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                    תוכן ענייניםתוכן ענייניםתוכן ענייניםתוכן עניינים    ----2013201320132013סטטוססטטוססטטוססטטוס
  

  4  תנאים כלליים לביטוח מנהלים (שכירים) ועצמאיםתנאים כלליים לביטוח מנהלים (שכירים) ועצמאיםתנאים כלליים לביטוח מנהלים (שכירים) ועצמאיםתנאים כלליים לביטוח מנהלים (שכירים) ועצמאים    ----    2013201320132013סטטוס סטטוס סטטוס סטטוס 

  4          הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות  ....1111

  5    תוקף הפוליסהתוקף הפוליסהתוקף הפוליסהתוקף הפוליסה  .2

  6  הפקדות, הפקדות חד פעמיות והעברות כספים לפוליסההפקדות, הפקדות חד פעמיות והעברות כספים לפוליסההפקדות, הפקדות חד פעמיות והעברות כספים לפוליסההפקדות, הפקדות חד פעמיות והעברות כספים לפוליסה  ....3333

  7  קצבה משלמת לבין תכנית קצבה לא משלמתקצבה משלמת לבין תכנית קצבה לא משלמתקצבה משלמת לבין תכנית קצבה לא משלמתקצבה משלמת לבין תכנית קצבה לא משלמתחלוקת ההפקדות בין תכנית חלוקת ההפקדות בין תכנית חלוקת ההפקדות בין תכנית חלוקת ההפקדות בין תכנית   ....4444

  7  העברת כספים אל הפוליסההעברת כספים אל הפוליסההעברת כספים אל הפוליסההעברת כספים אל הפוליסה  ....5555

  7  איחור בתשלום הפקדות על ידי מעביד בגין מבוטח שכיראיחור בתשלום הפקדות על ידי מעביד בגין מבוטח שכיראיחור בתשלום הפקדות על ידי מעביד בגין מבוטח שכיראיחור בתשלום הפקדות על ידי מעביד בגין מבוטח שכיר  ....6666

  7  בחירת מסלולי ההשקעה ושינוייםבחירת מסלולי ההשקעה ושינוייםבחירת מסלולי ההשקעה ושינוייםבחירת מסלולי ההשקעה ושינויים  ....7777

  8          ניהול ההשקעותניהול ההשקעותניהול ההשקעותניהול ההשקעות  .8

  8  קעה וסגירתםקעה וסגירתםקעה וסגירתםקעה וסגירתםפתיחת מסלולי השפתיחת מסלולי השפתיחת מסלולי השפתיחת מסלולי הש  .9

  8    דמי ניהולדמי ניהולדמי ניהולדמי ניהול  .10

  9    חישוב תשואהחישוב תשואהחישוב תשואהחישוב תשואה  .11

  9  ם בין קופות גמלם בין קופות גמלם בין קופות גמלם בין קופות גמלהעברת כספיהעברת כספיהעברת כספיהעברת כספי  .12

  9  תשלומים מהפוליסה בתום תקופת הביטוחתשלומים מהפוליסה בתום תקופת הביטוחתשלומים מהפוליסה בתום תקופת הביטוחתשלומים מהפוליסה בתום תקופת הביטוח  ....13131313

  9  משיכת החסכון המצטברמשיכת החסכון המצטברמשיכת החסכון המצטברמשיכת החסכון המצטבר  .14

  10    ריסק זמניריסק זמניריסק זמניריסק זמני  .15

  10    המוטבהמוטבהמוטבהמוטב  .16

  11  החיסכון המצטבר של מרכיב הפיצוייםהחיסכון המצטבר של מרכיב הפיצוייםהחיסכון המצטבר של מרכיב הפיצוייםהחיסכון המצטבר של מרכיב הפיצויים  ....17171717

  11    תקופת הביטוחתקופת הביטוחתקופת הביטוחתקופת הביטוח  ....18181818

  12  תשלום החסכון המצטבר במקרה מות המבוטח לפני תום תקופת הביטוחתשלום החסכון המצטבר במקרה מות המבוטח לפני תום תקופת הביטוחתשלום החסכון המצטבר במקרה מות המבוטח לפני תום תקופת הביטוחתשלום החסכון המצטבר במקרה מות המבוטח לפני תום תקופת הביטוח  ....19191919

  12    וליסהוליסהוליסהוליסהחידוש הפחידוש הפחידוש הפחידוש הפ  ....20202020
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  12  סיום עבודה של מבוטח שכירסיום עבודה של מבוטח שכירסיום עבודה של מבוטח שכירסיום עבודה של מבוטח שכיר  .21

  12  שינוי מעמד בידי מבוטח עצמאישינוי מעמד בידי מבוטח עצמאישינוי מעמד בידי מבוטח עצמאישינוי מעמד בידי מבוטח עצמאי  .22

  13    הלוואותהלוואותהלוואותהלוואות  ....23232323

  13    הוכחת גילהוכחת גילהוכחת גילהוכחת גיל  ....24242424

  13    תשלומים נוספיםתשלומים נוספיםתשלומים נוספיםתשלומים נוספים  ....25252525

  13   הודעות והצהרותהודעות והצהרותהודעות והצהרותהודעות והצהרות  .26

  14    סתירותסתירותסתירותסתירות  .27

  14  ביטול ביטוחים וכיסויים נוספים ושינויםביטול ביטוחים וכיסויים נוספים ושינויםביטול ביטוחים וכיסויים נוספים ושינויםביטול ביטוחים וכיסויים נוספים ושינוים  .28

  14    זכות עיוןזכות עיוןזכות עיוןזכות עיון  .29

  14    התיישנותהתיישנותהתיישנותהתיישנות  .30

  15  הכיסוי הביטוחיהכיסוי הביטוחיהכיסוי הביטוחיהכיסוי הביטוחי

  15    סיכוני הביטוחסיכוני הביטוחסיכוני הביטוחסיכוני הביטוח  ....31313131

  15    חבות החברהחבות החברהחבות החברהחבות החברה  .32

  15  תשלום הפרמיות לכיסויים הביטוחייםתשלום הפרמיות לכיסויים הביטוחייםתשלום הפרמיות לכיסויים הביטוחייםתשלום הפרמיות לכיסויים הביטוחיים  ....33333333

  16  סכום הביטוח למקרה מוותסכום הביטוח למקרה מוותסכום הביטוח למקרה מוותסכום הביטוח למקרה מוות  ....34343434

  16  תביעות ותשלומי החברהתביעות ותשלומי החברהתביעות ותשלומי החברהתביעות ותשלומי החברה  .35

  18  תכנית קצבה משלמתתכנית קצבה משלמתתכנית קצבה משלמתתכנית קצבה משלמת

  18    הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות  ....1111

  18  תשלומים בתום תקופת הביטוחתשלומים בתום תקופת הביטוחתשלומים בתום תקופת הביטוחתשלומים בתום תקופת הביטוח  .2

  18  תום תקופת הביטוחתום תקופת הביטוחתום תקופת הביטוחתום תקופת הביטוחהוראות לתשלום הקצבה למבוטח שהגיע להוראות לתשלום הקצבה למבוטח שהגיע להוראות לתשלום הקצבה למבוטח שהגיע להוראות לתשלום הקצבה למבוטח שהגיע ל  ....3333

  19    מסלולי קצבהמסלולי קצבהמסלולי קצבהמסלולי קצבה  ....4444

  19    היוון קצבההיוון קצבההיוון קצבההיוון קצבה  ....5555
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  21  צבה לא משלמתצבה לא משלמתצבה לא משלמתצבה לא משלמתתכנית קתכנית קתכנית קתכנית ק

  21    הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות  ....1111

  21  תשלום החיסכון המצטבר לקצבה בתום תקופת הביטוחתשלום החיסכון המצטבר לקצבה בתום תקופת הביטוחתשלום החיסכון המצטבר לקצבה בתום תקופת הביטוחתשלום החיסכון המצטבר לקצבה בתום תקופת הביטוח  .2

  21  החיסכון המצטבר להוןהחיסכון המצטבר להוןהחיסכון המצטבר להוןהחיסכון המצטבר להון

  21  תשלום החיסכון המצטבר להון בתום תקופת הביטוחתשלום החיסכון המצטבר להון בתום תקופת הביטוחתשלום החיסכון המצטבר להון בתום תקופת הביטוחתשלום החיסכון המצטבר להון בתום תקופת הביטוח  ....3333

  22  ת הביטוח כתשלום חודשית הביטוח כתשלום חודשית הביטוח כתשלום חודשית הביטוח כתשלום חודשיתשלום החיסכון המצטבר להון בתום תקופתשלום החיסכון המצטבר להון בתום תקופתשלום החיסכון המצטבר להון בתום תקופתשלום החיסכון המצטבר להון בתום תקופ  .4

  23  תכנית המשך לקצבה בגין החיסכון המצטבר לקצבהתכנית המשך לקצבה בגין החיסכון המצטבר לקצבהתכנית המשך לקצבה בגין החיסכון המצטבר לקצבהתכנית המשך לקצבה בגין החיסכון המצטבר לקצבה

  23  תכנית ההמשך לקצבהתכנית ההמשך לקצבהתכנית ההמשך לקצבהתכנית ההמשך לקצבה  ....1111

  23  תשלום החיסכון המצטבר לקצבהתשלום החיסכון המצטבר לקצבהתשלום החיסכון המצטבר לקצבהתשלום החיסכון המצטבר לקצבה  .2

  23  הוראות לתשלום הקצבה למבוטח שהגיע לתום תקופת הביטוחהוראות לתשלום הקצבה למבוטח שהגיע לתום תקופת הביטוחהוראות לתשלום הקצבה למבוטח שהגיע לתום תקופת הביטוחהוראות לתשלום הקצבה למבוטח שהגיע לתום תקופת הביטוח  ....3333

  23    לי הקצבהלי הקצבהלי הקצבהלי הקצבהמסלומסלומסלומסלו  ....4444

  24    היוון קצבההיוון קצבההיוון קצבההיוון קצבה  ....5555

  25  נספח מסלולי השקעהנספח מסלולי השקעהנספח מסלולי השקעהנספח מסלולי השקעה

  25  מנורה כללימנורה כללימנורה כללימנורה כללי

  שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.  מנורה מניותמנורה מניותמנורה מניותמנורה מניות

  שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.  מנורה מניות חו"למנורה מניות חו"למנורה מניות חו"למנורה מניות חו"ל

  שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.  מנורה מט"חמנורה מט"חמנורה מט"חמנורה מט"ח

  שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.  מנורה שקליםמנורה שקליםמנורה שקליםמנורה שקלים

  שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.  מנורה צמוד מדדמנורה צמוד מדדמנורה צמוד מדדמנורה צמוד מדד

  שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.  מנורה טווח קצרמנורה טווח קצרמנורה טווח קצרמנורה טווח קצר

  שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.  מסלול כהלכהמסלול כהלכהמסלול כהלכהמסלול כהלכה
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        ועצמאיםועצמאיםועצמאיםועצמאים    ))))שכיריםשכיריםשכיריםשכירים((((תנאים כלליים לביטוח מנהלים תנאים כלליים לביטוח מנהלים תנאים כלליים לביטוח מנהלים תנאים כלליים לביטוח מנהלים     ----2013201320132013    סטטוססטטוססטטוססטטוס
וכקופת גמל וכקופת גמל וכקופת גמל וכקופת גמל     ,,,,ולעצמאיולעצמאיולעצמאיולעצמאי    לשכירלשכירלשכירלשכיר    ,כקופת גמל לא משלמת לקצבה,כקופת גמל לא משלמת לקצבה,כקופת גמל לא משלמת לקצבה,כקופת גמל לא משלמת לקצבהולעצמאיולעצמאיולעצמאיולעצמאי    לשכירלשכירלשכירלשכיר    משלמת לקצבהמשלמת לקצבהמשלמת לקצבהמשלמת לקצבהמאושרת כקופת גמל מאושרת כקופת גמל מאושרת כקופת גמל מאושרת כקופת גמל 
        לעצמאילעצמאילעצמאילעצמאיקופת גמל לתגמולים קופת גמל לתגמולים קופת גמל לתגמולים קופת גמל לתגמולים לשכיר ולשכיר ולשכיר ולשכיר ולתגמולים ולפיצויים לתגמולים ולפיצויים לתגמולים ולפיצויים לתגמולים ולפיצויים 

        

        דרותדרותדרותדרותהגהגהגהג ....1111
        בפוליסה זו תהיה לכל אחד מן המונחים הבאים המשמעות לצידו כמפורט להלן:

לפי יום הולדתו הקרוב  מבוטחבשנים שלמות, ולענין זה ייקבע גיל ה מבוטחגילו של ה  ::::מבוטחמבוטחמבוטחמבוטחגיל הגיל הגיל הגיל ה
יל ובין אם הוא חל ביותר לתאריך החישוב (בין אם יום ההולדת חל לפני מועד קביעת הג

  ;24 , לפי הוראות סעיףלאחר מכן)
   ;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 בדף פרטי  10סעיף לפי הוראות  , מדי חודש,ון המצטברסכחסכום המנוכה מה        ::::סכון המצטברסכון המצטברסכון המצטברסכון המצטברדמי ניהול מהחדמי ניהול מהחדמי ניהול מהחדמי ניהול מהח

 הביטוח;
 , וכמפורט בדף פרטי הביטוח;10 עיףסלפי הוראות  סכום המנוכה מההפקדה,        ::::הפקדההפקדההפקדההפקדהההההדמי ניהול מדמי ניהול מדמי ניהול מדמי ניהול מ

המהווה חלק בלתי נפרד ממנה, הכולל בין  כפי שישתנה מעת לעת, דף המצורף לפוליסה,  :ביטוחביטוחביטוחביטוחההההדף פרטי דף פרטי דף פרטי דף פרטי 
 חלוקת ההפקדות בין תכנית הקצבה המשלמת מספר הפוליסה,, מבוטחפרטי האת  יתרה

הפרטים פיצויים, לפי הענין, ולההפרשות לתגמולים ושיעור ותכנית הקצבה הלא משלמת, 
במידה וייעשה שינוי בתנאי כלשהו המופיע בדף  .העיקריים של הביטוח לפי פוליסה זו

 10פרטי הביטוח, יישלח למבוטח דף פרטי ביטוח מעודכן בצירוף הסבר לגבי השינוי תוך 
 ;נויימי עסקים מיום ביצוע השי

 הוראותחוק חוזה הביטוח,  הוראות ובכללם, חלים על קופות ביטוחכל החוקים והתקנות ה        ::::תחיקתיתחיקתיתחיקתיתחיקתיהההההסדר הסדר הסדר הסדר הההה
הוראות תקנות מס הכנסה החלות על קופת ביטוח, פקודת מס הכנסה,  ,חחוק הפיקו
מכח חוק קופות הוראות תקנות  ,לענין קופת ביטוחחלות ה קופות הגמלחוק הוראות 

  ;חלות על הפוליסה אותן הוראותככל שוכפי שהן מעת לעת  הכלהממונה, והוראות ו ,הגמל
, שבין 2011 מרץב 6) מיום 7021/2011ההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק (  ההסכם הכללי לביטוח פנסיוני:ההסכם הכללי לביטוח פנסיוני:ההסכם הכללי לביטוח פנסיוני:ההסכם הכללי לביטוח פנסיוני:

לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, לרבות 
    ;שניתן לגביוצו ההרחבה 

ולהוראות ההסדר  12להוראות סעיף  ףקופת גמל אחרת, בכפולפוליסה מההעברת כספים   העברת כספים:העברת כספים:העברת כספים:העברת כספים:
  ;התחיקתי

 תשלוםלרבות  באופן רציף ובמועדים קבועים מראש,לחברה,  םהמשול התשלום השוטף  ::::הפקדההפקדההפקדההפקדה
הוראות בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפיפות ל , והכלהקיים בפוליסההפקדות בגין חוב 

  ;ההסדר התחיקתי
כהפקדה חד פעמית ושאיננו  לאחר קבלת הודעה על כךו שהחברה נאותה לקבלתשלום כל   ::::הפקדה חד פעמיתהפקדה חד פעמיתהפקדה חד פעמיתהפקדה חד פעמית

   ;נכלל בהגדרת הפקדה כאמור לעיל
  ;ממנורה מבטחים ביטוח בע"                                ::::חברהחברהחברהחברההההה

 ;1958- תשי"חהחוק הגנת השכר,                         ::::חוק הגנת השכרחוק הגנת השכרחוק הגנת השכרחוק הגנת השכר
 ;1981-ים פיננסיים (ביטוח), התשמ"אחוק הפיקוח על שירות                        ::::חוק הפיקוחחוק הפיקוחחוק הפיקוחחוק הפיקוח

 ;1981-התשמ"א ,חוק חוזה הביטוח    ::::חוק חוזה הביטוחחוק חוזה הביטוחחוק חוזה הביטוחחוק חוזה הביטוח
 ;1963-תשכ"גהחוק פיצויי פיטורים,                 ::::חוק פיצויי פיטוריםחוק פיצויי פיטוריםחוק פיצויי פיטוריםחוק פיצויי פיטורים

 ;2005- חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה              ::::חוק קופות הגמלחוק קופות הגמלחוק קופות הגמלחוק קופות הגמל
  ;1987- חוק שכר מינימום, התשמ"ז                חוק שכר מינימום:חוק שכר מינימום:חוק שכר מינימום:חוק שכר מינימום:

 ;ובניכוי הפרמיההפקדה הההפקדה בניכוי דמי ניהול מ                                ::::חסכוןחסכוןחסכוןחסכון
במסגרת העברת  וסכומים שהועברו לפוליסה בתוספת הפקדות חד פעמיות, החסכוןסך             ::::חסכון מצטברחסכון מצטברחסכון מצטברחסכון מצטבר

ניהול בניכוי דמי ופוליסה ב ןחסכול תבתוספת התשואה בגין ההשקעות המיוחס, כספים
  שך או הועבר מהפוליסה;כל סכום שנמבניכוי ו מהחסכון המצטבר

 ;1994- כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד                        ::::יום עסקיםיום עסקיםיום עסקיםיום עסקים
 ;נו על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכתתצו קיום צוואה שנילפי יורשים לפי צו ירושה או ה            ::::חוקייםחוקייםחוקייםחוקייםההההיורשים יורשים יורשים יורשים הההה
המחיה  "מדד המחירים לצרכן (מדד יוקרכ במועד עריכת פוליסה זומדד המחירים הידוע         ::::מדדמדדמדדמדדהההה

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או  "הכולל פירות וירקות)
יבוא במקומו, בין אם שאו כל מדד אחר  ,העניןגוף או מוסד רשמי אחר, לפי כל על ידי 

 ;יהיה מבוסס על אותם נתונים ובין אם לאו
  ;תחילת הביטוחבהמדד הידוע         ::::יסודייסודייסודייסודיההההמדד מדד מדד מדד הההה
  ;16סעיף הוראות לפי קבלת תגמולי הביטוח בקרות מקרה הביטוח, הזכאי ל                          ::::מוטבמוטבמוטבמוטבהההה

  , כהגדרתה בחוק קופות הגמל;שניתן לרכוש בקופת ביטוחמוכרים סיכוני ביטוח                 כיסויים ביטוחיים:כיסויים ביטוחיים:כיסויים ביטוחיים:כיסויים ביטוחיים:
  מבוטח עצמאי או מבוטח שכיר;         ::::מבוטחמבוטחמבוטחמבוטח

 של מעביד בגינו ללא תשלום מקביל ,מבוטח יחיד, לרבות עובד, המשלם הפקדות לפוליסה        ::::מבוטח עצמאימבוטח עצמאימבוטח עצמאימבוטח עצמאי
 ;ביטוחהשמו מפורט בדף פרטי שו

   ;ביטוחהשמו מפורט בדף פרטי שמעבידו משלם בעדו כספים לפוליסה ושעובד         שכיר:שכיר:שכיר:שכיר:    מבוטחמבוטחמבוטחמבוטח
 בחוק קופות הגמל;כהגדרתו  הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון,                      הממונה:הממונה:הממונה:הממונה:
 נספח מסלולי ההשקעה המצורף לפוליסה זו,, כמשמעותו ב"כללימנורה "השקעה המסלול   :מחדלמחדלמחדלמחדלההההברירת ברירת ברירת ברירת השקעה השקעה השקעה השקעה מסלול מסלול מסלול מסלול 

  ;, באישור הממונהלענין זה שתקבע החברהאו כל מסלול השקעה אחר 
        על פי הפוליסה; ההפקדותומשלם בעבורו את שכיר של מבוטח  סיקוהמשמש כמע        מעביד:מעביד:מעביד:מעביד:



326נספח                                                                                                         
 

12/2012  M326   מנורה מבטחים ביטוח בע"מ                                                                  26מתוך  5עמוד 

 בר, או חלק החסכון המצטםפיטורי עבור פיצויי מעבידה בידיחלק ההפקדה המשולם         ::::מרכיב הפיצוייםמרכיב הפיצוייםמרכיב הפיצוייםמרכיב הפיצויים
 , הכל לפי הענין;הנובע מחלק ההפקדות האמור

הנובע  , או חלק החסכון המצטברעבור תגמולים מעבידידי הבחלק ההפקדה המשולם    ::::מעבידמעבידמעבידמעבידמרכיב תגמולי המרכיב תגמולי המרכיב תגמולי המרכיב תגמולי ה
 , הכל לפי הענין;מחלק ההפקדות האמור

או חלק , העובד עבור תגמולים שלממשכורתו באמצעות ניכוי חלק ההפקדה המשולם   ::::מרכיב תגמולי העובדמרכיב תגמולי העובדמרכיב תגמולי העובדמרכיב תגמולי העובד
  , הכל לפי הענין;הנובע מחלק ההפקדות האמור החסכון המצטבר

 -עצמאי  מבוטחלענין ו .ומרכיב תגמולי העובד מעבידמרכיב תגמולי ה - לענין מבוטח שכיר   ::::התגמוליםהתגמוליםהתגמוליםהתגמולים    מרכיבמרכיבמרכיבמרכיב
חלק החסכון המצטבר הנובע  עצמאי אועמית ההפקדה המשולמת בגינו במעמד 

 ;עצמאימית עהמשולמות בגינו במעמד  פקדותהמה
או  אובדן כושר עבודתו של המבוטחאו  מות המבוטחאחד או יותר מהמקרים הבאים:         ::::מקרה הביטוחמקרה הביטוחמקרה הביטוחמקרה הביטוח

  ;בפוליסה והכל כהגדרתם ,התחלת תשלום הקצבהמועד 
סדר ההוראות הבכפוף ל, שעל פיה משולמת ההפקדה, שכיר מבוטחמשכורתו החודשית של         ::::משכורתמשכורתמשכורתמשכורת

   ;התחיקתי
   ;וכפי שיעודכן בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי (ה) לחוק קופות גמל23גדרתו בסעיף כה        סכום הקצבה המזערי:סכום הקצבה המזערי:סכום הקצבה המזערי:סכום הקצבה המזערי:

וכל נספח ותוספת  פרטי הביטוח , דף, וכן ההצעהלבין החברה המבוטחחוזה ביטוח שבין         ::::פוליסהפוליסהפוליסהפוליסההההה
  ;זה הביטוח האמורוחהמצורפים ל

הריסק הזמני ת של כיסוי תשלום העלו, לרבות פסקנינה גבפוליסה שתשלום ההפקדות         ::::פוליסה מוקפאתפוליסה מוקפאתפוליסה מוקפאתפוליסה מוקפאת
 ;15כאמור בסעיף 

  ;1961- פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א        פקודת מס הכנסה:פקודת מס הכנסה:פקודת מס הכנסה:פקודת מס הכנסה:
 לרכישת כיסויים ביטוחיים יםהמיועד ,מתוך ההפקדה המנוכים באופן שוטף סכומים        ::::פרמיהפרמיהפרמיהפרמיה

 ;דף פרטי הביטוחלתנאי הפוליסה וכמפורט בבהתאם 
            ;, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתישניתן למשוך ממנה כספים במישריןקופת גמל לקצבה         קופת גמל משלמת לקצבה:קופת גמל משלמת לקצבה:קופת גמל משלמת לקצבה:קופת גמל משלמת לקצבה:

וכספים  קופת גמל לקצבה שלא ניתן למשוך ממנה כספים, למעט כספים ממרכיב הפיצויים        קופת גמל לא משלמת לקצבה:קופת גמל לא משלמת לקצבה:קופת גמל לא משלמת לקצבה:קופת גמל לא משלמת לקצבה:
, אלא באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת אחרים בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי

        לקצבה;
 18 לסעיף ובכפוף הביטוח פרטי בדף נקובכ הביטוח תקופת תוםל המבוטח של הגיעו מועד        ::::תום תקופת הביטוחתום תקופת הביטוחתום תקופת הביטוחתום תקופת הביטוח

, ובלבד שמועד זה לא יחול טרם הגיעו של המבוטח לגיל פרישה מוקדמת כמשמעותו להלן
  , כפי שיהיה במועד תחילת הביטוח;2004-בחוק גיל פרישה, התשס"ד

  חיסכון המצטבר לקצבה מאושרת כקופת גמל משלמת לקצבה תכנית ההמשך לקצבה בגין ה ::::המשך לקצבההמשך לקצבההמשך לקצבההמשך לקצבהתכנית תכנית תכנית תכנית 
  לשכירים ולעצמאים.                                              

  
שאושרה על פי  תכנית ביטוח חיים הכלולה בפוליסה,משלמת לקצבה שהיא לא קופת גמל   תכנית קצבה לא משלמת:תכנית קצבה לא משלמת:תכנית קצבה לא משלמת:תכנית קצבה לא משלמת:

   ;1981-ושינוי תוכניות), תשמ"ב צו הפיקוח על עסקי ביטוח (תוכניות ביטוח חדשות
תכנית ביטוח חיים הכלולה בפוליסה, שאושרה על פי צו קופת גמל משלמת לקצבה שהיא   תכנית קצבה משלמת:תכנית קצבה משלמת:תכנית קצבה משלמת:תכנית קצבה משלמת:

  ;1981-הפיקוח על עסקי ביטוח (תוכניות ביטוח חדשות ושינוי תוכניות), תשמ"ב

 
 חאו הוראות מכו 1964-מל), התשכ"דתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות ג        ::::תקנות מס הכנסהתקנות מס הכנסהתקנות מס הכנסהתקנות מס הכנסה

 כפי שיחולו מעת לעתיבואו במקומן,  , ו/אוחוק קופות הגמל ו/או תקנות שיותקנו מכוחו
 ;ככל שהן חלות על הפוליסהו

הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(העברת כספים בין קופות גמל), תקנות         הניוד:הניוד:הניוד:הניוד:    תקנותתקנותתקנותתקנות
 .2008-התשס"ח

  
, תאימות, לפי הענין, גם למין נקבהמומילים במין זכר , מתאים, לפי הענין, גם ללשון רבים, בלשון יחיד פוליסה זוכל האמור ב

  כל האמור בפוליסה לגבי מרכיב הפיצויים מתייחס לענין מבוטח שכיר בלבד. .הוראה מפורשת אחרת פוליסהאלא אם יש ב
  כותרות הסעיפים לא ישמשו כמקור פרשנות.

  

     תוקף הפוליסהתוקף הפוליסהתוקף הפוליסהתוקף הפוליסה ....2222
תכנס לתוקפה בכפוף לקבלת הפקדה ראשונה אחת לפחות ובתנאי שבמועד קבלת ההפקדה כאמור היה ליסה הפו  ....אאאא

  המבוטח בין החיים, ובהתאם לאמור להלן.

 , יחולו התנאים כדלהלן:הצהרת בריאות) הכוללת(קיבלה החברה הפקדה ראשונה וכן הצעת ביטוח בכתב   ....בבבב
דחתה החברה ואולם אם , האמורה התאם לקבוע בהצעת הביטוחתנאי הכיסוי הביטוחי ותנאי החסכון, ייקבעו ב ))))1111

 ביטוחי, הציעה הצעה נגדית לכיסויאם או  ) להלן,2את הצעת הביטוח, לא יחול כיסוי ביטוחי, כאמור בפסקה ב(
 ) להלן;3יחול הכיסוי הביטוחי בהתאם להצעתה הנגדית של החברה, כאמור בפסקה ב(

 שישה או שלושה) להלן, 4בפסקה ב( כאמור המועדים בתוך, איתרש תהא החברה: חלביטו ההצעה דחיית ))))2222
 ובתנאיח לביטו בהצעה כמפורט הביטוחיים הכיסויים לכל קבלתו אי על למבוטח להודיע, העניין לפי, חודשים
. המבוטח יוכל לבחור הביטוחיים הכיסויים בגין נוספת פרמיה מהמבוטח תגבה לא זו הודעה מועד שלאחר

או לבטל את הפוליסה ובמקרה זה לא ייגבו הפקדות  יסה לחסכון בלבד ללא כיסויים ביטוחייםלהמשיך את הפול
 ;נוספות

 שישה או שלושה) להלן, 4בפסקה ב( כאמור המועדים תוך ת,רשאי תהא החברה: נגדית לכיסוי ביטוחי הצעה ))))3333
 הצעהה תנאי את אשרל יתבקש המבוטחנגדית לכיסוי ביטוחי.  בהצעה למבוטח לחזור, העניין לפי, חודשים
 ההצעה פי על הביטוח תנאי יחולו ואל ימים 60לך ובמה אליו הועברה שבו מהיום מיםי 60 בתוך וזאת הנגדית
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 הביטוחי הכיסוי תנאי יהיו, כאמור המועד בתוך הצעה הנגדית לכיסוי ביטוחיה תנאי את המבוטח אישר. הנגדית
 עסקים ימי 10תוך  מעודכן ביטוח פרטי דף למבוטח חברהה תשלח, זה במקרההנגדית.  להצעה בהתאם והחסכון

 לאשר סירובו על הודיע או/ו כאמור המועד בתוך הצעה הנגדיתה את המבוטח אישר לא. ממועד ביצוע העדכון
 ספות;נו הפקדות החברה תגבה לא ביטולה ממועד והחל הפוליסה תבוטל, כאמור המועד בתוך תנאיה את

 מיום חודשים שלושה היותר לכל תבוצע נגדית לכיסוי ביטוחי בהצעה למבוטח רהחז או לביטוח ההצעה דחיית ))))4444
 מיום חודשים שישה ונים,נת להשלמת בבקשה למבוטח החברה פנתה אם אובחברה,  ראשונהה ההפקדה קבלת
נגדית  בהצעה למבוטח חזרה לא, ולביטוח ההצעה את דחתה לא החברה אםבחברה.  ראשונהה הפקדהה קבלת

 לא, כאמור המועדים בתוך לביטוח ההצעה תנאי לפי לביטוח קבלתו על למבוטח הודיעה אם ויטוחי, אלכיסוי ב
 ;הביטוח תקופת תום עד לביטוח בהצעה הקבועים התנאים את לשנות החברה רשאית תהא

 שישה או שלושה, כאמור המועדים בתוך הביטוח מקרה קרה: כאמור המועדים בתוך שקרה ביטוח מקרה ))))5555
ה נגדית לכיסוי הצע לו הציעה ולאביטוח ל הצעהעל דחיית הוהחברה לא הודיעה למבוטח  ,העניין לפי, חודשים

ביטוחי, יחול על מקרה הביטוח הכיסוי הביטוחי בהתאם לקבוע בהצעת הביטוח שהתקבלה בחברה, ואולם אם 
על למבוטח מודיעה  לפי הוראות החיתום הקיימות בחברה לגבי מבוטחים בעלי מאפיינים דומים היתה החברה

לא יחול על אותו מקרה ביטוח  -לכיסוי ביטוחי  הצעה נגדית למבוטח הביטוח או היתה מציעה הצעת דחיית
כיסוי ביטוחי כלל (במקרה שהחברה היתה מודיעה למבוטח על דחיה כאמור) או שיחול הכיסוי הביטוחי שהיה 

 ניתן לפי הצעתה הנגדית של החברה, לפי הענין;
 ברה הפקדה ראשונה ולא התקבלה בחברה הצעת ביטוח (לרבות הצהרת בריאות), יחולו התנאים כדלהלן:קיבלה הח  ....גגגג

 ברירתלמסלול ביטוח  בהתאםחסכון, ייקבעו התנאי . כל כיסוי ביטוחילא יחול בלבד ו חסכוןהפוליסה תכלול  ))))1111
 תגמולי ומרכיב ייםהפיצו מרכיבהחלוקה ל, מחדל ברירת השקעה במסלול יושקעו ן: ההפקדותשלהל המחדל
 5% :כך יחולקו כאמור נוהג קיים שלא וככל המבוטח של מעבידו אצל לנהוג בהתאם תתבצע והמעביד העובד

הפיצויים, החלוקה בין תכניות הביטוח  למרכיב 8.33% -ו המעביד תגמולי למרכיב 5%העובד,  תגמולי מרכיבל
ם יופקדו בתכנית קצבה משלמת; במידה וההפקדה במידה שההפקדה כוללת מרכיב תגמולים, הכספי :תתבצע כך

  כוללת מרכיב פיצויים בלבד, הכספים יופקדו בתכנית קצבה לא משלמת, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
 ביטוח הצעת התקבלה אם אלא הביטוח תקופת לתום עד תקפים יהיו) לעיל, 1התנאים המפורטים בפסקה ג( ))))2222

 שישה בתוך ,למבוטח פנתה שהחברה או ההפקדה הראשונה בחברה בלתק מיום חודשים שלושה בתוך מהמבוטח
 תתקבל שלא ככל כי לו והודיעה ביטוח הצעת להמצאת בבקשה ההפקדה הראשונה בחברה, קבלת מיום חודשים
 .הפוליסה תבוטלימים  90 בתוך ביטוח הצעת

 לקבוע בהתאם החברה תנהג לעיל, )2(גבפסקה כאמור  הנקובים המועדים בתוך ביטוח הצעת התקבלה  ))))3333
 יחול, בהתאם להצעת הביטוח החסכון בתנאי שיבוצע שינוי כל .לעיל בסעיף זה) 5(בעד ) 1(ב בפסקאות

ההשקעה. למען הסר ספק הכספים יושקעו  י, למעט לענין מסלולהפקדה הראשונהה קבלת ממועד רטרואקטיבית
  .ההשקעה בהתאם להצעת הביטוח החל ממועד קבלת ההצעה יבמסלול

 ממועד והחל הפוליסה תבוטל ,) לעיל2(גבפסקה  כאמור הנקובים המועדים בתוך ת ביטוחהצע התקבלה לא ))))4444
 .התחיקתי הסדרהוראות הל בהתאם והכל הפקדות נוספות החברה תגבה לא ביטולה

 
        , הפקדות חד פעמיות והעברות כספים לפוליסה, הפקדות חד פעמיות והעברות כספים לפוליסה, הפקדות חד פעמיות והעברות כספים לפוליסה, הפקדות חד פעמיות והעברות כספים לפוליסההפקדותהפקדותהפקדותהפקדות ....3333

באמצעי תשלום המקובל , הסדר התחיקתיהוראות הוע בבמועד הקב בחודשו ההפקדות תשולמנה לחברה מידי חודש  .א
 עצמאי ישולמו ההפקדות לחברה במועדים שנקבעו בטופס ההצעה. מבוטח לענין ,על אף האמור ;החברה על

, ואם התקבלה אצל סוכן בחשבון החברה בפועל תירשם בחשבון הפוליסה ביום העסקים שבו התקבלה ההפקדה  .ב
  , והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.אצל סוכן הביטוחביטוח, ביום העסקים בו התקבלה 

במקרה של תשלום באמצעות הוראת קבע לבנק או תשלום קבוע באמצעות כרטיס אשראי, ייחשב זיכוי חשבון   .ג
 החברה בבנק כיום שבו התקבלה ההפקדה.

  בפועל. לחברה מעבידהעל ידי תהא ההפקדה ששולמה שכיר  מבוטחבגין  ההפקדה  .ד
  .תשלומהבהתאם לשיעור השינוי בין המדד היסודי לבין המדד הידוע במועד  תעודכןעצמאי  מבוטחין ההפקדה בג  .ה
לאחר מכן  ,התגמוליםמרכיב לבין פיצויים המרכיב בין ולק מדי חודש תחפוליסה, כל אחת מהתכניות בכל הפקדה ל  .ו

ה הפרמיה בגין הכיסויים הביטוחיים ינוכו דמי הניהול מההפקדה מכל אחד מהמרכיבים באופן יחסי, לאחר מכן תנוכ
שקע במסלולי השקעה הסדר התחיקתי, היתרה תוהוראות ה(אם קיימים כאלה) מתוך מרכיב התגמולים בלבד ובכפוף ל

 ינוכו דמי ניהול מהחסכון המצטבר. המצטבר ממנו  חסכוןותתווסף לבהתאם לבחירת המבוטח 
, ולהפוך את הפוליסה לפוליסה מוקפאת ת הכיסוי הביטוחילא שולמה ההפקדה במועד, תהא החברה רשאית לבטל א  .ז

  .הוראות חוק חוזה הביטוח ולהוראות חוק הגנת השכר, ללהלן 15סעיף בכפוף ל וכל זאת
ההפקדה באופן יחסי סכום המעביד והמבוטח רשאים להגדיל את יהיו משכורתו של המבוטח, גדלה בכל מקרה שבו   .ח

ובלבד שסיפק  ,לכל דבר ועניןכדין ההפקדות שקדמו להגדלה, יהיה שגדל  ודין חלק ההפקדהלעליית המשכורת, 
לענין פסקה זו, המשכורת ולא מכל סיבה אחרת.  מגידולנובעת  הההפקדסכום המבוטח לחברה הוכחה כי הגדלת 

 כהגדרתה בתקנות מס הכנסה. -משכורת 
, קדות בגין משכורתו הכוללת של המבוטחבשל איחוד הפלפוליסה הפקדה להגדיל את המעביד והמבוטח יהיו רשאים   .ט

הפקדה, קבלת אישורה המוקדם של החברה ובכפוף להוראות ההסדר הגדלת בכפוף למתן הודעה לחברה בדבר 
  התחיקתי.
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לפוליסה מתוך משכורת  (מרכיב תגמולים או מרכיב פיצויים)ה קדהמעביד והמבוטח יהיו רשאים להוסיף מרכיב הפ  .י
, קבלת אישורה המוקדם של החברה ה לפוליסהקדהוספת מרכיב הפעה לחברה בדבר המבוטח, בכפוף למתן הוד

 ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. 
המעביד והמבוטח יהיו רשאים להגדיל את שיעורי ההפקדה לפוליסה מתוך משכורת המבוטח, בכפוף למתן הודעה   .יא

 הסדר התחיקתי. הוראות הבכפוף ללחברה בדבר הגדלת שיעורי ההפקדה, קבלת אישורה המוקדם של החברה ו
המפקיד לעובדו לפוליסה בהתאם לשיעורי , מעביד 2014עד  2008שנות המס , ב) לעילא(י פסקהב למרות האמור  .יב

את שיעורי ההפקדה לפוליסה בהתאם לשיעור  יהיה רשאי להגדיל הכללי לביטוח פנסיוני,ההפקדה שנקבעו בהסכם 
 .שנקבע בהסכם הכללי לביטוח פנסיוני

בכפוף למתן המבוטח, ובמקרה של מבוטח שכיר גם המעביד, יהיו רשאים להפקיד הפקדות חד פעמיות לפוליסה,   .יג
מההפקדות חד  הסדר התחיקתי.הוראות ההודעה לחברה בדבר הפקדתן, קבלת אישורה המוקדם של החברה ובכפוף ל

 פעמיות לפוליסה לא ייגבו דמי ניהול מההפקדה.
ית לפוליסה, מבלי שניתנה לחברה, קודם להפקדתה, הודעה על כך, תגבה החברה דמי ככל שתופקד הפקדה חד פעמ  .יד

ניהול מההפקדה החד פעמית כאילו הייתה הפקדה. במועד בו יובהר לחברה כי מדובר בהפקדה חד פעמית והחברה 
פעמית שלא הפקדה חד  המצטבר. חסכוןשנגבו בגינה יושבו ל הפרמיהודמי הניהול תאשר את ההפקדה החד פעמית, 

 .ל שנגבוכניהול והפרמיה, כהבמלואה, לרבות החזרת דמי  אושרה על ידי החברה תוחזר
 

        תכנית קצבה לא משלמתתכנית קצבה לא משלמתתכנית קצבה לא משלמתתכנית קצבה לא משלמתלבין לבין לבין לבין חלוקת ההפקדות בין תכנית קצבה משלמת חלוקת ההפקדות בין תכנית קצבה משלמת חלוקת ההפקדות בין תכנית קצבה משלמת חלוקת ההפקדות בין תכנית קצבה משלמת  ....4444

קצבה לא משלמת, כפי שנבחרו על ידי המבוטח בטופס ההצעה לת לקצבה משלמת וופוליסה זו כוללת את תנאי התכני  .א
 .בכפוף להסדר התחיקתי, הצעת הביטוחבמועד הגשת 

ההפקדה שבמידה הלן: פירוט שיופקדו הכספים בהתאם ל, לעיל )א( פסקהכאמור בתכניות ביטוח לא בחר המבוטח   .ב
במידה וההפקדה כוללת מרכיב פיצויים בלבד,  ;כוללת מרכיב תגמולים, הכספים יופקדו בתכנית קצבה משלמת

 מת, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.הכספים יופקדו בתכנית קצבה לא משל
להוראות ההסדר לגבי ההפקדות, בכפוף  תכניות הביטוחהמבוטח יהיה רשאי בכל עת לשנות את הבחירה בין   .ג

השינוי ייכנס לתוקף בתוך  .יודיע על כך לחברה בכתב התכניותמבוטח המבקש לשנות את הבחירה בין התחיקתי. 
ימי עסקים מיום ביצוע  10דף פרטי ביטוח מעודכן יישלח תוך ו ,חברהשלושה ימי עסקים מיום קבלת ההודעה ב

  השינוי.

תכנית בין בכל הפקדה חד פעמית שתופקד לפוליסה, יבחר המבוטח את אופן חלוקתה בין תכנית קצבה משלמת ל  .ד
ת קצבה לא משלמת, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. לא ניתנה הוראה כאמור, יופקדו הכספים בהתאם להוראו

 לעיל. )ב( פסקה
 
        העברת כספים אל הפוליסההעברת כספים אל הפוליסההעברת כספים אל הפוליסההעברת כספים אל הפוליסה ....5555

 להוראות ההסדר התחיקתי.  בהתאםר כספים לפוליסה יהעבל רשאי יהיה המבוטח  .א
 מהעברת כספים לפוליסה לא ייגבו דמי ניהול מההפקדה.   .ב
בכל העברת כספים לפוליסה, יבחר המבוטח את אופן חלוקתם בין תכנית קצבה משלמת לבין תכנית קצבה לא   .ג

, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. לא בחר המבוטח, יופקדו הכספים בתכנית קצבה משלמת, למעט כספים משלמת
ולפיצויים בתכנית קצבה לא משלמת,  המועברים מקופת גמל לתגמולים ולפיצויים, שיופקדו לקופת גמל לתגמולים

 תכנית קצבה לא משלמת.ולמעט העברה של כספי פיצויים בלבד מקופת גמל לא משלמת לקצבה, שיופקדו ל
 

        בגין מבוטח שכירבגין מבוטח שכירבגין מבוטח שכירבגין מבוטח שכיר    מעבידמעבידמעבידמעבידעל ידי על ידי על ידי על ידי     הפקדותהפקדותהפקדותהפקדותאיחור בתשלום איחור בתשלום איחור בתשלום איחור בתשלום  ....6666

בהתאם להוראות חוק הגנת  ,תפעל החברה מול המעביד, במועדה שכיר מבוטחבגין  ההפקדה לחברה לא שולמה  .א
חיים לרבות לענין משלוח התראות לשם גבית החוב ולענין שמירת הכיסויים הביטו ,השכר, ובמועדים הקבועים בו

 .בפוליסה
 תשלח מה לחברה ההפקדה בגין מבוטח שכיר במועדה,שול לא בו מקרה בכל ,השכר הגנת חוק לפי פעולותיה במסגרת  .ב

 רואים שבו מהיוםימים  21 מתום חודשים שישה שחלפו לאחר ,למעביד העתק עם ,בכתב הודעה למבוטח החברה
 קדה.ההפ את להעביר המעביד על היה שממנה המשכורת את כמולנת

, בשיעור שלא ועל חשבונו מעבידריבית פיגורים שתשולם על ידי הבתשלום הפקדה, תתווסף להפקדה  מעבידאיחר   .ג
לעת, ת מהמערכת הבנקאית שמפרסם החשב הכללי מעכספים ור בהעברת יפחת משיעור ריבית הפיגורים בשל איח

 ההפקדה. על החלות הפוליסה הוראות ולויח,לפוליסה שישולם בפיגור סכום על הסדר התחיקתי.הוראות הבכפוף ל
, הסדר התחיקתיהוראות הבאת ההפקדות במועדים שנקבעו  מעביד, לא שילם זה 6לגרוע מיתר הוראות סעיף מבלי   .ד

להוראות ההסדר פיצויי הלנה ושיפוי בהתאם ריבית,  מעבידמהתבוע לבהתאם לשיקול דעתה, ת תהא החברה רשאי
 .ת להגיע להסדר עם המעביד הכולל ויתור על פיצויי הלנה או ריביתואולם החברה תהא רשאי התחיקתי

דמי הניהול  ואת הפרמיה את החברה תנכה, מהמעביד החברה שגבתה או/ו המעביד ידי על מהששול הפקדה מכל  .ה
  .מההפקדה

 
        בחירת מסלולי ההשקעה ושינוייםבחירת מסלולי ההשקעה ושינוייםבחירת מסלולי ההשקעה ושינוייםבחירת מסלולי ההשקעה ושינויים ....7777

השונים. לענין  במסלולי ההשקעה וליםמרכיב התגמההשקעות של  תמהילאת  בטופס ההצעה לביטוח, יקבע המבוטח  .א
 ;כרכיב אחדהתגמולים  ימרכיב יראו את האמור ההשקעות תמהיל
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 התקיים אחד מאלה: אם מרכיב הפיצויים יושקע במלואו במסלול השקעה ברירת המחדל, אלא  .ב
 שמרכיב הפיצויים יושקע במסלול אחר שקבע המבוטח; לכך הסכמת המעביד התקבלה בחברה ))))1111
 14סכם לפיו הכספים שבמרכיב הפיצויים יבואו במקום פיצויי פיטורים, בהתאם להוראות סעיף הומצא לחברה ה ))))2222

 לחוק פיצויי פיטורים;
למרכיב הפיצויים ולמרכיב  יםהשקעות שונ תמהילייוכל לקבוע  מבוטח שכיר(ב) לעיל,  פסקהבבכפוף לאמור   .ג

  .התגמולים
, המצטבר חסכוןאו לגבי הלגבי ההפקדות  ולי ההשקעההמבוטח יהיה רשאי בכל עת לשנות את הבחירה בין מסל  .ד

לעיל. מבוטח  )ב( פסקה בהתקיים הוראות בכפוף לתנאי מסלולי ההשקעה באותו מועד, ולגבי מרכיב הפיצויים, 
השינוי ייכנס לתוקף בתוך שלושה ימי , המבקש לשנות את הבחירה בין מסלולי ההשקעה יודיע על כך לחברה בכתב

 ימי עסקים מיום ביצוע השינוי. 10ת ההודעה בחברה. דף פרטי ביטוח מעודכן יישלח תוך עסקים מיום קבל
עד ליום  וממנו הועברכספים המועברים ממסלול השקעה אחד למסלול השקעה אחר, יזכו בתשואת מסלול ההשקעה   .ה

ם העסקים שבו העסקים בו תיעשה ההעברה, ובתשואת המסלול אליו הועברו החל מיום העסקים הראשון שלאחר יו
 תיעשה ההעברה.

, החדש, יחולו הוראות פסקה (ב) על מרכיב הפיצויים הנובע מהפקדות המעביד חדשהחל המבוטח לעבוד אצל מעביד   .ו
 ולא תהא לענין זה נפקות להסכמת המעביד הקודם או להסכם שנערך עם המעביד הקודם.

שיעורי ההפקדה לפוליסה  הוגדלו(ט) או 3סעיף  לפיאו  (ח)3לפי סעיף  בו גדלה משכורתו של המבוטחבכל מקרה   .ז
, יחולקו הכספים בין מסלולי ההשקעה בהתאם (יב)3לפי סעיף  בהתאם לשיעור שנקבע בהסכם הכללי לביטוח פנסיוני
 אותו המועד. להוראות לגבי חלוקת ההפקדות כפי שתהיינה בתוקף ב

 לאהעברת כספים  או(יג), 3לפי סעיף פעמית לפוליסה הפקדה חד (י), 3הוספת מרכיב הפקדה לפוליסה לפי סעיף בכל   .ח
(ב) לעיל. לא ניתנה - (א) ו פסקאותיבחר המבוטח את תמהיל ההשקעות בגינה בכפוף לאמור ב ,5לפי סעיף  פוליסהה

הוראה כאמור, יחולקו הכספים בין מסלולי ההשקעה בהתאם להוראות לגבי חלוקת ההפקדות כפי שתהיינה בתוקף 
 .מועדאותו הב

 במסלול השקעה ברירת המחדל. הכספיםיושקעו לעיל,  )ח( פסקהבכל מקרה בו לא ניתן לפעול לפי הוראות   .ט
 
 השקעותהשקעותהשקעותהשקעותניהול הניהול הניהול הניהול ה ....8888

 לול השקעהסלמדיניות ההשקעה של כל מסעיף זה, להוראות תבוצענה בהתאם  השונים הההשקעההשקעות במסלולי   .א
  .י, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתכאמור בנספח מסלולי השקעה

 נפרד. ןחשבובמסגרת  ,תנוהלנה בנפרד מיתר השקעות החברה בכל מסלול השקעה ההשקעות  .ב
לא יאוחר מיום העסקים העוקב ליום  המתאימיםההשקעה  יבמסלול הכספים שיופקדו למרכיב החסכון יושקעו  .ג

 קבלתם. 
תוך התחשבות בתשואות  ,ההשקעות ייעשו על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי, על פי אמות מידה מקצועיות  .ד

, וזאת בתום לב, ים במסגרת התכניתמבוטחשל כלל ה ענינםובסיכונים ומבלי להעדיף כל ענין וכל שיקול על פני 
 .בשקידה נאותה ובזהירות נאותה

החברה רשאית, בכל עת, לבצע פעולות קנייה, מכירה, השאלה של נכסים וכל פעולה עסקית אחרת בנכסים המופקדים   .ה
 .וכמפורט בנספח מסלולי השקעה ההסדר התחיקתיוהכל לפי הוראות  השקעה בכל מסלול

מסלול  ם באותונכסין המ 10%- מ ליותר תבמקרה של חריגה במדיניות ההשקעה במסלול השקעה כלשהו הנוגע  .ו
, בין עקב שינויים מהותיים בתשואות הנכסים בשוק ההון ובין עקב פדיונות יום 14לתקופה העולה על  השקעה
דיווח על החריגה ממדיניות ההשקעה  ., תתוקן החריגה באופן מיידייים במסלול ההשקעה או מכל סיבה אחרתמהות

 ועל אופן תיקונה יימסרו לוועדת ההשקעות בישיבתה הקרובה למועד התיקון, ולממונה אחת לרבעון.
 

 וסגירתםוסגירתםוסגירתםוסגירתם    מסלולי השקעהמסלולי השקעהמסלולי השקעהמסלולי השקעהפתיחת פתיחת פתיחת פתיחת  ....9999
 לפתיחת אותו מסלול השקעה. ממונהה אישורבכפוף להחברה רשאית לפתוח מסלול השקעה חדש,   .א
 :ממונההאישור בכפוף ל ,המנויות להלןהדרכים באחת ר מסלול השקעה, גוהחברה רשאית לס  .ב

 ;הפקדת כספים חדשיםפני בסגירת מסלול ההשקעה  )1
 למסלול השקעה אחר. הנסגרהשקעה ההכספים שנצברו במסלול תוך העברת סגירת מסלול ההשקעה לחלוטין,  )2

טרם סגירת מסלול ביום  45על סגירת מסלול השקעה, תשלח הודעה על כך למבוטח לפחות  החליטה החברה  .ג
במסגרת ההודעה תבקש החברה מהמבוטח לקבוע מסלול השקעה חלופי להפקדת כספים חדשים או  ;ההשקעה
לא אם החליטה החברה על סגירת מסלול השקעה ו במסלול ההשקעה הנסגר, לפי הענין; צבוריםהכספים הלהעברת 

יום  30תוך להפקדת הכספים החדשים או להעברת הכספים הצבורים, לפי הענין, קבע המבוטח מסלול השקעה חלופי 
לא  מחדלהברירת השקעה למסלול  המבוטח מסלול השקעה, לגביהם לא קבעם כספיהמשלוח ההודעה, יועברו מועד מ

 .הפעולה המתאימהביצוע ימי עסקים מיום  10יאוחר ממועד סגירת המסלול; דף פרטי ביטוח מעודכן יישלח תוך 
שינוי מהותי במדיניות ההשקעה במסלול ההשקעה ייחשב כסגירה כללית של מסלול ההשקעה, ופתיחת מסלול   .ד

מנכסי מסלול  20%-שינוי במדיניות ההשקעה בלמעלה מ - השקעה חדש. לענין זה "שינוי מהותי במדיניות ההשקעה" 
 ההשקעה.

 
 דמי ניהולדמי ניהולדמי ניהולדמי ניהול ....10101010

  .ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי קבוע בדף פרטי הביטוחה דמי ניהול מההפקדה בשיעור יגבוי המכל הפקד  .א
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 ).יד(3 פסקהב, מלבד בכפוף לאמור מהפקדה חד פעמית לא ייגבו דמי ניהול מההפקדה  .ב
 העברת כספים לא ייגבו דמי ניהול מההפקדה.כספים המועברים לפוליסה במסגרת מ  .ג
דמי הניהול מהחסכון  .בדף פרטי הביטוחקבוע כ שנתימהחסכון המצטבר בשיעור ם יומייהחברה תגבה דמי ניהול   .ד

, בכפוף להוראות ההסדר וסכון המצטבר או חלקימושקע הח בהם השקעהה ימכל מסלולבאופן יחסי המצטבר ייגבו 
 התחיקתי.

של שנתי שיעור ב סכון המצטברימהחיומיים תגבה החברה דמי ניהול  למרות האמור לעיל, במהלך תשלומי הקצבה  .ה
 .לא משלמתהקצבה ההמשך של תכנית ה תכניתהן בתכנית לקצבה משלמת והן ב 0.5%

להלן ואשר מפורט בדף  34בכל מקרה בו יבקש המבוטח להקטין את סכום הביטוח למקרה מוות כהגדרתו בסעיף   .ו
והכל בכפוף להוראות  החברה תהא רשאית להעלות את שיעור דמי הניהול לדמי הניהול המירביים,פירטי הביטוח

 מפורט בדף פירטי הביטוח.בהתאם לההסדר התחיקתי ו
מקרה בו יבקש המבוטח להקטין את סכום הביטוח למקרה בכל בעת שינוי ממבוטח שכיר למבוטח עצמאי ולהיפך,  .ז

ל להלן ואשר מפורט בדף פרטי הביטוח, החברה תהא רשאית להעלות את שיעור דמי הניהו 34מוות כהגדרתו בסעיף 
 לדמי הניהול המירביים והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי וכפי המפורט בדף פירטי הביטוח.

 
ימי עסקים  10בדמי הניהול מהשיעור הנקוב בדף פרטי הביטוח, יישלח דף פרטי ביטוח מעודכן תוך  שינויבמקרה של   .ח

 מיום ביצוע השינוי.
 

 תשואהתשואהתשואהתשואהחישוב חישוב חישוב חישוב  ....11111111
 בהתאםיעשה  ממסלול השקעה אחד לאחר במקרה של העברת כספים , לרבותמסלול השקעהכל חישוב התשואה ב

  .כפי שיחולו מעת לעת להוראות ההסדר התחיקתי
  

         העברת כספים בין קופות גמלהעברת כספים בין קופות גמלהעברת כספים בין קופות גמלהעברת כספים בין קופות גמל ....12121212
 בהתאם והכל ,אחרת גמל לקופת, וחלק או וכול, בפוליסהאת החיסכון המצטבר להעביר  רשאי יהיה המבוטח  .א

 הסדר התחיקתי.הוראות הל
 .הסדר התחיקתיהוראות הבהמפורטים  למועדים בהתאם תתבצע מצטברהחיסכון ה העברת  .ב
 ההסדר התחיקתי. להוראות בהתאם דיווח למבוטח, תמסור החברה החיסכון המצטבר העברת במועד  .ג
כיסוי ביטוחי לאובדן כושר לרכוש להפקיד כספים לפוליסה וממשיך אך , מהפוליסהחיסכון מצטבר שהעביר מבוטח   .ד

החברה תהיה זכאית לעדכן את הפרמיה בשל הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה העברה, בחברה לאחר ה עבודה
כך יינים דומים, פוליסה בעלת מאפ למצטרף חדש הרוכשהנהוגה בחברה במועד ההעברה המלאה בהתאם לפרמיה 

 ינים דומים. ילמצטרף חדש הרוכש פוליסה בעלת מאפ תהיה זהה לפרמיה הנקבעת שהפרמיה
מוות ה רלמקלרכוש כיסוי ביטוחי אך ממשיך להפקיד כספים לפוליסה והמצטבר,  סכוןיחביר חלק מהמבוטח שהע  .ה

בהתאם לחלק היחסי של למקרה מוות בחברה לאחר ההעברה, החברה תהיה זכאית להקטין את הכיסוי הביטוחי 
 המצטבר, ללא מרכיב הפיצויים, שהועבר מהפוליסה. חסכוןה

בנוגע לכיסוי הביטוחי למקרה התחייבויותיה כל תשוחרר החברה מ, סכון המצטברשל החי מלאההעברה במקרה של   .ו
 מוות. 

, מלאה או חלקית, ללא המשך הפקדות לפוליסה, תשוחרר החברה מכל התחייבויותיה בנוגע הבמקרה של העבר  .ז
 לכיסויים הביטוחיים למקרה מוות ואובדן כושר עבודה.

 .לעת מעת שיחולו כפיי, התחיקת ההסדר להוראות פופותכ זה סעיף הוראות כי מובהר ספק הסר למען  .ח
מהפוליסה לקופת גמל  הכל עוד קיימת למבוטח יתרת הלוואה שלא נפרעה בפוליסה, לא יוכל המבוטח לבצע העבר  .ט

 אחרת והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.
   .י

 
        תשלומים מהפוליסה בתום תקופת הביטוחתשלומים מהפוליסה בתום תקופת הביטוחתשלומים מהפוליסה בתום תקופת הביטוחתשלומים מהפוליסה בתום תקופת הביטוח ....13131313

תכנית קצבה משלמת או ב 2סעיף הוראות לקבל את החסכון המצטבר, בהתאם לבתום תקופת הביטוח יהיה המבוטח זכאי 
 תכנית קצבה לא משלמת, לפי הענין.ב 2סעיף 

 
 משיכת החסכון המצטבר משיכת החסכון המצטבר משיכת החסכון המצטבר משיכת החסכון המצטבר  ....14141414

 בחברה מקובלים שיהיו הטפסים גבי למשרדי החברה בלבד על, כולו או חלקו, תוגש מצטברהחסכון הלמשיכת  הבקש  .א
. הוראות פסקה (א) זו ייחשבו למשרדי החברה כמפורט בסעיף זה הד הגעתהחל ממוע והיא תטופלהבקשה  במועד

 לחוק חוזה הביטוח. 35בהתאם להוראות סעיף כהודעת החברה בדבר המען למשלוח הבקשות, 
 למועדים תשלם החברה את החסכון המצטבר בהתאםהוגשה בקשה למשיכת החסכון המצטבר, כאמור בפסקה (א),   .ב

ימים מהיום שבו הגיעו למשרדי החברה  30 בתוך או גמל קופות לחוק 23 סעיף מכח שיותקנו בתקנות שיפורטו
למעט , אלה מועדים שני מבין המוקדם לפי ר,וכל המסמכים הדרושים לתשלום החסכון המצטב הבקשה האמורה

 לעיל. 13סעיף הוראות התשלומים שהמבוטח זכאי לקבלם לפי 
ממסלול ההשקעה ממנו ביקש את המשיכה, ובמידה  אותו חלק יימשך חלק מן החסכון המצטבר,המבוטח משך   .ג

 באופן יחסי. ,השקעהה ימכל מסלוליימשך אותו חלק  -והמבוטח לא קבע מסלול כאמור 
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 בר (בין אם סכום ביטוח צמוד למדד וביןהמצט חסכוןהמביא בחשבון את הלמקרה מוות בחר המבוטח בסכום ביטוח   .ד
בכל מקרה בו יבצע המבוטח משיכה חלקית, יקטן הכיסוי הביטוחי  ,34תו בסעיף כהגדר),סכום ביטוח לפי משכורתאם 

  המצטבר, ללא מרכיב הפיצויים, שנמשך מהפוליסה. חסכוןבהתאם לחלק היחסי של הלמקרה מוות 

לרכוש כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה להפקיד כספים לפוליסה וממשיך , אך כספים מהפוליסה משךמבוטח ש  .ה
, החברה תהיה זכאית לעדכן את הפרמיה בשל הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה בהתאם משיכהר הבחברה לאח

 שהפרמיהכך הנהוגה בחברה במועד ההעברה למצטרף חדש הרוכש פוליסה בעלת מאפיינים דומים, המלאה לפרמיה 
 . למצטרף חדש הרוכש פוליסה בעלת מאפיינים דומים תהיה זהה לפרמיה הנקבעת

 במס תחויב לחוק קופות גמל, 23סעיף  תקנות מס הכנסה או בהתאם להוראות להוראות בהתאם שלא כהמשי כל  .ו
 .בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי במקור שינוכה

תשוחרר החברה מהתחייבויותיה והופסקו ההפקדות לפוליסה לאחר ששילמה החברה את מלוא החסכון המצטבר   .ז
 1 - ו. חבות החברה בגין הכיסויים הביטוחיים תיפסק החל מהבוטללים בה יוכל הכיסויים הביטוחיים הכלווהפוליסה 

  בחודש העוקב ליום התשלום.
 בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. ,למבוטחדיווח החברה  , תמסורתשלוםהבמועד   .ח
יף לאמור בסעבכפוף  כל חוב המגיע לה בגין הפוליסה תנכה מכל תשלום שעליה לשלם לפי הוראות סעיף זה החברה  .ט

 .מעת לעתההסדר התחיקתי, כפי שיהיו  הוראותל בכפוףהתשלום יעשה ו, לחוק הגנת השכרובכפוף  23
בכפוף להוראות ההסדר  לענין מבוטח שכיר, תתבצע , כולו או חלקו,לענין מרכיב הפיצויים המצטבר סכוןיחהמשיכת   .י

 ולמפורט להלן: התחיקתי
תנאי האישור הכללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה או , המאמץ את המבוטחנחתם הסכם בין המעביד לבין  )1

 ,"האישור הכללי") זה: 14בסעיף ( םלחוק פיצויי פיטורי 14סעיף הוראות לפי  שפרסם שר העבודהלקופת ביטוח 
ועותק מההסכם הועבר לחברה, ככל שדרשה זאת, תפעל החברה בכל הקשור לשחרור כספי מרכיב הפיצויים 

  .בהתאם לתנאי האישור הכללי המבוטחבין המעביד לבין  בידמע- עובדבתום יחסי 
תפעל  ,להלן 17ו בסעיף כמשמעות קיימת לעובד זכאות ללא תנאי,נחתם הסכם בין המבוטח לבין המעביד לפיו  )2

 ההסכם האמור.בהתאם לתנאי  מעביד- עובדהחברה בכל הקשור לשחרור כספי מרכיב הפיצויים בתום יחסי 
, םתו אצל המעביד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורין על פי חוק פיצויי פיטוריעזב המבוטח את עבוד )3

ם ובכפוף להוראות פסקאות חוק פיצויי פיטוריהוראות הפיצויים בכפוף ל מרכיביהיה המעביד רשאי לפדות את 
 ).2(- ) ו1משנה (

 על סיום עבודתו של המבוטחביד המעייעשה לאחר קבלת הודעת של מרכיב הפיצויים החסכון המצטבר  תשלום )4
 .לפי הוראות ההסדר התחיקתי אצל המעביד,

 ) זו ינוכה כל מס שיש לנכותו לפי הוראות כל דין.ימתשלומים שישולמו למבוטח ולמעביד לפי הוראות פסקה ( )5
 .לעת מעת שיחולו כפי ,התחיקתי ההסדר להוראות כפופות זה סעיף הוראות כי מובהר ספק הסר למען  .יא

 
 זמניזמניזמניזמני    ריסקריסקריסקריסק ....15151515

חודשים  חמישה, למשך ההפקדות הפסקת ערב מבוטחיישמרו הכיסויים הביטוחיים שהיו ל, לפוליסה ההפקדות נפסקו  .א
לוותר על  בכתב מבוטח, אלא אם ביקש ה"הריסק הזמני") -(להלן  לפוליסה ודש האחרון שבו בוצעה הפקדההחמתום 

בעד  הפרמיה ;ל מהחודש שלאחר חודש הבקשהביקש המבוטח לוותר על הסדר זה, ייפסק ההסדר הח .הסדר זה
  .מרכיב התגמוליםמתוך  תקופת חמשת החודשים כאמור בפסקה (א) זו תנוכה

ים בעד התקופה ביטוחי יםכיסוי לא יינתנו לפני תום תקופת חמשת החודשים האמורה, מרכיב התגמולים המוצ  .ב
בחודש המיצוי נמוך מסכום במרכיב התגמולים הסכום ש היה התגמולים כאמור, ואם שמתום החודש שבו מוצה מרכיב

טוחיים בעד אותו חודש למשך מספר ימים בחודש בהתאם לעלות יינתנו הכיסויים הבי - בעד אותו חודש  הפרמיה
  היחסית.

רשאי יהיה  מבוטחה .ותציע לו להאריכוהחברה תפנה למבוטח הריסק הזמני תקופת תום ימי עסקים לפני  30עד   .ג
הפסקת  ערב ויישמרו הכיסויים הביטוחיים שהיו לכי  קופת חמשת החודשים כאמור בפסקה (א),לבחור, עד תום ת

, אך החודש האחרון שבו בוצעה הפקדה לפוליסהשעד תום עשרים וארבעה חודשים מתום תקופה הלמשך  ההפקדות
כאמור  מבוטחינתנו להכיסויים הביטוחיים שיהפרמיה תמורת  ;תקופת הביטוח הרצופה האחרונה בפוליסהלא יותר מ
זו, בעד התקופה שמתום תקופת חמשת החודשים כאמור בפסקה (א) ואילך, תנוכה מתוך מרכיב (ג) בפסקה 

 .החברהעל סכמת המו בדרך אחרתאת הפרמיה האמורה  מבוטחשילם ההתגמולים, אלא אם 
ח על סיום תקופת הריסק , תודיע החברה למבוט)ג( פסקהבחר המבוטח להאריך את תקופת הריסק הזמני כאמור ב  .ד

 תום הריסק הזמני. ימי עסקים לפני 30עד הזמני 
חל על המבוטח ריסק זמני, והמבוטח חידש את הפקדותיו לפוליסה לפני תום תקופת הריסק הזמני, לא תידרש   .ה

 מהמבוטח הוכחה חדשה של מצב בריאותו לגבי כיסוי שניתן לו בתקופת הריסק הזמני. 
 סעיף זה כפוף להוראות חוק הגנת השכר ואין בו כדי לגרוע מהן.למען הסר ספק, האמור ב  .ו

 
 המוטבהמוטבהמוטבהמוטב ....16161616

 בכל מקרה ביטוח שאינו מות המבוטח, המוטב יהיה המבוטח.  .א
בטופס ההצעה או כפי שנקבע בהודעה  המוטב שנרשם -  יהיה המוטב לפני תום תקופת הביטוח מבוטחבמות ה  .ב

 - , יהיו המוטביםכאמור. לא נקבע מוטב לפי המאוחר, האחרונה בכתב לשינוי המוטב שנתקבלה ואושרה בחברה
 הפיצויים מרכיב של לחסכון המצטבר השווה סכום, במקרה של מבוטח שכיר ואולם ;מבוטחשל ה החוקייםהיורשים 
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 5 בסעיף כמשמעותם המבוטח לשאיריישולם  ,המבוטח נפטר אצלו העבודה שבתקופת מהמעביד בפוליסה שנצבר

 .למוטב תשולם ,בפוליסה כאמור מוות למקרה הביטוח סכום רתית .פיטורים פיצויי לחוק
המבוטח רשאי לקבוע יותר ממוטב אחד, ואת החלוקה בין המוטבים. קבע המבוטח מספר מוטבים ולא קבע את   .ג

 החלוקה ביניהם, יחולקו הסכומים ביניהם בחלוקה שווה.
. השינוי יחייב את החברה ) להלןחאמור בפסקה (ובכפוף ל רשאי לשנות את המוטב על פי הפוליסה, בכל עת מבוטחה  .ד

 רק לאחר שנמסרה לה הוראה בכתב על כך והיא אושרה בכתב על ידי החברה.
 מוטבים במקומו.לשל המוטב  יורשיו החוקיים יהיו, מבוטחנפטר המוטב לפני ה  .ה
התשלומים החודשיים לתקופה המינימלית ו/או  הקצבאותבטרם שולמו לו לאחר תום תקופת הביטוח ו מבוטחהנפטר   .ו

 .מוטבים לענין זההמבוטח , אלא אם קבע יתרתם ליורשיו החוקיים תשולם(ככל שנקבעו), 
 .זכאי לקבוע מוטב בקביעה בלתי חוזרת מבוטחהבשום מקרה לא יהיה   .ז
 הוראה פי על בין ,במקומו כמוטב אחר בה נרשם בטרם, בפוליסה הרשום למוטב המגיע הסכום את החברה שילמה  .ח

 החברה תהא ,לאחר תשלום על המורה ,מוסמך משפט בית ידי על המקוימת צוואתו פי על ובין המבוטח של בכתב
 .במקומו שיבוא מי וכל ,המבוטח עזבון וכלפי אחר אותו כלפי חבות מכל משוחררת

 
        סכון המצטבר של מרכיב הפיצוייםסכון המצטבר של מרכיב הפיצוייםסכון המצטבר של מרכיב הפיצוייםסכון המצטבר של מרכיב הפיצוייםייייהחהחהחהח ....17171717

החד פעמיות ששולמו למרכיב וטפות והמצטבר של מרכיב הפיצויים יהיה שווה לסך כל ההפקדות הש סכוןיחה  .א
חסה למרכיב זה והכל ו, בתוספת התשואה בגין ההשקעות כפי שיוייםוכן העברות כספים למרכיב הפיצ הפיצויים

  שיוחסו למרכיב זה.  המצטבר חסכוןבניכוי דמי ניהול מההפקדה השוטפת ודמי ניהול מה
למבוטח,  םסכון המצטבר של מרכיב הפיצויים, אם שולזכאות בלא תנאי, יהיה הח תהיה למבוטחהסכים המעביד כי 
 הגבוה מבין אלה:

 ;הפיצויים המצטבר של מרכיב חסכוןה ))))1111
 בפוליסה.  המצטבר חסכוןסך התשלומים ששולמו למרכיב הפיצויים כשהם צמודים למדד, אך לא יותר מסך ה ))))2222

ממרכיב  סכום ההשלמה הנדרש , ינוכה)2למרכיב הפיצויים לצורך תשלום כאמור בפסקת משנה (השלמה נדרשה 
   הוראות ההסדר התחיקתי.בכפוף ל התגמולים, באופן יחסי,

  בסעיף זה:
המצטבר במרכיב הפיצויים,  חסכוןזכאותו של המבוטח על פי תנאי פוליסה זו, לקבל לידיו את ה זכאות ללא תנאי:זכאות ללא תנאי:זכאות ללא תנאי:זכאות ללא תנאי:

אוחר מיום התשלום הראשון של למעט במקרה של סייג לזכאות, שאינה ניתנת לשינוי או לביטול, ושנקבעה לא י
המעביד לפוליסה, גם אם נקבע במועד האמור כי הזכאות תתגבש לאחר תום תקופה שאינה עולה על שלוש שנות 

 ;עבודה אצל אותו מעביד
המצטבר במרכיב הפיצויים אם התקיימו בו  חסכוןהתניה לפיה המבוטח לא יהיה זכאי לקבל את הסייג לזכאות: סייג לזכאות: סייג לזכאות: סייג לזכאות: 

  .לחוק פיצויי פיטורים 17או  16יטורים בלא פיצויים בהתאם לסעיפים התנאים המצדיקים פ

כספי פיצויים שהועברו לתכנית  למעטבפוליסה, במרכיב הפיצויים ים ספכל הכלמען הסר ספק, סעיף זה יחול על   .ב
עליהם  ,2008קצבה לא משלמת ומקורם בהפקדות לתגמולים ולפיצויים שבוצעו בגין שנות מס שקדמו לשנת המס 

  בתכנית הקצבה הלא משלמת.  4,  3סעיפים ו יחול

 
            תקופת הביטוחתקופת הביטוחתקופת הביטוחתקופת הביטוח ....18181818

, מועד תום תקופת הביטוח ייקבע בדף פרטי הביטוח. תקופת הביטוח בגין הכיסויים הביטוחיים והחסכון תהיה זהה  .א
 .הביטוח תחילת במועד שיהיה כפי, מוקדמתה פרישהה לגיל המבוטח של הגיעו טרם יחול לא זה שמועד ובלבד

  ות האמור לעיל:למר  .ב
תהיה  החברהלהאריך את תקופת הכיסויים הביטוחיים, ו המבוטח רשאי לבקש, בכל עת, בהודעה בכתב לחברה, ))))1111

 לכיסויים הביטוח תקופת הארכת את לאשר , בכפוף להמצאת הוכחות על מצב הבריאות כפי שתדרוש,רשאית
 יטוח.דף פרטי הבב הנקובים למועדים מעבר, חלקם או כולם ,הביטוחיים

המבוטח רשאי לבקש, בכל עת, בהודעה בכתב לחברה, להקדים את מועד תום תקופת הביטוח למועד שיקבע  ))))2222
  בהודעה, ובלבד שמועד זה לא יפחת מגיל הפרישה המוקדמת.

, יוקדם מועד תום הכיסויים הביטוחיים למועד להקדים את מועד תום תקופת הביטוח נוהודיע המבוטח על רצו ))))3333
מבוטח שהודיע על רצונו להקדים את מועד תום תקופת הביטוח, וחזר בו  טח בהודעתו.אותו מסר המבו

 יוכל לחזור בו מהודעתו לגבי הכיסויים הביטוחיים רק בהסכמת החברה. מהודעתו, 
ימי עסקים ממועד ביצוע  10בכל שינוי של תקופת הביטוח החברה תשלח למבוטח דף פרטי ביטוח מעודכן תוך   .ג

 השינוי.
להמשיך ולהפקיד הפקדות לפוליסה מעבר לתום תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה, ללא הארכת רשאי  המבוטח  .ד

מהווה לפוליסה, המשך ההפקדות תקופת הכיסויים הביטוחיים. הפקדות אלו יופנו לחסכון ולא ינוכו מהן פרמיות. 
 .דחייה של תום תקופת הביטוח עד לסוף החודש שבו בוצעה ההפקדה האחרונה

רשאי להמשיך את תקופת הביטוח עבור החיסכון בלבד, גם מעבר לתום תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה  מבוטח  .ה
ולאחר שנפסקו הפקדותיו לפוליסה. על מבוטח כאמור ימשיכו לחול כל תנאי הפוליסה החלים על מבוטח, למעט 

 לענין הכיסויים הביטוחיים, עד למועד בו יגיש בקשה לתשלום הכספים.
משלמת תשלום הכספים בהתאם להוראות תכנית קצבה לבקשה שהגיע לתום תקופת הביטוח ולא הגיש על מבוטח   .ו

ימשיכו לחול כל תנאי הפוליסה או פעל בהתאם להוראות פסקאות (א) עד (ה) לעיל  או תכנית קצבה לא משלמת
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ההסדר בכפוף להוראות את עד למועד בו יגיש בקשה כאמור, וז ,למעט לענין הכיסויים הביטוחיים ,החלים על מבוטח
 .התחיקתי

 
            תום תקופת הביטוחתום תקופת הביטוחתום תקופת הביטוחתום תקופת הביטוחמות המבוטח לפני מות המבוטח לפני מות המבוטח לפני מות המבוטח לפני תשלום החסכון המצטבר במקרה תשלום החסכון המצטבר במקרה תשלום החסכון המצטבר במקרה תשלום החסכון המצטבר במקרה  ....19191919

לפרק  34כאמור בסעיף תשלם החברה למוטב את סכום הביטוח למקרה מוות לפני תום תקופת הביטוח המבוטח  נפטר
  באחת מהדרכים הבאות, בהתאם לבחירתו:, הכיסוי הביטוחי

 פעמי. -בסכום חד  .א
 המוטב ובהתאם למפורט להלן: תשלומים חודשיים רצופים שיימשכו לתקופה שתיקבע על ידב  .ב

משכר המינימום לחודש הקבוע לפי חוק שכר מינימום. היה ולא  5%-סכום התשלום החודשי לא יהיה נמוך מ )1
להוראות והכל בכפוף , פעמי-התקיים תנאי זה, החברה תשלם למוטב את סכום הביטוח למקרה מוות בסכום חד

  .הפוליסה והוראות ההסדר התחיקתי
ו יושקע החיסכון לתשלום חודשי, מתוך המסלולים המפורטים ב ההשקעה את מסלול לקבוע רשאי יהיה במוטה )2

מסלול השקעה יושקע  נקבע ולא במידה בנספח מסלולי ההשקעה ובכפוף לתנאי מסלולי ההשקעה באותו מועד.
 ה ברירת המחדל. החיסכון לתשלום חודשי במסלול השקע

) לעיל ולתקופת 2סכום התשלום החודשי יעודכן מדי חודש בהתאם לתשואת מסלול ההשקעה כאמור בפסקה ( )3
 התשלומים שנותרה.

  . 1%בשיעור שנתי של  לתשלום חודשיהחברה דמי ניהול מחיסכון בתקופת התשלומים החודשיים תגבה  )4

משיכה מלאה או חלקית של יתרת החיסכון לתשלום  קשלב ,החודשי התשלום תקופת במהלך ,רשאי יהיה בהמוט )5

  .בלמוט החודשי התשלום יופסק בחברה למשיכה מלאה הבקש קבלת עםחודשי. 
לפני תום התקופה הקבועה תמשיך החברה לשלם את התשלומים החודשיים ליורשים  מוטבהבמקרה של מות  )6

 החוקיים של המוטב, עד לתום התקופה הקבועה.
 תשלום ישולם שבגינו כסכום בהמוט ידי על שנקבע החיסכון המצטבר -ון לתשלום חודשי" בסעיף זה "החיסכ )7

התשלום  התחלת לאחר מהחסכון המצטבר שנמשך סכום וכל מוששול יםהחודשי מיםהתשלו בניכוי, חודשי

 .החודשי
        

        חידוש הפוליסהחידוש הפוליסהחידוש הפוליסהחידוש הפוליסה ....20202020

רשאי  מבוטח, יהיה הםתגמוליהיב החסכון המצטבר הנובע ממרכמלוא  נמשך , ולאהפוליסה לפוליסה מוקפאת יתהיה  .א
  .לפוליסה מוקפאת הייתהחודשים מהמועד בו  12בתוך  לבקש לחדש את הפוליסה

החברה ולאחר שיומצאו לה ההוכחות הדרושות לה על מצב בריאותו של  בהסכמתחידוש הפוליסה כאמור יתבצע רק   .ב
  .מבוטחה

 שכירשכירשכירשכיר    מבוטחמבוטחמבוטחמבוטח    ללללשששש    עבודהעבודהעבודהעבודה    סיוםסיוםסיוםסיום ....21212121
 - אלה לבחור מבין שכיר  מבוטחאותו יוכל , ומעבידשכיר לבין  מבוטח מעביד בין- הסתיימו יחסי עובד

(להלן; "שינוי מעמד") בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי  עצמאי עמיתשכיר למעמד של  עמיתמעבר ממעמד של  )1
 :ובכפוף למפורט להלן

 ,ל מצב הבריאותללא המצאת הוכחות ע ,לפני שינוי המעמד לו היה זכאיביטוחי הלכיסוי המבוטח יהיה זכאי  ����
 ובתנאי כי הפרמיה לכיסויים הביטוחיים שולמה מדי חודש בחודשו עד למועד בקשת המעבר או שנשמר
הכיסוי הביטוחי בריסק זמני על פי תנאי הפוליסה ברצף עד לשינוי המעמד. בכל מקרה אחר בכפוף להמצאת 

 על מצב הבריאות כפי שתדרוש החברה; הוכחות 
לעיל לענין  20בכפוף להוראות סעיף  ,שינוי המעמדהיה זכאי לפני  ולעור דמי הניהול שיהמבוטח יהיה זכאי ל ����

 ;חידוש הפוליסה
, יהיה תמהיל ההשקעות עבור ההפקדות שיופקדו 7כל עוד לא קבע המבוטח אחרת לפי הוראות סעיף  ����

במעמד של  תמהיל ההשקעות שנקבע לענין מרכיב התגמולים בעת שהיה המבוטח - עצמאי  עמיתבמעמד של 
   שכיר. עמית

 .15לפי הוראות סעיף  -  החלת הסדר ריסק זמני )2
 הקפאת הפוליסה. )3
 אצל מעביד אחר.כשכיר הפוליסה המשך  )4

 
 עצמאיעצמאיעצמאיעצמאי    מבוטחמבוטחמבוטחמבוטחבידי בידי בידי בידי     מעמדמעמדמעמדמעמדשינוי שינוי שינוי שינוי  ....22222222

 - עצמאי רשאי, מעת לעת, לבצע את השינויים הבאים  מבוטח
בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי  ,(להלן; "שינוי מעמד") שכיר עמיתעצמאי למעמד של  עמיתמעבר ממעמד של  )1

  ובכפוף למפורט להלן;
 ,ללא המצאת הוכחות על מצב הבריאות ,שינוי המעמד לפנילו היה זכאי ביטוחי הלכיסוי המבוטח יהיה זכאי  �

 ובתנאי כי הפרמיה לכיסויים הביטוחיים שולמה מדי חודש בחודשו עד למועד בקשת המעבר או שנשמר
יסוי הביטוחי בריסק זמני על פי תנאי הפוליסה ברצף עד לשינוי המעמד. בכל מקרה אחר בכפוף להמצאת הכ

 הוכחות על מצב הבריאות כפי שתדרוש החברה; 
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לעיל לענין  20היה זכאי לפני שינוי המעמד, בכפוף להוראות סעיף  והמבוטח יהיה זכאי לשיעור דמי הניהול ל �
 חידוש הפוליסה;

, יהיה תמהיל ההשקעות עבור ההפקדות שיופקדו 7אחרת לפי הוראות סעיף  מבוטחבע הכל עוד לא ק �
ההפקדות . עצמאי עמיתבמעמד של  מבוטחתמהיל ההשקעות שנקבע בעת שהיה ה -במרכיב התגמולים 

יושקעו במלואן במסלול השקעה ברירת המחדל  החל ממועד שינוי המעמד, שיופקדו במרכיב הפיצויים
 .7סעיף  בהתאם להוראות

 .15לפי הוראות סעיף  -  החלת הסדר ריסק זמני )2
 הקפאת הפוליסה. )3

 
        הלוואותהלוואותהלוואותהלוואות ....23232323

הלוואה גם ממרכיב הפיצויים, ולא  מבוטחביקש ה ;הסדר התחיקתיהוראות הבהתאם ל הלוואהרשאי לבקש  מבוטחה  .א
את הסכמת  יצרף לבקשתו -) 1)(י(14חל עליו הסכם לענין מעמדם של הכספים במרכיב הפיצויים כאמור בסעיף 

  למתן ההלוואה המבוקשת. מעבידה
ככל שתסכים החברה רשאית להסכים למתן ההלוואה המבוקשת, כולה או חלקה, או לסרב לתת את ההלוואה;   .ב

, ובכפוף להוראות יםמבוטחהחברה למתן ההלוואה, תהא ההלוואה בתנאים הנהוגים בחברה לענין מתן הלוואות ל
  ההסדר התחיקתי.

לקבוע במסגרת תמהיל ההשקעות שיקבע לפי הוראות סעיף , כתנאי למתן הלוואה, מבוטחרוש מההחברה רשאית לד  .ג
יושקע  10% של כשהוא מוגדל בשיעורההלוואה ביום נתינתה השווה לפחות לסכום החסכון המצטבר , כי חלק מן 7
בחריגה מן הקביעה  , יהיה שינוי תמהיל ההשקעותעד לסילוקה המלא של ההלוואה ;מחדלהברירת השקעה מסלול ב

 . האמורה טעון הסכמת החברה
תנוכה יתרת ההלוואה  לפי תנאי הפוליסהקצבה  במקרה בו יש להתחיל לשלםאו הפוליסה ממקרה של משיכת כספים ב  .ד

  והכול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. ,מהחסכון המצטבר
לבצע העברת כספים מהפוליסה לקופת וטח המבכל עוד קיימת למבוטח יתרת הלוואה שלא נפרעה בפוליסה, לא יוכל   .ה

 להוראות ההסדר התחיקתי.לעיל והכל בכפוף  12 כאמור בסעיףגמל אחרת 
 

        הוכחת גילהוכחת גילהוכחת גילהוכחת גיל ....24242424
   לשביעות רצונה.בהתאם לדרישת החברה ו באמצעות תעודה רשמית, להוכיח את תאריך לידתו מבוטחעל ה

שינוי נעשה על יסוד פסק דין או החלטה של רשות כל שינוי שיחול ברישום תאריך הלידה, יחייב את החברה רק אם ה  .א
ו שרישום תאריך הלידה תוקן בתעודת הזהות בעקבות השינוי כאמור ועל פיו, ורק אשיפוטית או מנהלית מוסמכת, 

 אם שינוי תאריך הלידה נעשה לפני מקרה הביטוח.
של  לגילוהעלמת עובדות בקשר  , או במקרה שלמבוטחבנוגע לגילו של ה במקרה של מתן תשובה שאינה מלאה וכנה  .ב

  .הנוגעות לענין מהותי הכיסוי הביטוחילפרק  32, יחולו הוראות סעיף מבוטחה

 
        תשלומים נוספיםתשלומים נוספיםתשלומים נוספיםתשלומים נוספים ....25252525

 חובההותשלומי את המסים  ,מיד עם קבלת דרישתה ,או המוטב, לפי הענין, יהיה חייב לשלם לחברה , המבוטחמעבידה
 םשהחברה מחויבת לשל תשלום אחרועל כל  ,ההפקדותאו המוטלים על החלים על הפוליסה  מיסים")ה" :(להלן אחריםה

והכול בהתאם להוראות  לאחר מכן,הוצאת הפוליסה ובין אם יוטלו  מועדבקיימים  כאמורמיסים הלפי הפוליסה, בין אם 
 הדין לענין זה.

  

 הודעות והצהרותהודעות והצהרותהודעות והצהרותהודעות והצהרות ....26262626
הביטוח ולענין קבלת ההפקדות, ולא  קבלת הצעתסוכן הביטוח הקבוע בפוליסה ייחשב כשלוח של החברה לענין   .א

 כספים אל הפוליסה, העברת 14במקרים הבאים: בקשות למשיכת כספים כאמור בסעיף ייחשב כשלוח של החברה 
הביטוח כאמור  תום תקופת, תשלומים מהפוליסה ב7, העברות בין מסלולי השקעה כאמור בסעיף 5כאמור בסעיף 

, מבוטחה, מעבידההנמסרות לחברה על ידי אלה בקשות  ים (כולל ריסק זמני).ויים הביטוחי, או שינוי בכיס13בסעיף 
המוטב או כל אדם אחר צריכות להימסר בכתב אך ורק במשרדי החברה. כל שינוי בתנאי הפוליסה בהתאם לבקשת 

ה הסדר התחיקתי, ייכנס לתוקפו רק אם החברהוראות הבהתאם לאמור בפוליסה זו ובכפוף ל מעבידהאו  מבוטחה
 10דף פרטי ביטוח מעודכן יישלח למבוטח תוך  הסכימה לכך בכתב ורשמה רישום מתאים על כך בדף פרטי הביטוח.

אין באמור לעיל כדי להכשיר מתן הוראה או הודעה אשר אין בסמכותו של נותן  ימי עסקים מיום ביצוע השינוי.
 ההודעה לתיתם. 

או המוטב לפי העניין, להודיע על כך לחברה בכתב. החברה תצא  חמבוט, המעבידהבכל מקרה של שינוי כתובת, חייב   .ב
או למוטב  מעביד, למבוטחלידי חובתה במשלוח הודעותיה לכתובת האחרונה הידועה לה. החברה מתחייבת להודיע 

 (לפי הענין) על כל שינוי בכתובתה.
כחלק מהדיווח הנשלח למבוטחים שינוי חקיקה המשפיע על זכויות המבוטח יחייב את החברה בעדכון המבוטחים,   .ג

להלן, וזאת במועד הדיווח הראשון שלאחר השינוי אלא אם קבע הממונה מועד מוקדם יותר פסקה (ה) כאמור ב
  .לעדכון כאמור

, מעבידהבידי  לחברה וכל הודעה שתישלחאו למוטב  מבוטח, למעבידלכל הודעה שתישלח בדואר על ידי החברה   .ד
נת הידועה באותו מועד, תחשב כהודעה שנתקבלה כדין על ידי הנמען תוך כובת המעוד, לפי הכתמוטבהאו  מבוטחה
 שעות מזמן הימסר המכתב הכולל את ההודעה בדואר. 72
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 השנה לגבי שנתי דיווח, שלה המאזן שנת מתום חודשים שלושה בתוך ,קלנדרית לשנה אחת ,למבוטח תשלח החברה  .ה
 רבעון כל מתום ימים 60 תוך, למבוטח החברה תשלח כןר התחיקתי, להוראות ההסד בהתאם מידע הכולל שהסתיימה

 .התחיקתי ההסדר להוראות בהתאם רבעוני דיווח) האחרון הרבעון למעט(
, בכתב, בדבר האפשרויות העומדות מבוטחתיידע החברה את ה לא יאוחר משלושה חודשים לפני תום תקופת הביטוח,  .ו

של  הלא משלמת ואתכנית הקצבה המשלמת ב 2הוראות סעיף ם לבהתאבפניו באשר לתשלום החסכון המצטבר 
 לפי הענין., המבוטח

 
 סתירותסתירותסתירותסתירות ....27272727

במקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין התנאים של נספח מסוים שצורף לפוליסה זו, יחולו תנאי הנספח על ההטבות 
התנאים של נספחים שונים  . במקרה של סתירה ביןאלההנובעות מאותו נספח, ועל שאר חלקי הפוליסה יחולו תנאים 

  של כל נספח על ההטבות הנובעות מאותו נספח, לפי הענין. תנאיויחולו 

 
 ושינויםושינויםושינויםושינוים    ביטול ביטוחים וכיסויים נוספיםביטול ביטוחים וכיסויים נוספיםביטול ביטוחים וכיסויים נוספיםביטול ביטוחים וכיסויים נוספים ....28282828

, יבוטלו או ישונו, בהתאמה, כל הביטוחים באופן מלא או חלקי, ההפקדהשונו תנאיה או שונתה  ,בוטלה הפוליסה
  ההסדר התחיקתי.הוראות פוף לתנאי הפוליסה ובכ ,והכיסויים המצורפים לפוליסה

 
 זכות עיוןזכות עיוןזכות עיוןזכות עיון ....29292929

לקבל במשרדה הראשי של החברה את כל פרטי תשואות מסלולי ההשקעה בהם מופקדים  םזכאי ויהי מבוטחהו מעבידה
  וזאת בנוסף לדיווחים ולהודעות בהם מחויבת החברה. ,ואת הרכב הנכסים בהם, לפי סוגי הנכסים הפוליסה כספי

 
 התיישנותהתיישנותהתיישנותהתיישנות ....30303030

על הזכות היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח. בפוליסה תקופת ההתיישנות של תביעה כל פי הכיסויים הביטוחיים 
   .לקבלת קצבה בהתאם לתנאי הפוליסה לא חלה התיישנות, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי
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        הכיסוי הביטוחיהכיסוי הביטוחיהכיסוי הביטוחיהכיסוי הביטוחי
  

            סיכוני הביטוחסיכוני הביטוחסיכוני הביטוחסיכוני הביטוח ....31313131

, לגבי כמבוטח מבוטחייחשב ה -, ואם רכש כיסוי כאמור יסויים ביטוחייםכלרכוש  מבוטחבמסגרת פוליסה זו זכאי ה  .א
  . לענין הוראות כל דין הכיסוי שרכש,

הניכוי ייעשה  .תנוכה מההפקדה במועד תשלומה שנרכשו כאמור בפסקה (א) הביטוחייםהכיסויים הפרמיה בגין   .ב
לי העובד וממרכיב תגמולי המעביד, בהתאם ייעשה הניכוי ממרכיב תגמו - שכיר  מבוטחממרכיב התגמולים, ולענין 

לא תנוכה או מהעברת כספים לפוליסה פעמית - ; על אף האמור לעיל, מהפקדה חדלחלקם היחסי במרכיב התגמולים
  .כאמור בפסקה (ב) זו הפרמיה

  

 חבות החברהחבות החברהחבות החברהחבות החברה ....32323232
 ה. ז לפרק 34 במות המבוטח במהלך תקופת הביטוח ישולם סכום הביטוח למקרה מוות, כהגדרתו בסעיף  .א
תגמולי הביטוח פטורה החברה מחבותה בגין חלקו של אותו מוטב ב - נגרם מקרה הביטוח בידי המוטב במתכוון  .ב

 .הרלבנטי הכיסוי הביטוחי הנובעים מן
בתוך שנה שאירעה עקב התאבדות,  נגרם החברה תהיה פטורה מתשלום סכום הביטוח למקרה מוות אם מות המבוטח  .ג

בין אם המבוטח היה  , והכלחידוש הפוליסה לאחר שבוטלה, לפי המאוחר שביניהם מיום תחילת הביטוח או מיום
 שפוי בדעתו ובין אם לאו.

שאלון ב ,תשובות מלאות וכנות לשאלות שנשאלו בטפסי הצעת הביטוח ההנחה לפיה ניתנו מבוססת על הפוליסה  .ד
ה ענין מהותי שהיה בו כדי להשפיע לא הוסתר מהחברש הנחה, וכן על הובכל הצהרה נוספת שהצהיר המבוטח הרפואי

 על תנאי קבלת המבוטח לביטוח.
בדרך אחרת שבכתב, שאלה בענין שיש  ביןביטוח והבטופס הצעת  ביןלפני כריתת הפוליסה,  ,הציגה החברה למבוטח  .ה

בה נקבעו או לכרות אותה בתנאים ש ותהבו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את הפוליסה בכלל
הסתרה מצד המבוטח של ענין  ;"ענין מהותי"), על המבוטח להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה -זה  32עיף בס(

 שהוא ידע כי הוא ענין מהותי, דינה כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנה.
וכל ימים מהיום שנודע לה על כך  30תוך  ,ניתנה לשאלה בענין מהותי תשובה שלא היתה מלאה וכנה, רשאית החברה  .ו

, ואם היה למבוטחשתינתן בהודעה בכתב  בפוליסה ביטוחייםהכיסויים העוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את 
, בניכוי הפוליסה יועברו הפרמיות ששולמו בעד התקופה שלאחר ביטול גם למעבידו;בהודעה  -המבוטח מבוטח שכיר 

 ה.הוצאות החברה, לחסכון המצטבר, זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמ
 , אין החברה חייבת אלא בתגמולי ביטוח מופחתים)וכאמור בפסקה (קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטלה הפוליסה   .ז

 ,בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין הפרמיה שהיתה משתלמת כמקובל אצלה לפי המצב לאמיתו לבין הפרמיה המוסכמת
 מאלה: דאח התקייםב מתשלום תגמולי הביטוח פטורה כליל חברהוה
 ;בכוונת מרמה, ה לשאלה בענין מהותי תשובה שלא היתה מלאה וכנהניתנ )1
התקיים  ;מבטח סביר לא היה מתקשר על פי פוליסה זו, אף בפרמיה גבוהה יותר, אילו ידע את המצב לאמיתו )2

הפרמיות ששולמו בעד התקופה שלאחר קרות מקרה הביטוח, בניכוי הוצאות ) זו, יועברו 2האמור בפסקת משנה (
 לחסכון המצטבר.החברה, 

), אם ז(-) וולפי הוראות פסקאות (החברה זכאית לתרופות לענין הסיכון הביטוחי של מוות, ולענין זה בלבד, לא תהא   .ח
המאוחר, לפי , או שהוקפאה חידוש הפוליסה לאחר שבוטלה מועדכריתת חוזה הביטוח או ממועד שלוש שנים מ חלפו
ברה זכאית לתרופות האמורות, בנוסף לכל תרופה אחרת שהיא זכאית תהא הח אם פעל המבוטח בכוונת מרמה ואולם

 .לה, גם לאחר תום תקופת שלוש השנים כאמור
 
        תשלום הפרמיות לכיסויים הביטוחייםתשלום הפרמיות לכיסויים הביטוחייםתשלום הפרמיות לכיסויים הביטוחייםתשלום הפרמיות לכיסויים הביטוחיים ....33333333

מרכיב תנוכה מתוך היא ו ,34, כפי שהוגדר בהתאם להוראות סעיף פרמיה לפי סכום הביטוחהמדי חודש תחושב   .א
, והכל בכפוף לחוק הגנת התגמולים מתוך מרכיב - ר הפקדה באותו חודש , ובהיעדהפקדה במועד הפקדתההתגמולים ב

הידוע  זה, יובא בחשבון המדד 33; לענין חישוב הפרמיה כאמור בסעיף לתנאים הכלליים 15סעיף ולהוראות  השכר
 .במועד ניכוי הפרמיה

 פקדההתגמולים בניכוי דמי ניהול מהמההפקדה למרכיב ה 35%על  בחודש מסוים פרמיה לכיסויים הביטוחייםעלתה ה  .ב
 תקרת הפרמיהעד לגובה  באותו חודש , תוקטן הפרמיה לכיסויים הביטוחיים(בפסקה (ב) זו: "תקרת הפרמיה")

 כושר אובדן כיסוי בגין פיצויל הביטוחי הכיסוי יוקטן מכן לאחר, מוות למקרההביטוחי  הכיסוי ןיוקט תחילה :כדלקמן
 .עבודה כושר אובדן כיסוי בגין לשחרור הביטוחי יסויהכ יבוטל ולבסוף, עבודה

 בכתב הודעה החברה , תשלחבחודש הראשון שבו עלתה הפרמיה על תקרת הפרמיה והוקטנו הכיסויים הביטוחים  .ג
יום ממועד משלוח ההודעה,  60בתוך  לבחור רשאי יהיה המבוטח. הקטנתם ערב לשמירת הכיסויים בנוגע למבוטח

דף פרטי ביטוח  .מועד אותוב החברה שתציע לאפשרויות בהתאםל, לעי מהאמור שונה ביטוחייםכיסויים  הקטנת סדר
  ימי עסקים ממועד ביצוע השינוי. 10מעודכן יישלח למבוטח תוך 

לא בוצעה הפקדה בחודש בו ניתנו כיסויים ביטוחיים לפי הוראות הפוליסה, תחושב ההפקדה למרכיב התגמולים   .ד
יה כאמור בפסקה (ב), ולצורך זה בלבד, כממוצע החודשי של ההפקדות למרכיב התגמולים לצורך חישוב תקרת הפרמ

בשנים עשר החודשים שקדמו לאותו חודש, כשהן צמודות למדד, ובשנת הביטוח הראשונה, ממוצע ההפקדות למרכיב 
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 .בפרמיה, כשהן צמודות למדד הפיגורהתגמולים בתקופה שבין יום תחילת הביטוח ליום 
  

        הביטוח למקרה מוותהביטוח למקרה מוותהביטוח למקרה מוותהביטוח למקרה מוותסכום סכום סכום סכום  ....34343434

 :, כאחד מאלהבחירת המבוטח לפיייקבע לפני תום תקופת הביטוח, סכום הביטוח למקרה מוות   .א
סכום השווה למכפלת המשכורת המבוטחת של  - (החסכון המצטבר מובא בחשבון) סכום ביטוח לפי משכורת )1

נין זה, כשממנו מנוכה המבוטח (המחושבת מתוך ההפקדה) במספר המשכורות הנקוב בדף פרטי הביטוח לע
מצטבר הנובע מהעברות כספים לפוליסה, ככל שהיו; עלה החסכון  חסכוןהחסכון המצטבר בפוליסה, לרבות 

אפס. במקרה זה ישולם  - ) זו 1המצטבר בפוליסה על המכפלה האמורה, יהא סכום הביטוח לפי פסקת משנה (
 למוטב החסכון המצטבר בלבד;

סכום השווה למכפלת המשכורת המבוטחת של  - כון המצטבר אינו מובא בחשבון)(החס סכום ביטוח לפי משכורת )2
 המבוטח (המחושבת מתוך ההפקדה) במספר המשכורות הנקוב בדף פרטי הביטוח לענין זה;

הסכום הנקוב בדף פרטי הביטוח, כשהוא  - צמוד למדד (החסכון המצטבר מובא בחשבון)סכום ביטוח קבוע  )3
ד הידוע ביום התשלום ביחס למדד היסודי הנקוב בדף פרטי הביטוח, בניכוי החסכון מעודכן לפי השינוי במד

מצטבר הנובע מהעברות כספים לפוליסה, ככל שהיו; עלה החסכון המצטבר  חסכוןהמצטבר בפוליסה, לרבות 
) זו 3בפוליסה על הסכום הנקוב בדף פרטי הביטוח כשהוא מעודכן כאמור, יהא סכום הביטוח לפי פסקת משנה (

 אפס. במקרה זה ישולם למוטב החסכון המצטבר בלבד; –
הסכום הנקוב בדף פרטי הביטוח, כשהוא  - צמוד למדד (החסכון המצטבר אינו מובא בחשבון)סכום ביטוח קבוע  )4

 מעודכן לפי השינוי במדד הידוע ביום התשלום ביחס למדד היסודי הנקוב בדף פרטי הביטוח.
) של פסקה (א) ישולם למוטב סכום הביטוח למקרה 3) או (1ור בפסקאות משנה (בחר המבוטח בסכום ביטוח כאמ  .ב

) של פסקה (א) ישולם למוטב סכום ביטוח 4) או (2מוות, ואם בחר המבוטח בסכום ביטוח כאמור בפסקאות משנה (
 למקרה מוות בתוספת החסכון המצטבר.

) של פסקה (א), יהיה רשאי להגדיל את 2) או (1משכורת, בהתאם לפסקאות משנה ( בחר המבוטח בסכום הביטוח לפי  .ג
הוכחות על מצב הבריאות וכן כל סכום הביטוח האמור רק אם אישרה החברה בכתב את ההגדלה, בכפוף להמצאת 

מידע אחר שיידרש באופן סביר על ידי החברה. החברה תהיה רשאית לאשר את השינוי כאמור בכפוף לתשלום פרמיה 
מסכום הביטוח שנקבע  10%בשיעור של עד  ,סכום הביטוחבור, גידול מהאעל אף שתקבע.  נוספת או בתנאים אחרים

 ה באופן אוטומטי. שלת שנת הביטוח שלפני מועד הגידול, לא יחייב את אישור החברה וייעיבתח
של סכומי  ,צמוד למדד ,סכום הביטוח הממוצע הואלת שנת הביטוח יסכום הביטוח שנקבע בתח, זהסעיף לענין 

החודשים שקדמו להתחלת שנת הביטוח. אולם, בשנת הביטוח הראשונה יהיה זה סכום הביטוח  12-הביטוח ב
   הביטוח.שנת לת יבתח

חודשים  12לחודש שבו החל הביטוח, מדי שנה, ומונה  1-השנה המתחילה בתהיה שנת ביטוח לענין סעיף זה, 
 קלנדריים מלאים

) של פסקה (א), יהא רשאי להגדיל את 4) או (3תאם לפסקאות משנה (בחר המבוטח בסכום ביטוח צמוד למדד, בה  .ד
וכן כל סכום הביטוח האמור רק אם אישרה החברה בכתב את ההגדלה, בכפוף להמצאת הוכחות על מצב הבריאות 

 .מידע אחר שיידרש באופן סביר על ידי החברה
בר (בין אם סכום ביטוח צמוד למדד ובין המצט חסכוןהמביא בחשבון את הלמקרה מוות בחר המבוטח בסכום ביטוח   .ה

למקרה מוות ), בכל מקרה בו יבצע המבוטח משיכה חלקית, יקטן הכיסוי הביטוחי סכום ביטוח לפי משכורתאם 
  המצטבר, ללא מרכיב הפיצויים, שנמשך מהפוליסה. חסכוןבהתאם לחלק היחסי של ה

 
 תביעות ותשלומי החברהתביעות ותשלומי החברהתביעות ותשלומי החברהתביעות ותשלומי החברה ....35353535

על , להודיע לחברה בכתב )מבוטחעל יורשיו החוקיים של ה -(ובהיעדר מוטב ב על המוטו מעביד, על המבוטחנפטר ה  .א
 כאמור, המוטב מחובת מתן הודעה תשחרר את מעביד. הודעת העל כך נודע להםבו בתוך זמן סביר מהמועד הפטירה, 
 ולהיפך.

החברה כמפורט בסעיף החברה בלבד והן יטופלו החל ממועד הגעתן למשרדי יוגשו למשרדי בגין מקרה מוות תביעות   .ב
לחוק חוזה  35בהתאם להוראות סעיף ; הוראות פסקה זו ייחשבו כהודעת החברה בדבר המען למשלוח הבקשות, זה

 הביטוח.
העתק מאושר של תעודת פטירה רשמית, ודין וחשבון מפורט של  יצורףלקבלת סכום ביטוח במקרה מוות  תביעהל  .ג

, ולפי תעודה המעידה על סיבת המוות ונסיבותיו -דר רופא כאמור ובהיע, לפטירתוסמוך  מבוטחהרופא שטיפל ב
המידע אם  .מידע ומסמכים נוספים הדרושים לחברה לבירור חבותה באופן סביר יצורפו גם - דרישת החברה 

יסייעו לחברה הוא וכל מי שהיה עליו להודיע על הפטירה לפי  -מגיש התביעה והמסמכים הנוספים אינם ברשותו של 
 על מנת להשיגם.כמיטב יכולתם,  ות פסקה (א),הורא

כפי שיחולו מעת  ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי הוראות סעיף זה לפיימים ממועד מילוי כל הדרישות  30תוך   .ד
, ואם נקבע , תשלם החברה למוטב את הסכום המגיע על פי הפוליסה או תדחה את התביעה ותנמק את החלטתהלעת

ישולמו אותם תשלומים בהתאם להוראות  - סכום המגיע כאמור ישולם בתשלומים חודשיים לפי תנאי הפוליסה כי ה
 .הפוליסה לענין זה

תשוחרר החברה מכל התחייבות הנובעת מהפוליסה או מאותו חלק של הפוליסה  - בגין מקרה מוות התביעה שולמה  .ה
 שבגינו שולמה התביעה.

וכן כל מס או תשלום חובה  בכפוף לחוק הגנת השכר, פוליסהמכל תשלומיה תנכה החברה כל חוב המגיע לה בגין ה  .ו
 ההסדר התחיקתי, כפי שיהיו באותה עת. הוראותלבכפוף , התשלום יעשה אחר שיש לנכותו לפי הוראות כל דין
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ההסדר  הוראותלפי  יתווספו הפרשי הצמדה וריביתיום מיום הגשת התביעה  30לתשלומי החברה שישולמו לאחר   .ז
 התחיקתי.

דיווח בהתאם להוראות  ,לפי הענין ,או למוטב מבוטחד ביצוע תשלום כל סכום על פי סעיף זה תשלח החברה לבמוע  .ח
   ככל שתהיינה קיימות, באשר לאופן חישוב הסכומים המשולמים. ,ממונהההנחיות לההסדר התחיקתי ו
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        תכנית קצבה משלמתתכנית קצבה משלמתתכנית קצבה משלמתתכנית קצבה משלמת
        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  -רק זה יחולו ההגדרות שבתנאים הכלליים וההגדרות שלהלן, ובמקרה של סתירה בין ההגדרות כאמור על פ

  .שבפרק זה
        

חלק ההפקדה שהופקדה לתכנית קצבה משלמת בהתאם לתנאי הפוליסה, וכן   ההפקדה בתכנית קצבה משלמת:ההפקדה בתכנית קצבה משלמת:ההפקדה בתכנית קצבה משלמת:ההפקדה בתכנית קצבה משלמת:
  ;לתכנית קצבה משלמת כספיםהוהעברות הפקדות חד פעמיות 

לתכנית  שמקורו בהפקדותר כהגדרתו בתנאים הכלליים בחלק החסכון המצט  מצטבר בתכנית קצבה משלמת:מצטבר בתכנית קצבה משלמת:מצטבר בתכנית קצבה משלמת:מצטבר בתכנית קצבה משלמת:חסכון חסכון חסכון חסכון 
  ;קצבה משלמת

 האשר פרק זה מהוו 2013חיים סטטוס  של הפוליסה לביטוחהתנאים הכלליים   תנאים כלליים:תנאים כלליים:תנאים כלליים:תנאים כלליים:
  .ממנהחלק בלתי נפרד 

  

 תשלומים בתום תקופת הביטוחתשלומים בתום תקופת הביטוחתשלומים בתום תקופת הביטוחתשלומים בתום תקופת הביטוח ....2222
 . 3, בהתאם להוראות סעיף מת ניתנים למשיכה בדרך של קצבהכספים שהופקדו בתכנית קצבה משל  .א
בהתאם להוראות ההסדר כספים שלא בדרך של קצבה לעיל, המבוטח רשאי למשוך  )א( פסקהעל אף האמור ב  .ב

 במקרים הבאים:התחיקתי ולרבות 
 המצטבר במרכיב הפיצויים בפוליסה בסכום חד פעמי. חסכוןה משיכת ))))1111
המצטבר הנובע מהעברת כספים לפוליסה, בגין כספים שהופקדו לראשונה  ןחסכוכספים שמקורם ב משיכת  ))))2222

 , בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.1999בדצמבר  31בקופת גמל לקצבה עד ליום 
, יום בטרם התחלת קבלת הקצבה 30ות מבוטח המבקש לקבל סכום חד פעמי לצד הקצבה יהיה רשאי, לפח ))))3333

סכום הקצבה לו  , ובלבד שבמועד הבקשהסכום חד פעמיבלו  חלק מהקצבה החודשית המגיעה משוךלבקש ל
כהגדרתו בסעיף סכום המשיכה המבוקש, הינו לפחות סכום הקצבה המזערי  , לאחר הפחתתזכאי המבוטח

סכום הקצבה המזערי).  -(ה) לחוק קופות גמל וכפי שיעודכן בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי (להלן 23
באו בחשבון סכומי קצבה להם זכאי המבוטח מקופת גמל אחרת או ממעביד לעניין סכום הקצבה המזערי יו

 קצבה ממקור אחר), בכפוף לקבלת אישור על קבלת הקצבה ממקור אחר.  -(להלן 
חישוב הסכום החד פעמי ייעשה על ידי הכפלת סכום הקצבה אותו מבקש המבוטח לקבל בסכום חד פעמי 

 של המבוטח לקצבה החודשית.במקדם ההמרה לפיו הומר החיסכון המצטבר 
 להלן. 5 ףהיוון קצבה בהתאם לסעי ))))4444

וכל המסמכים  בקשההימים מהיום בו הגיעו למשרדי החברה  7החברה תשלם את הכספים לפי פסקה (ב) לעיל בתוך   .ג
   .הדרושים

 
        הוראות לתשלום הקצבה למבוטח שהגיע לתום תקופת הביטוחהוראות לתשלום הקצבה למבוטח שהגיע לתום תקופת הביטוחהוראות לתשלום הקצבה למבוטח שהגיע לתום תקופת הביטוחהוראות לתשלום הקצבה למבוטח שהגיע לתום תקופת הביטוח ....3333

ים לפני המועד בו הוא מבקש להתחיל לקבל את תשלומי הקצבה, על ימ 30על המבוטח להודיע לחברה בכתב, לפחות   .א
 5ף לסעיבהתאם האם רצונו בהיוון קצבה  ,להלן 4סלול הקצבה אותו בחר בהתאם לסעיף רצונו לקבל קצבה, על מ

 חסכוןרצונו למשוך את ה האםו, ) לעיל3(ב)(2להלן, האם רצונו לקבל סכום חד פעמי לצד הקצבה בהתאם לסעיף 
תשלום הקצבה יהיה לא לפני הגיע  בר במרכיב הפיצויים בסכום חד פעמי. כל זאת בלבד שמועד תחילתהמצט

 המבוטח לגיל הפרישה המוקדמת. 
 במשרדי לקצבה החתומה בידי המבוטח חודש שלאחר קבלת בקשההחל ב קצבה תשולם למבוטח מדי חודש בחודשו,  .ב

 .החברה
ימים מהיום שנועד לתשלום או מהיום בו הגיעו למשרדי  7ך החברה תשלם את הקצבה החודשית הראשונה בתו  .ג

 החברה התביעה וכל המסמכים הדרושים, לפי המאוחר.
 בסמוך לתחילת תשלום הקצבה יועבר החסכון המצטבר למסלול השקעה ברירת המחדל.   .ד
תית בניכוי הריבית השנ ,הקצבה תעודכן מדי חודש לפי תשואת מסלול השקעה ברירת המחדל באותו חודש  .ה

   .0.5%לפיה חושבה הקצבה החודשית הראשונה בניכוי דמי ניהול מהחיסכון המצטבר בשיעור שנתי של  התחשיבית
התחיל המבוטח לקבל קצבה, לא תהא למבוטח זכות למשוך את יתרת החסכון המצטבר כסכום חד פעמי או זכות   .ו

 . 5 ףלסעילהוון את הקצבה בהתאם 
משכר המינימום לחודש הקבוע לפי חוק שכר מינימום,  5%-ת פרק זה נמוך מהיה סכום הקצבה שחושב לפי הוראו  .ז

והכל בכפוף להוראות ההסדר , פעמי- תשלם החברה את החסכון המצטבר, בכפוף ליתר הוראות פרק זה, בסכום חד
 .התחיקתי

לקבל במי שזכאי הוכחה כי  בתקופת תשלום הקצבה וכתנאי לתשלום הקצבה,, מעת לעתהחברה רשאית לדרוש   .ח
 .המזכים אותו בקצבה םתנאיעדין מתקיימים כל ה קצבה

לא יאוחר משלושה חודשים לפני תום תקופת הביטוח, תיידע החברה את המבוטח, בכתב, בדבר האפשרויות העומדות   .ט
 לרבות כל אלה:בהתאם לתכנית הקצבה המשלמת, בפניו באשר לתשלום החסכון המצטבר 

ן חלק מהקצבה לפי הפוליסה, שיעור ההיוון ותקופתו, לרבות ציון האפשרות להוו ,קבלת הקצבה החודשית ))))1111
 הסכומים העומדים לרשות המבוטח בכל אחת מאפשרויות אלו. 
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  .מסלול הקצבה בחירתל אופן, והתכנית הקצבה המשלמתלפי תנאי  קצבהמסלול ה בחירת ))))2222
 בלבד. , הכספים שיופקדו יופנו לחסכון לפוליסהוהמשך ההפקדות  דחיית מועד הפרישה ))))3333
 המצטבר במרכיב הפיצויים בסכום חד פעמי. חסכוןתשלום ה ))))4444
המצטבר הנובע מהעברת כספים לפוליסה, בגין כספים  חסכוןתשלום בסכום חד פעמי כספים שמקורם ב ))))5555

 , בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. 1999בדצמבר  31שהופקדו לראשונה בקופת גמל לקצבה עד ליום 
, לאחר סכום הקצבה לו זכאי המבוטח, ובלבד שסכום חד פעמיבמגיעה לו חלק מהקצבה החודשית ה משיכת ))))6666

(ה) לחוק קופות גמל וכפי 23כהגדרתו בסעיף סכום המשיכה המבוקש, הינו לפחות סכום הקצבה המזערי  הפחתת
 .שיעודכן בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי

 
        מסלולי קצבהמסלולי קצבהמסלולי קצבהמסלולי קצבה ....4444

   :לום קצבה בהתאם לאחד ממסלולי הקצבה הבאיםבעת הגשת הבקשה לקבלת קצבה לחברה, יבחר המבוטח בתש
  

תוסיף הקצבה  - קצבאות חודשיות  240למשך כל ימי חייו, ואם נפטר בטרם שולמו לו תשולם למבוטח ש קצבה  .א
ליורשיו החוקיים, אלא אם קבע מוטבים לענין זה,  בהתאם להוראות התנאים הכלליים,להשתלם מדי חודש בחודשו, 

  צבאות חודשיות החל מהתשלום הראשון למבוטח. ק 240עד להשלמת תשלום 

לבן הזוג לכל ימי חייו, ככל שיותיר אחריו בן זוג; המבוטח  -קצבה שתשולם למבוטח לכל ימי חייו, ולאחר פטירתו   .ב
רשאי לקבוע בבקשתו כי הקצבה שתשולם לבן הזוג כאמור תהא בשיעור מתוך הקצבה שתשולם למבוטח, שלא יעלה 

 בה; מאותה קצ 100%על 
, מי שהקצבה החודשית למבוטח חושבה בהתאם לפרטיו, כפי שנמסרו על ידי המבוטח לחברה לענין סעיף זה "בן זוג"

   בעת הגשת הבקשה לקבלת קצבה.
 שיהיו קיימות באותה העת בחברה.  י הקצבה שיהיו קיימים בחברה באותה עת. למסלולקצבה שתחושב בהתאם   .ג
במקדם קצבה, בתוכנית קצבה משלמת  חסכון המצטברהשב על ידי חלוקת סכום הקצבה החודשית הראשונה יחו  .ד

מקדם  את . החברה תקבע(ג) לעיל-פסקאות (א)בהתאם למסלול הקצבה שבחר המבוטח מבין המסלולים המפורטים ב
כל זאת על פי טבלת ומין המבוטח, גילו במועד תחילת תשלום הקצבה ושנת התחלת תשלום הקצבה, על פי  הקצבה
רי ההישרדות בחיים כפי שתהיה בחברה במועד תחילת תשלום הקצבה, ועל בסיס שיעורי הריבית התחשיבית שיעו

ככל שנבחר מסלול קצבה  .ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי כפי שתהיה בחברה במועד תחילת תשלום הקצבה
לבן הזוג לאחר פטירת  גם בהתאם לשיעור הקצבה שישולםיחשוב סכום הקצבה הראשונה הכולל תשלום לבן זוג, 

  .המבוטח, ולפרטי בן הזוג (מין, גיל ושנת לידה)
בפסקאות מקדמי ההמרה לחישוב הקצבה החודשית הראשונה לפי המסלולים לתשלום הקצבה המפורטים טבלאות   .ה

 . החברה רשאית לעדכןבאתר האינטרנט של החברה ות) לעיל מפורטד( הולפי ההנחות המפורטות בפסק לעיל(ג) - (א)
 .בכפוף להוראות ההסדר התחיקתיאת הטבלאות המפורטות באתר האינטרנט מעת לעת, 

אתר האינטרנט של החברה מקדמי המרה המתאימים לנתוני המבוטח, ו/או טבלאות שבבכל מקרה בו לא מפורטים ב  .ו
בטבלאות  לנתוני בן הזוג, מקדמי ההמרה לקצבה יחושבו על בסיס ההנחות לפיהן חושבו מקדמי ההמרה המפורטים

למבוטח,  התחלת תשלום הקצבהבאתר האינטרנט של החברה עבור פוליסה זו, ויותאמו למינו, לגילו ולשנת ש
ובמקרה שנבחר מסלול הכולל תשלום לבן זוג, יותאמו גם למינו, לגילו ולשנת לידתו של בן הזוג, להפרש הגילאים בין 

, לנתוני לעילם למסלולים לתשלום הקצבה המפורטים בני הזוג, ולשיעור הקצבה שנקבע לבן הזוג, והכל בהתא
 המבוטח ולנתוני בן הזוג.

באתר בטבלאות שוהם מפורטים  למען הסר ספק, בכל מסלולי הקצבה המקדמים אינם מגלמים הבטחת תוחלת חיים  .ז
 .האינטרנט של החברה

בהתאם למסלול  לם הקצבה, תשלם החברה למבוטח את הקצבהועל פיו תש לבמסלוככול שהמבוטח לא בחר   .ח
 שמפורט בסעיף א.

 בדיווחים למבוטח, לאורך תקופת החיסכון תוצג הקצבה לפי המסלול המפורט בסעיף א.  .ט
   .י
 
        היוון קצבההיוון קצבההיוון קצבההיוון קצבה ....5555

זה: "שיעור ההיוון")  5מהקצבה החודשית שלו (בסעיף  25%מבוטח המבקש להתחיל לקבל קצבה, יהיה רשאי להוון עד   .א
קופת ההיוון"), גם אם הקצבה החודשית לה יהיה זכאי נמוכה מסכום הקצבה זה: "ת 5לתקופה של עד חמש שנים (בסעיף 

משכר המינימום לחודש, כמשמעותו בחוק שכר  5%-המזערי, ובלבד שסכום הקצבה לו יהיה זכאי לאחר ההיוון לא יפחת מ
 מינימום. 

עוד לא קיבל את סכום  הבקשה להיוון תוגש במועד הגשת הבקשה לקבלת הקצבה, והמבוטח יוכל לחזור בו ממנה כל  .ב
 ההיוון. 

יום ממועד התחלת תשלום הקצבה למבוטח בתשלום חד פעמי, בהתאם לאישורה של  30הסכום המהוון ישולם תוך   .ג
 החברה, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. 

 יוון.במשך תקופת ההיוון יקבל המבוטח את הקצבה שהיתה מגיעה לו אלמלא ההיוון, כשהיא מופחתת בשיעור הה  .ד
  מתום תקופת ההיוון תשלם החברה למבוטח את הקצבה בסכום שהיה משתלם לו אלמלא בוצע ההיוון.   .ה
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            ₪)₪)₪)₪)    100100100100טבלת היוון (הטבלה מתייחסת לקצבה חודשית בסך טבלת היוון (הטבלה מתייחסת לקצבה חודשית בסך טבלת היוון (הטבלה מתייחסת לקצבה חודשית בסך טבלת היוון (הטבלה מתייחסת לקצבה חודשית בסך 
  נטו 3.48%בטבלה היא ריבית של  סכומיםהריבית התחשיבית לפיה חושבו ה

        שיעור קצבהשיעור קצבהשיעור קצבהשיעור קצבה
        מהוונת

1        2        3        4        5        

5%        59.1959.1959.1959.19    ₪₪₪₪        116.67116.67116.67116.67    ₪₪₪₪        172.46172.46172.46172.46    ₪₪₪₪        226.63226.63226.63226.63    ₪₪₪₪        279.23279.23279.23279.23    ₪₪₪₪        

10%        118.39118.39118.39118.39    ₪₪₪₪        233.33233.33233.33233.33    ₪₪₪₪        344.92344.92344.92344.92    ₪₪₪₪        453.27453.27453.27453.27    ₪₪₪₪        558.45558.45558.45558.45    ₪₪₪₪        

15%        177.58177.58177.58177.58    ₪₪₪₪        350.00350.00350.00350.00    ₪₪₪₪        517.39517.39517.39517.39    ₪₪₪₪        679.90679.90679.90679.90    ₪₪₪₪        837.68837.68837.68837.68    ₪₪₪₪        

20%        236.78236.78236.78236.78    ₪₪₪₪        466.66466.66466.66466.66    ₪₪₪₪        689.85689.85689.85689.85    ₪₪₪₪        906.53906.53906.53906.53    ₪₪₪₪        1,116.911,116.911,116.911,116.91    ₪₪₪₪        

25%        295.97295.97295.97295.97    ₪₪₪₪        583.33583.33583.33583.33    ₪₪₪₪        862.31862.31862.31862.31    ₪₪₪₪        1,133.171,133.171,133.171,133.17    ₪₪₪₪        1,396.141,396.141,396.141,396.14    ₪₪₪₪        
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        תתתתתכנית קצבה לא משלמתכנית קצבה לא משלמתכנית קצבה לא משלמתכנית קצבה לא משלמ
כקופת גמל כקופת גמל כקופת גמל כקופת גמל ולפיצויים לשכיר וולפיצויים לשכיר וולפיצויים לשכיר וולפיצויים לשכיר ולים לים לים לים כקופת גמל לתגמוכקופת גמל לתגמוכקופת גמל לתגמוכקופת גמל לתגמו    ,,,,מאושרת כקופת גמל לא משלמת לקצבה לשכיר ולעצמאימאושרת כקופת גמל לא משלמת לקצבה לשכיר ולעצמאימאושרת כקופת גמל לא משלמת לקצבה לשכיר ולעצמאימאושרת כקופת גמל לא משלמת לקצבה לשכיר ולעצמאי

        לעצמאילעצמאילעצמאילעצמאילתגמולים לתגמולים לתגמולים לתגמולים 
        

        הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות ....1111
תגבר ההגדרה  - על פרק זה יחולו ההגדרות שבתנאים הכלליים וההגדרות שלהלן, ובמקרה של סתירה בין ההגדרות כאמור 

  .שבפרק זה להלן
        

משלמת בהתאם לתנאי לא חלק ההפקדה שהופקדה לתכנית קצבה   ה לא משלמת:ה לא משלמת:ה לא משלמת:ה לא משלמת:ההפקדה בתכנית קצבההפקדה בתכנית קצבההפקדה בתכנית קצבההפקדה בתכנית קצב
לא לתכנית קצבה  והעברות כספיםהפוליסה, וכן הפקדות חד פעמיות 

  ;משלמת
 שמקורו בהפקדותחלק החסכון המצטבר כהגדרתו בתנאים הכלליים   חסכון מצטבר בתכנית קצבה לא משלמת:חסכון מצטבר בתכנית קצבה לא משלמת:חסכון מצטבר בתכנית קצבה לא משלמת:חסכון מצטבר בתכנית קצבה לא משלמת:

  ;קצבה לא משלמתלתכנית 
ומקורם בהפקדות  קצבה לא משלמתסך הכספים שהועברו לתכנית   ון:ון:ון:ון:חסכון מצטבר להחסכון מצטבר להחסכון מצטבר להחסכון מצטבר לה

, 2008לתגמולים ולפיצויים שבוצעו בגין שנות המס שקדמו לשנת המס 
כספים אלה ובניכוי דמי בתוספת התשואה בגין ההשקעות המיוחסת ל

מתוך  כל סכום שנמשך או הועברבניכוי כן סכון המצטבר וניהול מהח
  ;כספים אלו

ומקורם  קצבה לא משלמתהועברו לתכנית הופקדו או סך הכספים ש  ::::קצבהקצבהקצבהקצבהטבר לטבר לטבר לטבר לחסכון מצחסכון מצחסכון מצחסכון מצ
בתוספת ואילך,  2008שבוצעו בגין שנות המס  מטרת קצבהבהפקדות ל

כספים אלה ובניכוי דמי ניהול התשואה בגין ההשקעות המיוחסת ל
כל סכום שנמשך או הועבר מתוך כספים בניכוי כן סכון המצטבר ומהח
  אלו;

בגין החיסכון המצטבר  המשךהתכנית קופת גמל משלמת לקצבה שהיא   משך לקצבה:משך לקצבה:משך לקצבה:משך לקצבה:תכנית ההתכנית ההתכנית ההתכנית הה
  ;, שתחול אם המבוטח יבחר בכךלקצבה

אשר פרק , 2013חיים סטטוס  של הפוליסה לביטוחהתנאים הכלליים   תנאים כלליים:תנאים כלליים:תנאים כלליים:תנאים כלליים:
   .ממנהחלק בלתי נפרד  הזה מהוו

 

 בתום תקופת הביטוחבתום תקופת הביטוחבתום תקופת הביטוחבתום תקופת הביטוחלקצבה לקצבה לקצבה לקצבה החיסכון המצטבר החיסכון המצטבר החיסכון המצטבר החיסכון המצטבר תשלום תשלום תשלום תשלום  ....2222
 לתכנית ההמשך לקצבה.העברתו למשיכה בדרך של קצבה, באמצעות ניתן  ן המצטבר לקצבההחיסכו  .א
סכון המצטבר במרכיב הפיצויים מתכנית הקצבה הלא יעל אף האמור בפסקה (א) לעיל, המבוטח רשאי למשוך את הח  .ב

 משלמת בסכום חד פעמי. 
המבוטח, בכתב, בדבר האפשרויות העומדות לא יאוחר משלושה חודשים לפני תום תקופת הביטוח, תיידע החברה את   .ג

 לרבות כל אלה:קצבה, לבפניו באשר לתשלום החסכון המצטבר 
האמורה לתכנית ההמשך לקצבה וקבלת קצבה בהתאם לתכנית ההמשך קצבה להמצטבר  סכוןיחהעברת ה ))))1111

 לרבות:
  .מסלול הקצבה בחירתל אופן, והההמשך לקצבהתכנית לפי תנאי  קצבהמסלול ה בחירת ����
, שיעור ההיוון ותקופתו, לרבות ציון קצבההמשך להמועברת לתכנית הפשרות להוון חלק מהקצבה הא ����

 הסכומים העומדים לרשות המבוטח בכל אחת מאפשרויות אלו. 
, לאחר סכום הקצבה לו זכאי המבוטח, ובלבד שסכום חד פעמיבחלק מהקצבה החודשית המגיעה לו  משיכת ����

(ה) לחוק קופות גמל 23כהגדרתו בסעיף לפחות סכום הקצבה המזערי  סכום המשיכה המבוקש, הינו הפחתת
 וכפי שיעודכן בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי

 קצבה לקופת גמל אחרת בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.להמצטבר  העברת החיסכון ))))2222
 והמשך ההפקדות, הכספים שיופקדו יופנו לחסכון בלבד. מועד הפרישהדחיית  ))))3333
 בר במרכיב הפיצויים בסכום חד פעמי.החסכון המצט תשלום ))))4444

  
        

        החיסכון המצטבר להון החיסכון המצטבר להון החיסכון המצטבר להון החיסכון המצטבר להון 

 
        תשלום החיסכון המצטבר להון בתום תקופת הביטוחתשלום החיסכון המצטבר להון בתום תקופת הביטוחתשלום החיסכון המצטבר להון בתום תקופת הביטוחתשלום החיסכון המצטבר להון בתום תקופת הביטוח ....3333

 בהתאם לאפשרויות הבאות: את החיסכון המצטבר להוןמבוטח שהגיע לתום תקופת הביטוח זכאי לקבל   .א
 להוראותלתנאי הפוליסה ו ניתנת לביצוע בהתאם בקשההמצטבר להון בסכום חד פעמי. ככל שה חסכוןקבלת ה )1

קצבה לא מתום תקופת הביטוח בתכנית ל ימים 7 בתוך המצטבר חסכוןהההסדר התחיקתי, תשלם החברה את 
 , לפי המאוחר.וכל המסמכים הדרושים ה האמורהבקשהמהיום בו הגיעו למשרדי החברה או  משלמת

ה ניתנת בקש. ככל שהלהלן 4יף סעבהתאם להוראות  בדרך של תשלום חודשי להוןהמצטבר  חסכוןקבלת ה )2
 בתוך החודשי הראשוןהתשלום ההסדר התחיקתי, תשלם החברה את  להוראותלתנאי הפוליסה ו לביצוע בהתאם
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, לפי וכל המסמכים הדרושים ה האמורהבקשהבו הגיעו למשרדי החברה נועד לתשלום או מהיום מהיום ש םימי 7
 המאוחר. 

קופת הביטוח, תיידע החברה את המבוטח, בכתב, בדבר האפשרויות העומדות לא יאוחר משלושה חודשים לפני תום ת  .ב
 להון בסכום חד פעמי או בדרך של תשלום חודשי, לפי בחירתו. בפניו באשר לתשלום החסכון המצטבר 

 בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.על פי דיני המס ושה תשלום החיסכון המצטבר של מרכיב הפיצויים ייע  .ג
 
 ן המצטבר להון בתום תקופת הביטוח כתשלום חודשין המצטבר להון בתום תקופת הביטוח כתשלום חודשין המצטבר להון בתום תקופת הביטוח כתשלום חודשין המצטבר להון בתום תקופת הביטוח כתשלום חודשיתשלום החיסכותשלום החיסכותשלום החיסכותשלום החיסכו ....4444

בתשלומים להון את החסכון המצטבר ח בתום תקופת הביטולקבל , המבוטח רשאי לבחור 3בהמשך לאמור בסעיף 
  בהתאם למפורט להלן:חודשיים 

ם דשייחו בתשלומיםלהון, כולו או חלקו, ור למשוך את החסכון המצטבר בתום תקופת הביטוח, המבוטח יוכל לבח  .א
 (להלן "התשלום החודשי").

, חודשי תשלום ישולם שבגינו כסכום המבוטח ידי על שנקבע החסכון המצטבר - בסעיף זה "החסכון לתשלום חודשי"   .ב

 .התשלום החודשי התחלת לאחר מהחסכון המצטבר שנמשך סכום וכל מוששול יםהחודשי מיםהתשלו בניכוי
התשלום החודשי.  תחילת במועד המבוטח ידי עלודשי ייקבעו ו/או תקופת התשלום הח החודשי התשלום סכום  .ג

 .אפס היהת להון חסכון המצטברה של החסכון לתשלום חודשי יתרת בו למועד עד ישולם החודשי התשלום
 פי על החסכון לתשלום חודשי בגין השקעות תמהיל כל לקבוע רשאי יהיה מבוטחה החודשי התשלום ביצוע במהלך  .ד

 כפי ההשקעות תמהיל יקבע כאמור תמהיל השקעות נקבע ולא במידה .הכלליים בתנאים 7 עיףבס המפורטים הכללים
 .החודשי התשלום לתחילת קודם בפוליסה קיים שהיה

 ידי על שיוצעו למועדים בהתאם תשלום מועד לקבוע רשאי יהיה המבוטחע. קבו במועד ישולם החודשי התשלום  .ה

 .החברה ידי על שיקבעקבוע  במועד ישולם התשלום החודשי ,וכלשה במועד המבוטח בחר ולא במידהרה. החב
מלאה של יתרת כספים חלקית או משיכה משיכה  לבקש ,החודשי התשלום תקופת במהלך ,רשאי יהיה המבוטח  .ו

 ת כספים מלאהמשיכל הבקש קבלת עםים. הכללי בתנאים ד. 14 סעיף לפי הוראות וזאת החסכון לתשלום חודשי,
 .למבוטח החודשי םהתשלו יופסק בחברה

 חד בתשלום וזאתהחסכון לתשלום חודשי,  ,למוטב שולםי ,החודשיים התשלומים כל לו שולמו בטרם המבוטח נפטר  .ז

 .ולבחירת בהתאם ,התשלום החודשי בהמשך ו, אפעמי
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        בתוכנית הקצבה הלא משלמתבתוכנית הקצבה הלא משלמתבתוכנית הקצבה הלא משלמתבתוכנית הקצבה הלא משלמת    גין החיסכון המצטבר לקצבהגין החיסכון המצטבר לקצבהגין החיסכון המצטבר לקצבהגין החיסכון המצטבר לקצבהבבבב    תכנית המשך לקצבהתכנית המשך לקצבהתכנית המשך לקצבהתכנית המשך לקצבה
        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, , , , לקצבהלקצבהלקצבהלקצבהן המצטבר ן המצטבר ן המצטבר ן המצטבר תכנית המשך לקצבה בגין החיסכותכנית המשך לקצבה בגין החיסכותכנית המשך לקצבה בגין החיסכותכנית המשך לקצבה בגין החיסכו

 
        תכנית ההמשך לקצבהתכנית ההמשך לקצבהתכנית ההמשך לקצבהתכנית ההמשך לקצבה ....1111

 מאושרת כקופת גמל משלמת לקצבה לשכירים ולעצמאים. בגין החיסכון המצטבר לקצבהתכנית ההמשך לקצבה   .א
שאי להעביר בסמוך למועד בו מבקש המבוטח להתחיל לקבל קצבה, ולא לפני שהגיע לגיל הפרישה המוקדמת, יהיה ר  .ב

ולקבל קצבה בגין החיסכון המצטבר לקצבה, המשך לקצבה ה, כולו או חלקו, לתכנית קצבהלהמצטבר  חסכוןאת ה
 להלן.  4בהתאם למסלולים המפורטים בסעיף 

יחושב בתוכנית הקצבה הלא משלמת המצטבר במרכיב הפיצויים  חסכון, הזו לצורך ההעברה לתכנית ההמשך לקצבה  .ג
 (א) לתנאים הכלליים.17עיף בהתאם להוראות ס

 המצטבר למסלול השקעה ברירת המחדל. חסכוןעם העברת הכספים לתכנית ההמשך יועבר ה  .ד
 
 החיסכון המצטבר לקצבההחיסכון המצטבר לקצבההחיסכון המצטבר לקצבההחיסכון המצטבר לקצבהתשלום תשלום תשלום תשלום  ....2222

 החיסכון המצטבר לקצבה ניתן למשיכה בדרך של קצבה.  .א
י למשוך כספים על אף האמור בפסקה (א) לעיל, לאחר העברת הכספים לתכנית קצבה משלמת, המבוטח יהיה רשא  .ב

 שלא בדרך של קצבה במקרים הבאים:
יום בטרם התחלת קבלת הקצבה, לבקש  30מבוטח המבקש לקבל סכום חד פעמי לצד הקצבה יהיה רשאי, לפחות  ))))1111

, ובלבד שבמועד הבקשה סכום הקצבה לו זכאי פעמילמשוך חלק מהקצבה החודשית המגיעה לו בסכום חד 
(ה) לחוק 23המבוקש, הינו לפחות סכום הקצבה המזערי כהגדרתו בסעיף המבוטח, לאחר הפחתת סכום המשיכה 

סכום הקצבה המזערי). לעניין סכום הקצבה  -קופות גמל וכפי שיעודכן בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי (להלן 
קצבה ממקור  -המזערי יובאו בחשבון סכומי קצבה להם זכאי המבוטח מקופת גמל אחרת או ממעביד (להלן 

 בכפוף לקבלת אישור על קבלת הקצבה ממקור אחר. אחר), 
חישוב הסכום החד פעמי ייעשה על ידי הכפלת סכום הקצבה אותו מבקש המבוטח לקבל בסכום חד פעמי 

 במקדם ההמרה לפיו הומר החיסכון המצטבר של המבוטח לקצבה החודשית.
 שלהלן. 5סעיף הוראות היוון קצבה בהתאם ל ))))2222

ה וכל המסמכים בקשימים מהיום בו הגיעו למשרדי החברה ה 7) לעיל בתוך בפסקה ( החברה תשלם את הכספים לפי  .ג
   הדרושים.

  

        הוראות לתשלום הקצבה למבוטח שהגיע לתום תקופת הביטוחהוראות לתשלום הקצבה למבוטח שהגיע לתום תקופת הביטוחהוראות לתשלום הקצבה למבוטח שהגיע לתום תקופת הביטוחהוראות לתשלום הקצבה למבוטח שהגיע לתום תקופת הביטוח ....3333

ימים לפני המועד בו הוא מבקש להתחיל לקבל את  30יחד עם בקשת ההעברה לתכנית ההמשך לקצבה ולפחות   .א
להלן, האם רצונו  4ברה על מסלול הקצבה אותו בחר בהתאם להוראות סעיף תשלומי הקצבה, יודיע המבוטח לח

 .) לעיל1)(ב(2י לצד הקצבה בהתאם לסעיף האם רצונו לקבל סכום חד פעמולהלן  5בהיוון קצבה בהתאם לסעיף 
 במשרדי לקצבה החתומה בידי המבוטח חודש שלאחר קבלת בקשההחל ב קצבה תשולם למבוטח מדי חודש בחודשו,  .ב

 .ברההח
בניכוי הריבית השנתית  ,הקצבה תעודכן מדי חודש לפי תשואת מסלול השקעה ברירת המחדל באותו חודש  .ג

   .0.5%לפיה חושבה הקצבה החודשית הראשונה בניכוי דמי ניהול מהחיסכון המצטבר בשיעור שנתי של  התחשיבית
או זכות המצטבר כסכום חד פעמי קבל קצבה, לא תהא למבוטח זכות למשוך את יתרת החסכון התחיל המבוטח ל  .ד

 . להוון את הקצבה
משכר המינימום לחודש הקבוע לפי חוק שכר מינימום,  5%-היה סכום הקצבה שחושב לפי הוראות פרק זה נמוך מ  .ה

והכל בכפוף להוראות ההסדר , פעמי- תשלם החברה את החסכון המצטבר, בכפוף ליתר הוראות פרק זה, בסכום חד
 .התחיקתי

במי שזכאי הוכחה כי  לשלם בתקופת תשלום הקצבה וכתנאי לתשלום הקצבה,, מעת לעתת לדרוש החברה רשאי  .ו
  .המזכים אותו בקצבה םתנאיעדין מתקיימים כל ה לקבל קצבה

 על הזכות לקבלת קצבה בהתאם לתנאי הפוליסה לא חלה התיישנות, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.  .ז
 
        מסלולי הקצבהמסלולי הקצבהמסלולי הקצבהמסלולי הקצבה ....4444

  : קבלת קצבה לחברה, יבחר המבוטח בתשלום קצבה בהתאם לאחד ממסלולי הקצבה הבאיםבעת הגשת הבקשה ל
  

תוסיף הקצבה להשתלם  -קצבאות חודשיות  240למשך כל ימי חייו, ואם נפטר בטרם שולמו לו תשולם למבוטח ש קצבה  .א
עד להשלמת לענין זה,  ליורשיו החוקיים, אלא אם קבע מוטבים מדי חודש בחודשו, בהתאם להוראות התנאים הכלליים,

  קצבאות חודשיות החל מהתשלום הראשון למבוטח.  240תשלום 

לבן הזוג לכל ימי חייו, ככל שיותיר אחריו בן זוג; המבוטח רשאי  -קצבה שתשולם למבוטח לכל ימי חייו, ולאחר פטירתו   .ב
 100%מבוטח, שלא יעלה על לקבוע בבקשתו כי הקצבה שתשולם לבן הזוג כאמור תהא בשיעור מתוך הקצבה שתשולם ל

 מאותה קצבה; 
לענין סעיף זה, מי שהקצבה החודשית למבוטח חושבה בהתאם לפרטיו, כפי שנמסרו על ידי המבוטח לחברה  "בן זוג"

   בעת הגשת הבקשה לקבלת קצבה.
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 קצבה שתחושב בהתאם לאפשרויות שיהיו קיימות באותה העת בחברה.   .ג
במקדם קצבה,  בתוכנית קצבה לא משלמת החסכון המצטברעל ידי חלוקת  סכום הקצבה החודשית הראשונה יחושב  .ד

מקדם  את . החברה תקבע(ג) לעיל-פסקאות (א)בהתאם למסלול הקצבה שבחר המבוטח מבין המסלולים המפורטים ב
כל זאת על פי טבלת ומין המבוטח, גילו במועד תחילת תשלום הקצבה ושנת התחלת תשלום הקצבה, על פי  הקצבה

ורי ההישרדות בחיים כפי שתהיה בחברה במועד תחילת תשלום הקצבה, ועל בסיס שיעורי הריבית התחשיבית כפי שיע
יחשוב סכום הקצבה ככל שנבחר מסלול קצבה הכולל תשלום לבן זוג,  שתהיה בחברה במועד תחילת תשלום הקצבה.

  .ולפרטי בן הזוג (מין, גיל ושנת לידה) גם בהתאם לשיעור הקצבה שישולם לבן הזוג לאחר פטירת המבוטח,הראשונה 
(ג) -בפסקאות (א)מקדמי ההמרה לחישוב הקצבה החודשית הראשונה לפי המסלולים לתשלום הקצבה המפורטים טבלאות   .ה

החברה רשאית לעדכן את  ) לעיל מפורטים באתר האינטרנט של החברה.ד( הולפי ההנחות המפורטות בפסק לעיל
 .בכפוף להוראות ההסדר התחיקתיינטרנט מעת לעת, הטבלאות המפורטות באתר הא

אתר האינטרנט של החברה מקדמי המרה המתאימים לנתוני המבוטח, ו/או טבלאות שבבכל מקרה בו לא מפורטים ב  .ו
בטבלאות לנתוני בן הזוג, מקדמי ההמרה לקצבה יחושבו על בסיס ההנחות לפיהן חושבו מקדמי ההמרה המפורטים 

למבוטח, ובמקרה  התחלת תשלום הקצבהחברה עבור פוליסה זו, ויותאמו למינו, לגילו ולשנת באתר האינטרנט של הש
שנבחר מסלול הכולל תשלום לבן זוג, יותאמו גם למינו, לגילו ולשנת לידתו של בן הזוג, להפרש הגילאים בין בני הזוג, 

, לנתוני המבוטח ולנתוני בן לעילרטים ולשיעור הקצבה שנקבע לבן הזוג, והכל בהתאם למסלולים לתשלום הקצבה המפו
 הזוג.

למען הסר ספק, בכל מסלולי הקצבה המקדמים אינם מגלמים הבטחת תוחלת חיים והם מפורטים בטבלאות שבאתר   .ז
 האינטרנט של החברה.

לם הקצבה, תשלם החברה למבוטח את הקצבה בהתאם למסלול שמפורט ועל פיו תש לבמסלוככול שהמבוטח לא בחר   .ח
 .בסעיף א

 בדיווחים למבוטח, לאורך תקופת החיסכון תוצג הקצבה לפי המסלול המפורט בסעיף א.  .ט
 

        היוון קצבה היוון קצבה היוון קצבה היוון קצבה  ....5555

זה: "שיעור ההיוון")  5מהקצבה החודשית שלו (בסעיף  25%מבוטח המבקש להתחיל לקבל קצבה, יהיה רשאי להוון עד   .א
קצבה לו יהיה זכאי לאחר ההיוון לא יפחת זה: "תקופת ההיוון"), ובלבד שסכום ה 5לתקופה של עד חמש שנים (בסעיף 

  משכר המינימום לחודש, כמשמעותו בחוק שכר מינימום. 5%-מ
הבקשה להיוון תוגש במועד הגשת הבקשה לקבלת הקצבה, והמבוטח יוכל לחזור בו ממנה כל עוד לא קיבל את סכום   .ב

 ההיוון.
טח בתשלום חד פעמי בהתאם לאישורה של יום ממועד התחלת תשלום הקצבה למבו 30הסכום המהוון ישולם תוך   .ג

 החברה, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. 
 במשך תקופת ההיוון יקבל המבוטח את הקצבה שהיתה מגיעה לו אלמלא ההיוון, כשהיא מופחתת בשיעור ההיוון.  .ד
  מתום תקופת ההיוון תשלם החברה למבוטח את הקצבה בסכום שהיה משתלם לו אלמלא בוצע ההיוון.  .ה

 
 
        

        ₪)₪)₪)₪)    100100100100טבלת היוון (הטבלה מתייחסת לקצבה חודשית בסך טבלת היוון (הטבלה מתייחסת לקצבה חודשית בסך טבלת היוון (הטבלה מתייחסת לקצבה חודשית בסך טבלת היוון (הטבלה מתייחסת לקצבה חודשית בסך 
  נטו 3.48%בטבלה היא ריבית של  סכומיםהריבית התחשיבית לפיה חושבו ה

        שיעור קצבהשיעור קצבהשיעור קצבהשיעור קצבה
        מהוונת

1        2        3        4        5        

5%        59.1959.1959.1959.19    ₪₪₪₪        116.67116.67116.67116.67    ₪₪₪₪        172.46172.46172.46172.46    ₪₪₪₪        226.63226.63226.63226.63    ₪₪₪₪        279.23279.23279.23279.23    ₪₪₪₪        

10%        118.39118.39118.39118.39    ₪₪₪₪        233.33233.33233.33233.33    ₪₪₪₪        344.92344.92344.92344.92    ₪₪₪₪        453.27453.27453.27453.27    ₪₪₪₪        558.45558.45558.45558.45    ₪₪₪₪        

15%        177.58177.58177.58177.58    ₪₪₪₪        350.00350.00350.00350.00    ₪₪₪₪        517.39517.39517.39517.39    ₪₪₪₪        679.90679.90679.90679.90    ₪₪₪₪        837.68837.68837.68837.68    ₪₪₪₪        

20%        236.78236.78236.78236.78    ₪₪₪₪        466.66466.66466.66466.66    ₪₪₪₪        689.85689.85689.85689.85    ₪₪₪₪        906.53906.53906.53906.53    ₪₪₪₪        1,116.911,116.911,116.911,116.91    ₪₪₪₪        

25%        295.97295.97295.97295.97    ₪₪₪₪        583.33583.33583.33583.33    ₪₪₪₪        862.31862.31862.31862.31    ₪₪₪₪        1,133.171,133.171,133.171,133.17    ₪₪₪₪        1,396.141,396.141,396.141,396.14    ₪₪₪₪        
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            נספח מסלולי השקעהנספח מסלולי השקעהנספח מסלולי השקעהנספח מסלולי השקעה
        
        

        הוראות כלליות ומיוחדותהוראות כלליות ומיוחדותהוראות כלליות ומיוחדותהוראות כלליות ומיוחדות

נגד התחייבות בישראל הנובעת מעסקי ביטוח לעניין השקעות כהנכסים שיצטברו בכל מסלולי ההשקעה המנויים להלן  ))))1111
  הסדר התחיקתי.ההוראות ל יושקעו בהתאם, )20חיים משתתף ברווחים (סוג 

 3% -נייר ערך בו מושקעים למעלה מבדרך של תקופת מימוש: אם ביום מסחר כלשהו חלה הפסקת מסחר בבורסה, בין אם  ))))2222
 -שימת ניירות ערך הנסחרת בבורסה ובה מושקעים למעלה מהפסקת מסחר בר בין אם בדרך של ,משווי הנכסים במסלול

ה, שומרת לעצמה החברה את הזכות לדחות את ביצוע אהפסקת מסחר מל ובין אם בדרך שלמשווי הנכסים במסלול  3%
שלאחר יום המסחר  ןוש, ליום המסחר הראןאו בחלק ןחל ביום המסחר בו היתה הפסקת המסחר, במלוא ןפעולות שמועדה

 הפסקת המסחר. בו חלה
  תנאים הכלליים.פרק הביצוע השקעות, חישוב תשואה ורווח למסלול יבוצעו בהתאם לאמור ב ))))3333
        
        

        מנורה כללימנורה כללימנורה כללימנורה כללי
במסלול זה, יושקעו הנכסים שיצטברו במסלול ההשקעה במגוון רב של אפיקי השקעה, וזאת לפי שקול דעתה המוחלט של 

  .ו"להחברה, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות בנכסים בלתי סחירים בארץ ובח
החברה רשאית לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים במסלול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות ליצור או לקנות חוזים 

עסקאות לבצע ולהשאיל ניירות ערך בשיעורים הקבועים בהסדר התחיקתי,  ,עתידיים ו/או אופציות, למכור ניירות ערך בחסר
מתאים לטובת כלל  הכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, ככל שיראה למחוץ לבורסה ועסקאות עם צדדים קשורים, וה

    .העמיתים
יצירה ו/או קניה של חוזים עתידיים ו/או אופציות תעשה כך שהחשיפה הכוללת במונחי נכס בסיס (חוזים עתידיים + אופציות 

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

        מנורה מניותמנורה מניותמנורה מניותמנורה מניות
במניות  משווי הנכסים במסלול 70%יושקעו הנכסים שיצטברו במסלול ההשקעה באופן שבכל עת יושקעו לפחות לול זה, במס

יתרת הנכסים שיצטברו  .או בניירות ערך אחרים שניתן להמירם למניות הנסחרים בארץ ובחו"להנסחרות בארץ ובחו"ל 
.ההסדר התחיקתי, לרבות בנכסים בלתי סחירים בארץ ובחו"ל , בכפוף להוראותחברהשל ה הקול דעתיבמסלול יושקעו לפי ש

    
לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים במסלול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות ליצור או לקנות חוזים  תרשאי החברה

עסקאות  לבצעעתידיים או אופציות, למכור ניירות ערך בחסר ולהשאיל ניירות ערך בשיעורים הקבועים בהסדר התחיקתי, 
כלל מתאים לטובת  ה, ככל שיראה ללהוראות ההסדר התחיקתימחוץ לבורסה ועסקאות עם צדדים קשורים, והכל בכפוף 

  .העמיתים
עשה כך שהחשיפה הכוללת במונחי נכס בסיס (חוזים עתידיים + אופציות + ייצירה או קניה של חוזים עתידיים או אופציות ת

    .דיניות ההשקעות של המסלולנכס בסיס), לא תחרוג מהמוגדר במ
  

        מנורה מניות חו"למנורה מניות חו"למנורה מניות חו"למנורה מניות חו"ל
במניות  משווי הנכסים במסלול 70%במסלול זה, יושקעו הנכסים שיצטברו במסלול ההשקעה באופן שבכל עת יושקעו לפחות 

בחו"ל, ו/או  המחקים מדדי מניות מכשיריםאו המחקות מדדי מניות בחו"ל, ו/ בחו"ל, ו/או בתעודות סל הנסחרות בארץ
ו/או בקרנות נאמנות המשקיעות במניות בחו"ל, ו/או במוצרים  יירות ערך אחרים שניתן להמירם למניות הנסחרות בחו"לבנ

יתרת הנכסים שיצטברו במסלול יושקעו לפי שקול דעתה המוחלט של החברה, בכפוף  .מובנים על מדדי מניות או מניות בחו"ל
    .ירים בארץ ובחו"ללהוראות ההסדר התחיקתי, לרבות בנכסים בלתי סח

החברה רשאית לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים במסלול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות ליצור או לקנות חוזים 
ולהשאיל ניירות ערך בשיעורים הקבועים בהסדר התחיקתי, לבצע עסקאות  ,עתידיים ו/או אופציות, למכור ניירות ערך בחסר

דים קשורים, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, ככל שיראה לה מתאים לטובת כלל מחוץ לבורסה ועסקאות עם צד
    .העמיתים

יצירה ו/או קניה של חוזים עתידיים ו/או אופציות תעשה כך שהחשיפה הכוללת במונחי נכס בסיס (חוזים עתידיים + אופציות 
    .+ נכס בסיס), לא תחרוג מהמוגדר במדיניות ההשקעות של המסלול

  
        נורה מט"חנורה מט"חנורה מט"חנורה מט"חממממ

באפיקים  משווי הנכסים במסלול 70%יושקעו הנכסים שיצטברו במסלול ההשקעה באופן שבכל עת יושקעו לפחות  במסלול זה,
צמודי מט"ח ו/או נקובים במט"ח בארץ ובחו"ל, לרבות אג"ח ממשלתיים וקונצרניים שנסחרים ו/או אינם נסחרים בבורסה 

שעור ההשקעה  .צמודי מט"ח ו/או נקובים במט"ח בארץ ובחו"ל ו/או "מבנים פיננסיים"ו/או הלוואות  בארץ ובחו"ל, בפקדונות
יתרת הנכסים שיצטברו  .משווי הנכסים במסלול 10%במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה במניות לא יעלה בכל עת על 

   .במסלול יושקעו לפי שקול דעתה המוחלט של החברה, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי
לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים במסלול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות ליצור או לקנות חוזים  תרשאי חברהה

עסקאות לבצע עתידיים ו/או אופציות, למכור ניירות ערך בחסר, ולהשאיל ניירות ערך בשיעורים הקבועים בהסדר התחיקתי, 
מתאים לטובת כלל  ה, ככל שיראה להוראות ההסדר התחיקתיוף למחוץ לבורסה ועסקאות עם צדדים קשורים, והכל בכפ

    .העמיתים
יצירה ו/או קניה של חוזים עתידיים ו/או אופציות תעשה כך שהחשיפה הכוללת במונחי נכס בסיס (חוזים עתידיים + אופציות 
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    .+ נכס בסיס), לא תחרוג מהמוגדר במדיניות ההשקעות של המסלול
  

        מנורה שקליםמנורה שקליםמנורה שקליםמנורה שקלים
באפיקים  משווי הנכסים במסלול 70%יושקעו הנכסים שיצטברו במסלול ההשקעה באופן שבכל עת יושקעו לפחות  ,במסלול זה

אביב בע"מ, - שקליים נושאי ריבית שקלית, לרבות אג"ח מדינה ו/או אג"ח קונצרני הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל
שעור ההשקעה במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה במניות לא יעלה  .והלוואות ופקדונות בבנקים, אג"ח קונצרני לא סחיר

יתרת הנכסים שיצטברו במסלול יושקעו לפי שקול דעתה המוחלט של החברה, בכפוף  .משווי הנכסים במסלול 10%בכל עת על 
    .להוראות ההסדר התחיקתי

דר התחיקתי, לרבות ליצור או לקנות חוזים החברה רשאית לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים במסלול בכפוף להוראות ההס
ולהשאיל ניירות ערך בשיעורים הקבועים בהסדר התחיקתי, עסקאות מחוץ  ,עתידיים ו/או אופציות, למכור ניירות ערך בחסר

.מתאים לטובת כלל העמיתיםה לבורסה ועסקאות עם צדדים קשורים, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, ככל שיראה ל
    

ה ו/או קניה של חוזים עתידיים ו/או אופציות תעשה כך שהחשיפה הכוללת במונחי נכס בסיס (חוזים עתידיים + אופציות יציר
    .+ נכס בסיס), לא תחרוג מהמוגדר במדיניות ההשקעות של המסלול

  
        מנורה צמוד מדדמנורה צמוד מדדמנורה צמוד מדדמנורה צמוד מדד

באפיקים  משווי הנכסים במסלול 70%יושקעו הנכסים שיצטברו במסלול ההשקעה באופן שבכל עת יושקעו לפחות  במסלול זה,
אביב בע"מ, וכמו כן באג"ח קונצרני לא - צמודי מדד לרבות אג"ח מדינה, אג"ח קונצרני הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל

 10%שעור ההשקעה במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה במניות לא יעלה בכל עת על  .סחיר, בפקדונות בבנקים ובהלוואות
יתרת הנכסים שיצטברו במסלול יושקעו לפי שקול דעתה המוחלט של החברה, בכפוף להוראות  .סים במסלולמשווי הנכ

   .ההסדר התחיקתי
החברה רשאית לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים במסלול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות ליצור או לקנות חוזים 

ולהשאיל ניירות ערך בשיעורים הקבועים בהסדר התחיקתי, עסקאות מחוץ  ,עתידיים ו/או אופציות, למכור ניירות ערך בחסר
.מתאים לטובת כלל העמיתים הלבורסה ועסקאות עם צדדים קשורים, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, ככל שיראה ל

    
זים עתידיים + אופציות יצירה ו/או קניה של חוזים עתידיים ו/או אופציות תעשה כך שהחשיפה הכוללת במונחי נכס בסיס (חו

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

        מנורה טווח קצרמנורה טווח קצרמנורה טווח קצרמנורה טווח קצר
בנכסים  משווי הנכסים במסלול 70%יושקעו הנכסים שיצטברו במסלול ההשקעה באופן שבכל עת יושקעו לפחות  במסלול זה,

, אג"ח קונצרני לא סחיר בארץ"ח קונצרני שנסחרים אגשמשך חייהם הממוצע הינו פחות משנה לרבות אג"ח ממשלתי, 
יתרת הנכסים שיצטברו במסלול יושקעו לפי שקול דעתה המוחלט של החברה, בכפוף להוראות ההסדר   .ופקדונות בבנקים

    .לא תהיה כל השקעה במניות ובאופציות למניות .התחיקתי
הוראות ההסדר התחיקתי, לרבות ליצור או לקנות חוזים החברה רשאית לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים במסלול בכפוף ל

עסקאות  לבצע להשאיל ניירות ערך בשיעורים הקבועים בהסדר התחיקתי, ,עתידיים ו/או אופציות, למכור ניירות ערך בחסר
מתאים לטובת כלל  המחוץ לבורסה ועסקאות עם צדדים קשורים, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, ככל שיראה ל

    .העמיתים
יצירה ו/או קניה של חוזים עתידיים ו/או אופציות תעשה כך שהחשיפה הכוללת במונחי נכס בסיס (חוזים עתידיים + 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 הנכסים במסלול  90%שבכל עת יושקעו לפחות  הסכומים שיצטברו במסלול ההשקעה, באופןיושקעו  במסלול זה,

באגרות חוב ממשלתיות שאינן צמודות ו/או במק"מ, הנסחרות בבורסה בת"א. יתרת הסכומים שיצטברו במסלול יושקעו 
  חודשים בלבד. 3במזומן ו/או בפיקדונות לזמן קצר לפדיון עד 

  
        מנורה אג"ח ממשלתי צמוד מדדמנורה אג"ח ממשלתי צמוד מדדמנורה אג"ח ממשלתי צמוד מדדמנורה אג"ח ממשלתי צמוד מדד

משווי הנכסים במסלול  90%שיצטברו במסלול ההשקעה, באופן שבכל עת יושקעו לפחות  הסכומיםיושקעו  במסלול זה,
באגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד הנסחרות בבורסה בת"א. יתרת הסכומים שיצטברו במסלול יושקעו במזומן ו/או 

וח פדיון סופי של עד שנה ו/או חודשים ו/או באגרות חוב ממשלתיות שאינן צמודות בעלי טו 3בפיקדונות שקליים לפדיון עד 
  במק"מ.

  
        מסלול כהלכהמסלול כהלכהמסלול כהלכהמסלול כהלכה

כפוף לכללי ההלכה היהודית, לפי שיקול דעתה של החברה, בסמכותה ביושקעו  הנכסים שיצטברו במסלול ההשקעה
  להוראות ההסדר התחיקתי. ובאחריותה הבלעדיות של ועדת ההשקעות, ובהתאם

החברה רשאית לבצע כל עסקה בנכסים  .תי סחירים בארץ ובחו"לבנכסים סחירים ובל הנכסים במסלול ההשקעה יושקעו
המוחזקים במסלול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, לרבות ליצור או לקנות חוזים עתידיים ו/או אופציות, למכור ניירות ערך 

ם צדדים קשורים, בחסר, ולהשאיל ניירות ערך בשיעורים הקבועים בהסדר התחיקתי, לבצע עסקאות מחוץ לבורסה ועסקאות ע
החברה תהיה מחוייבת לפעול בנאמנות  והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, ככל שיראה לה מתאים לטובת המבוטחים.

  ולבצע את ההשקעות, חישוב התשואה וזקיפת הרווח על נכסי המסלול בהתאם לאמור בתנאים הכלליים.
כך שהחשיפה הכוללת במונחי נכס בסיס (חוזים עתידיים + אופציות יצירה ו/או קניה של חוזים עתידיים ו/או אופציות תעשה 

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


