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(עבודהכושרלאובדן"שלב"לביטוחהכללייםהתנאים

הגדרות-1סעיף
המשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
)להלןכמפורטלצידוהמופיעה

.מ"בעלביטוחחברהמנורה-החברה
ותוספתנספחוכלההצעהוגןזהביטוחחוזה-הפוליסה
.לההמצורפים

עםהמתקשר,תאגידאואדםבניחבר,האדם-הפוליסהבעל
בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחבחוזההחברה
.הפוליסהכבעל

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

בלתיחלקוהמהווהלפוליסההמצורףדף-הביטוחפרטידף
,הספציפיהביטוחופרטיהפוליסהמספרהכולל,ממנהנפרד
.הביטוחתקופתלרבות
פרטיבדףהנקוביםהראשוניםהביטוחדמי-בסיסיתפרמיה
.הביטוח
הפוליסהבעלשעלאחריםותשלומיםהביטוחדמי-הפרמיה
האמורהתוספתכללרבות,הפוליסהתנאילפי,לחברהלשלם

.בפוליסה
פרטידף"בנזההנקובהסכום-החודשיהפיצויסכום

תנאי"סעיףהוראותפי-עללמדדמוצמדנשהוא,"הביטוח
.בפוליסה"הצמדה
.לפוליסה"הצמדהתנאי"בסעיףבמשמעו-המדד
נגזרותממנואשרמסוייםההשקעותסל-ההשקעותתיק

.זופוליסהפי-עלהזכויותלחישובב0י0המהוותהתשואות
ובלבד,הביטוחפרטיבדףהנקובההתקופה-הביטוחתקופת
.המבוטחשל67גיללאחראו60גיללפניתסתייםשלא

תיקברווחימשתתףחייםביטוחתבנית-ביטוחתכנית
ביטוחתכניות)ביטוחעסקיעלהפיקוחבצושאושרההשקעות
ידיעלאושרהאשר,1981-א"התשמ(תבניותושינויחדשות
.הפוליסההוצאהובמסגרתההמפקח
מןהיעדרות,הלאומיהביטוחבחוקכהגדרתה-הריוןשמירת
מההריוןהנובערפואימצבבעקבותההריוןבמשךהעבודה
לאישורבהתאםזאת,עוברהאתאוהמבוטחתאתוהמסכן
שמירתמשךאתגםשיקבעמוסמךגניקולוגירופאשלבכתב
אםרקהריוןבשמירתתיחשבעובדתשאינהמבוטחת.ההריון
.ל"הנבתנאיםלמיטהמרותקתהיא

י"עשנגרמה,אחרותלסיבותקשרללא,גופניתחבלה-ונאונה
שלהצטברות,ספקהסרתלמען.ומקריאלים,חיצוניגורם

פגיעה,מילוליתאלימות,(מיקרוטראומה)זעירותפגיעות
."תאונה"כנחשביםאינםאמוציונליתופגיעהפסיכולוגית
עלבפיקוחבחוקכמשמעותוהביטוחעלהמפקח-המפקח

.1981-א"התשמ,ביטוחע0קי
,1981-א"התשמ,ביטוחע0קיעלהפיקוחחוק-הפיקוחדיני

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

.ולהוראותיהלתנאיהבכפיפות,הפוליסה

החברהחבות-2סעיף

במועדלתוקפהנכנסת,הפוליסהפיעל,החברהשלחבותה
בתנאיזאתאולם,בפוליסהכמצויין,הביטוחהתחלת

בהודעתהנקובה,הראשונההפרמיהבמלואהששולמה
חישהמבוטחוכן,החברהידי-עלהמוצאת,הראשונההחיוב

למבוטחשנעשתהשמיוםנוסףובתנאיתשלומהבתאריך
לפי,בריאותהצהרתעלחתימתומיוםאוהרפואיתהבדיקה
הביטוחחוזהלכריתתהחברההסכימהשבוליוםועד,העניין

,הגופניבמצבו,בבריאותושינויחללא,הפוליסהפי-על
.המבוטחשלבעיסוקואובמקצועו

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

,המבוטחשלועיסוקומקצועו,לידתותאריך,,בריאותו
או,הביטוחחוזהכריתתלמועדעדהחברהמידיעתהוסתרו

ניתנהאםוכן,הענייןלפי,שבוטללאחרחידושולמועדעד
החברהידי-עלשנשאלהלשאלהוכנהמלאהשאיננהתשובה

,כאמורחידושואוהביטוחחוזהכריתתלפני,מטעמהאו
:הבאותההוראותתחולנה

אירעלאעודכל-היארשאית,לחברההדברנודע.'א
לבעלבהודעה,הביטוחחוזהאתלבטל,הביטוחמקרה

.למבוטחאוהפוליסה
או,הביטוחמקרהשאירעלאחרלחברההדברנודע.'ב

-עלהביטוחחוזהשנתבטללפניאירעהביטוחשמקרה
חייבתהחברהתהיה,לעיל(א)קטןבסעיףהאמורפי
שהואיחסיבשיעור,מופחתביטוחסכוםבתשלוםרק

הפרמיהלביןבפוליסהשנקבעההפרמיהשביןכיחס
כללידיעתההובאואילוהחברהידי-עלנקבעתשהיתה

.לאמיתןהאמורותהעובדות

חודשילפיצויזכאות-4סעיף
נ0פחלצורךלעבודהמוחלטכשיר-נבלתיייחשבהמבוטח.'א

להלןהתנאיםשלושתבמצטבריתקיימואם,בלבדזה
)בפוליסהננקובההמתנהתקופתעלהעולהלתקופה

נשלל,("הביטוחמקרה")להלן)תאונהאומחלהעקב.1
להמשיךהכושר-לפחות%75שלבשיעור-ממנו

לקרותעדהביטוחבהצעתכמפורטעסקשבובמקצוע
,לושקדמוהחודשים12-באוהביטוחמקרה

המתאיםאחרבעיסוקלעסוקממנונבצרושבעקבותיו
והכשרתוןלהשכלתו,לניסיונו

תמורתכלשהובעיסוקאוכלשהיבעבודהעוסקאינו.2
.נלשהוהנאהטובתאורווחאותגמולאושכר

עלמחלהדמיכלשהימקופהאוממעבידומקבלאינו.3
.כלשהוהסכםאודיןפי

החודשים12במשךתעסוקהלמבוטחהיתהלאאם.'ב
רקלעבודהכשיר-כבלתיייחשב,הביטוחלמקרהשקדמו

.לביתורתוקיהיהאם
אםלעבודהמוחלטתכשירה-נבלתיתיחשבביתעקרת.'ג

פעולותלבצעהכושרממנהנשללתאונהאומחלהעקב
עקבצומצםשכושרהאו,רגילביתבמשקלבצעשמקובל
מבחנילפי,לפחות%75שלבשיעורתאונהאומחלה
.הלאומיהביטוח

מתוםהחלחודשייםפיצוייםלמבוטחתשלםהחברה.'ד
ולכלהמוחלטהכושראינמשךעודוגלההמתנהתקופת
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החודשיהפיצוי.הביטוחתקופתלתוםעדהמאוחר
אישנמשךהימיםלמספריחסיבאופןיחושבהאחרון
.חודשבאותוהכושר

,החודשיהפיצויתשלומייבוצעושבההתקופהמשך.'ה
בדףהנקובותהפרמיותמתשלוםהפוליסהבעלישוחרר
פיצוייםשולמואםמהןהיחסיהחלקאו)הביטוחפרטי

,תקופהאותהבתוךחלפרעונןשזמן(חלקייםחודשיים
ייחשבזהשחרורלצורך.המלאבתוקפהתהיהוהפוליסה

התשלומיםהמשךוחובתלחודשיהפרמיותתשלוםאופן
עלתחול,המבוטחשלהעבודהכושרחזרתעקב,המלאים

האחרוןלחודשהסמוךהחודשהתחלתלמןהפוליסהבעל
.החודשייםהפיצוייםשולמושבעדו

החברהאחריותהגבלת-5סעיף
נספחפיעלהתחייבויותיהמכלפטורהתהיההחברה.'א

מאחתבעקיפיןאובמישריןנובעהביטוחמקרהאםזה
:הבאותמהסיבותיותראו
בדעתושפוישהמבוטחבין,מכוונתעצמיתפציעה.1

.לאאו
.המבוטחידיעלבסמיםשימושאושכרות,שכרון.2
.המבוטחהשתתףבהפליליתפעולה.3
מדינהשלמזויניםכוחותשלמלחמהפעולות.4

מלחמהשהוכרזביןישראלמדינתשלאואחרת
.לאואםובין

אוצבאיותפעולותאומלחמהאוחבלהפעולות.5
שלאוארגוניםשלאויחידיםשלצבאיותמעין

למדינהשייכיםשאינםאחריםמזויניםכוחות
ארגוניםכנגדל"צהשלכאמורפעולותוכןריבונית

הפעולותאםיחוללאזהחריג.כאלהכוחותאו
-מפחותונמשכובהיקפןמצומצמותהיוהאמורות

האמורותשהפעולותבמקרה.ברציפותשעות48
גםיכוסולא,רצופותשעות48-מיותרנמשכו
.הראשונותהשעות48במהלךשאירעופגיעות

48-מיותרשנמשכההמוניתאזרחיתהתקוממות.6
פגיעותגםיכוסולאכזהבמקרה.ברציפותשעות

.הראשונותהשעות48במהלךשאירעו
(ביולוגי,כימי,אטומי)קונבנציונלילאמנשקפגיעה.7

.קונבנציונלייםבליסטייםמטיליםאו
בכליצוותכאישאוכטייסאוכנוסעהמבוטחטיסת.8

טיסבכליכנוסעהמבוטחלטיסתפרטכלשהוטיס
.נוסעיםלהובלתכשירותתעודתבעלאזרחי

,ימית-תתבצלילההמבוטחשלפעילההשתתפות.9
.ציידאו,צניחה,גלישהדאייה

אםאלא,בלידהאובהריוןהקשוריםסיבוכים.10
ובתנאיהריוןבשמירתנמצאתהמבוטחת
40להמלאוטרםההריוןשמירתתקופתשבתחילת

.שנה
החיסוניהכשלתסמונת,(ג.8.0.1.)האיידסמחלת.11

דומהתסמונתכלאו,צורותיהכלעל,הנרכש
לרבות,זהמסוגמיקרואורגניזמיםידי-עלהנגרמת
.ווריאציותמוטציות

קיוםאתרפואיתמבחינהלקבועאפשרותאיןאם.12
הכושראיאשרבגוףהפגיעהאתאוהמחלה
.מהןכתוצאהבאלעבודה

אחדעקבהעבודהנושראתאיבדוהמבוטחבמקרה.'ב
שבהם,(6)או(5)(א)קטןבסעיףהמפורטיםהמקרים

למבוטחישולם,זהנספחלפילפיצויזנאיהמבוטחיהיה
מכלזכאייהיהלהגימלהכלבניכויהחודשיהפיצויסכום
פנסיהקרנות,ממלכתיאוממשלתיגורםלרבותאחרגורם

זכותועלויתרהמבוטחאםאף,לאומילביטוחוהמוסד
דומהכיסוילמבוטחאם.האחרמהגורםגימלהלקבלת
באופןבחלקהתישאחברהכל,אחרותביטוחבחברות

החודשיהפיצוימקרהבכל.בפוליסההנקובלפיצוייח0י
עליעלהלאאחרותביטוחוחברותהחברהידיעלשישולם

.9981/12/15-בשפורסםהמדדלפיח"ש000,15
מחוץאחרתמדינהלכלהמבוטחנסיעתשלבמקרה.'ג

זהנ0פחלפיפיצוייםלויגיעולא,ישראלמדינתלתחומי
אלא,חודשים3עלהעולהעבודהנושר-איתקופתבעת
התנאיםאתוקבעהמראשאחרתהסכימההחברהאם
.לכך

הפיצויסכוםהגבלת-6סעיף
חוקיפיעלבוטחאילוזנאישהיהאו,זנאיהמבוטחאם.'א

לאומילביטוחהמוסדמאתלתשלום,לאומילביטוחהמוסד
זנאותואתמימשלאאםואףמלאעבודהכושראיבגין

לוהמגיעהסכום,החודשימהפיצויינוכה,תגמוליםלקבלת
אולם,(לומגיעשהיהאו)הלאומיהביטוחחוקיפיעל

זהקטןסעיףפיעלהניכויהפעלתלאחרהחודשיהפיצוי
,בפוליסהפיעלהמלאהחודשימהפיצוי%30-מיפתחלא
,להלן010עיףפיעלהחלקיהחודשימהפיצוי%30או
.הענייןלפי

אומהחברהלמבוטחשיגיעוהחודשייםהפיצוייםכלסך.'ב
בשוםיעלהלא,פנ0יהמקרןאואחרתביטוחחברתמכל

החודשיתמהשתברותואוהממוצעמשנרו%75עלמקרה
לקרותשקדמוהחודשים12-בהמבוטחשלהממוצעת
העולהוהיתרה,הכושר-לאישגרמההתאונהאוהמחלה

החברהתחזירזהבמקרה.ישולםלאזהסכוםעל
שנוכההסכוםבעדששולמההפרמיהעודףאתלמבוטח
שלאלתקופה,בלבדזהקטן0עיףפיעלהחודשימהפיצוי
וסכום,הצמדההפרשיבתוספת,חודשים24עלתעלה
.בהתאםיוקטןשבפוליסההפיצוי

שלסיכום)נדלקמןיחושבההשתכרותאוהשכרממוצע.'ג
כשכלהאחרוניםהחודשים12-בההשתכרותאוהשכר
הידועלמדדהתשלוםביוםהידועמהמדדמוצמדסכום
לאהמבוטחאם.12-במחולק,הביטוחמקרהקרותביום
12בחשבוןיובאוהחישובלצורך,ברציפותמועסקהיה

אושכרקיבלבהםהביטוחלמקרהשקדמוהחודשים
24עלתעלהשלאבתקופהמקרהבכלאך,השתכרות
.הביטוחמקרהקרותלפניחודשים

כשירה-נבלתיהנחשבתביתלעקרתהחודשיהפיצוי.'ד
לפיח"ש500,2עליעלהלא(ג)04עיףפיעללעבודה
.1998/12/15-בשפורסםהמדד

העובדהינווהמבוטח,המעבידהינוהפוליסהבעלאם.'ה
ידיעלמשולמתזהנ0פחפיעלביטוחעבורוהפרמיה
החברהידי-עלהחודשייםהפיצוייםתשלוםיבוצע,המעביד
לעובדמשלם(הפוליסהבעל)המעבידשאיןובתנאי

תשלומיםמשתלמיםעבורההתקופהבעדשכר(המבוטח)
שהעובדבעתמחלהדמילעובדמשלםהמעבידאם.אלה
החברהתשלםאז,זופוליסהפיעלחודשילפיצויזכאי
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הסכוםמקרהבכלאולם,החודשיהפיצויסכוםאתלמעביד
המעבידשמשלםהסכוםעליעלהלאהחברהשתשלם
פיעלהחודשיהפיצוילסכוםובכפוףלעובדבפועל

.הפוליסה

ההמתנהתקופת-7סעיף
ואם,הפוליסהפיעלחודשייםלפיצוייםזנאיהמבוטחאם.'א

ממנוישירהוכתוצאההביטוחמקרהקרותלאחרמייד
,יותראויום14שללתקופהחוליםבביתהמבוטחאושפז

ההמתנהתקופתתוםייחשבבלבדזהביטוחלמקרהאזי
.יחולולא(ב)14סעיףותנאי,הביטוחמקרהביום

בעמודאובצוואראובגבמנזקנובעהביטוחמקרהאם.'ב
90יהיהההמתנהתקופתתוםזהבמקרהאזי,השידרה

לנקובבהתאםאו,הביטוחמקרהקרותלאחריום
.מביניהםהמאוחרלפי,זהנספחובתנאיבפוליסה

ממצועשינוי-8סעיף
בשעתעליהםשהצהירכפיהמבוטחשלועיסוקומקצועו.'א

זהנספחפיעללביטוחיסודמשמשיםהביטוחעריכת
מיידלחברהיודיעהמבוטח.לעניינוכמהותייםונחשבים

שהחלתחביבכלעלוכן,בעיסוקואובמקצועושינויכלעל
.לבריאותואולחייוסיכוןמשוםבוישואשרזולעסוק

זהנ0פחפיעלהביטוחאתלבטלרשאיתתהאהחברה.'ב
הודעהלהנמסרהכןאםאלא,כאמורשינוישלמקרהבכל
התנאיםלפיזהביטוחלהמשךהסכימהוהחברהכךעל

.ידהעלשנקבעו
החברהחבותתוקטן,יותרלמסוכןמקצועוהמבוטחשינה.'ג

מקצועוהמבוטחשינה.המתאימהלפרמיהיחסיבאופן
יהיההואזהביטוחעריכתבעתמשהיהפחותלמסוכן
שלההודעהאוהשינויממועדפרמיהלהחזרזנאי

.המאוחרלפי,לחברהשנודעמעתאוהמבוטח

ותמידיתמוחלטתנכותבמקרהנוסףתשלום-9סעיף
אם"לצמיתותמוחלטתנכותבעל"ייחשבהמבוטח.'א

ותמידימוחלטבאופןממנונבצרהביטוחממקרהכתוצאה
,ותמידימוחלטבאופןשכרתמורתכלשהובעיסוקלעסוק

אוגפייםבשתיתמידיובאופןלחלוטיןמשותקשהואאו
.עיניובשתילחלוטיןעיוורשהואאו,יותר

ותמידיתמוחלטתנכותבעלהינושהמבוטחהקביעה.'ב
ולאלהלן14בסעיףהמפורטיםלכלליםבהתאםתיעשה
.הביטוחמקרהקרותלאחרחודשים12-מפחות

אםבוודאותלקבועיכולהאינההחברההבדיקהבעתאם.'ג
אוהפוליסהבעלרשאי,לצמיתותתישארהמבוטחננות

פיעללזכאותונוספתלבדיקהבקשהלהגישהמבוטח
המבוטחשמצבלחשובסבירותסיבותישאםזה0עיף

.השתנה
זכאייהיהלצמיתותמוחלטתנכותבעלשהואמבוטח.'ד

בפוליסההנקובהחודשילפיצויהשווהפעמי-חדלפיצוי
יפוג,למבוטחכאמורפיצויתשלוםלאחר.12-במוכפל

.זהסעיףפיעלהחברההתחייבות

חלקיבאופןהעבודהכושרהחזרת-10סעיף
פיעלחלקיבאופןלעבודהכשיר-נבלתיייחשבהמבוטח.'א

התנאיםשלושתבמצטברבוהתקיימואםזופוליסה
)הבאים

זהןנ0פחלפיחודשייםפיצוייםלמבוטחשולמו.1

באופןהעבודהכושרלמבוטחחזרכךאחרמייד.2
בעיסוקוחלקיבאופןלעבודהחללכךובהתאם,חלקי

אחרבעיסוקאו,הביטוחמקרהקרותלפניעסקבו
.שכרוקטןכךובשל,כלשהו

המוסדי"עקבועהנכותאוזמניתנכותכבעלהוכר.3
.לאומילביטוח

כשיעור"החלקיהכושר-אישיעור"יוגדרזה0עיףלצורך.'ב
לביטוחהמוסדידיעלשנקבעכפיהמבוטחשלהנכות
בשכרוההקטנהשיעוראו,הביטוחמקרהעקבלאומי
ותשלוםלאומילביטוחהמוסדשלקצבאותכולל)בפועל
מוצמדהביטוחמקרהקרותלפנישכרולעומת(פנסיה
.מביניהםהנמוךלפי-למדד

ישולםלא,%25עלעולהאינוהחלקיהכושר-אישיעוראם.'ג
.זה0עיףפיעלפיצוי

ישולםאזי,%25-מגבוההחלקיהכושר-אישיעוראם.'ד
(ושלישאחוז)%3/11שלבשיעורמוקטןחודשיפיצוי

חלקיכושר-איאחוזלכל,בפוליסההנקובהחודשימהפיצוי
.%25עלהעולה

שלאלתקופהישולמוזה0עיףפיעלמוקטניםפיצויים.'ה
החודשייםהפיצוייםתשלוםסיוםממועדשנים3עלתעלה

.המלאים
זה0עיףפיעלשישולםהחודשיהפיצויסכוםמקרהבכל.'ו

-בשפורסםהמדדלפיח"ש000,10עליעלהלא
9981/12/15

הפרמיותתשלום-11סעיף
,בפוליסההקבועיםהפרעוןבזמניתשולמנההפרמיות.'א

עלכלשהןהודעותלשלוחחייבתתהיהשהחברהמבלי
הפרמיהתשלוםעםנפסקתהפרמיותתשלוםחובת.כך

לגביפרט)המבוטחמותלפנילאחרונהחלפרעונהשזמן
.(לכןקודםחלפרעונןשזמןפרמיות

לסכוםתתוסף,במועדהכלשהיפרמיהשולמהלא.'ב
הנהוגבשיעור,ריבית-ממנונפרדבלתיכחלק-שבפיגור
הפיגורהיווצרמיוםמחושבתנשהיאעתבאותהבחברה

.בפועללתשלומהועד
תהיה,במועדהממנהחלקאוהפרמיהשולמהלא.'ג

הפוליסהפיעלהביטוחאתלבטלזכאיתהחברה
.זהלעניין"החוק"להוראותבכפיפות

כמצויין,החברהבמשרדילשלםישהפרמיותאת.'ד
קבעהוראתידי-עלגםהפרמיותאתלשלםניתן.בפוליסה

שירות)החברהלחשבוןישירותפרמיותלתשלוםלבנק
חשבוןזינויאתהחברהתראהכזהובמקרה(שיקים
.כתשלומה,הפרמיהבסכוםבבנקהחברה

הדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההסכמת.'ה
במקום,הענייןלפי,פרעונהזמןלאחראו,לעילהמפורטות

במקריםגםכךלנהוגכהסכמתהתתפרשלא,מסויים
.כלשהםאחרים

זהביטוחשלהפרמיהאתלשנותזכאיתתהיההחברה.'ו
שלתוקפותחילתמיוםלפחותשניםשלוששחלפוובתנאי
שלשהמפקחבתנאילתוקףיכנסזהשינוי.זהנ0פח

יום30ולאחר,כאמורהפרמיהשינויאתיאשרהביטוח
הפוליסהלבעלבכואבכךעלהחברההודיעהשבומהיום

ביטוחבשנתהאמורההזכותמימושאי.למבוטחאו
.מכןלאחרזוזכותלממשמהחברהימנעלאמסויימת
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הפוליסהביטול-12סעיף
,הנספחתקופתבתוםיפוגזהנספחפיעלהביטוחתוקף.'א

הומרההפוליסהכאשראו,בוטלהיסודיהביטוחנאשראו
.מביניהםהמוקדםלפי-מסולקתלפוליסה

פיעלהביטוחאתלבטל,עתבכל,רשאיהפוליסהבעל.'ב
לתוקפוייכנסהביטול.לחברהבכתבבהודעהזהנ0פח
.האמורהההודעהמסירתעם

הפיצוייםהעברתאוהפוליסהשעבוד-13סעיף
אולשעבודניתניםאינןלפיוהמגיעיםהפיצוייםאוהזההנ0פח

הודעהכלידיעלתחויבלאוהחברהכלשהיאבצורהלהעברה
במקרה.המבוטחאוהפוליסהבעלשלכזאתבקשהאו

עלשעבודהיחוללא,היסודיהביטוחלפיהפוליסהשתשועבד
.זהנ0פח

ותשלומההתביעה-14סעיף
כושרלאובדןשגרםתאונהאומחלהשלמקרהבקרות.'א

המבוטחאוהפוליסהבעלחייב,המבוטחשלהעבודה
לונודעשהדברלאחרמידלחברהבכתבכךעללהודיע
.ההמתנהתקופתתוםולפני

,המבוטחשלהעבודהכושראיבודעלההודעהקבלתעם.'ב
כתבלמילויהדרושיםהטפסיםאתלמודיעהחברהתעביר

אלוטפסים.במבוטחהמטפלהרופאשלח"ולדוהתביעה
חודשתוםלחברהלהחזירישכהלכתםשימולאולאחר
יש,בשגרהיתההמבוטחתעסוקתאם.מקבלתםימים
בה,המבוטחשלממעבידותעודהאלהלטפסיםלצרף
אצלהמבוטחעבדלאהכושר-איהתחלתשמאז,יאושר
.מעבידו

לחברהלמסור,הענייןלפי,המוטבעלאוהפוליסהבעלעל.'ג
והמסמכיםהמידעאת,לכךשנדרשלאחר,סבירזמןתוך

אינםואם,חבותהלבירורלחברההדרושיםהנוספים
כן.להשיגם,שיוכלככל,לחברהלעזורעליו,ברשותו
בדיקתאתלבצעובייחודחקירהכללנהלהחברהתוכל

מוטלותאלוחובות.מטעמהרופאיםאורופאי"עהמבוטח
והןהתביעהאישורלפניהןהמבוטחועלהפוליסהבעלעל

.חודשייםפיצוייםמשלמתשהחברההזמןכלבמשך
30תוךהחברהתקבלזהסעיףשלהדרישותמילויאחרי.'ד

לבעלכךעלותודיעהפיצוייםתשלוםבדברהחלטהיום
תשלם,חיוביתהיאההחלטהאם.למבוטחאוהפוליסה
תקופתמתוםהחלהחודשייםהפיצוייםאתהחברה
.לעיל(א)קטןסעיףלהוראותבנפיפותההמתנה

שבה,קבלהנגדלמבוטחישולמוהחודשייםהפיצויים.'ה
נמנעבריאותומצבעקבאם)נוחובאאוהמבוטחיאשר

בריאותומצבהמשךואתהכסףקבלתאת,(כןמלעשות
.לעבודההמוחלטכושרואילהמשךהגורם,הרעוע

שהמבוטחבהנחהלמבוטחישולמוהחודשייםהפיצויים.'ו
זובפוליסהכהגדרתהעבודהכושראישלבמצבנמצא
,עבודתוכושרלמבוטחחזראם.חודשילפיצויוזכאי

ולהמשיךלחברהכךעללהודיעעליו,חלקיאומלאבאורח
החזרתשלאחרמהחודשהחל,במלואןפרמיותלשלם
לאחרחודשייםפיצוייםלמבוטחשולמואם.עבודתוכושר
חייביהא,חלקיאומלאבאורח,לעבודכושרואליוששב

.לחברהבהחזרםהמבוטח
אתלשלםישהחודשיםהפיצוייםתשלומילהתחלתעד.'ז

הפוליסהלתנאיבהתאםהנוספותהפרמיותואתהפרמיות

זהנ0פחפיעלהביטוחוהןהפוליסהשהןכדי,זהונספח
תחזירהפיצוייםתשלוםהתחלתעם.מלאבתוקףיהיו

היואם,להששולמוהעודפותהפרמיותאתהחברה
.כאלה

אבד,הפיצוייםתשלומימהפסקתחודשיםשישהתוךאם.'ח
אותהמחמתהמבוטחשלעבודתוכושרמוחלטבאופןשוב
לפיצוייםוהתביעה,לכןקודםפיצוייםשולמושבגללהסיבה

,זהלסעיףבהתאםהחברהידיעלאושרהחודשיים
פרמיותמתשלוםוהשחרורהחודשייםהפיצוייםיחודשו
.נוספתהמתנהתקופתללא

התיישנות-15סעיף
שלושהיאהפוליסהפי-עלתביעהשלההתיישנותתקופת
.הביטוחמקרהקרותמיוםשנים

גילהוכחת-16סעיף

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

.החברהשלרצונה
שלבמקרהאו,וכנהמלאהשאינהתשובהמתןשלבמקרה
יחולו,המבוטחשללידתולצואריךבקשרעובדותהעלמת
.הפוליסהשל3סעיףהוראות

הצמדהתנאי-17סעיף
מדדמשמעו("המדד")להלן)"לצרכןהמחיריםמדד".'א

הלשכהשקבעה(וירקותפירותכולל)לצרכןהמחירים
מוסדכלידי-עליתפרסםאםאף,ל0טטי0טיקההמרכזית
בין,במקומושיבואאחררשמימדדלרבות,אחרממשלתי

וביןהקייםהמדדבנוישעליהםנתוניםאותםעלבנוישהוא
תקבע,הקייםהמדדבמקוםאחרמדדיבואאם.לאואם

המדדלביןבינוהיחסאתל0טטי0טיקההמרכזיתהלשכה
.המוחלף

פיעללצרכןהמחיריםלמדדצמודיהיההחודשיהפיצוי.'ב
קרותליוםועדזהביטוחתחילתמיוםהכללייםהתנאים
תוםממועדלמדדצמודלהיותויוסיף,הביטוחמקרה
חודשילפיצויהמבוטחזכאיאם)ואילךההמתנהתקופת
..(זותקופהבמשך
העבודהכושרהחזרת"0עיףלענייןגםיחוללעילהאמור
."חלקיבאופן

)כדלקמןתחושבלחברהשתשולםהפרמיה.'ג

בתוספתתשולםלשלםהפוליסהבעלשעלהפרמיה
בפוליסההנקובהב0י0יהמדדביןלמדדהצמדההפרשי

,זהלעניין.בפועלתשלוםכלביצועביוםהידועהמדדלבין
הנקובהמועד)אלהמביןהמאוחרהואהתשלוםביצועיום

למשרדיההמחאההגיעהשבוהמועדאובהמחאה
בנקאיתהעברהפי-עלתשלוםשלבמקרה.החברה
החברהחשבוןזיכוייוםייחשב,החברהחשבוןלזכות
הפרמיהגבייתמועד.בפועלהתשלוםביצועכיוםבבנק

עד1ביןביום,החברהקביעתפיעליהיהשיקיםבשירות
.החודששלהאחרוניםהימים4-באובחודש15

הביטוחתקופת-18סעיף

וכלקבועההינההפוליסהפרטיבדףהנקובההביטוחתקופת
.ומראשבכתבהצדדיםהסכמתטעוןבהשינוי
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לחברההודעות-19סעיף
אוהמבוטח,הפוליסהבעלשלוההצהרותההודעותכל

לחברהימסרוהמסמכיםוכלבכתבלחברהתוגשנההמוטב
אחרתכתובתאו,בפוליסהכרשום,הראשיבמשרדהורקאך

אם)לזמןמזמןהפוליסהלבעלבכתבהחברהתודיעשעליה
אםרקלתוקפויכנסבתנאיהאובפוליסהשינויכל.(תודיע
כךעלמתאיםרישוםורשמהבכוכבלכךהסכימההחברה
.לפוליסהבתוספתאובפוליסה

נוספיםתשלומים-20סעיף
המיסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהבעל

עלהמוטלותאוהפוליסהעלהחליםוהעירונייםהממשלתיים
האחריםתשלומיםכלועלהביטוחסכומיעל,הפרמיות
האלההמסיםאםבין,הפוליסהלפילשלםמחוייבתשהחברה
תקופתבמשךיוטלואםוביןהפוליסההוצאתבתאריךקיימים
הפוליסהבעלחייבכן.לתשלוםעדאחרזמןבגלאו,קיומה
דמי)הפוליסהמהוצאתהנובעותההוצאותאתלחברהלשלם

בעד,הפוליסהעלהתוספותבעדההוצאותאת,(הפוליסה
.אחרותתעודותובעדממנההעתקות

כתובתשינוי-21סעיף
אתהעתיק,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלאם

יוצאת,חברהכךעלהודיעולאנתובתואתשינהאודירתו
הכתובתלפיהודעותיהמשלוחידי-עלחובתהידיהחברה

.לההידועההאחרונה

השיפוטמקום-22סעיף
ורקאךתהיינההזאתהפוליסהמתוךהנובעותהתביעות
.ישראלבמדינתהמוסמךהמשפטביתבסמכות
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171ה9חמנירהש

יישלביי-נאותגילוי
קבועהבפרמיהעבודהכושראובדן

כללי
בפוליסההכיסויים

לאובדןהגורמתנכותשלבמקרהפרמיהמתשלוםחודשיפיצוי
.עבודהכושרשלמוחלט

מוחלטכשיר-נבלתיייחשבהמבוטח-עבודהכושראובדן
שלושתבמצטבריתקיימואם,בלבדזהנספחלצורךלעבודה
ננקובההמתנהתקופתעלהעולהלתקופהלהלןהתנאים
)בפוליסה

נשלל,("הביטוחמקרה")להלן)תאונהאומחלהעקב.1
להמשיךהכושר-לפחות%75שלבשיעור-ממנו

לקרותעדהביטוחבהצעתכמפורטעסקשבובמקצוע
,לושקדמוהחודשים12-באוהביטוחמקרה

המתאיםאחרבעיסוקלעסוקממנונבצרושבעקבותיו
והכשרתוןלהשכלתו,לניסיונו

תמורתכלשהובעיסוקאוכלשהיבעבודהעוסקאינו.2
.נלשהוהנאהטובתאורווחאותגמולאושכר

עלמחלהדמיכלשהימקופהאוממעבידומקבלאינו.3
.כלשהוהסכםאודיןפי

הביטוחתקופתמשך
גיללפנילאאך,הביטוחפרטיבדףהנקובההתקופהתוםעד
.המבוטחשל67גיללאחראו60

אוטומטילחידושתנאים
.אין

אכשרהלתקופתתנאים
.אין

המתנהתקופת
.המבוטחבחירתלפי-חודשים6,3

עצמיתהשתתפות
.אין

הביטוחתקופתבמהלךהפוליסהתנאישינוי
.הפוליסהבתנאישינויאין

פרמיה

הפרמיהסכום
.הביטוחפרטיבדףבמפורט
הפרמיהמבנה
.קבועהפרמיה

הביטוחתקופתבמהלךהפרמיהשינוי
ובתנאיזהביטוחשלהפרמיהאתלשנותזנאיתתהיההחברה
.זהנ0פחשלתוקפותחילתמיוםלפחותשניםשלוששחלפו
אתיאשרהביטוחשלשהמפקחבתנאילתוקףיכנסזהשינוי
הודיעהשבומהיוםיום30ולאחר,כאמורהפרמיהשינוי

.למבוטחאוהפוליסהלבעלבכתבכךעלהחברה

ביטולתנאי
המבוטחי"עביטול
נכנסהביטול,למבטחהמבוטחשלבנתבבהודעהעתבגל

.פרמיההחזראין.בחברהההודעהקבלתעםלתוקף
המבטחי"עביטול
.החוקלהוראותבהתאם,פרמיהתשלוםאישלבמקרה
וסייגיםחריגים
המבטחלחבותסייגים
.הביטוחבתנאי,החברהאחריותהגבלת-5סעיף

מילואיםלתקופתכיסוי
ועדאחראוממשלתימגורםשיתקבלסכוםגלבנינויניסוייש

-בשפורסםמדדלפילחודשח"ש000,15שללגובה
צבאיתפעולהאומלחמהפעולתאולמלחמהפרט,98.12.15
.צבאיתמעיןאו

טרורלפעולתכיסוי
.ניסויאין

שונות
פרמיהמתשלוםשחרור

.חודשיפיצוימשולםעודכלפרמיהמתשלוםתשוחררהפוליסה
.שישולםהחודשיהפיצוילגובהיחסיבאופןתהיההפרמיה

עצמיתהשתתפותאוקיזוז
.הביטוחפרטיבדףעייןנא)זהלפיצויזכאיהינךבאםלבדיקה

פרמיהלתשלוםובתמורההמבוטחלבחירתבהתאםאין/יש
.נוספת

חלקיעבודהכושראובדןעלפיצוי
,נוספתפרמיהלתשלוםובתמורההמבוטחלבחירתבהתאם

מיותרשלעבודהכושראובדןלמקרהחודשיפיצוילהוסיףניתן
%25.

נשללתאונהאומחלהעקב-חלקיעבודהנושרהגדרת
,בהצעהכמפורטע0קשבובמקצועלהמשיךהכושר,חלקית

אחרבעיסוקלעסוקחלקיבאופןממנונבצרושבעקבותיו
קטנהמכךוכתוצאהוהכשרתוהשכלתו,לנסיונוהמתאים
.%25מביותרמשכורתו

פרטיבדףעייןנא)זהלפיצויזכאיהינךבאםלבדיקה
.הביטוח
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