
שייהש
אישיתהגנהלביטוחהכללייםהתנאים

גמלכקופתמוכרלא
הגדרות-1סעיף

המופיעההמשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
:להלןכמפורטלצידו

.מ"בעלביטוחחברהמנורה-החברה
ותוספתנספחוכלההצעהוכןזהביטוחחוזה-הפוליסה
.לההמצורפים

עםהמתקשר,תאגידאואדםבניחבר,האדם-הפוליסהבעל
בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחבחוזההחברה
.הפוליסהכבעל

נקובשמוואשרהפוליסהלפיבוטחושחייוהאדם-המבוטח
.כמבוטחבפוליסה
בקרות,הביטוחלסכום,הפוליסהלתנאיבהתאם,הזכאי-המוטב
.הביטוחמקרה

נפרדבלתיחלקוהמהווהלפוליסההמצורףדף-הביטוחפרטידף
לרבות,הספציפיהביטוחופרטיהפוליסהמספרהכולל,ממנה
.הביטוחתקופת
פרטיבדףהנקוביםהראשוניםהביטוחדמי-בסיסיתפרמיה
.הביטוח
הפוליסהבעלשעלאחריםותשלומיםהביטוחדמי-הפרמיה
האמורהתוספתכללרבות,הפוליסהתנאילפי,לחברהלשלם

.בפוליסה
לחברהלשלםהפוליסהבעלשעלתשלומים-לפרמיההתוספת

כיהחודשיהחשבוןעריכתלאחר,שיתבררעתבכללפרמיהמעבר

.שליליתהינה"המצטברהבונוסיתרת" .מהפרמיה%15שמעללפרמיההתוספתיתרת-העודפתהתוספת

פרטידף"בככזההנקובההתחלתיהסכום-היסודיהביטוחסכום
."הביטוח
פי-עללמדדמוצמדכשהוא,היסודיהביטוחסכום-הביטוחסכום

תשלוםלהפסקתעד,בפוליסה"הצמדהתנאי"סעיףהוראות
.הפרמיה

הפוליסהביטולבמקרההפוליסהלבעלהמגיעהסכום-פדיוןערך
.וכסדרןבמלואןהפרמיותשולמואם
או,הפוליסהעלהרובץחובכלבניכויהפדיוןערך-נקיפדיוןערך

.בטחוןלומשמשתשהפוליסה
בין,המשמשיםהביטוחפרטיבדףערכיםטבלת-מסולקערך

.המסולקהביטוחסכוםלחישובהשאר
.פרמיותמתשלוםחופשי,מוקטןבסכוםביטוח-מסלקביטוח
כסילוקהדבריחשב,היסודיהביטוחסכוםמלואוסולקבמידה
היסודיהביטוחמסכוםחלקסילוקיחשבחלקיכסילוק.מלא

שלאהיסודיהביטוחסכוםבגיןהביטוחדמיישולמוובמקביל
.סולק
ערכיםלפיהמחושבמוקטןהביטוחסכום-מסולקביטוחסכום

.ביטוחפרטיבדףהמופיעיםהמסולקים
התשואותמזרותממנואשרמסוייםהשקעותסל-ההשקעותתיק

.זופוליסהפי-עלהזכויותלחישובבסיסהמהוות
.החברהשלההשקעותבתיקהשקעות-השקעות
עסקיעלהפיקוחבחוקכמשמעותוהביטוחעלהמפקח-המפקח
.1981-א"התשמ,ביטוח
,1981-א"התשמ,ביטוחעסקיעלהפיקוחחוק-הפיקוחדיני עלוהוראהצו,אישור,תקנהכללרבות

.מכוחווגאוזהחוקפי התשמהביטוחחוזהחוק-החוק
,הפוליסהעלהחל,1981-א" .ולהוראותיהלתנאיהבכפיפות

(ההוןהשקעתודרכיהביטוחעלהפיקוחתקנות-התקנות

כפי2000א"התשס-התחייבויותיווניהולמבטחשלוהקרנות
.לעתמעתשתחולנה

הלשכהשקבעה(וירקותפירותכולל)לצרכןהמחיריםמדד-מדד
מוסדכלידי-עליתפרסםאםאף,לסטטיסטיקההמרכזית
שהואבין,במקומושיבואאחררשמימדדלרבות,אחרממשלתי

אם.לאואםוביןהקייםהמדדבנוישעליהםנתוניםאותםעלבנוי
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המרכזיתהלשכהתקבע,הקייםהמדדבמקוםאחרמדדיבוא
.המוחלףהמדדלביןבינוהיחסאתלסטטיסטיקה

(שלילייםאוחיובים)הבונוסיםשלמצטברחשבון-חודשיחשבון

.מההשקעותהנובעים
ליוםההשקעותשלהמשוערךהשווי-החודשיהמשוערךהשווי החשבוןנעשהבוהחודששלהאחרוןהעסקים

.החודשי תוספת-תוספת
.(15ב1'סעלהלןכמפורטהניהוללדמי בונוס

המצטברתליתרההנזקףמהשקעותהנובעהפסדאורווח-
."המצטברהבונוסיתרת"בפוליסה
אולזכותתעמודאשר,תחשיביתיתרה-המצטברהבונוסיתרת
כמוגדר,הענייןלפיהמוטבאו,הפוליסהבעלאו,הפוליסהלחובת
.בולאמורובכפוף,להלן15בסעיף
.שליליגםלהיותיכולכאמורשבונוסבזהמובהרספקהסרלמען

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

בתנאיזאתאולם,בפלייהכמצויין,הביטוחהתחלת
החיובבהודעתהנקובה,הראשונההפרמיהבמלואהששולמה
חישהמבוטחוכן,החברהידי-עלהמוצאת,הראשונה
למבוטחשנעשתהשמיוםנוסףותנאיתשלומהבתאריך
לפי,בריאותהצהרתעלחתימתומיוםאוהרפואיתהבדיקה
הביטוחחוזהלכריתתהחברההסכימהשבוליוםד%,העניין

,הגופניבמצבו,בבריאותושינויחללא,הפוליסהפי-על
.המבוטחשלבעיסוקואובמקצתו

נגרםאם,"הביטוחסכום"מתשלוםפטורהתהיההחברה(ב)
אםנביןלהתאבדותנסיוןאו,התאבדותעקבהמבוטחמות

מיוםשנהתוך,(לאואםוביןבדעתושפויהיההמבוטח
לאחרהפוליסהחידושמיוםאו,הביטוחחוזהכריתת

.הענייןלפיהכל,שבוטלה
,"הביטוחסכום"מתשלוםהחברהפטורהבומקרהבכל(ג)

ערך"אתהחברהתשלם,"החוק"לפיאולפוליסהבהתאם
ועם,להלן(ד)5בסעיףכהגדרתוהפוליסהשל"הנקיהפדיון
.הפוליסהתתבטלתשלומו

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

עיקריתנאימהווהנכונותן.לפוליסההמצורפות,הענייןלפי,מהם
אורח,בריאותולמצבהנוגעותעובדותאם.הביטוחשללקיומו
הוסתרו,המבוטחשלועיסוקומקצועו,לידתותאריך,חייו

למסדעדאו,הביטוחחוזהכריתתלמסדעדהחברהמידיעת
שאיננהתשובהניתנהאםוכן,הענייןלפי,שבוטללאחרחידושו
לפני,מטעמהאוהחברהידי-עלשנשאלהלשאלהוכנהמלאה
ההוראותתחלנה,כאמורחידושואוהביטוחחוזהכריתת
:הבאות

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

הפוליסהבעלזכאי,זהסעיףמכחהפוליסהאתהחברהביטלה(ב)
צמוד,הביטולשלאחרהתקופהבעדששילםהפרמיותלהחזר
הפוליסהבעלפעלאםזולת,המבטחהוצאותבניכוי,למדד
.מרמהבכוונת

שמקרהאו,הביטוחמקרהשאירעלאחרלחברההדברנודע(ג)
האמורפי-עלהביטוחחוזהשהתבטללפניאירעהביטוח
סכוםבתשלוםרקחייבתהחברהתהיה,לעיל(א)קטןבסעיף
הפרמיהשביןכיחסשהואיחסיבשיעור,מופחתביטוח

ידי-עלנקבעתשהיתההפרמיהלביןבפוליסהשנקבעה
.לאמיתןהאמורותהעובדותכללידיעתההובאואילוהחברה

:מאלהאחדבכלכלילפטורהתהיההחברה(ד)

מ"בעלביטוחחברהמנורה4מתוך1מנורה141ע2001/08/01



שייהש
;מרמהבכוונתניתנההתשובה(1)
ביטוחבדמיאף,חוזהבאותומתקשרהיהלאסבירמבטח(2)

זהבמקרה;לאמיתוהמצבאתידעאילו,יותרמרובים
התקופהבעדששילםביטוחדמילהחזרהמבוטחזכאי ,הביטוחמקרהקרותשלאחר

.המבטחהוצאותבניכוי
לפרמיהותוספתהפרמיותתשלום-4סעיף

מבלי,בפוליסההקבועיםהפרעוןבזמניתשולמנההפרמיות(א)
באחת,כךעלכלשהןהודעותלשלוחחייבתתהיהשהחברה
תשלוםחובת.החברהתסכיםשלהןהתשלוםמדרכי בכךאיןאולם,הביטוחמקרהקרותעםנפסקתהפרמיות

כדי חלפרעונןשזמןפרמיותמתשלוםהפוליסהבעלאתלפתור

.הביטוחמקרהקרותלפני
-שבפיגורלסכוםתתוסף,במועדהכלשהיפרמיהשולמהלא(ל

באותהבחברההנהוגבשיעורריבית-ממנונפרדבלתיכחלק
כשהיא,%15-מיותרלאאך(%5.7-2001לשנתנכון)עת

.בפועללתשלומוועדהפיגורהיווצרמיוםמחושבת
החברהתהיה,במידהממנהחלקאוהפרמיהשולמהלא(ג)

להוראותבכפיפותהפלייהפיעלהביטוחאתלבטלזכאית
.זהלענייןהחוק

.בפוליסהכמצויין,החברהבמשרדילשלםישהפרמיותאת(ד)
לתשלוםלבנקקבעהוראתידי-עלגםהפרמיותאתלשלםניתן

כזהובמקרה(שיקיםשירות)החברהלחשבוןישירותפרמיות
,הפרמיהבסכוםבבנקהחברהחשבוןזיכויאתהחברהתראה

.כשולמה
המפורטותהדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההסכמת(ה)

לא,מסוייםבמקום,הענייןלפי,פרעונהזמןלאחראו,לעיל
.כלשהםאחריםבמקריםגםכךלנהוגכהסכמתהתתפרש

כאמורהחודשיהחשבוןעריכתלאחר,שיתבררעתבכל(ו)
הינה"המצטברהבונותיתרת"כיהפוליסהשל15בסעיף
,הפוליסהבעלעלתחול,(מצטברהפסדהתהווה)שלילית
לפרמיהתוספתלחברהלשלםהחובה,להלןלאמורבנוסף
.עתבאותההחלה

אתלהבטיחכדי,החברהידי-עלתיקבע"לפרמיההתוספת" שלתשלומו
."הביטוחסכום" שלדינה(ז)

זופוליסהוהוראותהפרמיהכדין"לפרמיההתוספת" עלגםיחולו
."לפרמיההתוספת" ,לפרמיההתוספתששולמהלאחר,יתברראם.1

יתרת"כי המצטברהבונוס
בתוספותבהתחשבוכיחיוביתהינה" שלתשלומומובטחשולמוכבראשרפרמיה

סכום" הביטוח
."לפרמיההתוספת"תשלוםאתהחברהתבטל," לאאולפרמיההתוספתבוטלהלאעודכל,ספקהסרלמען

הפוליסהבעלמחוייב,להלןכאמורחלקיסילוקנעשה
אוהביטוחתקופתלתוםעד"לפרמיההתוספת"בתשלום

.המוקדםלפי,המבוטחשלמותוליוםעד
סעיףפי-על"פרמיהתוספת"הפוליסהבעלעלהוטלה.2

לחברהבכתבלבקשזכאיהפוליסהבעליהיה,לעיל(ו)קטן
חלקיבאופןולסלקהפרמיהתוספתתשלוםאתלהפסיק

תוספתהחברהגבתה.((ג)5סעיףלהלן)הביטוחאת
סכום"שלתשלומוהובטחשכברלאחרגםלפרמיה
צמודהכשהיאהמיותרתהפרמיהתוחזר-"הביטוח
.ההחזרלמועדועדהגבייהממועדההשקעותלתיק

סעיףפי-על"פרמיהתוספת"בחוייבהפוליסהשבעללאחראם(ח)
%15עלעלתהלפרמיההתוספתכיהתברר,לעיל(ו)קטן

לבעלבכתבהודעההחברהתשלחהראליערכהלפי,מהפרמיה
,בפוליסהכזהמוטבקייםאםחוזרהבלתיולמוטבהפוליסה

הפוליסהובעל,וסכומה"לפרמיההתוספת"הטלתדברעל
יתרתואילו%15בשיעורלפרמיהתוספתלשלםחייביהיה

ממועדיום60בתוך.הפוליסהלחובתתזקףלפרמיההתוספת
מהחברהבכתבלבקשהפוליסהבעלרשאיההודעהמשלוח
ממועד,%15שמעללפרמיההעודפתהתוספתאתאףלגבות

.ואילךהאישור
אתלשלםהאמורהבתקופההפוליסהבעלביקשלאאם

הפוליסהשלחלקיסילוקיחול,לפרמיההעודפתהתוספת
.זהחלקימסילוקחזרהתהיהולא,(5סעיףלהלן)
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האמורההפרמיה-משמעו"הריאליבערכהפרמיה",זהלעניין
1-הביוםהידועהמדדעלהשבויחסבאותוגדלהכשהיא
הפרמיותתשלוםחלשבוהאחרוןהמועדאוהאחרוןלינואר

לפי"לפרמיההתוספת"הטלתביוםהידועהאחרוןהמדדועד
.המקרה

תוך,כאמורהחלקיהסילוקאתבכתביבקשהפוליסהבעלאם(ט)
יהיה,לעיל(ט)קטןסעיףפי-עלההודעהמשלוחממועדיום60
ששולמההפרמיהתוספתשללהחזרזכאיהפוליסהבעל

הסילוקלהיקףובכפוף,האמורהההודעהמשלוחממועד
.שיבקש

חפץאינוכי,לעיל(ח)קטןבסעיףכאמור,הפוליסהבעלהודיע(י)
מסכוםחלקאותוהחברהתמיר,"לפרמיההתוספת"בתשלום
סכום"ומסולקלביטוח,הפרמיהלתוספתשקולאשר,הביטוח
.זהמסילוקחזרהתהיהולא-בהתאםיופחת"הביטוח

בשינויים,יחולובמלואוהביטוחסילוקלגבישלהלןההוראות
.זהבסעיףכאמורהביטוחשלחלקיסילוקעלגם,המחוייבים

הפוליסהוסילוקביטול,פדיון-5יעיף

אתחלקיאומלאבאורחלבטל,עתבכל,רשאיהפוליסהבעל(א)
ייכנסהביטול.לחברהבכתבבהודעההפוליסהפיעלהביטוח
הביטוחבוטל.לחברההאמורהההודעהמסירתעםלתוקפו

בהתאםאוזהסעיףלהוראותבהתאםהפוליסהפי-על
ידיעלאוהפוליסהבעלידיעלבין,לעיל(ג)4סעיףלהוראות
לביטוחהביטוחיומר,הפוליסהפדיוןנדרשולאהחברה
ערךהביטולבמועדלגביוקייםאם,להלןכמשמעותומסולק
ערךעתבאותהלגביהוקייםהפוליסהפדיוןנדרש.מסולק
.הנקיהפדיוןערךהפוליסהלבעלישולם,פדיון

הפוליסהבעליהיה,וכסידרןבמלואןהפרמיותשולמואם(ב)

:דרישתולפי,זכאי הפדיוןערךשלבסכוםהפוליסהלפדיון(1)
פדיוןערך.הנקי הביטוחלסכוםבהתאםשיחושבהסכוםיהיההפוליסה

חובבניכוי,לפוליסההמצורףהפדיוןערכיוללוחהיסודי אוובתוספת,כזהחובקייםאםזופוליסהבגיןפרמיות

מערך"המצטברהבונוסיתרת"שלהענייןלפיניכוי .לפוליסה15בסעיףכמשמעותוהפדיון
הבונוסיתרת" המצטבר

מועדלפניסמוךתחושב,זהקטןסעיףלצורך" .הפוליסהפדיוןתשלום

חופשי,מסולקלביטוחהפוליסהפי-עלהביטוחלהמרת(2)
ערכיםטבלתלפימוקטןביטוחבסכום,פרמיותמתשלום
הביטוחסכום.הביטוחפרטיבדףהמופיעהמסולקים
כפול1000-ללחלקהמסולקלערךשווהיהיההמסולק

.היסודיהביטוחסכום
שווהיהיהשיסולקהביטוחסכום,חלקיסילוקשלבמקרה(ג)

הפרמיהאולפרמיההתוספתאוהעודפתהתוספתביןליחס
סכוםלשמירתהדרושההפרמיהלבין,הענייןלפי,שבוטלה
שהיההביטוחבסכוםמוכפל,הסילוקלמועדעוברהביטוח
."לפרמיההתוספת"נקבעהבטרםקיים

אוהמבוטחמתמכןולאחרמסולקלביטוחהביטוחהומר(1)(ד)
המסולקהביטוחסכוםיקבע,הביטוחתקופתלתוםהגיע
שלתוצאותיהןי"עפהמוטבאוהמבוטחזכאילו

הביטוחסכוםחושבפיהעלהריביתבניכויההשקעות
.(%5.2)היסודי ממסדזהלענייןתחללא,מסלקלביטוחהביטוחהומר(2)

סעיףפיעללמדדההצמדההפרמיהתשלוםהפסקת
ישתנההמסולקהביטוחוסכום,בפלייהההצמדה

פיהעלהריביתבניכויההשקעותשלתוצאותיהןפי-על
שלהפדיוןערך.(%5.2)היסודיהביטוחסכוםחושב

הביטוחסכוםחילוקידי-עליחושבהמסולקהביטוח
ביןביחסהפדיוןערךלתשלוםעוברערכולפי-המסולק

פרטיבדףהמופיעיםהפדיוןערךלביןהמסולקהערך
.הפדיוןלמועדנכוןהביטוח

,יחולו,במלואוהביטוחסילוקלגבידלעילההוראות(3)
סכוםשלחלקיסילוקעלגם,המחויביםבשינויים
.הביטוח
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שייהש
הלוואות-6סעיף

שאינובסכוםהלוואהמהחברהלבקשרשאיהפוליסהבעל(א)
עלשהביטוחבתנאיזאת,"הנקיהפדיוןערך"מ%90עלעולה

."מסולקביטוח"להומרלאזופוליסהפי תינתןההלוואה(ב)
עלייקבעואשרהריביתשיעורולפיהתנאילפי

אישרהשהחברהבתנאיוזאת,ההלוואהמתןביוםהחברהידי .הפוליסהלבעלההלוואהמתן

הפוליסהתיפדה,מסולקלביטוחהביטוחהמרתשלבמקרה(ג)
אלא,ההלוואהבגיןעתבאותההחוביתרתבגובה,חלקיפדיון
מהיוםיום30תוך,כאמור,החוביתרתלחברהתסולקכןאם

.בכתבהחברהזאתשדרשה
הפוליסהחידוש-7סעיף
שערךובתנאי-מסולקלביטוחהומרהאו,הפוליסהבוטלהאם

חידוש.חידושהאתלבקשהפוליסהבעלרשאי-שולםלאהפדיון
ידי-עלשייקבעולתנאיםבהתאםיהיהזהסעיףפיעלהפוליסה
בגיןשהחובובתנאי,החידושבמועד,דעתהשיקולפי-על,החברה
במועדחיעודנושהמבוטחנוסףותנאיבמלואוישולםהחידוש
.זהתשלום

הפוליסהושעבודהמוטבקביעת-8יעיף
אך,הפוליסהתנאיפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(א)

.החוקי"עפשאיריואובפוליסההרשוםלמוטבורק
תנאיפיעלבסכוםמוטבהמזכההביטוחמקרהאירעבטרם(ב)

הרשוםהמוטבאתלשנותהפוליסהבעלרשאי,הפוליסה
להשנמסרהלאחררקהחברהאתיחייבהשינוי.בפוליסה
נרשםוהוא,הפוליסהבעלבחתימת,כךעלבכתבהוראה

.בפוליסהידה-על
מוטבלקבועזכאיהפוליסהבעליהיהלאמקרהבשום(ג)

לקביעהמוטבשלקביעהלשנותאו,חוזרתבלתיבקביעה
בכתבהסכמתהאתמראשלכךיקבלאםאלא,חוזרתבלתי .החברהשל

,בפוליסההרשוםלמוטבהמגיעהסכוםאתהחברהשילמה(ד)
בכתבהוראהפי-עלבין,במקומוכמוטבאחרבהנרשםבטרם

ידי-עלהמאושרתצוואתופי-עלוביןהפוליסהבעלבחתימת
משוחררתהחברהתהא,לאחרתשלוםעלהמורה,המשפטבית
יורשיו,עזבונו,הפוליסהבעלוכלפיאחדאותוכלפיחבותמכל
.במקומושיבואמיוכל

יהיה,בחייםעודושהמבוטחובתנאי,הביטוחתקופתתוםלפני(ה)
יחייבלאזהשעבוד.הפוליסהאתלשעבדרשאיהפוליסהבעל
דברעלבכתבהודעההחברהקיבלהאםאלא,החברהאת

,המוטבשלזכויותיהם.הפוליסהבעלידי-עלחתומה,השעבוד
.האמורלשעבודכפופותיהיווהמבוטחהפוליסהבעל

ותשלומההתביעה-9יעיף
כךעללהודיעהמוטבאוהפוליסהבעלחייב,המבוטחבמות(ו()

.לונודעשהדברלאחרמידלחברהבכתב
שהפרמיותובתנאיהביטוחתקופתבתוםאוהמבוטחבמות(ב)

הסכומיםאתלמוטבהחברהתשלם,וכסדרןבמלואןשולמו
:להלןהמפורטים

החברהתשלם,בתוקףהביטוחבהיותהמבוטחבמות(1)
,בפוליסההאמורפי-על"הביטוחסכום"אתלמוטב
הפוליסהלזכותשנזקפה"המצטברהבונוסיתרת"בצירוף
בכלואולם-הפטירהיוםלפניהאחרוןהחודשיבחשבון
סכום"מלמבוטחשישולםהסכוםיפחתלא,מקרה

תהיה"המצטברהבונוסיתרת"אםאףוזאת,"הביטוח
אם,שנעשההביטוחסכוםלסילוקבכפוףוהכל,שלילית
.נעשה

תשלם,בחייםשהמבוטחובתנאיהבטוחתקופתבתום(2)
הבונוסיתרת"בצירוף,הביטוחסכוםאתלמוטבהחברה

בהתאם,לחובתהאוהפוליסהלזכותשנזקפה"המצטבר
תקופתתוםמועדלפנישנעשההאחרוןהחודשילחשבון
.הביטוח

במותאוהביטוחתקופתבתוםמסולקתוהפוליסהבמידה
5בסעיףלאמורבהתאםלתשלוםהסכומיםיחושבוהמבוטח

.לעיל
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הביטוחמקרהבעקבות,הפוליסהפי-עללתשלוםתביעה(ג)

המסמכיםכלבצירוףבכתבלחברהתימסר,לעילכאמור
.סבירבאופןבוהמבוקשים

תוךלחברהלמסור,הענייןלפי,המוטבעלאוהפוליסהבעלעל(ד)
הנוספיםוהמסמכיםהמידעאת,לכךשנדרשלאחר,סבירזמן

עליו,ברשותואינםואם,חבותהלבירורלחברההדרושים
.להשיגם,שיוכלככל,לחברהלעזור

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

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

תקופתבתוםהפוליסהפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(ז)
והמסמכיםהמידעלהשנמסרומהיוםימים7תוך,הביטוח
.לעיל(ד)קטןוסעיף(ג)קטןבסעיףכאמור

לההמגיעחובכל,הפוליסהבגיןתשלוםמכלתנכההחברה(ח)
.זופוליסהפ"עהמבוטחאו,הפוליסהמבעל

התיישנות-10יעיף
שניםשלושהיאהפוליסהפי-עלתביעהשלההתיישנותתקופת
.הביטוחמקרהקרותמיום

גילהוכחת-11סעיף
יוםלפינקבעהמבוטחגיל.המבוטחשלגילולפינקבעתהפרמיה
אולושקדםזה,הביטוחתחילתלתאריךביותרהקרובהולדתו
.אחריוהבא
לשביעות,תעודהידי-על,לידתותאריךאתלהוכיחהמבוטחעל

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

המדדמןפירושה,מהפוליסהתשלומיםלגבילמדדהצמדה(ו()

יוםלפנילאחרונהשפורסםהמדדועדבפוליסההנקובהיסודי אחרתנקבעבהםהנספחיםעליחוללאלעילהאמור.התשלום

.החוקלהוראותובכפוף
:כדלקמןתחושבלחברהשתשולםהפרמיה(ב)

הפרשיבתוספתתשולםלשלםהפוליסהבעלשעלהפרמיה
המדדלביןבפוליסההנקובהבסיסיהמדדביןלמדדהצמדה
ביצועיום,זהלעניין.בפועלתשלוםכלביצועביוםהידוע

אובהמחאההנקובהמועד:אלהמביןהמאוחרהואהתשלום
שלבמקרה.החברהלמשרדיההמחאההגיעהשבוהמועד
ייחשב,החברהחשבוןלזכותבנקאיתהעברהפי-עלתשלום

.בפועלהתשלוםביצועכיוםבבנקהחברהחשבוןזיכוייום

הביטוחתקופת-13יעיף
תפחתולאקבועההינההביטוחפרטיבדףהנקובההביטוחתקופת

.שנים10-מ

ודיווחחשבונותניהולהשקעות-14יעיף
מיתרבנפרדינוהלו,לתקנותבהתאםתבוצענהההשקעות(ו()

.נפרדיםחשבונותלגביהןוייערכוהחברההשקעות
,הבלעדידעתהשיקוללפיהחברהידי-עלייעשוההשקעות(ב)

בתשואותהתחשבותתוךמקצועיותמידהאמותפי-על
שלעניינםפניעלשיקולוכלענייןכללהעדיףומבליובסיכונים

בשקידה,לבבתוםוזאתהתכניתבמסגרתהמבוטחיםכלל
,ההשקעותעללהחליטבבואה.נאותהובזהירותסבירה
:אלהאתהשארביןהחברהתשקול

לתשואותלבבשים,סוגמאותוחילופיתהשקעהאפשרות(1)
.ביניהםוליחסהצפוייםולסיכונים

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

עסקיעלהפיקוחתקנותפיעלהודעותלמבוטחתשלחהחברה(ג)
.לעתמעתשישתנוכפי(ביטוחבחוזיתנאים)ביטוח

המצטברהבונוסחישוב-15סעיף
חשבוןהחברהתערוך,האחרוןהעסקיםביום,לחודשאחת(ו()

הנובעים(שלילייםאוחיובים)הבונוסיםשלמצטבר
.מההשקעות

המצטברהבונוסיתרתתקבע"החודשיהחשבון"בעריכת(ב)
ההוראותתמצית.("המצטברהבונוסיתרת":להלן)

:כדלקמןהינה,זהלענייןוהנוסחאות

אתחודשמדיהחברהתקבע"החודשיהחשבון"במסגרת(1)

סעיףפי-עלהקובעליום"ההשקעות"שלהמשוערךהשווי )החשבוןנעשהלגביובחודש,(מזקטן

המשוערךהשווי"
.("החודשי מתוךתגבההחברה(2)

חודשייםניהולדמי"ההשקעות" מ%20/1שלבשיעור
."החודשיהמשוערךהשווי" עריכתבמסגרת(3)

החברהידי-עליקבע"החודשיהחשבון" שלהחודשיתהתשואהשיעור
יחושבאשר,"ההשקעות" -על

התשואה":להלן)שלהןהרלבנטיותהנוסחאותפי החודשית
:(י-הבחודשRmשתסומן," :נגדיר

A=השוטףהחודשבסוףההשקעותשלהמשוערךהשווי.
B=בניכויביטוחעתודתDACתביעותבגיןשהשתחררה

.החודשבמשךששולמו
c=הקודםהחודשבסוףההשקעותשלהמשוערךהשווי.
D=החודשבמשךההשקעותבתיקשהושקעוסכומים.
E=4-מ%6.0של12-ההחלק-ניהולדמי.

שניתנוהלוואותכוללותהשקעות,ספקהסרלמען
לאותוהשייכיםומזומנים,הפוליסותפדיוןערךבמסגרת

.השקעותתיק

Rm=(8+4-ם-0-[)אזי (ם+2/8-0)

שלאבסכום,הניהוללדמיתוספתלגבותרשאיתהחברה(1
,ההשקעותתיקשלהראליתמהתשואה%15עליעלה
ותיגבהשתחושב,לעילהקבועיםהניהולדמיניכוילאחר
:להלןלאומרבכפוף

בערכיםשנתיבסיסעלשנהמידיתחושבהתוספת.א
-"שנה"זהלענייןשליליימןאוחיובייםראליים
שלבדצמבר31עדפלוניתשנהשלבינואר1-מתקופה
ןשנהאותה

כלבחישובואולם,חיוביתתוספתרקיגבההמבטח.ב
בשניםשנצברהשליליתתוספתתנוכהחיוביתתוספת
ןקודמות

בשנתאולביטוחההצטרפותבשנת,האמוראףעל.ג
ממועדהתוספתחישוביערך,הפוליסהסיום

.הענייןלפי,הסיוםלמועדעדאוההצטרפות
שעורבניכויתחושבראליתתשואה,זהסעיףלעניין.ד

הידועיםהשעוריםלפיהמדדשלהירידהאוהעליה
שלגביההתקופהתוםליוםועדהתקופהתחילתמיום
.החישובנעשה
לאחרהראליתמהתשואה%85דהיינו,התשואהיתרת
קטןבסעיףלאמורבכפוף,הקבועיםהניהולדמיניכוי .להלןכמפורטלפוליסהתיוחס,זה

השיעורעםחודשמדיתושווה"החודשיתהתשואה"(5)
סכוםחושבפיה-עלוהריביתלמדדההצמדהשלהאחרון
.(%5.2)היסודיהביטוח

כי,האחרונהבפיסקהכאמורמההשוואהיתברראם

שלהאחרוןהחודשימהשיעורגדולה"החודשיתהתשואה" בונוסיחושב,האמורההריביתבצירוףלמדדההצמדה

לפוליסהייזקףאשר,הרלבנטיותהנוסחאותפי-עלחודשי לויצורף
."המצטברהבונוסיתרת"
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תשואה"שה,האמורהההשוואהאגב,יתברראם,אולם
שלהאחרוןהחודשימהשיעורקטנה"לייחוסהחודשית
זהקטןבסעיףהאמורההריביתבצירוףלמדדההצמדה

,הרלבנטיותהנוסחאותפיעל,חודשיהפסדיחושב,לעיל
הבונוסיתרת"מויופחתהפוליסהלחובתייזקףאשר

."המצטבר
הינולצרפושישהחודשיהבונוסאםביןכי,בזהמובהר(6)

הבונוסיתרת"תשוערך,שליליהואאםוביןחיובי המצטבר
."החודשיתהתשואה"בשיעור" (ג)

אלא,לחלוקהעומדתאינה"המצטברהבונוסיתרת" עללמוטבאולמבוטחשיגיעולסכומים(נגרעתאו)מתווספת

.תשלומיםבעתזופוליסהפי

יכול,לעילכמוגדר,"המצטברהבונוסיתרת",ספקהסרלמען(ד)
אשרסכוםמכלתנוכהאשר,(הפסד)שליליתיתרהותהיה
.חיוביתהיתההיתרהאילומתוספתהיתהאליו

לחברההודעות-16סעיף
המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלשלוההצהרותההודעותכל

ורקאךלחברהימסרוהמסמכיםוכלבכתבלחברהתוגשנה
שעליהאחרתכתובתאו,בפוליסהכרשום,הראשיבמשרדה
כל.(תודיעואםלזמןמזמןהפוליסהלבעלבכתבהחברהתודיע

הסכימההחברהאםרקלתוקפויכנסבתנאיהאובפוליסהשינוי בתוספתאובפוליסהכךעלמתאיםרישוםורשמהבכתבלכך

.לפלייה

פוליסהאבדן-17סעיף
אךתעשה,הושחתהאושאבדהפוליסהבמקום,פוליסהעריכת
הפוליסהבעל.הפוליסהבעלידי-עלהודעהשתימסרלאחרורק
והוצאות,כאלהיהיואם,ממשלתייםואגרותמיסיםבתשלוםישא

.חדשהפוליסהעריכת

נוספיםתשלומים-18סעיף
המיסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהבעל

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

כתובתשינוי-19יעיף
אתהעתיק,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלאם

יוצאת,לחברהכךעלהודיעולאכתובתואתשינהאודירתו
האחרונההכתובתלפיהודעותיהמשלוחידי-עלחובתהידיהחברה
.לההידועה

כללי-20סעיף
שלהראשיבמשרדלקבלזכאיםיהיווהמבוטחהפוליסהבעל(ו()

הבונוס"מחושביםפיהןעלהנוסחאותכלאתהחברה
המתאימותהנוסחאות,ההשקעותשיערוךכללי,"המצטבר
פיהעל)התעריפיתהריבית,"המסולקהביטוחסכום"לעדכון
תוספתחישוב,(%5.2דהיינו-הבסיסיהביטוחסוכםחושב

הדרושאחרפרטכלאוההשקעותמתוצאותהנובעתהפרמיה
.זכויותיהםלחישוב

לביןהפוליסהשלהכללייםהתנאיםביןסתירהשלבמקרה(ב)
המסוייםהנספחתנאייחולו,מסוייםנספחשלהתנאים
.הכללייםהתנאיםיחולוהפוליסהחלקישארועלבהתאמה
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