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(קשותמחלות)טופייאורייקרןלביטוחהנללייםהתנאים

הגדרות-1סעיף
המשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
)להלןכמפורטלצידוהמופיעה

.מ"בעלביטוחחברהמנורה-החברה
המצורפיםנספחוכלההצעהוגןזהביטוחחוזה-הפוליסה

.לה
עםהמתקשר,תאגידאואדםבניחבר,האדם-הפוליסהבעל

בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחבחוזההחברה
.הפוליסהכבעל

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

.מהחברה
בלתיחלקוהמהווהלפוליסההמצורףדף-הביטוחפרטידף

,הספציפיהביטוחופרטיהפוליסהמספרהכולל,ממנהנפרד
.הביטוחתקופתלרבות
פרטיבדףהנקוביםהראשוניםהביטוחדמי-בסיסיתפרמיה
.הביטוח
הפוליסהבעלשעלאחריםותשלומיםהביטוחדמי-הפרמיה
האמורהתוספתכללרבות,הפוליסהתנאילפי,לחברהלשלם

.בפוליסה
פרטידף"בגנזההנקובה0נום-הבסיסיהביטוחסכום

."הביטוח
פרטידף"בהנקובהב0י0יהביטוח0נום-הביטוחסכום

תנאי"סעיףהוראותפי-עללמדדמוצמדנשהוא,"הביטוח
.בפוליסה"הצמדה
.לפוליסה"הצמדהתנאי"בסעיףנמשמעו-המדד

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

.מכוחואו/וזהחוקפיעלוהוראהצו,אישור,תקנהכללרבות
עלהחל,1981-א"התשמהביטוחחוזהחוק-החוק

.ולהוראותיהלתנאיהבכפיפות,הפוליסה
,ההוןהשקעתדרכי)הביטוחעלהפיקוחתקנות-תקנות
,2001-א"התש0(הביטוחחברותשלוההתחייבויותהקרנות

.לעתמעתשתחולנהנפי

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

זאתאולם,בפוליסהכמצויין,הביטוחהתחלתבמועד
הנקובה,הראשונההפרמיהבמלואהששולמהבתנאי

וכן,החברהידי-עלהמוצאת,הראשונההחיובבהודעת
שמיוםנוסףובתנאיתשלומהבתאריךחישהמבוטח
חתימתומיוםאוהרפואיתהבדיקהלמבוטחשנעשתה

הסכימהבוליוםועד,הענייןלפי,בריאותהצהרתעל
חללא,הפוליסהפי-עלהביטוחחוזהלכריתתהחברה
שלבעיסוקואובמקצועו,הגופניבמצבו,בבריאותושינוי

.המבוטח
לגרועומבלילעיל(א)קטןבסעיףהאמוראףעל('ב)

,זהנספחפיעלאחראיתתהיהלאהחברה,בומהאמור
מהמחלותכמהאובאחתחלהוהמבוטחבמקרה
הצורךשלקיומונתגלהוקאו(א)5בסעיףהמנויות
(א)5בסעיףהמנוייםמהניתוחיםכמהאואחדבביצוע
מהניתוחיםכמהאואחדבמבוטחבוצעוקאובמבוטח
החליום90שלתקופהבמשך(א)5בסעיףהמנויים

קבלתממועדאוזהנספחפיעלהביטוחתחילתמיום
:להלן)מביניהםהמאוחרלפי,בחברהלביטוחההצעה

מקרהכאשריחוללאזהתנאי.("האכשרהתקופת"
.מתאונהנובעהביטוח

עובדותגילויאי-3סעיף
וההצהרותהידיעותיסודעלנעשההפוליסהפי-עלהביטוח
או,והמבוטחהפוליסהבעלידי-עללחברהשנמסרובכתב
מהווהנכונותן.לפוליסההמצורפות,הענייןלפי,מהםמימטעם
למצבהנוגעותעובדותאם.הביטוחשללקיומועיקריתנאי

שלועיסוקומקצועו,לידתותאריך,חייואורח,בריאותו
חוזהכריתתלמועדעדהחברהמידיעתהוסתרו,המבוטח
וכן,הענייןלפי,שבוטללאחרחידושולמועדעדאו,הביטוח

-עלשנשאלהלשאלהוכנהמלאהשאיננהתשובהניתנהאם
חידושואוהביטוחחוזהכריתתלפני,מטעמהאוהחברהידי

:הבאותההוראותתחולנה,כאמור
מקרהאירעלאעודכל-היארשאית,לחברההדברנודע(א)

לבעלבהודעה,הביטוחחוזהאתלבטל,הביטוח
.למבוטחאוהפוליסה

או,הביטוחמקרהשאירעלאחרלחברההדברנודע(ב)
פי-עלהביטוחחוזהשנתבטללפניאירעהביטוחשמקרה
רקחייבתהחברהתהיה,לעיל(א)קטןבסעיףהאמור

כיחסשהואיחסיבשיעור,מופחתביטוחסכוםבתשלום
שהיתההפרמיהלביןבפוליסהשנקבעההפרמיהשבין

העובדותכללידיעתההובאואילוהחברהידי-עלנקבעת
.לאמיתןהאמורות

לפרמיהותוספתהפרמיותתשלום-4סעיף
,בפוליסההקבועיםהפרעוןבזמניתשולמנההפרמיות(א)

עלכלשהןהודעותלשלוחחייבתתהיהשהחברהמבלי
הפרמיהתשלוםעםנפסקתהפרמיותתשלוםחובת.כך

לגביפרט)המבוטחמותלפנילאחרונהחלפרעונהשזמן
.(לכןקודםחלפרעונןשזמןפרמיות

לסכוםתתוסף,במועדהכלשהיפרמיהשולמהלא(ב)
בשיעור,ריבית-ממנונפרדבלתיכחלק-שבפיגור
היווצרמיוםמחושבתנשהיאעתבאותהבחברההנהוג
.בפועללתשלומהועדהפיגור

זכאיתהחברהתהיה,במועדההפרמיהשולמהלא(ג)
להוראותבכפיפותהפוליסהפיעלהביטוחאתלבטל

.זהלעניין"החוק"
.בפוליסהכמצוין,החברהבמשרדילשלםישהפרמיותאת(ד)

לבנקקבעהוראתידי-עלגםהפרמיותאתלשלםניתן
(שיקיםשירות)החברהלחשבוןישירותפרמיותלתשלום
בבנקהחברהחשבוןזינויאתהחברהתראהכזהובמקרה
פרמיותלשלםניתןכןכמו.כתשלומה,הפרמיהב0נום

ורקאךזאתאך,בפוליסההרשוםהביטוחסוכןבאמצעות
.בחברהלפקודת(ים)בשיק

הדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההסכמת(ה)
במקום,הענייןלפי,פרעונהזמןלאחראו,לעילהמפורטות

במקריםגםכךלנהוגכהסכמתהתתפרשלא,מסוים
.כלשהםאחרים

פרטיבדףכמפורטקבועהינוהפרמיהנקבעהלפיוהשיעור(ו)
החברהזאתלמרות.האחריםהפוליסהובתנאיהביטוח
הביטוחותנאיהפרמיהחישובב0י0אתלשנותזכאית

,מכןלאחרשנהגלובתום05.1.1ביוםלראשונה
בפועלהסינוןבחינתכדיתוךהעברנסיוןעלבהסתמך
oולפיהתחזיתלעומת ~ olnזושבתנניתהאקטוארי

כזהשינוי.הביטוחעלהמפקחשלמראשלאישורובנפוף

.למבוטחהחברההודעתלאחריוםשלושיםלתוקפויכנס
כמפורט,בתאריכיםתגדלזהנ0פחפי-עללביטוחהפרמיה(ז)

,תאריכיםבאותםהמבוטחגילולפי,הביטוחפרטיבדף
מתאריכיםהחלהפוליסהשלהפרמיהתגדללכךובהתאם

.אלה
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ביצועאו,איברבהשתלתהצורךעלבישראלהביטוחומקרההביטוחסכום-5סעיף
עלאואחרתורםשלמגוףאםביןבפועלההשתלה(ב)2לסעיףבכפוף,ישולםזופוליסהפי-עלהביטוחסכום(א)

אותושלתפקודוהפסקתעקב,מלאכותיאיברידי)להלןכהגדרתוהביטוחמקרהבקרות,לעיל
.איברהמפורטותמהמחלותבנמהאובאחתהמבוטחמחלתגילוי
Acute(חריףלבהתקף.'זלהלןהמפורטיםמהניתוחיםכמהאואחדביצועאו/ו,להלן Coronary Syndrome(

אומהיצרותכתוצאההלבמשרירחלקשלנמק-נוסףובתנאיהאנשרהתקופתלאחרזאת,במבוטח
הדםאספקתאתהמגבילהכלילידםבכלימחסימה.המחלהגילוילאחריום30לפחותבחייםנשארשהמבוטח

.חלקלאותובתוךמובלעתיום30שלזותקופה,ספקהסרלמען
הקריטריוניםשלושתכלי"עלהיתמךחייבתהאבחנהווידואלצורךומחלהמחלהבגלהמוזנרותאחרותתקופות
במצטברלהבאיםהמחלהל

.אופיינייםחזהנאבי.1איבוד-)LossזSpeech0(דיבוראובדן,אילמות.'א
.לאוטםהאופייניים.ג.ק.באחדשיםשינויים.2נגרםאשרהדיבוריכולתשלהפיךויבלתימוחלט
לערכיםהלבשרירשלהאנזימיםברמתעלייה.3נמשךואשרהקוללמיתריאורגנימנזקכתוצאה
.פתולוגיים.חודשים6לפחותשלרצופהתקופה

(פקטורי0אנגינה)חזהתעוקתכימובהר0פקה0רלמען(טק((1ח8חןחHepaticפולמיננטיתכבדספיקתאי.'ב
)Failure-מנוסהאינהבאדם,פתאומית,חריפהנבדספיקתאי.

הפיךובלתימוחלטאובדן-)Deafness(חירשות.'ח,יציבהכרוניתמחלהעםחולההמסבנתאו,בריא
שלקביעהפיעל,האוזנייםבשתיהשמיעהחוששלמזיהוםכתוצאהכבדתאישלמפושטמנמקהנובעת
.שמיעהבדיקתעלובהסתמךמומחהג.א.ארופא,אחרותמסיבותאותרופותמהרעלתוואוחריף

דמיאלינציה-(טחא(קןSclerosis0)1(נפוצהטרשת.'ט)הבאיםהסימניםכלידיעלוהמאופיינת
נוירולוגילחסרהגורמתהשדרהבחוטאובמוחהכבדןבנפחחדההקטנה.1
עלתקבעהאבחנה.חודשיםשישהלפחותהנמשךרטיקולריתרשתרקהמותיר,בכבדמפושטנמק.2

דמיאלינציהשלבודדמאירועליותרקליניתעדותידיבהי0טולוגיהןהמוכח
העצביםבמערכת(המיאליןבמעטפותפגיעה)בתפקודיהבאותהדםוכבדיקותחדהירידה.3

נמשךאשר,(אופטיעצב,שדרהחוט,מוח)המרכזית7ן-ו5פקטוריםרמותאוזק-הכבד
אירועביןמחודשיותרשלבהפרש,שעות24לפחותמעמיקהן,צהבת.4
פגיעהמוקדילמספרMRIוכבדיקתוהוכחה,לאירועכבדיתןאנצפלופטיה.5
האבחנה.המרכזיתהעצביםבמערכתהלבןבחומרנשלטןבלתידמום.6
.מומחהנוירולוגידיעלתקבעותסמונתהכבדמחלתרקעעלגליות0פיקתאי.7

Primaryראשוניריאתידםלחץיתר.'י.רנאלית-הפאטון Pulmonary

עורקישלהדםבלחץעליה-)Hypertension(אס,0ןחסRenalכרוניתכליותספיקתאי.'ג
,הריאהבנימיותבלחץעליהידיעלהנגרמתהריאהשל,הפיךבלתי,כרוניתפקודחוסר-(ן8ק(ט[0)

הדםבנליבתנגודתעליהאוהריאתיהדםבנפחעליהאולהמודיאליזהקבועחיבורהמחייבתהגליותשתי
לבבצנתורהוכחהלכלולחייבתהאבחנה.הריאתייםלצורךאו,(פריטונאלית)צפקיתתוךלדיאליזה
ריאתילחץאוכ"ממ30מעל0י0טוליריאתילחץשל.כלייהבהשתלת

Aplastic(אפלסטיתאנמיה.'ד Anemia(-חדרשלהיפרטרופיה,כ"ממ20מעלממוצע-עורקישלנשל
.ימניתלב0פיקתואיהרחבהוסימניימיןוהמתבטאאפל0טיתכאנמיההמאובחןהעצםמוח

Severe(קשותכוויות.א"יהמצריכיםוטרומבוציטופניהנויטרופניה,באנמיה Burns(-מדרגהגוויות
.הגוףמשטח%20לפחותהמערבותשלישית)הבאיםמהטיפוליםאחדלפחות

)Cirrhosis((שחמת)סופניתכבדמחלת.ב"ידמןמוצריעירוי.1
Terminal(מוחצמיחתהמעודדיםתרופות/חומריםמתן.2 Liver Disease(-בנוגחותמאופיינת

)הבאיםה0ימניםמןשלושהעצמן

צהבתן.1המערכתאתהמדנאיםתרופות/חומריםמתן.3
בתרופותקבועשימושהמצריכהמיימת.2ן(0ופר0יביים-אימונו)החיסונית

משתנותן.עצםמוחהשתלת.4
נבדיתןבביופסיהשהוכחהשחמת.3המלווהמוחדלקת-)Encephalitis(מוחדלקת.'ה

כבדיתןאנצפלופטיה.4לדעתואשרחודשים3לפחותהנמשניםבסיבונים
,בושטדליותידיעלהמאובחןשערידםלחץיתר.5קבוע,חמורנוירולוגינזקיותירו,מומחהנוירולוג
אודופלר8טבדיקתי"עמאושרתטחולהגדלתמסוגלאינוהמבוטחבעקבותיהםאשר,הפיךויבלתי
או,הפורטליהלחץשלישירהמדידהשלושלפחותהזולתעזרתוללאעצמאיבאופןלבצע
.היפר0פלניזםהבאותוהפעולותששמתוך
Amyotrophicמסוגשריריםניוון.ג"ילאכול,להתרחץ,ולהתפשטלהתלבש,ולשכבלקום Lateral ( ALS

בנוירוןמשולבתלפגיעהעדות-(80(0[5ן05בחוזרכהגדרתן,ניידות,סוגריםעללשלוט,ולשתות
העצביםבמערכתוהתחתוןהעליוןהמוטורי.9/2003מפקח

אופייניתשעשבבדיקתהנתמכתהפירמידליתאועיףבנגיפילזיהוםהקשורהמוחדלקתכוללאינוהכיסוי
עלומחמירהמתקדמת,מפושטתדנרבציההמוכיחה.הרפס

Organ(איבריםהשתלת.'ו Transplantation(-נוירולוגידיעלתקבעהאבחנה.חודשים3פני
.מומחהעצמותמוח,כבד,לבלב,כליה,ריאות-לב,ריאה,לב
להשתלותהלאומיהמרכזשלרשמיאישורקבלת-
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מנייהש
Surgeryסי[לבמסתמיתיקוןאוהחלפהניתוח.ד"י

)Repair]0Valve Replacement(-לבניתוח
אואחדשלכירורגיתהחלפהאותיקוןלשםפתוח
.מלאכותיבמסתםהלבממסתמייותר

מתבצעתבוניתוח-)Aorta(העורקיםאביניתוח.ו"ט
,העורקיםבאבימפרצתלתיקוןניתוחאוקטעהחלפת
.בבטןאובחזה

לשםפתוחלבניתוח-)CABG(לבמעקפיניתוח.ז"ט
.כליליבעורקהיצרותאוחסימהשלמעקףביצוע
הכלילייםהעורקיםצינתורכימובהר,ספקהסרלמען
.מכוסהאינו

ממאיריםתאיםשלגידולנוכחות-)Cancer(סרטן.ז"י
ומתפשטיםוחודריםמבוקרבלתיבאופןהגדלים
.אחרותלרקמותאוהסביבהלרקמות
ומחלתלימפומה,לויקמיהתכלולהסרטןמחלת
.קין'הודג
כוללואינוהביטוחמקרה

שלממאיריםכשינוייםהמאובחניםגידולים.1
situחןCarcinoma,צווארשלדי0פלזיהכולל
,2אום,(3או3הרחם

~

גידוליםאואום
.ממאיריםכטרוםבהיסטולוגיההמאובחנים

הסיווגלפי(מ"מ1)/41דרגהממאירהמלנומה
-AJCC2002לשנת.

מסוגלעורמחלות
(1)Hyperkeratosis1-Cell88581

Carcinoma;
Squamousמסוגעורמחלות(2) Cell

Carcinomaהתפשטוכןאםאלא
.אחריםלאיברים

.4108-המחלתבנוכחותסרטניותמחלות
-לעדבהיסטולוגיההמאובחןהערמוניתסרטן

Moך-402ןClassificationלפיאו(קלל-הבן
Gleason Score(כולל)6-לעד.

.((3.[.[)כרוניתלימפוציטיתלויקמיה
הפיךויבלתימוחלטאיבוד-(055חטחוי8)עיוורון.ח"י

ידיעלשנקבעכפי,העינייםבשתיהראיהכושרשל
.מומחהעינייםרופא

שיתוק-(0ןי0ק(5ן1ןי0עח,ילדיםשיתוק)פוליו.ט"י
אשר,הפוליומנגיףהנובע,ותמידיקבועשרירים
עמודבנוזלהנגיףוזיהויבידודבאמצעותאובחן

.השדרה
האבחנה-(8ק[ח50חןן'508505ן0)פרקינסון.'כ

חוסר,איבריםנוקשות,רעדשלבתופעותמתבטאת
סיבהי"עמוסברותשאינןאיטיותותגובותיציבה

,מומחהנוירולוגי"עאובחנוואשר,אחרתפתולוגית
בחוסרלהתבטאצריכההמחלה.פרקינסוןכמחלת
לפחות,הזולתעזרתוללאעצמאיבאופןלבצעיכולת
,ולשכבלקוםהבאותוהפעולותששמתוךשלוש

,ולשתותלאכול,להתרחץ,ולהתפשטלהתלבש
מפקחבחוזרכהגדרתן,ניידות,סוגריםעללשלוט

רפואיתמתועדיםלהיותחייביםאלהמצבים.9/2003
.חודשים3למשךלפחות

לבמחלת-(8ס[0ןט(עא81קסעח)קרדיומיופטיה.א"כ
עםהלבחדרישללקויבתפקודהמתבטאתכרונית
פרוטוקוללפי3דרגהלפחותשלתפקודיתהפרעה

New York Heart Association Classification of
Cardiac Impairment.

,(צרברוו0קולרי)מוחיאירועגל-)CVA(מוחישבץ.ב"כ
,נוירולוגיחוסראונוירולוגיותבהפרעותהמתבטא

228נספח

,מוחרקמתשלנמקוהכוללשעות24מעלהנמשכים
מוחיחוץממקורתסחיףאוח0ימה,מוחידימום
הנתמךהפיךויבלתיקבוענוירולוגילנזקועדות

8לפחותהנמשךMRIאוCTוכבדיקתבשינויים
זאתכל.מומחהנוירולוגידיעלוהנקבעשבועות
.TIA-1בזילרית-ורטברוספיקהאילהוציא

-((קוודריפלגיה,פרפלגיה)שיתוק.ג"כ (Paralysis
בשתיהשימושיכולתשלהפיךויבלתימוחלטאיבוד
0יבהמכלהפיךבלתימנתקכתוצאהיותראוגפיים
ההולכהשלקבועכשלאו)השדרהחוטשלשהיא
מוחשלניתוקאוחיתוךבעקבותהשדרהבמוח

.(השדרה
AI(הנרכשהחיסוניהכשלתסמונת.ד"כ

DS

נוכחות-)
באופןשנגרמה,מבוטחשלבגופוHIVנגיףשל

תחילתלאחרניתןאשרדםעירויידיעלבלעדי
.הביטוח

וחוסרהכרהאובדןשלמצב-)COMA(תרדמת.ה"כ
,פנימייםולצרכיםחיצונייםלגירוייםמוחלטתגובה
יותרברציפותהנמשךנוירולוגינזקעקבנגרםאשר

תומנותבמערכותשימושוהמצריךשעות96-מ
.חיים

בפעילותופגיעה-)Dementia(נפשתשישות.ו"ב
ביכולתווירידההמבוטחשלהקוגניטיבית

,ובשיפוטבתובנהליקויהכוללת,האינטלקטואלית
התמצאותוחוסרקצראו/וארוךלטווחבזיכרוןירידה
שעותבמרביתהשגחההדורשיםובזמןבמקום
שסיבתה,בתחוםמומחהרופאקביעתפיעלהיממה
דמנטיותבצורותאו,אלצהיימר)כגוןבריאותיבמצב
רפואיתמתועדיםלהיותחייביםאלהמצבים.שונות
.חודשים3למשךלפחות

אוקבועהשריריםחולשתשריריתלדיסטרופיה.ז"כ
י"עהמאובחנת,השרירמחלתרקעעל,מתקדמת
טיפוסיתEMGבדיקתסמךעלמומחהנוירולוג
.השרירשלוביופסיה

שעל,שהואסוגמכלסופניתמחלה:סופניתמחלה.ח"כ
,מומחהרופאשלמקצועיתרפואיתדעתחוותפי

איןואשר,חודשים12בתוךהמבוטחבמותתסתיים
אתלשנותהעשוימועדבאותורפואיטיפוללה

.מהלכה

הביטוחסכוםלתשלוםסייגים(ב)
אתתשלםלאהחברה,לעיל(א)5בסעיףלאמורבנוסף
נגרמההמחלהאם,זהנספחפי-עלהביטוחסכום

:דלקמןמהסיבותאחתידי-אלבעקיפיןאובמישרין
החיסוניהכשלתסמונת,(ג.8.0.1.)האיידסמחלת.א

דומהתסמונתכלאו,צורותיהכלעל,הנרכש
לרבות,זהמסוגמיקרואורגניזמיםידי-עלהנגרמת
האמורעליחוללאזהסייג.ווריאציותמוטציות
.ב"י(א)5בסעיף

.רופאהוראותפי-עלשימושלמעט,בסמיםשימוש.ב
קיוםאת,רפואיתמבחינה,לקבועאפשרותאיןאם.ג

.המחלה
בדעתושפויהמבוטחאםבין,מכוונתעצמיתפציעה.ד

.לאואםובין
זכאיהמבוטחאםבמשטרהאובצבאהמבוטחשירות.ה

המבוטחאםגםממשלתימגורםלטיפולולאולפיצוי
.זוזכותעלויתר
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מנייהש
אוחבלה,איבהפעולת,ממלחמהכתוצאהפגיעה.ו

ולאולפיצויזכאיהמבוטחאם,שהואסוגמכלטרור
.זוזכותעלוויתראםוגםממשלתימגורםטיפול

,ביולוגי,אטומי:כגון)קונבנציונליבלתיבנשקפגיעה.ז
.קונבנציונלייםבליסטייםמטיליםאו(כימי

פיעלהביטוחאתלבטל,עתבכל,רשאיהפוליסהבעל(ג)
עםלתוקפוייכנסהביטול.לחברהבכתבבהודעההפוליסה
.לחברההאמורהההודעהמסירת

הפוליסהושעבודהמוטבקביעת-6סעיף
אך,הפוליסהתנאיפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(א)

.בפוליסההרשוםלמוטבורק
פיעלב0נוםמוטבהמזכההביטוחמקרהאירעבטרם(ב)

המוטבאתלשנותהפוליסהבעלרשאי,הפוליסהתנאי
לאחררקהחברהאתיחייבהשינוי.בפוליסההרשום

,הפוליסהבעלבחתימת,כךעלבכתבהוראהלהשנמסרה
.בפוליסהידה-עלנרשםוהוא

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

,בפוליסההרשוםלמוטבהמגיעה0נוםאתהחברהשילמה(ד)
הוראהפי-עלבין,במקומוכמוטבאחרבהנרשםבטרם
המאושרתצוואתופי-עלוביןהפוליסהבעלבחתימתבכתב

תהא,לאחרתשלוםעלהמורה,המשפטביתידי-על
בעלוכלפיאחדאותוכלפיחבותמכלמשוחררתהחברה
.במקומושיבואמיוכלעזבונו,הפוליסה

ותשלומההתביעה-7סעיף
עללחברהבכתבלהודיעחייב,המבוטחאו,הפוליסהבעל(א)

התביעהלאישורקודםכתנאי.לושנודעהאחרימידמחלה
להעמידהאפשרותלהלהינתןוצריכה,הזכותלחברהתהיה
שיתמנורופאיםאורופאלבדיקתחשבונהעלהמבוטחאת
סבירצורךבכךשתראהאימתוכלעתבכל,ידהעל

.הדעתעלהמתקבל
לחברהלמסור,הענייןלפי,המבוטחאוהפוליסהבעלעל(ב)

והמסמכיםהמידעאת,לכךשנדרשלאחר,0בירזמןתוך
אינםואם,חבותהלבירורלחברההדרושיםהנוספים
.להשיגם,שיוכלככל,לחברהלעזורעליו,ברשותו

שלהראשיבמשרדהלהימסרחייביםל"הנהמסמכיםכל(ג)
.החברה

סעיףלפיוההוכחותהמ0מכיםכלקבלתמיוםיום30תוך(ד)
אודותהחלטתהאתלקבלחייבתהחברהתהיה,זה

.התביעה
התחייבותמכלהחברהתשוחרר,התביעהתשלוםידי-על(ה)

.הפוליסהשלהיסודימהביטוחהנובעת
המגיעחובכל,הפוליסהבגיןתשלוםמכלתנכההחברה(ו)

תנאיפי-על,המוטבאו,המבוטחאו,הפוליסהמבעללה
.זופוליסה

לשלםיש,התביעהאתסופיתהחברהשיתאשרעד(ז)
פי-עלמגיעפרעונןאשרהפרמיותכלאתבמועדן

-לאיהמתייחסותהחוקהוראותתחולנהאחרת,הפוליסה
.הפרמיותתשלום
יוחזרוהתביעהאתסופיתהחברהשאישרהלאחר

.התביעההגשתשמיוםהתקופהבגיןלהששולמוהפרמיות

התיישנות-8סעיף
שלושהיאהפוליסהפי-עלתביעהשלההתיישנותתקופת

228נספח
גילהוכחת-9סעיף

לפינקבעהמבוטחגיל.המבוטחשלגילולפינקבעתהפרמיה
לושקדםזה,הביטוחתחילתלתאריךביותרהקרובהולדתויום
.אחריוהבאאו
לשביעות,תעודהידי-על,לידתותאריךאתלהוכיחהמבוטחעל

.החברהשלרצונה
שלבמקרהאו,וכנהמלאהשאינהתשובהמתןשלבמקרה
יחולו,המבוטחשללידתולצואריךבקשרעובדותהעלמת
.הפוליסהשל3סעיףהוראות

הצמדהתנאי-10סעיף
מדדמשמעו("המדד")להלן)"לצרכןהמחיריםמדד"(א)

הלשכהשקבעה(וירקותפירותכולל)לצרכןהמחירים
מוסדכלידי-עליתפרסםאםאף,ל0טטי0טיקההמרכזית
בין,במקומושיבואאחררשמימדדלרבות,אחרממשלתי

וביןהקייםהמדדבנוישעליהםנתוניםאותםעלבנוישהוא
תקבע,הקייםהמדדבמקוםאחרמדדיבואאן.לאואם

המדדלביןבינוהיחסאתל0טטי0טיקההמרכזיתהלשכה
.המוחלף

בקרותבפועלהביטוחסכוםהינולתשלוםהביטוחסכום(ב)
מן,המדדעלייתלשיעורמוצמדכשהואהביטוחמקרה
לאחרונהשפורסםהמדדועדבפוליסההנקובהיסודיהמדד
בהםהנספחיםעליחוללאלעילהאמור.התשלוםיוםלפני
.החוקלהוראותובכפוףאחרתנקבע

)כדלקמןתחושבלחברהשתשולםהפרמיה(ג)

הפרשיבתוספתתשולםלשלםהפוליסהבעלשעלהפרמיה
המדדלביןבפוליסההנקובהב0י0יהמדדביןלמדדהצמדה
ביצועיום,זהלעניין.בפועלתשלוםכלביצועביוםהידוע

בהמחאההנקובהמועדאלהלמביןהמאוחרהואהתשלום
במקרה.החברהלמשרדיההמחאההגיעהשבוהמועדאו
,החברהחשבוןלזכותבנקאיתהעברהפי-עלתשלוםשל

התשלוםביצועכיוםבבנקהחברהחשבוןזיכוייוםייחשב
פיעליהיהשיקיםבשירותהפרמיהגבייתמועד.בפועל
הימים4-באובחודש15עד1ביןביום,החברהקביעת

.החודששלהאחרונים

לחברההודעות-11סעיף
אוהמבוטח,הפוליסהבעלשלוההצהרותההודעותכל

לחברהימסרוהמסמכיםוכלבכתבלחברהתוגשנההמוטב
אחרתכתובתאו,בפוליסהכרשום,הראשיבמשרדהורקאך

אם)לזמןמזמןהפוליסהלבעלבכתבהחברהתודיעשעליה
אםרקלתוקפויכנסבתנאיהאובפוליסהשינויכל.(תודיע
כךעלמתאיםרישוםורשמהבכתבלכךהסכימההחברה
.לפוליסהבתוספתאובפוליסה

פוליסהאבדן-12סעיף

תעשה,הושחתהאושאבדהפוליסהבמקום,פוליסהעריכת
בנוסחהודעההפוליסהבעלידי-עלשתימסרלאחרורקאך

מסיםבתשלוםישאהפוליסהבעל.החברהידי-עלשיקבע
פוליסהעריכתוהוצאות,כאלהיהיואם,ממשלתייםואגרות
.חדשה

נוספיםתשלומים-13סעיף
המסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהבעל

עלהמוטלותאוהפוליסהעלהחליםוהעירונייםהממשלתיים
האחריםתשלומיםכלועלהביטוחסכומיעל,הפרמיות
האלההמ0יםאםבין,הפוליסהלפילשלםמחויבתשהחברה
תקופתבמשךיוטלואםוביןהפוליסההוצאתבתאריךקיימים
הפוליסהבעלחייבכן.לתשלוםעדאחרזמןבגלאו,קיומה
.הפוליסהעלהתוספותבעדההוצאותאתלחברהלשלם

.הביטוחמקרהקרותמיוםשנים
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כתובתשינוי-14סעיף
אתהעתיק,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלאם

יוצאת,חברהכךעלהודיעולאנתובתואתשינהאודירתו
הכתובתלפיהודעותיהמשלוחידי-עלחובתהידיאתהחברה

.לההידועההאחרונה

כללי-15סעיף
לביןהפוליסהשלהנללייםהתנאיםביןסתירהשלבמקרה
בהתאמההמסויםהנספחתנאייחולו,מסויםנספחשלהתנאים

.הכללייםהתנאיםיחולוהפוליסהחלקישארועל

228נספח

השיפוטמקום-16סעיף
ורקאךתהיינההזאתהפוליסהמתוךהנובעותהתביעות
.ישראלבמדינתהמוטמניםהמשפטבתיבסמכות

הנספחתוקףביטול-17סעיף
יפוגלזופוליסהתוקף

.הביטוחפרטיבדףהנקובההביטוחתקופתבתום.א
הפוליסהלתנאיבהתאםשולמהלאהפרמיהנאשר.ב

.לחוקובהתאם
.7סעיףפי-עלהביטוחסכוםתשלוםעם.ג
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