
._(שעעו
עצמאים-קיצבהמרב-חייםלביטוחהכללייםהתנאים

לעצמאייםלקיצבהגמלכקופתמוכר
תחיקתילהסדרכפיפות
תוכניתבמסגרתהוצאהזוופוליסהמאחרכיומוצהרמו0נם
תקנותפי-על,הכנסה-מסנציבידיעלשאושרהביטוח
1964-ד"תשכ(גמל-קופותולניהוללאישורכללים)הכנ0ה-מ0

,(התחיקתיההסדר"להלן)
התחיקתיבהסדרהכלולותלהוראותכפופיםיהיוהפוליסהתנאי
.פיועלהמוצאותולהנחיות,בושיחולשינויובכל

הגדרות-1סעיף

המשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
)להלןכמפורטלצידוהמופיעה

.מ"בעלביטוחחברהמנורה-החברה
ותוספתנספחוכלההצעהוכןזהביטוחחוזה-הפוליסה
.לההמצורפים

עםהמתקשר,תאגידאואדםבניחבר,האדם-הפוליסהבעל
בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחבחוזההחברה
.הפוליסהכבעל

נקובשמוואשרהפוליסהלפיבוטחושחייוהאדם-המבוטח
.כמבוטחבפוליסה
,הביטוחלסכום,הפוליסהלתנאיבהתאם,הזנאי-המוטב
.הביטוחמקרהבקרות

בלתיחלקוהמהווהלפוליסההמצורףדף-הביטוחפרטידף
,הספציפיהביטוחופרטיהפוליסהמספרהכולל,ממנהנפרד
.הביטוחדמיוגן,הביטוחתקופתלרבות
הנקוביםהביטוחתחילתבעתהביטוחדמי-בסיסיתפרמיה
.הבסיסיתלתוכניתהביטוחפרטיבדף

הפוליסהבעלשעלאחריםותשלומיםהביטוחדמי-הפרמיה
.הפוליסהתנאילפי,לחברהלשלם
למוטבהחברהי"עשישולםקבועחודשיסכום-גימלה
.בחייםבהיותובקשתופיעללמבוטחאו,המבוטחמותבמקרה
%80בשיעורלחסכוןצבירהגוללת-הבסיסיתהתכנית
.מוותלמקרהביטוחיכיסויובנוסףמהפרמיה

לחסכוןמהפרמיה%100שלצבירה-(קייםאם)נוסףחסכון
.בלבד
ביטולבמקרההפוליסהלבעלהמגיעה0נום-פדיוןערך

.7בסעיףהמפורטיםבתנאיםהפוליסה
שלאבמקרההפוליסהלבעלהמגיעהסכום-סילוקערך

בתנאיםנפדתהלאוהפוליסהמהםחלקאוהביטוחדמישולמו
.7ב0עיףהמפורטים

נגזרותממנואשרמסוייםההשקעותסל-ההשקעותתיק
.זופוליסהפי-עללחישוביםב0י0המהוותהתשואות
.החברהשלההשקעותבתיקהשקעות-השקעות
עלבפיקוחבחוקכמשמעותוהביטוחעלהמפקח-המפקח

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

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

,ההוןהשקעתדרכי)הביטוחעלהפיקוחתקנות-התקנות
נפי,1986-התשמע(ביטוחחברותשלוההתחייבויותהקרנות

.לעתמעתשתחולנה
שקבעה(וירקותפירותכולל)לצרכןהמחיריםמדד-מדד

כלידי-עליתפרסםאםאף,ל0טטי0טיקההמרכזיתהלשכה
בין,במקומושיבואאחררשמימדדלרבות,אחרממשלתימוסד
אםוביןהקייםהמדדבנוישעליהםנתוניםאותםעלבנוישהוא
הלשכהתקבע,הקייםהמדדבמקוםאחרמדדיבואאם.לאו

המוחלףהמדדלביןבינוהיחסאתל0טטי0טיקההמרכזית
(שליליאוחיובי)הרווחשלמצטברחשבון-חודשיחשבון
.מההשקעותהנובע
ההשקעותשלהמשוערךהשווי-החודשיהמשוערךהשווי
.החודשיהחשבוןנעשהבוהחודששלהאחרוןהעסקיםליום

.(4)17'0עלהלןכמפורטהניהוללדמיתוספת-תוספת
הביטוחפרטיבדףהנקובהגילאו70גיל-תקופהתום

.שניהםמביןהמוקדם

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

פרטיבדףבפוליסהכמצויין,הביטוחהתחלתבמועד
הפרמיהבמלואהששולמהבתנאיזאתאולם,הביטוח

המוצאת,הראשונההחיובבהודעתהנקובה,הראשונה
תשלומהבתאריךחישהמבוטחוכן,החברהידי-על

הרפואיתהבדיקהלמבוטחשנעשתהשמיוםנוסףותנאי
ועד,הענייןלפי,בריאותהצהרתעלחתימתומיוםאו

פי-עלהביטוחחוזהלכריתתהחברההסכימהשבוליום
,הגופניבמצבו,בבריאותושינויחללא,הפוליסה
.המבוטחשלבעיסוקואובמקצועו

נגרםאם,הביטוחסכוםמתשלוםפטורהתהיההחברה(ב)
בין)להתאבדותנסיוןאו,התאבדותעקבהמבוטחמות
שנהתוך,(לאואםוביןבדעתושפויהיההמבוטחאם
הפוליסהחידושמיוםאו,הביטוחחוזהבריתתמיום
אם,הביטוחסכוםהגדלתביצועמיוםאושבוטלהלאחר

.הענייןלפיהכל,כזהנתבקש
,הביטוחסכוםמתשלוםהחברהפטורהבומקרהבכל(ג)

ערךאתהחברהתשלם,החוקלפיאולפוליסהבהתאם
ועם,להלן(ד)7ב0עיףכהגדרתוהפוליסהשלהנקיהפדיון
.הפוליסהתתבטלתשלומו

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

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

שנשאלהלשאלהוכנהמלאהשאיננהתשובהניתנהאם
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מנייהש
אוהביטוחחוזהכריתתלפני,מטעמהאוהחברהידי-על

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

לבעלבהודעה,הביטוחחוזהאתלבטל,הביטוח
.למבוטחאוהפוליסה

בעלזכאי,זהסעיףמכחהפוליסהאתהחברהביטלה(ב)
שלאחרהתקופהבעדששילםהפרמיותלהחזרהפוליסה
פעלאםזולת,המבטחהוצאותבניכוי,למדדצמוד,הביטול
.מרמהבכוונתהפוליסהבעל

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

כיחסשהואיחסיבשיעור,מופחתביטוח30וםבתשלום
שהיתההפרמיהלביןבפוליסהשנקבעההפרמיהשבין

העובדותכללידיעתההובאואילוהחברהידי-עלנקבעת
.לאמיתןהאמורות

אםביטוחתגמולימתשלוםכלילפטורהתהיההחברה(ד)
לאסבירמבטחאםאומירמהבכוונתניתנההתשובה

,יותרמרוביםביטוחבדמיאףחוזהבאותומתקשרהיה
.לאמיתיהמצבאתידעאילו

זהבסעיףהאמורותלתרופותזכאיתתהיהלאהחברה(ה)
הביטוחחוזהמכריתתשניםשלוששחלפולאחר,לעיל
בעלאםזולת,הענייןלפי,שבוטללאחרמחידושואו

אםלמעט,מרמהבכוונתפעלוהמבוטחאוהפוליסה
וכנהמלאההיתהשלאתשובהניתנהשעליההעובדה
שלאאו,הביטוחמקרהשקרהלפנילהתקייםחדלה

.היקפהעלאוהמבטחחבותעל,מקרהועלהשפיעה

הפרמיותתשלום-4סעיף
מבלי,בפוליסההקבועיםהפרעוןבזמניתשולמנההפרמיות(א)

,כךעלכלשהןהודעותלשלוחחייבתתהיהשהחברה
תשלוםחובת.החברהתסכיםשלהןהתשלוםמדרכיבאחת

בכךאיןאולם,הביטוחמקרהקרותעםנפסקתהפרמיות
פרעונןשזמןפרמיותמתשלוםהפוליסהבעלאתלפתורכדי
.הביטוחמקרהקרותלפניחלו

פרטיבדףלאמורבהתאם,למדדצמודהתהיההפרמיה(ב)
.הביטוח

ובין"הבסיסיתלתכניתפרמיה"ביןתחולקהפרמיה(ג)
.5בסעיףהמפורטיםהכלליםלפי"נוסףלחסכוןפרמיה"

שבפיגורלסכוםתתוסף,במועדהכלשהיפרמיהשולמהלא(ד)
בחברההנהוגבשיעור,ריבית-ממנונפרדבלתיכחלק-

משיעוריותרלאאך(2001%5.7לשנתננון)עתבאותה
1של)

~

ועדהפיטרהיחצרמקםמחסכתכנשהיא"15
הז

~
.בפועלשלומה

לא(ה)
~~

תהיה,במועדהממנהחלקאוהפרמיהולמה
הפו04הפיעלהביטוחאתלבטלזכאיתהחברה
.זהלענייןהחוקלהוראותבכפיפות

.בפוליסהכמצויין,החברהבמשרדילשלםישהפרמיותאת(ו)
לבנקקבעהוראתידי-עלגםהפרמיותאתלשלםניתן

(שיקיםשירות)החברהלחשבוןישירותפרמיותלתשלום
בבנקהחברהחשבוןזיכויאתהחברהתראהכזהובמקרה
.כתשלומה,הפרמיהב0נום

הדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההסכמת(ז)
במקום,הענייןלפי,פרעונהזמןלאחראו,לעילהמפורטות

במקריםגםכךלנהוגכהסכמתהתתפרשלא,מסויים
.כלשהםאחרים

805נספח
המצטברהחסכוןוחישובהפרמיהחלודת-5סעיף

בץחוחםמדיתחולקזהנספחפיעללביטוחהפרמיה(א)
פיעל00ףלח0כחפרמיהובץהבסיסיתלתכנינפרמיה
גלהבאוהאפנשרחענאחתלפי,הביטוחפרטיבדףהאמור

מתוךהנקובהשיעור,00ףלח0כחקבועההקצאהתשאם-
יהיההפרמיהואר00ףלח0כחפרמיהיהיההפרמיה
.הב0י0יתלתכנתפרמיה

תחוהפרמיהחלוקת,מסחיםטוחב0נוםהתבקשאם-
~

ב
סעיףפיעלהמבוטחץבמומקטולםשה0נום)נדיחושמדי

הביטוחלסכוםעבהיהיה(הכוללהח0כחכרתילרבו)6
המבוקש

ביטוחסכוםאו00ףלח0כחקבועההקצאהבהעדר-
.הב0י0יתלתכניתתופנההפרמיהכל,מינימלי

בכלהפרמיההקצאתאופןאתלשנותרשאיהפוליסהבעל(ב)
מהשינויכתוצאהאםואולם,לחברהבכתבהודעהי"עעת

השינוי,המבוטחמותלמקרההביטוחסכוםיגדלהמבוקש
מצבעלהצהרהתקבלשהחברהלאחררקלתוקפוייננ0

מצבאודותשיידרשאחרמידעכלתאוהמבוטחשלבריאותו
אישורלקבלתעד.בנתבהשינויאתותאשר,בריאותו
.הפרמיותחלוקתבאופןשינוייחוללא,כאמור

בנוסףפעמית-חדפרמיהלשלםרשאיהפוליסהבעל(ג)
וכל,הפוליסהפיעללשלםשעליוהחודשיותלפרמיות
.נוסףלחסכוןכפרמיהתיחשבכזאתפרמיה

מהפרמיה%80שלהצבירההינההב0י0יהח0נוןיתרת(ד)
תוצאותפיעלמשוערכתנשהיאהב0י0יתלתכנית

.15בסעיףלאמורובהתאםההשקעות
מהפרמיה%100שלהצבירההינההנוסףהחסכוןיתרת(ה)

ההשקעותתוצאותפיעלמשוערכתכשהיאנוסףלחסכון
.15ב0עיףלאמורובהתאם

יתרתועודהבסיסיהחסכוןיתרתהינההגוללהח0נוןיתרת(ו)
.הנוסףהח0נון

ששולמהפרמיה,(ה)-ו(ד)ק"בסהאמורהשיערוךלעניין(ז)
1-בשולמהכאילותחושבלחודש5י-ל1-הבין

ואילךבחודש16-מהששולמהפרמיהואילו,לחודש
.העוקבלחודש1-בשולמהכאילותחושב

תשלוםתחילתלפנימוותבמקרהביטוחD9QI-6סעיף
הגמלה

12לסעיףובהתאם,בתוקףהביטוחבהיותהמבוטחבמות(א)
חודשיתגימלה,ליורשואולמוטבהחברהתשלם,להלן

)נדלקמןושתחושבשניםחמשבמשךשתשולם

פרטישבדף"ביטוחסכומי"בטבלתהנקובהסכום(1)
בפרמיהמונפל,מותוביוםשהמבוטחגילולידהביטוח

בחודשבפועלששולמההב0י0יתלתכניתהחודשית
ועוד100ן-בומחולק,פרמיותשולמובוהאחרון

.המבוטחמותביוםהכוללהחסכוןיתרת(2)
לההמגיעחובכלשמתקבלמ0נוםתננההחברה(3)

תנאיפיעלהןהמוטבאוהמבוטחאוהפוליסהמבעל
.דיןכלפיעלאחרבאופןוהןהפוליסה

(2)+(1)תוצאתהכפלתתהיההחודשיתהגימלה(4)
תוצאותפיעלחודשמדיותשתנה0177.0-ב(3)פחות
שלריביתבניכוי17ב0עיףבמפורטההשקעותתיק

.(%5.2שלשנתיתלריביתערךשווה)%206.0
,לוהמגיעההגימלהקבלתבמקום,רשאייהיההמוטב(ב)

(3)-(1)(א)6ב0עיףהמפורטיםהסכומיםאתלקבל
הגימלהתשלומיהתחלתלאחר,כןכמו.פעמי-חדכסכום,

התשלומיםשארהווןאתלבקשיורשואוהמוטברשאי
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פנייהש
הבאההגימלהב0י0עליחושבהגימלההוון.לוהמגיעים
שלשנתיתריביתולפיהווןאילולאמשתלמתשהייתה

%5.2.

הפוליסהוסילוקפדיון,ביטול-7סעיף
פיעלהביטוחאתלבטל,עתבכל,רשאיהפוליסהבעל(א)

פדיוןערךאתולקבללחברהבכתבבהודעההפוליסה
מסירתעםלתוקפוייכנסהביטול.להלןהמפורטהפוליסה
הפוליסהפי-עלהביטוחבוטל.לחברההאמורהההודעה
(ה)04עיףלהוראותבהתאםאוזהסעיףלהוראותבהתאם

תבוטל,החברהידיעלאוהפוליסהבעלידיעלבין,לעיל
המבוטחמותובמקרה,6ק"ספיעלביטוחלסכוםהזכות
.בלבדהפדיוןערךישולם

יתרתמתוךלהלןשיפורטלשיעורהשווהיהאהפדיוןערך(ב)
אם)הנוסףהח0נוןמיתרת%100ועוד,הב0י0יהחסכון

.(יש

שיעורפרמיותשולמושבגינםחודשים'מס
11-0%0.50
23-12%0.60
35-24%0.70
47-36%0.80
59-48%0.90
%0.100ויותר60

נוסףובתנאי,חודשים60-מפחותפרמיותששולמובמקרה(ג)
וביןהפרמיותתשלוםהפסקתביןיותראושנהשחלפה
מתוךהשיעור("המסולקהערך"תקופת),הפדיוןמועד

.להלן1'מ0בלוחכמפורטייקבעהב0י0יהחסכון
אולמבוטחאוהפוליסהלבעלהחברהתשלםמקרהבכל(ד)

הפדיוןערךשהואהפוליסהשלהנקיהפדיוןערךאתלמוטב
אוהמבוטחאוהפוליסהמבעללההמגיעחובכלבניכוי
כלפיעלאחרבאופןוהןהפוליסהתנאיפיעלהןהמוטב

.דין
בסעיףהמוזנרותבנסיבותהפוליסהאתהחברהתבטלאם(ה)

קטןלסעיףבהתאםתהיההפדיוןלערךהזכאות,לעיל(ה)4
.לעיל(ב)

שתתבקשמהיוםיום30תוךישולםהכוללהפדיוןערך(ו)
.החוקלהוראתבכפיפות,לשלמוהחברה

פדיוןלאחרביטוחיכיסויהמשך-8סעיף
רשאייהיההמבוטח,הפוליסהפדיוןשלמקרהבכל(א)

עדשלהביטוחיהכיסויהמשךאתולבקשלחברהלפנות
יתרתפחותהבסיסיתהתכניתשלהביטוחמסכום%70

שהמשיךובתנאינוסףחיתוםללא,המצטברהחיסכון
.ומלארצוףבאורחהמתאימההפרמיהאתושילם

ריסקכולל)נוספיםביטוחיםבפוליסההמבוטחרכש(ב)
בביטוחיםגםהכיסוילהמשךזכאייהיה,והרחבות(נוסף
.לעיל(א)8בסעיףכמתואראלה

הפוליסהחידוש-9סעיף
בעלרשאי,שולםלאהפדיוןשערךובתנאי,הפוליסהבוטלהאם

זהסעיףפיעלהפוליסהחידוש.חידושהאתלבקשהפוליסה
שיקולפי-על,החברהידי-עלשייקבעולתנאיםבהתאםיהיה

ישולםהחידושבגיןשהחובובתנאי,החידושבמועד,דעתה
.זהתשלוםבמועדחיעודנושהמבוטחנוסףותנאיבמלואו
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גימלהתשלים-10סעיף

ולכלבקשתופ"עגימלהלקבלתהמבוטחשלזנאותובעת(א)
חודשיתגימלה,למבוטחהחברהתשלם,70בגילהמאוחר

עם.חייוימילכל,הבקשהשלאחרלחודש1-מההחל
סכוםבתשלוםחייבתהחברהתהיהלאהבקשהקבלת

.אחרסכוםכלאוהפדיוןערךאוהביטוח
הפוליסהשלהנקיהפדיוןלערךשווהיהיההגימלהסכום(ב)

.10000-בומחולקגמלהבמקדםמוכפלהבקשהביום
לאעודגלתקףויהיההביטוחפרטיבדףמופיעזהמקדם
ב0עיףכמפורט)הגימלהמקדמיאתהחברהשינתה

.הביטוחפרטיבדףהנקובהתאריךעדולפחות,((ו)10
הגימלהתוגדל,שנה15-מלמעלהפרמיותושולמובמידה(ג)

ששולמהנוספתשנהכלבגין(ב)ב0עיףלאמורמעבר
%5תוספתלמקסימוםעד,%5.0-במלאהפרמיהעבורה
.מלאהפרמיהתשלוםשנות25לאחר

תקופתולמשךבחייםהואעודכללמבוטחתשולםהגימלה(ד)
לאחרהמבוטחמותבמקרה.גימלאות180שלמינימום
180לוששולמוולפניהגימלהתשלוםהתחלתמועד

עדלמוטבהגימלהתשלומייימשכו,חודשייםגימלהתשלומי
תשלומיהתחלתמאזהחודשייםהתשלומים180תום

.הגימלה
,זה0עיףפיעלגימלהלקבלהמוטבאוהמבוטחהחל(ה)

ההשקעותתיקתוצאותפיעלחודשמדיסכומהישתנה
ערךשווה)%206.0שלריביתבניכוי17ב0עיףבמפורט
.(%5.2שלשנתיתלריבית

הגימלהבפיסקתהנקובהתאריךלאחר,רשאיתהחברה(ו)
למקדםהגימלהמקדםאתלעדכן,הביטוחפרטישבדף
,הגימלהמקדםשלמחדשלעידכוןעדבתוקףשיהיהחדש

יומייםעיתוניםבשנייפורסםזהעדכון.המפקחבאישור
.הדיווחבעתעצמולמבוטחוכןהעבריתבשפה

אחתפעם,המבוטחזכאי,(ו)ב0עיףלעילהאמורלמרות(ז)
עדלוהמובטחהגימלהמקדםאתלקבעהביטוחבתקופת
מתחילתאוהאחרוןהמקדםעדכוןממועדשניםלשבע
הודעהכךעלשנתןובתנאי,מביניהםהאחרון,הביטוח
.לחברהבכתב

הלוואות-11סעיף
אשרהריביתשיעוריולפיהתנאיםלפיתינתןההלוואה(א)

בתנאיוזאת,ההלוואהמתןביוםהחברהידיעלייקבעו
בכפיפות,הפוליסהלבעלההלוואהמתןאישרהשהחברה
.התחיקתילהסדר

מסכוםתקוזז,כלשהימסיבה,הפוליסהביטולשלבמקרה(ב)
.מוקדמתהודעהמתןללאההלוואהיתרתהפדיון

הפוליסהושעבודהמוטבקביעת12-סעיף
אך,הפוליסהתנאיפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(א)

.דיןפיעלליורשואובפוליסההרשוםלמוטבורק
תנאיפיעלב0נוםמוטבהמזכההביטוחמקרהאירעבטרם(ב)

הרשוםהמוטבאתלשנותהפוליסהבעלרשאי,הפוליסה
להשנמסרהלאחררקהחברהאתיחייבהשינוי.בפוליסה
נרשםוהוא,הפוליסהבעלבחתימת,כךעלבכתבהוראה

.בפוליסהידה-על
מוטבלקבועזכאיהפוליסהבעליהיהלאמקרהבשום(ג)

מוטבשלקביעהלשנותאו,חוזרתבלתיבקביעה
אתמראשלכךיקבלאםאלא,חוזרתבלתילקביעה
.החברהשלבכתבהסכמתה
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,בפוליסההרשוםלמוטבהמגיעהסכוםאתהחברהשילמה(ד)

הוראהפי-עלבין,במקומוכמוטבאחרבהנרשםבטרם
המאושרתצוואתופי-עלוביןהפוליסהבעלבחתימתבכתב

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

יהיה,בחייםעודושהמבוטחובתנאי,בתוקףהפוליסהאם(ה)
לאזהשעבוד.הפוליסהאתלשעבדרשאיהפוליסהבעל
בכתבהודעההחברהקיבלהאםאלא,החברהאתיחייב
זכויותיהם.הפוליסהבעלידי-עלחתומה,השעבודדברעל
לשעבודכפופותיהיווהמבוטחהפוליסהבעל,המוטבשל

.האמור

ותשלומההתביעה-13סעיף
עללהודיעהמוטבאוהפוליסהבעלחייב,המבוטחבמות(א)

.לונודעשהדברלאחרמידלחברהבכואבכך
ה0נומיםאתלמוטבהחברהתשלםהמבוטחבמות(ב)

.לעיל6בסעיףהמפורטים
הביטוחמקרהבעקבות,הפוליסהפי-עללתשלוםונביעה(ג)

,תביעהטופסגביעלבכתבלחברהתימסר,לעילכאמור
כלאליוויצורפודרישהפי-עלמהחברהלקבלויהיהשניתן

.סבירבאופןבוהמבוקשיםהמסמכים
לחברהלמסור,הענייןלפי,המוטבעלאוהפוליסהבעלעל(ד)

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

התחייבותמכלהחברהתשוחרר,התביעהתשלוםידי-על(ה)
שבגינוהפוליסהשלחלקמאותואו,מהפוליסההנובעת
.התביעהשולמה

במקרההפוליסהפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(ו)
המידעלהשנמסרומהיוםיום30תוך,המבוטחמות

.לעיל(ד)קטןוסעיף(ג)קטןב0עיףכאמורוהמסמכים
לההמגיעחובכל,הפוליסהבגיןתשלוםמכלתנכההחברה(ז)

תנאיפי-עלהן,המוטבאו,המבוטחאו,הפוליסהמבעל
.דיןפיעלאחרבאופןוהןזופוליסה

גילהוכחת-14סעיף
לפינקבעהמבוטחגיל.המבוטחשלגילולפינקבעתהפרמיה

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

.החברהשלרצונה
שלבמקרהאו,וכנהמלאהשאינהתשובהמתןשלבמקרה
יחולו,המבוטחשללידתולצואריךבקשרעובדותהעלמת
.הפוליסהשל3סעיףהוראות

הצמדהתנאי-15סעיף
למדדהצמדההפרשייתווספוהביטוחפרטיבדףלפרמיה(א)

ביוםהידועהמדדלביןבפוליסההנקובהב0י0יהמדדבין
העברהפי-עלתשלוםשלבמקרה.בפועלתשלוםכלביצוע

ייחשב,קבעהוראתשלאו,החברהחשבוןלזכותבנקאית
.בפועלהתשלוםביצועכיוםבבנקהחברהחשבוןזינוייום

יתווספו,הביטוחפרטיבדףבשקליםנקובהביטוחסכוםאם(ב)
הב0י0יהמדדביןלמדדהצמדההפרשיהביטוחלסכום
סעיףפיעלהחישובביוםהידועהמדדלביןבפוליסההנקוב

.(א)5
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ודיווחחשבונותניהולהשקעות-16סעיף

מיתרבנפרדינוהלו,לתקנותבהתאםתבוצענהההשקעות(א)
.נפרדיםחשבונותלגביהןוייערכוהחברההשקעות

,הבלעדידעתהשיקוללפיהחברהידי-עלייעשוההשקעות(ב)
בתשואותהתחשבותתוךמקצועיותמידהאמותפי-על

עניינםפניעלשיקולוכלענייןכללהעדיףומבליובסינונים
,לבבתוםוזאתהתגניתבמסגרתהמבוטחיםכללשל

עללהחליטבבואה.נאותהובזהירותסבירהבשקידה
אלהלאתהשארביןהחברהתשקול,ההשקעות

לבבשים,סוגמאותוחילופיתהשקעהאפשרות(1)
.ביניהםוליחסהצפוייםולסיכוניםלתשואות

כדאיותגם-ערךבניירותהיאההשקעהכאשר(2)
באמותכשהיאהערך-ניירלאיכותבהתאםההשקעה

באגרותהיאההשקעהוכאשר,מקובלותנלכליותמידה
מספקתבטוחההיאואםהבטוחהאינותאתגם-חוב

.החובאגרתלפילהתחייבות
עלהדיווחתקנותפיעלהודעותלמבוטחתשלחהחברה(ג)

.לעתמעתשישתנונפי(ביטוחבחוזיתנאים)ביטוחעסקי

החסכוןיתרתשיערוך-17סעיף
החברהתערוך,האחרוןהעסקיםביום,לחודשאחת(א)

.החודשיהחשבון
)כדלקמןלנוסחאותבהתאםייערךהחודשיהחשבון(ב)

אתחודשמדיהחברהתקבעהחודשיהחשבוןבמ0גרת(1)
.החודשיהמשוערךהשווי

חודשייםניהולדמיההשקעותמתוךתגבההחברה(2)
.החודשיהמשוערךמהשווי%20/1שלבשיעור

החברהידי-עליקבעהחודשיהחשבוןעריכתבמ0גרת(3)
יאשתסומן,ההשקעותשלהחודשיתהתשואהשיעור
)(י-הבחודש

נגדירל
החודשבסוףההשקעותשלהמשוערךהשווי=4

.השוטף
בגיןשהשתחררהDACבנינויביטוחעתודת=8

.החודשבמשךששולמותביעות
החודשבסוףההשקעותשלהמשוערךהשווי=ם

.הקודם
.החודשבמשךההשקעותבתיקשהושקעו0נומים=ם
0.נל6של12-ההחלק-מהולדמי=[

~
4.

שמתם)הלראותכוללותהשקעות,ספקהסרלמען
לאורםכים"הושומזוממם,ץהפולי0ופדלערךבמ0גרת

הכשקשרהתיק
יא=(8+4-ם-ם-[)אזי

(ם+ם-מ8)

בסכום,המהוללדמיתוספתלגבותרשאיתהחברה(4)
תיקשל)הראליתמהתעיאה1550עליעלהשלא

,לעילהקבועיםהניהולדמימכףלאחר,ההנשקעות
שתחו

~
להלהלאומרבנפוףותעבהב

בערכיםשנתיב0י0עלשנה/מדיתחבבהתוספת(א)
-"שנה"זהלענייןשליליימןאוחיובייםראליים
31עדפלוניתשנהשלבינואר1-מתפוקה

שנהןאותהשלבדצמבר
גלבחישובואולם,חיוביתתוספתרקיגבההמבטח(ב)

שנצברהשליליתתוספתתנונהחיוביתתוספת
קודמותןבשנים
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השנתאולביטוחההצטרפותבשנת,האמוראףעל(ג)

ממועדהתוספתחישוביערך,הפוליסהסיום
.הענייןלפי,הסיוםלמועדעדאוההצטרפות

בנינויתחושבראליתתשואה,זהסעיףלעניין
השעוריםלפיהמדדשלהירידהאוהעליהשעור

תוםליוםועדהתקופהתחילתמיוםהידועים
.החישובנעשהשלגביההתקופה
.להלןכמפורטלפוליסהתיוחס,התשואהיתרת

עלתשוערכנההנוסףהח0נוןויתרתהב0י0יהחסכוןיתרת(ג)
לאחרהראליתמהתשואה%85דהיינו,נטוהתשואהפי

.זהבסעיףלאמורבכפוף,הקבועיםהניהולדמיניכוי

לחברההודעות-18סעיף
אוהמבוטח,הפוליסהבעלשלוההצהרותההודעותכל

ורקאךימסרוהמסמכיםוכלבכתבלחברהתוגשנההמוטב
מסניפיבאחדאו,בפוליסהכרשום,הראשיבמשרדהלחברה
תודיעשעליהאחרתבכתובתאו,הארץברחביהחברה
כל.תודישאם)לזמןמזמןהפוליסהלבעלבכתבהחברה
החברהאםרקלתוקפויכנסבתנאיהאובפוליסהשינוי

בפוליסהכךעלמתאיםרישוםורשמהבכוכבלכךהסכימה
.לפוליסהבתוספתאו

פוליסהאבדן-19סעיף
אךתעשה,הושחתהאושאבדהפוליסהבמקום,פוליסהעריכת

הפוליסהבעל.הפוליסהבעלידי-עלהודעהשתימסרלאחרורק
,כאלהיהיואם,ממשלתייםואגרותמיסיםבתשלוםישא

.חדשהפוליסהעריכתוהוצאות

(ג)7סעיףפיעלסילוקלאחרפדיוןערכישיעור:1'מסלוח

805נספח
נוספיםתשלימים-20סעיף
המיסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהבעל

עלהמוטלותאוהפוליסהעלהחליםוהעירונייםהממשלתיים
האחריםתשלומיםכלועלהביטוחסכומיעל,הפרמיות
האלההמסיםאםבין,הפוליסהלפילשלםמחוייבתשהחברה
במשךעליהיוטלואםוביןהפוליסההוצאתבתאריךקיימים
.לתשלוםעדאחרזמןבגלאו,קיומהתקופת

התיישנות-21סעיף
שלושהיאהפוליסהפי-עלתביעהשלההתיישנותתקופת
.הביטוחמקרהקרותמיוםשנים

כתובתשינוי-22סעיף
אתהעתיק,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלאם

יוצאת,לחברהכךעלהודיעולאנתובתואתשינהאודירתו
הכתובתלפיהודעותיהמשלוחידי-עלחובתהידיהחברה

.לההידועההאחרונה

השיפוטמקום-23סעיף
ורקאךתהיינההזאתהפוליסהמתוךהנובעותהתביעות
.אביב-בתלהמוסמךהמשפטביתבסמכות

כללי-24סעיף
לביןהפוליסהשלהנללייםהתנאיםביןסתירהשלבמקרה
המסוייםהנספחתנאייחולו,מסוייםנספחשלהתנאים
.הכללייםהתנאיםיחולוהפוליסהחלקישארועלבהתאמה
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