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        תנאי� כלליי� לביטוח מנהלי� (עובדי� שכירי�) ועצמאי�תנאי� כלליי� לביטוח מנהלי� (עובדי� שכירי�) ועצמאי�תנאי� כלליי� לביטוח מנהלי� (עובדי� שכירי�) ועצמאי�תנאי� כלליי� לביטוח מנהלי� (עובדי� שכירי�) ועצמאי�    � � � � סטטוס סטטוס סטטוס סטטוס 
גמל לא משלמת לקצבה לשכיר ולעצמאי, וכקופת גמל גמל לא משלמת לקצבה לשכיר ולעצמאי, וכקופת גמל גמל לא משלמת לקצבה לשכיר ולעצמאי, וכקופת גמל גמל לא משלמת לקצבה לשכיר ולעצמאי, וכקופת גמל     תתתתולעצמאי, כקופולעצמאי, כקופולעצמאי, כקופולעצמאי, כקופמאושרת כקופת גמל משלמת לקצבה לשכיר מאושרת כקופת גמל משלמת לקצבה לשכיר מאושרת כקופת גמל משלמת לקצבה לשכיר מאושרת כקופת גמל משלמת לקצבה לשכיר 

        לתגמולי� לעצמאילתגמולי� לעצמאילתגמולי� לעצמאילתגמולי� לעצמאילתגמולי� ולפיצויי� לשכיר וקופת גמל לתגמולי� ולפיצויי� לשכיר וקופת גמל לתגמולי� ולפיצויי� לשכיר וקופת גמל לתגמולי� ולפיצויי� לשכיר וקופת גמל 
        

        הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות ....1111

        בפוליסה זו תהיה לכל אחד מ
 המונחי� הבאי� המשמעות לצידו כמפורט להל
:בפוליסה זו תהיה לכל אחד מ
 המונחי� הבאי� המשמעות לצידו כמפורט להל
:בפוליסה זו תהיה לכל אחד מ
 המונחי� הבאי� המשמעות לצידו כמפורט להל
:בפוליסה זו תהיה לכל אחד מ
 המונחי� הבאי� המשמעות לצידו כמפורט להל
:  ....אאאא
ההפרש בי
 תארי* לידתו של המבוטח לבי
 תארי* תחילת הביטוח או כל מועד אחר בו         ::::גיל המבוטחגיל המבוטחגיל המבוטחגיל המבוטח

נדרש חישוב גילו של המבוטח, כשהוא מחושב בשני� שלמות. ששה חודשי� ויו� ויותר 
            הולדתו האחרו
 של המבוטח יוסיפו לגילו שנה שלמה. מיו�

  ; �2004 כהגדרתו בחוק גיל פרישה, התשס"ד        גיל הפרישה:גיל הפרישה:גיל הפרישה:גיל הפרישה:
  ;�2004 כהגדרתו בחוק גיל פרישה, התשס"ד        גיל הפרישה המוקדמת:גיל הפרישה המוקדמת:גיל הפרישה המוקדמת:גיל הפרישה המוקדמת:

וכמפורט בד� פרטי  14סעי� לפי הוראות  , מדי חודש,סכו
 המצטברחסכו� המנוכה מה        ::::דמי ניהול מהחסכו
 המצטברדמי ניהול מהחסכו
 המצטברדמי ניהול מהחסכו
 המצטברדמי ניהול מהחסכו
 המצטבר
 הביטוח;

 , וכמפורט בד� פרטי הביטוח; 14 סעי�לפי הוראות  סכו� המנוכה מההפקדה,        ::::הפקדההפקדההפקדההפקדהההההדמי ניהול מדמי ניהול מדמי ניהול מדמי ניהול מ
המהווה חלק בלתי נפרד ממנה, הכולל בי
  כפי שישתנה מעת לעת, ד� המצור� לפוליסה,  :ביטוחביטוחביטוחביטוחההההד� פרטי ד� פרטי ד� פרטי ד� פרטי 

ת חלוקת ההפקדות בי
 תכנית הקצבה המשלממספר הפוליסה, פרטי המבוטח, את  יתרה
ותכנית הקצבה הלא משלמת, שיעור ההפרשות לתגמולי� ולפיצויי�, לפי העני
, והפרטי� 
 �העיקריי� של הביטוח לפי פוליסה זו. במידה וייעשה שינוי בתנאי כלשהו המופיע בד

 10פרטי הביטוח, יישלח למבוטח ד� פרטי ביטוח מעודכ
 בצירו� הסבר לגבי השינוי תו* 
 ינוי;ימי עסקי� מיו� ביצוע הש

הוראות חוק חוזה הביטוח, כל החוקי� והתקנות החלי� על קופות ביטוח, ובכלל� הוראות         ::::תחיקתיתחיקתיתחיקתיתחיקתיהההההסדר הסדר הסדר הסדר הההה
חוק פקודת מס הכנסה, הוראות תקנות מס הכנסה החלות על קופת ביטוח,  ,חוק הפיקוח

 קופות הגמלחוק הוראות , �2014 לחלוקת חיסכו
 פנסיוני בי
 בני זוג שנפרדו, התשע"ד
, הוראות תקנות מכח חוק קופות הגמל, והוראות הממונה, והכל לעני
 קופת ביטוח חלותה

  כפי שה
 מעת לעת וככל שאות
 הוראות חלות על הפוליסה;
ולהוראות ההסדר  16העברת כספי� מהפוליסה לקופת גמל אחרת, בכפו� להוראות סעי�   העברת כספי�:העברת כספי�:העברת כספי�:העברת כספי�:

  התחיקתי;
 תשלו�לרבות  ופ
 רצי� ובמועדי� קבועי� מראש,באלחברה,  �המשול התשלו� השוט�  ::::הפקדההפקדההפקדההפקדה

בהתא� לתנאי הפוליסה ובכפיפות להוראות  , והכלהקיי� בפוליסההפקדות בגי
 חוב 
  ;ההסדר התחיקתי

, כהפקדה חד פעמית ושאיננו לאחר קבלת הודעה על כ*ו שהחברה נאותה לקבלתשלו� כל   ::::הפקדה חד פעמיתהפקדה חד פעמיתהפקדה חד פעמיתהפקדה חד פעמית
  נכלל בהגדרת הפקדה כאמור לעיל; 

טפסי�, כולל הצהרת הבריאות, וכולל שאלוני חיתו�, ככל שנדרשו שמולאו ונענו במלוא�                                                                                                             ::::ת הביטוחת הביטוחת הביטוחת הביטוחהצעהצעהצעהצע
בידי המבוטח והמעסיק,  המהווי� פניה לחברה בהצעה לעריכת ביטוח עבור המבוטח 

 ושעל בסיס האמור בה� ניאותה החברה לבטחו.

  ;ע"ממנורה מבטחי� ביטוח ב                                ::::חברהחברהחברהחברההההה
) שפורס� ) שפורס� ) שפורס� ) שפורס� 19.2.0419.2.0419.2.0419.2.04מיו� מיו� מיו� מיו�     2004/62004/62004/62004/6חוזר פרסו� והמחשה בפוליסות ביטוחי חיי� (חוזר ביטוח חוזר פרסו� והמחשה בפוליסות ביטוחי חיי� (חוזר ביטוח חוזר פרסו� והמחשה בפוליסות ביטוחי חיי� (חוזר ביטוח חוזר פרסו� והמחשה בפוליסות ביטוחי חיי� (חוזר ביטוח         חוזר פרסו� והמחשה:חוזר פרסו� והמחשה:חוזר פרסו� והמחשה:חוזר פרסו� והמחשה:

        ע"י הממונה, או כל הוראה שתבוא במקומוע"י הממונה, או כל הוראה שתבוא במקומוע"י הממונה, או כל הוראה שתבוא במקומוע"י הממונה, או כל הוראה שתבוא במקומו
 ;�1958 תשי"חהחוק הגנת השכר,                         ::::חוק הגנת השכרחוק הגנת השכרחוק הגנת השכרחוק הגנת השכר

 ;�1981חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (ביטוח), התשמ"א                        חוק הפיקוח:חוק הפיקוח:חוק הפיקוח:חוק הפיקוח:
 ;�1981התשמ"א ,חוק חוזה הביטוח    חוזה הביטוח:חוזה הביטוח:חוזה הביטוח:חוזה הביטוח:חוק חוק חוק חוק 

 ;�1963תשכ"גהחוק פיצויי פיטורי�,                 ::::חוק פיצויי פיטורי�חוק פיצויי פיטורי�חוק פיצויי פיטורי�חוק פיצויי פיטורי�
 ;�2005 חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (קופות גמל), התשס"ה                  חוק קופות הגמל:חוק קופות הגמל:חוק קופות הגמל:חוק קופות הגמל:

  ;�1987 חוק שכר מינימו�, התשמ"ז                חוק שכר מינימו�:חוק שכר מינימו�:חוק שכר מינימו�:חוק שכר מינימו�:
 ;הפקדה ובניכוי הפרמיההניהול מההפקדה בניכוי דמי                         ::::חסכו
חסכו
חסכו
חסכו
ההפקדה לההפקדה לההפקדה לההפקדה ל

בתוספת הפקדות חד פעמיות, בתוספת סכומי� שהועברו לפוליסה  , ס* ההפקדות לחסכו
                ::::חסכו
 מצטברחסכו
 מצטברחסכו
 מצטברחסכו
 מצטבר
בניכוי דמי ניהול מהחסכו
 ופוליסה חסכו
 בל תבתוספת התשואה בגי
 ההשקעות המיוחס

  ובניכוי כל סכו� שנמש* או הועבר מהפוליסה; המצטבר
, בכפו� להוראות ההסדר �1994 הגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"דכ          ::::יו� עסקי�יו� עסקי�יו� עסקי�יו� עסקי�

 התחיקתי.

 ;צו קיו� צוואה שניתנו על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכתלפי יורשי� לפי צו ירושה או ה                ::::חוקיי�חוקיי�חוקיי�חוקיי�ההההיורשי� יורשי� יורשי� יורשי� הההה
"מדד המחירי� לצרכ
 (מדד יוקר המחיה כ במועד עריכת פוליסה זומדד המחירי� הידוע         ::::מדדמדדמדדמדדהההה

המתפרס� על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או  "הכולל פירות וירקות)
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, או כל מדד אחר שיבוא במקומו, בי
 א� העני
כל גו� או מוסד רשמי אחר, לפי על ידי 
 ;יהיה מבוסס על אות� נתוני� ובי
 א� לאו

  ;תחילת הביטוחבהמדד הידוע         ::::יסודייסודייסודייסודיההההמדד מדד מדד מדד הההה
  ;22 מולי הביטוח בקרות מקרה הביטוח, לפי הוראות סעי�הזכאי לקבלת תג                          ::::מוטבמוטבמוטבמוטבהההה

  , כהגדרתה בחוק קופות הגמל;שנית
 לרכוש בקופת ביטוחמוכרי� סיכוני ביטוח                 כיסויי� ביטוחיי�:כיסויי� ביטוחיי�:כיסויי� ביטוחיי�:כיסויי� ביטוחיי�:
  שחייו מבוטחי� לפי הפוליסה ושמו נקוב בד� פרטי ביטוח כמבוטח. �האד                                                                                                                    מבוטח:מבוטח:מבוטח:מבוטח:

 ללא תשלו� מקביל של מעביד בגינו ,ח יחיד, לרבות עובד, המשל� הפקדות לפוליסהמבוט        ::::מבוטח עצמאימבוטח עצמאימבוטח עצמאימבוטח עצמאי
 ;ביטוחהשמו מפורט בד� פרטי שו

   כמבוטח; ביטוחהשמו מפורט בד� פרטי שמשל� בעדו כספי� לפוליסה ו סיקומעשעובד         שכיר:שכיר:שכיר:שכיר:    מבוטחמבוטחמבוטחמבוטח
 ;בחוק קופות הגמלכהגדרתו  הממונה על שוק ההו
, ביטוח וחסכו
,                          הממונה:הממונה:הממונה:הממונה:
 , כמשמעותו בנספח מסלולי ההשקעה המצור� לפוליסה זו,"מנורה כללי"ההשקעה מסלול   :מחדלמחדלמחדלמחדלההההברירת ברירת ברירת ברירת השקעה השקעה השקעה השקעה מסלול מסלול מסלול מסלול 

  שתקבע החברה לעני
 זה, באישור הממונה;או כל מסלול השקעה אחר 
מי ששמו נקוב בד� פרטי ביטוח כמעסיק, המשמש כמעסיקו של מבוטח שכיר ומשל�         מעסיק:מעסיק:מעסיק:מעסיק:

        על פי הפוליסה;בעבורו את ההפקדות 
חלק ההפקדה המשול� בידי המעסיק עבור פיצויי פיטורי�, או חלק החסכו
 המצטבר         מרכיב הפיצויי�:מרכיב הפיצויי�:מרכיב הפיצויי�:מרכיב הפיצויי�:

;
 הנובע מחלק ההפקדות האמור, הכל לפי העני
, או חלק החסכו
 המצטבר הנובע ידי המעסיק עבור תגמולי�בחלק ההפקדה המשול�    ::::מרכיב תגמולי המעסיקמרכיב תגמולי המעסיקמרכיב תגמולי המעסיקמרכיב תגמולי המעסיק

 הכל לפי העני
; מחלק ההפקדות האמור,
, או חלק העובד עבור תגמולי� באמצעות ניכוי ממשכורתו שלחלק ההפקדה המשול�   ::::מרכיב תגמולי העובדמרכיב תגמולי העובדמרכיב תגמולי העובדמרכיב תגמולי העובד

 ;
 החסכו
 המצטבר הנובע מחלק ההפקדות האמור, הכל לפי העני
י מרכיב תגמולי המעסיק ומרכיב תגמולי העובד. ולעני
 מבוטח עצמא � לעני
 מבוטח שכיר   מרכיב התגמולי�:מרכיב התגמולי�:מרכיב התגמולי�:מרכיב התגמולי�:

ההפקדה המשולמת בגינו במעמד עמית עצמאי או חלק החסכו
 המצטבר הנובע  �
 מההפקדות המשולמות בגינו במעמד עמית עצמאי;

 או תו� תקופת הביטוח.  מות המבוטחהמוקד� מבי
 אחד מהאירועי� הבאי�:         ::::מקרה הביטוחמקרה הביטוחמקרה הביטוחמקרה הביטוח
עט משכורת (למ, אשר ממנה משולמת ההפקדה, שכיר משכורתו החודשית של מבוטח        ::::משכורתמשכורתמשכורתמשכורת

בגינה משולמת הפקדה חד פעמית או הפקדות בגי
 העבר). סכו� המשכורת בגי
 כל חודש  
יחושב ע"י חלוקת ההפקדה החודשית ששולמה ע"י המעסיק בס* כל שיעורי ההפרשות 

  פיצויי� ותגמולי�, בכפו� להסדר התחיקתי.  –שנקבעו למרכיבי הפוליסה 
  (ה) לחוק קופות גמל וכפי שיעודכ
 בהתא� להוראות ההסדר התחיקתי; 23כהגדרתו בסעי�         סכו� הקצבה המזערי:סכו� הקצבה המזערי:סכו� הקצבה המזערי:סכו� הקצבה המזערי:

 , הצהרות הבריאות, ד� פרטי הביטוח, וכ
 ההצעההמבוטח לבי
 החברהחוזה ביטוח שבי
         ::::פוליסהפוליסהפוליסהפוליסההההה
  זה הביטוח האמור;וחהמצורפי� ל הביטוחיי�  �ותנאי הכיסוייוכל נספח 

, לרבות תשלו� העלות של כיסוי הריסק הזמני פסקנ ינהגפוליסה שתשלו� ההפקדות ב        ::::פוליסה מוקפאתפוליסה מוקפאתפוליסה מוקפאתפוליסה מוקפאת
� ;20 כאמור בסעי

  ;�1961 פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א        פקודת מס הכנסה:פקודת מס הכנסה:פקודת מס הכנסה:פקודת מס הכנסה:
 לרכישת כיסויי� ביטוחיי� י�המיועד ,מתו* ההפקדה סכומי� המנוכי� באופ
 שוט�        ::::פרמיהפרמיהפרמיהפרמיה

 בהתא� לתנאי הפוליסה וכמפורט בד� פרטי הביטוח;
            קופת גמל לקצבה שנית
 למשו* ממנה כספי� במישרי
, בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי;        לקצבה:לקצבה:לקצבה:לקצבה:    קופת גמל משלמתקופת גמל משלמתקופת גמל משלמתקופת גמל משלמת

קופת גמל לקצבה שלא נית
 למשו* ממנה כספי�, למעט כספי� ממרכיב הפיצויי� וכספי�         קופת גמל לא משלמת לקצבה:קופת גמל לא משלמת לקצבה:קופת גמל לא משלמת לקצבה:קופת גמל לא משלמת לקצבה:
אחרי� בהתא� להוראות ההסדר התחיקתי, אלא באמצעות העברת� לקופת גמל משלמת 

        לקצבה;
ריבית בשיעור שנתי המשמשת בי
 היתר לחישוב מקדמי הקצבה ותשלומי הקצבה    ריבית תחשיבית:ריבית תחשיבית:ריבית תחשיבית:ריבית תחשיבית:

החודשית , ואשר תהיה בהתא� לריבית להמחשה שנקבעה בחוזר "פרסו� והמחשה", או 
כל ריבית להמחשה שתבוא במקומה, ובכפו� להוראות ההסדר התחיקתי, כפי שיחולו מעת 

        לעת.
ובכפו�  הביטוח פרטי בד�הנקובה  הביטוח תקופת מועד תו�ל עבו הפוליסה תגי מועד        ::::וחוחוחוחתו� תקופת הביטתו� תקופת הביטתו� תקופת הביטתו� תקופת הביט

 �להל
, ובלבד שמועד זה לא יחול טר� הגיעו של המבוטח לגיל פרישה מוקדמת  22לסעי
  כפי שיהיה במועד תחילת הביטוח;

בתוכנית הקצבה הלא משלמת הכלולה  תכנית המש* לקצבה בגי
 החיסכו
 המצטבר                              תכנית המש* לקצבה:          תכנית המש* לקצבה:          תכנית המש* לקצבה:          תכנית המש* לקצבה:          
            בפוליסה.

  קופת גמל לא משלמת לקצבה שהיא תכנית ביטוח חיי� הכלולה בפוליסה.  תכנית קצבה לא משלמת:תכנית קצבה לא משלמת:תכנית קצבה לא משלמת:תכנית קצבה לא משלמת:
  קופת גמל משלמת לקצבה שהיא תכנית ביטוח חיי� הכלולה בפוליסה.   תכנית קצבה משלמת:תכנית קצבה משלמת:תכנית קצבה משלמת:תכנית קצבה משלמת:
(קופות גמל) (כללי השקעה החלי� על גופי� תקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי�    תקנות דרכי ההשקעה:תקנות דרכי ההשקעה:תקנות דרכי ההשקעה:תקנות דרכי ההשקעה:

  וככל שה
 חלות על הפוליסה; כפי שיחולו מעת לעת, 2012 –מוסדיי�) התשע"ב 
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 חאו הוראות מכו �1964תקנות מס הכנסה (כללי� לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד        ::::תקנות מס הכנסהתקנות מס הכנסהתקנות מס הכנסהתקנות מס הכנסה
 כפי שיחולו מעת לעתומ
, חוק קופות הגמל ו/או תקנות שיותקנו מכוחו, ו/או יבואו במק

 וככל שה
 חלות על הפוליסה;
הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (קופות גמל)(העברת כספי� בי
 קופות גמל), תקנות         הניוד:הניוד:הניוד:הניוד:    תקנותתקנותתקנותתקנות

  .�2008התשס"ח
  

כל האמור בפוליסה זו בלשו
 יחיד, משמעו ג� בלשו
 רבי�, וכל האמור בלשו
 זכר, משמעו ג� בלשו
 נקבה,   .ב
 אחרת במפורש. אלא א� נאמר

 כל האמור בפוליסה לגבי מרכיב הפיצויי� מתייחס לעני
 מבוטח שכיר בלבד.  .ג

 כותרות הסעיפי� הינ
 לצור* הנוחות בלבד, ואי
 לעשות בה
 שימוש לצרכי פרשנות.  .ד

במקרה של סתירה בי
 התנאי� הכלליי� של הפוליסה לבי
 התנאי� של נספח מסויי�, יחולו תנאי הנספח   .ה
 אמה ועל שאר חלקי הפוליסה יחולו התנאי� הכלליי�.המסויי� בהת

על פוליסה זו חלות הוראות ההסדר התחיקתי והיא כפופה לה
. במקרי� בה� נקבעה הוראה בפוליסה שהיא   .ו
 שונה מהוראה בהסדר התחיקתי שנית
 להתנות עליה יחולו הוראות הפוליסה.

  

     תוק� הפוליסהתוק� הפוליסהתוק� הפוליסהתוק� הפוליסה ....2222

רטי הביטוח בכפו� לקבלת הפקדה שוטפת ראשונה או אמצעי תשלו� תכנס לתוקפה במועד הקבוע בד� פהפוליסה   ....אאאא
ממנו נית
 לגבות את ההפקדה ובתנאי שבמועד קבלת ההפקדה או אמצעי התשלו�, כאמור היה המבוטח בי
 החיי�, 

.
  ובהתא� לאמור להל

וכ
 הצעת ביטוח    ) א', המוקד� מבי
 שניה�,2קיבלה החברה הפקדה ראשונה או אמצעי תשלו� כאמור לעיל בסעי� (  ....בבבב
:
 בכתב, יחולו התנאי� כדלהל

דחתה החברה ואול� א� , האמורה התא� לקבוע בהצעת הביטוחתנאי הכיסוי הביטוחי ותנאי החסכו
, ייקבעו ב ))))1111
 הצעה נגדית לכיסויהחברה הציעה א� או  ) להל
,2את הצעת הביטוח, לא יחול כיסוי ביטוחי, כאמור בפסקה ב(

 ) להל
;3הביטוחי בהתא� להצעתה הנגדית של החברה, כאמור בפסקה ב(יחול הכיסוי  ביטוחי,

 שישה או שלושה) להל
, 4בפסקה ב( כאמור המועדי� בתו*, רשאית תהא החברה: חלביטו ההצעה דחיית ))))2222
 ובתנאיח לביטו בהצעה כמפורט הביטוחיי� הכיסויי� לכל קבלתו אי על למבוטח להודיע, העניי
 לפי, חודשי�
. המבוטח יוכל לבחור להמשי* את הביטוחיי� הכיסויי� בגי
 נוספת פרמיה  תגבה לא זו ודעהה מועד שלאחר

 הפוליסה לחסכו
 בלבד ללא כיסויי� ביטוחיי� או לבטל את הפוליסה ובמקרה זה לא ייגבו הפקדות נוספות;

 שישה או ושהשל) להל
, 4בפסקה ב( כאמור המועדי� תו* ת,רשאי תהא החברה: נגדית לכיסוי ביטוחי הצעה ))))3333
 הצעהה תנאי את לאשר יתבקש המבוטחנגדית לכיסוי ביטוחי.  בהצעה למבוטח לחזור, העניי
 לפי, חודשי�
 ההצעה פי על הביטוח תנאי יחולו ואל ימי� 60ל* ובמה אליו הועברה שבו מהיו� מי�י 60 בתו* וזאת הנגדית
 הביטוחי הכיסוי תנאי יהיו, כאמור המועד תו*ב הצעה הנגדית לכיסוי ביטוחיה תנאי את המבוטח אישר. הנגדית


ימי עסקי�  10תו*  מעודכ
 ביטוח פרטי ד� למבוטח החברה תשלח, זה במקרההנגדית.  להצעה בהתא� והחסכו
 בתו* הצעה הנגדיתה את המבוטח אישר לאמהמועד בו התקבל בחברה אישור המבוטח לתנאי ההצעה הנגדית. 

 והחל ממועד הפוליסה , תבוטלכאמור המועד בתו* תנאיה את לאשר ובוסיר על הודיע או/ו כאמור המועד
 נוספות; החברה הפקדות לא תגבה ביטולה

 חודשי� שלושה בתו*  היותר לכל תבוצע נגדית לכיסוי ביטוחי בהצעה למבוטח חזרה או לביטוח ההצעה דחיית ))))4444
 החברה פנתה א� או(א) , 2בחברה או אמצעי התשלו� כאמור לעיל בסעי�  ראשונהה ההפקדה קבלת מיו�

בחברה או אמצעי התשלו�.  ראשונהה הפקדהה קבלת מיו� חודשי� שישה וני�,נת להשלמת בבקשה למבוטח
 הודיעה א� ונגדית לכיסוי ביטוחי, א בהצעה למבוטח חזרה לא, ולביטוח ההצעה את דחתה לא החברה א�

 את לשנות החברה רשאית תהא לא, כאמור די�המוע בתו* לביטוח ההצעה תנאי לפי לביטוח קבלתו על למבוטח
 ;הביטוח תקופת תו� עד לביטוח בהצעה הקבועי� התנאי�

, כאמור המועדי� בתו* הביטוח מקרה קרה): 4לעיל בפסקה (ב) ( כאמור המועדי� בתו* שקרה ביטוח מקרה ))))5555
 לו הציעה ולאוח ביטל הצעהעל דחיית ה, והחברה לא הודיעה למבוטח העניי
 לפי, חודשי� שישה או שלושה

ה נגדית לכיסוי ביטוחי, יחול על מקרה הביטוח הכיסוי הביטוחי בהתא� לקבוע בהצעת הביטוח שהתקבלה הצע
החברה  ההייתלפי הוראות החיתו� הקיימות בחברה לגבי מבוטחי� בעלי מאפייני� דומי� בחברה, ואול� א� 

לא יחול על  � לכיסוי ביטוחי  הצעה נגדית וטחלמב מציעה ההייתהביטוח או  הצעת על דחייתלמבוטח מודיעה 
מודיעה למבוטח על דחיה כאמור) או שיחול  האותו מקרה ביטוח כיסוי ביטוחי כלל (במקרה שהחברה היית

;
 הכיסוי הביטוחי שהיה נית
 לפי הצעתה הנגדית של החברה, לפי העני

 עת ביטוח יחולו התנאי� כדלהל
: קיבלה החברה הפקדה ראשונה בגי
 מבוטח שכיר ולא התקבלה בחברה הצ  ....גגגג
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 ברירתלמסלול ביטוח  הפוליסה תכלול חסכו
 בלבד ולא יחול כל כיסוי ביטוחי. תנאי החסכו
, ייקבעו בהתא� ))))1111
 תגמולי ומרכיב הפיצויי� מרכיב, החלוקה למחדל ברירת השקעה במסלול יושקעו
: ההפקדות שלהל המחדל

 5% :כ* יחולקו כאמור נוהג קיי� שלא וככל המבוטח של יקומעס אצל לנהוג בהתא� תתבצע והמעסיק העובד

הפיצויי�, החלוקה בי
 תכניות הביטוח  למרכיב 8.33% �ו המעסיק תגמולי למרכיב 5%העובד,  תגמולי מרכיבל
תתבצע כ*: במידה שההפקדה כוללת מרכיב תגמולי�, הכספי� יופקדו בתכנית קצבה משלמת; במידה וההפקדה 

 ויי� בלבד, הכספי� יופקדו בתכנית קצבה לא משלמת, בהתא� להוראות ההסדר התחיקתי. כוללת מרכיב פיצ

 ביטוח הצעת התקבלה א� אלא הביטוח תקופת לתו� עד תקפי� יהיו) לעיל, 1התנאי� המפורטי� בפסקה ג( ))))2222
 שישה בתו* ,למבוטח פנתה שהחברה או ההפקדה הראשונה בחברה קבלת מיו� חודשי� שלושה בתו* מהמבוטח

 תתקבל שלא ככל כי לו והודיעה ביטוח הצעת להמצאת בבקשה ההפקדה הראשונה בחברה, קבלת מיו� חודשי�

 .הפוליסה  תבוטלימי�  90 בתו* ביטוח הצעת

 לקבוע בהתא� החברה תנהג) לעיל, 2כאמור בפסקה ג( הנקובי� המועדי� בתו* ביטוח הצעת התקבלה  ))))3333
 יחולבהתא� להצעת הביטוח,  החסכו
 בתנאי שיבוצע שינוי כל ) בסעי� זה לעיל.5) עד ב(1בפסקאות ב(

הפקדה הראשונה, למעט לעני
 מסלולי ההשקעה. למע
 הסר ספק הכספי� יושקעו ה קבלת ממועד רטרואקטיבית
  במסלולי ההשקעה בהתא� להצעת הביטוח החל ממועד קבלת ההצעה.

 ממועד והחל הפוליסה תבוטל ,) לעיל2(בפסקה ג כאמור הנקובי� המועדי� בתו* ת ביטוחהצע התקבלה לא ))))4444

 .התחיקתי הסדרהוראות הל בהתא� והכל הפקדות נוספות החברה תגבה לא  ביטולה

        חובת הגילוי חובת הגילוי חובת הגילוי חובת הגילוי  ....3333

לפני כריתת הפוליסה, א� בטופס של הצעת ביטוח וא� בדר* אחרת בכתב שאלה לפני כריתת הפוליסה, א� בטופס של הצעת ביטוח וא� בדר* אחרת בכתב שאלה לפני כריתת הפוליסה, א� בטופס של הצעת ביטוח וא� בדר* אחרת בכתב שאלה לפני כריתת הפוליסה, א� בטופס של הצעת ביטוח וא� בדר* אחרת בכתב שאלה     או למעסיקאו למעסיקאו למעסיקאו למעסיקהציגה החברה למבוטח הציגה החברה למבוטח הציגה החברה למבוטח הציגה החברה למבוטח   ....אאאא
סביר לכרות את הפוליסה בכלל או לכרות אותה בתנאי� שבה סביר לכרות את הפוליסה בכלל או לכרות אותה בתנאי� שבה סביר לכרות את הפוליסה בכלל או לכרות אותה בתנאי� שבה סביר לכרות את הפוליסה בכלל או לכרות אותה בתנאי� שבה     בעני
 שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטחבעני
 שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטחבעני
 שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטחבעני
 שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח

 להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה.להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה.להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה.להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה.    המעסיק, לפי העני
,המעסיק, לפי העני
,המעסיק, לפי העני
,המעסיק, לפי העני
,    וווואאאא(להל
: עני
 מהותי) על המבוטח (להל
: עני
 מהותי) על המבוטח (להל
: עני
 מהותי) על המבוטח (להל
: עני
 מהותי) על המבוטח 

סבירה בעת סבירה בעת סבירה בעת סבירה בעת     הההההייתהייתהייתהייתשאלה גורפת הכורכת עניני� שוני�, ללא אבחנה ביניה�, אינה מחייבת תשובה כאמור, אלא א� שאלה גורפת הכורכת עניני� שוני�, ללא אבחנה ביניה�, אינה מחייבת תשובה כאמור, אלא א� שאלה גורפת הכורכת עניני� שוני�, ללא אבחנה ביניה�, אינה מחייבת תשובה כאמור, אלא א� שאלה גורפת הכורכת עניני� שוני�, ללא אבחנה ביניה�, אינה מחייבת תשובה כאמור, אלא א� 
        כריתת הפוליסה. כריתת הפוליסה. כריתת הפוליסה. כריתת הפוליסה. 

 בכוונת מרמה מצד המבוטח של עני
 שהוא ידע כי הוא עני
 מהותי, דינה כדי
 תשובה שאינה מלאה וכנה.בכוונת מרמה מצד המבוטח של עני
 שהוא ידע כי הוא עני
 מהותי, דינה כדי
 תשובה שאינה מלאה וכנה.בכוונת מרמה מצד המבוטח של עני
 שהוא ידע כי הוא עני
 מהותי, דינה כדי
 תשובה שאינה מלאה וכנה.בכוונת מרמה מצד המבוטח של עני
 שהוא ידע כי הוא עני
 מהותי, דינה כדי
 תשובה שאינה מלאה וכנה.    הסתרההסתרההסתרההסתרה

מלאה וכנה, רשאית החברה, תו* שלושי� ימי� מהיו� שנודע לה על מלאה וכנה, רשאית החברה, תו* שלושי� ימי� מהיו� שנודע לה על מלאה וכנה, רשאית החברה, תו* שלושי� ימי� מהיו� שנודע לה על מלאה וכנה, רשאית החברה, תו* שלושי� ימי� מהיו� שנודע לה על     הההההייתהייתהייתהייתניתנה לשאלה בעני
 מהותי תשובה שלא ניתנה לשאלה בעני
 מהותי תשובה שלא ניתנה לשאלה בעני
 מהותי תשובה שלא ניתנה לשאלה בעני
 מהותי תשובה שלא   ....בבבב
        ....ולמעסיקולמעסיקולמעסיקולמעסיק    מבוטחמבוטחמבוטחמבוטחכ* וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את הפוליסה בהודעה בכתב לכ* וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את הפוליסה בהודעה בכתב לכ* וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את הפוליסה בהודעה בכתב לכ* וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את הפוליסה בהודעה בכתב ל

בעד התקופה בעד התקופה בעד התקופה בעד התקופה תיתוס� הפרמיה ששולמה לרכישת הכיסויי� הביטוחיי� תיתוס� הפרמיה ששולמה לרכישת הכיסויי� הביטוחיי� תיתוס� הפרמיה ששולמה לרכישת הכיסויי� הביטוחיי� תיתוס� הפרמיה ששולמה לרכישת הכיסויי� הביטוחיי� ביטלה החברה את הפוליסה מכוח סעי� זה, ביטלה החברה את הפוליסה מכוח סעי� זה, ביטלה החברה את הפוליסה מכוח סעי� זה, ביטלה החברה את הפוליסה מכוח סעי� זה,   ....גגגג
     זולת א� פעל המבוטח בכוונת מרמה.זולת א� פעל המבוטח בכוונת מרמה.זולת א� פעל המבוטח בכוונת מרמה.זולת א� פעל המבוטח בכוונת מרמה.לחסכו
 המצטבר בפוליסה, לחסכו
 המצטבר בפוליסה, לחסכו
 המצטבר בפוליסה, לחסכו
 המצטבר בפוליסה, שלאחר הביטול, בניכוי הוצאות החברה, שלאחר הביטול, בניכוי הוצאות החברה, שלאחר הביטול, בניכוי הוצאות החברה, שלאחר הביטול, בניכוי הוצאות החברה, 

חייבת אלא בתגמולי ביטוח מופחתי� חייבת אלא בתגמולי ביטוח מופחתי� חייבת אלא בתגמולי ביטוח מופחתי� חייבת אלא בתגמולי ביטוח מופחתי�     קרה מקרה הביטוח לפני שהתבטלה הפוליסה מכוח סעי� זה, אי
 החברהקרה מקרה הביטוח לפני שהתבטלה הפוליסה מכוח סעי� זה, אי
 החברהקרה מקרה הביטוח לפני שהתבטלה הפוליסה מכוח סעי� זה, אי
 החברהקרה מקרה הביטוח לפני שהתבטלה הפוליסה מכוח סעי� זה, אי
 החברה  ....דדדד
בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבי
 הפרמיה שהיתה משתלמת  כמקובל אצלה לפי המצב לאמיתו, לבי
 הפרמיה בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבי
 הפרמיה שהיתה משתלמת  כמקובל אצלה לפי המצב לאמיתו, לבי
 הפרמיה בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבי
 הפרמיה שהיתה משתלמת  כמקובל אצלה לפי המצב לאמיתו, לבי
 הפרמיה בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבי
 הפרמיה שהיתה משתלמת  כמקובל אצלה לפי המצב לאמיתו, לבי
 הפרמיה 

 המוסכמת, והיא פטורה כליל בכל אחת מאלה:המוסכמת, והיא פטורה כליל בכל אחת מאלה:המוסכמת, והיא פטורה כליל בכל אחת מאלה:המוסכמת, והיא פטורה כליל בכל אחת מאלה:

        התשובה ניתנה  בכוונת מרמה;התשובה ניתנה  בכוונת מרמה;התשובה ניתנה  בכוונת מרמה;התשובה ניתנה  בכוונת מרמה; ))))1111

במקרה כזה במקרה כזה במקרה כזה במקרה כזה את המצב לאמיתו. את המצב לאמיתו. את המצב לאמיתו. את המצב לאמיתו.     מבטח סביר לא היה מתקשר באותה פוליסה, א� בפרמיה מרובה יותר, אילו ידעמבטח סביר לא היה מתקשר באותה פוליסה, א� בפרמיה מרובה יותר, אילו ידעמבטח סביר לא היה מתקשר באותה פוליסה, א� בפרמיה מרובה יותר, אילו ידעמבטח סביר לא היה מתקשר באותה פוליסה, א� בפרמיה מרובה יותר, אילו ידע ))))2222
 �, לחסכו
 המצטבר , לחסכו
 המצטבר , לחסכו
 המצטבר , לחסכו
 המצטבר בעד התקופה שלאחר קרות מקרה הביטוח, בניכוי הוצאות החברהבעד התקופה שלאחר קרות מקרה הביטוח, בניכוי הוצאות החברהבעד התקופה שלאחר קרות מקרה הביטוח, בניכוי הוצאות החברהבעד התקופה שלאחר קרות מקרה הביטוח, בניכוי הוצאות החברהששולמה ששולמה ששולמה ששולמה הפרמיה הפרמיה הפרמיה הפרמיה תיתוס� תיתוס� תיתוס� תיתוס
 ....בפוליסהבפוליסהבפוליסהבפוליסה

    הההההייתהייתהייתהייתבכל אחת מאלה, אלא א� התשובה שלא בכל אחת מאלה, אלא א� התשובה שלא בכל אחת מאלה, אלא א� התשובה שלא בכל אחת מאלה, אלא א� התשובה שלא     ד'  לעילד'  לעילד'  לעילד'  לעיל    ––––ב', ג' ו ב', ג' ו ב', ג' ו ב', ג' ו החברה אינה זכאית לתרופות האמורות בסעיפי� החברה אינה זכאית לתרופות האמורות בסעיפי� החברה אינה זכאית לתרופות האמורות בסעיפי� החברה אינה זכאית לתרופות האמורות בסעיפי�   ....הההה
        מלאה וכנה ניתנה בכוונת מרמה:מלאה וכנה ניתנה בכוונת מרמה:מלאה וכנה ניתנה בכוונת מרמה:מלאה וכנה ניתנה בכוונת מרמה:

יא ידעה או היה עליה לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת הפוליסה, או שהיא גרמה לכ* שהתשובה  לא יא ידעה או היה עליה לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת הפוליסה, או שהיא גרמה לכ* שהתשובה  לא יא ידעה או היה עליה לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת הפוליסה, או שהיא גרמה לכ* שהתשובה  לא יא ידעה או היה עליה לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת הפוליסה, או שהיא גרמה לכ* שהתשובה  לא הההה ))))1111
        מלאה וכנה.מלאה וכנה.מלאה וכנה.מלאה וכנה.    הההההייתהייתהייתהיית

מלאה וכנה חדלה להתקיי� לפני שקרה מקרה הביטוח, או שלא מלאה וכנה חדלה להתקיי� לפני שקרה מקרה הביטוח, או שלא מלאה וכנה חדלה להתקיי� לפני שקרה מקרה הביטוח, או שלא מלאה וכנה חדלה להתקיי� לפני שקרה מקרה הביטוח, או שלא     הההההייתהייתהייתהייתהעובדה שעליה ניתנה תשובה שלא העובדה שעליה ניתנה תשובה שלא העובדה שעליה ניתנה תשובה שלא העובדה שעליה ניתנה תשובה שלא  ))))2222
 השפיעה על מקרהו, על חבות החברה או על היקפה.השפיעה על מקרהו, על חבות החברה או על היקפה.השפיעה על מקרהו, על חבות החברה או על היקפה.השפיעה על מקרהו, על חבות החברה או על היקפה.

לעיל לאחר שעברו שלוש שני� מכריתת הפוליסה, זולת לעיל לאחר שעברו שלוש שני� מכריתת הפוליסה, זולת לעיל לאחר שעברו שלוש שני� מכריתת הפוליסה, זולת לעיל לאחר שעברו שלוש שני� מכריתת הפוליסה, זולת ד' ד' ד' ד'     ––––ב' ג' ו ב' ג' ו ב' ג' ו ב' ג' ו תרופות האמורות בסעיפי� תרופות האמורות בסעיפי� תרופות האמורות בסעיפי� תרופות האמורות בסעיפי� החברה אינה זכאית להחברה אינה זכאית להחברה אינה זכאית להחברה אינה זכאית ל  ....וווו
        א� המבוטח פעל בכוונת מרמה.א� המבוטח פעל בכוונת מרמה.א� המבוטח פעל בכוונת מרמה.א� המבוטח פעל בכוונת מרמה.

מידע, הצהרות או מסמכי� כתנאי למת
 הסכמתה לביצוע מידע, הצהרות או מסמכי� כתנאי למת
 הסכמתה לביצוע מידע, הצהרות או מסמכי� כתנאי למת
 הסכמתה לביצוע מידע, הצהרות או מסמכי� כתנאי למת
 הסכמתה לביצוע     המעסיקהמעסיקהמעסיקהמעסיקבכל מקרה בו זכאית החברה לדרוש מהמבוטח ובכל מקרה בו זכאית החברה לדרוש מהמבוטח ובכל מקרה בו זכאית החברה לדרוש מהמבוטח ובכל מקרה בו זכאית החברה לדרוש מהמבוטח ו  ....זזזז
 �או בבקשה להגדלת סכו� הביטוח, או בבקשה לעריכת או בבקשה להגדלת סכו� הביטוח, או בבקשה לעריכת או בבקשה להגדלת סכו� הביטוח, או בבקשה לעריכת או בבקשה להגדלת סכו� הביטוח, או בבקשה לעריכת ב' ב' ב' ב'     28282828פעולה מסוימת (כגו
 בבקשה לחידוש הפוליסה לפי סעי� פעולה מסוימת (כגו
 בבקשה לחידוש הפוליסה לפי סעי� פעולה מסוימת (כגו
 בבקשה לחידוש הפוליסה לפי סעי� פעולה מסוימת (כגו
 בבקשה לחידוש הפוליסה לפי סעי

 לעיל בשינויי� המחויבי�. לעיל בשינויי� המחויבי�. לעיל בשינויי� המחויבי�. לעיל בשינויי� המחויבי�. (כולל) (כולל) (כולל) (כולל)     ו' ו' ו' ו'     3333א' עד א' עד א' עד א' עד     3333שינויי� בפוליסה וכיוצ"ב) יחולו הוראות סעיפי� שינויי� בפוליסה וכיוצ"ב) יחולו הוראות סעיפי� שינויי� בפוליסה וכיוצ"ב) יחולו הוראות סעיפי� שינויי� בפוליסה וכיוצ"ב) יחולו הוראות סעיפי� 

  

        הוכחת גילהוכחת גילהוכחת גילהוכחת גיל ....4444

   לשביעות רצונה.בהתא� לדרישת החברה ו באמצעות תעודה רשמית, על המבוטח להוכיח את תארי* לידתו  .א
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ישו� תארי* הלידה, יחייב את החברה רק א� השינוי נעשה על יסוד פסק די
 או החלטה של רשות כל שינוי שיחול בר  .ב
שיפוטית או מנהלית מוסמכת, או שרישו� תארי* הלידה תוק
 בתעודת הזהות בעקבות השינוי כאמור ועל פיו, ורק 

 א� שינוי תארי* הלידה נעשה לפני מקרה הביטוח.

יקבע יו� הולדתו או חודש הולדתו בהתא� להוראות יקבע יו� הולדתו או חודש הולדתו בהתא� להוראות יקבע יו� הולדתו או חודש הולדתו בהתא� להוראות יקבע יו� הולדתו או חודש הולדתו בהתא� להוראות     ––––חודש לידתו של אד� חודש לידתו של אד� חודש לידתו של אד� חודש לידתו של אד� לא הוכח בתעודה מתאימה יו� או לא הוכח בתעודה מתאימה יו� או לא הוכח בתעודה מתאימה יו� או לא הוכח בתעודה מתאימה יו� או   .ג
 � 1962196219621962    ����א' לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב א' לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב א' לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב א' לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב     12121212סעי� סעי� סעי� סעי

של  לגילו, או במקרה של העלמת עובדות בקשר בנוגע לגילו של המבוטח במקרה של מת
 תשובה שאינה מלאה וכנה  .ד
 �  .פוליסה ל 3המבוטח, יחולו הוראות סעי

 

            הפקדותהפקדותהפקדותהפקדות ....5555

באמצעי תשלו� המקובל , בחודשו במועד הקבוע בהוראות ההסדר התחיקתי ההפקדות תשולמנה לחברה מידי חודש  .א
 מבוטח עצמאי ישולמו ההפקדות לחברה במועדי� שנקבעו בטופס ההצעה. א� האמור, לעני
 להחברה; ע על


 החברה, וא� התקבלה אצל סוכ
 בחשבו בפועל יו� העסקי� שבו התקבלהבתירש� בחשבו
 הפוליסה  ההפקדה  .ב
 ביטוח, ביו� העסקי� בו התקבלה אצל סוכ
 הביטוח, והכל בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי. 

במקרה של תשלו� באמצעות הוראת קבע לבנק או תשלו� קבוע באמצעות כרטיס אשראי, ייחשב זיכוי חשבו
   .ג
 החברה בבנק כיו� שבו התקבלה ההפקדה.

 יר תהא ההפקדה ששולמה על ידי המעסיק לחברה בפועל. ההפקדה בגי
 מבוטח שכ  .ד

ההפקדה בגי
 מבוטח עצמאי תעודכ
 בהתא� לשיעור השינוי בי
 המדד היסודי לבי
 המדד הידוע במועד תשלומה,   .ה
ובנוס� א� נרכשו כיסויי� ביטוחיי� שהפרמיה בגינ� משתנה ע� שינוי גיל המבוטח, תשתנה ההפקדה במועדי� 

 עורי� כקבוע בד� פרטי ביטוח.ובסכומי� או בשי

כל הפקדה לכל אחת מהתכניות בפוליסה, תחולק מדי חודש בי
 מרכיב הפיצויי� לבי
 מרכיב התגמולי�, לאחר מכ
   .ו
ינוכו דמי הניהול מההפקדה מכל אחד מהמרכיבי� באופ
 יחסי, לאחר מכ
 תנוכה הפרמיה בגי
 הכיסויי� הביטוחיי� 

התגמולי� בלבד ובכפו� להוראות ההסדר התחיקתי, היתרה תושקע במסלולי השקעה (א� קיימי� כאלה) מתו* מרכיב 
 בהתא� לבחירת המבוטח ותתווס� לחסכו
 המצטבר ממנו ינוכו דמי ניהול מהחסכו
 המצטבר. 

יהיה המעסיק חייב לשל� לחברה את ההפקדות שבפיגור בתוספת ריבית פיגורי�, כקבוע לא שולמה ההפקדה במועד,   .ז
 הפוליסה הוראות יחולו לפוליסה, שישול� בפיגור סכו� עלחיקתי, שתשול� ע"י המעסיק ועל חשבונו. בהסדר הת

 ההפקדה. על החלות

ולהפו* את  תהא החברה רשאית לבטל את הכיסוי הביטוחילא שולמה הפקדה במועד,  –בנוס� לאמור לעיל בסעי� ז'   .ח
 . הוראות חוק חוזה הביטוח ולהוראות חוק הגנת השכרל להל
 21סעי� בכפו� ל , וכל זאתהפוליסה לפוליסה מוקפאת

 

 שינויי� בהפקדותשינויי� בהפקדותשינויי� בהפקדותשינויי� בהפקדות ....6666

בכל מקרה שבו גדלה משכורתו של המבוטח, יהיו המעסיק והמבוטח רשאי� להגדיל את סכו� ההפקדה באופ
 יחסי   .א

 הגדלת לעליית המשכורת, ודי
 חלק ההפקדה שגדל יהיה כדי
 ההפקדות שקדמו להגדלה, לכל דבר ועני
, למעט לעני

 �(ה) להל
  ובלבד שהמבוטח או המעסיק  24סכומי הביטוח של הכיסויי� הביטוחיי�, שעליה� יחולו הוראות סעי
 –סיפק  לחברה הוכחה כי הגדלת סכו� ההפקדה נובעת מגידול המשכורת ולא מכל סיבה אחרת. לעני
 פסקה זו 

 כהגדרתה בתקנות מס הכנסה. –"משכורת" 

רשאי� להגדיל את הפקדה לפוליסה בשל איחוד הפקדות בגי
 משכורתו הכוללת של המבוטח, מעסיק והמבוטח יהיו   .ב
בכפו� למת
 הודעה לחברה בדבר הגדלת הפקדה, קבלת אישורה המוקד� של החברה ובכפו� להוראות ההסדר 

 התחיקתי. 

מותנית במת
  הודעה  הוספת מרכיב הפקדה (מרכיב תגמולי� או מרכיב פיצויי�) לפוליסה בגי
 משכורת המבוטח,  .ג
 לחברה בדבר הוספת מרכיב הפקדה לפוליסה, קבלת אישורה המוקד� של החברה ובכפו� להוראות ההסדר התחיקתי. 

הגדלת  שיעורי ההפקדה לפוליסה מתו* משכורת המבוטח, מותנית במת
 הודעה לחברה בדבר הגדלת שיעורי   .ד
 ות ההסדר התחיקתי. ההפקדה, קבלת אישורה המוקד� של החברה ובכפו� להורא

 

 חלוקת הפקדות בי
 תוכניות הביטוחחלוקת הפקדות בי
 תוכניות הביטוחחלוקת הפקדות בי
 תוכניות הביטוחחלוקת הפקדות בי
 תוכניות הביטוח ....7777

פוליסה זו כוללת את תנאי התכניות לקצבה משלמת ולקצבה לא משלמת, כפי שנבחרו על ידי המבוטח בטופס ההצעה   .א
 במועד הגשת הצעת הביטוח, בכפו� להסדר התחיקתי.

(א) לעיל, יופקדו הכספי� בהתא� לפירוט לא בחר המבוטח תכניות ביטוח כאמור בפסקה  �בכפו� להסדר התחיקתי   .ב
כדלהל
: במידה שההפקדה כוללת מרכיב תגמולי� או מרכיב תגמולי� ומרכיב פיצויי�, הכספי� יופקדו בתכנית קצבה 

 משלמת; במידה וההפקדה כוללת מרכיב פיצויי� בלבד, הכספי� יופקדו בתכנית קצבה לא משלמת.
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חירה בי
 תכניות הביטוח לגבי ההפקדות, בכפו� להוראות ההסדר המבוטח יהיה רשאי בכל עת לשנות את הב  .ג
התחיקתי. מבוטח המבקש לשנות את הבחירה בי
 התכניות יודיע על כ* לחברה בכתב. ד� פרטי ביטוח מעודכ
 יישלח 

  ימי עסקי� מיו� ביצוע השינוי. 10תו* 

 

 הפקדות חד פעמיותהפקדות חד פעמיותהפקדות חד פעמיותהפקדות חד פעמיות ....8888

שאי� להפקיד הפקדות חד פעמיות לפוליסה, בכפו� למת
 המבוטח ובמקרה של מבוטח שכיר ג� המעסיק, יהיו ר  .א
הודעה לחברה בדבר הפקדת
, קבלת אישורה המוקד� של החברה ובכפו� להוראות ההסדר התחיקתי. מההפקדות חד 

התא� למועדי� תירש� בחשבו
 הפוליסה בפעמיות לפוליסה לא ייגבו דמי ניהול מההפקדה. ההפקדה החד פעמית 
 תיכקבוע בהסדר התחיק

בכל הפקדה חד פעמית שתופקד לפוליסה, יבחר המבוטח את אופ
 חלוקתה בי
 תכנית קצבה משלמת לבי
 תכנית   .ב
קצבה לא משלמת, בהתא� להוראות ההסדר התחיקתי. לא ניתנה הוראה כאמור, יופקדו הכספי� בהתא� להוראות 

 � ב' לעיל. 7סעי

 לרבות החזרת דמי הניהול, ככל שנגבו.הפקדה חד פעמית שלא אושרה ע"י החברה תוחזר במלואה,   .ג

 

        העברת כספי� אל הפוליסההעברת כספי� אל הפוליסההעברת כספי� אל הפוליסההעברת כספי� אל הפוליסה ....9999

 להוראות ההסדר התחיקתי.  בהתא�העביר כספי� לפוליסה ל רשאי יהיה המבוטחבהסכמת החברה מראש   .א

 מהעברת כספי� לפוליסה לא ייגבו דמי ניהול מההפקדה.   .ב

קצבה משלמת לבי
 תכנית קצבה לא  בכל העברת כספי� לפוליסה, יבחר המבוטח את אופ
 חלוקת� בי
 תכנית  .ג
משלמת, בהתא� להוראות ההסדר התחיקתי. לא בחר המבוטח, יופקדו הכספי� בתכנית קצבה משלמת, למעט כספי� 
המועברי� מקופת גמל לתגמולי� ולפיצויי�, שיופקדו לקופת גמל לתגמולי� ולפיצויי� בתכנית קצבה לא משלמת, 

 מקופת גמל לא משלמת לקצבה, שיופקדו לתכנית קצבה לא משלמת. ולמעט העברה של כספי פיצויי� בלבד
  

        בגי
 מבוטח שכירבגי
 מבוטח שכירבגי
 מבוטח שכירבגי
 מבוטח שכיר    הפקדות על ידי מעסיקהפקדות על ידי מעסיקהפקדות על ידי מעסיקהפקדות על ידי מעסיק    הסדרי� באי תשלו� הסדרי� באי תשלו� הסדרי� באי תשלו� הסדרי� באי תשלו�  ....10101010

בהתא� להוראות חוק הגנת  תפעל החברה מול המעסיק,, במועדה בגי
 מבוטח שכיר לא שולמה לחברה ההפקדה  .א
ש� גבית החוב ולעני
 שמירת הכיסויי� הביטוחיי� השכר ובמועדי� הקבועי� בו, לרבות לעני
 משלוח התראות ל

 בפוליסה.

 תשלחמה לחברה ההפקדה בגי
 מבוטח שכיר במועדה, שול לא בו מקרה בכל ,השכר הגנת חוק לפי פעולותיה במסגרת  .ב
 רואי� שבו מהיו�ימי�  21 מתו� חודשי� שישה שחלפו לאחר ,למעביד העתק ע� ,בכתב הודעה למבוטח החברה
 ההפקדה. את להעביר המעביד על היה שממנה משכורתה את כמולנת

, בהוראות ההסדר התחיקתי, לא שיל� מעביד את ההפקדות במועדי� שנקבעו זה  10לגרוע מיתר הוראות סעי� מבלי   .ג
להוראות ההסדר פיצויי הלנה ושיפוי בהתא� ריבית, לתבוע מהמעביד בהתא� לשיקול דעתה, תהא החברה רשאית 

 התחיקתי.

  דמי הניהול מההפקדה. ואת הפרמיה את החברה תנכה, החברה שגבתה או/ו מהששולה הפקד מכל  .ד
 , 

        בחירת מסלולי ההשקעה ושינויי�בחירת מסלולי ההשקעה ושינויי�בחירת מסלולי ההשקעה ושינויי�בחירת מסלולי ההשקעה ושינויי� ....11111111

במסלולי ההשקעה השוני�. לעני
  מרכיב התגמולי�ההשקעות של  תמהילאת  בטופס ההצעה לביטוח, יקבע המבוטח  .א
לא בחר המבוטח את תמהיל ההשקעות , יושקעו ; כרכיב אחדהתגמולי�  ימרכיב יראו את האמור ההשקעות תמהיל

 הכספי� במסלול ההשקעה ברירת מחדל.

התקיי� אחד מאלה, שאז יהיה המבוטח  א� מרכיב הפיצויי� יושקע במלואו במסלול השקעה ברירת המחדל, אלא  .ב
 רשאי לקבוע את תמהיל ההשקעות של מרכיב הפיצויי�:

 יי� יושקע במסלול אחר שקבע המבוטח;שמרכיב הפיצו לכ* הסכמת המעסיק התקבלה בחברה ))))1111

2222((((  � 14הומצא לחברה הסכ� לפיו הכספי� שבמרכיב הפיצויי� יבואו במקו� פיצויי פיטורי�, בהתא� להוראות סעי
 לחוק פיצויי פיטורי�;

למרכיב הפיצויי� ולמרכיב  י�השקעות שונ תמהילייוכל לקבוע  בכפו� לאמור בפסקה (ב) לעיל, מבוטח שכיר  .ג
  .התגמולי�

המבוטח יהיה רשאי בכל עת לשנות את הבחירה בי
 מסלולי ההשקעה לגבי ההפקדות או לגבי החסכו
 המצטבר,   .ד
בכפו� לתנאי מסלולי ההשקעה באותו מועד, ולגבי מרכיב הפיצויי�, בהתקיי� הוראות  פסקה (ב) לעיל. מבוטח 

שינוי ייכנס לתוק� בתו* שלושה ימי המבקש לשנות את הבחירה בי
 מסלולי ההשקעה יודיע על כ* לחברה בכתב, ה
 ימי עסקי� מיו� ביצוע השינוי. 10עסקי� מיו� קבלת ההודעה בחברה. ד� פרטי ביטוח מעודכ
 יישלח תו* 
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כספי� המועברי� ממסלול השקעה אחד למסלול השקעה אחר, יזכו בתשואת מסלול ההשקעה ממנו הועברו עד ליו�   .ה
לול אליו הועברו החל מיו� העסקי� הראשו
 שלאחר יו� העסקי� שבו העסקי� בו תיעשה ההעברה, ובתשואת המס

 תיעשה ההעברה.

החל המבוטח לעבוד אצל מעסיק חדש, יחולו הוראות פסקה (ב) על מרכיב הפיצויי� הנובע מהפקדות המעסיק החדש,   .ו
 ולא תהא לעני
 זה נפקות להסכמת המעסיק הקוד� או להסכ� שנער* ע� המעסיק הקוד�.

(ב) או הוגדלו שיעורי ההפקדה לפוליסה לפי  6(א) או לפי סעי�  6בו גדלה משכורתו של המבוטח לפי סעי�  בכל מקרה  .ז
 �(ד) יחולקו הכספי� בי
 מסלולי ההשקעה בהתא� להוראות לגבי חלוקת ההפקדות כפי שתהיינה בתוק� באותו  6סעי

 המועד. 

או העברת כספי� אל  8חד פעמית לפוליסה לפי סעי�  (ג) , הפקדה 6בכל הוספת מרכיב הפקדה לפוליסה לפי סעי�   .ח
 �(ב) לעיל. לא ניתנה �יבחר המבוטח את תמהיל ההשקעות בגינה בכפו� לאמור בפסקאות (א) ו 9הפוליסה לפי סעי

 �הוראה כאמור, יחולקו הכספי� בי
 מסלולי ההשקעה בהתא� להוראות לגבי חלוקת ההפקדות כפי שתהיינה בתוק
 באותו המועד.

 

 השקעותהשקעותהשקעותהשקעותניהול הניהול הניהול הניהול ה ....12121212

 למדיניות ההשקעה של כל מסלול השקעהלהוראות סעי� זה, תבוצענה בהתא�  ה השוני�ההשקעות במסלולי ההשקע  .א
  כאמור בנספח מסלולי השקעה, ובכפו� להוראות ההסדר התחיקתי.

 השקעות החברה.ינוהלו בנפרד מ במסלולי ההשקעה ההשקעות  .ב

 לא יאוחר מיו� העסקי� העוקב ליו� קבלת�.  לולי ההשקעה במס הכספי� שיופקדו למרכיב החסכו
 יושקעו  .ג

תו* התחשבות בתשואות  ,ההשקעות ייעשו על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי, על פי אמות מידה מקצועיות  .ד
, וזאת בתו� לב, של כלל המבוטחי� במסגרת התכנית ענינ�ובסיכוני� ומבלי להעדי� כל עני
 וכל שיקול על פני 

 אותה ובזהירות נאותה.בשקידה נ

החברה רשאית, בכל עת, לבצע פעולות קנייה, מכירה, השאלה של נכסי� וכל פעולה עסקית אחרת בנכסי� המופקדי�   .ה
 והכל לפי הוראות ההסדר התחיקתי וכמפורט בנספח מסלולי השקעה. בכל מסלול השקעה

  דר התחיקתי.חריגה בהשקעות בהתא� לתקנות דרכי ההשקעה תתוק
 בהתא� להוראות ההס  .ו

 

 וסגירת�וסגירת�וסגירת�וסגירת�    מסלולי השקעהמסלולי השקעהמסלולי השקעהמסלולי השקעהפתיחת פתיחת פתיחת פתיחת  ....13131313

 .לפתיחת אותו מסלול השקעה ממונהאישור הבכפו� להחברה רשאית לפתוח מסלול השקעה חדש,   .א

 :ממונהאישור הבכפו� ל ,באחת הדרכי� המנויות להל
החברה רשאית לסגור מסלול השקעה,   .ב

 ;פני הפקדת כספי� חדשי�בסגירת מסלול ההשקעה  )1

 למסלול השקעה אחר. הנסגרהשקעה ההכספי� שנצברו במסלול תו* העברת קעה לחלוטי
, סגירת מסלול ההש )2

טר� סגירת מסלול ביו�  45החליטה החברה על סגירת מסלול השקעה, תשלח הודעה על כ* למבוטח לפחות   .ג
במסגרת ההודעה תבקש החברה מהמבוטח לקבוע מסלול השקעה חלופי להפקדת כספי� חדשי� או  ;ההשקעה

לא א� החליטה החברה על סגירת מסלול השקעה ו במסלול ההשקעה הנסגר, לפי העני
; צבורי�הכספי� הת להעבר
יו�  30תו* להפקדת הכספי� החדשי� או להעברת הכספי� הצבורי�, לפי העני
, קבע המבוטח מסלול השקעה חלופי 

לא  מחדלהברירת השקעה למסלול המבוטח מסלול השקעה,  � לגביה� לא קבעכספיהמשלוח ההודעה, יועברו מועד מ
 .הפעולה המתאימהביצוע ימי עסקי� מיו�  10יאוחר ממועד סגירת המסלול; ד� פרטי ביטוח מעודכ
 יישלח תו* 

שינוי מהותי במדיניות ההשקעה במסלול ההשקעה ייחשב כסגירה כללית של מסלול ההשקעה, ופתיחת מסלול   .ד
מנכסי מסלול  �20%שינוי במדיניות ההשקעה בלמעלה מ � ת ההשקעה" השקעה חדש. לעני
 זה "שינוי מהותי במדיניו

 ההשקעה.

 

        דמי ניהולדמי ניהולדמי ניהולדמי ניהול ....14141414
:
 החברה רשאית לגבות דמי ניהול כמפורט להל

הקבוע בד� פרטי הביטוח ובכפו� להוראות  דמי ניהול מההפקדה בשיעור יגבומכל הפקדה י � דמי ניהול מהפקדותדמי ניהול מהפקדותדמי ניהול מהפקדותדמי ניהול מהפקדות  .א
  ההסדר התחיקתי.

  ו דמי ניהול מההפקדה.מהפקדה חד פעמית לא ייגב
 � לא ייגבו דמי ניהול מהפקדה. 9מכספי� המועברי� לפוליסה במסגרת העברת כספי� לפי סעי

קבוע בד� פרטי כ שנתימהחסכו
 המצטבר בשיעור יומיי� החברה תגבה דמי ניהול  � דמי ניהול מהחיסכו
 המצטברדמי ניהול מהחיסכו
 המצטברדמי ניהול מהחיסכו
 המצטברדמי ניהול מהחיסכו
 המצטבר  .ב
 ימכל מסלולבאופ
 יחסי סכו
 המצטבר ייגבו דמי הניהול מהח . 1.05%, שלא יעלה על שיעור שנתי של הביטוח

 בה� מושקע החיסכו
 המצטבר או חלקו, בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי.  השקעהה
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במהל* תשלומי הקצבה למבוטח או למוטב  תגבה החברה דמי ניהול יומיי�  � דמי ניהול בתקופת תשלו� קצבהדמי ניהול בתקופת תשלו� קצבהדמי ניהול בתקופת תשלו� קצבהדמי ניהול בתקופת תשלו� קצבה  .ג
 .0.6%מהחיסכו
 המצטבר בשיעור שנתי של 

    26262626לפרק ג' לפוליסה)  או למוטב לפי הוראות סעי� לפרק ג' לפוליסה)  או למוטב לפי הוראות סעי� לפרק ג' לפוליסה)  או למוטב לפי הוראות סעי� לפרק ג' לפוליסה)  או למוטב לפי הוראות סעי�     4444פת תשלו� חודשי  למבוטח (לפי הוראות סעי� פת תשלו� חודשי  למבוטח (לפי הוראות סעי� פת תשלו� חודשי  למבוטח (לפי הוראות סעי� פת תשלו� חודשי  למבוטח (לפי הוראות סעי� דמי ניהול בתקודמי ניהול בתקודמי ניהול בתקודמי ניהול בתקו  ....דדדד
 (
במהל* תקופת התשלומי� החודשיי� למבוטח או למוטב תגבה החברה  דמי ניהול יומיי� מהחיסכו
         � � � � (ב) להל
) (ב) להל
) (ב) להל
) (ב) להל

                (ב) לעיל.  14המצטבר בשיעור כאמור בס' 

בד� פרטי הביטוח, תהיה החברה רשאית להעלות את  רטאת דמי הניהול כמפורשאית החברה להעלות  בו בכל מקרה  .ה
 שיעור דמי הניהול לדמי הניהול בהתא� לאמור בד� פרטי הביטוח, והכל בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי.

דכ
 במקרה של שינוי בדמי הניהול (הגדלה או הקטנה)  מהשיעור הנקוב בד� פרטי הביטוח, יישלח ד� פרטי ביטוח מעו  .ו
 ימי עסקי� מיו� ביצוע השינוי.  10תו* 

        

 תשואה והחיסכו
 המצטברתשואה והחיסכו
 המצטברתשואה והחיסכו
 המצטברתשואה והחיסכו
 המצטברחישוב חישוב חישוב חישוב  ....15151515

ממסלול השקעה  וחישוב החיסכו
 המצטבר, לרבות במקרה של העברת כספי� מסלול השקעהכל חישוב התשואה ב  .א
  .כפי שיחולו מעת לעת להוראות ההסדר התחיקתי בהתא�אחד לאחר יעשה 

  

 אחרת אחרת אחרת אחרת העברת כספי� מהפוליסה לקופת גמל העברת כספי� מהפוליסה לקופת גמל העברת כספי� מהפוליסה לקופת גמל העברת כספי� מהפוליסה לקופת גמל  ....16161616

 או וכוללהעביר את החיסכו
 המצטבר בפוליסה,  רשאי  המבוטחבמקרי� בה� ההסדר התחיקתי מתיר זאת, יהיה   .א
 להוראות ההסדר התחיקתי. בהתא� והכל ,אחרת גמל לקופתו, חלק

 הוראות ההסדר התחיקתי.בהמפורטי�  למועדי� בהתא� תתבצעהחיסכו
 המצטבר  העברת  .ב

 ההסדר התחיקתי. להוראות בהתא� , תמסור החברה דיווח למבוטחהחיסכו
 המצטבר העברת במועד  .ג

ביקש המבוטח להעביר חיסכו
 מצטבר מהפוליסה, כולו או חלקו, א* להמשי* להפקיד כספי� לפוליסה ולרכוש כיסוי   .ד
ביטוחי לאובד
 כושר עבודה בחברה לאחר ההעברה, תהיה החברה  זכאית לעדכ
 את הפרמיה בשל הכיסוי הביטוחי 

בד
 כושר עבודה בהתא� לפרמיה המלאה הנהוגה בחברה במועד ההעברה למצטר� חדש הרוכש פוליסה בעלת לאו
 מאפייני� דומי�, כ* שהפרמיה תהיה זהה לפרמיה הנקבעת למצטר� חדש הרוכש פוליסה בעלת מאפייני� דומי�. 

ולרכוש כיסוי ביטוחי למקרה ביקש המבוטח להעביר חלק מהחיסכו
 המצטבר, א* להמשי* להפקיד כספי� לפוליסה   .ה
מוות בחברה לאחר ההעברה, תהיה החברה זכאית להקטי
 את הכיסוי הביטוחי למקרה מוות בהתא� לחלק היחסי של 

 החסכו
 המצטבר, ללא מרכיב הפיצויי�, שהועבר מהפוליסה.

הביטוחי למקרה  בנוגע לכיסויהתחייבויותיה כל תשוחרר החברה מבמקרה של העברה מלאה של החיסכו
 המצטבר,   .ו
מוות. במקרה של העברה מלאה או חלקית של החסכו
 המצטבר  ללא המש* הפקדות לפוליסה תשוחרר החברה מכל 

 התחייבויותיה בנוגע לכיסוי הביטוחי לאובד
 כושר עבודה.

 .לעת מעת שיחולו כפיי, התחיקת ההסדר להוראות כפופות זה סעי� הוראות כי מובהר ספק הסר למע
  .ז

קיימת למבוטח יתרת הלוואה שלא נפרעה בפוליסה, לא יוכל המבוטח לבצע העברה מהפוליסה לקופת גמל כל עוד   .ח
 אחרת, והכל בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי.

 

        משיכת החיסכו
 המצטבר בתו� תקופת הביטוחמשיכת החיסכו
 המצטבר בתו� תקופת הביטוחמשיכת החיסכו
 המצטבר בתו� תקופת הביטוחמשיכת החיסכו
 המצטבר בתו� תקופת הביטוח ....17171717

תכנית  �  בפרק ב' 2יהיה המבוטח זכאי לקבל את החסכו
 המצטבר, בהתא� להוראות סעי�  �בתו� תקופת הביטוח  .א
, מצטברהחסכו
 הלמשיכת  הבקשתכנית קצבה לא משלמת, לפי העני
.  � בפרק ג'  3 � ו 2קצבה משלמת או סעיפי� 

 שיהיו הטפסי� גבי על(א) להל
,  33כמפורט בסעי� למשרדי החברה בלבד כולו או חלקו, בתו� תקופת הביטוח תוגש 
  . הבקשה במועד בחברה מקובלי�

י� לפני תו� תקופת הביטוח, תיידע החברה את המבוטח, בכתב, בדבר האפשרויות העומדות לא יאוחר משלושה חודש  .ב
תו� תקופת הביטוח, ואת הפרטי� והנתוני� הבאי�, והכל בהתא� לתנאי הפוליסה והאפשרויות המפורטות בפניו ב

 : בתוכניות הכלולות בפוליסה

הקצבה לפי הפוליסה, שיעור ההיוו
 ותקופתו, האפשרות להוו
 חלק מו ,קצבה חודשיתהחיסכו
 המצטבר כקבלת  ))))1111
 לרבות ציו
 הסכומי� העומדי� לרשות המבוטח בכל אחת מאפשרויות אלו. 

 פירוט מסלול הקצבה המוצעי� ע"י החברה ואופ
 בחירת מסלול הקצבה. ))))2222

א�  ההפקדות לפוליסה. הכספי� שיופקדו יופנו לחסכו
 בלבד, זולת *תו� תקופת הביטוח, והמשדחיית מועד  ))))3333
 ). 1(ב) ( 23החברה אישרה אחרת בכתב לפי ס' 

 משיכת החסכו
 המצטבר במרכיב הפיצויי� בסכו� חד פעמי. ))))4444

משיכה בסכו� חד פעמי של החסכו
 המצטבר בתכנית קצבה לא משלמת הנובע מהעברת כספי� לפוליסה ואשר  ))))5555
 . 2008מקור� בהפקדות לתגמולי� שבוצעו בגי
 שנות המס שקדמו לשנת המס 

 רת החיסכו
 המצטבר בקופה לא משלמת לקצבה לתוכנית ההמש* לקצבה ומשיכתו כקצבה חודשית.העב ))))6666
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העברת החיסכו
 המצטבר בקופה לא משלמת לקצבה שמקורו במרכיב הפיצויי� לחשבו
 חדש בקופה לא משלמת  ))))7777
 לקצבה על שמו.

פוליסה, בגי
 כספי� משיכה בסכו� חד פעמי של כספי� שמקור� בחסכו
 המצטבר הנובע מהעברת כספי� ל ))))8888
 , בהתא� להוראות ההסדר התחיקתי. 1999בדצמבר  31שהופקדו לראשונה בקופת גמל לקצבה עד ליו� 

משיכת חלק מהקצבה החודשית המגיעה לו בסכו� חד פעמי, ובלבד שסכו� הקצבה לו זכאי המבוטח, לאחר  ))))9999
(ה) לחוק קופות גמל וכפי 23בסעי�  הפחתת סכו� המשיכה המבוקש, הינו לפחות סכו� הקצבה המזערי כהגדרתו

 שיעודכ
 בהתא� להוראות ההסדר התחיקתי.

 

        משיכת החסכו
 המצטבר לפני תו� תקופת הביטוחמשיכת החסכו
 המצטבר לפני תו� תקופת הביטוחמשיכת החסכו
 המצטבר לפני תו� תקופת הביטוחמשיכת החסכו
 המצטבר לפני תו� תקופת הביטוח ....18181818

 גבי על(א) להל
,  33כמפורט בסעי� למשרדי החברה בלבד , כולו או חלקו, תוגש מצטברהחסכו
 הלמשיכת  הבקש  .א
 הבקשה במועד בחברה מקובלי� שיהיו הטפסי�

 למועדי� תשל� החברה את החסכו
 המצטבר בהתא�קשה למשיכת החסכו
 המצטבר, כאמור בפסקה (א), הוגשה ב  .ב
ימי� מהיו� שבו הגיעו למשרדי החברה  30 בתו* או גמל קופות לחוק 23 סעי� מכח שיותקנו בתקנות שיפורטו

 אלה ועדי�מ שני מבי
 המוקד� לפי ר,וכל המסמכי� הדרושי� לתשלו� החסכו
 המצטב הבקשה האמורה

ממסלול ההשקעה ממנו ביקש את המשיכה, ובמידה  יימש* אותו חלק חלק מ
 החסכו
 המצטבר,המבוטח מש*   .ג
 באופ
 יחסי. ,השקעהה ימכל מסלוליימש* אותו חלק  �והמבוטח לא קבע מסלול כאמור 

י ביטוחי למקרה ביקש המבוטח למשו* חלק מהחיסכו
 המצטבר, א* להמשי* להפקיד כספי� לפוליסה ולרכוש כיסו  .ד
מוות לאחר המשיכה, תהיה החברה זכאית להקטי
 את הכיסוי הביטוחי למקרה מוות בהתא� לחלק היחסי של 

 החסכו
 המצטבר שנמש* מהפוליסה.

בחר המבוטח בסכו� ביטוח למקרה מוות המביא בחשבו
 את החסכו
 המצטבר  � למרות האמור לעיל בסעי� קט
 ד'   .ה
לפרק א' בפוליסה  2 �ו 1(א)  3),כהגדרתו בסעי� סכו� ביטוח לפי משכורתלמדד ובי
 א� (בי
 א� סכו� ביטוח צמוד 

  להל
, הרי בכל מקרה בו יבצע המבוטח משיכה חלקית, יקט
 הכיסוי הביטוחי למקרה מוות בגובה הסכו� שנמש*.

בד
 כושר עבודה מבוטח שמש* כספי� מהפוליסה, א* ממשי* להפקיד כספי� לפוליסה ולרכוש כיסוי ביטוחי לאו  .ו
בחברה לאחר המשיכה, החברה תהיה זכאית לעדכ
 את הפרמיה בשל הכיסוי הביטוחי לאובד
 כושר עבודה בהתא� 
לפרמיה המלאה הנהוגה בחברה במועד המשיכה למצטר� חדש הרוכש פוליסה בעלת מאפייני� דומי�, כ* שהפרמיה 

 מאפייני� דומי�.  תהיה זהה לפרמיה הנקבעת למצטר� חדש הרוכש פוליסה בעלת

 במסבמסבמסבמס תחויבתחויבתחויבתחויב לחוק קופות גמל,לחוק קופות גמל,לחוק קופות גמל,לחוק קופות גמל,    23232323סעי� סעי� סעי� סעי�  תקנות מס הכנסה או בהתא� להוראותתקנות מס הכנסה או בהתא� להוראותתקנות מס הכנסה או בהתא� להוראותתקנות מס הכנסה או בהתא� להוראות    להוראותלהוראותלהוראותלהוראות בהתא�בהתא�בהתא�בהתא� שלאשלאשלאשלא משיכהמשיכהמשיכהמשיכה כלכלכלכל  .ז

 בהתא� להוראות ההסדר התחיקתי.בהתא� להוראות ההסדר התחיקתי.בהתא� להוראות ההסדר התחיקתי.בהתא� להוראות ההסדר התחיקתי. במקורבמקורבמקורבמקור שינוכהשינוכהשינוכהשינוכה

תשוחרר החברה מהתחייבויותיה והופסקו ההפקדות לפוליסה  לאחר ששילמה החברה את מלוא החסכו
 המצטבר  .ח
 1 �ו . חבות החברה בגי
 הכיסויי� הביטוחיי� תיפסק החל מהבוטלהכיסויי� הביטוחיי� הכלולי� בה י וכלוהפוליסה 

  בחודש העוקב ליו� התשלו�.

 בהתא� להוראות ההסדר התחיקתי. ,למבוטחדיווח החברה  , תמסורתשלו�הבמועד   .ט

 

 משיכת החיסכו
 המצטבר בגי
 מרכיב הפיצויי� משיכת החיסכו
 המצטבר בגי
 מרכיב הפיצויי� משיכת החיסכו
 המצטבר בגי
 מרכיב הפיצויי� משיכת החיסכו
 המצטבר בגי
 מרכיב הפיצויי�  ....19191919

החיסכו
 המצטבר לעני
 מרכיב הפיצויי�, כולו או משיכת כפי שיהיו מעת לעת,  בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי  .א
 לעני
 מבוטח שכיר, תתבצע כמפורט להל
: חלקו,

1(  
, המאמ2 את תנאי האישור הכללי בדבר תשלומי מעסיקי� לקר
 פנסיה המבוטחנחת� הסכ� בי
 המעסיק לבי
"האישור  זה: 19בסעי� ( �לחוק פיצויי פיטורי 14סעי� הוראות לפי  שפרס� שר העבודהאו לקופת ביטוח 

ועותק מההסכ� הועבר לחברה, ככל שדרשה זאת, תפעל החברה בכל הקשור לשחרור כספי מרכיב  ,הכללי")
, ובכפו� להסדר בהתא� לתנאי האישור הכללי המבוטחבי
 המעסיק לבי
  מעסיק� עובדהפיצויי� בתו� יחסי 

  התחיקתי.

תפעל  להל
, 20כמשמעותו בסעי�  קיימת לעובד זכאות ללא תנאי,י
 המעסיק לפיו נחת� הסכ� בי
 המבוטח לב )2
 ההסכ� האמור.בהתא� לתנאי  מעסיק� עובדהחברה בכל הקשור לשחרור כספי מרכיב הפיצויי� בתו� יחסי 

המעסיק יהיה זכאי לקבל את החיסכו
 המצטבר של מרכיב הפיצויי�, שמקורו בתשלומי� ששיל� בגי
 מרכיב   )3
 יצויי� בכל אחד מהמקרי� להל
, ובכפו� להוראות ההסדר התחיקתי:הפ

א� המבוטח עזב את עבודתו אצל המעסיק בנסיבות שאינ
 מזכות אותו בפיצויי פיטורי� על פי חוק   )א
 ) לעיל.2( –) ו 1פיצויי פיטורי�, בכפו� לאמור בסעי� א(

זכאותו של המעסיק  הומצא לחברה צו או פסק די
 של ערכאה שיפוטית מוסמכת הקובע את  )ב
 לכספי� אלה או מורה לחברה לשלמ� למעסיק.
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 על סיו� עבודתו של המבוטחהמעסיק של מרכיב הפיצויי� ייעשה לאחר קבלת הודעת החסכו
 המצטבר  תשלו� )4
 לפי הוראות ההסדר התחיקתי. אצל המעסיק,

בכפו�  לה בגי
 הפוליסה כל חוב המגיעמתשלומי� שישולמו למבוטח ולמעסיק לפי הוראות סעי� זה ינוכה  )5
 � וכ
 כל מס שיש לנכותו לפי הוראות כל די
. ,ובכפו� לחוק הגנת השכר 23לאמור בסעי

 

        חישוב החיסכו
 המצטבר של מרכיב הפיצויי� חישוב החיסכו
 המצטבר של מרכיב הפיצויי� חישוב החיסכו
 המצטבר של מרכיב הפיצויי� חישוב החיסכו
 המצטבר של מרכיב הפיצויי�  ....20202020

למבוטח זכאות ללא תנאי, כהגדרתה להל
, החיסכו
 המצטבר של מרכיב הפיצויי� יהיה שווה לס* כל  הזולת  א� היית  .א
פות והחד פעמיות ששולמו למרכיב הפיצויי� וכ
 העברות כספי� למרכיב הפיצויי�, בתוספת ההפקדות השוט

 
התשואה בגי
 ההשקעות כפי שיוחסה למרכיב זה והכל בניכוי דמי ניהול מההפקדה השוטפת ודמי ניהול מהחסכו
 . המצטבר שיוחסו למרכיב זה ובניכוי סכומי� שנמשכו או הועברו ממרכיב הפיצויי� בפוליסה

למבוטח,  �זכאות בלא תנאי, יהיה החסכו
 המצטבר של מרכיב הפיצויי�, א� שול תהיה למבוטחהסכי� המעסיק כי   .ב
 הגבוה מבי
 אלה:

 , כמפורט בפסקה א' לעיל;הפיצויי� החסכו
 המצטבר של מרכיב )1

 וליסה. בפ חסכו
 המצטברס* התשלומי� ששולמו למרכיב הפיצויי� כשה� צמודי� למדד, א* לא יותר מס* ה )2
התגמולי�, ממרכיב  סכו� ההשלמה הנדרש , ינוכה)2למרכיב הפיצויי� לצור* תשלו� כאמור בפסקת משנה (השלמה נדרשה 

   הוראות ההסדר התחיקתי.בכפו� ל באופ
 יחסי,

למרות האמור בפסקה ב' לעיל החיסכו
 המצטבר בגי
 כספי פיצויי� שהועברו לתכנית קצבה לא משלמת ומקור�   .ג
, יהיה שווה לסכו� שהועבר בתוספת 2008לתגמולי� ולפיצויי� שבוצעו בגי
 שנות מס שקדמו לשנת המס בהפקדות 

התשואה בגי
 ההשקעות כפי שיוחסה לסכו� זה, בניכוי דמי ניהול ובניכוי כל חלק מסכו� זה שנמש* או הועבר 
 מהפוליסה. 

  בסעי� זה:  .ד
סה זו, לקבל לידיו את החסכו
 המצטבר במרכיב הפיצויי�, זכאותו של המבוטח על פי תנאי פולי זכאות ללא תנאי:זכאות ללא תנאי:זכאות ללא תנאי:זכאות ללא תנאי:

למעט במקרה של סייג לזכאות, שאינה ניתנת לשינוי או לביטול, ושנקבעה לא יאוחר מיו� התשלו� הראשו
 של 
המעסיק לפוליסה, ג� א� נקבע במועד האמור כי הזכאות תתגבש לאחר תו� תקופה שאינה עולה על שלוש שנות 

 מעסיק; עבודה אצל אותו
התניה לפיה המבוטח לא יהיה זכאי לקבל את החסכו
 המצטבר במרכיב הפיצויי� א� התקיימו בו סייג לזכאות: סייג לזכאות: סייג לזכאות: סייג לזכאות: 

  לחוק פיצויי פיטורי�. 17או  16התנאי� המצדיקי� פיטורי� בלא פיצויי� בהתא� לסעיפי� 

 

 ריסק זמניריסק זמניריסק זמניריסק זמני ....21212121

חודשי�  חמישה, למש* ההפקדותהפסקת  ערב, יישמרו הכיסויי� הביטוחיי� שהיו למבוטח לפוליסה ההפקדות נפסקו  .א
מתו� החודש האחרו
 שבו בוצעה הפקדה לפוליסה או עד תו� תקופת הביטוח של הכיסויי� הביטוחיי�, לפי המוקד� 

 
"הריסק הזמני"), אלא א� ביקש המבוטח בכתב לוותר על הסדר זה. ביקש המבוטח לוותר על הסדר  �מבניה� (להל
החודש שלאחר חודש הבקשה; הפרמיה בעד תקופת חמשת החודשי� כאמור בפסקה (א) זו זה, ייפסק ההסדר החל מ

 תנוכה מתו* החיסכו
 המצטבר בגי
 מרכיב התגמולי�. 

מוצה החיסכו
 המצטבר בגי
 מרכיב התגמולי� לפני תו� תקופת חמשת החודשי� האמורה, לא יינתנו כיסויי�   .ב
החיסכו
 המצטבר בגי
 מרכיב התגמולי� כאמור, וא� היה הסכו� ביטוחיי� בעד התקופה שמתו� החודש שבו מוצה 

יינתנו הכיסויי�  �שבחיסכו
 המצטבר בגי
 מרכיב התגמולי� בחודש המיצוי נמו* מסכו� הפרמיה בעד אותו חודש 
 הביטוחיי� בעד אותו חודש למש* מספר ימי� בחודש בהתא� לעלות היחסית. 

ק הזמני, כאמור בסעי� א', תפנה החברה  למבוטח ותציע לו להאריכו. ימי עסקי� לפני תו� תקופת הריס 30עד   .ג
יישמרו הכיסויי� הביטוחיי� כי  יהיה רשאי לבחור, עד תו� תקופת חמשת החודשי� כאמור בפסקה (א), המבוטח
למש* התקופה שעד תו� עשרי� וארבעה חודשי� מתו� החודש האחרו
 שבו בוצעה  ההפקדותהפסקת  ערב ושהיו ל
ה לפוליסה, א* לא יותר מתקופת הביטוח הרצופה האחרונה בפוליסה, או עד לתו� תקופת הביטוח של הפקד

הכיסויי� הביטוחיי� שיינתנו למבוטח כאמור בפסקה (ג) הפרמיה תמורת  הכיסויי� הביטוחיי�, לפי המוקד� מבניה�;
ה מתו* החיסכו
 המצטבר בגי
 זו, בעד התקופה שמתו� תקופת חמשת החודשי� כאמור בפסקה (א) ואיל*, תנוכ

 מרכיב התגמולי�, אלא א� שיל� המבוטח את הפרמיה האמורה בדר* אחרת המוסכמת על החברה. 

בחר המבוטח להארי* את תקופת הריסק הזמני כאמור בפסקה (ג), תודיע החברה למבוטח על סיו� תקופת הריסק   .ד
 ימי עסקי� לפני תו� הריסק הזמני. 30הזמני עד 

וטח ריסק זמני, והמבוטח חידש את הפקדותיו לפוליסה לפני תו� תקופת הריסק הזמני, לא תידרש חל על המב  .ה
 מהמבוטח הוכחה חדשה של מצב בריאותו לגבי כיסוי שנית
 לו בתקופת הריסק הזמני. 

 למע
 הסר ספק, האמור בסעי� זה כפו� להוראות חוק הגנת השכר ואי
 בו כדי לגרוע מה
.  .ו
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 המוטבהמוטבהמוטבהמוטב ....22222222

 המוטב יהיה המבוטח. � הביטוח  בתו� תקופת  .א

מי שנרש� כמוטב בטופס ההצעה או כפי שנקבע בהודעה  � יהיה המוטב  במות המבוטח לפני תו� תקופת הביטוח  .ב
היורשי�  � האחרונה בכתב לשינוי המוטב לפי סעי� ד' להל
, לפי המאוחר. לא נקבע מוטב כאמור, יהיו המוטבי� 

 שנצבר הפיצויי� מרכיב של לחסכו
 המצטבר השווה סכו�מבוטח שכיר, ואול� במקרה של  החוקיי� של המבוטח;
 לחוק 5 בסעי� כמשמעות� המבוטח לשאיריישול�  המבוטח, נפטר אצלו העבודה שבתקופת מהמעסיק בפוליסה

 .למוטב תשול� ,בפוליסה כאמור מוות למקרה הביטוח סכו� רתית פיטורי�. פיצויי

, ואת החלוקה בי
 המוטבי�. קבע המבוטח מספר מוטבי� ולא קבע את המבוטח רשאי לקבוע יותר ממוטב אחד  .ג
 החלוקה ביניה�, יחולקו הסכומי� ביניה� בחלוקה שווה.

. השינוי יחייב את החברה ובכפו� לאמור בפסקה (ח) להל
 רשאי לשנות את המוטב על פי הפוליסה, בכל עת המבוטח  .ד
בחברה ונרשמה על ידה בפוליסה לפני שאירע מקרה  נתקבלהרק לאחר שנמסרה לה הוראה בכתב על כ* והיא 

 הביטוח. החברה תשלח למבוטח הודעה בכתב על רישו� שינוי המוטבי� בפוליסה.

 למוטבי� במקומו.יורשיו החוקיי� של המוטב  יהיונפטר המוטב לפני המבוטח,   .ה

ו/או התשלומי� החודשיי�  לתקופה המינימלית הקצבאותבטר� שולמו לו לאחר תו� תקופת הביטוח ו מבוטחנפטר ה  .ו
 , אלא א� קבע המבוטח מוטבי� לעני
 זה.יתרת� ליורשיו החוקיי� תשול�(ככל שנקבעו), 

 .זכאי לקבוע מוטב בקביעה בלתי חוזרת המבוטחבשו� מקרה לא יהיה   .ז

 הוראה פי על בי
 ,במקומו כמוטב אחר בה נרש� בטר�, בפוליסה הרשו� למוטב המגיע הסכו� את החברה שילמה  .ח
 החברה תהא ,לאחר תשלו� על המורה ,מוסמ* משפט בית ידי על המקוימת צוואתו פי על ובי
 המבוטח של בכתב

 .במקומו שיבוא מי וכל ,המבוטח עזבו
 וכלפי אחר אותו כלפי חבות מכל משוחררת

 

        תקופת הביטוח תקופת הביטוח תקופת הביטוח תקופת הביטוח  ....23232323

ביטוחיי� והחסכו
 תהיה זהה, מועד תו� תקופת הביטוח ייקבע בד� פרטי הביטוח. תקופת הביטוח בגי
 הכיסויי� ה  .א
 .הביטוח תחילת במועד שיהיה כפי, מוקדמתה פרישהה לגיל המבוטח של הגיעו טר� יחול לא זה שמועד ובלבד

 למרות האמור לעיל:   .ב

 החברההמבוטח רשאי לבקש, בכל עת, בהודעה בכתב לחברה, להארי* את תקופת הכיסויי� הביטוחיי�, ו  )1
 הביטוח תקופת הארכת את לאשרכחות על מצב הבריאות כפי שתדרוש, , בכפו� להמצאת הורשאיתתהיה 

 ד� פרטי הביטוח. ב הנקובי� למועדי� מעבר, חלק� או כול� ,הביטוחיי� לכיסויי�

המבוטח רשאי לבקש, בכל עת, בהודעה בכתב לחברה, להקדי� את מועד תו� תקופת הביטוח למועד שיקבע  )2
 הפרישה המוקדמת.  בהודעה, ובלבד שמועד זה לא יפחת מגיל

הודיע המבוטח על רצונו להקדי� את מועד תו� תקופת הביטוח, יוקד� מועד תו� הכיסויי� הביטוחיי�  )3
למועד אותו מסר המבוטח בהודעתו. מבוטח שהודיע על רצונו להקדי� את מועד תו� תקופת הביטוח, וחזר 

 רק בהסכמת החברה. בו מהודעתו, יוכל לחזור בו מהודעתו לגבי הכיסויי� הביטוחיי� 

ימי עסקי� ממועד ביצוע  10בכל שינוי של תקופת הביטוח החברה תשלח למבוטח ד� פרטי ביטוח מעודכ
 תו*   .ג
 השינוי.

המבוטח רשאי להמשי* ולהפקיד הפקדות לפוליסה מעבר לתו� תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה, ללא הארכת   .ד
מהווה לפוליסה, המש* ההפקדות סכו
 ולא ינוכו מה
 פרמיות. תקופת הכיסויי� הביטוחיי�. הפקדות אלו יופנו לח

 .דחייה של תו� תקופת הביטוח עד לסו� החודש שבו בוצעה ההפקדה האחרונה

מבוטח רשאי להמשי* את תקופת הביטוח עבור החיסכו
 בלבד כפוליסה מוקפאת, ג� מעבר לתו� תקופת הביטוח   .ה
יסה. על מבוטח כאמור ימשיכו לחול כל תנאי הפוליסה החלי� על הנקובה בפוליסה ולאחר שנפסקו הפקדותיו לפול

  מבוטח, למעט לעני
 הכיסויי� הביטוחיי�, עד למועד בו יגיש בקשה לתשלו� הכספי�. 

על מבוטח שהגיע לתו� תקופת הביטוח ולא הגיש בקשה לתשלו� הכספי� בהתא� להוראות תכנית קצבה משלמת   .ו
ל בהתא� להוראות פסקאות (א) עד (ה) לעיל ימשיכו לחול כל תנאי הפוליסה או תכנית קצבה לא משלמת או לא פע

החלי� על מבוטח, למעט לעני
 הכיסויי� הביטוחיי�, עד למועד בו יגיש בקשה כאמור, וזאת בכפו� להוראות ההסדר 
 התחיקתי.

  

        כיסויי� ביטוחיי�כיסויי� ביטוחיי�כיסויי� ביטוחיי�כיסויי� ביטוחיי� ....24242424

לפי ההסדר התחיקתי נית
 לרכוש אות� מתו* כיסויי� ביטוחיי� אשר רכוש בקש לבמסגרת פוליסה זו זכאי המבוטח ל  .א
  . מרכיב התגמולי� בפוליסה.
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. הניכוי ייעשה תנוכה מההפקדה במועד תשלומה הפרמיה בגי
 הכיסויי� הביטוחיי� שנרכשו כאמור בפסקה (א)  .ב
ממרכיב תגמולי העובד וממרכיב תגמולי המעסיק, בהתא� לחלק� היחסי במרכיב התגמולי�; על א� האמור לעיל, 

 פעמית או מכספי� שיועברו אל הפוליסה מקופת גמל אחרת לא תנוכה פרמיה. �מהפקדה חד

נרכשו כיסויי� ביטוחיי� כאמור לעיל בסעי� א', אשר הפרמיה בגינ
 משתנה בהתא� לשינוי בגיל המבוטח, הרי בכפו�   .ג
 י ביטוח.לאמור להל
 בסעי� ד', תשתנה הפרמיה במועדי� ובסכומי� או בשיעורי� כקבוע בד� פרט

            תשלו� הפרמיות לכיסויי� הביטוחיי�תשלו� הפרמיות לכיסויי� הביטוחיי�תשלו� הפרמיות לכיסויי� הביטוחיי�תשלו� הפרמיות לכיסויי� הביטוחיי�  ....דדדד

מרכיב התגמולי� תנוכה מתו* היא ו כיסויי� הביטוחיי� שביקש המבוטח לרכוש,פרמיה להמדי חודש תחושב  )1
מתו* מרכיב התגמולי�, והכל בכפו� לחוק הגנת השכר  �, ובהיעדר הפקדה באותו חודש הפקדה במועד הפקדתהב

 �י
 חישוב הפרמיה כאמור בסעי�  זה, יובא בחשבו
 המדד הידוע במועד ניכוי לעיל; לענ 21ולהוראות סעי
 .הפרמיה

מההפקדה למרכיב התגמולי� בניכוי דמי ניהול  35%על  בחודש מסוי� פרמיה לכיסויי� הביטוחיי�עלתה ה )2
רת תקעד לגובה  באותו חודש , תוקט
 הפרמיה לכיסויי� הביטוחיי�(בסעי� זה: "תקרת הפרמיה") פקדההמה

 כיסוי בגי
 פיצויל הביטוחי הכיסוי יוקט
 מכ
 לאחר, מוות למקרההביטוחי  הכיסוי 
יוקט תחילה :כדלקמ
 הפרמיה

 .עבודה כושר אובד
 כיסוי בגי
 לשחרור הביטוחי הכיסוי יבוטל ולבסו�, עבודה כושר אובד

לעיל,  2כאמור בפיסקה , בחודש הראשו
 שבו עלתה הפרמיה על תקרת הפרמיה והוקטנו הכיסויי� הביטוחי� )3
 60בתו*  לבחור רשאי יהיה המבוטח. הקטנת� ערב לשמירת הכיסויי� בנוגע למבוטח בכתב הודעה החברה תשלח

 שתציע לאפשרויות בהתא�ל, לעי מהאמור שונה כיסויי� ביטוחיי� הקטנת סדריו� ממועד משלוח ההודעה, 

 ימי עסקי� ממועד ביצוע השינוי.  10וטח תו* ד� פרטי ביטוח מעודכ
 יישלח למב .מועד אותוב החברה

לא בוצעה הפקדה בחודש בו ניתנו כיסויי� ביטוחיי� לפי הוראות הפוליסה, תחושב ההפקדה למרכיב התגמולי�  )4
לעיל, ולצור* זה בלבד, כממוצע החודשי של ההפקדות למרכיב  2לצור* חישוב תקרת הפרמיה כאמור בפסקה 

שקדמו לאותו חודש, כשה
 צמודות למדד, ובשנת הביטוח הראשונה, ממוצע  התגמולי� בשני� עשר החודשי�
 ההפקדות למרכיב התגמולי� בתקופה שבי
 יו� תחילת הביטוח ליו� הפיגור בפרמיה, כשה
 צמודות למדד.

   הגדלת סכו� הביטוח של הכיסויי� הביטוחי�הגדלת סכו� הביטוח של הכיסויי� הביטוחי�הגדלת סכו� הביטוח של הכיסויי� הביטוחי�הגדלת סכו� הביטוח של הכיסויי� הביטוחי�  .ה

וכ
 הגדלת� של סכומי ביטוח של הכיסויי� הוספת כיסוי ביטוחי לפוליסה לאחר תחילת הביטוח  על פי הפוליסה  )1
הביטוחיי� מותני� באישור החברה מראש ובכתב, לאחר קבלת הוכחת בריאות וכל בדיקה או מידע אחר שיידרש 
על ידי החברה באופ
 סביר, ככל שיידרש. החברה עשויה לאשר את הכיסוי הביטוחי בעלות נוספת, ולגבי כיסוי 

כות, ג� בתנאי� המגבילי� את הכיסוי הביטוחי, כפי שיפורט בד� פרטי הביטוח. ביטוחי בגי
 סיכוני� למקרה נ
 �הסכימה החברה להוספת כיסוי ביטוחי או להגדלת סכומי ביטוח כאמור בסעי� זה, תשלח החברה למבוטח ד

  פרטי ביטוח מעודכ
 בתו* עשרה ימי עסקי� ממועד ביצוע העדכו
 בפוליסה.

), לגידול ריאלי של סכו� הביטוח, 1הביטוח, הרי על א� האמור לעיל בפסקה (ה) (זולת א� נאמר אחרת בד� פרטי  )2
מסכו�  10%בכיסוי שבו סכו� הביטוח הוגדר כשיעור או כמכפלה של משכורת המבוטח, בשיעור שאינו עולה על 

  הביטוח, לא יידרש אישור החברה והוא ייעשה באופ
 אוטומטי.
גידול של סכו� הביטוח מעבר לעליית המדד לעומת סכו� הביטוח  – לעני
 סעי� זה "גידול ריאלי" משמעו

גידול של סכו� הביטוח  –החודשי� האחרוני� שקדמו למועד הגידול, ובשנת הביטוח הראשונה  �12 הממוצע ב
 מעבר לסכו� הביטוח החודשי הממוצע בחודשי� שבי
 יו� תחילת הביטוח למועד הגידול.

  

        המבוטח לפני תו� תקופת הביטוח המבוטח לפני תו� תקופת הביטוח המבוטח לפני תו� תקופת הביטוח המבוטח לפני תו� תקופת הביטוח מות מות מות מות במקרה במקרה במקרה במקרה מי� מהפוליסה מי� מהפוליסה מי� מהפוליסה מי� מהפוליסה תשלותשלותשלותשלו ....25252525

על , להודיע לחברה בכתב )על יורשיו החוקיי� של המבוטח � (ובהיעדר מוטב על המוטב ו , על המעסיקנפטר המבוטח  .א
 . מת
 הודעה מאת אחד מאלה משחרר את השני מחובתו.על כ* נודע לה�בו בתו* זמ
 סביר מהמועד הפטירה, 

(א)  בנוס� להודעה על קרות מקרה הביטוח, כאמור בסעי� יש למסור לה על מנת שהחברה תתחיל בבירור התביעה  .ב
(א) להל
  33כמפורט בסעי� משרדי החברה בלבד , אותה יש להגיש בפי הפוליסה� לעיל, ג� תביעה בכתב לתשלו� על

 הבקשה ;  בחברה במועד מקובלי� שיהיו הטפסי� גבי על

ה למוסר ההודעה את הטפסי� לצור* מילוי התביעה ופירוט ע� קבלת ההודעה על קרות מקרה הביטוח תעביר החבר  .ג
המידע והמסמכי� הנדרשי� לבירור התביעה. מידע וטפסי� אלו נית
 למצוא ג� באתר האינטרנט של החברה בכתובת  

www.menoramivt.co.il  את  כל המסמכי� המבוקשי� בו, לרבות �תעודה העתק לטופס התביעה יש לצר

  טח ונסיבות פטירתו.רשמית על פטירת המבו

, לפי העניי
, למסור לחברה תו* זמ
 סביר, לאחר שנדרש לכ* על ידיה, את המידע וטבמהאו על  המעסיקעל   .ד
והמסמכי� הנוספי� הדרושי� לחברה באופ
 סביר לבירור חבותה, וא� אינ� ברשותו, עליו לעזור לחברה, ככל שיוכל, 

  להשיג�. 
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, תשל� החברה למוטב את כל המידע והמסמכי� הדרושי� לבירור חבותהשהומצאו לחברה  ימי� ממועד 30תו*   .ה
 � , וא� נקבע לפי תנאי הפוליסה כי הסכו� המגיע כאמור ישול� בתשלומי� חודשיי� על פי הפוליסהלו הסכו� המגיע 

 .ישולמו אות� תשלומי� בהתא� להוראות הפוליסה לעני
 זה

לחוק חוזה  28בהתא� להוראות סעי�   ריביתהצמדה ו� הביטוח לסכו יתווספו במקרה של פיגור בתשלו� התביעה   .ו
 הביטוח.

תשוחרר החברה מכל התחייבות הנובעת מהפוליסה או מאותו חלק של הפוליסה  �בגי
 מקרה מוות  התביעה שולמה  .ז
 שבגינו שולמה התביעה.

דיווח בהתא� להוראות  ,
לפי העני ,במועד ביצוע תשלו� כל סכו� על פי סעי� זה תשלח החברה למבוטח או למוטב  .ח
   ככל שתהיינה קיימות, באשר לאופ
 חישוב הסכומי� המשולמי�. ממונה,הנחיות הלההסדר התחיקתי ו

  

        אופ
 תשלו� הסכו� למקרה מוותאופ
 תשלו� הסכו� למקרה מוותאופ
 תשלו� הסכו� למקרה מוותאופ
 תשלו� הסכו� למקרה מוות ....26262626
לפרק א'  2כאמור בסעי� תשל� החברה למוטב את סכו� הביטוח למקרה מוות לפני תו� תקופת הביטוח המבוטח  נפטר

  מהדרכי� הבאות, בהתא� לבחירתו:לפוליסה זו , באחת 

 פעמי. �בסכו� חד  .א

י המוטב (להל
: "תקופת התשלומי� החודשיי�") תשלומי� חודשיי� רצופי� שיימשכו לתקופה שתיקבע על ידב  .ב
:
 ובהתא� למפורט להל

משכר המינימו� לחודש הקבוע לפי חוק שכר מינימו�. היה ולא  �5%סכו� התשלו� החודשי לא יהיה נמו* מ )1
והכל בכפו� , פעמי�� תנאי זה, החברה תשל� למוטב את סכו� הביטוח למקרה מוות בסכו� חדהתקיי

  .להוראות הפוליסה והוראות ההסדר התחיקתי

ו יושקע החיסכו
 לתשלו� חודשי, מתו* המסלולי� ב ההשקעה את מסלול לקבוע רשאי יהיה במוטה )2
מסלול  נקבע ולא במידה עה באותו מועד.המפורטי� בנספח מסלולי ההשקעה ובכפו� לתנאי מסלולי ההשק

 השקעה יושקע החיסכו
 לתשלו� חודשי במסלול השקעה ברירת המחדל. 

בהתא� בתקופת התשלומי� החודשיי� תגבה החברה דמי ניהול מחיסכו
 לתשלו� חודשי בשיעור שנתי  )3
 � (ד) לעיל.  14לאמור בסעי

) לעיל בניכוי 2סלול ההשקעה כאמור בפסקה (סכו� התשלו� החודשי יעודכ
 מדי חודש בהתא� לתשואת מ )4
 דמי ניהול.

משיכה מלאה או חלקית של החיסכו
  לבקש מי� החודשיי�,התשלו תקופת במהל* ,רשאי יהיה בהמוט )5

מש* המוטב חלק  .בלמוט החודשי התשלו� יופסק בחברה למשיכה מלאה הבקש קבלת ע�לתשלו� חודשי. 

מחדש של התשלו� החודשי ליתרת תקופת התשלומי� החודשיי�, מהחיסכו
 לתשלו� חודשי, יבוצע חישוב 
 והחברה תעדכ
 את התשלו� החודשי למוטב המשול� החל ממועד המשיכה החלקית.

במקרה של מות המוטב לפני תו� תקופת התשלומי� החודשיי� תמשי* החברה לשל� את התשלומי�  )6
 מי� החודשיי�.החודשיי� ליורשי� החוקיי� של המוטב, עד לתו� תקופת התשלו

, , , , חודשיחודשיחודשיחודשי    תשלו�תשלו�תשלו�תשלו� ישול�ישול�ישול�ישול� שבגינושבגינושבגינושבגינו כסכו�כסכו�כסכו�כסכו� בבבבהמוטהמוטהמוטהמוט    ידיידיידיידי עלעלעלעל שנקבעשנקבעשנקבעשנקבע החיסכו
 המצטברהחיסכו
 המצטברהחיסכו
 המצטברהחיסכו
 המצטבר    ����בסעי� זה "החיסכו
 לתשלו� חודשי" בסעי� זה "החיסכו
 לתשלו� חודשי" בסעי� זה "החיסכו
 לתשלו� חודשי" בסעי� זה "החיסכו
 לתשלו� חודשי" 
התשלו� החודשי בתוספת התשלו� החודשי בתוספת התשלו� החודשי בתוספת התשלו� החודשי בתוספת     התחלתהתחלתהתחלתהתחלת לאחרלאחרלאחרלאחר מהחסכו
 המצטברמהחסכו
 המצטברמהחסכו
 המצטברמהחסכו
 המצטבר שנמש*שנמש*שנמש*שנמש* סכו�סכו�סכו�סכו� וכלוכלוכלוכל מומומומוששולששולששולששול י�י�י�י�החודשיהחודשיהחודשיהחודשי מי�מי�מי�מי�התשלוהתשלוהתשלוהתשלו בניכויבניכויבניכויבניכוי

 .התשואה במסלול ההשקעה ובניכוי דמי ניהולהתשואה במסלול ההשקעה ובניכוי דמי ניהולהתשואה במסלול ההשקעה ובניכוי דמי ניהולהתשואה במסלול ההשקעה ובניכוי דמי ניהול
        

        מתשלומי החברה לפי הפוליסהמתשלומי החברה לפי הפוליסהמתשלומי החברה לפי הפוליסהמתשלומי החברה לפי הפוליסה    ניכויי�ניכויי�ניכויי�ניכויי� ....27272727

כל חוב כל חוב כל חוב כל חוב     תנכה מכל תשלו� שעליה לשל� לפי פוליסה זו, ולפי איזה פרק מפרקיה, תנכה מכל תשלו� שעליה לשל� לפי פוליסה זו, ולפי איזה פרק מפרקיה, תנכה מכל תשלו� שעליה לשל� לפי פוליסה זו, ולפי איזה פרק מפרקיה, תנכה מכל תשלו� שעליה לשל� לפי פוליסה זו, ולפי איזה פרק מפרקיה,     החברההחברההחברההחברהבכפו� לחוק הגנת השכר בכפו� לחוק הגנת השכר בכפו� לחוק הגנת השכר בכפו� לחוק הגנת השכר   ....אאאא
 
וכ
 כל מס או תשלו� חובה אחר שיש וכ
 כל מס או תשלו� חובה אחר שיש וכ
 כל מס או תשלו� חובה אחר שיש וכ
 כל מס או תשלו� חובה אחר שיש     ,,,,31313131הלוואה בהתא� לאמור להל
 בסעי� הלוואה בהתא� לאמור להל
 בסעי� הלוואה בהתא� לאמור להל
 בסעי� הלוואה בהתא� לאמור להל
 בסעי�     תתתתהפוליסה, לרבוהפוליסה, לרבוהפוליסה, לרבוהפוליסה, לרבוהמגיע לה בגי
 המגיע לה בגי
 המגיע לה בגי
 המגיע לה בגי

 ,
 מעת לעת.מעת לעת.מעת לעת.מעת לעת.ההסדר התחיקתי, כפי שיהיו ההסדר התחיקתי, כפי שיהיו ההסדר התחיקתי, כפי שיהיו ההסדר התחיקתי, כפי שיהיו     הוראותהוראותהוראותהוראותלללל    בכפו�בכפו�בכפו�בכפו�שה שה שה שה התשלו� יעהתשלו� יעהתשלו� יעהתשלו� יעוווולנכותו לפי הוראות כל די
, לנכותו לפי הוראות כל די
, לנכותו לפי הוראות כל די
, לנכותו לפי הוראות כל די
        

            חידוש הפוליסהחידוש הפוליסהחידוש הפוליסהחידוש הפוליסה ....28282828

, יהיה המבוטח רשאי �תגמוליההחסכו
 המצטבר הנובע ממרכיב מלוא  נמש* , ולאהפוליסה לפוליסה מוקפאת ייתהה  .א
 חודשי� מהמועד בו הייתה לפוליסה מוקפאת.  12בתו*  לבקש לחדש את הפוליסה

בצע רק בהסכמת החברה ולאחר שיומצאו לה ההוכחות הדרושות לה על מצב בריאותו של חידוש הפוליסה כאמור ית  .ב
 המבוטח, כפי שתדרוש החברה

 

 מבוטח שכירמבוטח שכירמבוטח שכירמבוטח שכיר    ללללששששעבודה עבודה עבודה עבודה     סיו�סיו�סיו�סיו� ....29292929

 � אלה לבחור מבי
 אותו מבוטח שכיר , יוכל שכיר לבי
 מעסיקו מבוטח הסתיימו יחסי העבודה בי
  .א
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סה כקופת ביטוח לעצמאי (להל
: "שינוי מעמד")  על פי להמשי* את הפולי �בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי  )1
חודשי� ממועד סיו� יחסי עובד מעסיק  12בקשה בכתב של המבוטח לשינוי מעמד שנמסרה לחברה בתו* 

 ;
בינו לבי
 מעסיקו או בתו* תקופת הריסק הזמני, א� הוחל הסדר ריסק זמני לגבי הכיסויי� בפוליסה(להל
ה החל ממועד השינוי יהיה מעמדו בפוליסה מעמד של מבוטח עצמאי, והמבוטח "שינוי מעמד")  ובמקרה כז

יהיה זכאי לשיעור דמי הניהול לו היה זכאי לפני שינוי המעמד, זולת א� נקבע בד� פרטי ביטוח כי החברה 
 רשאית להגדיל את דמי הניהול במקרה של סיו� יחסי עובד מעסיק 

כיסויי� הביטוחיי� בפוליסה מצויי� בהסדר ריסק זמני, והפרמיה א� בעת בקשת המבוטח לשינוי מעמד היו ה )2
בגי
 הכיסויי� הביטוחיי� שולמה כסדרה יהיה המבוטח זכאי לכיסוי הביטוחי באות� סכומי� ובאות� תנאי� 
לה� היה זכאי לפני שינוי המעמד, ללא המצאת הוכחות על מצב הבריאות. בכל מקרה אחר יהיה על המבוטח 

הוכחות על מצב בריאותו, כפי שתדרוש החברה. כל עוד לא קבע המבוטח אחרת לפי הוראות  להמציא לחברה
�תמהיל ההשקעות  � , יהיה תמהיל ההשקעות עבור ההפקדות שיופקדו במעמד של עמית עצמאי 11סעי

   שנקבע לעני
 מרכיב התגמולי� בעת שהיה המבוטח במעמד של עמית שכיר.

 .21אות סעי� לפי הור �  החלת הסדר ריסק זמני )3

 הקפאת הפוליסה. )4

 המש* הפוליסה כשכיר אצל מעסיק אחר. )5

 

 שינוי מעמד בידי מבוטח עצמאישינוי מעמד בידי מבוטח עצמאישינוי מעמד בידי מבוטח עצמאישינוי מעמד בידי מבוטח עצמאי ....30303030

 � מבוטח עצמאי רשאי, מעת לעת, לבצע את השינויי� הבאי�   .א

(להל
; "שינוי מעמד"), בכפו� להוראות ההסדר  שכיר עמיתעצמאי למעמד של  עמיתמעבר ממעמד של  )1
;
  התחיקתי ובכפו� למפורט להל

המבוטח יהיה זכאי לכיסוי הביטוחי לו היה זכאי לפני שינוי המעמד, ללא המצאת הוכחות על מצב   )א
הבריאות, ובתנאי כי הפרמיה לכיסויי� הביטוחיי� שולמה מדי חודש בחודשו עד למועד בקשת 

ליסה ברצ� עד לשינוי המעמד. בכל המעבר או שנשמר הכיסוי הביטוחי בריסק זמני על פי תנאי הפו
 מקרה אחר בכפו� להמצאת הוכחות על מצב הבריאות כפי שתדרוש החברה; 

 28המבוטח יהיה זכאי לשיעור דמי הניהול לו היה זכאי לפני שינוי המעמד, בכפו� להוראות סעי�   )ב
 לעיל לעני
 חידוש הפוליסה;

יה תמהיל ההשקעות עבור ההפקדות , יה 11כל עוד לא קבע המבוטח אחרת לפי הוראות סעי�   )ג
תמהיל ההשקעות שנקבע בעת שהיה המבוטח במעמד של עמית  �שיופקדו במרכיב התגמולי� 

עצמאי. ההפקדות שיופקדו במרכיב הפיצויי� החל ממועד שינוי המעמד, יושקעו במלוא
 במסלול 
 � .11השקעה ברירת המחדל בהתא� להוראות סעי

 . 21הוראות סעי� לפי  �  החלת הסדר ריסק זמני )2

 הקפאת הפוליסה. )3

 

            הלוואותהלוואותהלוואותהלוואות ....31313131

 בהתא� להוראות ההסדר התחיקתי;  הלוואההמבוטח רשאי לבקש   .א

החברה רשאית להסכי� למת
 ההלוואה המבוקשת, כולה או חלקה, או לסרב לתת את ההלוואה; ככל שתסכי�   .ב
למבוטחי�, ובכפו� להוראות  החברה למת
 ההלוואה, תהא ההלוואה בתנאי� הנהוגי� בחברה לעני
 מת
 הלוואות

  ההסדר התחיקתי.

לקבוע במסגרת תמהיל ההשקעות שיקבע לפי הוראות החברה רשאית לדרוש מהמבוטח, כתנאי למת
 הלוואה,   .ג
� 10%השווה לפחות לסכו� ההלוואה ביו� נתינתה כשהוא מוגדל בשיעור של החסכו
 המצטבר , כי חלק מ
 11סעי

, יהיה שינוי תמהיל ההשקעות בחריגה מ
 עד לסילוקה המלא של ההלוואה ;דלמחהברירת השקעה מסלול יושקע ב
 . הקביעה האמורה טעו
 הסכמת החברה

תנוכה יתרת  או במקרה בו יש להתחיל לשל� קצבה לפי תנאי הפוליסההפוליסה ממקרה של משיכת כספי� ב  .ד
  והכול בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי., ההלוואה מהחסכו
 המצטבר

קיימת למבוטח יתרת הלוואה שלא נפרעה בפוליסה, לא יוכל המבוטח לבצע העברת כספי� מהפוליסה לקופת  כל עוד  .ה
 � לעיל והכל בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי. 16גמל אחרת בהתא� לסעי

 

        תשלומי� נוספי�תשלומי� נוספי�תשלומי� נוספי�תשלומי� נוספי� ....32323232

ותשלומי � את המסי ,מיד ע� קבלת דרישתה ,או המוטב, לפי העני
, יהיה חייב לשל� לחברה, המבוטח המעסיק  .א
שהחברה  תשלו� אחרועל כל  ,ההפקדותהחלי� על הפוליסה או המוטלי� על  (להל
: "המיסי�") אחרי�ה החובה



388נספח                                                                                                         

 

12/2014 M388   מנורה מבטחים ביטוח בע"מ                                                                  33מתוך  17עמוד 

והכול  לאחר מכ
,הוצאת הפוליסה ובי
 א� יוטלו  מועדקיימי� ב כאמורמיסי� הלפי הפוליסה, בי
 א�  �מחויבת לשל
 הדי
 לעני
 זה.בהתא� להוראות 

  

 הודעות והצהרותהודעות והצהרותהודעות והצהרותהודעות והצהרות ....33333333

הביטוח הקבוע בפוליסה ייחשב כשלוח של החברה לעני
 קבלת הצעת הביטוח ולעני
 קבלת ההפקדות, ולא סוכ
   .ב
 �, בקשות להעברת כספי� 18ייחשב כשלוח של החברה במקרי� הבאי�: בקשות למשיכת כספי� כאמור בסעי

�, שינוי מסלולי 8בסעי� , הפקדות חד פעמיות, לרבות העברת כספי� אל הפוליסה כאמור 16מהפוליסה כאמור בסעי
 �, או שינוי בכיסויי� הביטוחיי� 17, תשלומי� מהפוליסה בתו� תקופת הביטוח כאמור בסעי�11השקעה כאמור בסעי

�הנמסרות לחברה על ידי . בקשות אלה 25(כולל ריסק זמני), תביעה לתשלו� הסכו� למקרה מוות כאמור בסעי
ת"א,  115ברח' אלנבי  ות להימסר בכתב א* ורק במשרדי החברההמעסיק, המבוטח, המוטב או כל אד� אחר צריכ

לחוק  35הוראות פסקה (א) זו ייחשבו כהודעת החברה בדבר מע
 משלוח הבקשות, בהתא� להוראות סעי� , ו6581708
 חוזה הביטוח.

במקרה של שינוי כתובת משרדה הראשי, תעדכ
 החברה את כתובתה המעודכנת באתר האינטרנט שלה   .ג

www.menoramivt.co.il  

הסדר הוראות הכל שינוי בתנאי הפוליסה בהתא� לבקשת המבוטח או המעסיק בהתא� לאמור בפוליסה זו ובכפו� ל  .ד
ד� פרטי  התחיקתי, ייכנס לתוקפו רק א� החברה הסכימה לכ* בכתב ורשמה רישו� מתאי� על כ* בד� פרטי הביטוח.

אי
 באמור לעיל כדי להכשיר מת
 הוראה או  ימי עסקי� מיו� ביצוע השינוי. 10יטוח מעודכ
 יישלח למבוטח תו* ב
 . לתת�הודעה אשר אי
 בסמכותו של נות
 ההודעה 

 בכל מקרה של שינוי כתובת, חייב המעסיק, המבוטח או המוטב לפי העניי
, להודיע על כ* לחברה בכתב.   .ה

  בהתא� להסדר התחיקתי ל זכויות המבוטח יחייב את החברה בעדכו
 המבוטחי�,שינוי חקיקה המשפיע ע  .ו

, המבוטח או המוטב, לפי הכתובת האחרונה הידועה לחברה, תחשב מעסיקכל הודעה שתישלח בדואר ע"י החברה ל  .ז
ור כהודעה שנמסרה לו כדי
, אי
 באמור כדי לגרוע מחבות החברה בהתא� להוראות ההסדר התחיקתי לעני
 אית

 המבוטח והמוטבי�, לרבות ביחס לחובת החברה לפעול לעדכו
 כתובת במקרה שהדואר שנשלח על ידה חזר.

 השנה לגבי שנתי דיווח, שלה המאז
 שנת מתו� חודשי� שלושה בתו* ,קלנדרית לשנה אחת ,למבוטח תשלח החברה  .ח

 להוראות ההסדר התחיקתי. בהתא� מידע הכולל שהסתיימה

את כל פרטי תשואות מסלולי ההשקעה בה�  לפי בקשה בכתב שתימסר לחברהלקבל  �זכאי והמבוטח יהיוהמעסיק   .ט
וזאת בנוס� לדיווחי� ולהודעות בה� מחויבת  ,ואת הרכב הנכסי� בה�, לפי סוגי הנכסי� הפוליסה מופקדי� כספי

  החברה.

 

 ושינוי�ושינוי�ושינוי�ושינוי�    ביטול ביטוחי� וכיסויי� נוספי�ביטול ביטוחי� וכיסויי� נוספי�ביטול ביטוחי� וכיסויי� נוספי�ביטול ביטוחי� וכיסויי� נוספי� ....34343434

, יבוטלו או ישונו, בהתאמה, כל הביטוחי� באופ
 מלא או חלקיה, הפקדהשונו תנאיה או שונתה  ,בוטלה הפוליסה  .א
 , בכפו� לתנאי הפוליסה והוראות ההסדר התחיקתי.והכיסויי� המצורפי� לפוליסה

 

 התיישנותהתיישנותהתיישנותהתיישנות ....35353535

על היא שלוש שני� מיו� קרות מקרה הביטוח. בפוליסה תקופת ההתיישנות של תביעה כל פי הכיסויי� הביטוחיי�   .א
  צבה בהתא� לתנאי הפוליסה לא חלה התיישנות, והכל בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי. הזכות לקבלת ק
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        למקרה מוותלמקרה מוותלמקרה מוותלמקרה מוות    הכיסוי הביטוחיהכיסוי הביטוחיהכיסוי הביטוחיהכיסוי הביטוחי    � � � � פרק א' פרק א' פרק א' פרק א' 
  

 חבות החברהחבות החברהחבות החברהחבות החברה ....1111

 לפרק זה.  3במות המבוטח במהל* תקופת הביטוח ישול� סכו� הביטוח למקרה מוות, כהגדרתו בסעי�   .א

בתו* שנה שאירעה עקב התאבדות,  נגר� ת א� מות המבוטחהחברה תהיה פטורה מתשלו� סכו� הביטוח למקרה מוו  .ב
בי
 א� המבוטח היה  , והכלמיו� תחילת הביטוח או מיו� חידוש הפוליסה לאחר שבוטלה, לפי המאוחר שביניה�

 שפוי בדעתו ובי
 א� לאו.

 

        תשלו� הפרמיות לכיסויי� הביטוחיי�תשלו� הפרמיות לכיסויי� הביטוחיי�תשלו� הפרמיות לכיסויי� הביטוחיי�תשלו� הפרמיות לכיסויי� הביטוחיי� ....2222

לתנאי� הכלליי� של  24בהתא� לאמור בסעי�  הפרמיה לרכישת הכיסוי הביטוחי לפי פרק זה ותשלומה יהיו  .א
 הפוליסה.

  

        סכו� הביטוח למקרה מוותסכו� הביטוח למקרה מוותסכו� הביטוח למקרה מוותסכו� הביטוח למקרה מוות ....3333

 :, כאחד מאלהבחירת המבוטח לפיייקבע לפני תו� תקופת הביטוח, סכו� הביטוח למקרה מוות   .א

סכו� השווה למכפלת המשכורת המבוטחת של  �(החסכו
 המצטבר מובא בחשבו
)  סכו� ביטוח לפי משכורת )1
בת מתו* ההפקדה) במספר המשכורות הנקוב בד� פרטי הביטוח לעני
 זה, כשממנו מנוכה המבוטח (המחוש

 
החסכו
 המצטבר בפוליסה, לרבות חסכו
 מצטבר הנובע מהעברות כספי� לפוליסה, ככל שהיו; עלה החסכו
ל� אפס. במקרה זה ישו � ) זו 1המצטבר בפוליסה על המכפלה האמורה, יהא סכו� הביטוח לפי פסקת משנה (

 למוטב החסכו
 המצטבר בלבד;

סכו� השווה למכפלת המשכורת המבוטחת של  �(החסכו
 המצטבר אינו מובא בחשבו
)  סכו� ביטוח לפי משכורת )2
 המבוטח (המחושבת מתו* ההפקדה) במספר המשכורות הנקוב בד� פרטי הביטוח לעני
 זה;

סכו� הנקוב בד� פרטי הביטוח, כשהוא ה �צמוד למדד (החסכו
 המצטבר מובא בחשבו
) סכו� ביטוח קבוע  )3
 
מעודכ
 לפי השינוי במדד הידוע ביו� התשלו� ביחס למדד היסודי הנקוב בד� פרטי הביטוח, בניכוי החסכו
המצטבר בפוליסה, לרבות חסכו
 מצטבר הנובע מהעברות כספי� לפוליסה, ככל שהיו; עלה החסכו
 המצטבר 

) זו 3וח כשהוא מעודכ
 כאמור, יהא סכו� הביטוח לפי פסקת משנה (בפוליסה על הסכו� הנקוב בד� פרטי הביט
 אפס. במקרה זה ישול� למוטב החסכו
 המצטבר בלבד; –

הסכו� הנקוב בד� פרטי הביטוח, כשהוא  �צמוד למדד (החסכו
 המצטבר אינו מובא בחשבו
) סכו� ביטוח קבוע  )4
 יסודי הנקוב בד� פרטי הביטוח.מעודכ
 לפי השינוי במדד הידוע ביו� התשלו� ביחס למדד ה

) של פסקה (א) ישול� למוטב סכו� הביטוח למקרה 3) או (1בחר המבוטח בסכו� ביטוח כאמור בפסקאות משנה (  .ב
 22) של פסקה (א) הרי בכפו� לאמור  בסעי� 4) או (2מוות, וא� בחר המבוטח בסכו� ביטוח כאמור בפסקאות משנה (

 וח למקרה מוות בתוספת החסכו
 המצטבר.ב' לפוליסה ישול� למוטב סכו� ביט

בחר המבוטח בסכו� ביטוח למקרה מוות המביא בחשבו
 את החסכו
 המצטבר (בי
 א� סכו� ביטוח צמוד למדד ובי
   .ג
), בכל מקרה בו יבצע המבוטח משיכה חלקית, יקט
 הכיסוי הביטוחי למקרה מוות סכו� ביטוח לפי משכורתא� 

 נמש* מהפוליסה. בהתא� לסכו� החסכו
 המצטבר ש

בחר המבוטח בסכו� ביטוח למקרה מוות שאינו מביא בחשבו
 את החסכו
 המצטבר, הרי בכל מקרה בו יבצע המבוטח   .ד
תהיה החברה זכאית להקטי
 את הכיסוי הביטוחי למקרה מוות בהתא� לחלק היחסי של החסכו
 משיכה חלקית 

 המצטבר שנמש* מהפוליסה.
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        בה משלמתבה משלמתבה משלמתבה משלמתתכנית קצתכנית קצתכנית קצתכנית קצ    � � � � פרק ב' פרק ב' פרק ב' פרק ב' 

        מאושרת כקופת גמל משלמת לקצבה לשכיר ולעצמאימאושרת כקופת גמל משלמת לקצבה לשכיר ולעצמאימאושרת כקופת גמל משלמת לקצבה לשכיר ולעצמאימאושרת כקופת גמל משלמת לקצבה לשכיר ולעצמאי
        

        הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות ....1111
תגבר ההגדרה  �על פרק זה יחולו ההגדרות שבתנאי� הכלליי� וההגדרות שלהל
, ובמקרה של סתירה בי
 ההגדרות כאמור 

  .שבפרק זה
        

/
בת זוגו לצור* בת זוגו לצור* בת זוגו לצור* בת זוגו לצור* ב
/ב
/ב
/ב
/(א) להל
 כ(א) להל
 כ(א) להל
 כ(א) להל
 כ3333שהמבוטח נקב בהודעה בכתב בהתא� לסעי� שהמבוטח נקב בהודעה בכתב בהתא� לסעי� שהמבוטח נקב בהודעה בכתב בהתא� לסעי� שהמבוטח נקב בהודעה בכתב בהתא� לסעי�         בת זוג : בת זוג : בת זוג : בת זוג : ב
/ב
/ב
/ב
מי שנשוי כדי
 למבוטח או מי שהוכר קצבה לאחר פטירתו, שהינו קצבה לאחר פטירתו, שהינו קצבה לאחר פטירתו, שהינו קצבה לאחר פטירתו, שהינו     קבלתקבלתקבלתקבלת

כידוע בציבור בפסק די
 של ערכאה משפטית מוסמכת והקצבה החודשית 
למבוטח חושבה בהתא� לפרטיו, כפי שנמסרו על ידי המבוטח לחברה בעת 

 הגשת הבקשה לקבלת קצבה.
צבה משלמת בהתא� לתנאי הפוליסה, חלק ההפקדה שהופקדה לתכנית ק  ההפקדה בתכנית קצבה משלמת:ההפקדה בתכנית קצבה משלמת:ההפקדה בתכנית קצבה משלמת:ההפקדה בתכנית קצבה משלמת:

  וכ
 הפקדות חד פעמיות והעברות הכספי� לתכנית קצבה משלמת;
חלק החסכו
 המצטבר כהגדרתו בתנאי� הכלליי� שמקורו בהפקדות לתכנית   חסכו
 מצטבר בתכנית קצבה משלמת:חסכו
 מצטבר בתכנית קצבה משלמת:חסכו
 מצטבר בתכנית קצבה משלמת:חסכו
 מצטבר בתכנית קצבה משלמת:

  קצבה משלמת;
רק זה מהווה התנאי� הכלליי� של הפוליסה לביטוח חיי� סטטוס  אשר פ  תנאי� כלליי�:תנאי� כלליי�:תנאי� כלליי�:תנאי� כלליי�:

  חלק בלתי נפרד ממנה.
  

 תשלומי� בתו� תקופת הביטוחתשלומי� בתו� תקופת הביטוחתשלומי� בתו� תקופת הביטוחתשלומי� בתו� תקופת הביטוח ....2222

 . 3כספי� שהופקדו בתכנית קצבה משלמת ניתני� למשיכה בדר* של קצבה, בהתא� להוראות סעי�   .א

על א� האמור בפסקה (א) לעיל, המבוטח רשאי למשו* כספי� שלא בדר* של קצבה בהתא� להוראות ההסדר   .ב
 י�:התחיקתי ולרבות במקרי� הבא

 משיכת החסכו
 המצטבר במרכיב הפיצויי� בפוליסה בסכו� חד פעמי. ))))1111

משיכת כספי� שמקור� בחסכו
 המצטבר הנובע מהעברת כספי� לפוליסה, בגי
 כספי� שהופקדו לראשונה   ))))2222
 , בהתא� להוראות ההסדר התחיקתי.1999בדצמבר  31בקופת גמל לקצבה עד ליו� 

יו� בטר� התחלת קבלת הקצבה,  30קצבה יהיה רשאי, לפחות מבוטח המבקש לקבל סכו� חד פעמי לצד ה ))))3333
לבקש למשו* חלק מהקצבה החודשית המגיעה לו בסכו� חד פעמי, ובלבד שבמועד הבקשה סכו� הקצבה לו 
 �זכאי המבוטח, לאחר הפחתת סכו� המשיכה המבוקש, הינו לפחות סכו� הקצבה המזערי כהגדרתו בסעי

סכו� הקצבה המזערי).  �ודכ
 בהתא� להוראות ההסדר התחיקתי (להל
 (ה) לחוק קופות גמל וכפי שיע23
לעניי
 סכו� הקצבה המזערי יובאו בחשבו
 סכומי קצבה לה� זכאי המבוטח מקופת גמל אחרת או ממעסיק 

 
 קצבה ממקור אחר), בכפו� לקבלת אישור על קבלת הקצבה ממקור אחר.  �(להל
פלת סכו� הקצבה אותו מבקש המבוטח לקבל כסכו� חד פעמי חישוב הסכו� החד פעמי ייעשה על ידי הכ

 במקד� ההמרה לקצבה לפיו הומר החיסכו
 המצטבר של המבוטח לקצבה החודשית.

4444((((  � להל
.  5היוו
 קצבה בהתא� לסעי

 

        בקשות לתשלו� החסכו
 המצטבר בתוכנית קצבה משלמת בתו� תקופת הביטוחבקשות לתשלו� החסכו
 המצטבר בתוכנית קצבה משלמת בתו� תקופת הביטוחבקשות לתשלו� החסכו
 המצטבר בתוכנית קצבה משלמת בתו� תקופת הביטוחבקשות לתשלו� החסכו
 המצטבר בתוכנית קצבה משלמת בתו� תקופת הביטוח ....3333

י� לפני המועד בו הוא מבקש להתחיל לקבל את תשלומי הקצבה, על ימ 30על המבוטח להודיע לחברה בכתב, לפחות   .א
 � 5להל
, הא� רצונו בהיוו
 קצבה בהתא� לסעי�  4רצונו לקבל קצבה, על מסלול הקצבה אותו בחר בהתא� לסעי

בת הזוג לאחר פטירת המבוטח במהל* ב
/בת הזוג, א� בחר במסלול קצבה הכולל תשלו� לב
/להל
, ואת פרטי 
) לעיל, והא� רצונו למשו* 3(ב)(2רצונו לקבל סכו� חד פעמי לצד הקצבה בהתא� לסעי�  �הקצבה, האבלת תקופת ק

את החסכו
 המצטבר במרכיב הפיצויי� בסכו� חד פעמי. כל זאת בלבד שמועד תחילת תשלו� הקצבה יהיה לא לפני 
  הגיע המבוטח לגיל הפרישה המוקדמת. 

לבקש את  יוכל המבוטח לחזור בו מבקשתו ולא תהיה לו זכות , לא ח חלה החברה לשל� קצבה חודשית למבוטה  .ב
, וכ
 החסכו
 המצטבר, כולו או חלקו, בגינו ביקש לקבל קצבה, כסכו� חד פעמי או כתשלו� חודשי או כהיוו
 קצבה

 .המבוטח לא יוכל לשנות את מסלול הקצבה שנבחר על ידו ע� הגשת הבקשה לקצבה

תו� תקופת הביטוח, או החל מהחודש שלאחר הראשו
 חודש החל ב דש בחודשו,קצבה תשול� למבוטח מדי חו  .ג
אליה צורפו כל המסמכי� הנחוצי� לחברה  החברה במשרדי לקצבה החתומה בידי המבוטח קבלת בקשהשלאחר 

  מבניה�לצור* תשלו� הקצבה, או החל מהחודש בו ביקש המבוטח להתחיל לקבל קצבה, לפי המאוחר 

הקצבה החודשית תשול� קצבה החודשית הראשונה במועד כקבוע בהסדר התחיקתי ולאחר מכ
 החברה תשל� את ה  .ד
 מידי חודש בחודשו לא יאוחר מהעשירי לכל חודש.

  בסמו* לתחילת תשלו� הקצבה יועבר החסכו
 המצטבר למסלול השקעה ברירת המחדל.   .ה

 0.6%בשיעור שנתי של  בתקופת תשלו� הקצבה תגבה החברה  דמי ניהול יומיי� מהחיסכו
 המצטבר  .ו

בניכוי הריבית התחשיבית  ,הקצבה תעודכ
 מדי חודש לפי תשואת מסלול השקעה ברירת המחדל באותו חודש  .ז
בהתא�  0.6%השנתית לפיה חושבה הקצבה החודשית  ובניכוי דמי ניהול מהחיסכו
 המצטבר בשיעור שנתי של 

:
 לפירוט שלהל
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t  � 3,2,1...קצבה החודשית הצמודה למדד ההשקעות, כאשר מספר תשלו� ה=t   

tD�   חישוב תשלו� 
  .וחישוב התשלו� הקוד� tמספר הימי� בתקופה שבי

tD

alnoi
min

  . tDהתשואה הנומינלית ברוטו שהושגה בתקופה  �  

r  � .ריבית תחשיבית שנתית  
d  �  .דמי ניהול שנתיי�  

d̂  � .דמי ניהול שנתיי� במועד התשלו�  

  שנלקחו בחשבו
 בתערי�: tDאחוז דמי ניהול לתקופה  

( ) 11 365 −+=
t

t

D
D

df  

  במועד התשלו�:tD  אחוז דמי ניהול לתקופה

( ) 1ˆ1ˆ 365
−+=

t

t

D
D

df  

  :tDברוטו לתקופה  תחשיביתתשואה 

( ) 11ˆ
365/
−+= tt

DD
rr  

  שווה : t � הקצבה בתשלו� ה

( ) ( )
( ) ( ) 1

min

1ˆ1

ˆ11
−⋅

−⋅+

−⋅+
= tDD

DD

alno
t K

fr

fi
K

tt

tt

 

ר המינימו� לחודש הקבוע לפי חוק שכר מינימו�, משכ �5%היה סכו� הקצבה שחושב לפי הוראות פרק זה נמו* מ  .ח
והכל בכפו� להוראות ההסדר , פעמי�תשל� החברה את החסכו
 המצטבר, בכפו� ליתר הוראות פרק זה, בסכו� חד

 .התחיקתי

במי שזכאי לקבל הוכחה כי  בתקופת תשלו� הקצבה וכתנאי לתשלו� הקצבה,, מעת לעתהחברה רשאית לדרוש   .ט
 .המזכי� אותו בקצבה �תנאי� כל העדי
 מתקיימי קצבה

 

        מסלולי קצבהמסלולי קצבהמסלולי קצבהמסלולי קצבה ....4444

בעת הגשת הבקשה לקבלת קצבה לחברה, יבחר המבוטח בתשלו� קצבה בהתא� לאחד ממסלולי הקצבה המפורטי�   .א
 
. לא בחר המבוטח בעת הגשת הבקשה לקצבה באחד ממסלולי הקצבה המפורטי� 2.2 –ו  2.1, 1.1בפסקאות להל

  :להל
  1.1צבה בהתא� למסלול הקצבה המפורט בפסקה תשול� לו הקהאמורות בפסקאות 

  :מסלול קצבה בו המקדמי� מגלמי� הבטחת תוחלת חיי�מסלול קצבה בו המקדמי� מגלמי� הבטחת תוחלת חיי�מסלול קצבה בו המקדמי� מגלמי� הבטחת תוחלת חיי�מסלול קצבה בו המקדמי� מגלמי� הבטחת תוחלת חיי� .1

תוסי� הקצבה  � קצבאות חודשיות  240למש* כל ימי חייו, וא� נפטר בטר� שולמו לו תשול� למבוטח ש קצבה .1.1
, אלא א� קבע מוטבי� לעני
 זה, להשתל� מדי חודש בחודשו, בהתא� להוראות התנאי� הכלליי�, ליורשיו החוקיי�

  קצבאות חודשיות החל מהתשלו� הראשו
 למבוטח.  240עד להשלמת תשלו� 

סכו� הקצבה החודשית הראשונה במסלול זה יחושב על ידי חלוקת החסכו
 המצטבר בתוכנית קצבה משלמת במקד�  .1.2
ישה") ושנת התחלת תשלו� הקצבה מי
 המבוטח, גילו במועד תחילת תשלו� הקצבה ("גיל הפרעל פי הקצבה שיקבע 

 לפוליסה. 1("שנת הפרישה"), וכל זאת על פי טבלת מקדמי הקצבה המופיעה בנספח 

        מסלולי קצבה בה� המקדמי� אינ� מגלמי� הבטחת תוחלת חיי�:מסלולי קצבה בה� המקדמי� אינ� מגלמי� הבטחת תוחלת חיי�:מסלולי קצבה בה� המקדמי� אינ� מגלמי� הבטחת תוחלת חיי�:מסלולי קצבה בה� המקדמי� אינ� מגלמי� הבטחת תוחלת חיי�: ....2222

בפרק זה לעיל, לכל ימי  1בת הזוג כהגדרתה בסעי� ב
/ל –קצבה שתשול� למבוטח לכל ימי חייו, ולאחר פטירתו  .2.1
בת הזוג כאמור תהא ב
/בת זוג; המבוטח רשאי לקבוע בבקשתו כי הקצבה שתשול� לב
/ה, ככל שיותיר אחריו חיי

  מאותה קצבה.  30%או  60%, או 75%, או 100%של  בשיעור מתו* הקצבה שתשול� למבוטח

  קצבה שתחושב בהתא� למסלולי הקצבה שיהיו קיימי� בחברה באותה עת.   .2.2

סכו� הקצבה החודשית הראשונה על ידי , יחושב לעיל  2.2או  2.1 אות בפסק המפורטבחר המבוטח במסלול קצבה  .2.3
. החברה נבחר כאמור חלוקת החסכו
 המצטבר בתוכנית קצבה משלמת במקד� קצבה, בהתא� למסלול הקצבה ש

ל מי
 המבוטח, גילו במועד תחילת תשלו� הקצבה ושנת התחלת תשלו� הקצבה, וכעל פי  מקד� הקצבה את תקבע
זאת על פי טבלת מקדמי הקצבה כפי שתהיה בחברה במועד תחילת תשלו� הקצבה, ועל בסיס שיעורי הריבית 
התחשיבית כפי שתהיה בחברה במועד תחילת תשלו� הקצבה ובכפו� להוראות ההסדר התחיקתי. ככל שנבחר מסלול 
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הזוג  /בתר הקצבה שישול� לב
שב סכו� הקצבה הראשונה ג� בהתא� לשיעווזוג, יח /בתקצבה הכולל תשלו� לב

  .הזוג (מי
, גיל ושנת לידה) /בת לאחר פטירת המבוטח, ולפרטי ב

ולפי   2.2או  2.1 אות בפסק טבלאות מקדמי הקצבה החודשית הראשונה לפי המסלולי� לתשלו� הקצבה המפורטי� .2.4
שאית לעדכ
 את הטבלאות לעיל מפורטות באתר האינטרנט של החברה. החברה ר 2.3הפרמטרי� המפורטי�  בפסקה

 המפורטות באתר האינטרנט מעת לעת, בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי.

בכל מקרה בו לא מפורטי� בטבלאות שבאתר האינטרנט של החברה מקדמי קצבה המתאימי� לנתוני המבוטח, ו/או  .2.5

המרה המפורטי� הזוג, מקדמי ההמרה לקצבה יחושבו על בסיס ההנחות לפיה
 חושבו מקדמי ה /בתלנתוני ב

בטבלאות שבאתר האינטרנט של החברה עבור פוליסה זו, ויותאמו למינו, לגילו ולשנת התחלת תשלו� הקצבה 

הזוג,  /בתזוג, יותאמו ג� למינו, לגילו ולשנת לידתו של ב
 /בתלמבוטח, ובמקרה שנבחר מסלול הכולל תשלו� לב

הזוג, והכל בהתא� למסלולי� לתשלו� הקצבה  /בתלב
להפרש הגילאי� בי
 בני הזוג, ולשיעור הקצבה שנקבע 

 הזוג. /בתהמפורטי� לעיל, לנתוני המבוטח ולנתוני ב

 לעיל. 1.1בפסקה  בדיווחי� למבוטח, לאור* תקופת החיסכו
 תוצג הקצבה לפי המסלול המפורט .2.6
 

        היוו
 קצבההיוו
 קצבההיוו
 קצבההיוו
 קצבה ....5555

זה: "שיעור ההיוו
")  5שלו (בסעי�  מהקצבה החודשית 25%מבוטח המבקש להתחיל לקבל קצבה, יהיה רשאי להוו
 עד   .א
 �זה: "תקופת ההיוו
") , ג� א� הקצבה החודשית לה יהיה זכאי נמוכה מסכו�  5לתקופה של עד חמש שני� (בסעי

משכר המינימו� לחודש,  �5% הקצבה המזערי, ובלבד שסכו� הקצבה לו יהיה זכאי לאחר ההיוו
 לא יפחת מ
 כמשמעותו בחוק שכר מינימו�. 

להיוו
 תוגש במועד הגשת הבקשה לקבלת הקצבה, והמבוטח יוכל לחזור בו ממנה כל עוד לא קיבל את סכו�  הבקשה  .ב
 .
 ההיוו

יו� ממועד התחלת תשלו� הקצבה למבוטח בתשלו� חד פעמי, בהתא� לאישורה של  30הסכו� המהוו
 ישול� תו*   .ג
 החברה, והכל בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי. 

 יקבל המבוטח את הקצבה שהיתה מגיעה לו אלמלא ההיוו
, כשהיא מופחתת בשיעור ההיוו
.במש* תקופת ההיוו
   .ד

 מתו� תקופת ההיוו
 תשל� החברה למבוטח את הקצבה בסכו� שהיה משתל� לו אלמלא בוצע ההיוו
.   .ה
        

        3) 3) 3) 3)     100100100100טבלת היוו
 (הטבלה מתייחסת לקצבה חודשית בס* טבלת היוו
 (הטבלה מתייחסת לקצבה חודשית בס* טבלת היוו
 (הטבלה מתייחסת לקצבה חודשית בס* טבלת היוו
 (הטבלה מתייחסת לקצבה חודשית בס* 
  נטו 3.38%היא ריבית של הריבית התחשיבית לפיה חושבו הסכומי� בטבלה 

שיעור שיעור שיעור שיעור 
 קצבהקצבהקצבהקצבה

1 2 3 4 5 

 מהוונת

5% 

         59.10         116.26         171.56         225.05         276.79  

10% 

       118.19         232.52         343.12         450.10         553.58  

15% 

       177.29         348.78         514.68         675.15         830.38  

20% 

       236.38         465.05         686.23         900.20      1,107.17  

25% 

       295.48         581.31         857.79      1,125.25      1,383.96  
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        תכנית קצבה לא משלמת תכנית קצבה לא משלמת תכנית קצבה לא משלמת תכנית קצבה לא משלמת     ����פרק ג' פרק ג' פרק ג' פרק ג' 

קופת גמל לא משלמת לקצבה לשכיר ולעצמאי, כקופת גמל לתגמולי� ולפיצויי� לשכיר וכקופת גמל לתגמולי� קופת גמל לא משלמת לקצבה לשכיר ולעצמאי, כקופת גמל לתגמולי� ולפיצויי� לשכיר וכקופת גמל לתגמולי� קופת גמל לא משלמת לקצבה לשכיר ולעצמאי, כקופת גמל לתגמולי� ולפיצויי� לשכיר וכקופת גמל לתגמולי� קופת גמל לא משלמת לקצבה לשכיר ולעצמאי, כקופת גמל לתגמולי� ולפיצויי� לשכיר וכקופת גמל לתגמולי� מאושרת כמאושרת כמאושרת כמאושרת כ
        לעצמאילעצמאילעצמאילעצמאי

        

        הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות ....1111
תגבר ההגדרה  � על פרק זה יחולו ההגדרות שבתנאי� הכלליי� וההגדרות שלהל
, ובמקרה של סתירה בי
 ההגדרות כאמור 


  .שבפרק זה להל
        

חלק ההפקדה שהופקדה לתכנית קצבה לא משלמת בהתא� לתנאי   ::::ההפקדה בתכנית קצבה לא משלמתההפקדה בתכנית קצבה לא משלמתההפקדה בתכנית קצבה לא משלמתההפקדה בתכנית קצבה לא משלמת
הפוליסה, וכ
 הפקדות חד פעמיות והעברות כספי� לתכנית קצבה לא 

  משלמת;
חלק החסכו
 המצטבר כהגדרתו בתנאי� הכלליי� שמקורו בהפקדות   חסכו
 מצטבר בתכנית קצבה לא משלמת:חסכו
 מצטבר בתכנית קצבה לא משלמת:חסכו
 מצטבר בתכנית קצבה לא משלמת:חסכו
 מצטבר בתכנית קצבה לא משלמת:

  לתכנית קצבה לא משלמת;
:
יסכו
 המצטבר כהגדרתו בתנאי� הכלליי� שמקורו בכספי� חלק הח  חסכו
 מצטבר להו
:חסכו
 מצטבר להו
:חסכו
 מצטבר להו
:חסכו
 מצטבר להו

שהועברו לתכנית קצבה לא משלמת ומקור� בהפקדות לתגמולי� 
  ,;2008ולפיצויי� שבוצעו בגי
 שנות המס שקדמו לשנת המס 

חלק החסכו
 המצטבר כהגדרתו בתנאי� הכלליי� שמקורו בהפקדות או   חסכו
 מצטבר לקצבה:חסכו
 מצטבר לקצבה:חסכו
 מצטבר לקצבה:חסכו
 מצטבר לקצבה:
צבה לא משלמת ומקור� בהפקדות למטרת כספי� שהועברו לתכנית ק

  ואיל*,  2008קצבה שבוצעו בגי
 שנות המס 
קופת גמל משלמת לקצבה שהיא תכנית ההמש* בגי
 החיסכו
 המצטבר   תכנית ההמש* לקצבה:תכנית ההמש* לקצבה:תכנית ההמש* לקצבה:תכנית ההמש* לקצבה:

  לקצבה, שתחול א� המבוטח יבחר בכ*;
התנאי� הכלליי� של הפוליסה לביטוח חיי� סטטוס, אשר פרק זה   תנאי� כלליי�:תנאי� כלליי�:תנאי� כלליי�:תנאי� כלליי�:

  וה חלק בלתי נפרד ממנה. מהו

 

 תשלו� החיסכו
 המצטבר לקצבה בתו� תקופת הביטוחתשלו� החיסכו
 המצטבר לקצבה בתו� תקופת הביטוחתשלו� החיסכו
 המצטבר לקצבה בתו� תקופת הביטוחתשלו� החיסכו
 המצטבר לקצבה בתו� תקופת הביטוח ....2222

 החיסכו
 המצטבר לקצבה נית
 למשיכה בדר* של קצבה, באמצעות העברתו לתכנית ההמש* לקצבה.  .א

על א� האמור בפסקה (א) לעיל, המבוטח רשאי למשו* את החיסכו
 המצטבר במרכיב הפיצויי� מתכנית הקצבה הלא   .ב
סכו� חד פעמי או להעבירו לחשבו
 חדש בקופה לא משלמת לקצבה על שמו, בהתא� להוראות ההסדר משלמת ב

 התחיקתי כפי שיהיו מעת לעת.

 

        תשלו� החיסכו
 המצטבר להו
 בתו� תקופת הביטוחתשלו� החיסכו
 המצטבר להו
 בתו� תקופת הביטוחתשלו� החיסכו
 המצטבר להו
 בתו� תקופת הביטוחתשלו� החיסכו
 המצטבר להו
 בתו� תקופת הביטוח ....3333
 א. מבוטח שהגיע לתו� תקופת הביטוח זכאי לקבל את החיסכו
 המצטבר להו
 בהתא� לאפשרויות הבאות:


 המצטבר להו
 כקצבה חודשית על דר* של העברת החיסכו
 המצטבר להו
 לתוכנית ההמש* קבלת החיסכו )1
 לקצבה וקבלתו כקצבה מתוכנית זו. 

 להוראותלתנאי הפוליסה ו קבלת החסכו
 המצטבר להו
 בסכו� חד פעמי. ככל שהבקשה ניתנת לביצוע בהתא� )2
מתו� תקופת הביטוח בתכנית לקצבה לא  ימי� 7 בתו* החסכו
 המצטברההסדר התחיקתי, תשל� החברה את 

 , לפי המאוחר.וכל המסמכי� הדרושי� הבקשה האמורהמהיו� בו הגיעו למשרדי החברה משלמת או 

3(  �ככל שהבקשה ניתנת להל
.  4קבלת החסכו
 המצטבר להו
 בדר* של תשלו� חודשי בהתא� להוראות סעי
 התשלו� החודשי הראשו
תשל� החברה את ההסדר התחיקתי,  להוראותלתנאי הפוליסה ו לביצוע בהתא�

הבקשה בו הגיעו למשרדי החברה נועד לתשלו� או מהיו� מהיו� שבמועד כקבוע בהסדר התחיקתי שיחושב 
, או במועד בו ביקש המבוטח להתחיל לקבל תשלומי� חודשיי�, לפי המאוחר, וכל המסמכי� הדרושי� האמורה

 בחודשו לא יאוחר מהעשירי לחודש. ולאחר מכ
 ישול� התשלו� החודשי מידי חודש

 

 תשלו� החיסכו
 המצטבר להו
 בתו� תקופת הביטוח כתשלו� חודשיתשלו� החיסכו
 המצטבר להו
 בתו� תקופת הביטוח כתשלו� חודשיתשלו� החיסכו
 המצטבר להו
 בתו� תקופת הביטוח כתשלו� חודשיתשלו� החיסכו
 המצטבר להו
 בתו� תקופת הביטוח כתשלו� חודשי ....4444

 �, המבוטח רשאי לבחור לקבל בתו� תקופת הביטוח את החסכו
 המצטבר להו
 בתשלומי� 3בהמש* לאמור בסעי
:
  חודשיי� בהתא� למפורט להל

� (להל
 חודשיי בתשלומי�החסכו
 המצטבר להו
, כולו או חלקו, בתו� תקופת הביטוח, המבוטח יוכל לבחור למשו* את   .א
 "התשלו� החודשי").

, חודשי תשלו� ישול� שבגינו כסכו� המבוטח ידי על שנקבע החסכו
 המצטבר � בסעי� זה "החסכו
 לתשלו� חודשי"   .ב
בתוספת  ודשיהתשלו� הח התחלת לאחר מהחסכו
 המצטבר שנמש* סכו� וכל מוששול י�החודשי מי�התשלו בניכוי

 .התשואה במסלול ההשקעה ובניכוי דמי ניהול

 התשלו�התשלו� החודשי.  תחילת במועד המבוטח ידי עלו/או תקופת התשלו� החודשי ייקבעו  החודשי התשלו� סכו�  .ג
 .אפס היהת להו
 חסכו
 המצטברה של החסכו
 לתשלו� חודשי יתרת בו למועד עד ישול� החודשי
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החסכו
  בגי
 השקעות תמהיל כל לקבוע רשאי המבוטח כו
 המצטבר בתשלו� חודשי יהיה מסגרת בקשתו לקבלת החיסב  .ד
 11בסעי�  המפורטי� הכללי� על פי וכ
 יהיה רשאי לשנות את בחירתו בתמהיל ההשקעות מעת לעת,  לתשלו� חודשי

 יקבע כאמור אמור,במסגרת הבקשה לקבלת תשלומי� חודשיי�, כ תמהיל השקעות נקבע ולא במידה .הכלליי� בתנאי�
 .החודשי התשלו� קוד� לתחילת בפוליסה שהיה קיי� כפי תמהיל ההשקעות

) לתנאי� הכלליי� ד( 14גבה החברה את דמי הניהול מהחיסכו
 המצטבר כאמור בסעי� בתקופת התשלומי� החודשיי� ת  .ה
  של הפוליסה.

 מור בפסקה (ג) לעיל בניכוי דמי ניהול.סכו� התשלו� החודשי יעודכ
 מדי חודש בהתא� לתשואת מסלול ההשקעה כא  .ו

 ).3(א)(3התשלו� החודשי ישול� במועדי� כאמור לעיל בסעי�   .ז

משיכה כספי� חלקית או משיכה מלאה של יתרת החסכו
  לבקש ,החודשי התשלו� תקופת במהל* ,רשאי יהיה המבוטח  .ח

 .למבוטח יהחודש התשלו� יופסק בחברה למשיכת כספי� מלאה הבקש קבלת ע�לתשלו� חודשי 

 חד בתשלו� וזאתהחסכו
 לתשלו� חודשי,  ,למוטב שול�י ,החודשיי� התשלומי� כל לו שולמו בטר� המבוטח נפטר  .ט

 .ולבחירת בהתא� ,התשלו� החודשי בהמש* ו, אפעמי
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        המצטבר בתוכנית הקצבה הלא משלמתהמצטבר בתוכנית הקצבה הלא משלמתהמצטבר בתוכנית הקצבה הלא משלמתהמצטבר בתוכנית הקצבה הלא משלמתתכנית המש* לקצבה בגי
 החיסכו
 תכנית המש* לקצבה בגי
 החיסכו
 תכנית המש* לקצבה בגי
 החיסכו
 תכנית המש* לקצבה בגי
 החיסכו
     ����פרק ד' פרק ד' פרק ד' פרק ד' 
        יר ולעצמאייר ולעצמאייר ולעצמאייר ולעצמאימאושרת כקופת גמל משלמת לקצבה לשכמאושרת כקופת גמל משלמת לקצבה לשכמאושרת כקופת גמל משלמת לקצבה לשכמאושרת כקופת גמל משלמת לקצבה לשכ    

  

        הגדרות:הגדרות:הגדרות:הגדרות: ....1111
חלק החסכו
 המצטבר כהגדרתו בתנאי� הכלליי� שמקורו בהפקדות לתכנית         חסכו
 מצטבר בתכנית קצבה לא משלמת:חסכו
 מצטבר בתכנית קצבה לא משלמת:חסכו
 מצטבר בתכנית קצבה לא משלמת:חסכו
 מצטבר בתכנית קצבה לא משלמת:

        קצבה לא משלמת;
/
בת זוגו לצור* ב
/(א) להל
 כ2מי שהמבוטח נקב בהודעה בכתב בהתא� לסעי�         בת זוג : בת זוג : בת זוג : בת זוג : ב
/ב
/ב
/ב

מבוטח או מי שהוכר כידוע מי שנשוי כדי
 לקבלת קצבה לאחר פטירתו, שהינו 
בציבור בפסק די
 של ערכאה משפטית מוסמכת והקצבה החודשית למבוטח 
חושבה בהתא� לפרטיו, כפי שנמסרו על ידי המבוטח לחברה בעת הגשת הבקשה 

        לקבלת קצבה.
התנאי� הכלליי� של הפוליסה לביטוח חיי� סטטוס  אשר פרק זה מהווה חלק   תנאי� כלליי�:תנאי� כלליי�:תנאי� כלליי�:תנאי� כלליי�:

  ה.בלתי נפרד ממנ

 

        תכנית ההמש* לקצבהתכנית ההמש* לקצבהתכנית ההמש* לקצבהתכנית ההמש* לקצבה ....2222

 תכנית ההמש* לקצבה מאושרת כקופת גמל משלמת לקצבה לשכירי� ולעצמאי�.   .א

בסמו* למועד בו מבקש המבוטח להתחיל לקבל קצבה, ולא לפני שהגיע לגיל הפרישה המוקדמת, יהיה המבוטח רשאי   .ב
המש* לקצבה ולקבל קצבה להעביר את החסכו
 המצטבר בתוכנית לקצבה לא משלמת, כולו או חלקו, לתכנית ה

 � להל
.  4בהתא� למסלולי� המפורטי� בסעי

לצור* ההעברה לתכנית ההמש* לקצבה זו, החסכו
 המצטבר במרכיב הפיצויי� בתוכנית הקצבה הלא משלמת יחושב   .ג
 � לתנאי� הכלליי�. 19בהתא� להוראות סעי

 השקעה ברירת המחדל. ע� העברת הכספי� לתכנית ההמש* לקצבה יועבר החסכו
 המצטבר למסלול  .ד
 

 תשלו� החיסכו
 המצטבר לקצבהתשלו� החיסכו
 המצטבר לקצבהתשלו� החיסכו
 המצטבר לקצבהתשלו� החיסכו
 המצטבר לקצבה ....3333

 החיסכו
 המצטבר שהועבר לתוכנית ההמש*   נית
 למשיכה בדר* של קצבה.  .א

על א� האמור בפסקה (א) לעיל, לאחר העברת הכספי� לתכנית ההמש* לקצבה , המבוטח יהיה רשאי למשו* כספי� שלא   .ב
  בדר* של קצבה במקרי� הבאי�: 

יו� בטר� התחלת קבלת הקצבה,  30סכו� חד פעמי לצד הקצבה יהיה רשאי, לפחות  מבוטח המבקש לקבל ))))1111
לבקש למשו* חלק מהקצבה החודשית המגיעה לו בסכו� חד פעמי, ובלבד שבמועד הבקשה סכו� הקצבה לו 
 �זכאי המבוטח, לאחר הפחתת סכו� המשיכה המבוקש, הינו לפחות סכו� הקצבה המזערי כהגדרתו בסעי

סכו� הקצבה המזערי).  �קופות גמל וכפי שיעודכ
 בהתא� להוראות ההסדר התחיקתי (להל
  (ה) לחוק23
לעניי
 סכו� הקצבה המזערי יובאו בחשבו
 סכומי קצבה לה� זכאי המבוטח מקופת גמל אחרת או ממעסיק 

 
 קצבה ממקור אחר), בכפו� לקבלת אישור על קבלת הקצבה ממקור אחר.  �(להל
עמי ייעשה על ידי הכפלת סכו� הקצבה אותו מבקש המבוטח לקבל בסכו� חד פעמי חישוב הסכו� החד פ

 במקד� המרה  במקד� ההמרה לקצבה לפיו הומר החיסכו
 המצטבר של המבוטח לקצבה החודשית.

2222((((  � שלהל
. 5היוו
 קצבה בהתא� להוראות סעי

 

        הוראות לתשלו� הקצבה למבוטח שהגיע לתו� תקופת הביטוחהוראות לתשלו� הקצבה למבוטח שהגיע לתו� תקופת הביטוחהוראות לתשלו� הקצבה למבוטח שהגיע לתו� תקופת הביטוחהוראות לתשלו� הקצבה למבוטח שהגיע לתו� תקופת הביטוח ....4444

ימי� לפני המועד בו הוא מבקש להתחיל לקבל את תשלומי הקצבה, על  30ע לחברה בכתב, לפחות על המבוטח להודי  .א
 �להל
, ואת פרטי ב
/בת הזוג, א� בחר במסלול קצבה  4רצונו לקבל קצבה, על מסלול הקצבה אותו בחר בהתא� לסעי

ונו בהיוו
 קצבה בהתא� לסעי� הכולל תשלו� לב
/בת הזוג לאחר פטירת המבוטח במהל* תקופת קבלת הקצבה ,הא� רצ
5  �) לעיל, והא� רצונו למשו* את החסכו
 1(ב)(2להל
, הא� רצונו לקבל סכו� חד פעמי לצד הקצבה בהתא� לסעי

כל זאת בלבד שמועד תחילת תשלו� הקצבה יהיה לא לפני הגיע המבוטח המצטבר במרכיב הפיצויי� בסכו� חד פעמי. 
  לגיל הפרישה המוקדמת. 

לבקש את  החסכו
 המצטבר, יוכל המבוטח לחזור בו מבקשתו ולא תהיה לו זכות , לא רה לשל� קצבה למבוטחהחלה החב  .ב
, וכ
 המבוטח לא יוכל לשנות כולו או חלקו, בגינו ביקש לקבל קצבה, כסכו� חד פעמי או כתשלו� חודשי או כהיוו
 קצבה

 .את מסלול הקצבה שנבחר על ידו ע� הגשת הבקשה לקצבה

תו� תקופת הביטוח, או החל מהחודש שלאחר שלאחר הראשו
 חודש החל ב ול� למבוטח מדי חודש בחודשו,קצבה תש  .ג
אליה צורפו כל המסמכי� הנחוצי� לחברה לצור* תשלו�  החברה במשרדי לקצבה החתומה בידי המבוטח קבלת בקשה

 .מבניה�הקצבה, או החל מהחודש בו ביקש המבוטח להתחיל לקבל קצבה לפי המאוחר 

מידי הקצבה החודשית תשול� החברה תשל� את הקצבה החודשית הראשונה במועד כקבוע בהסדר התחיקתי. ולאחר מכ
   .ד
  חודש בחודשו לא יאוחר מהעשירי לכל חודש.
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  בסמו* לתחילת תשלו� הקצבה יועבר החסכו
 המצטבר למסלול השקעה ברירת המחדל.   .ה

 �0.6% מהחיסכו
 המצטבר בשיעור שנתי של בתקופת תשלו� הקצבה תגבה החברה דמי ניהול יומיי  .ו

בניכוי הריבית התחשיבית  השנתית  ,הקצבה תעודכ
 מדי חודש לפי תשואת מסלול השקעה ברירת המחדל באותו חודש  .ז
 בהתא� לפירוט שלהל
: 0.6%לפיה חושבה הקצבה החודשית בניכוי דמי ניהול מהחיסכו
 המצטבר בשיעור שנתי של 

t  �  3,2,1...מספר תשלו� הקצבה החודשית הצמודה למדד ההשקעות, כאשר=t   

tD�   חישוב תשלו� 
  .וחישוב התשלו� הקוד� tמספר הימי� בתקופה שבי

tD

alnoi
min

  . tDהתשואה הנומינלית ברוטו שהושגה בתקופה  �  

r  � .ריבית תחשיבית שנתית  
d  �  .דמי ניהול שנתיי�  

d̂  � .דמי ניהול שנתיי� במועד התשלו�  

  שנלקחו בחשבו
 בתערי�: tDאחוז דמי ניהול לתקופה  

( ) 11 365 −+=
t

t

D
D

df  

  במועד התשלו�:tD דמי ניהול לתקופה אחוז 

( ) 1ˆ1ˆ 365
−+=

t

t

D
D

df  

  :tDברוטו לתקופה  תחשיביתתשואה 

( ) 11ˆ
365/
−+= tt

DD
rr  

  שווה : t � הקצבה בתשלו� ה

( ) ( )
( ) ( ) 1

min

1ˆ1

ˆ11
−⋅

−⋅+

−⋅+
= tDD

DD
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t K

fr

fi
K

tt
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משכר המינימו� לחודש הקבוע לפי חוק שכר מינימו�, תשל�  �5% זה נמו* מ היה סכו� הקצבה שחושב לפי הוראות פרק  .ח
 .והכל בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי, פעמי�החברה את החסכו
 המצטבר, בכפו� ליתר הוראות פרק זה, בסכו� חד

 קצבהבמי שזכאי לקבל הוכחה כי  בתקופת תשלו� הקצבה וכתנאי לתשלו� הקצבה,, מעת לעתהחברה רשאית לדרוש   .ט
 .המזכי� אותו בקצבה �תנאיעדי
 מתקיימי� כל ה

 

        מסלולי קצבה מסלולי קצבה מסלולי קצבה מסלולי קצבה  ....5555

בעת הגשת הבקשה לקבלת קצבה לחברה, יבחר המבוטח בתשלו� קצבה בהתא� לאחד ממסלולי הקצבה המפורטי� להל
   .א
' או . לא בחר המבוטח בעת הגשת הבקשה לקצבה באחד ממסלולי הקצבה המפורטי� בפסקאות ג2.2 �ו  2.1, 1.1 בפסקאות

  :להל
 1.1ד'  להל
 תשול� לו הקצבה בהתא� למסלול הקצבה המפורט בפסקה 

        ::::מסלול קצבה בו המקדמי� מגלמי� הבטחת תוחלת חיי�מסלול קצבה בו המקדמי� מגלמי� הבטחת תוחלת חיי�מסלול קצבה בו המקדמי� מגלמי� הבטחת תוחלת חיי�מסלול קצבה בו המקדמי� מגלמי� הבטחת תוחלת חיי� ....1111

תוסי� הקצבה  � קצבאות חודשיות  240למש* כל ימי חייו, וא� נפטר בטר� שולמו לו תשול� למבוטח ש קצבה .1.1
הכלליי�, ליורשיו החוקיי�, אלא א� קבע מוטבי� לעני
 זה, להשתל� מדי חודש בחודשו, בהתא� להוראות התנאי� 

  קצבאות חודשיות החל מהתשלו� הראשו
 למבוטח.  240עד להשלמת תשלו� 

יחושב על ידי חלוקת החסכו
 המצטבר בתוכנית קצבה משלמת במקד�  במסלול זה סכו� הקצבה החודשית הראשונה .1.2
 ושנת התחלת תשלו� הקצבה ("גיל הפרישה") לת תשלו� הקצבהמי
 המבוטח, גילו במועד תחיעל פי שיקבע  קצבהה

  .פוליסהל 1, וכל זאת על פי טבלת מקדמי הקצבה המופיעה בנספח ("שנת הפרישה")

        מסלולי קצבה בה� המקדמי� אינ� מגלמי� הבטחת תוחלת חיי�:מסלולי קצבה בה� המקדמי� אינ� מגלמי� הבטחת תוחלת חיי�:מסלולי קצבה בה� המקדמי� אינ� מגלמי� הבטחת תוחלת חיי�:מסלולי קצבה בה� המקדמי� אינ� מגלמי� הבטחת תוחלת חיי�: ....2222

פרק זה לעיל, לכל ימי ב 1בת הזוג כהגדרתה בסעי� ב
/ל –קצבה שתשול� למבוטח לכל ימי חייו, ולאחר פטירתו  .2.1
בת הזוג כאמור תהא ב
/בת זוג; המבוטח רשאי לקבוע בבקשתו כי הקצבה שתשול� לב
/חייה, ככל שיותיר אחריו 

  מאותה קצבה.  30%או  60%, או 75%, או 100%של  בשיעור מתו* הקצבה שתשול� למבוטח

  קצבה שתחושב בהתא� למסלולי הקצבה שיהיו קיימי� בחברה באותה עת.   .2.2
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לעיל , יחושב סכו� הקצבה החודשית הראשונה על ידי  2.2או   2.1 אותבפסקבחר המבוטח במסלול קצבה המפורט  .2.3
חלוקת החסכו
 המצטבר בתוכנית קצבה משלמת במקד� קצבה, בהתא� למסלול הקצבה שנבחר כאמור . החברה 

נת התחלת תשלו� הקצבה, וכל מי
 המבוטח, גילו במועד תחילת תשלו� הקצבה ושעל פי  מקד� הקצבה את תקבע
זאת על פי טבלת מקדמי הקצבה כפי שתהיה בחברה במועד תחילת תשלו� הקצבה, ועל בסיס שיעורי הריבית 
התחשיבית כפי שתהיה בחברה במועד תחילת תשלו� הקצבה ובכפו� להוראות ההסדר התחיקתי. ככל שנבחר מסלול 


הזוג  /בתה הראשונה ג� בהתא� לשיעור הקצבה שישול� לב
זוג, יחשוב סכו� הקצב /בתקצבה הכולל תשלו� לב

  .הזוג (מי
, גיל ושנת לידה) /בתלאחר פטירת המבוטח, ולפרטי ב

לעיל   2.2או  2.1אות  בפסקטבלאות מקדמי הקצבה החודשית הראשונה לפי המסלולי� לתשלו� הקצבה המפורטי�  .2.4
תר האינטרנט של החברה. החברה רשאית לעדכ
 את לעיל מפורטות בא 2.3ולפי הפרמטרי� המפורטי�  בפסקה 

  הטבלאות המפורטות באתר האינטרנט מעת לעת, בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי.

בכל מקרה בו לא מפורטי� בטבלאות שבאתר האינטרנט של החברה מקדמי קצבה המתאימי� לנתוני המבוטח, ו/או  .2.5

יס ההנחות לפיה
 חושבו מקדמי ההמרה המפורטי� הזוג, מקדמי ההמרה לקצבה יחושבו על בס /בתלנתוני ב

בטבלאות שבאתר האינטרנט של החברה עבור פוליסה זו, ויותאמו למינו, לגילו ולשנת התחלת תשלו� הקצבה 

הזוג,  /בתזוג, יותאמו ג� למינו, לגילו ולשנת לידתו של ב
 /בתלמבוטח, ובמקרה שנבחר מסלול הכולל תשלו� לב

הזוג, והכל בהתא� למסלולי� לתשלו� הקצבה  /בתני הזוג, ולשיעור הקצבה שנקבע לב
להפרש הגילאי� בי
 ב

 הזוג. /בתהמפורטי� לעיל, לנתוני המבוטח ולנתוני ב

 

        היוו
 קצבההיוו
 קצבההיוו
 קצבההיוו
 קצבה ....6666

זה: "שיעור ההיוו
")  5מהקצבה החודשית שלו (בסעי�  25%מבוטח המבקש להתחיל לקבל קצבה, יהיה רשאי להוו
 עד   .א
זה: "תקופת ההיוו
") , ג� א� הקצבה החודשית לה יהיה זכאי נמוכה מסכו� הקצבה  5י� (בסעי� לתקופה של עד חמש שנ

משכר המינימו� לחודש, כמשמעותו בחוק שכר  �5% המזערי, ובלבד שסכו� הקצבה לו יהיה זכאי לאחר ההיוו
 לא יפחת מ
 מינימו�. 

כל לחזור בו ממנה כל עוד לא קיבל את סכו� הבקשה להיוו
 תוגש במועד הגשת הבקשה לקבלת הקצבה, והמבוטח יו  .ב
 .
 ההיוו

יו� ממועד התחלת תשלו� הקצבה למבוטח בתשלו� חד פעמי, בהתא� לאישורה של  30הסכו� המהוו
 ישול� תו*   .ג
 החברה, והכל בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי. 

 יא מופחתת בשיעור ההיוו
.במש* תקופת ההיוו
 יקבל המבוטח את הקצבה שהיתה מגיעה לו אלמלא ההיוו
, כשה  .ד

 מתו� תקופת ההיוו
 תשל� החברה למבוטח את הקצבה בסכו� שהיה משתל� לו אלמלא בוצע ההיוו
.   .ה

  
        3) 3) 3) 3)     100100100100טבלת היוו
 (הטבלה מתייחסת לקצבה חודשית בס* טבלת היוו
 (הטבלה מתייחסת לקצבה חודשית בס* טבלת היוו
 (הטבלה מתייחסת לקצבה חודשית בס* טבלת היוו
 (הטבלה מתייחסת לקצבה חודשית בס* 
  נטו 3.38%הריבית התחשיבית לפיה חושבו הסכומי� בטבלה היא ריבית של 

שיעור שיעור שיעור שיעור 
 קצבהקצבהקצבהקצבה

1 2 3 4 5 

 מהוונת

5% 

         59.10         116.26         171.56         225.05         276.79  

10% 

       118.19         232.52         343.12         450.10         553.58  

15% 

       177.29         348.78         514.68         675.15         830.38  

20% 

       236.38         465.05         686.23         900.20      1,107.17  

25% 

       295.48         581.31         857.79      1,125.25      1,383.96  
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            נספח מסלולי השקעהנספח מסלולי השקעהנספח מסלולי השקעהנספח מסלולי השקעה
        
        

        הוראות כלליות ומיוחדותהוראות כלליות ומיוחדותהוראות כלליות ומיוחדותהוראות כלליות ומיוחדות

1111((((  
יי
 השקעות כנגד התחייבות בישראל הנובעת מעסקי ביטוח לענהנכסי� שיצטברו בכל מסלולי ההשקעה המנויי� להל
  , יושקעו בהתא� להוראות ההסדר התחיקתי.)20חיי� משתת� ברווחי� (סוג 

 3% �נייר ער* בו מושקעי� למעלה מבדר* של תקופת מימוש: א� ביו� מסחר כלשהו חלה הפסקת מסחר בבורסה, בי
 א�  ))))2222
 �פסקת מסחר ברשימת ניירות ער* הנסחרת בבורסה ובה מושקעי� למעלה מה בי
 א� בדר* של ,משווי הנכסי� במסלול

ה, שומרת לעצמה החברה את הזכות לדחות את ביצוע אהפסקת מסחר מל ובי
 א� בדר* שלמשווי הנכסי� במסלול  3%
 שלאחר יו� 
וש, ליו� המסחר הרא
או בחלק 
הפסקת המסחר, במלוא ההייתחל ביו� המסחר בו  
פעולות שמועדה

 המסחר בו חלה הפסקת המסחר.
יו�  � 10%לגבי מסלול השקעה בו שיעור אחזקת ניירות ער* זרי� במועד רלוונטי אינו עולה על  –לעני
 זה "יו� מסחר" 

יו� שמתקיי� בו מסחר ה
  �  10%עסקי�. לגבי מסלול השקעה בו שיעור אחזקת ניירות ער* זרי� במועד רלוונטי עולה על 

 בבורסות או בשווקי� רלוונטיי� מחו2 לישראל.בבורסה בישראל וה 

 תנאי� הכלליי�.פרק הביצוע השקעות, חישוב תשואה ורווח למסלול יבוצעו בהתא� לאמור ב ))))3333
        
        

        מנורה כללימנורה כללימנורה כללימנורה כללי
במסלול זה, יושקעו הנכסי� שיצטברו במסלול ההשקעה במגוו
 רב של אפיקי השקעה, וזאת לפי שקול דעתה המוחלט של 

  ות ההסדר התחיקתי, לרבות בנכסי� בלתי סחירי� באר2 ובחו"ל.החברה, בכפו� להורא
החברה רשאית לבצע כל עסקה בנכסי� המוחזקי� במסלול בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות ליצור או לקנות חוזי� 

עסקאות לבצע עתידיי� ו/או אופציות, למכור ניירות ער* בחסר, ולהשאיל ניירות ער* בשיעורי� הקבועי� בהסדר התחיקתי, 
מתאי� לטובת כלל  המחו2 לבורסה ועסקאות ע� צדדי� קשורי�, והכל בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי, ככל שיראה ל

    העמיתי�.
יצירה ו/או קניה של חוזי� עתידיי� ו/או אופציות תעשה כ* שהחשיפה הכוללת במונחי נכס בסיס (חוזי� עתידיי� + אופציות 

    מוגדר במדיניות ההשקעות של המסלול.+ נכס בסיס), לא תחרוג מה
  

        מנורה מניותמנורה מניותמנורה מניותמנורה מניות
במניות  משווי הנכסי� במסלול 70%יושקעו הנכסי� שיצטברו במסלול ההשקעה באופ
 שבכל עת יושקעו לפחות במסלול זה, 

יתרת הנכסי� שיצטברו  או בניירות ער* אחרי� שנית
 להמיר� למניות הנסחרי� באר2 ובחו"ל.הנסחרות באר2 ובחו"ל 
, בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות בנכסי� בלתי סחירי� באר2 ובחו"ל.חברהשל ה הקול דעתימסלול יושקעו לפי שב

    
לבצע כל עסקה בנכסי� המוחזקי� במסלול בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות ליצור או לקנות חוזי�  תרשאי החברה

עסקאות לבצע איל ניירות ער* בשיעורי� הקבועי� בהסדר התחיקתי, עתידיי� או אופציות, למכור ניירות ער* בחסר ולהש
 �כלל מתאי� לטובת  ה, ככל שיראה ללהוראות ההסדר התחיקתימחו2 לבורסה ועסקאות ע� צדדי� קשורי�, והכל בכפו

  .העמיתי�
עתידיי� + אופציות +  עשה כ* שהחשיפה הכוללת במונחי נכס בסיס (חוזי�ייצירה או קניה של חוזי� עתידיי� או אופציות ת

    נכס בסיס), לא תחרוג מהמוגדר במדיניות ההשקעות של המסלול.
  

        מנורה מניות חו"למנורה מניות חו"למנורה מניות חו"למנורה מניות חו"ל
במניות  משווי הנכסי� במסלול 70%במסלול זה, יושקעו הנכסי� שיצטברו במסלול ההשקעה באופ
 שבכל עת יושקעו לפחות 

המחקי� מדדי מניות בחו"ל, ו/או  מכשירי�חו"ל, ו/או המחקות מדדי מניות ב בחו"ל, ו/או בתעודות סל הנסחרות באר2
ו/או בקרנות נאמנות המשקיעות במניות בחו"ל, ו/או במוצרי�  בניירות ער* אחרי� שנית
 להמיר� למניות הנסחרות בחו"ל

, בכפו� יתרת הנכסי� שיצטברו במסלול יושקעו לפי שקול דעתה המוחלט של החברה .מובני� על מדדי מניות או מניות בחו"ל
    להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות בנכסי� בלתי סחירי� באר2 ובחו"ל.

החברה רשאית לבצע כל עסקה בנכסי� המוחזקי� במסלול בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות ליצור או לקנות חוזי� 
הסדר התחיקתי, לבצע עסקאות עתידיי� ו/או אופציות, למכור ניירות ער* בחסר, ולהשאיל ניירות ער* בשיעורי� הקבועי� ב

מחו2 לבורסה ועסקאות ע� צדדי� קשורי�, והכל בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי, ככל שיראה לה מתאי� לטובת כלל 
    העמיתי�.

יצירה ו/או קניה של חוזי� עתידיי� ו/או אופציות תעשה כ* שהחשיפה הכוללת במונחי נכס בסיס (חוזי� עתידיי� + אופציות 
    ), לא תחרוג מהמוגדר במדיניות ההשקעות של המסלול.+ נכס בסיס

  
        מנורה מט"חמנורה מט"חמנורה מט"חמנורה מט"ח
באפיקי�  משווי הנכסי� במסלול 70%יושקעו הנכסי� שיצטברו במסלול ההשקעה באופ
 שבכל עת יושקעו לפחות  במסלול זה,

נסחרי� בבורסה  שנסחרי� ו/או אינ� וקונצרני�צמודי מט"ח ו/או נקובי� במט"ח באר2 ובחו"ל, לרבות אג"ח ממשלתיי� 
שעור ההשקעה  צמודי מט"ח ו/או נקובי� במט"ח באר2 ובחו"ל. ו/או הלוואות ו/או "מבני� פיננסיי�" באר2 ובחו"ל, בפקדונות

יתרת הנכסי� שיצטברו  משווי הנכסי� במסלול. 10%במניות ובניירות ער* הניתני� להמרה במניות לא יעלה בכל עת על 
   ה המוחלט של החברה, בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי.במסלול יושקעו לפי שקול דעת

לבצע כל עסקה בנכסי� המוחזקי� במסלול בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות ליצור או לקנות חוזי�  תרשאי החברה
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קאות עסלבצע עתידיי� ו/או אופציות, למכור ניירות ער* בחסר, ולהשאיל ניירות ער* בשיעורי� הקבועי� בהסדר התחיקתי, 
מתאי� לטובת כלל  ה, ככל שיראה להוראות ההסדר התחיקתימחו2 לבורסה ועסקאות ע� צדדי� קשורי�, והכל בכפו� ל

    העמיתי�.
יצירה ו/או קניה של חוזי� עתידיי� ו/או אופציות תעשה כ* שהחשיפה הכוללת במונחי נכס בסיס (חוזי� עתידיי� + אופציות 

    מדיניות ההשקעות של המסלול.+ נכס בסיס), לא תחרוג מהמוגדר ב
  

        מנורה שקלי�מנורה שקלי�מנורה שקלי�מנורה שקלי�
באפיקי�  משווי הנכסי� במסלול 70%יושקעו הנכסי� שיצטברו במסלול ההשקעה באופ
 שבכל עת יושקעו לפחות  במסלול זה,

אביב בע"מ, �הנסחרי� בבורסה לניירות ער* בתל �קונצרנישקליי� נושאי ריבית שקלית, לרבות אג"ח מדינה ו/או אג"ח 
שעור ההשקעה במניות ובניירות ער* הניתני� להמרה במניות לא יעלה  והלוואות. לא סחיר �קונצרנינות בבנקי�, אג"ח ופקדו

יתרת הנכסי� שיצטברו במסלול יושקעו לפי שקול דעתה המוחלט של החברה, בכפו�  משווי הנכסי� במסלול. 10%בכל עת על 
    להוראות ההסדר התחיקתי.
סקה בנכסי� המוחזקי� במסלול בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות ליצור או לקנות חוזי� החברה רשאית לבצע כל ע

עתידיי� ו/או אופציות, למכור ניירות ער* בחסר, ולהשאיל ניירות ער* בשיעורי� הקבועי� בהסדר התחיקתי, עסקאות מחו2 
מתאי� לטובת כלל העמיתי�.ה ככל שיראה ל לבורסה ועסקאות ע� צדדי� קשורי�, והכל בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי,

    
יצירה ו/או קניה של חוזי� עתידיי� ו/או אופציות תעשה כ* שהחשיפה הכוללת במונחי נכס בסיס (חוזי� עתידיי� + אופציות 

    + נכס בסיס), לא תחרוג מהמוגדר במדיניות ההשקעות של המסלול.
  

        מנורה צמוד מדדמנורה צמוד מדדמנורה צמוד מדדמנורה צמוד מדד
באפיקי�  משווי הנכסי� במסלול 70%ו במסלול ההשקעה באופ
 שבכל עת יושקעו לפחות יושקעו הנכסי� שיצטבר במסלול זה,

לא  �קונצרניאביב בע"מ, וכמו כ
 באג"ח �הנסחרי� בבורסה לניירות ער* בתל �קונצרניצמודי מדד לרבות אג"ח מדינה, אג"ח 
 �10% להמרה במניות לא יעלה בכל עת על שעור ההשקעה במניות ובניירות ער* הניתני סחיר, בפקדונות בבנקי� ובהלוואות.

יתרת הנכסי� שיצטברו במסלול יושקעו לפי שקול דעתה המוחלט של החברה, בכפו� להוראות  משווי הנכסי� במסלול.
   ההסדר התחיקתי.

 החברה רשאית לבצע כל עסקה בנכסי� המוחזקי� במסלול בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות ליצור או לקנות חוזי�
עתידיי� ו/או אופציות, למכור ניירות ער* בחסר, ולהשאיל ניירות ער* בשיעורי� הקבועי� בהסדר התחיקתי, עסקאות מחו2 

מתאי� לטובת כלל העמיתי�. הלבורסה ועסקאות ע� צדדי� קשורי�, והכל בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי, ככל שיראה ל
    

יות תעשה כ* שהחשיפה הכוללת במונחי נכס בסיס (חוזי� עתידיי� + אופציות יצירה ו/או קניה של חוזי� עתידיי� ו/או אופצ
    + נכס בסיס), לא תחרוג מהמוגדר במדיניות ההשקעות של המסלול.

  
        מנורה טווח קצרמנורה טווח קצרמנורה טווח קצרמנורה טווח קצר

בנכסי�  משווי הנכסי� במסלול 70%יושקעו הנכסי� שיצטברו במסלול ההשקעה באופ
 שבכל עת יושקעו לפחות  במסלול זה,
לא סחיר  �קונצרני, אג"ח באר2שנסחרי�  �קונצרניה� הממוצע הינו פחות משנה לרבות אג"ח ממשלתי, אג"ח שמש* חיי

יתרת הנכסי� שיצטברו במסלול יושקעו לפי שקול דעתה המוחלט של החברה, בכפו� להוראות ההסדר   ופקדונות בבנקי�.
    לא תהיה כל השקעה במניות ובאופציות למניות. התחיקתי.
שאית לבצע כל עסקה בנכסי� המוחזקי� במסלול בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות ליצור או לקנות חוזי� החברה ר

עסקאות  לבצע עתידיי� ו/או אופציות, למכור ניירות ער* בחסר, להשאיל ניירות ער* בשיעורי� הקבועי� בהסדר התחיקתי,
מתאי� לטובת כלל  האות ההסדר התחיקתי, ככל שיראה למחו2 לבורסה ועסקאות ע� צדדי� קשורי�, והכל בכפו� להור

    העמיתי�.
יצירה ו/או קניה של חוזי� עתידיי� ו/או אופציות תעשה כ* שהחשיפה הכוללת במונחי נכס בסיס (חוזי� עתידיי� + אופציות 

  + נכס בסיס), לא תחרוג מהמוגדר במדיניות ההשקעות של המסלול.
  

        מנורה אג"ח ממשלתי שקלימנורה אג"ח ממשלתי שקלימנורה אג"ח ממשלתי שקלימנורה אג"ח ממשלתי שקלי
משווי הנכסי� במסלול  90%הסכומי� שיצטברו במסלול ההשקעה, באופ
 שבכל עת יושקעו לפחות יושקעו  זה, במסלול

באגרות חוב ממשלתיות שאינ
 צמודות ו/או במק"מ, הנסחרות בבורסה בת"א. יתרת הסכומי� שיצטברו במסלול יושקעו 
  חודשי� בלבד. 3במזומ
 ו/או בפיקדונות לזמ
 קצר לפדיו
 עד 

  
        ה אג"ח ממשלתי צמוד מדדה אג"ח ממשלתי צמוד מדדה אג"ח ממשלתי צמוד מדדה אג"ח ממשלתי צמוד מדדמנורמנורמנורמנור

משווי הנכסי� במסלול  90%הסכומי� שיצטברו במסלול ההשקעה, באופ
 שבכל עת יושקעו לפחות יושקעו  במסלול זה,
באגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד הנסחרות בבורסה בת"א. יתרת הסכומי� שיצטברו במסלול יושקעו במזומ
 ו/או 

י� ו/או באגרות חוב ממשלתיות שאינ
 צמודות בעלי טווח פדיו
 סופי של עד שנה ו/או חודש 3בפיקדונות שקליי� לפדיו
 עד 
  במק"מ.

  
        מסלול כהלכהמסלול כהלכהמסלול כהלכהמסלול כהלכה

כפו� לכללי ההלכה היהודית, לפי שיקול דעתה של החברה, בסמכותה ביושקעו  הנכסי� שיצטברו במסלול ההשקעה
  י.להוראות ההסדר התחיקת ובאחריותה הבלעדיות של ועדת ההשקעות, ובהתא�

החברה רשאית לבצע כל עסקה בנכסי�  .בנכסי� סחירי� ובלתי סחירי� באר2 ובחו"ל הנכסי� במסלול ההשקעה יושקעו
המוחזקי� במסלול בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות ליצור או לקנות חוזי� עתידיי� ו/או אופציות, למכור ניירות ער* 

בהסדר התחיקתי, לבצע עסקאות מחו2 לבורסה ועסקאות ע� צדדי� קשורי�, בחסר, ולהשאיל ניירות ער* בשיעורי� הקבועי� 
החברה תהיה מחוייבת לפעול בנאמנות  והכל בכפו� להוראות ההסדר התחיקתי, ככל שיראה לה מתאי� לטובת המבוטחי�.
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  ולבצע את ההשקעות, חישוב התשואה וזקיפת הרווח על נכסי המסלול בהתא� לאמור בתנאי� הכלליי�.
רה ו/או קניה של חוזי� עתידיי� ו/או אופציות תעשה כ* שהחשיפה הכוללת במונחי נכס בסיס (חוזי� עתידיי� + אופציות יצי

    + נכס בסיס), לא תחרוג מהמוגדר במדיניות ההשקעות של המסלול.
  השאת התשואה במסלול זה מוגבלת בכ* שההשקעות במסלול כפופות לכללי ההלכה היהודית.

  

        
        
        
        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        לתכנית קצבה משלמת ולתכנית המש* לקצבה בגי
 החסכו
 המצטבר לקצבהלתכנית קצבה משלמת ולתכנית המש* לקצבה בגי
 החסכו
 המצטבר לקצבהלתכנית קצבה משלמת ולתכנית המש* לקצבה בגי
 החסכו
 המצטבר לקצבהלתכנית קצבה משלמת ולתכנית המש* לקצבה בגי
 החסכו
 המצטבר לקצבה    טבלת מקדמי קצבהטבלת מקדמי קצבהטבלת מקדמי קצבהטבלת מקדמי קצבה    � � � � 1111נספח נספח נספח נספח 
  מקדמי הקצבה לפי גיל הפרישה ושנת הפרישהמקדמי הקצבה לפי גיל הפרישה ושנת הפרישהמקדמי הקצבה לפי גיל הפרישה ושנת הפרישהמקדמי הקצבה לפי גיל הפרישה ושנת הפרישה    ––––גבר גבר גבר גבר 

  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  

2014  223.43  219.69  215.98  212.33  208.76  205.30  201.96  198.78  195.78  193.22  190.56  

2015 
223.86 220.11 216.40 212.74 209.16 205.68 202.33 199.13 196.11 193.28 190.86 

2016 224.28 220.53 216.81 213.14 209.55 206.06 202.69 199.47 196.43 193.57 190.93 

2017 224.69 220.93 217.21 213.54 209.94 206.44 203.05 199.81 196.75 193.87 191.20 

2018 225.09 221.34 217.61 213.93 210.32 206.80 203.40 200.15 197.07 194.17 191.47 

2019 225.49 221.73 218.00 214.32 210.70 207.17 203.75 200.48 197.38 194.46 191.74 

2020 225.88 222.12 218.39 214.70 211.07 207.53 204.10 200.81 197.69 194.75 192.01 

2021 226.26 222.51 218.77 215.07 211.44 207.89 204.44 201.14 198.00 195.03 192.27 
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2022 226.64 222.89 219.15 215.44 211.80 208.24 204.78 201.46 198.30 195.32 192.53 

2023 227.02 223.26 219.52 215.81 212.16 208.58 205.12 201.78 198.61 195.60 192.80 

2024 227.38 223.62 219.88 216.17 212.51 208.93 205.45 202.10 198.91 195.88 193.06 

2025 227.74 223.99 220.24 216.52 212.86 209.27 205.77 202.41 199.20 196.16 193.32 

2026 228.10 224.34 220.59 216.87 213.20 209.60 206.10 202.72 199.50 196.44 193.57 

2027 228.45 224.69 220.94 217.22 213.54 209.93 206.42 203.03 199.79 196.71 193.83 

2028 228.79 225.04 221.28 217.56 213.87 210.26 206.73 203.33 200.08 196.99 194.09 

2029 229.13 225.38 221.62 217.89 214.20 210.58 207.05 203.63 200.36 197.26 194.34 

2030 229.47 225.71 221.96 218.22 214.53 210.90 207.36 203.93 200.65 197.53 194.59 

2031 229.80 226.04 222.29 218.55 214.85 211.21 207.66 204.22 200.93 197.79 194.84 

2032 230.12 226.37 222.61 218.87 215.17 211.52 207.96 204.52 201.21 198.06 195.09 

2033 230.44 226.69 222.93 219.19 215.48 211.83 208.26 204.81 201.49 198.32 195.33 

2034 230.76 227.00 223.25 219.50 215.79 212.14 208.56 205.09 201.76 198.58 195.58 

2035 231.07 227.32 223.56 219.81 216.10 212.44 208.85 205.38 202.03 198.84 195.82 

2036 231.37 227.62 223.87 220.12 216.40 212.73 209.14 205.66 202.30 199.10 196.07 

2037 231.67 227.93 224.17 220.42 216.70 213.03 209.43 205.93 202.57 199.35 196.31 

2038 231.97 228.23 224.47 220.72 217.00 213.32 209.71 206.21 202.84 199.61 196.55 

2039 232.27 228.52 224.77 221.02 217.29 213.61 210.00 206.48 203.10 199.86 196.79 

2040 232.56 228.81 225.06 221.31 217.58 213.89 210.28 206.76 203.36 200.11 197.03 

2041 232.84 229.10 225.35 221.60 217.86 214.18 210.55 207.03 203.62 200.36 197.27 

2042 233.13 229.39 225.63 221.88 218.15 214.45 210.83 207.29 203.88 200.61 197.50 

2043 233.41 229.67 225.92 222.16 218.43 214.73 211.10 207.56 204.14 200.86 197.74 

2044 233.68 229.95 226.20 222.44 218.71 215.01 211.37 207.82 204.39 201.10 197.97 

2045 233.96 230.22 226.47 222.72 218.98 215.28 211.64 208.08 204.65 201.35 198.21 

2046 234.23 230.50 226.75 222.99 219.25 215.55 211.90 208.34 204.90 201.59 198.44 

2047 234.49 230.77 227.02 223.27 219.52 215.82 212.17 208.60 205.15 201.83 198.67 

2048 234.76 231.04 227.29 223.53 219.79 216.08 212.43 208.86 205.40 202.07 198.90 

2049 235.02 231.30 227.55 223.80 220.06 216.35 212.69 209.11 205.65 202.32 199.14 

2050 235.28 231.56 227.82 224.07 220.32 216.61 212.95 209.37 205.90 202.56 199.37 

2051 235.54 231.82 228.08 224.33 220.58 216.87 213.21 209.62 206.15 202.79 199.60 

2052 235.79 232.08 228.34 224.59 220.84 217.13 213.46 209.87 206.39 203.03 199.83 

2053 236.05 232.34 228.60 224.85 221.10 217.38 213.72 210.12 206.64 203.27 200.06 

2054 236.30 232.59 228.85 225.10 221.36 217.64 213.97 210.37 206.88 203.51 200.29 

2055 236.55 232.84 229.11 225.36 221.61 217.89 214.22 210.62 207.12 203.75 200.51 

2056 236.79 233.09 229.36 225.61 221.87 218.15 214.47 210.87 207.37 203.98 200.74 

2057 237.04 233.34 229.61 225.86 222.12 218.40 214.72 211.12 207.61 204.22 200.97 

2058 237.28 233.59 229.86 226.12 222.37 218.65 214.97 211.36 207.85 204.45 201.20 

2059 237.53 233.83 230.11 226.37 222.62 218.90 215.22 211.61 208.09 204.69 201.43 

2060 237.77 234.08 230.35 226.61 222.87 219.15 215.47 211.85 208.33 204.92 201.66 

  
  

מקדמי הקצבה לפי גיל הפרישה ושנת הפרישהמקדמי הקצבה לפי גיל הפרישה ושנת הפרישהמקדמי הקצבה לפי גיל הפרישה ושנת הפרישהמקדמי הקצבה לפי גיל הפרישה ושנת הפרישה    ––––גבר גבר גבר גבר   

 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

2014 188.15 185.98 184.07 182.42 181.02 179.87 178.93 178.17 177.57 177.10 

2015 188.41 186.21 184.27 182.59 181.17 179.99 179.03 178.26 177.64 177.16 

2016 188.67 186.44 184.47 182.77 181.32 180.12 179.13 178.34 177.71 177.21 

2017 188.75 186.67 184.68 182.94 181.47 180.24 179.24 178.43 177.78 177.27 

2018 189.00 186.77 184.88 183.12 181.62 180.37 179.35 178.52 177.86 177.33 

2019 189.24 186.99 184.98 183.29 181.77 180.50 179.45 178.61 177.93 177.39 

2020 189.49 187.20 185.17 183.40 181.92 180.62 179.56 178.70 178.00 177.45 

2021 189.73 187.42 185.37 183.57 182.02 180.75 179.67 178.79 178.08 177.51 

2022 189.97 187.64 185.56 183.74 182.17 180.85 179.78 178.88 178.16 177.58 
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2023 190.21 187.86 185.76 183.91 182.32 180.98 179.87 178.97 178.23 177.64 

2024 190.45 188.07 185.95 184.08 182.47 181.11 179.98 179.05 178.31 177.70 

2025 190.69 188.29 186.14 184.25 182.62 181.24 180.09 179.15 178.38 177.77 

2026 190.92 188.51 186.34 184.42 182.77 181.37 180.20 179.24 178.46 177.83 

2027 191.16 188.72 186.53 184.60 182.92 181.50 180.32 179.34 178.55 177.90 

2028 191.40 188.94 186.72 184.77 183.07 181.63 180.43 179.44 178.63 177.97 

2029 191.63 189.15 186.92 184.94 183.23 181.77 180.55 179.54 178.71 178.04 

2030 191.86 189.36 187.11 185.11 183.38 181.90 180.66 179.64 178.80 178.11 

2031 192.09 189.58 187.30 185.29 183.53 182.04 180.78 179.74 178.88 178.18 

2032 192.32 189.79 187.50 185.46 183.69 182.17 180.90 179.84 178.97 178.26 

2033 192.55 190.00 187.69 185.64 183.84 182.31 181.02 179.94 179.05 178.33 

2034 192.78 190.21 187.88 185.81 184.00 182.44 181.14 180.04 179.14 178.40 

2035 193.01 190.42 188.08 185.98 184.15 182.58 181.26 180.15 179.23 178.48 

2036 193.24 190.63 188.27 186.16 184.31 182.72 181.38 180.25 179.32 178.56 

2037 193.47 190.84 188.46 186.33 184.47 182.86 181.50 180.36 179.41 178.63 

2038 193.69 191.05 188.65 186.51 184.62 183.00 181.62 180.47 179.51 178.71 

2039 193.92 191.26 188.85 186.68 184.78 183.14 181.75 180.57 179.60 178.79 

2040 194.14 191.47 189.04 186.86 184.94 183.28 181.87 180.68 179.69 178.87 

2041 194.37 191.68 189.23 187.04 185.10 183.42 182.00 180.79 179.79 178.96 

2042 194.59 191.89 189.43 187.21 185.26 183.57 182.12 180.90 179.88 179.04 

2043 194.81 192.10 189.62 187.39 185.42 183.71 182.25 181.02 179.98 179.12 

2044 195.03 192.31 189.81 187.57 185.58 183.86 182.38 181.13 180.08 179.21 

2045 195.25 192.51 190.00 187.74 185.74 184.00 182.51 181.24 180.18 179.29 

2046 195.48 192.72 190.20 187.92 185.90 184.15 182.64 181.36 180.28 179.38 

2047 195.70 192.93 190.39 188.10 186.07 184.29 182.77 181.47 180.38 179.47 

2048 195.92 193.14 190.59 188.28 186.23 184.44 182.90 181.59 180.49 179.56 

2049 196.14 193.35 190.78 188.46 186.39 184.59 183.04 181.71 180.59 179.65 

2050 196.36 193.55 190.97 188.64 186.56 184.74 183.17 181.83 180.69 179.74 

2051 196.58 193.76 191.17 188.82 186.72 184.89 183.31 181.95 180.80 179.83 

2052 196.80 193.97 191.36 189.00 186.89 185.04 183.44 182.07 180.91 179.93 

2053 197.02 194.18 191.56 189.18 187.06 185.19 183.58 182.19 181.02 180.02 

2054 197.24 194.38 191.76 189.36 187.23 185.35 183.72 182.32 181.13 180.12 

2055 197.46 194.59 191.95 189.55 187.39 185.50 183.86 182.44 181.24 180.22 

2056 197.68 194.80 192.15 189.73 187.56 185.66 184.00 182.57 181.35 180.31 

2057 197.89 195.01 192.34 189.91 187.73 185.81 184.14 182.69 181.46 180.41 

2058 198.11 195.22 192.54 190.10 187.90 185.97 184.28 182.82 181.57 180.52 

2059 198.33 195.43 192.74 190.28 188.08 186.13 184.42 182.95 181.69 180.62 

2060 198.55 195.64 192.94 190.47 188.25 186.28 184.57 183.08 181.81 180.72 

  
  
  

  מקדמי הקצבה לפי גיל הפרישה ושנת הפרישהמקדמי הקצבה לפי גיל הפרישה ושנת הפרישהמקדמי הקצבה לפי גיל הפרישה ושנת הפרישהמקדמי הקצבה לפי גיל הפרישה ושנת הפרישה    � � � � אישה אישה אישה אישה 

 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

2014 233.30 229.31 225.30 221.31 217.34 213.43 209.60 205.89 202.32 198.93 195.74 

2015 233.79 229.80 225.80 221.80 217.82 213.90 210.06 206.33 202.74 199.33 196.11 

2016 234.27 230.29 226.28 222.28 218.30 214.37 210.51 206.77 203.16 199.72 196.48 

2017 234.75 230.76 226.76 222.75 218.77 214.83 210.96 207.20 203.57 200.11 196.85 

2018 235.22 231.24 227.23 223.22 219.23 215.28 211.40 207.63 203.98 200.50 197.21 

2019 235.68 231.70 227.70 223.69 219.69 215.73 211.84 208.05 204.39 200.89 197.58 

2020 236.13 232.16 228.15 224.14 220.14 216.18 212.28 208.47 204.79 201.27 197.94 

2021 236.58 232.61 228.61 224.59 220.59 216.62 212.71 208.89 205.19 201.65 198.30 

2022 237.02 233.05 229.05 225.04 221.03 217.05 213.13 209.30 205.59 202.03 198.66 
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2023 237.45 233.49 229.49 225.48 221.46 217.48 213.55 209.71 205.98 202.41 199.01 

2024 237.88 233.92 229.92 225.91 221.89 217.90 213.97 210.12 206.38 202.78 199.37 

2025 238.30 234.35 230.35 226.34 222.32 218.32 214.38 210.52 206.76 203.15 199.72 

2026 238.72 234.77 230.77 226.76 222.74 218.74 214.79 210.92 207.15 203.53 200.07 

2027 239.13 235.18 231.19 227.18 223.16 219.15 215.19 211.31 207.53 203.89 200.42 

2028 239.53 235.59 231.60 227.59 223.57 219.56 215.59 211.70 207.91 204.26 200.77 

2029 239.93 235.99 232.01 228.00 223.97 219.96 215.99 212.09 208.29 204.62 201.12 

2030 240.32 236.39 232.41 228.40 224.37 220.36 216.39 212.48 208.67 204.98 201.47 

2031 240.71 236.78 232.81 228.80 224.77 220.76 216.78 212.86 209.04 205.34 201.81 

2032 241.10 237.17 233.20 229.19 225.17 221.15 217.16 213.24 209.41 205.70 202.16 

2033 241.47 237.56 233.59 229.58 225.56 221.54 217.55 213.62 209.78 206.06 202.50 

2034 241.85 237.94 233.97 229.97 225.94 221.92 217.93 213.99 210.14 206.41 202.84 

2035 242.22 238.31 234.35 230.35 226.32 222.30 218.30 214.36 210.51 206.77 203.18 

2036 242.59 238.68 234.73 230.73 226.70 222.68 218.68 214.73 210.87 207.12 203.52 

2037 242.95 239.05 235.10 231.10 227.08 223.05 219.05 215.10 211.23 207.47 203.86 

2038 243.31 239.41 235.47 231.47 227.45 223.43 219.42 215.47 211.59 207.82 204.20 

2039 243.66 239.77 235.83 231.84 227.82 223.80 219.79 215.83 211.94 208.17 204.54 

2040 244.01 240.13 236.19 232.20 228.19 224.16 220.15 216.19 212.30 208.52 204.87 

2041 244.36 240.49 236.55 232.57 228.55 224.53 220.52 216.55 212.65 208.86 205.21 

2042 244.70 240.84 236.91 232.93 228.91 224.89 220.88 216.91 213.01 209.21 205.55 

2043 245.04 241.18 237.26 233.28 229.27 225.25 221.24 217.26 213.36 209.55 205.88 

2044 245.38 241.53 237.61 233.64 229.63 225.60 221.59 217.62 213.71 209.90 206.21 

2045 245.72 241.87 237.95 233.99 229.98 225.96 221.95 217.97 214.06 210.24 206.55 

2046 246.05 242.21 238.30 234.33 230.33 226.31 222.30 218.32 214.40 210.58 206.88 

2047 246.38 242.55 238.64 234.68 230.68 226.66 222.65 218.67 214.75 210.92 207.22 

2048 246.71 242.88 238.98 235.03 231.03 227.01 223.00 219.02 215.10 211.26 207.55 

2049 247.04 243.21 239.32 235.37 231.38 227.36 223.35 219.37 215.44 211.60 207.88 

2050 247.36 243.54 239.65 235.71 231.72 227.71 223.70 219.72 215.79 211.94 208.22 

2051 247.68 243.87 239.99 236.05 232.06 228.05 224.05 220.06 216.13 212.28 208.55 

2052 248.00 244.20 240.32 236.38 232.40 228.40 224.39 220.41 216.47 212.62 208.88 

2053 248.32 244.52 240.65 236.72 232.74 228.74 224.73 220.75 216.82 212.96 209.22 

2054 248.63 244.84 240.98 237.05 233.08 229.08 225.08 221.09 217.16 213.30 209.55 

2055 248.95 245.16 241.30 237.38 233.42 229.42 225.42 221.44 217.50 213.64 209.88 

2056 249.26 245.48 241.63 237.72 233.75 229.76 225.76 221.78 217.84 213.98 210.21 

2057 249.57 245.80 241.95 238.05 234.09 230.10 226.10 222.12 218.18 214.31 210.55 

2058 249.88 246.12 242.28 238.37 234.42 230.44 226.44 222.46 218.52 214.65 210.88 

2059 250.19 246.43 242.60 238.70 234.75 230.77 226.78 222.80 218.86 214.99 211.21 

2060 250.50 246.75 242.92 239.03 235.08 231.11 227.12 223.14 219.20 215.33 211.55 

  
  
  

נת הפרישהנת הפרישהנת הפרישהנת הפרישהמקדמי הקצבה לפי גיל הפרישה ושמקדמי הקצבה לפי גיל הפרישה ושמקדמי הקצבה לפי גיל הפרישה ושמקדמי הקצבה לפי גיל הפרישה וש    � � � � אישה אישה אישה אישה   

 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

2014 192.79 190.08 187.65 185.49 183.60 182.00 180.65 179.54 178.65 177.95 

2015 193.13 190.39 187.93 185.74 183.82 182.19 180.81 179.68 178.77 178.04 

2016 193.47 190.71 188.21 185.99 184.04 182.38 180.97 179.82 178.89 178.14 

2017 193.81 191.02 188.49 186.24 184.27 182.57 181.14 179.96 179.00 178.24 

2018 194.15 191.33 188.77 186.49 184.49 182.77 181.31 180.11 179.13 178.34 

2019 194.49 191.64 189.06 186.75 184.72 182.96 181.48 180.25 179.25 178.44 

2020 194.82 191.95 189.34 187.00 184.94 183.16 181.65 180.40 179.37 178.54 

2021 195.16 192.26 189.62 187.26 185.17 183.36 181.83 180.55 179.50 178.65 

2022 195.49 192.57 189.91 187.51 185.40 183.56 182.00 180.70 179.63 178.76 
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2023 195.83 192.88 190.19 187.77 185.63 183.77 182.18 180.85 179.76 178.87 

2024 196.16 193.19 190.47 188.03 185.86 183.97 182.36 181.01 179.89 178.98 

2025 196.49 193.50 190.76 188.29 186.09 184.18 182.54 181.17 180.03 179.10 

2026 196.83 193.81 191.04 188.55 186.33 184.39 182.73 181.33 180.17 179.22 

2027 197.16 194.12 191.33 188.81 186.56 184.60 182.91 181.49 180.31 179.34 

2028 197.49 194.43 191.62 189.07 186.80 184.81 183.10 181.65 180.45 179.46 

2029 197.82 194.74 191.90 189.33 187.04 185.03 183.29 181.82 180.59 179.58 

2030 198.14 195.04 192.19 189.60 187.28 185.24 183.48 181.99 180.74 179.71 

2031 198.47 195.35 192.48 189.86 187.52 185.46 183.67 182.16 180.89 179.83 

2032 198.80 195.66 192.76 190.13 187.76 185.68 183.87 182.33 181.04 179.96 

2033 199.13 195.97 193.05 190.39 188.01 185.90 184.07 182.50 181.19 180.10 

2034 199.45 196.28 193.34 190.66 188.25 186.12 184.26 182.68 181.35 180.23 

2035 199.78 196.59 193.63 190.93 188.50 186.34 184.46 182.86 181.50 180.37 

2036 200.10 196.89 193.92 191.20 188.75 186.57 184.67 183.04 181.66 180.51 

2037 200.43 197.20 194.21 191.47 188.99 186.79 184.87 183.22 181.82 180.65 

2038 200.75 197.51 194.50 191.74 189.24 187.02 185.08 183.40 181.98 180.79 

2039 201.08 197.82 194.79 192.01 189.50 187.25 185.29 183.59 182.15 180.93 

2040 201.40 198.13 195.08 192.29 189.75 187.49 185.50 183.78 182.32 181.08 

2041 201.72 198.44 195.38 192.56 190.00 187.72 185.71 183.97 182.49 181.23 

2042 202.05 198.75 195.67 192.84 190.26 187.95 185.92 184.16 182.66 181.38 

2043 202.37 199.06 195.96 193.11 190.52 188.19 186.14 184.36 182.83 181.54 

2044 202.70 199.37 196.26 193.39 190.78 188.43 186.36 184.55 183.01 181.69 

2045 203.02 199.68 196.56 193.67 191.04 188.67 186.58 184.75 183.19 181.85 

2046 203.34 199.99 196.85 193.95 191.30 188.91 186.80 184.95 183.37 182.01 

2047 203.67 200.30 197.15 194.23 191.56 189.15 187.02 185.16 183.55 182.17 

2048 203.99 200.61 197.45 194.51 191.82 189.40 187.24 185.36 183.73 182.34 

2049 204.32 200.93 197.75 194.79 192.09 189.65 187.47 185.57 183.92 182.50 

2050 204.64 201.24 198.05 195.08 192.36 189.89 187.70 185.78 184.11 182.67 

2051 204.96 201.55 198.35 195.36 192.62 190.14 187.93 185.99 184.30 182.84 

2052 205.29 201.87 198.65 195.65 192.89 190.40 188.16 186.20 184.49 183.02 

2053 205.61 202.18 198.95 195.94 193.17 190.65 188.40 186.42 184.69 183.19 

2054 205.94 202.50 199.25 196.23 193.44 190.91 188.64 186.63 184.89 183.37 

2055 206.26 202.81 199.56 196.52 193.71 191.16 188.88 186.85 185.09 183.55 

2056 206.59 203.13 199.86 196.81 193.99 191.42 189.12 187.07 185.29 183.74 

2057 206.92 203.45 200.17 197.10 194.27 191.68 189.36 187.30 185.49 183.92 

2058 207.24 203.77 200.47 197.39 194.55 191.94 189.60 187.52 185.70 184.11 

2059 207.57 204.08 200.78 197.69 194.83 192.21 189.85 187.75 185.91 184.30 

2060 207.90 204.40 201.09 197.99 195.11 192.47 190.10 187.98 186.12 184.49 

. הנחת . הנחת . הנחת . הנחת 0.60.60.60.6%%%%ברוטו בניכוי דמי ניהול מהחסכו
 המצטבר בשיעור שנתי של ברוטו בניכוי דמי ניהול מהחסכו
 המצטבר בשיעור שנתי של ברוטו בניכוי דמי ניהול מהחסכו
 המצטבר בשיעור שנתי של ברוטו בניכוי דמי ניהול מהחסכו
 המצטבר בשיעור שנתי של     4444%%%%הריבית התחשיבית לפיה חושבו המקדמי� הנקובי� בטבלה היא ריבית של הריבית התחשיבית לפיה חושבו המקדמי� הנקובי� בטבלה היא ריבית של הריבית התחשיבית לפיה חושבו המקדמי� הנקובי� בטבלה היא ריבית של הריבית התחשיבית לפיה חושבו המקדמי� הנקובי� בטבלה היא ריבית של 
ה להשתנות, א� יחול שינוי בריבית ה להשתנות, א� יחול שינוי בריבית ה להשתנות, א� יחול שינוי בריבית ה להשתנות, א� יחול שינוי בריבית תוחלת החיי� שעל פיה נקבעו המקדמי� הינה קבועה ולא תשתנה. הריבית התחשיבית לפיה חושבו המקדמי�, יכולתוחלת החיי� שעל פיה נקבעו המקדמי� הינה קבועה ולא תשתנה. הריבית התחשיבית לפיה חושבו המקדמי�, יכולתוחלת החיי� שעל פיה נקבעו המקדמי� הינה קבועה ולא תשתנה. הריבית התחשיבית לפיה חושבו המקדמי�, יכולתוחלת החיי� שעל פיה נקבעו המקדמי� הינה קבועה ולא תשתנה. הריבית התחשיבית לפיה חושבו המקדמי�, יכול

  . . . . התחשיבית של פיה חושבו המקדמי�, תשלח החברה למבוטח נספח מתוק
 ומעודכ
 אשר אושר על ידי הממונההתחשיבית של פיה חושבו המקדמי�, תשלח החברה למבוטח נספח מתוק
 ומעודכ
 אשר אושר על ידי הממונההתחשיבית של פיה חושבו המקדמי�, תשלח החברה למבוטח נספח מתוק
 ומעודכ
 אשר אושר על ידי הממונההתחשיבית של פיה חושבו המקדמי�, תשלח החברה למבוטח נספח מתוק
 ומעודכ
 אשר אושר על ידי הממונה


