.1 25.7 30 

654.2 345.9 664.5 354.0 674.9 362.3 79  42.8 25.9 43.1 26.2 43.5 26.6 31 

706.4 367.3 717.8 376.2 729.3 385.3 80  44.3 26.8 44.6 27.1 45.0 27.5 32 

762.7 390.2 775.3 399.9 788.0 409.9 81  45.8 27.7 46.2 28.1 46.6 28.5 33 

823.0 414.6 837.0 425.3 851.1 436.2 82  47.4 28.7 47.8 29.1 48.2 29.5 34 

887.5 440.8 902.9 452.5 918.6 464.6 83  49.1 29.8 49.5 30.2 49.9 30.6 35 

955.8 469.1 972.9 482.0 990.3 495.2 84  50.8 30.8 51.3 31.3 51.7 31.7 36 

1,027.7 499.7 1,046.7 513.8 1,065.9 528.4 85  52.7 32.0 53.2 32.4 53.6 32.9 37 

        54.6 33.1 55.1 33.6 55.6 34.1 38 

        56.6 34.4 57.1 34.9 57.6 35.4 39 

        58.7 35.7 59.3 36.2 59.8 36.7 40 

        61.0 37.0 61.5 37.6 62.1 38.1 41 

        63.3 38.5 63.9 39.0 64.4 39.6 42 

        65.8 40.0 66.4 40.5 67.0 41.1 43 

        68.3 41.5 69.0 42.1 69.6 42.8 44 

        71.0 43.2 71.7 43.8 72.4 44.5 45 

        73.9 44.9 74.6 45.6 75.3 46.3 46 

        76.9 46.8 77.7 47.5 78.4 48.2 47 

        80.1 48.8 80.9 49.5 81.6 50.2 48 

        83.5 50.8 84.3 51.6 85.1 52.4 49 

        87.0 53.1 87.9 53.9 88.7 54.7 50 
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 דמי ביטוח חודשיים בש"ח -הבטחה לעתיד סיעודית משלים 

 

 ש"ח בחודש 1,000פרמיה חודשית לסכום פיצוי 

 כל החיים -תקופת פיצוי 

 חודשים 60חודשים /  36 -תקופת המתנה 
  

תקופת  חודשים 36 חודשים 60

 המתנה

תקופת  חודשים 36 חודשים 60 

 המתנה

 גיל גברים נשים גברים נשים  גיל גברים נשים גברים נשים

37.6  17.8  56.6  29.6  51  8.0  3.8  11.7  6.2  3 

39.2  18.5  59.0  30.9  52  8.2  3.9  12.0  6.3  4 

40.8  19.3  61.5  32.2  53  8.4  4.0  12.4  6.5  5 

42.5  20.1  64.2  33.7  54  8.7  4.2  12.7  6.7  6 

44.4  21.0  67.1  35.2  55  8.9  4.3  13.1  6.9  7 

46.4  22.0  70.2  36.8  56  9.2  4.4  13.5  7.1  8 

48.5  23.0  73.5  38.6  57  9.4  4.5  13.9  7.3  9 

50.7  24.0  77.0  40.4  58  9.7  4.6  14.3  7.5  10 

53.1  25.2  80.8  42.4  59  10.0  4.8  14.7  7.7  11 

66.7  31.6  101.5  53.3  60  10.3  4.9  15.1  7.9  12 

70.0  33.1  106.8  56.0  61  10.6  5.0  15.6  8.2  13 

73.5  34.7  112.5  58.9  62  10.9  5.2  16.1  8.4  14 

77.4  36.4  118.6  62.0  63  11.2  5.3  16.5  8.6  15 

81.5  38.2  125.2  65.3  64  11.6  5.5  17.0  8.9  16 

86.0  40.1  132.4  68.7  65  11.9  5.7  17.5  9.2  17 

90.8  42.0  140.2  72.4  66  12.3  5.8  18.1  9.4  18 

95.9  44.0  148.6  76.3  67  12.6  6.0  18.6  9.7  19 

101.4  46.1  157.7  80.3  68  13.0  6.2  19.2  10.0  20 

107.4  48.2  167.6  84.6  69  13.4  6.4  19.8  10.3  21 

113.7  50.4  178.4  89.1  70  13.9  6.6  20.4  10.7  22 

120.5  52.5  190.0  93.7  71  14.3  6.8  21.1  11.0  23 

127.8  54.7  202.6  98.4  72  14.7  7.0  21.8  11.4  24 

135.5  56.7  216.2  103.3  73  15.2  7.2  22.5  11.7  25 

143.7  58.7  230.8  108.3  74  15.7  7.4  23.2  12.1  26 

152.3  60.6  246.5  113.4  75  16.2  7.7  23.9  12.5  27 

161.3  62.3  263.3  118.4  76  16.7  7.9  24.7  12.9  28 

170.7  63.9  281.3  123.5  77  17.3  8.2  25.5  13.3  29 

180.5  65.2  300.5  128.6  78  17.8  8.5  26.4  13.8  30 

190.6  66.3  320.8  133.6  79  18.4  8.8  27.3  14.3  31 

222.7  74.5  379.4  153.7  80  19.0  9.0  28.2  14.7  32 

234.1  75.2  404.1  159.2  81  19.7  9.4  29.2  15.3  33 

245.5  75.7  429.7  164.7  82  20.3  9.7  30.2  15.8  34 

256.5  75.9  456.0  170.2  83  21.0  10.0  31.2  16.3  35 

267.0  75.9  482.5  175.8  84  21.8  10.4  32.3  16.9  36 

276.7  75.8  509.0  181.5  85  22.5  10.7  33.4  17.5  37 

      23.3  11.1  34.6  18.1  38 

      24.1  11.5  35.9  18.8  39 

      25.0  11.9  37.2  19.5  40 

      25.9  12.3  38.5  20.2  41 

      26.8  12.7  40.0  20.9  42 

      27.8  13.2  41.5  21.7  43 

      28.8  13.7  43.0  22.5  44 

      29.9  14.2  44.7  23.4  45 

      31.0  14.7  46.4  24.3  46 

      32.2  15.2  48.2  25.2  47 

      33.5  15.8  50.2  26.2  48 

      34.8  16.4  52.2  27.3  49 

      36.2  17.1  54.3  28.4  50 

 
 


