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"סיעודית"לביטוחהכלליםהתנאים
מקרהאירעלאעודכל-היארשאית,לחברההדברגודע(א)הגדרות-גסעיף

אוהפוליסהלבעלבהודעה,הבימיתינווהאתלבטל,הביטוחהמופיעההמשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
.למבוטח:להלןכמפורטלצידו

שמקרהאו,הביטיחמקרהשאירעלאחרלחברההדגרנודע(ב).מ"בעלביטוחחברהמנורה-החברה
האמורפי-עלהביטוחחוזהשנתבטללפניאירעהביטוח.לההמצורפתההצעהוכןזהביטוחתוזה-הפייסה

בתשלוםרקחייבתהחברהתהיה,לעיל(א)קטןבגחעיףעםהמתקשר,תאגידאואדםבניחבר,האדם-הפוליסהבעל
שביןכיחסשהואיחסיבשיעור,מופחתחודשיפיצוי-בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחבחוזההחברה
נקבעתשהיתההפרמיהלביןבפוליסהשנקבעההפרמיה'..הפוליסהכבעל

האמורותהעובדותכללידיעתההובאואילוהחברהידי-עלבפוליסהנקובשמוואשרהכוליסהלפישבוטחהאדם-המבוטח
:הבאיםבמקדיטכלילפטורהוהיאלאמיתן.כמבוטח

מרמהבכוונתניתנההתשובה(1תשלומיםלקבל,הפוליסהלתנאיבהתאם,הוכאי-המוטב
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יבנען::ייןענ::%צםובג
מחידושואיהביטיהן:::ן:מג:צ:ן:::פרטיבדףהנקוביםהראשוניםהביטוחדמי-פרמיהבסיסית

.מרמהפעלובנווגתהפוליסהבעלשעלאתריסותשלומיםהביטוחדמי-הפרמיה
.הביטוחכרטידףאוהפוליסהתנאילפי,לחברהלשלם
תבבמי1פתכולים-214יף.המבוטחגילעםמשתנהשלאפרמיה--קבועהפרמיה
.כךעלכלשהןהודעותלשלוחחייבתתהיהשהחברה.65גילעדהמבוטהגילעםשמשתנהנרמיה-משתנהפרמיה
-שבפיגורלסכוםתתוסף,במועדהכלשהיפרמיהשולמהלא(ב,.קבועהתהיההפרמיה65לגילהמבוטחהגיעלאתר

באותהבחברההנהוגבשיעור,ריבית-ממנונפרדבלתיכחלקפיצויסכום"כהנקוביםהסכומים-הבסיסיהחודשיהפיצוי
,והצמדהריביתפסיקתחוקפיעלמהקבועיותרלאאךעת."הביטוחפרטידף"ב"חודשי
.בפועללתשלומהועדהפיגורהיווצרמיוםמחושבתכשהיאלמדדמשמדכשהוא,הבסיסיהחודשיהפיצוי-החודשיהפיצוי

אתלבטלזכאיתהחברהתהיה,במועדההפרמיהשולמהלא(ג).בפוליסה"הצמדהתנאי"סעיףהוראותפי-על
לעניין"החוק"להוראותבכפיפותהפוליסהפיעלהביטוח.לפוליסה"הצמדהתנאי"בסעיףכמשמעו-המדד

זהעסקיעלבפיקוחבחוקכמשמעותוהביטוחעלהמפקח-המפקח
.בבליסהכמצויין,החברהבמשרדילשלםישהפרמיותאת(ד).1981-א"התשמ,ביטוח

לתשלוםלבנקקבעהוראתידי-עלגםהפרמיותאתלשלםניתן'.,1981-א"התשמ,ביטוחעסקיעלהפיקוחחוק-הפיקוחדיני
כזהובמקרה(שיקיםשירות)התברהלחשבוןישירותפרמיות.מכוחווואוזהחוקפיעלוהוראהצו,אישור,תקנהכללרבות
,הפרמיהבסכוםבלנקהחברהחשבוןזיכויאתהחברהתראה,הפוליסהעלהחל,1981-א"התשמהביטוחחוזהחוק-החוק

הביטוחסיכןבאמצעותפרמיותלשלםניתןכןכמו.כתשלומה.ולהוראותיהלתנאיהבכפיפות
.בחברהלפקודת(ים)בשיקורקאךזאתאך,בפוליסההרשוםבתנאיכמשרט)וציעודיצורךבעלהמבוטההיות-הביטוחמקרה
הדרכיסבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההסכמת(ה).בתוקףהיאעודוכל(זופוליסה

~

יןמפורטות
לא,מסוייםבמקום,הענייןלפי,פירעונהזמןלאחראו,לעיל

.(כלשהנאחריםבמקריםגםכךלנהוגכהסכמתהתתפרשהחברהחבות.2יאנף
פרטיבדף,כמפורטקבועהינוהפרמיהנקבעהלפיוהשיעור(ו)במועדלתוקפהנכנסת,הפוליסהפיעל,החברהשלחבותה(א)

החברהזאתלמרות.האחריםהפוליסהובתנאיהביטוחששימהבתנאיזאתאולם,בפוליסתבמצוין,הביטוחהתחלת
1-מהחלהפרמיהאתשניםבחמשפעםלשנותזכאיתהחיובבהודעתהנקובה',הראשונההפרמיהבמלואה

.הביטוחעלהמפקחמראשלאישורובכפוף2007אוקטוברחישהמבוטחובן,החברהידי-עלהמוצאת,הראשונה
החברההודעתלאתריוםשטיסלתוקפויכנסכזהשינוילמבוטחשנעשתהשמיוםנוסףותנאיתשלומהבתאריך
.בכתבלמבוטחלפי,בריאותהצהרתעלחתימתומיוםאוהרפואיתהבדיקה
במועדיםתשתנההפרמיה,הביטוחפרטיבדףצויןאם(ז)הביטוחחתהלכריתתהחברההסכימהבוליוםועד,העניין

*.שםהמפורטים,הגופניבמצבו,בבריאותושינויהללא,הפוליסהפי-על
.המבוטחשלבעיסוקואובמקצועו

(חששילפיצויזכאות-5סעיףבהתאםהחודשיהפיצוימתשלוםהחברהפטורהבומקרהבכל(3כ
הואאםזהביטוחפיעל"סיעודיצורךבעל"כיוגדרהמבוטח(א)פי-עלכלשהותעלוסהחברהo>wnלא,החוקלפיאולפוליסה
סיעודיבטיפולנמצאשבעטיוכרוניבריאותימליקויסובל.זהביטוח

6מתוך3לפחותלגביווקיימיםסיעודיבמוסדאובביתו

המצבים6מתוך2לגביושקיימיםאו,הבאיםמהמצבים
:סוגריםעלשליטהאימהםאחדכאשרהבאיםעובדותגילויאי-3סעיף

עזרהללאולשתותלאכוליכולאית(1)בכתבוההצהרותהידיעותיסודעלנעשההפוליסהפי-עלהביטוח
עזרהללאלהתלבשולהתפשטאינייכיל(2)מימטעםאו,והמבוהקהפוליסהבעלידי-עללחברהשנמסרו
עזרהללאולהתגלחלהתרחץיכולאינו(3)עיקריתנאיהווה:נכונותן.לפוליסההמצורפות,הענייןלפי,מהם

עזרהללאללכתיכולאינו(4)ל"הנוהצהרותהידיעותלפיעובדותאם.הביטוחשללקיומו
עזרהללאלשכבאולקוםיכולאינו(5)מקצועו,לידתותאריך,חייואורח,בריאותולמצבהנוגעית
סוגריועלשולטאינו(6)כריתתלמועדעדהחברהמידיעתהוטהרו,המבוטחשלועיסוקו

סיעודיצורךבעלביןהחודשיהפיצויבגובההבדליםייתכנו(ב)וכן,הענייןלפי,שבוטללאחרהידושולמסדעדאו,הביטוחחוזה
פ"ע2או)הקודםשבסעיףהמבביס6מתוך3קיימיםלגביוידי-עלשנשאלהלשאלהוכנהמלאהשאיננהתשובהניתנהאס

6מתוך4קיימיםלגביוסיעודיצורךבעלובין,(לעיל(א)סעיף,כאמורחידושואוהביטוחחוזהכריתתלפני,מטעמהאוהחברה

:הבאותההוראותתהולגה
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תנינהש
אחדבכלהחודשייםהפיצויים.הקודםשבסעיףהמצבים
.ביטוחפרטיבדףמפורטיםאלוממצבים

למקריסמוגבלתזהסעיףלפיחודשייםלפיצוייםהזכאות(ג)
בתקופתלראשונהסיעודיצורךלבעלהמבוטחהפךבהם

.הפוליסה

המצביםמתוך4לגביוקיימיםכברכאילוייהשבהמבוטח(ד)
שמקורההפיכה-ובלתיחמורהפניעהנפרעאם(א)קטןבסעיף
סניליתדמנציהאואלצהיימרמחלתמסוגאורגני

קבלתיכולת,העצמיתמודעותואתאיבדושבעקבותיה
להשגחהוזקוק,בסביבהוההתמצאותהזכרוןכח,הנפלטות
.לאחריםאולעצמונזקלמטעכדיאישיתועזרהמתמדת

חריגים-6סעיף
לבלאוהפיצויסכוםלתשלוםאחראיתתחיהלאהחברה(א)

כתוצאהסיעודיצורךלבעלהמבוטחהפדאםאחרתשלום
:הבאותהסיבותמאחתעקיפהאוישירה

קשורשאינואחרנפשיליקויאועצביםהתמוטטות(1)
.אורגניתלהשתנות

אורדיואקטיביזיהוםאוגרעיניהיתוךאוגרעיניביקוע(2)
אוטרורפעולתאוצבאיתפעמהאומלחמתיתפעולה
קרינהאורנטגןקרינת,חבלניפיגועאואיבהפעולת
.גרעיניתופסולתגרעינייםתחליפים,מימנית

חמורהמפגיעהלמעטהתאבדותנסיוןאועצמיתפגיעה(3)

אואלצהיימרמחלתמסוגאורגנישמקורההפיכה-ובלתי מודעותואתהמבוטחאיבדושבעקבותיהסניליתדמנציה

וההתמצאותהזכרוןכח,החלטותקבלתיכולת,העצמית
.בסביבה

.רופאהוראותפיעלשלאבסמיםהמבוטחשימוש(4)
.כפשעהמוגדרתאלימהבפעילותהמבוטחהשתתפות(5)
המבוטחלטיסתפרטנלשהוטייסבכליהמבוטחטיסת(6)

.נוקהעיסלהובלתכשירותתעודתגעלאזרחיטייסבכלי .הריוןשמירתבעת(7)
כלאוצוריתיהכלעל(8סו4)נרכשחיסוניכשלתסמונת(8)

,זהמסוגמיקרואורגניזםי"עהנגרמתדומהתסמונת
.ווריאציותמוטציותלרבות

חוקפי-עללפיצויהמבוטחזכאישבגינהפגיעה(9)
שיבואאחרחוקאו)דרביםתאונותלנפגעיהפיצויים
.(גמקומו

לפיצויזכאיהמבוטחאסבמשטרהאובצבאהמבוטח(סו)
עלויתרהמבוטחאםגםממשלתימגורסלטיפולוראו
.זוזכות

טרוראוחבלה,איבהפעולת,ממלחמהכתוצאהפגיעה(11)
טיפולודאולפיצויזכאיהמבוטחאם,שהואסוגמכל

.זוזכותעלוויתראסוגסממשלתימגורם
,ביולוגי,אטומי:כגון)קונבנציונליבלתיבנשקפגיעה(12)

.קונבנציונלייםבליסטייםמטיליםאו(כימי
לתחומימחוךאחרתמדינהלכלהמגונחנסיעתשלבמקרה(ב)

זנאייהיהלההמרביתהפיצויתקופתתהא,ישראלמדינת
.בלבדחודשים6סיעודיצודךכגעליוגדרבובמקרה

סע

-

מפרמיהושחרורהחודשיהפיצויתשלום;ןף
לתשלוםזכאייהיהלעילכאמורסיעודיצורךבעלמבוטח(א)

כאוגדךמצבולפי,הביטוחפרטיבדףכמפורטיםבשיעורים
.(א)5קטןבסעיף

כנקובהמתנהתקופתמתוםההללתשלוםזכאייהיההמבוטח
מביןלמוקדםועד,סיעודיצורךבעלהיותומיוםבפוליסה
:הבאיםהמועדים

.המבוטחמות(1)
.סיעודיצורךבעללהיותהמבוטחפסקבוהיום(2)

ם)אבין,בפוליסההנקובה"המרביתהפיצויתקופת"סיום(3)
.נפרדותבתקופותאנזוביןברצף
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תקופתמתוםפרמיהמתשלוםמשוחרריהיההפוליסהבעל(ב)
מקבלבפוליסההמבוטחבההתקופהכלובמשךההמתנה

הפרמיהתהיההמשוחררתהפרמיה.הפוליסהפיעלפיצוי
.בלבדהתשלוםמקבלהמבוטחשלהסיעודיהכיסויבגין

נוספתהמתנהבתקופתצורךיהיהלאלעילהאמורלמרות(ג)
בעללהיותהמבוטחמשחדלימים90-מפחותשחלפובמקרה
.סיעודיצורךבעלשובהיותועדסיעודיצורך

בעללהיותהמבוטחמשתדלימים90-מיותרשחלפובמקרה(ד)
המבוטחיהיהסיעודיצורךבעלשובהיותועדסיעודי.צורך
סעיףתנאילפיההמתנהתקופתאחרירקחודשילפיצויזכאי 7(
עבורגסלמפרעחודשייםפיצוייםיקבלזחבמקרה.(א
.ההמתנהחדשי

מפגיעהכתוצאהביטוחבמקרה,9(א)6בסעיףהאמורלמרות(ה)
לנפגעיהפיצוייםחוקפיעללפיצויהמבוטחזכאישבגינה

המבוטהיהיהבמקומותשיבואאחרחוקאודרכיםתאומת* .לעיל(א)7קטןלסעיףבהתאם,פיצויחודשיששהלעדזכאי..

.בלבדאחדתודשבתההמתנהתקופתתהאזהבמקרה
סעיףלפיחודשייםפיצוייםהמבוטחשמקבל(6עד)ממודשים

.פרמיהמתשלוםמשוחרריהיהזה.

הפוליסהביטול-8סעיף
הפוליסהפיעלהביטוחאתלבטל,עתבכל,רשאיהפוליסהבעל(א)

מסירתעםלתוקפוייכנסהביטול.לחברהבכתבבהודעה
.לחברההאמורהההודעה

בגינהושולמה(א)8או(ג)4סעיףפיעלהפוליסהבוטלה(ב)

מקרהקרהאם,זכאיהמבוטחיהא,%מגילקבועהפרמיה
לדףהמצורפתבטבלהכמפורט,מופחתחודשילפיצוי,הביטוח

:(בשנים)הבאיםמהמועדיםהחלהביטוחפרטי

הכניסהגיל

39עד

40-59

60-64

ומעלה65
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משתנהפרמיהששלםמבוטח(ב)8בסעיףהאמוראףעל(ג)
?חודשלפיצויוכאייהיהקבועהלפרמיהועברשנים5לפחות

החלהביטוחפרטילדףהמצורפתבטבלהכמפורט,מופחת

.%מגיל
שלחדשימתגמולנמוךל"הנהמופחתהחודשיהפיצויאס(ד)

הערךאתתשלםהחברה(2002ינוארלמדדצמוד)ח"ש800
.פדיוןכערךכאמור

המוטבקביעת-179עיף
ורקאך,הפוליסהתנאיפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(א)

ז.בפוליסההרשוםלמוטב
תנאיפיעלבסכוםמוטבהמזכההביטוחמקרהאירעבטרם(ב)

הרשוםהמוטבאתלשנותהפוליסהבעלרשאי,הפוליסה
להשנמסרהלאחררקהחברהאתיחייבהשינוי.בפוליסה
-עלנרשםוהוא,הפוליסהבעלבחתימת,כךעלבכתבהוראה

.בפוליסהידה
מוטבלקבועזכאיהפוליסהבעליהיהלאמקרהבשוס(ג)

לקביעהמוטבשלקביעהלשנותאו,חוזרתבלתיבקביעה
בכתבהסכמתהאתמראשלכךיקבלאסאלא,חוזרתבלתי
.החברהשל

,בפוליסההרשוםלמוטבהמגיעהסכוםאתההברהשילמה(ד)
בכתבהוראהפי-עלבין,במקומוכמוטבאחרבהנרשםבטרם

ידי-עלהמאושרתצוואתופי-עלוביןהפוליסהבעלבחתימת
משוחררתההברהתהא,לאחרתשלוםעלהמורה,המשפטבית
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מנורהמ א!בפלביטוחחברה48111!!

מיוכלעזבונו.הפוליסהבעלוכלפיאחדאותוכלפיחבותמכל
.במקומושיבוא

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

קודםכתנאי.לושתדעאחרימיד,הביטוחמקרהעללחברה
להלהינתןוצריכה.הזכותלחברהתהיההתביעהלאישור

אורופאלבדיקתחשבונהעלהמבוטחאתלהעמיד,האפשרות
צורךבכךשתראהאימתוכלעתבכל,ידהעלשיתמנורופאים
.הדעתעלהמתקבלסביר

למסור,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטחאוהפוליסהבעלעל(ב)
המידעאת,לכךשנדרשלאחר,סבירזמןתוךלחברה

ואם,הבגתהלבירורלחברההדרושיםהנוספיםוהמסמכים
.להשיגם,שיוכלככל,לחברהלעזורעליו,ברשותואינם

שלהראשיבמשרדהלהימסרחייביםל"הנהמסמכיםכל(ג)
.החברה

,זהסעיףלפיוההוכחותהמסמכיםכלקבלתמיוםיום30תוך(ד)
.התביעהאודותהחלטתהאתלקבלחייבתהתברהתהיה

לההמגיעחובכל,הפוליסהבגיןתשלוםמכלתנכההתברה(ה)
.זופוליסהתנאיפי-על,המבוטתאו,הפוליסהמבעל

אתבמועדןלשלםיש,התביעהאתסופיתהחברהשתאשרעד(ו)
תחולנהאחרת,הפחיסהפי-עלמגיעשפירעונןהפרמיותכל

.הפרמיותתשלום-לאיהמתייחסותהחוקהוראות

גילהוכחת-11סעיף
נקבעהמבוטחגיל.המבוטחשלגילולפיהיתרביןנקבעתהפרמיה

שקדםזה.הביטוחתחילתלתאריךביותרהקרובהולדתויוםלפי
.אחריוהבאאולו
לשביעות,תעודהידי-על,לידתותאריךאתלהוכיחהמבוטחעל

.החברהשלרצונה

שלבמקרהאו,וכנהמלאהשאינהתשובהמתןשלבמקרה
הוראותיחולו,המבוטחשללידתולתאריךבקשרעובדותהעלמת
.הפאיסהשל3סעיף

ולצמדהתנאי-2נסעיף
מדדמשמעו("המדד":להלן)"לצרכןהמהיריםמדד"(א)

הלשכהשקבעה(וירקותפירותכולל)לצרכןהמחירים
מוסדכלידי-עליתפרסםאםאף,לסטטיסטיקההמרכזית

בין,במקומושיבואאחררשמימדדלרבות,אחרממשלתי שהוא
וביןהקייםהמדדבנוישעליהםנתוניםאותםעלבנוי

תקבע,הקייםהמדדבמקוםאחרמדדיבואאם.לאואם
המדדלביןבינוהיחסאתלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה
.המוחלף

שלהביטוחפרטיבדףהנקובהפיצויהינוהחודשיהפיצוי(ב)
שלבמקרה(ב)8לסעיףבהתאםשנקבעהסכוםאוהפוליסה

מן,המדדעלייתלשיעורמוצמדכשהוא,הפוליסהביטול
לאחרונהשפורסםהמדדועדבפוליסההנקובהיסודימהמדד

.בפועלהתשלוםיוםלפני (
:כדלקמןתחושבלחברהשתשולםהפרמיה(ג

הפרשיבתוספתתשולםלשלםהפוליסהבעלשעלהפרמיה
המדדלביןבפוליסההנקובהבסיסיהמדדביןלמדדהצמדה
ביצועיום.זהלענייי.בפועלתשלוםכלביצועביוםהידוע

951נספח

אובהמחאההנקובהמועד:אלהמביןהמאוחרהואהתשלום
שלבמקרה.החברהלמשרדיההמחאההגיעהשבוהמועד
ייאשם,החברהחשבוןלזכותבנקאיתהעברהפי-עלתשלום

.בפועלהתשלוםביצועכיוםבבנקההברההשבוןזיכוייום

קביעתפיעליהיהשיקיםבשירותהפרמיהגבייתמועד
שלהאחרוניםהימים4-באובחודש15עד1ביןביום,החברה
.החודש

התיישנות-13סעיף
שניםשלושהיאהפוליסהפי-עלתביעהשלההתיישנותתקופת
.הביטוחמקרהקרותמיום

הביטוחתקופת-14סעיף
כלששולמובתנאיהמבוטחשלחייוימילכלהינההביטוחתקופת

יחולוהפרמיותתשלוםהפסקתלאתר.זהנספחפיעלהפרמיות
.8סעיףהוראות

לחברההודעות-25סעיף
המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלשלוההצהרותההודעותכל

ורץאךלחברהימסרוהמהמגיסוכלבכתבלחברהתיגשנה
שעליהאחרתבתובתאו,בפוליסהברשום,מראשיבמשרדה
כל.(תודיעאם)לזמןמזמןהפוליסהלבעלבכתבהחברהתודיע
הסכימההחברהאםרקלתוקפויכנסבתנאיהאובפוליסהשינוי עלמתאיםרישוםורשמהבכתבלכך

בתוספתאובפוליסהכד
.לפוליסת

נוספיםתשלומים-16סעיף
המסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהבעל

עלהמוטלותאוהפוליסהעלהאליסוהעירונייםהממשלתיים
שהחברההאחריםתשלומיסכלועלהביטוחסכומיעל,הפרמיות
קיימיםהאלההמסיםאםבין,הפוליסהלפילשלםמחויבת
או,קיומהתקופתבמשךיוטלואםוביןהפוליסההוצאתבתאריך

לחברהa>w<הפורנסהבעלחייבכן.לתשלוםעדאחרומןבכל
את,(הפוליסהדמי)הפוליסהמהוצאתהמבעותההוצאותאת

ובעדקמנההעתקותבעד,הפוליסהעלהתוספותבעדההוצאות
.אחרותתעודות

י
1כתובתשינוי-17סעיף
אתהעתיק,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלאם

החברהיוצאת,חברהכךעלהודיעולאכתובתואתשינהאודירתו
הכתובתבהאהרונהלפיהודעותיהמשלוחידי-עלחובתהידיאת

.לההידועה

השיפוטמקים-18סעיף
בסמכותורקאךתהיינההזאתהפוליסהמתוךהנובעותהתביעות

.ישראלבמדינתהמוסמךהמשפטבית
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מנייהש
961נספח
0מתגילה

סיעודית

בפשייתהכייתיס
שלבמקרההביטוחפרטיבדףהמפורטהסכוםבגובהחודשיפיצוי.1

אחתכאשרפעולות2או,ADL-הפעולות3לפחותלבצעיכולתאי מהן

הפיכה-וכלתיחמורהפגיעהבמקרהאו,סוגריםעלשליטהאי שמקורה
סכום.סניליתדמנציהאואלצהיימרמחלתמסוגאורגני הפיצוי

המבוטחאותןהפעילויותלכמותבהתאםלהשתנותעשוי לבצעמסוגלאינו
.

הוצאותשלהחזר:(פרמיהלתוספתבתמורה)אופציונליכיסוי.2
אובפועלמההוצאות%80בגובה,החודשילפיצויבנוסף,רפואיות
לאישורבכפוף;מביניהםהנמוך,הביטוחפרטיבדףהמפורטהסכום
.(החברהי"עמראשההוצאה

הביטוחמקרההגדרת
סובלהואאםזהביטוחפיעל"סיעודיצורךבעל"כיוגדרהמבוטח.א

במוסדאובביתוסיעודיבטיפולנמצאשבעטיו'כרונבריאותימליקוי

6ADLמתוך3לפחותלגביווקיימיםסיעודי 's6מתוך2אוADL הים(מהנאחדכאשר
.סוגריםעלשליטהאי

6ADLמתוך4לגביוקיימיםכברכאילוייחשבהמבוטח.ב ' sנפגעאם
אואלצהיימרמחלתמסוגאורגנישמקורההפיכה-ובלתיחמורהפגיעה

קבלתיכולת,העצמיתמודעותואתאיבדושבעקבותיהסניליתדמגציה
ועזרהמתהדתלהשגחהוזקוק,בסביבהוההתמצאותהזכרוןכח,החלטות
.לאחריםאולעצמונזקלמנועכדיאישית

הביטוחתקופתמשך
.החייםכל

אוטומטילחידושתנאים
.אין

אכשרהתקופת
.אין

המתנהתקופת
.המבוטחבחירתלפי,חודשים3אואחדחודש

עצמיתהשתתפות
.אין

השיטוהתקופתבמהלךהפייסהותנאיהפרמיהשינה
200:ןבר.אוכי1-מהחלהפרמיהאתשניםבחמשפעםמקנותזכאיתהחברה
יוםיתגיסלתוקפויכנסכזהשינוי.הביטוחעלהמפקחמראשלאישורובכפוף
.בכתבלמבוטחהחברההורעתלאחר
ולאובתעריפיםבכיסוייםa"tllwנערכולא,עתהעדכי,לצייןחשוב
.הביטוחעלהמפקהלמשופילשינוייםבקשותהוגשו
ח"בשהחודשיתהפרמיהמגה

.הביטוחפרטיבדףכמפרט

:הערות

.פוליסהגורםלפרמיהלהוסיףיש

הפרמיהמבנה
:.המבנטרלבתירתבהתאם)הפרמיהלקביעתאפשרויותשתיקיימות

המבוטחעללגיסבהתאםהביטוחבתהילתתיקבעהפרמיה:קבועהפרמיה
.הפוליסהחייכללאורךקבועהתישארוהיא

החל.הכמוטחשללגילובהתאםלשנהאחתתיקבעהפרמיה:משתנהפרמיה
.קבועהלפרמיהתשתנההפרמיה65מגיל

ביטולתנאי
המבוטחידי-עלהפוליסהביטולתנאי כפוליסהבעל

בריקהפוליסהפיעלהביטוחאתלבשל,עתבכל,חשאי
-

בכתבעה מסירתעםלתוקפוייכנסהביכול.להברה
.לחברההאמורהההודעה

החברהידי-עלהפחיסהביטלתנאי תהיההחברה
אתדבכלהביטוחביטולעללמבוטחלהודיערשאית

מלאהשאינהתשובהנתןאוכזהותיתעובדהמהחברההעליסהמביטת.2
.מטעמהמיאוהחברהעזישנשאלהלשאלהוכנה

תגמולילתשלוםמרמהתביעתאוכוזבתתביעהלחברההגישהמבוטח.3
.הביטוח

.הביטוהאתלבטלזכותלחברההמקנהאחרתעילהכל.4
חוזהחוקלהוראותבכפיפותיעשההביטול,שלעילמהמקריםאחדבכל

.1981-א"ההשמ.הביטוח

החברהלחבותסייגים
.בפוליסה6בסעיף(החריגיכפירוטראה

הביטוחתגמוליתשלוםתקומתמקוך
.הביטוחפרטיבדףכמצוין

תביטוחתגמוליסוגנ".

.פיצוימסוגהינםהביטוחתגמולי
רקוישולמו,שיפוימסוגהינםרפואיותהוצאותלהחזרהביטוחתגמולי במידה

.זהכיסוירכשוהשבוטה

הביטוחסכום
.הביטוחפרטיבדףכמצויןהינוהביטוחסכום

קיימיםלגביוסיעודיצורךבעלביןהחודשיהפיצויבגובההבדליםייתכנו
עלשליטהאיהואמהםאחדאס2או)הקודםשבסעיףהמצבים6מתוך3

שבסעיףהמצבים6מתוך4קיימיםלנביוסיעודיצורךבעלובין,(סוגרים
פרטיבדףמפורטיםאלוממצביםאחדבכלהתודשייסהכיפויים.הקודם
.ביטוח

בביתטיפשעבורהביטוהתגמעי
טיפולעבורהביטוחלתגמוליזהיםבביתטיפולעבורהביטוחתגמולי אין.במוסד

.קבלותבמסירתצורך
הביטוחמקרהבקרותהפרמיהמתשלוםשחרור
.קיים

הפרמיהסקאלת
:.הביטוחפרטיבדףכמצוין

הפרמיההעלאתבגיןהמבוטחזבהא
(.אין

(.מסולקערך
הפרמיהתשלוםאיעקבהחברהי"עאו,המבוטחי"עהפוליסהבוטלה
אם,באי(המבוטחיהא,%מגילקבועהפרמיהבגינהושולמה,במועדה

לדףהמצורפתבטבלהכמפורט,מופחתתודשילפיצוי,הביטוחמקרהקרה
ג*:(בשנים)הבאיםמהמועדיםהחלהביטוחפרטי

מכניסתגיל

39עד

40-59

60-64

-,- ומעלה65

פיצויתקופת
שניםע31

(כולל)

"
4ץ

3,-%

2*%
%*ו

פיצויתקופת
ועדשנים3מעל

שנים5
3+X
2*%

1*%

x

+

l

תקשת
5מעלפיצוי שניס

2*%

%+ו

%די !x+

I

קצועהלפרמיה
הביטוחפרטילדףהמצורפתבטבלהכמפורט,מזפתתתודשילפיצויזכאי
.%מגילהחל
צמ71)ח"ש800שלחדשימתגמולנמוךל"הנהמופחתהחודשיהפיצויאס

.פדיוןכערךכאמורהערךאתתשלםהחגרה)zOOZינוארלמדד

המבוטחלגילהביטוחשכוטביןתלות
.תלותאין

אחריםמביטוליםתגמעיסקיזת
.קיזוזאין

:הבאיםמהמקרים

.במועדןהפרמיותבגינושולמולאאומשלסאינוהמבוטה.1

שלמקרהובבלהפייסהבתנאיבמפורטהינםהקובעיםהתנאים.מהפחיסהחלקמהווהואינו,בלבדלמידעהוא"גאותגילוי"נספח
.בפחיסההאמוריגבר,סתירה
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