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("עדיף"מסוגלא,יספילניטיחייםלביטוחהצללייםהתנאים
הגדרות-1סעיף

המופיעההמשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
:להלןכמפורטלצידו

.מ"בעלביטוחחברהמנורה-ההברה
ותוספתנספחוכלההצעהוכןזהביטוחחוזה-הפוליסה
.לההמצורפים

עםהמתקשר,תאגידאואדםבניחבר,האדם-הפוליסהבעל
בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחבחוזההתברה
.הפוליסהכבעל

נקובשמוואשרהפוליסהלפיבוטחושחייוהאדם-המבוטח
.כמבוטהבפוליסה
בקרות,הביטוחלסכום,הפוליסהלתנאיבהתאם,הזכאי-המוטב
.הביטוחמקרח

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

.בפוליסה
."הביטוחפרטידף"בכזההנקובהסכום-היסודיהביטוחסכום
פרטידף"בכזההנקובהסכום-מוותהביטוחלמקרהסכום

."הביטוח
למדדמוצמדכשהוא,מוותלמקרההביטוחסכום-הביטוחסכום

תשלוםלהפסקתעד,בפוליסה"הצמדהתנאי"סעיףהוראותפי-על
.הפרמיה
.לפוליסה"הצמדהתנאי"בסעיףכמשמעו-המדד
הפוליסתביטולבמקרההפוליסהלבעלהמגיעהסכום-פדיוןערך
שלמותביטותשנותשתיבעדוכסדרןבמלואןהפרמיותשולמואם

.למהות
.פרמיותמתשלוםחופשי,מוקטןבסכוםביטוח-מסולקביטוח
נגזרותממנואשרמסוייםההשקעותסל-ההשקעותתיק

.זופוליסהפי-עלהזכויותלחישובבסיסהמהוותהתשואות
השקעותתיקברווחימשתתףחייםביטותתכנית-ביטוחתכנית

חדשותביטוחתכניות)ביטוחעסקיעלהפיקוחבצושאושרה
.1981-א"התשמ(תכניותושינוי המפקח-המפקח

עסקיעלבפיקוחבתוקכמשמעותוהביטותעל
.1981-א"התשמ,ביטוח

,1981-א"התשמ,ביטוחעסקיעלהפיקוחחוק-הפיקוחדיני והוראהצו,אישור,תקנהכללרבות
.מכוחותאוזהחוקפיעל

.להלן15בסעיףכאמורייערךאשרחשבון-חודשיחשבון
אשר,מצטברבונוסשלתחשיביתיתרה-המצטברהבונוסיתרת
לפיהמוטבאו,הפוליסהבעלאו,הפוליסהלחובתאולזכותתעמוד
.בולאמורובכפוף,להלן15בסעיףכמוגדר,העניין
.שליליגםויהיהיכולכאמורשבשוסבזהמובהרספקהמרלמען
,הפוליסהעלהחל,1981-א"התשמהביטוחחוזהחוק-החוק

.ולהוראותיהלתנאיהבכפיפות
הקרנות,ההוןהשקעתלרכיהביטוחעלהפיקוחתקנות-התקנות

שתחולנהכפי,1986-ו"חתשמ(ביטוחחברותשלוההתחייבויות
.לעתמעת

החברהחבות-2סעיף
במועדלתוקפהנכנסת,הפוליסהפיעל,החברהשלחבותה.א

בתנאיזאתאולם,בפוליסהכמצויין,הביטוחהתחלת
בהודעתהנקובה,הראשונההפרמיהבמלואהששולמה
שהמבוטחוכן,החברהידי-עלהמיצאת,הראשונההחיוב

למבוטחשנעשתהשמיוםנוסףותנאיתשלומהבתאריךחי
לפי,בריאותהצהרתעלחתימתומיוםאוהרפואיתהבדיקה

חווהלבריתתהחברההסכימהשבוליוניועד,העניין
במצבו,בבריאותושינויחללא,הפוליסהפי-עלהביטוח
.המבוטחשלבעיסוקואובמקצועו,הגופני נגרסאם/"הביטוחסכום"מתשלוםפטורהתהיההחברה.ב
אםבין)להתאבדותנסיוןאו,התאבדותעקבהמבוטחמות

מיוםשנהתוך,(לאואםוביןבדעתושפויהיההמבוטח
לאחרהפחיסהחידושמיוםאו,הביטוהחוזהכריתת

.הענייןלפיהבל/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

למועדעדאו,הביטוחחוזהכריתתלמועדעדהחברהמידיעת
שאיננהתשובהניתנהאםוכן,הענייןלפי,שבוטללאחרחידושו
לפני,מטעמהאוהחברהידי-עלשנשאלהלשאלהוכנהמלאת
ההוראותתחולנה,כאמורחידושואוהביטוחחוזהכריתת
:הבאות

מקרהאירעלאעודכל-היארשאית,להברההדברנודע.א
אוהפוליסהלבעלבהודעה,הביטוחחוזהאתלבטל,הביטוח
.למבוטח

שמקרהאו,הביטוחמקרהשאירעלאחרלחברההדברנודע.ב
האמורפי-עלהביטוחחוזהשנתבטללפניאירעתביטיח
בתשלוםרקחייבתהחברהתהיה,לעיל(א)קטןבסעיף
שביןכיחסשהואיחסיבשיעור,מופחתביטוחסכום

נקבעתשהיתההפרמיהלביןבפוליסהשנקבעההפרמיה
האמורותהעובדותכללידיעתההובאואילוהחברהידי-על

.לאמיתן
,לעילזהבסעיףהאמורותלתרופותזכאיתתהיהלאהחברה.ג

מהידושואוהביטוחחוזהמכריתתשניםשלוששחלפולאחר
אוהפוליסהבעלאםזולת,הענייןלפי,שבוטללאחר

.מרמהבכוונתפעלוהמבוטח
בעלזכאי,זהסעיףמכחהפוליסהאתהחברהביטלה.ד

שלאחרהתקופהבעדששילםהפרמיותלהחזרהפוליסה
הפוליסהבעלפעלאםזולת,חמבטחהוצאותבניכוי,הביטול
.מרמהבכוונת

לפרמיהותוספתהפרמיותתשלום-4סעיף
מבלי,בפוליסההקבועיםהפרעוןבזמניתשולמנההפרמיות.א

חובת.כךעלכלשהןהודעותלשלוחחייבתתהיהשהחברה
איןאולם,הביטוהמקרהקרותעםנפסקתהפרמיותתשלום

שזמןפרמיותמתשלוםהפוליסהבעלאתלפונורכדיבכך
.הביטוחמקרהקרותלפניחלופרעונן

-שבפיגורלסכוםונתוסף,במועדהכלשהיפרמיהשולמהלא.ב
באותהבחברההנהוגבשיעור,ריבית-ממגונפרדבלתיכחלק

ריבית)28אסעיףי"עפהמותרמהשיעוריותרולאעת
ועדהפיגורהיווצרמיוםמחושבתכשהיא,בחוק(מיוחדת

.בפועללתשלומה
החברהתהיה,במועדהממנהחלקאוהפרמיהשולמהלא.ג

להוראותבכפיפותהפוליסהפיעלהביטוחאתלבטלזכאית
.יהלענייןהחוק

.בפוליסהכמצויין,החברהבמשרדיo>w<ישהפרמיותאת.ד
o<ניתן

~

wלבנקקבעהוראתידי-עלגםהפרמיותאת
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(שיקיםשירות)החברהלחשבוןישירותפרמיותלתשלום

בבנקהחברהחשבוןזיכויאתהחברהתראהכזהובמקרה
.כתשלומה,הפרמיהבסכום

המפורטותהדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהתברההסכמת.ה
לא,מסוייםבמקום,הענייןלפי,פרעונהזמןלאחראו,לעיל

.כלשהםאתריםבמקריםגםכךלנהוגכהסכמתהתתפרש
כאמורהחודשיהחשבוןערינהלאחר,שיתבררעתבכל.1

הינה"תמצסברהבונוסיתרת"כיהפוליסתשל15הסעיף
,הפוליסהבעלעלתחול,(מצטברהפסדהתהווה)שלילית
לפרמיהתוספתלחברהלשלםהחובה,להלןלאמורבנוסף
.("לפרמיההתוספת"-להלן)עתבאותההחלה

אתלהבטיחכדי,החברהידי-עלתיקבע"לפרמיההתוספת" שלתשלומה
."הביטוחסכום" שלדינה.ז

פוליסהוהוראותהפרמיהכדין"לפרמיההתוספת" עלגםיחולוזו
."לפרמיההתוספת" ,לפרמיההתוספתששולמהלאחר,יתברראם.1.ח

יתרת"כי הבונוס
פרמיהבתוספותבהתחשבוכיחיוביתהינה"המצטבר

תבטל,"הביטוחסכום"שלתשלומהמובטחשולמוכבראשר
כל,ספקהסרלמש."לפרמיההתוספת"תשלוםאתהחברה

חלקיסילוקנעשהלאאולפרמיההתוספתבוטלהלאעוד
התוספת"התשלוםהפוליסהבעלמחוייב,להלןכאמור
שלמותוליוםעדאוהביטוחתקופתלתוםעד"לפרמיה
.המוקדםלפי,המבוטח

סעיףפי-על"פרמיהתוספת"הפוליסהבעלעלהוטלה.2
התברהבכתבלבקשזכאיהפוליסהבעליהיה,לעיל(ו)קטן

אתחלקיבאופןולסלקהפרמיהתוספתתשלוםאתלהפסיק
שכברלאחרגםלפרמיהתוספתהחברהגבתה.הביטוח
הפרמיהתוחזר"הביטוחסכום"שלתשלומההובטח

ועדהגבייהממועדהתשקעותלתיקצמודהכשהיאהמיותרת
.ההחזרלמועד

פי-על"פרמיהתוספת"בחוייבהפוליסהשבעללאחראם.ט
%15עלעלתהלפרמיההתוספתכיהתברר,לעיל(ו)קטןסעיף

,האחרוןבינוארחלהאשר,הראליערכהלפי,מהפרמיה
המוקדםזלפיהפרמיהתשלוםחלשבוהאחרוןבמועדאו

ולמוטבהפוליסהלבעלבכתבהודעהההברהתשלח(ביניהס

הטלתדברעל,בפוליסהכזהמוטבקייםאםחוזרהבלתי
לשלםחייביהיההפוליסהובעל,וסכומה"לפרמיההתוספת" לפרמיההתוספתיתרתואילו%15בשיעורלפרמיהתוספת

ההודעהמשלוחממועדיום60בתוך.הפוליסהלחובתתזקף
אתאףלגבותמהחברהבכתבלבקשהפוליסהבעלרשאי התוספת

התוספת":להלן)%15שמעללפרמיההעודפת
,ואילךהאישורממועד,("העודפת

אתלשלםהאמורהבתקופההפוליסהבעלביקשלאאם
הפוליסהשלחלקיסילוקיחול,לפרמיההעודפתהתוספת
חלקימסילוקחזרהתהיהולא,העודפתהתוספתאתהמשקף

ליחסשווהיהיהכאמורשיסולקהיסודין)הביטוחסכום.זה
סכוםלשמירתהדרושההפרמיהלביןהעודפתהתוספתבין

הביטוחבסכוםמוכפל,הסילוקלפניסמוך(היסודי)הביטוח
."העודפתהתוספת"נקבעהבטרםקייםשהיה
הפרמיה-משמעו"הריאליבערכהפרמיה",זהלעניין

ביוםהידועהמדדעלהשבויחסבאותוגדלהכשהיאהאמורה
תשלוםחלשהוהאחרוןהמועדאוהאחרוןלינואר1-ה

התוספת"הטלתביוםהידועחאתרוןהמדדועדהפרמיות
.המקרהלפי"לפרמיה

,כאמורהחלקיהסילוקאתבכתביבקשהפוליסהבעלאם.י תוך
,לעיל(ט)קטןסעיףפי-עלההודעהמשלוחממועדיום60
ששולמההפרמיהתוספתשללהחזרזכאיהפוליסהבעליהיה

הסילוקלהיקףובכפוף,האמורהההודעהמשלוחממועד
.שיבקש

חפץאינוכי,לעיל(ט)קטןבסעיףכאמור,הפוליסהבעלהודיע.יא
חלקאותותחברהתמיר,"לפרמיההתוספת"בתשלום

לביטוח,הפרמיהלתוספתשקולאשר,הביטוחמסכום
חזרהתהיהולא-בהתאםיופחת"הביטוחסכום"ומסולק
.זהמסילוק
בשינויים,יחולובמלואוהביטוחסילוקלגבישלהלןההוראות
.זהבסעיףכאמורהביטוחשלחלקיסילוקעלגם,המחוייבים

וביטולפדיון,מסולקפיטות,הביטוחסכום-5סעיף
למוטבהתברהתשלם,בתוקףהביטוחבהיותהמבוטחבמות.א

יתרת"בצירוף,בפוליסההאמורפי-על"הביטוחסנום"את
החודשיבחשבוןהפוליסהלזכותשנזקפה"המצטברהבונוס
יפתחלא,מקרהבכלואולם-הפטירהיוםלפניהאחרון
אסאףוזאת,"הביטוחסכום"מלמבוטחשישולםהסכום

לסילוקבכפוףוהכל,שליליתתהיה"המצטברהבונוסיתרת" .נעשהאם,שנעשההביטוחסכום

תשלם,בחייםשהמבוטחובתנאיהבטוחתקופתבתום.ב
עתבאותההתקף"היסודיהביטוחסכום"אתלמוטבהחברה
שנזקפה"המצטברהבונוסיתרת"ובצירוף,למדדמוצמד
החודשילחשבוןבהתאם,לחובתהאוהפוליסהלנכות

.הביטוחונקופתתוםמועדלפנישנעשההאתרון
פיעלהביטוחאתלבטל,עתבכל,רשאיהפוליסהבעל.ג

עםלתוקפוייכנסהביטול.לחברהבכתבבהודעההפוליסה
פי-עלהביטוחבוטל.לחברההאמורהההודעהמסירת

בהתאםאוזהסעיףלהוראותבהתאםהפוליסה
ידיעלאוהפוליסהבעלידיעלבין,לעיל(ג)4סעיףלהוראות
לביטוחהביטוחיומר,הפוליסהפדיוןנדרשולאהחברה
ערךהביטולבמועדלגביוקייםאם,להלןכמשמעותומסולק
ערךעתבאותהלגביהוקייםהפוליסהפדיוןנדרש.מסולק
בסעיףכאמורהנקיהפדיוןערךהפוליסהלבעלישולם,פדיון

.להלן(1)(ד)5
שמתשתיבעדלפחות,וכסידרןבמלואןהפרמיותשולמואם.ד

:דרישתולפי,זכאיהפוליסהבעליהיה,שלמותביטוח

ערך".הנקיהפדיוןערךשלבסכוםהפוליסהלפדיון.1
הפדיוןערך"פירושוהפוליסהלעניין"הנקיהפדיון
שהפוליסהאו,הפוליסהעלהרובץחובכלבניכוי"הסופי בטחוןלומשמשת

ערך.הפרמיותחשבוןעלחובכןוכל
לסכוםבהתאםשיחושבבסכוםיהיההפוליסהפדיון

.לפוליסההמצורףהפדיוןערכיוללוחהיסודיהביטוח
בגיןפרמיותחוביגרע,הפוליסהפדיוןערךבחישוב
לפיתיגרעאוותתווסף,כזהחובקייםאםזופוליסה
הפדיוןמערך"המצטברהבונוסיתרת"העניין

הפדיוןערך":להלן)לפוליסה15בסעיףכמשמעותו

,זהקטןסעיףלצורךהמצטבריתבונוסיתרת".("הסופי סמוךתחושב
.הפוליסהפדיוןתשלוםמועדלפני 2.

חופשי,מסולקלביטוחהפוליסהפי-עלהביטותלהמרת
-מסולקערך.מוקטןביטוחבסכום,פרמיותמתשלום
הפדיוןערךשלהמכפלהידיעלהמתקבלהערך,משמעו

הסילוקבמקדםהפרמיותתשלוםהפסקתבמועדהסופי במועד
המכפלהתוצאת.הפרמיותתשלוםהפסקת

זהלעניין."המסולקהביטוחסכום"להלןתיקרא
שיעורביןהיחס,משמעוכלשהובמועדהסילוקמקדם
בלוחהמופיעיםהפדיוןערךשיעורלביןהמסולקהערך

.לפוליסההמצורף
סכוםאתהחברהתקבע,מסולקלביטוחהביטוחהומר.1.ה

(2)(ד)5בסעיףלעילבמפורטשיחושבהמסולקהביטוח
הביטוחסכום":להלןתקראהחישובתוצאת)

.("המסולק
המבוטחמתמכןולאחרמסולקלביטוחהביטוחהומר.2

לוהביטוחסכוםיקבע,הביטוחתקופתלתוםהגיעאו
אשר,המסולקהביטוחבסכוםבהתחשבהמבוטחוכאי עפישתנה

עלהריביתבניכויההשקעותשלתוצאותיהןי" הביטוחסכוםחושבפיה
ההוראותפיעלהכלהיסודי

שוער/112000



161נספח

תנאיפיעלבסכוםמוטבהמזכההביטוחמקרהאירעבטרם.בסעיףהוראות.זהלעניין"הביטוחתכניונ"בהמתאימות
הרשוםהמוטבאתלשנותהפוליסהבעלרשאי,הפוליסה.(א)5עלסעיףעדיפותזה

להשנמסרהלאחררקהתברהאתיחייבהשינוי.בפוליסהזהלענייןתחוללא,מסולקלביטוחהביטוחהומר.3
נרשםוהוא,הפוליסהבעלבחתימת,כךעלבכתבהוראהפיעללמדדההצמדההפרמיהתשלוםהפסקתממועד
.בפוליסהידה-עלישתנההמסולקהביטוחוסכום,בפוליסהההצמדהסעיף
מוטבלקבועזכאימפוליסהבעליהיהלאמקרהרשום.גפיהעלהריביתבניכויההשקעותשלתוצאותיהןפי-על

לקביעהמוטבשלקביעהלשנותאו,חוזרתבלתיהקביעההביטוחשלהפדיוןערך.היסודיהביטוחסכוםחושב
בכתבהסכמתהאתמראשלכךיקבלאםאלא,:חוזרתבלתי-המסולקהביטוחסכוםחילוקידי-עליחושבהמסולק

.החברהשלמקדם"ב-הפדיוןערךתשלוםלפניסמוךערכולפי סילוק
,בפוליסההרשוםלמוטבהמגיעהסכוםאתהתברהשילמה.דלמועדהנכון-לעיל2ן)(ד)5בסעיףכהגדרתו-" בכתבהוראהפי-עלבין,במקומוכמוטבאחרבתנרשםבטרם.הפדיון

ידי-עלהמאושרתצוואתופי-עלוביןהפוליסהבעלבחתימת,יחולו,במלואוהביטוחסילוקלגבידלעילההוצאות.4
החברהתהא,לאחרתשלוםעלהמורה,המשפטביתסכוםשלחלקיסילוקעלגם,המחויביםבשינויים
,הפוליסהבעלוכלפיאחדאותוכלפיחבותמכלמשוחררת.הביטוח

.במקומושיבואמיוכלעזבונו
,בחייםעודושהמבוטחובתנאי,הביטוחתקופתתוםלפני.המיוחדיםתנאים-וסילוקפדיון,גיסותמכוס-א5סעיף

לאזהשעבוד.הפוליסהאתלשעבדרשאיהפוליסהבעליהיהתנאיפיעלחפרמיהמשתלמתאם,לעילהאמוראףעל.א
עלבנתבהודעהההברהקיבלהאםאלא,החברהאתיחייבקצרהתקופהבמשךאומראשפעמיחדבאופןהפוליסה
שלזכויותיהם.הפוליסהבעלידי-עלהתומה,השעבודדברהצמדהבדברהפוליסההוראותיחולולא,הביטוחמתקופת

.האמורלשעבודכפופותיהיווהמבוטחהפוליסהבעל,המוטביחושבוובמקומם,הפרמיותתשלוםתקופתמתוםלמדד
תקופהתום,מוותלמקרההפוליסהלפיהמגיעיםהסכום
ותשלומההתביעה-9סעיףבניכויההשקעותשלתוצאותיהןפי-על-הענייןלפי-ופדיון

כךעללהודיעהמוטבאוהפוליסהבעלחייב,המבוטחבמות.א.היסודיהביטוחסכוםתושבפיהעלהריבית
.לונודעשהדברלאחרמידלחברהבכתבסכוםלתשלוםהמועד,הבסיסיהביטוחתנאיפי-עלאם.ב

החברהתעלסהביטוחתקופתבתוםאוהמבוטחבמות.במובהר-הביטוחתקופתבתוםהואמוותבמקרההביטוח
.לעיל5בסעיףהמפורטיםהסכומיםאתלמוטבלא,הביטוחתקופתתוםלפניהמבוטחמותבמקרהכיבזה
הביטוחמקרהבעקבות,הפוליסהפי-עללתשלוםתביעה.גתנאיסעיףפי-עלההצמדההאמורהביטוחסכוםעלתחול

שניתן,תביעהטופסגביעלבכתבלחברהתימסר,לעילכאמורהתוםשישולםהסכוםאלא,הפטירהמיוםלמדדההצמדה
כלאליוויצורפודרישהפי-עלמהחברהלקבלויהיה-ההשקעותשלתוצאותיהןפיעלייקבעהביטוחתקופת

.בוהמבוקשיםהמסמכיםמיום-היסודיהביטוחסכוםחושבפיחעלהריביתבניכוי ,המוטבעלאוהפוליסהבעלעל.דבתכניתהרלוונטיותלהוראותבהתאםוזאת,ואילךהפטירה
לחברהלמסור,הענייןלפי

והמסמכיםהמידעאת,לכךשנדרשלאחר,סבירזמןתוךהביטוחחוזהלחוק41בסעיףהאמורלמרות.הביטוח
,ברשותואינםואם,חבותהלבירורלחברההדרושיםתנוספיםאין,זהקטןסעיףלענייןכיבזהמותנה,1981-א"התשמ
.להשיגם,שיוכלככל,לחברהלעזורעליוהביטוחמקרהאלא,הביטוחכמקרההמבוטתבמותלראות
התחייבותמכלהחברהתשוחרר,התביעהתשלוםידי-על.התקופתתוםמועדמקרהבכליהיהזהקטןסעיףלעניין

שבגינוהפוליסהשלחלקמאותואו,מהפוליסההנובעת.הביטות
.התביעהשולמה

מותבמקרההפוליסהפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה.1הלוואות-6סעיף
והמסמכיםהמידעלהשנמסרומהיוםיום30תוך,המבוטחהביטוחובתנאי,פדיוןערךלקבלזכאיהפוליסהבעלכאשר.א

.לעיל(ד)קטןוסעיף(ג)קטןבסעיףכאמורבעלרשאי,"מסולקביטוח"להומרלאזופוליסהפיעל
בתוםהפוליסהפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה.ז%90עלעולהשאינובסכוםהלוואהמהחברהלבקשהפוליסה
המידעלהשנמסרומהיוםימים7תוך,הביטוחתקופת."הנקיהפדיוןמייערך

.לעיל(ד)קטןוסעיף(ג)קטןבסעיףכאמורוהמסמכיםייקבעואשרהריביתשיעורולפיהתנאילפיתינתןההלוואה.ב
לההמגיעחובכל,הפוליסהבגיןתשלוםמכלתנכההחברה.חשהחברהבתנאיוזאת,ההלוואהמתןביוםהחברהידיעל

תנאיפי-עלהן,המוטבאו,המבוטהאו,הפוליסהמבעל.הפוליסהלבעלההלוואהמתןאישרה
.דיןפיעלאחרבאופןוחןזופוליסההפוליסהתיפדה,מסולקלביטוחהביטוחהמרתשלבמקרה.ג

,ההלוואהבגיןעתבאותההחוביתרתבגובה,חלקיפדיון
התיישנות-10סעיףיום30תוך,כאמור,החוביתרתלחברהתסולקכןאםאלא

שניםשלושהיאהפוליסהפי-עלתביעהשלההתיישנותתקופתהמסולקהביטוחסכום.בכתבהחברהזאתשדרשהמהיום
,הביטוחמקרהקרותמיום.(2)(ד)5לסעיףבהתאםיחושב

גילהוכחת-11סעיףהגולייתחידוש-7סעיף
יוםלפינקבעהמבוטחגיל.המבוטתשלגילולפינקבעתהפרמיהשערךובתנאי-מסולקלביטוחהומרהאו,הפוליסהבוטלהאם

אולושקדםזה,הביטותתחילתלתאריךביותרהקרובהולדתוחידוש.חידושהאתלבקשהפוליסהבעלרשאי-שולםלאהפדיון
.אחריוהבאידי-עלשייקבעולתנאיםבהתאםיהיהזהסעיףפיעלהפוליסה
לשביעות,תעודהידי-על,לידתותאריךאתלהוכיחהמבוטחעלבגיןשהחובובתנאי,החידושבמועד,דעתהשיקולפי-על,החברה
.התברהשלרצונהבמועדחיעודתשהמבוטחנוסףותנאיבמלואוישולםהחידוש
שלבמקרהאו,וכנהמלאתשאינהתשובהמתןשלבמקרה.זהתשלום
הוראותיחולו,המבוטחשללידתולתאריובקשרעובדותהעלמתהפוליסהושעבודהמוטבקביעת-8סעיף

.הפוליסהשל3סעיףאך,הפוליסהתנאיפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה.א
.בפוליסההרשוםלמוטבורק
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הצמדהתנאי-12סעיף
מדדמשמעו("המדד":ולהלן'לצרכןיהמתיריםמדד".א

הלשכהשקבעה(וירקותפירותכולל)לצרכןהמחירים
מוסדכלידי-עליתפרסםאםאף,לסטטיסטיקההמרכוית

בין,במקומושיבואאחררשמימדדלרבות,אחרממשלתי שהוא
וביןהקייםהמדדבנוישעליהםנתוניםאותםעלבנוי תקבע,הקייםהמדדבמקוםאתרמדדיבואאן.לאואם

המדדלביןבינוהיחסאתלסטטיסטיקההמרכויתהלשכת
.תמוחלף

בקרותבפועלהביטוחסכוםהינולתשלוםהביטוחסכום.ב
המדדמן,המדדעלייתלשיעורמוצמדכשהואהביטוחמקרה

יוםלפנילאחרונהשפורסםהמדדועדבפוליסתהנקובהיסודי נקבעבהםהנספחיםעליחוללאלעילהאמור.התשלום

.החוקלהוראותובכפוףאחרת
:כדלקמןתחושבלחברהשתשולםהפרמיה.ג

הפרשיבתוספתתשולםלשלםהפוליסהבעלשעלהפרמיה
המדדלביןבפוליסההנקובהבסיסיהמדדביןלמדדהצמדה
ביצועיום,זהלעניין.בפועלתשלוםכלביצועביוםהידוע

אובהמחאההנקובהמועד:אלהמביןהמאוחרהואהתשלום
שלבמקרה.החברהלמשרדיההמחאההגיעהשבותמועד
ייתשב,החברהחשבוןלזכותבנקאיתהעברהפי-עלתשלום

.בפועלהתשלוםביצועכיוםבבנקהחברהחשבוןזיכוייום
קביעתפיעליהיהשיקיםבשירותהפרמיהגבייתמועד

שלהאחרוניםהימים4-באובחודש15עד1ביןביום,התברה
.החודש

הביטוחתקופת-23סעיף
שינויוכלקבועההינההפוליסהפרטיבדףהנקובההביטוחתקופת

.ומראשבכתבהצדדיםהסכמתטעוןבה

ודיווחחשבונותניהולהשקעות-14סעיף
תבוצענה("ההשקעות":להלן)ההשקעותבתיק"ההשקעות".א

הוגברההשקעותמיתרבנפרדינוהלו,לתקנותבהתאם
.נפרדיםחשבונותלגביתןוייערכו

,הבלעדידעתהשיקוללפיהתברהידי-עלייעשו"ההשקעות".ב
בתשואותהתחשבותתוךמקצועיותמידהאמותפי-על

עניינםפניעלשיקולוכלענייןכללהעדיףומבליובסיכונים
בשקידה,לבבתוםוזאתהתכניתבמסגרתהמבוטחיםכללשל

,ההשקעותעללהחליטבבואה.נאוויהובזהירותסבירה
:אלהאתהשארביןהחברהתשקול

לבבשים,סוגמאותוחילופיתהשקעהאפשרות.1
.ביניהםוליחסהצפוייםולסיכוניםלתשואות

ההשקעהכדאיותגם-ערךבניירותהיאההשקעהכאשר.2
מידהבאמותכשהיאהערך-גיירלאיכותבהתאם
-חובבאגרותהיאההשקעהוכאשר,מקובלותכלכליות

מספקתבטוחההיאואםהבטותהאיכותאתגם
.החובאגרתלפילהתחייבות

בההודעה,קלנדריתלשנהאחת,למבוטחתשלחהחברה.ג
עלהביטוחסכומי;הבאיםהנושאיםח"הדוליוםנכוןיצויינו

לרבות)"המצטברהבונוסיתרת",השוניםהביטוחמקריפי שלההתפלגות,(שליליתיתרה
סיווגלפי"ההשקעות" ,בתקנותשנקבעההשקעות
בשנהנגבואשרהפרמיהוסכומי הדומתייחסאליה

ביןאבחנהתוך,האחרוןהשנתיח"
4סעיףפי-עלפרמיהתוספתלביןמוצמדת"בסיסיתפרמיה" .שולמהאס,לעיל

המצטברהבונוסחישוב-25סעיף
חשבוןהחברהתערוך,האחרוןתעסקיםביום,לחודשאחת.א

הנובעיםשלילייסןאוחיובים)הבונוסיםשלמצטבר
.("החודשיהחשבון":להלן)מההשקעות

המצויינותלנוסחאותבהתאםייערך"החודשיהחשבון".ב
הבונוסיתרתאתתקבעובמהלכו"הביטוחתכנית"ב

.("המצטברהבונוסיתרת":להלן)חשבוןמאותותמצטבר
,זהלעניין,"הביטוחתכנית"ונוסחאותהוראותתמצית
:כדלקמןהינה

תודשמדיהחברהתקבע"החודשיהחשבון"במסגרת.1
פי-עלהקובעליום"ההשקעות"שלהמשוערךהשוויאת

:להלן)החשבוןנעשהלגביובחודש,(א)קטןסעיף

.("החודשיהמשוערךהשווי" מתוךתגבההתברה.2
חודשייםניהולדמי"ההשקעות" מz0ef/1שלבשיעור
."החודשיהמשוערךהשווי" עריכתבמסגרת.3

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

תכנית"בוהמופיעותשלהןהרלבנטיותהנוסחאותפי הביטוח
Rmשתסומן,"החודשיתהתשואה":ההלן" :(חו-הבחודש

:נגדיר

התודשבסוףההשקעותשלהמשוערךהשווי=4
.השוטף

בגיןשהשתחררהמצולמרתביטוחעתודת=8
.החודשבמשךששולמותביעות

החודשבסוףההשקעותשלהמשוערךהשווי=0
.הקודם

במשךההשקעותבתיקשהושקעוסכומים=ס
.החודש

.4-מ%6.0של12-ההחלק-ניהולדמי=ש
הלוואותכוללותהשקעות,ספקהסרלמען

,הפוליסותפדיוןערךבמסגרתשניתנו
.השקעותתיקלאותוהשייכיםומזומנים

Rm=(0-8+4-ם-ש)אזי (2/8
(0+ם-

שלאבסכום,הניהוללדמיתוספתלגבותרשאיתהחברה.4
,ההשקעותתיקשלהראליתמהתשואה%15שלתעלה
להלן)לעילהקבועיםהניהולדמיניכוילאחר

;להלןלאומרבכפוףותיגבהשתחושב,התוספתך" בערכיםשנתיבסיסעלשנהמידתחושבהתוספת.א

-"שנה"זחלענייןשלילייטןאוחיובייםראליים
בדצמבר31עדפלוניתשנהשלבינואר1-מתפוקה

ןשגהאותהשל

כלבחישובואולם,חיוביתתוספתרקיגבההמבטח.ב
שנצברהשליליתתוספתתנוכהחיוביתתוספת
;קודמותבשנים

השנתאולביטוחההצטרפותבשנת,האמוראףעל.ג
ממועדהתוספתחישוביערך,הפוליסהסיום

.הענייןלפי,הסיוםלמועדעדאוההצטרפות
שעורבניכויתחושבראליתתשואה,זהסעיףלעניין
הידועיםהשעוריםלפיהמדדשלהירידהאוהעליה
התקופהתוםליוםועדהתקופהתחילתמיום

.החישובנעשהשלגביה
הראליתמהתשואה%85דהיינו,התשואהיתרת
לאמורבכפוף,הקבועיםהניהולדמיניכוילאתר
.להלןכמפורטלפוליסהתיוחס,זהקטןבסעיף

השיעורעםחודשמדיתושווה"החודשיתהתשואה".5
חושבהפיה-עלוהריביתלמדדההצמדהשלהאחרון
.היסודיהביטוחסכום
כי,האחרונהבפיסקהכאמורמההשוואהיתברראם

האחרוןהחודשימהשיעורגדולה"החודשיתהתשואה" יחושב,האמורההריביתבצירוףלמדדההצמדהשל

תכנית"בהרלבנטיותהנוסחאותפי-עלתודשיבונוס
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הבונוסיתרת"לויצורףלפוליסהיינקףאשר,"הביטוח
."המצטבר

תשואה"שה,האמורהההשוואהאגב,יתברראם,אולם
שלהאחרוןהחודשימהשיעורקטנה"לייחוסהחודשית
זהקטןבסעיףהאמורההריביתבצירוףלמדדההצמדה

הרלבנטיותהנוסחאותפיעל,תודשיהפסדיחושב,לעיל
ויופחתהפוליסהלחובתייזקףאשר,"הביטוחתכנית"ב
."המצטברהבונוסיתרת"מ

תינולצרפושישהחודשיהבונוסאםביןכי,בזהמובהר.6
הבונוסיתרת"תשוערך,שליליהואאםוביןחיובי

."החודשיתהתשואה"בשיעור"המצטבר
,תתשיביתיתרתהינה"המצטברהבונוסיתרת".א

ואינהלחובתהאוהפוליסהלזכותנזקפתאשר
(נגרעתוו()מתווספתאלא,לחלוקהעומדת

בעתזופוליסהפיעללמוטבשיגיעולסכומים
.תשלומים

יפורשלעיל(6)עד(1)(ב)קטניםבסעיפיםהאמור.ב
"הביטוחתכנית"בהמופיעותלנוסחאותבהתאם
עליעשה,הצדדיםזכויותלקביעתבפועלוהחישוב

."הביטוחתכנית"בוההוראותהנוסחאותפי ,המצטברהבונוסיתרתתחשבלעילהאמוראףעל.ג

,הביטוחלתקופתהראשוניםהחודשים23-ב
.לאפסכשווה

,"המצטברהבונוסיתרת",ספקהסרלמען.ד
,(הפסד)שליליתיתרהותהיהיכול,לעילכמוגדר
מתוספתהיתהאליואשרסכוםמכלתנוכהאשר
.חיוביתהיתההיתרהאילו

לחברתהודעות-16סעיף
המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלשלוההצהרותההודעותכל

ורקאךלסברהימסרוהמסמריםוכלבכתבלהברהתוגשנה
שעליהאחרתכתובתאו,בפוליסהכרשום,הראשיבמשרדה

כל.(תודיעלאםלזמןמזמןהפוליסהלבעלבכתבהחברהתודיע

הסכימההחברהאםרקלתוקפויכנסבתכאיהאובפוליסהשיטי בתוספתאובפוליסהבןעלמתאיםרישוםורשמהבכתבלכן

.לפוליסה
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פוליסהאבדן-17סעיף
תעשה,הושחתהאושאבדהפוליסהבמקום,פוליסהעריכת

הפוליסהבעל.הפוליסהבעלידי-עלהודעהשתימסרלאחרורקאך
והוצאות,כאלהיהיואם,ממשלתייםואגרותמיסיםבתשלוםישא

.חדשהפוליסהעריכת

נוספיםתשלומים-18סעיף
המיסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהבעל

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

כתובתשינוי-19סעיף
אתהעתיק,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלאם

החברהיוצאת,חברהכךעלהודיעולאכתובתואתשינהאודירתו
הידועההאחרונההכתובתלפיהודעותיהמשלוחידי-עלחובתהידי .לה

השיפוטמקום-20סעיף
בסמכותורקאךתהיינההזאתתפוליסהמתוךהנובעותהתביעות

.אביב-בתלהמוסמךהמשפטבית

כללי-21סעיף
אתהחברהשלהראשיבמשרדלקבלזכאייהיההפוליסהבעל.א

כללי,"המצטברהבונוס"מחושביםפיהןעלהנוסחאותכל
סכום"לעדכוןהמתאימותהנוסחאות,ההשקעותשיערוך
סוכםחושבפיהעל)התעריפיתהריבית,"המסולקהביטוח
מתוצאותהנובעתהפרמיהתוספתחישוב,(הבסיסיהביטונו

.זכויותיולחישובהדרושאתרפרטכלאוההשקעות
לביןהפוליסהשלהכללייםהתנאיםביןסתירהשלבמקרה.ב

המסוייםהנספחתגאייתולו,מסוייםנספחשלהתנאים
.הכללייםהתנאיםיחולוהפוליסהחלקישארועלבהתאמה


