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"סיעודית"לביטוחהפלליםהתנאית
הגדרות-1סעיף

המופיעההמשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתחיהבפוליסה
מיי:להלןכמפורטלצידו

.מ"בעלביטוחחברהמנורה-החברה
.לההמצורפיםנספהוכלההצעהוכןזהביטוחתוזה-הפוליסה

עםהמתקשר,תאגידאואדםבניחבר,האדם-הפוליסהבעל
בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחבחוזההחברה
.הפוליסהכבעל

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

.מהחברה
נפרדבלתיחלקוהמהווהלפוליסההמצורףדף-הביטוחפרטידף .

לרבות,הספציפיהביטוחופרטיהפוליסהמספרהכולל,ממנה
.הביטוחתקופת

פרטיבדףהנקוביםהראשוניםהביטוחדמי-פרמיהבסיסית
.הביטות
הפוליסהבעלשעלאחריםותשלומיםהביטוחדמי-הפרמיה
האמורהתוספתכללרבות,הפוליסהתנאילפי,לחברהלשלם

.בפוליסה
דף"ב"הביטוחסכום"כהנקובהסכום-הבסיסיהחודשיהפיצוי
."הביטוחפהטי

למדדמוצמדכשהוא,הבסיטיהתודשיהפיצוי-החודשיהקיצוי
.בפוליסה"הצמדהתנאי"סעיףהוראותפי-על

.לפוליסה"הצמדהתנאי"בסעיףכמשמעו-המדד
נגזרותממנואשרמסוייםההשקלותסל-ההשקעותתיק

.זופוליסהפי-עלהזכויותלחישובבסיסהמהוותהתשואות
השקעותתיקברווחימשתתףחייםביטיחתכנית-ביטוחתכנית

חדשותביטוחתכניות)ביטוחעסקיעלהפיקוח.בצושאושרה
.1981-א"התשמ(תכניותושינוי המפקח

עסקיעלבפיקוחבחוקכמשמעותוהביטוחעלהמפקח-
.1981-א"התשמ,ביטוח
,1981-א"התשמ,ביטוחעסקיעלהפיקוחחוק-הפיקוחדיני כללרבות

.מכוהואו/וזהחוקפיעלוהוראהצו,אישור,תקנה
,הפוליסהעלהחל,1981-א"התשמהביטוחחוזהחוק-החוק

.ולהוראותיהלתנאיהבכפיפות
.1986-ו"התשמהסיעודביטוחחוק-הסיעודחוק

החברהחבות-2סעיף
במועדלתוקפהנכנסת,המוליכיהפיעל,החברהשלחבותה(א)

בתנאיזאתאולם,בפוליסהכמצויין,הביטוחהתחלת
החיובבהסעתהנקובה,הראשונההפרמיהבמלואהששולמה.

חישהמבוטחוכן,החברהידי-עלהמוצאת,הראשונה
למבוטחשנעשתהשמיוםנוסףותנאיתשלומהבתאריו
לפי,בריאותהצהרתעלחתימתומיוםאוהרפואיתהבדיקה
הביטוחהוזהלכריתתהחגרההסכימהבוליוםועד,העניין

,הגופניבמצבו,בבריאותושינויחללא,הפוליסהפי-על
.המבוטחשלבעיסוקואובמקצועו

בהתאםהתודשיהפיצוימתשלוםהתברהפטורהבומקרהבכל(ב)
פי-עלכלשהותשלוםהתברהתשלםלא,החוקלפיאולפוליסה
.זהביטוח

עובדותגילויאי-3סעיף
בכתבוההצהרותהידיעותיסודעלנעשההפוליסהפי-עלהביטוח
מימטעםאו,והמבוטחהפוליסהבעלידי-עללחברהשנמסרו

עיקריתנאימהווהנכונותן.לפוליסההמצורפות,הענייןלפי,מהם
אורח,בריאותולמצבהנוגעותעובדותאם.הביטותשללקיומו
הוסתרו,המבוטחשלועיסוינומקצועו,לידתותאריך,חייו

למועדעדאו,הביטוחחוזהכריתתלמועדעדהחברהמידיעת
שאיננהמשוגהניתנהאםוכן,הענייןלפי,שבוטללאחרחידושו
לפני,מטעמהאוהחברהידי-עלשנשאלהלשאלהוכנהמלאה
ההוראותתחינה,כאמורחידושואוהביטוחחוזהכריתת
:הבאות

מקרהאירעלאעודכל-היארשאית,לחברההדברנודע(א) .
אוהפוליסהלבעלבהודעה-,הביטוחחוזהאתלבטל;הביטוח
.למבוטח

שמקוהאו,הביטוחמקרהשאירעלאחרלחברההדברנודע(ע ..
האמורפי-עלהביטוחחוזהשנתבטללפניאירעהביטוח
פיצויבתשלוםרקחייבתהחברהתהיה,לעיל.(א)קטןבסעיף
הפרמיהשביןכיחסשהואיחסיבשיעור,מופחתחודריי עלנקבעתשהיתההפרמיהלביןבפוליסהשכקבעה

ידי-
.לאמיתןהאמורותהעובדותכללידיעתההובאואילוהחברה

,לעילזהבסעיףהאמורותלתרופותזכאיתתהיה-לאהחברה(ג)
מחידושואוהביטוחחוזהמכריתתשניםשלוששחלפולאחר
המבוטחאוהפוליסהבעלאםזולת,הענייןלפי_,שבוטללאחר
.מרמהבכוונתפעלו

לפרמיהותוספתהפרמיותתשלום-4סעיף
מבלי,בפוליסההקבועיםהפרעוןבזמניתשילמנההפרמיות(א)

חובת.כךעלנלשהןהודעותלשלותחייבתתהיהשהחברה
חלפרעונהשזמןהפרמיהתשלוםעםנפסקתהפרמיותתשלום

פרעונןשזמןפרמיותלגביפרט)המבוטחמותלפנילאחרונה
.(לכןקודםתל

-שבפיגורלסכוםתתוסף,במועדהכלשהיפרמיהשולמהלא(ננ)
באותהבחברההנהוגבשיעור,ריבית-ממנונפרדבלתיכחלק

.בפועללתשלומהועדהפיגורהיווצרמיוםמחושבתכשהיאעת" אתלבטלזכאיתהחברהתהיה,במיעדההפרמיהשולמהלאיגן

לעניין"החוק"להוראותבכפיפותהפוליסהפיעלהביטוח
.זה

.בפוליסהקמצויין.,ההברהכמשרלילשלםישהפרמיותאתיוק
לתשלוםלבנקקבעהוראתידי-על_גםהפרמיותאתלשלםניתן

כזהובמקרה(שיקיםשירות)החברהלחשבוןישירותפרמיות
,הפרמיהבסכוםבבנקהחברהחשבוןזיכויאתהחברהתראה

הביטוחסוכןבאמצעותפרמיותלשלםניתןכןכמו.כתשלומה
.בחברהלפקודת(ים)בשיקורקאךזאתאך,בפוליסההרשום

תמפורטותהדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההסכמת(ה)
לא,מסוייםבמקום,הענייןלפי,פרעונהזמןלאחראו,לעיל

.כלשהםאחריםבמקריםגםכךלנהוגכהסכמתהתתפרש
פרטיבדףכמפורטקבועהינוהפרמיהנקבעהלפיוהשיעור(ו)

החברהזאתלמרות.האחריםהפוליסהובתנאיהביטוח
-מהחלהביטוחותנאיתפרמיהחישובבסיסאתלשנותזכאית

כדיתוךהעברנסיוןעלובהסתמךהביטוחתחילתמיוםשנים3
האקטואריהבסיסולפיהתחזיתלעומתבפועלהסיכוןבחינת

כזהשינוי.הביטוחעלהמפקחלאישורובכפוףזושבתכנית
.למבוטחהחברההודעתלאחריוםשלושיםלתוקפויכנס

תשתנהזהנספחפי-עלהפרמיה,הביטוחפרטיבדףצוייןאם(ז)
.שםהמפורטיםבמועדים

חודשילפיצויזכאות-5סעיף
אםזהביטוחפיעל"מלאסיעודיצורךבעל"כיוגדרהמבוטח(א)

סיעודיבטיפולנמצאובעטיוכרונירפואיממצבסובלהוא
6מתוך5לפחותלגביווקיימיםסיעודיבמוסדאובביתו

:הבאיםהמצבים

עזרהללאלאכולולשתותיבולאינו(1)
עזרהללאולהתפשטלהתלבשיכולאינו(2)
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עזרהללאולהתגלחלהתרתךינולאינו(3)
למיטהאוגלגליםלכסאמרותקא)
עזרהללאלשכבאולקום,לשבתיכולאינו(5)
סוגריועלשולטאינו(ש

אםזהביטוחפיעל"חלקיסיעודיצורךבעל"כיוגדרהמבוטח(ב)
בביתוסיעודיבטיפולנמצאובעטיהכרוניתממחלהסובלהוא
.ל"הנהמצבים6מתוך4או3לגביווקיימיםסיעודיבמוסדאו

אםזהביטוחפיעל"מלאסיעודיצורךבעל"כיוגדרהמבוטח(ג)
מחלתמסוגאורגנישמקורההפיכה-וכלתיחמורהפגיעהנפגע

מודעותואתאיבדושבעקבותיהסניליתדמנטיהאואלצהיימר
וההתמצאותהזכרוןכח,החלטותקבלתיכולת,העצמית
מקלמנועכדיאישיתועזרהמתמדתלהשגחהוזקוק,בסביבה
.לאחריםאולעצמו

חריגים-6סעיף
הפךאםהפיצויסנוםלתשלוםאחראיתתהיהלאהחברה(א)

מאחתעקיפהאוישירהכתוצאהסיעודיצורולבעלהמבוטח
:חבאות.חסי1ות

קשורשאינואחרנפשיליקויאועצביםהתמוטטות(1)
(.אורגניתלהשתנות.

אורדיואקטיביויתוםאוגרעיניהיתוךאוגרעיניביקוע(2)
אוטרורפעולתאוצבאיתפעולהאומלחמתיתפעולה
קרינהאורנטגןקרינת,חבלניפיגועאואיבהפעולת
.גרעיניתופסולתגרעינייםתחליפים,מימנית

.התאבדותנסיוןאועצמיתפגיעה(3)
.רופאהוראותפיעלא,שבסמיםהמבוטחשימוש(4)
.כפשעהמוגדרתאלימהבפעילותהמבוטחהשתתפות(5)
המבוטחלטיסתפרטכלשהוטייסבכליהמבוטחטיסת(6)

.נוסעיםלהובלתכלדייתתעודתבעלאזרחיטייסיבכלי תתבצלילההמבוטחשלפעילההשתתפות())
בדאיה,ימית-

.בציידאובצניחה,בגלשןאו
.הריוןשמירת(8)
כלאוצורותיהכלעל(05,4)נרכשחיסוניכשלתסמונת(9)

,זהמסוגמיקרואורגניזםי"עהנגרמתדומהתסמונת
.ווריאציותמוטציותלרבות

עקיףבאופןאוישירבאופןביןמשלםממשלתיגורםאם(נ10
שיקבלתשלומיםלמעטסיעודיבמוסדאשפוזועלותאת
מורכבסיעודיאירועבהתקייםאו,הסיעודחוקפיעל

בביתלקבלושניתן,רפואיתמיומנותמצריךבושהטיפול
.כלליחולים

מתאונתהנובעתפגיעהאוברכבשימושידי-עלפגיעה(11)
שאיריואוהמבוטתזכאישבגינה,אחרתתאונהאודרכים
אחרחוקאו)דרכיםלתאונותהפיצוייםחוקפי-עללפיצוי מכחאו(במקומושיבוא

חבותפוליסתידי-עלהניתןפיצוי .להדומהאומעבידים
לתחומימחוץאחרתמדינהלכלהמבוטחנסיעתשלבמקרה(ב)

תקופתבעדזהביטוחלפיפיצוייםלויגיעולא,ישראלמדינת

.חודשיט6עלהעולהסיעודיצורו (
גורסמכלאומהחברההמבוטחשיקבלהשיפויתאוהפיצוי(ג

יעלהלא,הביטוחמאורעבגיןהחוקמכחאואחרביטוחי ש000,15סךעלביחד
-בשהתפרסםהמדדלפילחודשח" .הסיעודחוקמכחהנובעותזכויותלמעט,1998/12/15

החודשיםהפיצויתשלוםך7סעוף
לתשלוםזכאייהיהלעילכאמורסיעודיצורךבעלמבוטת(א)

:הבאיםבשיעורים

החודשימהפיצוי%100:מלאסיעודיצורךלבעל
התודשימהפיצוי%50:חלקיסיעודיצורךלבעל

כנקובהמתנהתקופתמתוםהחללתשלוםזכאייהיההמבוטת
הגשתממועדאו,סיעודיצורךבעלהיותומיוםבפוליסה
מביןלמוקדםועד,(מביניהםהמאוחרולפילחברההתביעה

.המבוטחמות(1)
.סיעודיצורךבעללהיותהמבוטחפסקבוהיום(2)
אםבין,בפוליסההנקובה"המרביתהפיצויתקופת"סיום3ן)

.נפרדותבתקופותאםוביןברצף
זהנספחבגיןפרמיהמתשלוםמשוחרריהיההפוליסהבעל(ב)

אחדבההתקופהכלובמשךההמתנהתקופתמתום
.הפוליסהפיעלפיצוימקבלבפוליסההמבוטחים

נוספתהמתנהבתקופתצורךיהיהלאלעילהאמורלמרות(ג)
בעללהיותהמבוטחתדלבומהיום90-מפחותשחלפובמקרה
.סיעודיצורךבעלשובהיותווביןסיעודיצורך

הפוליסהביטול-8סעיף
פיעלהביטוחאתלבטל,עתבכל,רשאיהפוליסהבעל(א

עםלתוקפוייכנסהביטול.לחברהבכתבבהודעההפוליסה
.לחברההאמורהההודעהמסירת

,(א)8סעיףאו(ג)4סעיףפיעל,תפוליסהביטולבעתאני(ב)
יישאר,ברציפותיותראוחודשים60במשךפרמיותשולמו

צורךללא'אבתוספתכמפורטנוספתלתקופהבתוקףהביטות
.ואילךהביטולמיוםפרמיותבתשלום

המוטבקביעת-9סעיף
אך,הפוליסהתנאיפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(א)

,בפוליסההרשוםלמוטבורק

תנאיפיעלבסכוםמוטבהמזכההביטוחמקרהאירעבטרם1ס)
הרשוםהמוטבאתלשנותהפוליסהבעלרשאי,הפוליסה
להשנמסרהלאחררקהחברהאתיחייבהשינוי.בפוליסה
נרשםוהוא,הפוליסהבעלבחתימת,כךעלבכתבהוראה

.בפוליסהידה-על
מוטבלקבועזכאיהפוליסהבעליהיהלאמקרהגשום(ג)

לקביעהמוטבשלקביעהלשנותאו,חוזרתבלתיבקביעה

בכתבהסכמתהאתמראשלכןיקבלאםאלא,חוזרתבלתי .החברהשל
,בפוליסההרשוםלמוטבהמגיעהסכוםאתהחברהשילמה(ד)

בכתבהוראהפי-עלבין,במקומוכמוטבאתרבהנרשםבטרם
ידי-עלהמאושרתצוואתופי-עלוביןהפוליסהבעלבחתימת

משוחררתהחברהתהא,לאחרתשלוםעלהמורה,המשפטבית
מיוכלעזבונו,הפוליסהבעלוכלפיאחדאותוכלפיחבותמכל

.במקומושיבוא

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

שנודעאחרימיד,סיעודיצורךבעלהמבוטחהיותעללחברה
וצריכה,הזכותלחברהתהיההתביעהלאישורקודםכתנאי.לו

חשבונהעלהמבוטחאתלהעמיד,האפשרותלהלהינתן
אימתוכלעתבכל,ידהעלשיתמנורופאיםאורופאלבדיקת
.הדעתעלהמתקבלסבירצורךבכךשתראה

למסור,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטחאוהפוליסהבעלעל(ע
המידעאת,לכךשנדרשלאחר,סבירזמןתוךלחברה

ואם,חבותהלבירורלחברההדרושיםהנוספיםוהמסמכים
.להשיגם,שיוכלככל,לחברהלעזורעליו,ברשותואינם

שלהראשיבמשרדהלהימסרחייביםל"הנהמסמכיםכל(ג)
.התברה

,זהסעיףלפיוההוכחותהמסמכיםכלקבלתמיוםיום30תוך(ד)
.התביעהאודותהחלטתהאתלקבלחייבתהחברהתהיה

לההמגיעחובכל,הפוליסהבגיןתשלוםמכלתנכההחברה(ה)
פוליסהתנאיפי-על,המוטבאו,המבוטחאו,הפוליסהמבעל
.ין

אחבמועדןלשלםיש,התביעהאתסופיתהחברהשתאשרעד(ו)
תחולנהאחרת,הפוליסהפי-עלמגיעשפרעונןהפרמיותכל

.הפרמיותתשלום-לאיהמתייחסותהחוקהוראות
:הבאיםהמועדים

192524מד/2000
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גילהוכחת-11סעיף
יוםלפינקבעהמבוטחגיל.המבוטתשלגילולפינקבעתהפרמיה
אולושקדםזה,הביטוחתחילתלתאריךביותרהקרובהולדתו

.אחריוהבא
לשביעות,תעודהידי-על,לידתותאריךאתלהוכיחהמבוטחעל

.החברהשלרצונה
שלבמקרהאו,וכנהמלאהשאינהתשובהמתןשלבמקרה
הוראותיחולו,המבוטחשללידתולתאריךבקשרעובדותהעלמת
.הפוליסהשל3סעיף
הצמדהתנאי-12סעיף

מדדמשמעו("המדד":ולהלן"לצרכןהמחיריםמדד"(א)
הלשכהשקבעה(וירקותפירותכולל)לצרכןהמוזירים
מוסדכלידי-עליתפרסםאםאף,לסטטיסטיקההמרכזית

בין,במקומושיבואאחררשמימדדלרבות,אחרממשלתי שהוא
וביןהקייםהמדדבנוישעליהםנתוניםאותםעלבגוי

תקבע,הקייםהמדדבמקוםאחרמדדיבואאם.לאואם
המדדלביןבינוהיחסאתלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה
.המוחלף

הביטוחסכוםהינוזהנספחפי-עלהראשוןהחודשיהפיצוי(ע
,זהלנספחהמתייחסהפוליסהשלהביטוחפרטיבדףהנקוב
הנקובהיסודימהמדדמן,המדדעלייתלשיעורמוצמדכשהוא

התשלוםיוםלפנילאחרונהשפורסםהמדדועדבפוליסה
,בפועל

הואעודוכל,זהנספחפי-עלתודשיפיצוילקבלהמוטבהחל(ג)
:כדלקמןהחודשיהפיצוייחושב,פיצוילקבלזכאי (

;לעיל(ב)ק"בסכמו:התביעהאושרהבוליוםעד(1
פיעלחודשמדיהחודשיהפיצויישתנה:מכןלאחר(2)

המתאימותוההוראותההשקעותתיקשלתוצאותיהן
."הביטוחתכנית"בזהלעניין

:כדלקמןתחושבלחברהשתשולםהפרמיה(ד)

הפרשיבתוספתתשולםלשלםהפוליסהבעלשעלהפרמיה
המדדלביןבפוליסההנקובהבסיסיהמדדביןלמדדהצמדה
ביצועיום,זהלעניין.בפועלתשלוםכלביצועביוםהידוע

אובהמחאההנקובהמועד:אלחמביןהמאוחרהואהתשלום
שלבמקרה.החברהלמשרדיההמחאההגיעהשבוהמועד
ייחשב,החברהחשבוןלזכותבנקאיתהעברהפי-עלתשלום

.בפועלהתשלוםביצועכיוםבבנקהחברההשבוןזיכוייום
קביעתפיעליהיהשיקיםבשירותהפרמיהגבייתמועד

שלהאחרוניםהימים4-באובחודש15עד1ביןביום,החברה
.החודש

התיישנות-13סעיף
שניםשלושהיאהפוליסהפי-עלתביעהשלהתתיישנותתקופת
.הביטוחמקרהקרותמיום

הביטוחתקופת-14סעיף
כלששולמובתנאיהמבוטחשלחייוימילכלהיגההביטוחתקופת

יחולוהפרמיותתשלוםהפסקתלאחר.זהנספחפיעלהפרמיות
.מס8סעיףהוראות

לחברההודעות-15סעיף
המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלשלוההצהרותההודעותכל

ורקאךלהברהימסרוהמסמכיתוכלבכתבלחברהתוגשנה
שעליהאחרתכתובתאו,בפוליסהכרשום/הראשיבמשרדה
כל.(תודיעאם)לזמןמזמןהפוליסהלבעלבכתבהחברהתודיע

הסכימההחברהאםרקלתוקפויכנהבתנאיהאובפוליסהשינוי בתוספתאובפוליסהכךעלמתגיםרישוםורשמהבכתבלנך

.לפוליסה

פוליסהאבדן-16סעיף
אךתעשה,הושחתהאושאבדהפוליסהבמקום,פוליסהעריכת
שיקבעבנוסחהודעההפוליסהבעלידי-עלשתימסרלאחרורק
ואגרותמיסיםבתשלוםישאהפוליסהבעל.החברהידי-על

.חדשהפוליסהעריכתוהוצאות,כאלהיהיואם,ממשלתיים

נוספיםתשלומים-17סעיף
המיסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהבעל

עלהמוטלותאוהפוליסהעלהחליםוהעירונייםהממשלתיים
שהחברההאחריםתשלומיםכלועלהביטוחסכומיעל,הפרמיות
קיימיםהאלההמסיםאםבין,הפוליסהלפילשלםמחוייבת
או,קיומהתקופתבמשךיוטלואסוביןהפוליסההוצאתבתאריך

לחברהלשלםהפוליסהבעלחייבכן.לתשלוםעדאחרזמןבכל
את,(הפוליסהדמי)הפוליסהמהוצאתהנובעותההוצאותאת

ובעדממנההעתקותבעד,הפוליסהעלהתוספותבעדההוצאות
.אחרותתעודות

כתובתשינוי-18סעיף
אתהעתיק,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלאם

החברהיוצאת,חברהכךעלהודיעולאכתובתואתשינהאודירתו
האחרונההכתובתלפיהודעותיהמשלוחידי-עלחובתהידיאת

.לההידועה

השיפוטמקום-19סעיף
בסמכותורקאךתהיינההזאתהפוליסהמתוךהנובעותהתביעות

.אביב-בתלהמוסמךהמשפטבית

כללי-20סעיף
לביןהפוליסהשלהכללייםהתנאיםביןסתירהשלבמקרה
בהתאמההמסוייםהנספחתנאייחולו,מסוייםנספחשלהתנאים

.הכללייםהתנאיםיתולוהפוליסהחלקישארועל

2000/3/1925
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(שנים5לפחותשולמואם)סרמיותתשלוםהפסקתלאחרכייףהמשי-מפרהסיעודית
שינויללאיישארהפיצויסכום-יהבמקרההביסוחיהכיסוייסתייםבוהגילמוצגבלוח

("5ייעודית")משתנתפרמיהעפיישדיביסוח

20253035404550556065תשלוס

532353842465156616871

635374043475257826773
5358636875ט7373941444
838404245495459646977
940414346505560657078

1041434548515661667179
77381ט1142444649525762
1243444750535863687582
1344454750545964697783
1445464851556065707884
166718086ט154547495256
485053576267748187ט4ט1
288ט174749515458636875
1848495255596469778389
570788590ט194850525680
2049515357616672808691

2150525458626774818792
876828893ט225052555963
2351535660646977838994
2451545760657078859095
2552545862667280869195

2653555963677481879295
2754565964687682889395
5897784899595ט28545760
2955576166707985909595
287728086919596ט305558

5ט22530354045505560

5586267728086919596

55963687481879295
56064697083889395
56165707884899595
56266717985909595
56367738086919596
664687581879295
5697683889495ט8
666707884899595
667717985909595
668738086929596

97582889395ט6
6707783899495
6717884909595
6727985919595
6748187929596
77582889395
77783899495
77885909595
78086919595
8187929596ז

Te82889395
84899495ז
785909595
886919595
887929596

שנות
תשלום

ע"תר

4י
..מי
33
חר34
שע

ט3
חד37

""39

40
מה41

4.
43
44
-י457

90

י4
48
מ49

"dhFI4ח

52
53
54
55

(שנים5לפחותשולמואם)פרמיותפ*תשהפפקהלאחרכיסויהמשד-מפרתסישדית
וי)שיללאיישארהסיצויסכום-זהבמקרההבישוחיהכיסוייסתייםבוהגילמוצגבלוח

קבועהפרמיתעפסישדיביסוח

4145505580657075ao85

5576064687277818691

51596266707478838892
5eo6367727579848994
5626569737680859095
6636770747781879195

(6656871757883889396

79848994ט66669737
66770747780859095
ee6871747881869195 .
65972757982879295 ,
8083889396ט737ס67 ,
671747781848994 ,
772757881859095 ,
773767982869195
774767983879195 (

774778084889296

:7757881858993

2869094ט77678: ,
7767983879095

!7778083889195 ,
7788184889296 ,
77881858993
Te7982869094
78083879195 ,

78084889295 ,
78184889296

4455055608570758085 ,
78184889296

82858993י7 ,
782869094 ,
883879195
864889195
885889296

:8858993
8869094

:8879095

6aa9195

'8889296 ,88993

9093י8 '

89194 ,
89195
89296
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994
995
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9
9
9
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ח
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7

8
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41
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1674
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23Qdl
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6
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nDaa925 גליס1ת.

סיעודית
לההמשיניםהסכומיםכל

"
(בנקודות9482)מ2001,1ביוםהידועלמדדונטניםחודשמידיהמתפרסםלצרכןהמחיטםר-למזצמודים

שדפסהדניסףימ
ומעלהADL-הפעולות3לבצעיכולתאיבמקרהחודשיפיצוי
מסוג,אורגנשמקורההפיכה-יבלתיחמורהפגיעהבמקרהאו

בהתאםמשתנההפיצוי.סניליתדמנטיה,אהאלצהיימרמחלת
.לבצעמסוגללאהמבוטחאותןהפעילויותלכמות

ששטוחמקדההגדרת
אםזהביטוחפיעל"מלאסיעודיצורךבעל"כיוגדרהמבוטח.א

בביתוסיעודןבטיפולנמצא,ובעטיכרונירפואיממצבסובלהוא

6ך,מת5לעחותלגביומים"וקסיעודיבמוסד,א

ADL

'
s.

אםזהביטוח9יעל"חלקיסיעודיצורךבעל"כיוגדרהמבוטח.ב
בביתוסיעודיבטיפולנמצאובעטיוכחנירפואיממצבסובלא,ה
6ADLמתוך4או3לגביווקיימיםעודי'0גמ01דאו ' s,

אםזהביטוחפןעל"מלאסיעודיצורךבעל"כיוגדרהמבוטח.ג
מחלתמסוגאורגנישמקורההפיכה-ובלתיחמורהפגיעהנפגע

-'בנננ8
3יייי'"""'ה"ל'ו

.0

"
.החייםכל

זצטדמצךלקודחםתמים
.אין

אצטדהמגדפת
.אין

המחנהמגדפת
.המבוטחבהירתלפי,חודשים3אואחדחודש

שמנכדתדתמתחשןת
.אין

מבפטדתתרדפתבמהלךהפיטמהרותמתהשרמצהמניניי
הביטוחותנאיהפרמיהחישוב0'ב0אתלשנותזכאית"מנורה"

ניסיוןעלובהסתמךהביטוחתחילתמיוםשנים3-מהחל

הבסיסולפיהתחזיתלעומתבפועלהסיכוןבחינתכדיתוך,העבר

שינוי.הביטהעלהמפקחלאישורובכפוףוושבתכניתהאקטוארי
.למבוטחהחברההודעתלאחריוםשלושיםלתוקפויכנסכזה

אוהבריאותבהוקמשמעותייםשינוייםויחולובמידהיתכןהשינוי
היקףעלישירבאופןהמשפיעים,הרפואייםהשיחתיםבעלות
נערכולא,עתהעדכי,לצייןחשוב.הביטוחתעריפיועלהלסו

לשינוייםבקשותהוגשוולאובתעריפיםבכיסוייםשינויים

.הביטוחעלהמפקתלמשרדי
השבנה

-

הדדדןדת"מי

:

nf 'ma
.הרשימהבדףכמפורט
:הערות

הסיעודיוהביטוחבמידה.פוליסהגורםלפרמיהלהוסיףיש-
.פוליסהרם,גבתשלוםצורךאין,בריאותלתוכניתנספח

.שנה70-מקסימליכמסהגיל-

שללגילןבהתאםשניםלחמשאחתקבע'תהפרמיה;משתנהפרמיה
.קבועהלפרמיהתשתנההפרמיה73-77מגילהחל.המבוטח

תבאיגישדל
הטשןטחעלקתיד4714סהביטולתהד

והביטולבכתבבהודעההפוליסהאתלבטלעתבכלרשאיהמבוטה
."ממרה"במשדדיההודעהקבלתעםלתוקפוייכנס
חרשים60במשךפרמיותהמבוטחשילם,הפוליסהבוטילבעתאם
כמפורטנוספתפה,לתקבנשקףהביטוחיישאר.ברציפותיותר,א

.ואילךהביטולמיוםפרמיותבתשלוםצורךויאבפוליסהבטבלה

דבידללושאר
"מבדה"-ק-עלםדלשה"

בכלהביטנהביטולעללמבוטחלהודיערשאיתתהיה"מנורה"
;הבאיםמהמקריםאחד

.במועדםהביטוחדמיבגינושולמולאאומשלםאינוהמבוטח.1
.מהותיתעובדה"מנורה"מהעליםהמבוטח.2
מרמהתביעתאוכוזבתתביעה"מנורה"להגישהמבוטח.3

.הביטוחתגמולילתשלום
חוקת,רא,להבכפיפותיעשההביטול,שלעילמהמקריםאחדבכל
.981ך-א"התשמ,הביטוחחוזה

"ממירה"לדגותספיגים
.0ה'בפול6בסעיףהחריגיםפירוטראה

מביטוהגמיליתתאיםתזדפתמוטך
" .הרשימהבדףכמצוין

המשזחתגמשוסיג
.צוי'פמסוגנם'ההביטוח'תגמול

דמיטדחמסים
.ההשימהבדףכמצויןהינו'הפיצוסכום

.דשי,התמהפיצוי%100-לזכאייהיה"מלאסיעודיצורךבעל"
.החודשימהפיצוי5056-לזכאיהיה'"'חלקסיעודיצורךשעל'

בנמתנפטרלעודדדגףשרחהתמהי עבורהביטוחלי,לתגמזהיםבביתל,טיפעבורהביטוחתגמולי

.קבלותבמסירתרך,צאין.במוסדטיפול

הפמתעשיםוייסדר

-

המטרחמגדהבודרתמיה
.ם,קי

חפרמיאסקאלת
.הרשימהבדףכמצוין

חפימיאהעלאתבנעהטצדטחזכרית
.אין

זדדמנ1לק
יותראוחודשים60במשךפרמיותלמו,שהפוליסהביטולבעתאם

לבתוספתכמפורטנוספתלתקופהבתוקףהביטוחישאר,ברציפות
.ואילךל,הביטמיוםפרמיותבתשלוםצורךללאליסה,לפ

הממשחלגילהפתיחסביםבץתפת
.תלותאין

אקייםמבקמןדםתגמולםוריז
rאין 'r 'p.

הפוליסהבתנאיכמפוררןהינםהקובעיםהיצנאים.1לי0ה

מ"בעלביטוחחבריתמבררת1

חפרמץחממח
:(המבוטחלבחירתבהתאם)ה'הפרמלקביעתאפשרויותשתיקיימות
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