
יש"יקישאנם

גימלהלביטוחהכללייםהתנאים*

,בריאותולמצבהנוגעותעמדותאם.המטוחשללקיומי'עיקרתנאימהויהגנונותןהגדרות-1סעיף
החברהמידיעתהוסתרו,המבוטחשלועיסוקיומקצועו,לידתותאריך,)חייאורחכמפורטלצידוהמופיעההמשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה

,העניץלפי,שבוטללאחרחידושולמועדעדאו,הביטוחחוזהבריתתלהוועדעד:להלן

או,החברהידיעלשנשאלהלשאלהוכנהמלאהשאיננהתשובהניתנהאםוכן,מ"בעלביטוחחברהמנורה-החברה
:הבאותההוראותתחולנה,כאמורחידושואוהביטוחחוזהכריתתלפני,מטעמה.לההמצורפיםותשפתנספחוכלההצעהוכןזהביטוחהוזה-הפוליסה

לבטל-הביטוחמקרהאירעלאעודכל-היארשאית,לחברההדברנודע(א)ביטוחבחוזההחברהעםהמתקשר,התאגידאוהאדםבניחבר,האדם-הפוליסהבעל
.למבוטחאוהפוליסהלבעלבהודעההביטיחחוזהאת.הפוליסהכבעלבפוליסהנקובשמוואשרהמליסהנשוא

ירעהביטוחשמקרהאו,הבטוחמקרהשאירעלאחרלחברההדברנודע(3)כמבוטתבשלשהנקובשנאואשרהמליסהלפיבוטחושחישהאדם-המבוטח
תהיה,לעול(א)קטןבסעיףהאמורפיעלהביטוחחוזהשנתבטללפני,ח;ט,סבמקרהבקרות,הביטוחלסכום,הפוליסהלתנאיבהתאם,הזכאי-המוטב

כיחסשהואיחסיבשיעוי,מופחתיםסכומיםבתשלוםרקחייבתהחברההכולל,ממנהנפרדבלתיחלקוהמהווהלפוליסההמצורףדףךהביטוחפרטידף
ידיעלנקבעתשהיתההפרמיהלביןבפוליסהשנקבעההפרמיהשבין.הבטחתקופתלרבות,הספציפיהמטוחופרטיהפוליסהמספר
.לאמיתןהאמורותהעובדותכללידיעתההובאואילוהחברה,הביטוחפרטיבדףהנקוביםהראשוניםהבטוחדמי-בסיסיתפרמיה
תנאילפי,לחברהלשלםהפוליסהבעלשעלאחריםותשלומיםהביטוחדמי-הפרמיה
לפרמיהותוספותהפרמיותתשלום-4ף'כזע.סה,בפולהאמורהתוספתכללרבות,הפוליסה
תהיהשהחברהמבלי,בפוליסההקבועיםהפרעון'בזמנתשולמנההפרמיות(א)."הביטוחפרטירף"בהנקובהחודשיתהגימלהסנוב-בסטיתחודשיתגימלה

'יש'החהמי:4*
גענבן'פעללמיימוצמיתא;גשהנ:בד2בעטמגד

-
נג::ני71:2מננמ:הב-נ,כישסנגןת;יע'ה,2(2

.(לכןקודםחלפרעונןיחולאם,לקבלזכאיהמוטבאשרהחודשיתהגימלה-לתשלוםהחודשיתהגימלה
בלתינחלק-שבפיגורלסכוםתתחסף,במועדהנלשהיפרמיהשילמהלא(ב).להלן9בסעיףכמוגדרוזאתגימלהבקבלתאריהמזכה,הביטוחמקרה
מחושבתכשהיא,עתבאתהבחברההנהוגבשאון,רימת-ממנונפרד.לפוליסה12בסעיףכמשמעותו-המדד
.בפועללתשלומהיעדהפיגורהיווצרמיוםבסיסהמהוותהתשואותנגזרותממנואשרמסרםהשקעותסל-השקעותתיק

'פעלהביטוחאתלבטלזכאיתהחברהתהיה,במעדהפרמיהשולמהלא(ג).זופוליסהפיעלהזכויותלחישובי
..זהלעניןהחוקלהוראותבכפיפות,הפוקסהבצושאושרההשקעותתיקברמתמשתתףחייםביטוחתכנית-הביטוחתוננית
אתלשלםניתן.סה'בפולכמצדין,החברהבמשרדילשלםישהפרמיותאת(ד).1981-א"התשמ(תוכנייתושינויחדשותבטוחתוכניות)ביטוחעסקיעלהפיקוח
החברהלחשכןישירותפרמיותלתשלוםלבנקקבעהוראתידיעלגםהפרדויות,הביטוחעסקיעלהפיקוחבחוקכמשמעותוהביטוחעלהמפקח-המפקח
בסבםבבנקהחברהחשבוןזיכויאתהחברהתראהכזהובמקרה(שוקיםשירות).1881-א"ההשמ

הרשוםהביטוחסוכןבאמצעותפרמיותלשלםניתןכןכמו.כתשלומה,הפרמיה,שור,א,תקנהכללרבות,1981-א"התשמהביטוחעסקיעלהפיקוחחוק-הפיקוחדיני
.החברהלפקודתימן)בשיקורקאךזאתאך,בפוליסה.מכוחואו,ווהחוקפיעלוהוראה;צ

לאחראו,לעילהמפורטותהדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההסכמת(ה).להלן15בסעוףר,כאמייערךאשרחשבון-חודשיחששן
גםכןלנהוגכהסכמתהתתפרשלא,מסוייםבמקרה,העניןלפי.nllVIDזמןלזכותתעמודאשר,מצטברבונוסשלתחשיביתיתרה-המצטברהבונוסיתרת

.כלשהם,אחריםבמקרים,להלן15בסעיףכמוגדר,העסיןלפיהמוטבאו,הפוליסהבעלאו,הפוליסהלחובתאו
של15בסעיףכאמורהחידשיהחשבוןעריכתלאחר,שיתבררעתבכל(ו),בולאמורובכפוף
הפסדהתהחה)שליליתהינה"המצטברהבונוסיתרת"כי,הפיליסה.שליליגםויהיהיכולכאמנךשבונוסבזהמובהרספקהסר;למע
לשלםהתובה,להלןלאמורבכפוף,"הפוליסהבעל"עלתחיל,(מצטברלתנאיהבכפיפות,הפוליסהעלהחל,1981-א"התשמהביטחחוזהחוק-החוק

.("לפרמיההתוספת"-להלן)עתבאותההחלהלפרמיהתוספתלחברה.ולהוראותיה
שלתשלומהאתלהבטיחכדי,החברהידיעלתיקבע"לפרותיההתוספת-שלוההתחיבויותהקררת,ההוןהשקעתדרכי)הביטוחעלהפיקוחתקנות-תקנות
."החודשיתהגימלה".לעתמעתשתחולנהכפי,1986-ו"התשמ(הביטחחברות

יחולוהפרמיהעלזופוליסהוהוראותהפרמיהכדין"לפרמיההתוספת"שלדינה(ז)
."לפרמיההתוספת"עלגםוטיסותהתאבדות,החברהתבות-2ומעיף

"המצטברהבונוסיתרת"כילפרנסההתוספתששולמהלאחר,יתברראם(1)(ח),הביטוחהתחלתבמועדלתוקפהנכנסת,הפוליסהפיעל,החברהשלחבותה(יא
מובטח,שולמוכבראשר,לפרמיהבמספותבהתחשבוכיחיוביתהינההפרמיהבמלואהששולמהבתנאיורקאךזאתאולם,גפיליסהכמצפן

התוספת"תשלוםאתהחברהתבטל,"החידשיתהגידולה"שלתשלומהוכן,החברהידיעלהמוצאת,הראשונההחיובבהודעתהנקובה,הראשונה
."לפרסיהלמבוטחשנעשתהששוםנוסףובתנאיתשלוכנהבתאריךחישהמבוטח
סילוקנעשהלאאולערמיה0פת;התבוטלהלאעודכל,ספקהסרלמעןליוםועד,הענייןלפי,בריאותהצהרתעלחתימתומוםאוהרפואיתהבדקה

ער"לפרמיההתוספת"בתשלוםהמליסהבעלמחויב,להלןכאמורחלקישינויחללא,הפוליסהפיעלהביטוחחוזהלכריתתהחברההסכימהשבו
.המוקדםלפן,המבוטחשלמתוליוםעדאוהביטוחתקופתלתום.המגוטחשלבעיסוקיואובמקצועו,הגועניבמצבו,בבריאותו

יהיה,לעיל(ו)קטן(סעץפיעל"לפרמיהתוספת"סה,הפולבעלעלהוטלה(2,של'בבעמודכמוגדרמוותלמקרההסכומיםמתשלוםפטורהתהיההחברה(ב)
נאספתתשלוםאתלתפסיקמהחברהבכתבלבקשזכאיהפוליסהבעלוביןלהתאבדותניסיוןאו,התאבדותעקבהמבוטחמותמרםאם,הפססה

.הסמלהאתחלקיבאופןולסלק"הפרמיהתוזהכריתתמיוםשנהתוך,(לאואםבין)בדעתושפויהיההמבוטחאם
שלתשלומההבטחשכברלאחרגםלפרמיהשספתהחברהגבתה.הענייןלפיהכל,שבוטלהלאחרהפוליסהחידושמיוםאו,הביטוח

לתיקצנררהכשהיאהנףותרתהפרמיהחזר,ת-"התורשיתהגעולה"יטוסאםורקאן,במטוסכנוסעהמבוטחבטיסתהכרוךסינוןיכלולהביטוח(ג)
.ההחזרלמועדעד;הגביהממועדההשקעותמטעם,נוסעיםלהיבלתכשירותתעודתבעל,אזרחיo~tuבכליכנוסעהמבוטח
,לעיל'וקטןסעיףפיעל"פרמיהבתוספת"חוייבהפוליסהשבעללאחר,אם(ט),הטייסכליבעלתהחברהרשומהשבהמדינהאותהשלהמוסמכתהרשות .
אשר,הריאליערכהלפי,מהפרשה%15עלעלתהלפרמיההתוספתכיהתברר.ההמראהמקששלהתעופהכשחותידיעלמאושרתובטיסה
המוקדםלפי,הפרמיהתשלוםחלשבוהאחרוןבמועדאו,האחרוןבינוארחלההשוניםובטיסותטייסבכליהמגוטחבטיסתהכרוךסיכוןכלול,לאהביטוח

ולמוטבהפוקסהלבעלאולמבוטחבכתבהודעההחברהתשלח(שמניהם.לעילמהמפורט
"לפרמיההתוספת"הטלתדברעל,בפוליסהכזהנחטבקייםאםחכרטבלתי'בבעמדכמוגדר,מוותלמקרההסכומיםמתשעםהחברהפטורהבומקרהבכל(ד)

%15בשערלפרמיהתוספתלשלםחייבישההמבוטח94סה'הפולובעלומנומה"הנקיהפדיוןערך"אתהחברהתשלם,החוקלפיאולפוליסהבהתאם,הפוליסהשל

ממוועדיום60בתוך,ליטה;הפלחובתתזקףלפרמיההתוספתותרתואילו.הפוליסהתתבטלמו,תשלועם,להלן(וו(ב)5בסעיףכהגדרתוהפוליסהשל
אתאףקיבותמהחברהבכתבלבקשהפיליסהבעלרשאיההודעהמשליח

סממועד,("העודפתהתוספת":להלן)%15שמעלה'לפרמהעודפתהתוספתעובדותגילויאי-3סעיף
עאתלשלםהאמורה.בתקופההפוליסהבעלביקשלאאם.ואילךהאישורעלllonJwבנתבוההצהרותהידיעותיסודעלנעשההפוליסהפיעלהביטוח

שהתוספתאתהמשקףהפוליסהשלחלקיסילוקיחול,השרפתהתוספת.לפיליסהוהמצורפות,העניין'לפ,מהםמימטעםאו,והמבוטחהפחסהבעלידי
מ"בעלביטוחהברה[נזגורן61_62גוךסח1-901.מרקום56



"י"י9ינפ!48ש
יהיהכאמורשתסולקהגימלהסכום.זהחלקימסילוקחזרהתהיהולא,העודפת

סכוםלשמירתהדרושההפרמיהלבן"העודפתהתוספת"שביןליחסשוה
Qשהיההגימלהבסכוםמוכפל,הסילוקלפניסמוךהגימלה , ,pנקבעהבטרם

."השדפתהתוספת"
גדלהכשהיאהאמורההפרמיה-משמעו"'הריאלבערכהפרמיה',זהלענין
במועדאוהאחרוןלינואר1-הביוםהידועמהמדדהמדדעלהשבויחסבאותו
התוספת"הטלתבאםהידועהאחרוןהמדדועדהפרנסותתשלוםחלשבוהאחרון
.המקרהלפי,"לפרמיה

ממועדיום80תוך,האמורהחלקיהסילוקאתבכתביבקשהפוליסהבעלאם(י
תוספתשללהחזרזכאייהיה,לעיל(0)קטןסעיףפןעלההודעהמשלוח
(ט)קטןסעיףפעלההודעהנשלחהבגינהאשר,ששלמהבמידה,ה'הפרמ
.שביקשהסילוקלהיקףובכפוף,האמור

בתשלוםחפץאינוכי,לעילטן)קטןבסעיףכאמור,הפוליסהבעלהודיע(יא
שקולאשר,החודשיתמהגימלהחלקאותוהחברהתמיר,"לפרמיההתוספת"

ולא-בהתאםתופחת"החודשיתהגימלה"ומסולקתלגימלה,הפרמיהלשוספת
.זהמסילוקחזרהתהיה ,
סילוקעלגם,המאוייביםבשינכם,יחולו,במלואההגימלהסילוקלגבישלהלןהוראות

.זהבסעיףכאמורהגימלהשלולקי

וביטולפדיון,והסולקתגימלה-5עיף(
בכתבבהודעההפוליסהפן-עלהביטוחאתלבטל,עתבכל,רשאיפוליסהבעל(א

.לחברההאמורהההודעהמסירתעםלתוקפוינגסהביטול.לחברה
בעליהיה,שלמותביטוחשנותשתיבעדלפחות,כסידרןהפרמיותשולמואם(ב

:דרישתולפי,זכאיהפוליסה
.הנקיהפדיוןערךשלבסכוםהפוליסהלפדיך(ו)

כלבניכוי"הסופיהפדרןערך"פירושיהפוליסהלענין"הנקיהפדיוןערך"
עלחובכלוכןביטחוןלומשמשתשהפוליסהאו,הפוליסהעלהרעץחוב

.הפרמיותחשבון
ולקח"החודשית9מלה"לבהתאםשיחושבבסכוםיהיההפוליסהפדיוןערך

אותתווסף,הפוליסהפידיוןערךבחישוב.לפוליסההמצורףהפידיוןערכי
כמשמעותוהפדיוןמערך"המצטברהבונוסיתרת",הענייןלפי,תיגרע
.("הסופיהפידיוןערך"-להלן)זהבסעיף

מועדלפניסמוךתחושב,זהקטןסעףלצורך"המצטברהבונוסיתרת"
.הפוליסהפידיוןתשלום

-מסולקערךבעלת,מסלקתלגימלההפולשהפי-עלהגימלהלהמרת2ז)
הערך,משמעומסולקערך,מוקטןגימלהבסכוםפרמיותמתשלוםחפשית

במועד"הסילוקמקדם-בהנקיהפדיוןערךשלהמכפלהידיעלהמתקבל
הביטוחסכום"להלןתקראהמכפלהתוצאת.הפרנסותתשלוםהפסקת
פןהיחס,משמששהואכלIVIDJ"הסילוקמקדם"זהלעניין."המסולק
המצורףבלוחהמופיעיםהפדיוןערךשיעורלביןהמסולקהערךשיעור

.שעדלאותו,לפוליסה
לענייןתחוללא,מסולקגימלהלסכוםבחלקהאובמלואההגימלההומרה3ן)

סעיףפיעללמדדההצמדההפרמיותתשלוםהפסקתממועדזה
ההשקעתשלתוצאותיהןפיעלישתנההגימלהוסכום,בפוליסהההצמדה

הפדיוןערך.הבסיסיתהחודשיתהגימלהסכוםחושבפיהעלהריביתבניכוי
ערכולפי-המסולקהגימלהסכוםחילוקידי-עליחושבהמסולקהחלקשל

.הפדיוןלמועדהנכון"הסילוקמקדם"ב-הפדרןערךתשלוםלפניסמוך
לפניהמבוטחמתמכןולאחרמסולקגימלהלסכוםהגימלההומרה4ן)

שלהפדיוןלערךהשווהסכוםלמוטבישולם,הגימלהתשלומיהתחלת
זהסעיףהוראות.לעיל(2)בבסעיףכמוגדר,המסולקהסמלהסכום

.להלן(א)9סעיףהוראותעלעדיפות ,
זכאילההחודשיתהגימלהתקבע,מסולקגימלהלסכוםהגימלההומרה(5

הגימלהבסכוםבהתחשב,הגימלהתשקמיהתחלתמועדבהגיעהמבוטח
סכוםחושבפיה-עלהריביתבניכויההשקעותשלובתוצאותיהןהמסולק
הביטוחבתכניתהרלבנטיותההוראותפי-על,הבסיסיתהחודשיתהגימלה
.זהלענין

גם,המחריביםבשינויים,יחולובמלואההממלהסילוקלגבידלעילהוראות6ן)
,הגומלהסכוםשלחלקיסילוקעל

בעלידי-עלבץ,(5ןאאו(ג)4סעיףלהוראותבהתאםהפוליסהפיעלהביטוחבוטל(ג
גימלה"להביטוחיומר,הפוליסהפדרןנדרשולא,החברהידי-עלוביןהפוליסה
.מסולקערךהביטולבמועדלגביוקייםאם,לעיל2ן)(וב5בסעףכאמור,"מסולקת

נערךהפולסהלבעלשילם',פדיוןערךעתבאותהלגביהמ"וקהפוליסהפדיוןנדרש
או,לכךהדרישהמקבלתיום30תוך,לעיל(1)(ג)5בסעיףכאמור"הנקיהפדיון
.יום90עליעלהושלא,בדרישההפוליסהבעלשנקבכפי,יותרארוךזמןתוך

י"עיעשה(שליליתאוחיובית)המצטברהבונוסמיתרתהנובעתהגימלהחישוב(ד
החודשיתהגימלהתשלוםלמועדהנכוןההיוןבמקדםל"הנהיתרהסכוםחלוקת

.לפוליסההמצורףנספחלפי,הראשונה

מיוחדיםמקרים-והיווןפדיון,גימלהסכום:א5סעיף
תקופהבמשךאומראשפעםחובאופןהפרמיהמשתלמתאס,לעילהאמוראףעל

למדדהצמדהבדברהפוליסההוראותיחולולא,הסמלהגילשעדמהתקופההקצרה
הפוליסהלפיהמגיעיםהסכומיםיחושבוובמקומם,הפרמיותתשלוםתקופתמתום

במכויההשקעותשלתוצאותיהןפי-על,הענייןלפי-הגימלההיווןאופדיון,מניתבמקרה
.החודשיתהגימלהalJeחושבפיהעלהריבית

הלוואות-6סעיף
הפוליסהפי-עלשהביטוחובתנאי,פדרןערךלקבלזכאיהפוליסהבעלכאשר(א)

בסכוםהשאהמהחברהלבקשהפוליסהבעלרשאי,"מסולקתגימלה"להומרלא
."הנקיהפדיוןמייערך%90עלעולהשאינו

avJהחברהידי-עלייקבעואשרהריביתשיעורולפיהתנאיםלפיתינתןההלוואה(וב
.הפוליסהלבעלההלוואהמתןאישרהשהחברהבתנאןוזאת,ההלוואהמתן

בגובה,חלקיפדיוןהפוליסהתיפדה,מסולקתלגימלההגימלההמרתשלבמקרה(ג)
,החוביתרתלחברהתסולקכןאםאלא,ההלוואהבגיןעתבאותההחוביתרת
.בכתגהחברהזאתשדרשהמיוםיום30תוך,כאמור
.5לסעיףבהתאםחושב'המסולקתהגימלהסנום

הפריסהחידוש-7סעיף
-לם,שלאהפריאשערךנתנע,-מסולקתלגימלתהומרהאו,הפוליסהבוטלהאם

lveפיעלהפוליסהחידוש.חידושהאתלבקשהפוליסהבעלרשאי
~

בהתאםיהיהזה
ובתנאי,החידושבמועד,הבלעדידעתהשיקולפי-על,החברהידי-עלשייקבעולתנאים
.זהתשלוםבמועדחיעודנושהמגוטחכסףובתנאיבמלואוישולםהחידושבגיןשהחוב

הפוליסהושעבודושינויוהמוטבקביעת-8סעיף
הרשוםלמוטבורקאך,הפוליסהתנאיפיעלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברהואן

.בפוליסה
פרתבדףכבנגדרגנותלמקרהבסכוםמוטבהמזכההביטוחמקרהאירעטרם(ב)

הרשוםהמוטבאתלשנאז"הפוליסהבעל"רשאי,סה'הפיתנעפי-עלהפייסה
,כךעלבכתבהוראהלהשנמסרהלאחררקהחברהאתיחייבהשינויי.בפוליסה
.בפוליסהידה-עלנרשםוהוא,הפוליסהבעלבחתימת

בלתיבקביעהמוטבלקבערשאיהפוליסהבעליהיהלאמקרהבשום(ג)
יקבלאםאלא,חוזרתבלתילקביעהמוטבשלקביעהלשנותאו,חוזרת
.החברהשלבנתבהסנמתהאתמראשלנך

אחרבהנרשםבטרם,בפוייסההרשוםלמוטבהמגיעהסכוםאתהחברהשילמה(ד)
צאאת9י-)עוביןהפגשהבעלבחתמתבכתבהוראהפי-עלבין,במקוכןכנעטנ

~ משוחררתהחברהתהא,לאחרתשלוםעלהמורה,המשפטביתידן-עלהמאושרת

אחראותוכלפיחבותמכל
כלפי~

.במקומושיבואמיוכלעזבה,הפוליסהבעל
ובתנ,הגימלהתשלומיהתחלתלפני(ה)

הפוליסהבעליהיה,בתיםעודושהמבוטחצ"
קיבלהאםאלא,החברהאתיחייבלאזהשיעבוד.הפוליסהאתלשעבדרשאי

זכויותיהם.הפייסהבעלידי-עלחתומה,השיעבודדברעלבכתבהודעההחברה
.האמורלשיעבודכפופותיהיווהמבוטחהפוליסהבעל,המוטבשל

ותשלומההתביעה-9סעיף
לפי,הביטוחמקרהבקרותאו,המבוטחבתיהביטוחתקופתבתוםאהמבוטחבמות
שהדברלאחרנזידלחברהבכתבכךעללהודיעהמוטבאוהפוליסהבעלב"ח,העניין
.לונודע

במלואוהומרלאשהביטוחובתנאיהגימלהתשלוםהתחלתלפףהמבוטחמת(א)
כמפורטמוותבמקרההמגיעהסכוםאתלמוטבהחברהתשלם,מסולקלביטוח
בצרוףוזאת,למדדצמודכשהואהחלופותלפיהפוליסהשלהביטוחפרטיבדף

לפניהאחרוןהתודשיבחשבוןהפוליסהלזכותשנזקפה"המצטברהבונוסיתרת"

~vמהסכוםלמוטבהעשיםהסטםיפחתלאמקדהבכל,אולם.הפטמהם" mn
בכפוףוהכל,שלילותתהיההמצטברהבונוסיתרתאםאףהאת,מוותבמקרה
.נעשהאםשנעשהגימלהסכוםלסילוק

גימלה"לותחושב,זופוליסהפי-עללגימלההמבוטחזכאיבובמקרה(ון(וב
הגימלהחלקבניכוי"החודשיתשגימלהעלהמבוססת"לתשלוםחמשית
סילוקבוצעאם-המסולקתהגימלהסכוםבתוספת,סולקאםשסולק

הבונוסמיתרתהנובעתהגימלהובצירוףהתשלוםליוםהעדכנית-
האחרוןהחודשיבחשבוןשחושבהכפי,(שליליתאוחיובית)המצטבר
,הגימלהתשלוםמועדלפנישנעשה

(ן1קטןסעיףפי-על"לתשלוםחודשיתגימלה"לקבלהמבוטחהחל(2)

שלתוצאותיהןפיעלבחודשותודשמדיסכומהישתנה,לעיל
החודשיתהגימלהסכוםחושבפיהעלהריביתבניכויההשקעות
,-הביטוחבתגנית"זהלענייןהמתאימותומהוראות,הבסיסית

תמסר,לעילכאמורהביטוחמקרהבעקבות,הפוליסהפי-עללתשלוםתביעה(ג)
דרישהפיעלמהחברהלקבלויהיהשניתן,תפעהטופסגביעלבכתבלחברה
.בוהנדרשיםהמסמכיםכלאליוויצורפו

בעיימלביטוחחברהמנורה62-61גורסה86.1-901מרקום



א"ששש
1

לאחר,סבירזנקתוךלחכרהלמסור,הענייןלפי,המבוטחעלאוהפוליסהבעלעל(ד)
,מנצתהלבירורלהברההדרהשיסהנוספיםוהמסמכיםהמידעאת,לכךשנדרש

.להשיגם,שיוכלככל,לחברהלעזורעליו,ברשיתואינםואם
,מהפיליסההנובעתהתחייבותמכלהחברהתשוחרר,התביעהתשלוםידי-עלנהו

.התטעהשולמהשבגינוהפוליסהשלחלקמאותואו
תוך,המבוטחמותבמקרההפוליסהפיעלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(ו)

.לעיל(7;9בסעיףנאתר,המסמכיים,התטעהלהשנמסרהמהיוםפ,י30
החל,חודשבכל1-ב,יו,חימילכל.חידשיתגימלה"למבוטחתשלםהחברה(1)

בתנאי,הפוליסהשלהביטוחפרטיבדףהנקובהגימלהתשלומיהתחלתמתאריך
.מועדבאותןבחייםיהיהשהמבוטח

,הפוליסהמבעללההמגיעחובכל,סה'הפולבמןתשלוםמכלתנכההחברה(ח)
.אחרבאופןוהןהפחיסהתנאיפי-עלח,המבנבא

התיישמת-10סעיף
שלושהיא,הפוליסהפי-על,המוסמךהמשפטלביתתביעהשלההתיישנותתקפת
.הביטוחמקרהקרותמיוםשנים

ל'גהוכחת-11סעיף
הקרובהולדתוום'לפינקבעהמבוטחגיל.המבוטחשלגילופ-עלנקבעתהפרמיה

.החברהשלרצונהלשמשת,תעודהיד-על,לידתותאריךע*
בקשרעובדותהעלמתשלבמקרהאו,וכנהמלאהשאינהתשובהמתןשלבמדוה
.הפוליסהשל3סעיףהוראותחולו',המבוטחשללידתולתאריך

1S_12-הצמדהתנאי (

פיוטולל,כ)לצרכןהכשירטמרד,משמע,("מד":להלן),לצרכנימממיריםמדד""
כלידי-עליתפרסםאםאף,לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשקבעה(ורקות
בנוישהואבין,במחטושיבואאחררשמימדדכללרבות,אחרממשלתימוסד
אחרמדדיגואאם.לאואםובוןהקייםהמדדבטישעליהםנתוניםאותםעל

בינוהיחסאתלסטטיסטיקההמרנזיתהלישכהתקבע,ים'הקהמדדבמקום
.תלף,המהמדדלנין

-:כדלקמןתחושבלחברהשתשולםה'הפרמבן)
pwהפרמיה

~
ביןלמדדהצמדההפרשיבתוספתתשולםלשלםהפולשהבעל

.בפועלתשלוםכלבצועביוםהידועהמדדלביןבפוליסההנקובהבסיסןהמדד
בהמחאההנקוגהמועד:אלהמביןהמאוחרהואהתשלוםביצועיום,זהלעניין

פי-עלתשלוםשלבמקרה.החברהלמשרדיההמחאההגיעהשבוהמועדאן
טוםבבנקהחברהחשבוןזיכוייוםיחשב,ההברהחשבוןלזכותבנקאיתהעברה
קטעתפ-עליהיהשיקיםבשרותהפרמיהגביתמועד.בפועלהתשלוםביצוע

.החודששלהאחרוניםהימים4-באובחודש15עד1ביןבימים,החברה

הביטוחתשפת-13סעיף
בהשינויוכלקבועההינההפוליסהשלהביטוחפרשבדףהנקובההביטוחתקפת

.ומראשבכתבהצדדיםהסכמתטעון

ודינותמשבגדתניהול,השקעות-14ף'סע
,לתקנותבהתאםתבצענהההשקעותיך":להלן)ההשקעותבתיק"ההשקעות"(א)

.נפרדיםחשבונותלגביהםוייערכןהחברההשקעותמיתרבנפרדינוהלו
lpלפיהחברהידי-עליעשו"ההשקעות"(ב) 'w

~

n1Tlyמידהאמותפי-על,הבלעדי
עלשיקולוכלעמייכלף'להעדומבליובסיכציםבתשואותהתחשבותתוךמקצועיות

סבאהבשקעה,ל3נוזיםחאת-התעמתבמסגרתn1Dwol"%כשלענשם'פנ

:אלהאתהשארביןהחברהתשקול,השקעותיהעללהחליטבבואה.נאותהובזהירות
ולסיכוניםלתשואותלבבשים,סוגמאותוחילופיתהשקעהאפשרויותזן)

.ביניהםוליחסהצפויים
בהתאםההשקעהכדאיותאתגם-ערךבניירותהיאההשקעהכאשר(21

וכאשר,מקובלותכלכליותמידהבאמתכשהיאהערך-ניידלאיכות
בטוחההיאואםהבטוחהאיכותאתגם-חובבאגרתהיאההשקעה
.החובאגרתלפילהתחייבותמספקת

ח"הדוליוםנכוןיציינובההודעה,קלנדריתלשנהאחת,למבוטחתשלחהחברה(ג)
יתרת",פדיוןערך,השוניםהבשוחמקרילפיביטוחסכומי:הבאיםהנושאים
סיווגלפי"ההשקעות"שלההתפלגת,(שליליתתרה,לרבות)"המצטברהבונוס

מתייחסאליהבשנהנגבואשרהפרמיהסכומי,בתקנותשנקבעההשקעות
פי-עלפרמיהתוספתלביןמוצמדת"בסיסיתפרמיה"ביןאבחנהתזך,ח"הדו
.שימהאס,לשל4סיף

n~ vo15-המצטברהבונוסחישוב ,
הבונוסיםשלמצטבוחשבוןהחברהתערוך,האחרוןהעסקיםבאם,לחודשאחת(א

.("החודשיהחשבון":להלן,"ההשקעות"מהנובעים(שלילייםאווחיוביים

"הביטוחתכנית"בהמצויינותלנוסחאותבהתאםייערך"החודשןהחשבון"בן)
יתרת-:הלן%חשבון,מאתהמצטבדס,הגגתרת'אתההברהתקבע)נמהלכ)

חנה,זהלעניין,"המטווותכמת"ונוסחאותהוראותתמצית.("המצטברהבונוס
-:כדלקמן

המשוערךהשוויאתחודשמדיהחברהתקבע"החודשיהחשבון"במסגרת(ו)
נעשהלגביובחודש,ל'לע(ואקטןסעיףעליפיהקבועליום"ההשקעות"של

החשבון

~

.("החודשיהמשוערךהשווי":הלן
%20,1שלבשיעורחודשייםניהולדמי"ההשקשת"מתוךתגבההחברה(2)

."החודשיהמשוערךהשווי"מ
התשואהשיעורהחברהידי-עליקבע"החודשןהחשבון"עריכתבמסגרת(3)

הרלבנטיותהניסחאותפי-עליחושבאשר,"ההשקעות"שלהחודשית
שתסומן,"החודשיתהתשואה"להלן)"הביטוחבתוכנית-ממופיעותשלהן
"-הבחודשאח

):

:תדיר
.השוטףהחודשבסוףההשקעותשלהמשוערךהשווי=4
הרזרבה~החודשבמשךששולמוגימלהוסכומיפדיוןסכומי=8

(IDמוותמקריבגיןשהשתחררההמלמרית IWWבמשך
.החודש

.הקידםהחודשבסוףההשדולותשלהמשוערךהשווי=0
שהסכתם=ם

~
.התודשנמשךת)שקע(רמבורקשקש

.4-מ%6.0של12.ההחלק-ניהולדמי=[

פדיוןערךבמסגרתשניתנוהלוואותכוללותהשקעות,ספקהסרלמען
.לקרןהשייכיםומזומניםבפיגורפרמיות,הפולשות

c_-8*14=RM_-ס-"-"א

כדלקמההכלליםלפיפייסהלחברהתוחסהחודניררהוט1ואה"(ו4
העליה"יעור"כחנציהןאו)קיימנה"החודדעחתהתשואה"היתה(א)

.לפלוסהאה,במלתשבסהיא"הריאינו7)הוחדשי
"הריאליתהחודשיתמהעליה"גדולה"החודשיתהתשואה"היתה(ב)

"החודשיתהתשואה"חלק:כדלקמןיחברהלפוליסהתיוחסהיא
רוף'בצ"אלית'רהחודדתלעליה"השווהזהישהלפוליסהשייוחס

החודשיתה"הע"לבין"החודשיתתשואה"השביןמההסרש%85
דהזש"מוזות-אלאד'ון

~
יתגבהלחברהשייכתתהיה,"החששתאה

.ידה-על
(ב),א(א)קטןסעףפי-עללפוליסההמיוחס"החודשיתהתשואה.חלק
."לייחוםהחודשיותהתשואה":להלןיכונה,לעיל
משמעו"המדדת"עלשלהחודשןהשיעור"-זהלעילlup(4)סעיףן'לעני

עריכתמיוםהידועיםהשיפוריםלפיהמדדשלהירידהאוהעליהשיעור
נעשהבו"החודשיהחשבון"עריכתיוםועדהקודם.החודשיהחשבון"

.התשיאהחישוב
שלהאחרוןהשיעורעםחודשמדיתושווה"לייחוסהחודשיתהתשואה"5ן)

."הבסיסיתהחודשיתהגימלה"חושבהפיה-עלוהריביתלמדדההצמדה
החודשיתהתשיאה"כי,האחרונהבפסקהכאמורמההשוואהיתברראס

בצירוףלמדדההצמדהשלהאחרוןהחודשימהשיעורגדולה"שחוס
שתכניתהרלבנטיותהנוסחאותפי-עלחודרםבונוסיחושב,האמורההריבית
."המצטברהבונוסיתרת"לויצורףלפוליסהקקףאשר,"הביטוח
"לייחוםהחודשיתאה)תש"שההאמורהההשוואהאגביתברראם,אולם
הריביתבשרוףלמדדההצמדהשלהאחרוןהחודשימהשיעורקטנה

הנוסחאותפי-על,חודשיהפסדיחושב,ל'לעזהקטןבסעףהאמורה
יתרת"מפחת,ףהפוליסהלאבחיוקףאשר,-הבטאןתכנית"בהרלבנטיות

."המצטברהשוס
הואאס1f'r,ויגבהינולצרפוששד1,התהבונוסאםביןכי,בזהכנבהר8ן) שללן

החודשיתהתשואה"בשיעור"המצטברהבונוסיתרת"תשוערך
."לייחוס

לזבותנזקפתאשר,תחשיביתיתרההינה"המצטברהבונוסיתרת"(ג)
,נגרעתאז)מתווספתאלא,לחלוקהעומדתואינה-לטובחהאהפוליסה
.תשלומםנעת"פוליסהפי-עלשיציעןלסנומש

'aבסעיפיםהאמור(ד) lDpהתופעותלנוסחאותבהתאםיפורשלעיל(בי6עד(1,ב
פיעליעשה,הצדדיםזכויותלקביעתבפועלוהחישוב"הביטוחתכנית"ב

."הטפחתכנית"בוהסוואותהנוסחאות
החודשים23-ב,המצטביהשנוסיתרתתחשבלעילהאמוראףעל(ה)

פ.לאקסכשווה,הביטוחלתקופתהראשונים
דיתרהותנדהינול,לעילכמעדר,"המצטגרהבגוסיתרת",ספקהסרלמען(1)

5אםמתווספתהיתהאליואשרסכוםמנלתנוכהאשר,(הפסד)שלילית
ש.חיוביתהיתההיתרה
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לחגרההודעות-16סעיף
בכתבלחברהתוגשנההמוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלשלוההצהרותההודעותבל
בכתנתאו,בפולשהכרשום,הראשיבמשרדהורקאךלחברהימסרו'המממכיםוכל

שינויכל.(תודיעאם)לזמןמזמןהפוליסהלבעלבכתבהחברהתודיעשעליהאחרת
alw'1ורשמהבכתבלכךהסכימההחברהאםרקלתוקפויכנסבתנאיהאובפוליסה
.לפוליסהבתוספתאובפויסהכךעלמתאום

vo~

"
הפוליסהאבדן-17

שתמסרלאחררק;אךתעשה,הושחתהאושאבדהפוליסהבמקום,פוליסהעריכת
.החברהדי,עלשיקבעבנוסחהודעההפוליסהבעלידן-על
עריכתוהוצאית,כאלהיתואם,ממשלתייםואגרותחמיםבתשלוםישאסה,הפולבעל

.חדשהשליסה

נוספיםתשלומים-18סעיף
nwגעל

~
lpnוהעירמיםהממשלתייםהמיסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאו
התשלומיםכלועלהגימלהסכומיעל,ות'הפרמעלהמוטלים;אהפוליסהעלהתלים

קיימיםהאלההמיסיםאםמן,הסוליסהלפןלשלמםמחליבתשההברההאחריט
עדאחרזמןבכלאו,קיומהתקופתבמשךיוטלואםוביןהפוליסההיוצאתבתאריך
הפייסהמהוצאתהנובעתההוצאתאתלחברהלשלםהפוליסהבעלחייבכן.לתשלום

בעד)ממנההעתקתבער,הפוליסהעלת,התומפבעדההוצאותאת,פוליסהןדמי)
.אחרותתעודות

כתובתשינוי-19סעיף
אתשינה,א,דירתאתהעתיק,הענייןלפי,המוטב!אהמבוטח,הפוליסהבעלאם

הודעותיהמשלוח,ד'-עלחובתהידןהחברהיוצאת,לחברהכרעלהודיעולאכתובתו
.לההידועההאחרתההכתובתלפי

השיפוטמקום-20סעיף
המשפטביתבסמכותורקארתשינההזאתהפייסהמתירהנובעותהתבישת
.אביבבתלהמוסמך

'כיל-2יה'סע
הנוסחאותכלאתהחברהשלהראשיבמשרדלקבלזכאיישההפוליסהבעל.1

הנוסחאות,ההשקעותשיערוךכללי,-המצטברהבונוס"מחשביםשהןעל
סכםחושבפיה-על)התעריפיתהריבית,"המסולקתהגימלה"לעדכןהמתאימות

מתוצאותהנובעתהפרסיהnDolnחישוב,(הבסיסיתהחדשיתהגימלה
.וחובותיוזכויותיולחישובהדרושאחרפרטכלאוההשקעות

נספחשלהתנאיםלביןהפוליסהשלהכללייםהתנאיםביןסתירהשלבמקרה.2
יתולוהפוליסהחלקישארועלבהתאמההמסוייםהנספחתנאןיחולו,מסמים
.הכללייםהתנאים

החודשיתהגידלהלקבלתנוספתאפשרות-22סעיף
תשלימיהתחלתתאריךלפניאחתשנהעדהמאוחרלכל,רשאייהיההמבוטת(וא

לעיל(ב)9בסעיףכמפורט"לתשלוםהחודשיתהגימלה-עללוותר,הגימלה
-להלןרטות!תמפ(4)-ו(3),(2),וו)האפשרויותמביןבאחתבמקומהלבחור)

המבוטחתכאשר(3)-ו(2),(1)ת~"האפשרמביןובאחתגברהואהמבטחכאשר
תחוללללהנזכרותמהאפשרויותאחתבשרתעלהמבוכוחהודשלא.אישההיא
כמפורט"לתשלוםהחודשיתהגימלה"שללמבוטחתשלוםחובתהחברהעל

.לעיל(ב)9ף'בסע
תקראמהןאחתכלאשר)הבאותהאפשרויותמארבעאחתכללפיהגימלאות(ב)

התחלתמתאריךהחברהידןעלתשולמנה.("מותאמתגימלה"זובפוליסה
:ההידשיתהחמלהתשלומי

בטבלהאשרלשיעורבהתאם,למבוטחחודשמדהגימלהתשקם(י1
המבוטחעודוכלהחודשיתהגימלהתשלומיהתחלתמתאריך,(ג)שבסעיף

הגימלהתשלוטהתחלתתאריךלאחרהמבוטחמיתבמקרה.בחייםישאר
הגימלהתשלומיימשכו,חודשייםגימלהתשלומי60לוששולמוולפני

)Joloהגימלהתשלומיהתחלתמאזהחדשייםהתשלומים60תוםעד.

בסעיףבטבלהאשרלשיעורבהתאם,למבוטחחודשמדיהגימלההשחם(2)
ישארהמבוטחעודוכלהחידשיתהגימלהתשלומיהתחלתמתאריך,(ג)

הגימלהתשלומיההחלהתאריךלאחרהמבוטחנאתבמקרה.בהיים
תשלוםכלאות'החודשהכמלהלתשלוםהחברהחבותלחלוטיןתיפקע
.אחר

בסעיףבטבלהאשרלשיעורבהתאם,למבוטחחודשמדיהגימלהתשלום(3)
ישארהמבוטחעודוכלהחודשיתהגימלהתשממיהתחלתמתאריך.(ג)

,הגימלהמי,תשלהתחלתתאריךלאחרהמבוטחמותבמקרה.בחוים
Q)wnלפי)חודשייתגימלאות25-להשווהפענןחדסכוםלמוטבהחברה
לחלוטיןתיפקעזהועם("מותאמתלשמלההפיכתהלפניהממלהסכום
.המותאמתהחודשיתהגימלהלתשלוםהתברהחבות ,

תשלומההמשך;המבוטחשלחייוימילכלחודשיתממלהתשלום(4
,המבוטחשלמותולאחר,(הפוליסהבעלבחירתלפי-בחלקהאובמלואה)

כאשת.המבו0חבעלהסגתלאחרבחייםתהיהאם,חייהימילכל,לאשתו
שבוביוםלמבוטחהנשואההאישהאתיראו-זןפיסקהלצורךהמבוטח

הבמסיתהחודשיתהגימלהסכום.זובפיסקההמפורטתבאפשרותבחר
,כאמור,שתשולםת'הבסיסהחודשיתהגימלהסכוםוכןלמבוטחלס,שתש

תשלבקהתחלתתאריךלפניאחתשנתהחברהידי-עלקבע",לאלמנתו
התחלתבמועדשיהיהכפי,אישתוושלהמבוטחשלגילםיסדעל,הגימלה
שלבחירתולפי-אלפ)שתהגימלהשייעורבסיסעלכן!,נזלה,הגתשלונף

.בעלהמותלאחרהמבשחלאשת-הפוליסהבעל
התחלת-לתארץועדזופקקהלפיהאפשרותבחירתמיוםשנהתוךאם

,למבוטחתשולם,מאישתוהתגרשאוהמבוטחהתאלמןהסמלהתשלומי

בהתאםחידשיתגומלה,החודשיתהגימלה'תשלומהתחלתמתאריך
חלקהיאהאחרונהההוראה.לעיל(2)(ב)קטןבסעיףם'רט;המפלתנאים
.זובפיסקההמפורטתמהאפשרותנפרדבלתי

הכמלאותשיעורייקבעי,לעילהמפורטותהאפשרוותבאחתהמבוטחבחר(ג)
-;דלהלןלטבלאותבהתאםלמוטבאולמבטחשתשולמנההמותאמות

גברים:'אטבלה

האפשרויות'לפמיתאמתגימלהבתאריךגיל
תשלומיהתתלת
קטןסעיףקטןסעיףקטןף'סעהחודשיתהגימלה

6530.10500.10750.96

7080.10940.11310,99

נשים:'בטבלה

האפשרויותלפימותאמתגימלה

ivoקטןסעדקטןסעיףקטן

8080.10130.10250,95

0330.10460.95ז.6530

של(ג)9לסעיףכפףהיה'מהאפשרויותאחתבכל"המותאמתהגימלה"סכום
.הכללייםהתנאים

נוספיםתנאים-23ף'סע
החודשיתהגימלהמשתלמתשבהבתקופהלפעםמפעם,לדרושרששתההברה

.בחייםעודוהמבוטחכיהוכתה(22סעיףהוראותפי-עלמתאמתגימלהלרבות)

ז

בתאריךגיל
תשלומיהתחלת
החודשיתהגימלה
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