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תנירש
הפרמיותתשלום-4סעיף

מבלי,בפוליסההקבועיםהפרעוןבימניתשולמנההפרמיות(3א
באחת,כךעלכלשהןהודעותלשלוחחייבתתהיהשהחברה
הפרמיותתשלוםחובת.החברהתסכיםשלהןהתשלוםמדרכי בכךאיןאולט,הביטוחמקרהקרותעםנפסקת

אתלפתורכדי חלופרעונןשזמןפרמיותמתשלוםהפוליסהבעל
קרותלפני .הביטוחמקרה

לאמורבהתאם,המבוטחשללשכרוצמודהתהיההפרמיהט)
לאתשולםכלשהוחודשבגיןפרמיה.הביטוחפרטיבדף

השכרשולםשבעבורוהחודשלאחרלחודש15-מהיאוחר
פרמיה"פין"הבסיסיתלתבניתפרטיה"ביןתחולקהפרמיה(נג

.5בסעיףהמפורטיםהכלליםלפי"נוסףלחסכון
-שבפיגורלסכוםתתוסף,במועדהכלשהיפרמיהשולמהלא(ד)

באותהבחברההנהוגבשיעור,ריבית-ממנונפרדבלתיכחלק
,.%15שלמשיעוריותרלא-אן(2001%5.7לשנתנכון)עת

.בפועללתשלומהועדהפיגורהיווצרמיוםמחושבתכשהיא
התברהתהיה,במועדתממנתחלקאוהפרמיהשולמהלא(ה)

להוראותבכפיפותהפוליסהפיעלהביטוחאתלבטלזכאית
.זחלענייןהחוק

.בפוליסהכמצויין,החברהבמשרדילשלםישהפרמיותאת(ו)
לתשלוםלבנקקבעהוראתידי-עלגםהפרמיותאתלשלםניתן

כוהובמקרה(שיקיםשירות)החברהלחשבוןישירותפרמיות
,הפרמיהבסכוםבבנקהחברהחשבוןזיכויאתהתברהתראה

.כתשלומה
המפורטותהדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההסכמת(ן)

לא,מסוייםבמקום,הענייןלפי,פרעונהזמןלאחראו,לעיל
.כלשהםאחריםבמקריםגםבךלנהוגכהסכמתהתתפרש

המצטברהחסככןוחישובהפרמיהחלוקתן5סעיף
פרמיהביןחודשמדיתחולקזחנספחפיעללביטוחהפרמיה(א)

בדףהאמורפיעלשסףלחסכוןפרמיהוביןהבסיסיתלתכנית
:הבאותהאפשרויותאחתלפי,הביטוחפרטי מתוךהנקובהשיעור,נוסףלחסכוןקבועההקצאהישאם-

פרמיהיהיההפרמיהושארנוסףלחסכוןפרמיהיהיההפרמיה
.הבסיסיתלתכנית

וגיןכספיכסכוםוביןמסוייםביטוחסכוםהתבקשאם-
הפרמיהחלוקת,(המבוטחשלהחודשישכרושלככפולה
פיעלהמבוטחבמותשישולםשהסכוםכדיחודשמדיתחושב
לסכוםשווהיהיה(המצטברהחסכוןיתרתלרבות)6סעיף

המבוקשהביטוח
ביטוחסכוםאונוסףלחסכוןקבועההקצאהבהעדר-

.הבסיסיתלתכניתתופנההפרמיהכל,מינימלי (
עתבכלהפרמיההקצאתאופןאתלשנותרשאיהפוליסהבעלט

מהשינויכתוצאהאםואולם,לחברהבכתבהודעהי"ע
השינוי,המבוטחמותלמקרההביטוחסכוםיגדלהמבוקש
מצבעלהצהרהתקבלשהחברהלאחררקלתוקפוייכנס

מצבאודותשיידרשאחרמידעכלוצאוהמבוטחשלבריאותו
,כאמוראישורלקבלתעד.בכתבהשינויאתותאשר,בריאותו

.הפרמיותחלוקתבאופןשינוייחוללא
שגרועודכלשינויללאתישארשבפוליסההפרמיהחלוקת(ג)

,המדדעלייתמעלבשנה%10-מביותרגדלאינוהמבוטחשל
תיגרת"מעלעלההמבוטחשלשכרואם.להלןלספורט
פרמיהתהווה"החיתוםתקרת"מעלפרמיהכלאזי,"החיתום
לעלייתעובר,בפוליסההנחוגהחלוקהאופן.נוסףלחסכון
שהחברהלאחרורקאךיחול'החיתוםלתקרתשמעברהשכר
מידעכלוצאוהמבוטחשלבריאותומצבעלהצהרהתקבל
הפרמיההגדלתאתותאשר,בריאותומצבאודותשיידרשאתר
.בכתב

פרמיהלשלםהפוליסהבעלרשאי,החברהבהסכמת(ד)
פיעללשלםשעליוהחודשיותלפרמיותבנוסףפעמית-חד

.נוסףלחסכוןכפרמיהתיחשבכזאתפרמיהוכל,הפוליסה
מהפרמיה8096שלהצבירההינההבסיסיהחסכוןיתרת(ה)

ההשקעותתוצאותפיעלמשוערכתנשהיאהבסיסיתלתכנית
.17בסעיףלאמורובהתאם

מהפרמיה%100שלהצבירההינההנוסףהחסכוןיתרת(ו)
ההשקעותתוצאותפיעלמשוערכתכשהיאנוסףלחסכון
17בסעיףלאמורובהתאם

ועודהבסיסיהחסכוןיתרתהינההמצטברהחסכוןיתרת(ז)
.הנוסףהחסכוןיתרת

ביןששולמהפרמיה,(ו)-ו(ה)ק"בסהאמורהשיעדוןלעניין(ח)
ואילו,לחודשג-בשולמהכנהלותחושבלחודש15-ל1-ה

שולמהכאילותחושבואילךבחודש16-מהששולמהפרמיה
.העוקבלחודש1-ב
הגמלהתשלוטתהילתלפנימוותבמקרהביטוחסכות-6סעיף

12לסעיףובהתאם,בתוקףהביטוחבהיותהמבוטחבמות.א

חודשיתגימלה,ליורשואולמוטבהחברהתשלםלהלון
שתשולם

:כדלקמןושתחושבשניםחמשבמשך

הביטוחפרטישבדף'ביטוחיסכומי"בטבלתהנקובהסכום(1)
החודשיתבפרמיהמוכפל,מותוביוםשהמבוטחגילוליד

שולמובוהאחרוןבחודשבפועלששולמההבסיסיתלתכנית
ועודו100-בומחולק,פרמיות.

.המבוטחמותביוםהנוסףהחסכוןיתרתט)
מבעללההמגיעחובכלשמתקבלמסכוםתנכההחברה(3)

והןהפוליסהתנאיפיעלהןהמוטבאוהמבוטחאוהפוליסה
.דיןכלפיעלאחרבאופן

(3)פחות(2)+(1)תוצאתהכפלתתהיההחודשיתהגימלהא)

ההשקעותתיקתוצאותפיעלחודשמדיותשתנה0177.0-ב
ערךונצווה20696.0שלריביתבניכוי17בסעיףכמפורט
.(%5.2שלשנתיתלריבית

לקבל,לוהמגיעההגימלהקבלתבמקום,רשאייהיההמוטב.ב

.פעמי-חדכסכום,(%-(1)(א)6בסעיףהמפורטיםהסכומיםאת
יורשואוהמוטברשאיהגימלהתשלומיהתחלתלאחר,כןכמו

הגימלההוון.לוהמגיעיםהתשלומיםשארהווןאתלבקש
הווןאילולאמשתלמתשהייתההבאההגימלהבסיסעליחושב

.596.2שלשנתיתריביתולפי

הפחיסהוסילוקפדיון,ביטול-7סעיף

פיעלהביטוחאתלבטל,עתבכל,רשאיהפוליסהבעלמי הפוליסהפדיוןערךאתולקבללחברהבכתבבהודעההפוליסה
ההודעהמסירתעםלתוקפוייכנסהביטול.להלןהמפורט
בהתאםהפוליסהפי-עלהביטוחבוטל.לחברההאמורה
בין,לעיל(ה)4סעיףלהוראותבהתאםאוזהסעיףלהוראות

לסכוםהזכותתבוטל,החברהידיעלאוהפוליסהבעלידיעל
הפדיוןערךישולםהמבוטחמותובמקרה,6ק"ספיעלביטוח
.בלבד

יתרתמתוךלהלןשיפורטלשיעורהשווהיהאהפדיוןערךונם
.(ישאםהנוסףהחסכוןמיתרת%100ועוד,הבסיסיהחסכון

שיעורפרמיותשולמושבגינםחודשים'מס
11-0%0.50
23-12%0.60
35-24%0.70
47-36%0.80
59-48%0.90

00נ.096ויותר60
וסף)ובתנאי,חודשים60-מפחותפרמיותששולמובמקרה(ג)

מועדוביןהפרמיותתשלוםהפסקתביןיותראושנהשחלפה
תחסכוןמתוךהשיעור("המסולקהערך"תקופת),הפדיון
.להלן1מסיבלוחכמפורטייקבעהבסיסי

אולמבוטחאוהפוליסהלבעלהחברהתשלםמקרהבכל(ד)
הפדיוןערךשהואהפוליסהשלהנקיהפדיוןערךאתלמוטב

אוהמבוטחאוהפוליסהמבעללההמגיעחובכלבניכוי עלהןהמוטב
.דיךכלפיעלאחרבאופןוהןהפוליסהתנאיפי (

בסעיףהמוזכרותבנסיבותהפוליסהאתהתברחתבטלאם(ה
ט)קטןלסעיףבהתאםתהיההפדיוןלערךהזכאות,לעיל(ה)4

.לעיל
שתתבקשמהיוםיום30תוך(ישולנהכוללהפדיוןערך(ו)

.החוקלהוראתבכפיפות,לשלמוהחברה

מ"בעלביטוחחברהמגורה



תנורהש
פדיתלאחרביטוחיצייההמשך-8סעיף

לפגותרשאייהיההתבוטח,תפוליסהפדיתשלמקרחבכל(א)
%70עדשלהביטוחיהכיסההמשךאתולבקשלחברה
החיסכוןיתרתפחותהכשיסיחהתכניתשלהביטוחמסנוט

אתושילםשהמשיךובתנאינוסףחיתוםללא,המצטבר
.ומלארצוףבאורחהמתאימההפרמיה

נוספיםביטוחיפמפאירההמבוטחרכש(ב)

~

(נוסףריסקתל

אלהבניטוחיםגםהכיסהלהמשךזנאייהיה,והרהבות
.לעיל4ם)8בסעיףכמתואר

המאיסהחייוש-9סעיף
בעלרשאי,שולםלאהפדיוןשערךובתנאי,הפוליסהבוטלהאם

יהיהזהסעיףפיעלהפוליסהחידוש.חידושהאתלבקשהפוליסה
,דעתהשיקולפי-על,החברהידי-עלשייקבעולתנאיםבהתאם
ותנאיבמלואוישולםהתידושבגיןשהחובובתנאי,החידושבמועד
.זהתשלוםבמועדחיעודנושהמבוטחנוסף

ס

~

גימלתתשלוםן10נף
זלכלבקשתופ"עגימלהלקבלתהמבוטחשלזכאותובעת(א)

החלחודשיתגימלה,למבוטחהתברהתשלם,70בגילהמאוחר
קבלתעם.חייוימילבל,הבקשהשלאחרwstn<1-מה

אוהביטוחסכוםבתשלוםחייבתהחברהתהיהלאהבקשה
.אחרסכוםכלאוהפדיוןערך

ביוםהפוליסהשלהנקיהפדיוןלערךשווהיחיההגימלהסכוםם)
זהמקדם.10000-בומחולקגמלהבמקדםמוכפלהבקשה
החברהשינתהלאעודכלתקףויהיההביטוחפרטיבדףמופיע
הגימלהמקדמיאת

~

עדולפחות,((ו)10בסעיףמפורט
.הביטוחפרטיבדףהנקובהתאריך

הגימלהתוגרל,שנה15-מלמעלהפרמיותושולמובמידהש
עבורהששולמהנוספתשנהכלבגיןעםבסעיףלאמורמעבר
"%5-במלאוזפרמיה

25לאחרqb5תוספתלמקסימוםעד,
.מלאהפרמיהתשלוםשגות

תקופתולמשךבחייםהואעודכללמבוטחתשולםהגימלה(ל
מועדלאחרהמבוטחמותבמקרה.גימלאות180שלמינימום
גימלהתשלומי180לוששולמוולפניהגימלהתשלוםהתחלת
180תוםעדלמוטבהגימלהתשלומייימשכו,חודשיים

.הגימלהתשלומיהתחלתמאזהחודשייםהתשלומים
ישתנה,והסעיףפיעלגימלהלקבלהמוטבאוהמבוטחהחל(ה)

כמפורטההשקעותתיקתוצאותפיעלחודשמדיסכומה
שנתיתלריביתערךשווה)2064.0,שלריביתבניכוי17בסעיף

.(%5.2של
שבדףהגימלהבפיסקתהנקובהתאריךלאחר,רשאיתהחברה(ו)

שיהינוחדשלמקזםהגימלהמקדםאתלעדכן,הביטוחפרטי .המפקחבאישור,הגימלהמקדםשלמחדשלעידכוןעדבתוקף

ובןהעבריתבשפהיומייםעיתוניםבשנייפורסםזהעדכון
.הדיווחבעתעצמולמבוטח

אחתפעם,המבוטחוכאי,(ו)בסעיףלעילהאמורלמרות(ז)
עדלוהמובטחהגימלהמקדםאתלקבעהביטוחבתקופת
מתחילתאוהאוירוןהמקדםעדכוןממועדשניםלשבע

בכתבהודעהכךעלשנתןובתנאי,מביניהםהאחרון,הביטוח
.לחברה

תלוואות-11סעיף
ייקבעואשרהריביתשיעוריולפיהתגאיכלפיתינתןההלוואה(א)

שהחברהבתנאיוזאת,ההלוואהמתןביוםהחברהידיעל
להסדרבכפיפות,הפוליסהלבעלההלוואהמתןאישרה

.התחיקתי ((
מסכוםתקוזז,נלשהימסיבה,הפוליסהביטולשלכמקרהמ

.מוקדמתהודעהמתןללאההלוואהיתרתהפדיון

הפוליסהושעבודהמוטבקביעת12-סעיף
אך,הפוליסהתגאיפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(א)

.דיןפיעלליורשואובפוליסההרשוםלמוטבורק
תנאיפיעלבסכוםמוטבהמוכההביטוחמקרהאירעבטרם(ב)

הרשוםהמוטבאתלשנותהפוליסהבעלרשאי,הפוליסה
להשנמסרהלאחררקהחברהאתיחייבהשינוי.בפוליסה

נרשםוהוא,הפוליסהבעלבחתימת,כךעלבכתבהוראה
.בפוליסהידה-על

מוסבלקבועזכאיהפוליסהבעליהיהלאפקרהבשום(ג)
לעביעחמוטבשלקביעתלשנותאו,הוזרתבלתיבקביעה
בכתבהסכמתהאהמראשלכךיקבלאפאלא,חוזרתבלתי .החברהשל

,בפוליסההרשוטלמוטבהמגיעהסכוםאתחחברהשילמה(ד)
בכתבהוראהפי-עלבין,במקומוכמוטבאחרבהנרשםבטרם

ידי-עלהמאושרתצוואתופי-עלוביןהפוליסהבעלבחונימת
משוחררתהחברהתהא,לאחרתשלוםעלהמורה,המשפטבית
מיוכלעזבונו,הפוליסהבעלוכלפיאהדאותוכשיחבותמכל

.במקומושיבוא
בעליהיה,בחייםעודושהמבוטחובתנאי,בתוקףהמליסהאם(ה)

אתיחייבלאוהשעבוד.הפוליסהאתלשעבדרשאיהפוליסה
דברעלבכתבהודעההחברהקיבלהאםאלא,החברה
,המוטבשלזכויותיהט.הפוליסהבעלידי-עלחתומה,השעבוד

.האמורלשעבודכפופותיהיווהמבוטחהפוליסהבעל

ותשלומההתביעה-13סעיד
כךעללהודיעהמוטבאוהפוליסהבעלחייב,המבוטחבמות(א)

.לונודעשהדברלאחרמידלחברהבכתב
המפורטיםהסנומיםאתלמוטבהחברהתשלםהמבוטחבמותט)

.לעיל6בסעיף
כאמורהביטוחמקרהבעקבות,הפוליסהפי-עלשלום'לתתביעה(ג)

יהיהשניתן,תביעהטופסגביעלככתבלגוברהתימסר,לעיל
המסמכיםכלאליוויצורפודרישהפי-עלמהחברהלקבלו

.סבירבאופןבוהמבוקשים
תוךלהברהלמסור,הענייןלפי,המוטבעלאוהפוליסהבעלעל(ד)

הנוספיםוהמסמכיםהמיזעאת,לכךשנדרשלאחר,סבירזמן
עליו,ברשותואינםואם,חבותהלבירורלהברההדרושים

.להשיגט,שיוכלככל,לחברהלעזור
התחייבותמכלהחברהתשוחרר,התביעהתשלוםידי-על(ה)

שבגינוהפוליסהשלחלקמאותואו,מהפוליסההנובעת
.התביעהשולמה

מותבמקרההפוליסהפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(ו)
והמסמכיםהמידעלהשנמסרומהיוםיום30תוך,המבוטח
.לעיל(ד)קטןוסעיף(ג)קטןגסעיףכאמור

לההמגיעחובכל,הפוליסהבגיןתשלוםמכלתנכההחברה(ן)
תנאיפי-עלהן,המוטבאו,המבוטתאו,הפוליסהמבעל

.דיןפיעלאחרבאופןוהןזופוליסה

גילהוכתה-14סעיף
יוםלפינקבעהמבוטחגיל.המבוטחשלגילולפינקבעתהפרמיה
אולושקדםזה,הביטוחתחילתלתאריךביותרהקרובהולדתו

.אחריוהבא
לשביעות,תעודהידי-על,לידתותאריךאתלהוכיחהמבוטחעל

.החברהשלרצונה
שלבמקרהאו/וכנהמלאהשאינהתשובהמתןשלבמקרה
הוראותיחולו,המבוטחשללידתולתאריךבקשרעובדותהעלמת
.הפוליסהשל3סעיף
הצמדהתנאי-15סעיף

ביןלמדדהצמדההפרשייתווספוהביטוחפרטיבדףלפרמיה(א)
ביצועביוםהידועהמדדלביןבפוליסההנקובהבסיסיהמדד
בנקאיתהעברהפי-עלתשלוםשלבמקרה.בפועלתשלוםכל

ויכוייוםייחשב,קבעהוראתשלאו,החברהחשבוןלזכות
.בפועלהתשלוםביצועכיוםבבנקהחברהחשבון

יתווספו,הביטוחפרטיבדףבשקליםנקובהביטוחסכוםאם(וב
הנקובהבטיסיהמדדביןלמדדהצמדההפרשיהביטוחלסכום

.(א)5סעיףפיעלהחישובביוםהידועהמדדלביןבפוליסה

ודיווחחשבונותניהילהשקעות-16סעיף
מיתרבנפרדינוהלו,לתקנותבהתאםתבוצענהההשקעות(א)

.נפרדיםחשבונותלגביהןוייערכוהחברההשקעות
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,,,._שמשפ
,הבהגדידעתהשיקוללפיהחברהידי-עלייעשוההשקטתה)

בתשואותהתחשבותתוךמקצועיותמידהאמותפי-על
שלעניינםפגיעלשיקולוכלענייןכללהעדיףומבליובסיכונים

בשקידה,לבבחצםוזאתהתכניתבמסגרתהמבוטחיםכלל
,ההשקעותעללהחליטבבואה.נאותהובזהירותסבירה
:אלהאתהשארביןהתברהתשקול

לתשואותלבבשים,סוגמאותוחילופיתהשקעהאפשרות(ע
.(ביניהנוליחסהצפוייםולסיכונים

ההשקעהכדאיותגם-ערךבניירותהיאההשקעהכאשר(2)
כלכליותמידהבאמותכשהיאהערך-ניירלאיכותבהתאם
אתגם-חובבאגרותהיאההשקעהוכאשר,מקובלות
לפילהתחייבותמספקתבטוחההיאואםהבטוחהאיכות
.החובאגרת

עסקיעלהדיווחתקנותפיעלהודעותלמבוטחתשלחהחברה(ג)
.לעתמעתשישתנוכפי(ביטוחבהוזיתנאים)ביטוח

החסכתיתרתשיערוץ-17סעיף
החשבוןהתברהתערוך,האחרוןהעסקיםביום,לחודשאחתאן)

.החודשי החשבון(כ)
:כדלקמןלנוסחאותבהוראםייערךהחודשי החשבוןבמסגרת(1)

אתחודשמדיהחברהונקבעהחודשי
.החודשיהמשוערךהשווי ההשקעותמתוךתגבההחברה(2)

בשיעורחודשייםניהולדמי %20/1של

.החודשיהמשוערךמהשווי החשבוןעריכתבמסגרת(3)
החברהידי-עליקבעהתודשי

Rmשתסומן,ההשקעותשלהחודשיתהתשואהשיעור

;(!ח-הבחודש

:נגדיר

.השוטףהחודשבסוףההשקעותשלהמשוערךהשוויסג
תביעותבגיןשהשתחררהDACבניכויביטוחעתודתח8

.החודשבמשךששולמו
.הקודםהחודשבסוףההשקעותשלהמשוערךהשוויה0
,החודשבמשךההשקעותבתיקשהושקעוסכומים=ם

.4-םמ.%6של12-החלקה-ניהולדמיי[

שניתנוהלוואותכוללותהשקעות,ספקהסרלמען
לאותוהשייכיםומדומניכז,הפוליסותפדיוןך-שבמסגרת

.השקעותתיק
Rm=(0-0-8+4-[)אזי (2/8

(0*ם-

שלאבסכום,הניהוללדמיתוספתלגבותרשאיתהחברהא)
,ההשקעותתיקשלהראליתמהתשואה%15עליעלה
ותינבהשתחושב,לגילהקבועיםהניהולדמיניכוילאחר
:להלןלאומרבכפוף

בערכיםשנתיבסיסעלשנהמדיתחושבהתוספת(,:)
."שנה"זהלעניין,שלילייםאוחיובייםראליים
שלבדצמבר31עדפלוניתשנהשלבינואר1-מתפוקה
,שנהאותה

כלבחישובואולם,חיוביתתוספתרקיגבההמבטח(ב)
בשניםשנצברהשליליתתוספתתנוכהחיוביתתוספת
;קודמות

השנתאולביטוחההצטרפותבשנת,האמוראףעל(ג)
%ממועדהתוספתתישוביערך,הפוליסהסיום

,הענייןלפי,הסיוםלמועדעדאוההצטרעת

שעורכניכויתחושבראליתתשואה,זהסעיףלעניין
הידועיםהשעוריםלפיהמדדשלהירידהאוהעליה
שלגביההתקופהתוםליוםועדהתקופהתחילתמיום
.החישובנעשה
,להלןכמפורטלפוליסהתיוחס,התשואהיתרת

פיעלתשוערכנההנוסףהחסכוןויתרתהבסיסיהחסכוןיתרת(ג)
דמיזיכוילאחרהראליתמהתשואה8546דהיינו,גטוהתשואה
.זהבסעיףלאמורבכפוף,הקבועיםהניהול

לחברההודעות-18סעיף
המוטבאוהמבוטת,הפוליסהבעלשלוההצהרותההודעותכל

לחברהורקאךימסרוהמסמכיםוכלבכתבלהברהתוגשנה
החברהמסניפיבאהדאו,בפוליסהכרשום,הראשיבמשרדה

בכתבהחברהתודיעשעליהאארחבכתובתאו,הארץברחבי כל.(תודיענאםלזמןמזמןהפאיסהלבעל
אובפוליסהשינוי ורשמהבכתבלכךהסכימההחברהאםרקלתוקפויכנסבמגאיה

.לפוליסהבתוספתאובפוליסהנךעלמתאיםרישום

פחיסהאבדן-19סעיף
אךתעשה,הושחתהאושאבדהפוליסהבמקום,פוליסהעריכת
הפוליסהבעל.הפוליסהבעלידי-עלהודעהשתימסרלאחרורק
ןוהוצאות,כאלהיהיואם,ממשלתייםואגרותמיסיםבתשלוםישא

.חדשהפוליסהעריכת

נוספיםתשלומים-20סעיף
המיסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהבעל

עלהמוטלותאוהפוליסהעלהחליםוהעירונייםהממשלתיים
שהחברההאחריםתשלומיםכלועלהביטוחסכומיעל,הפרמיות
קיימיםהאלההמסיםאםגין,הפוליסהלפילשלםמחוייבת
תקופתבמשךעליויוטלואםוביןהפוליסההוצאתבתאריך
.לתשלוםעדאחרזמןבכלאו,קיומה

התיישנות-21סעיף
שניטשלושהיאהפוליסהפי-עלתביעהשלההתיישנותתקופת
.הביטוחמקרהקרותמיום

כתובתשינה-22סעיף
אתהעתיק,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלאס

התברהיוצאת,חברהכךעלהודיעולאכתובתואתשינהאודירתו

האחרונההכתובתלפיהודעותיהמשלוחידי-עלחובתהידי .לההידועה

השיפוטמקוש-23סעיף
בסמכותורקאךתהיינההגאתהפוליסהמתוךהנובעותהתביעות

.אביב-בתלהמוסמךהמשפטבית

כללי-25סעיף
לביןהפוליסהשלהכללייםהתנאיםביןסתירהשלבמקרה
בהתאמההמסוייםהנספחתנאייחולו,מסוייםנספחשלהתנאים

.(הכללייכהתנאיםיחולוהפוליסהתלקישארועל

(ג)7סעיףפיעלסילועלאחרפדיוןערכישיעור:1'מסלוח
הפדיוןמועדוביןפרמיותתשלוםהפסקתממועדשחלפושלמותשניםןחודשין

:1-11

63.י8

71.י4
78.י4

88.י0
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ee . o

4ועו
%1.86
%3.73
%8.79

%0.87

%0.96

6ווו

%4.68

%2.75
%2.81
%0-87
%[96

.י.,
79.70
19.77
81.י2

09.87
98.י0

19ומעלה
%0.73

%1.77
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