
מנורהמ בעלביטוחחברהפקששו
א"

לביטוחהגלליםהתנאים
ייסיעודיתיי

הגדרות-1ף'סע
המשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
:להלןכמפורטלצידוהמופיעה
.מ"בעלביטוחחברהמנורה-החברה
.לההמצורפתההצעהוגןזהביטוחחוזה-הפוליסה

עםהמתקשר,תאגידאואדםבניחבר,האדם-הפוליסהבעל
בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחבחוזההחברה
.הפוליסהכבעל

נקובשמוואשרהפוליסהלפישבוטחהאדם-המבוטח
.כמבוטחבפוליסה
תשלומיםלקבל,הפוליסהלתנאיבהתאם,הזנאי-המוטב

.מהחברה
בלתיחלקוהמהווהלפוליסההמצורףדף-הביטוחפרטידף

,הספציפיהביטוחופרטיהפוליסהמספרהכולל,ממנהנפרד
.הביטוחתקופתלרבות
פרטיבדףהנקוביםהראשוניםהביטוחדמי-בסיסיתפרמיה
.הביטוח
הפוליסהבעלשעלאחריםותשלומיםהביטוחדמי-הפרמיה
.הביטוחפרטידףאוהפוליסהתנאילפי,לחברהלשלם
בין,הביטוחבתחילתהנקבעתפרמיה-קבועהפרמיה
כללאורךקבועהונשארתהמבוטחשללגילובהתאם,השאר

לעניין(ז)4סעיףי"עפלשינוייםבכפוףלמעט,הפוליסהחיי
-משתנהפרמיה.הצמדהתנאי-12וסעיףפרמיהעדכון
שללגילובהתאם,השארבין,הביטוחבתחילתהנקבעתפרמיה

הגועלאחר.65גולעדהמבוטחגולעםומשתנההמבוטח
בכפוףזאתכל.קבועהתהוההפרמיה65לגולהמבוטח

וסעוףפרמיהעדכוןן"לענ(ז)4סעוףעפרבפרמיהם"לשונו
.הצמדהתנאן-12

פיצוי0נום"נהנקוביםה0נומים-הבסיסיהחודשיהפיצוי
."הביטוחפרטידף"ב"חודשי
מוצמדכשהוא,הב0י0יהחודשיהפיצוי-החודשיהפיצוי
.בפוליסה"הצמדהתנאי"0עיףהוראותפי-עללמדד
.לפוליסה"הצמדהתנאי"בסעיףבמשמעו-המדד

עלבפיקוחבחוקכמשמעותוהביטוחעלהמפקח-המפקח
.1981-א"התשמ,ביטוחעסקי
1981-א"התשמ,ביטוחע0קיעלהפיקוחחוק-הפיקוחדיני

.מכוחוולאוזהחוקפיעלוהוראהצו,אישור,תקנהכללרבות,
עלהחל,1981-א"התשמהביטוחחוזהחוק-החוק

.ולהוראותיהלתנאיהבכפיפות,הפוליסה
כמפורט)סיעודיצורךבעלהמבוטחהיות-הביטוחמקרה
.בתוקףהיאעודוכל(זופוליסהבתנאי
.המבוטחלמותועדלביטוחהקבלהמיום-הביטוחתקופת

החברהחבות-2סעיף
לתוקפהנכנסת,הפוליסהפיעל,החברהשלחבותה(א)

זאתאולם,בפוליסהכמצוין,הביטוחהתחלתבמועד
הנקובה,הראשונההפרמיהבמלואהששולמהבתנאי

וכן,החברהידי-עלהמוצאת,הראשונההחיובבהודעת
Dlנוסףותנאיתשלומהבתאריךחישהמבוטח 'nW
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חתימתומיוםאוהרפואיתהבדיקהלמבוטחשנעשתה
הסכימהבוליוםועד,הענייןלפי,בריאותהצהרתעל

חללא,הפוליסהפי-עלהביטוחחוזהלכריתתהחברה
שלבעיסוקואובמקצועו,הגופניבמצבו,בבריאותושינוי

.המבוטח
החודשיהפיצוימתשלוםהחברהפטורהבומקרהבגל(ב)

תשלוםהחברהתשלםלא,החוקלפיאולפוליסהבהתאם
.זהביטוחפי-עלכלשהו

עובדותגילויאי-3סעיף
וההצהרותהידיעותיסודעלנעשההפוליסהפי-עלהביטוח
או,והמבוטחהפוליסהבעלידי-עללחברהשנמסרובכתב
נכונותן.לפוליסההמצורפות,הענייןלפי,מהםמימטעם
לפיעובדותאם.הביטוחשללקיומועיקריתנאימהווה

,חייואורח,בריאותולמצבהנוגעותל"הנוהצהרותהידיעות
הוסתרו,המבוטחשלועיסוקומקצועו,לידתותאריך
עדאו,הביטוחחוזהכריתתלמועדעדהחברהמידיעת
ניתנהאםוכן,הענייןלפי,שבוטללאחרחידושולמועד
ידי-עלשנשאלהלשאלהוכנהמלאהשאיננהתשובה
חידושואוהביטוחחוזהכריתתלפני,מטעמהאוהחברה
:הבאותההוראותתחולנה,כאמור

אירעלאעודכל-היארשאית,לחברההדברנודע(א)
בהודעה,הביטוחחוזהאתלבטל,הביטוחמקרה
.למבוטחאוהפוליסהלבעל

או,הביטוחמקרהשאירעלאחרלחברההדברנודע(ב)
-עלהביטוחחוזהשנתבטללפניאירעהביטוחשמקרה

חייבתהחברהתהיה,לעיל(א)קטןבסעיףהאמורפי
שהואיחסיבשיעור,מופחתחודשיפיצויבתשלוםרק

הפרמיהלביןבפוליסהשנקבעההפרמיהשביןכיחס
לידיעתההובאואילוהחברהידי-עלנקבעתשהייתה

כלילפטורהוהיאלאמיתןהאמורותהעובדותכל
:הבאיםבמקרים

מרמהבכוונתניתנההתשובה(1
אף,חוזהבאותומתקשרהיהלאסבירמבטח(2

.לאמיתוהמצבאתידעאילויותרגבוההבפרמיה

הפרמיותתשלום-4סעיף
מבנהאופןאתהמבוטחיקבע,הביטוחהצעתבמועד(אי)

:הבאותהאפשרויותביןהפרמיה

.קבועהפרמיה.1
.משתנהפרמיה.2

,בפולן0ההקבועיםהפורעןבזמנןתשולמנההפרמות(ב)
עלכלשהןהודעותלשלוחבת"חתהוהשהחברהמבלן

.כך
לסכוםתתוסף,במועדהכלשהןפרמיהשולמהלא(ג)

בשיעור,רובות-ממנונפרדבלתיכחלק-שבפיגור
עלמהקבועוותרלאאך,עתבאותהבחברההנהוג
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שייהש
מיוםמחושבתכשהיא,והצמדהריביתפסיקתחוקפי

.בפועללתשלומהועדהפיגורהיווצר
זכאיתהחברהתהיה,במועדההפרמיהשולמהלא(ד)

להוראותבכפיפותהפוליסהפיעלהביטוחאתלבטל
.זהלעניין"החוק"

כמצויין,החברהבמשרדילשלםישהפרמיותאת(ה)
הוראתידי-עלגםהפרמיותאתלשלםניתן.בפוליסה

החברהלחשבוןישירותפרמיותלתשלוםלבנקקבע
זינויאתהחברהתראהכזהובמקרה(שיקיםשירות)

.כתשלומה,הפרמיהב0נוםבבנקהחברהחשבון
הביטוחסוכןבאמצעותפרמיותלשלםניתןכןכמו

לפקודת(ים)בשיקורקאךזאתאך,בפוליסההרשום
.בחברה

הדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההסכמת(ו)
,הענייןלפי,פירעונהזמןלאחראו,לעילהמפורטות

גםכךלנהוגכהסכמתהתתפרשלא,מסוייםבמקום
.כלשהםאחריםבמקרים

בדףכמפורטקבועהינוהפרמיהנקבעהלפיוהשיעור(ז)
זאתלמרות.האחריםהפוליסהובתנאיהביטוחפרטי

הפרמיהאתשניםבחמשפעםלשנותזכאיתהחברה
שלמראשלאישורובכפוף2007אוקטובר1-מהחל

ששיםלתוקפויכנסכזהשינוי.הביטוחעלהמפקח
.בכתבלמבוטחהחברההודעתלאחריום

במועדיםתשתנההפרמיה,הביטוחפרטיבדףצויןאם(ח)
.שםהמפורטים

חודשילפיצויזכאות-5סעיף
זהביטוחפיעל"סיעודיצורךבעל"כיוגדרהמבוטח('א)

)הבאיםהמקריםמשניבאחד

כתוצאה,המבוטחשלירודיםותיפקודבריאותמצב.1
אינוהואבגינואשר,בריאותיליקויאותאונה,ממחלה
%50לפחות)מהותיחלקעצמובכוחותלבצעמסוגל

או,הבאותהפעולות6מתוך3לפחותשל,(מהפעולה
חלקעצמובכוחותלבצעמסוגלאינוהוא,לחילופין
6מתוך2של,(מהפעולה%50לפחות)מהותי

עלשליטהאיהינהמהןשאחתובלבדמהפעולות
)('הפעולה)סוגרים

המבוטחשלהעצמאיתיכולתו)ולשכבלקום.'א
,מכסאלקוםאו/ולישיבהשכיבהממצבלעבור
.ממיטהאו/וגלגליםמכ0אזופעולהביצועכולל

שלהעצמאיתינולתו)ולהתפשטלהתלבש.'ב
סוגמכללבושפריטילפשוטאו/וללבושמבוטח
או/ורפואיתחגורהלהרכיבולאולחברזהובכלל
.מלאכותיתגפה

להתרחץהמבוטחשלהעצמאיתיכולתו)להתרחץ.'ג
דרךבכלאובמקלחתלהתקלח,באמבטיה
לאמבטיהוהיציאההכניסהפעולתכולל,מקובלת

.למקלחתאו
מבוטחשלהעצמאיתיכולתו)ולשתותלאכול.'ד

ולאשתייהכולל)אמצעיאודרךבכלגופואתלהזין
עבורוהוכןשהמזוןלאחר,(קשבעזרת,אכילה
.לווהוגש

מבוטחשלעצמאיתיכולתו)סוגריםעללשלוט.'ה
אי.השתןפעולתאו/והמעייםפעולתעללשלוט
משמעהאשראלהמפעולותאחתעלשליטה
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בסופגניםאובחיתוליםקבועשימושאו,השתן
.סוגריםעלשליטהכאיייחשבו,למיניהם

ממקוםלנועמבוטחשלעצמאיתיכולתו:ניידות.'ו
עזרתוללאעצמאיבאופןזופעולהביצוע.למקום
ולאובמקלאו/ובקבייםהעזרותתוך,הזולת

אומוטוריאומכניכוללאחרבאביזראו/ובהליכון
העצמאיתביכולתוכפגיעהתחשבלא,אלקטרוני

לכסאאולמיטהריתוק,אולם.לנועהמבוטחשל
ידיעלעצמאיבאורחהנעתויכולתללא,גלגלים

.לנועהמבוטחשלינולתונאיייחשב,המבוטח
עקבהמבוטחשלירודיםותפקודבריאותמצב.2

מומחהרופאידיעלשנקבעה"נפשתשישות"
בפעילותופגיעה-"נפשתשישות",זהלעניין.בתחום

ביכולתווירידההמבוטחשלהקוגניטיבית
,ובשיפוטבתובנהליקויהכוללת,האינטלקטואלית

התמצאותוחוסרקצראו/וארוךלטווחבזיכרוןירידה
היממהשעותבמרביתהשגחההדורשיםובזמןבמקום

במצבשסיבתה,בתחוםמומחהרופאקביעתפיעל
.שונותדמנטיותבצורותאו,אלצהיימר)כגוןבריאותי

חריגים-6סעיף
אוהפיצויסכוםלתשלוםאחראיתתהיהלאהחברה(א)

סיעודיצורךלבעלהמבוטחהפךאםאחרתשלוםלכל
:הבאותהסיבותמאחתעקיפהאוישירהכתוצאה

קשורשאינואחרנפשיליקויאועצביםהתמוטטות(1)
.אורגניתלהשתנות

רדיואקטיביזיהוםאוגרעיניהיתוךאוגרעיניביקוע(2)
פעולתאוצבאיתפעולהאומלחמתיתפעולהאו

קרינת,חבלניפיגועאואיבהפעולתאוטרור
גרעינייםתחליפים,מימניתקרינהאורנטגן

.גרעיניתופסולת
מפגיעהלמעטהתאבדותנסיוןאועצמיתפגיעה(3)

מחלתמסוגאורגנישמקורההפיכה-ובלתיחמורה
איבדושבעקבותיהסניליתדמנציהאואלצהיימר
קבלתיכולת,העצמיתמודעותואתהמבוטח
.בסביבהוההתמצאותהזכרוןכח,החלטות

.רופאהוראותפיעלשלאבסמיםהמבוטחשימוש(4)
המוגדרתאלימהבפעילותהמבוטחהשתתפות(5)

.כפשע
(6)no ~ uלטיסתפרטכלשהוטייסבכליהמבוטח

כשירותתעודתבעלאזרחיטייסבכליהמבוטח
.נוסעיםלהובלת

.הריוןשמירתבעת(7)
צורותיהכלעל(8םטע)נרכשחיסוניכשלתסמונת(8)

מיקרואורגניזםי"עהנגרמתדומהתסמונתכלאו
.ווריאציותמוטציותלרבות,זהמסוג

המבוטחאםבמשטרהאובצבאהמבוטחשירות(9)
אםגםממשלתימגורםלטיפולולאולפיצויזכאי

.זוזכותעלויתרהמבוטח
אוחבלה,איבהפעולת,ממלחמהכתוצאהפגיעה(10)

לפיצויזכאיהמבוטחאם,שהואסוגמכלטרור
עלוויתראםוגםממשלתימגורםטיפולולאו
.זוזכות

,אטומי:כגון)קונבנציונליבלתיבנשקפגיעה(11)
בליסטייםמטיליםאו(כימי,ביולוגי

.קונבנציונלייםבשלפוחיתבקטטראוב0טומהקבועשימושלמשל
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פנייהש
אחרתמדינהלכלהמבוטחנסיעתשלבמקרה(ב)

הפיצויתקופתתהא,ישראלמדינתלתחומימחוץ
צורךכבעליוגדרבובמקרהזכאייהיהלההמרבית
.ל"בחושהותובעתבלבדחודשים6עדסיעודי

מפרמיהושחרורהחודשיהפיצויתשלום-7סעיף
זכאייהיהלעילכאמורסיעודיצורךבעלמבוטח('א)

,הביטוחפרטיבדףכמפורטיםבשיעוריםלתשלום
.(א)5קטןבסעיףכמוגדרמצבולפי

המתנהתקופתמתוםהחללתשלוםזנאייהיההמבוטח
למוקדםועד,סיעודיצורךבעלהיותומיוםבפוליסהננקוב
)הבאיםהמועדיםמבין

.המבוטחמות(1)
.סיעודיצורךבעללהיותהמבוטחפסקבוהיום(2)
בין,בפוליסההנקובה"המרביתהפיצויתקופת"סיום(3)

.נפרדותבתקופותאםוביןברצףאם
מתוםפרמיהמתשלוםמשוחרריהיההפוליסהבעל('ב)

המבוטחבההתקופהכלובמשךההמתנהתקופת
הפרמיה.הפוליסהפיעלפיצוימקבלבפוליסה

שלהסיעודיהכיסויבגיןהפרמיהתהיההמשוחררת
.בלבדהתשלוםמקבלהמבוטח

המתנהבתקופתצורךיהיהלאלעילהאמורלמרות('ג)
משחדלימים90-מפחותשחלפובמקרהנוספת

צורךבעלשובהיותועדסיעודיצורךבעללהיותהמבוטח
.סיעודי

להיותהמבוטחמשחדלימים90-מיותרשחלפובמקרה('ד)
יהיהסיעודיצורךבעלשובהיותועדסיעודיצורךבעל

ההמתנהתקופתאחרירקחודשילפיצויזכאיהמבוטח
חודשייםפיצוייםיקבלזהבמקרה.(א)7סעיףתנאילפי

.ההמתנהחודשיעבורגםלמפרע

הפוליסהביטול-8סעיף
פיעלהביטוחאתלבטל,עתבכל,רשאיהפוליסהבעל(א)

ייכנסהביטול.לחברהבכתבבהודעההפוליסה
.לחברההאמורהההודעהמסירתעםלתוקפו

בגינהושולמה(א)8או(ג)04עיףפיעלהפוליסהבוטלה(ב)
קרהאם,זנאיהמבוטחיהא,%מגילקבועהפרמיה
בטבלהכמפורט,מופחתחודשילפיצוי,הביטוחמקרה

הבאיםמהמועדיםהחלהביטוחפרטילדףהמצורפת
)(בשנים)
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המוטבקביעת-9סעיף
,הפוליסהתנאיפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(א)

.בפוליסההרשוםלמוטבורקאך
פיעלב0נוםמוטבהמזכההביטוחמקרהאירעבטרם(ב)

המוטבאתלשנותהפוליסהבעלרשאי,הפוליסהתנאי
לאחררקהחברהאתיחייבהשינוי.בפוליסההרשום

,הפוליסהבעלבחתימת,כךעלבכתבהוראהלהשנמסרה
.בפוליסהידה-עלנרשםוהוא

מוטבלקבועזכאיהפוליסהבעליהיהלאמקרהבשום(ג)
מוטבשלקביעהלשנותאו,חוזרתבלתיבקביעה
אתמראשלכךיקבלאםאלא,חוזרתבלתילקביעה
.החברהשלבכתבהסכמתה

הרשוםלמוטבהמגיעה0נוםאתהחברהשילמה(ד)
פי-עלבין,במקומוכמוטבאחרבהנרשםבטרם,בפוליסה
צוואתופי-עלוביןהפוליסהבעלבחתימתבכתבהוראה

,לאחרתשלוםעלהמורה,המשפטביתידי-עלהמאושרת
וכלפיאחדאותוכלפיחבותמכלמשוחררתהחברהתהא
.במקומושיבואמיוכלעזבונו,הפוליסהבעל

ותשלומההתביעה-10סעיף
בכתבלהודיעחייב,המוטבאו,המבוטחאו,הפוליסהבעל(א)

כתנאי.לושנודעאחרימיד,הביטוחמקרהעללחברה
וצריכה,הזכותלחברהתהיההתביעהלאישורקודם

חשבונהעלהמבוטחאתלהעמיד,האפשרותלהלהינתן
וכלעתבכל,ידהעלשיתמנורופאיםאורופאלבדיקת
.הדעתעלהמתקבלסבירצורךבכךשתראהאימת

,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטחאוהפוליסהבעלעל(ב)
את,לכךשנדרשלאחר,0בירזמןתוךלחברהלמסור
לבירורלחברההדרושיםהנוספיםוהמסמכיםהמידע
,שיוכלככל,לחברהלעזורעליו,ברשותואינםואם,חבותה
.להשיגם

שלהראשיבמשרדהלהימסרחייביםל"הנהמסמכיםכל(ג)
.החברה

0עיףלפיוההוכחותהמ0מכיםכלקבלתמיוםיום30תוך(ד)
אודותהחלטתהאתלקבלחייבתהחברהתהיה,זה

.התביעה
המגיעחובכל,הפוליסהבגיןתשלוםמגלתננההחברה(ה)

.זופוליסהתנאיפי-על,המבוטחאו,הפוליסהמבעללה
לשלםיש,התביעהאתסופיתהחברהשתאשרעד(ו)

פי-עלמגיעשפירעונןהפרמיותכלאתבמועדן
המתייחסותהחוקהוראותתחולנהאחרת,הפוליסה

.הפרמיותתשלום-לאי

גילהוכחת-11סעיף
המבוטחגיל.המבוטחשלגילולפיהיתרביןנקבעתהפרמיה
,הביטוחתחילתלתאריךביותרהקרובהולדתויוםלפינקבע
.אחריוהבאאולושקדםזה
,תעודהידי-על,לידתותאריךאתלהוכיחהמבוטחעל

.החברהשלרצונהלשביעות
שלבמקרהאו,וכנהמלאהשאינהתשובהמתןשלבמקרה
יחולו,המבוטחשללידתולצואריךבקשרעובדותהעלמת
.הפוליסהשל3סעיףהוראות

הצמדהתנאי-12סעיף
מדדמשמעו("המדד")להלן)"לצרכןהמחיריםמדד"(א)

הלשכהשקבעה(וירקותפירותכולל)לצרכןהמחירים

הכניסהגיל

--- שטעד

40-59
60-64
ומעלה65

פיצויתקופת
שנים3עד

(כולל)
5+%
3+%
2+%
1+%

פיצויתקופת
שנים3מעל
שנים5ועד

3+%
2+%
1+%-
1+%

פיצויתקופת
שנים5מעל

2+%

1+%-

1+%-
1+%

פרמיהששלםמבוטח(ב)8ב0עיףהאמוראףעל('ג)
יהיהקבועהלפרמיהועברשנים5לפחותמשתנה

המצורפתבטבלהכמפורט,מופחתחודשילפיצויזכאי
.%מגילהחלהביטוחפרטילדף

חודשימתגמולנמוךל"הנהמופחתהחודשיהפיצויאם('ד)
תשלםהחברה(2002ינוארלמדדצמוד)ח"ש800של
.פדיוןכערךכאמורהערךאת
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שייהש
מוסדכלידי-עליתפרסםאםאף,ל0טטי0טיקההמרכזית
בין,במקומושיבואאחררשמימדדלרבות,אחרממשלתי
וביןהקייםהמדדבנוישעליהםנתוניםאותםעלבנוישהוא
תקבע,הקייםהמדדבמקוםאחרמדדיבואאם.לאואם

המדדלביןבינוהיחסאתל0טטי0טיקההמרכזיתהלשכה
.המוחלף

שלהביטוחפרטיבדףהנקובהפיצויהינוהחודשיהפיצוי(ב)
במקרה(ב)8לסעיףבהתאםשנקבעהסכוםאוהפוליסה

,המדדעלייתלשיעורמוצמדכשהוא,הפוליסהביטולשל
שפורסםהמדדועדבפוליסההנקובהיסודימהמדד
.בפועלהתשלוםיוםלפנילאחרונה

)כדלקמןתחושבלחברהשתשולםהפרמיה(ג)

בתוספתתשולםלשלםהפוליסהבעלשעלהפרמיה
בפוליסההנקובהב0י0יהמדדביןלמדדהצמדההפרשי

,זהלעניין.בפועלתשלוםכלביצועביוםהידועהמדדלבין
הנקובהמועדאלהלמביןהמאוחרהואהתשלוםביצועיום

למשרדיההמחאההגיעהשבוהמועדאובהמחאה
לזכותבנקאיתהעברהפי-עלתשלוםשלבמקרה.החברה
כיוםבבנקהחברהחשבוןזיכוייוםייחשב,החברהחשבון
בשירותהפרמיהגבייתמועד.בפועלהתשלוםביצוע
15עד1בץברם,החברהקביעתפיעליהיהשיקים
החודעגשל)האחרוניםהימים4-באובחודש

"ףנ)"1ה-13סעיף
(

)היאהפוליסהפי-עלתביעה11לנות~"ההרף)תקופו

~

לוש
3W'Dהביטוחמקרהקרותשום.

הביטוחתקופת-14סעיף
ששולמובתנאיהמבוטחשלחייוימילכלהינההביטוחתקופת

הפרמיותתשלוםהפסקתלאחר.זהנספחפיעלהפרמיותכל

956נספח

אוהמבוטח,הפוליסהבעלשלוההצהרותההודעותכל
לחברהימסרוהמסמכיםוכלבכתבלחברהתוגשנההמוטב

כתובתאו,בפוליסהכרשום,הראשיבמשרדהורקאך
מזמןהפוליסהלבעלבכתבהחברהתודיעשעליהאחרת
יכנסבתנאיהאובפוליסהשינויכל.(תודיעאם)לזמן

רישוםורשמהבכתבלכךהסכימההחברהאםרקלתוקפו
.לפוליסהבתוספתאובפוליסהכךעלמתאים

נוספיםתשלומים-16סעיף
המסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהבעל

עלהמוטלותאוהפוליסהעלהחליםוהעירונייםהממשלתיים
האחריםתשלומיםכלועלהביטוחסכומיעל,הפרמיות
האלההמ0יםאםבין,הפוליסהלפילשלםמחויבתשהחברה
תקופתבמשךיוטלואםוביןהפוליסההוצאתבתאריךקיימים
הפוליסהבעלחייבכן.לתשלוםעדאחרזמןבגלאו,קיומה
דמי)הפוליסהמהוצאתהנובעותההוצאותאתלחברהלשלם

בעד,הפוליסהעלהתוספותבעדההוצאותאת,(הפוליסה
.אחרותתעודותובעדממנההעתקות

כתובתשינוי-17סעיף
אתהעתיק,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלאם

יוצאת,חברהכךעלהודיעולאנתובתואתשינהאודירתו
הכתובתלפיהודעותיהמשלוחידי-עלחובתהידיאתהחברה

.לההידועההאחרונה

השיפוטמקום-18סעיף
ורקאךתהיינההזאתהפוליסהמתוךהנובעותהתביעות
.ישראלבמדינתהמוסמךהמשפטביתבסמכות

8סעיףהוראותיחולו
לחברההודעות-15סעיף
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שייהש
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תוותגילוי
סיעודית

בפוליסההכיסויים
הביטוחפרטיבדףהמפורטהסכוםבגובהחודשיפיצוי.1

ראה)"סיעודיצורךבעל"כיוגדרשהמבוטחבמקרה
.(להלןהביטוחמקרההגדרת

לאחר:(פרמיהלתוספתבתמורה)אופציונליכיסוי.2
להחזרזכאייהיה"סיעודיצורךבעל"ביוגדרשהמבוטח

%80בגובה,החודשילפיצויבנוסף,רפואיותהוצאותשל
,הביטוחפרטיבדףהמפורטהסכוםאובפועלמההוצאות

י"עמראשההוצאהלאישורבנפוף)מביניהםהנמוך
.(החברה

הביטוחמקרההגדרת
באחדזהביטוחפיעל"סיעודיצורךבעל"כיוגדרהמבוטח

)הבאיםהמקריםמשני

כתוצאה,המבוטחשלירודיםותיפקדבריאותמצב.1
אינוהואבגינואשר,בריאותיליקויאותאונה,ממחלה
%50לפחות)מהותיחלקעצמובכוחותלבצעמסוגל

או,הבאותהפעולות6מתוך3לפחותשל,(מהפעולה
מהותיחלקעצמובכוחותלבצעמסוגלאינוהוא,לחילופין

מהפעולות6מתוך2של,(מהפעולה%50לפחות)
)('הפעולה)סוגריםעלשליטהאיהינהמהןשאחתובלבד

לעבורהמבוטחשלהעצמאיתיכולתו)ולשכבלקום.'א
ביצועכולל,מכסאלקוםולאולישיבהשכיבהממצב
.ממיטהאו/וגלגליםמכ0אזופעולה

מבוטחשלהעצמאיתיכולתו)ולהתפשטלהתלבש.'ב
זהובכללסוגמכללבושפריטילפשוטולאוללבוש
.מלאכותיתגפהאו/ורפואיתחגורהלהרכיבאו/ולחבר

להתרחץהמבוטחשלהעצמאיתיכולתו)להתרחץ.'ג
,מקובלתדרךבכלאובמקלחתלהתקלח,באמבטיה

.למקלחתאולאמבטיהוהיציאההכניסהפעולתכולל
אתלהזיןמבוטחשלהעצמאיתיכולתו)ולשתותלאכול.'ד

,אכילהולאשתייהכולל)אמצעיאודרךבכלגופו
.לווהוגשעבורוהוכןשהמזוןלאחר,(קשבעזרת

לשלוטמבוטחשלעצמאיתיכולתו)סוגריםעללשלוט.'ה
עלשליטהאי.השתןפעולתאו/והמעייםפעולתעל

קבועשימושלמשלמשמעהאשראלהמפעולותאחת
קבועשימושאו,השתןבשלפוחיתבקטטראוב0טומה
עלשליטהכאיייחשבו,למיניהםבסופגניםאובחיתולים
.סוגרים

ממקוםלנועמבוטחשלעצמאיתיכולתו)ניידות.'ו
עזרתוללאעצמאיבאופןזופעולהביצוע.למקום
בהליכוןולאובמקלולאובקבייםהעזרותתוך,הזולת

לא,אלקטרוניאומוטוריאומכניכוללאחרבאביזראו/ו
.לנועהמבוטחשלהעצמאיתביכולתוכפגיעהתחשב
יכולתללא,גלגליםלכסאאולמיטהריתוק,אולם
כאיייחשב,המבוטחידיעלעצמאיבאורחהנעתו
.לנועהמבוטחשלינולתו

תשישות"עקבהמבוטחשלירודיםותפקודבריאותמצב.2
.בתחוםמומחהרופאידיעלשנקבעה"נפש

הביטוחתקופתמשך
.החייםגל

אוטומטילחידושתנאים
.אין

אכשרהתקופת
.אין

המתנהתקופת
.המבוטחבחירתלפי,חודשים3אואחדחודש

עצמיתהשתתפות
.אין

הביטוחתקופתבמהלךהפוליסהותנאיהפרמיהשינוי
1-מהחלהפרמיהאתשניםבחמשפעםלשנותזכאיתהחברה
.הביטוחעלהמפקחשלמראשלאישורובכפוף2007אוקטובר

למבוטחהחברההודעתלאחריוםששיםלתוקפויכנסכזהשינוי
.בכתב
בכיסוייםשינוייםנערכולא,עתהעדכי,לצייןחשוב

עלהמפקחלמשרדילשינוייםבקשותהוגשוולאובתעריפים
.הביטוח

ח"בשהחודשיתהפרמיהגובה
.הביטוחפרטיבדףבמפורט
)הערות

.פוליסהגורםלפרמיהלהוסיףיש

הפרמיהמבנה
בהתאם)הפרמיהלקביעתאפשרויותשתיקיימות
:(המבוטחלבחירת

,השארבין,הביטוחבתחילתהנקבעתירמיה-קבועהפרמיה
חייכללאורךקבועהונשארתהמבוטחשללגילובהתאם
עדכוןלעניין(ז)4סעיףי"עפלשינוייםבכפוףלמעט,הפוליסה
.הצמדהתנאי-12וסעיףפרמיה
בין,הביטוחבתחילתהנקבעתפרמיה-משתנהפרמיה
המבוטחגילעםומשתנההמבוטחשללגילובהתאם,השאר

תהיההפרמיה65לגילהמבוטחהגיעלאחר.65גילעד
(ז)04עיףי"עפבפרמיהלשינוייםבכפוףזאתכל.קבועה
.הצמדהתנאי-12וסעיףפרמיהעדכוןלעניין

ביטולתנאי
המבוטחידי-עלהפוליסהביטולתנאי
,עתבכל,השאיהפוליסהבעל

~
הפוליסהפיעלהביטוחאתצטל

ההודעהמסירתעםלתוקפוייכנסהביטול.לחברהבכתבבהודעה

.לחברההאמורה

החברהידי-עלהפוליסהביטולתנאי
בכלהביטוחביטולעללמבוטחלהודיערשאיתתהיההחברה

)הבאיםמהמקריםאחד

.במועדןהפרמיותבגינושולמולאאומשלםאינוהמבוטח.1
תשובהנתןאומהותיתעובדהמהחברההעליםהמבוטח.2

מיאוהחברהי"עשנשאלהלשאלהוכנהמלאהשאינה
.מטעמה

מרמהתביעתאוכוזבתתביעהלחברההגישהמבוטח.3
.הביטוחתגמולילתשלום
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פנייהש
להוראותבכפיפותיעשההביטול,שלעילמהמקריםאחדבכל
.1981-א"התשמ,הביטוחחוזהחוק

החברהלחבותסייגים
.בפוליסה6בסעיףהחריגיםפירוטראה

הביטוחתגמוליתשלוםתקופתמשך
.הביטוחפרטיבדףבמצוין

הביטוחתגמוליסוג
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