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(קשותומחלותמוות)"טופחייםייאיכותלביטוחהכללייםהתנאים

הגדרות-01עי3
המשמעותהבאיםנחים,מהמאחדלכלתהיהבפוליסה
:להלןכמפורטלצידוהמופיעה
.מ"בעלביטוחחברהמנורה-החברה
המצורפיםנ90חוכלההצעהכן,זהביטוחחוזה-הפוליסה

,לה

עםהמתקשר,תאגיד,אאדםבניחבר,האדם-הפוליסהבעל
בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחבחוזההחברה
.הפיליסהכבעל

נקובשמוואשרהפוליסהלפיבוטחושחייוהאדם-המבוטח
.כמבוטחבפוליסה
תשלומיםלקבל,הפוליסהלתנאיבהתאם,הזכאי-המוטב

.מהחברה
'בלתחלקוהמהוווה0ה'ל19להמצורףדף-הביטוחפרטןדף

,הספציפיהביטוחופרטיהפוליסהמספרהגולל,ממנהנפות
.הביטוחתקופתלרבות
פרטיבדףהנקוביםהראשוניםהביטוחדמי-10ת'ב0פרמיה
.הביטוח
הפוליסהבעלשעלאחריםותשלומיםהביטוחדמי-הפרמיה
האמורהתוספתכללרבות,הפוליסהתנאילפי,לחברהלשלם

.בפוליסה
פרטייף'בגנזההנקובהסכום-הבסיסיהביטוחסכום

.י'הביטוח
DI-הביטוחסכום

~

Oפרטידף"בהנקוב0י,הבסהביטוח
תנאי"סעוףהוראותפי-עללמזתמוצמדנשהוא,"הביטוח
.בפוליסה"הצמדה
.0ה'לפול"הצמדהיתנאי'בסעיףכמשמעו-המדד

עלבפיקוחבחוקכמשמעותוהביטוחעלהמפקח-המפקח
.1981-א"התשמ,ביטוחעסקי
,ך98ך-א"התשמ,ביטוחעסקיעלהפיקוחחוק-הפיקוחדיני

.מכוחולאוץהחוקפיעלוהוראהצו,אישור,תקנהכללרבות
עלהחל,ך98ך-א"התשמהביטוחחוזהחוק-החוק

.ולהוראותיהלתנאיהבכפיפות,הפוליסה
,ההוןהשקעתדרכי)הביטוחעלהפיקוחתקנות-תקנות
,2001-א"התש0(הביטוחחברותשלוההתחייבויותהקרנות

.לעתמעתשתחולנהכפי

החברהחבות-2סעיף
לתוקפהנכנסת,הפוליסהפיעל,החברהשלחבותה.א

זאתאולם,בפוליסהכמצוין,הביטוחהתחלתבמועד
הנקובה,הראשונההפרמיהבמלואהששולמהבתנאי

וגן,החברהידי-עלהמוצאת,הראשונההחיובבהודעת
שמיוםנוסףובתנאיתשלומהבתאריךחישהמבוטח
חתימתומיוםאוהרפואיתהבדיקהלמבוטחשנעשתה

הסכימהבוליוםועד,הענייןלפי,בריאותהצהרתעל
חללא,הפוליסהפי-עלהביטוחחוזהלכריתתהחברה
של0וקו!בעאובמקצוען,הגופניבמצבו,בבריאותושינוי

.המבוטח
מהאמורלגרועומבלילעיל.אקטןבסעיףהאמוראףעל.ב

במקרה,זהנספחפיעלאחדאותתהיהלאהתברה,בו

המנויותמהמחלותגמהאובאחתחלהוהמבוטח
.2.א$בסעיף

~
בביצועהצורךשלקיומונתגלהשו

.2.א,6בסעיףהמנוייםחים!מהניתנמהאואחד
במבוטח

~
מהניתוחיםנמהאואחדבמבוטחבוצעשו

החליום90שלתקופהבמשך.2.א.6בסשףהמנויים
קבלתממועדאוזהנססתפיעלהביטוחתחילתמיום

:להלן)מגיניהםהמאוחר'לפ,בחברהלביטוחההצעה

מקרהנאשריחוללאזהתנאי("האנשרהתקופת"
.מתאונהנובעהביטוח

אם,"הביטוח0נום"מתשלוםפטורהתהיההחברה.ג
להתאבדותנסיוןאו,התאבדותעקבהמבוטחמותנגרם

תוך,(לאואםוביןבדעתושפויהיההמבוטחאםבין)
חידושמיוםאו,הביטוחחוזהכריתתמיוםשנה

.ן"העגלפיהכל,שבוטלהלאחדהפוליסה
במטוסכנוסעהמבוטחבטיסתהכרוךסיכוןיגלולהביטוח.ד

בעל,אזרחיטייסבכליכנוסעהמבוטחיטוסעםורקאך
המוסכמתהרשותמטעם,נוסעיםבלת,להכשירותתעודת

,הטייסכליבעלתהחברהרשומהשבהמדינהאותהשל
מקוםשלהתעופהרשויותידי-עלמאושרתובטיסה

.ההמראה
בכליהמבוטתבטיסתהכרוךסיכוןיכלוללאהביטוח
,לעילמהמפורטיםהשוניםובטיסותטיים

,"ח,הביטם,0כ"מתשלוםהחברהפטורהבומקרהבגל.ה
החברהתשלםלא,"החוק"לפיאו0ה'לפולבהתאם
.זהנספחפי-עלכלשהותשלום

nratuגילםאן-3סעוף
וההצהרותהידיעותיסודעלנעשההפוליסהפי-עלהביטוח
או,והמבוטחהפוליסהבעלידי-עללחברהשנמסרובכתב
מהווהנותן,נכ.לפוליסההמצורפות,הענייןלפי,מהםמימטעם
למצבהנוגעותת!עובדאם.הביטוחשללקיומועיקריתנאי

שלועיסוקומקצועו,לידתותאריך,חייואורח,בריאותו
חוזהגריתתלמועדעדהחגרהמידיעתהוסתרו,המבוטח
nlufln,וכן,העניין!לפ,שבוטללאחרחידושולמועדעדאו

שנשאלהלשאלהוכנהמלאהשאיננהתשובהניתנהאם
אוהביטוחחוזהכריתתלפני,מטעמהאוהחברהידי-על

Iwiv~nהבאותההוראותתחולנה,כאמור:
אירעלאעודכל-היארשאית,לחברההדברנודע.א

לבעלבהודעה,הביטוחחוזהאתלבטל,הביטוחמקרה
.למבוטחאוהפוליסה

או,הביטוחמקרהשאירעלאחרלחברההדברנודע.ב
הביטוחחוזהשנתבטללפניאירעהביטוחשמקרה

חייבתהחברהתהיה,לעיל.אקטןבסעיףהאמורפי-על
שהואיחסיבשיעור,מופחתביטוחסכוםבתשלוםרק

הפרמיהלביןבפוליסהשנקבעההפרמיהשביןניחס
כללידיעתההובאואילוהחברהידי-עלנקבעתשהיתה

_לאמיתןהאמורותהעובדות
זהבסעיףהאמורותלתרופותזגאיתתהיהלאהחברה.ג

nleחוזהמכריתתשניםש!שלשחלפולאחר!לעיל ~an
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קיומהאבחןהמטולוגבומצב:אפלסטיתאנמיה.בבעלאםזולת,הענייןלפי,שבוטללאחרמחידושואו
העצםמחשלכרונינשלקיים,אפלסטיתאנמיהשל.מרמהבכוונתפעלוהמבוטחאו0ה'הפול

,וטרומביציטופניהלאוקופניה,באנמיההמתבטא
:הבאיםמהטיפולייםיותראובאחדרפואיצורךוקייםלפרמיהותוספתהפרמיותתשלום-4סעיף

,דםיי,בעירטיפול.1,בפוליסההקבועיםהפרעוןבזמניתשולמנההפרמיות.א

.צמיחהבגורמיטיפוליםמתן.2עלכלשהןהודעותלשלוחחייבתתהיהשהחברהמבלי
lD.3הפרמיהתשלוםעםנפסקתהפרמיותתשלוםחובת.כך ' U

~

.חיסוןמדנאתבתרופה
.עצםמחהשתלתביצוע.4לגביפרט)המבוטחמותלפנילאחרונהחלפרעונהשזמן

שלהפיךבלתי,קבוע,מוחלטראיהאיבוד:עוורון.ג.(לכןקודםחלפרעונןשזמןפרמיות
כתוצאה,קליניתבבדיקהמתועד,העינויםשתילסכוםתתוסף,במועדהכלשהיפרמיהשולמהלא.ב

l1U,ריבית-ממנונפרדבלתיכחלק-שבפיגור ' W
~

.תאונהאוממחלההנהוג
רופאח"דוי"עומתועדמאובחןלהיותחייבהעיוורוןהפיגירהיווצרמיוםמחושבתנשהיאעתבאיתהבחברה

.המקובליםהקלינייםהמבחניםלפימומחהעיניים.בפועללתשלומהועד
הגדליםתאיםהכוללממאירדול'גנוכחות:סרטן.דזנאיההחברהתהיה,במועדההפרמיהשולמהלא.ג

או,שכנותלרקמותוחודריםמבוקר'בלתבאופןלהוראותבכפיפותהפול01הפיעלטות'הבאתלבטל
מערבתגאוהלימפהמערכתבאמצעותמתפשטים_זהלענייןהח1קח"

.הדם.בפוליסהכמצוין,החברה'במשרדלשלםישהפרמיותאת.ד
:כוללאינוהביטוחמקרהלבנקקבעהיראתידי-עלגםהפרמיותאתלשלםניתן

מקומיסרטןאוסרטנייםסרהמצבים.1(שיקיםשירות)החברהלחשבוןישירותת,פרמילתשלום
סרטןאו(אוSITUממוקדסרטןאודיססלזוה)בבנקהחברהחשבוןזיכויאתהחברהתראהנזהובמקרה
.(1דבדרגהTNMבקלפופיקציההערמ1מתפרמיותלשלםניתןכןכמו.נתשלומה,הפרמיהבסכום

,ממאירהמלנומהלמעטעורסרטןסוגיכל.2ורקאךזאתאך,בפוליסההרשוםהביטוחסוכןבאמצעות
או,מ"מ6.1עלעולהשלהיסואן8שעובי.בחברהלפקודת(ים)בשיק

הדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההמנמת.ה

3Clark

Level.
שלומופחתתקיןבלתיתפקוד:קרדיומיופתיה.הבמקום,הענייןלפי,פרעונהזמןלאחראו,לעילהמפורטות

ת'תפקודולדרגהלבספיקתלאיהגורם,הלבשרירבמקריםגםכךלנהוגכהסכמתהתתפרשלא,מסויים
.(14ויא3)נמוכה.כלשהםאחרים

איסנמיתקרדי1מי1פתיהתללאיםהביטוחמקרהבדףכמפורטקבועהינוהפרמיהנקבעהלטיוהשיעור.ו
אואלכוהוללצריכתמשניתקרדיומיופתיהנשוזאתלמרות,האחריםהפוליסהובתנאיהביטיחפרטי

.בפסיםלשימושהפרמיהמרכיבחישובבסיסאתלשנותזנאיתהחברה
,מתמשךהכרהחוסרשלמצב:(קומה)הכרהחוסר.וך.ר.06ביםלראשונההביטוחותנאיקשיתלמחלות
,יזומהיבלתיאמצעיתבלתי,ישירהכתוצאהך,תהעברנסיוןעלבהסתמך,מכןלאחרשנהגלובתום

,חיצונייםלגירוייםתגובהללא,תאינהאוממחלההבסיסולפיהתחזיתלעומתבפועלהסינוןבחינתכדי
.לפחותיום30הנמשכתלתקופההמפקחשלמראשלאישורובכפוףזושבתכניתהאקטוארי

הנרהחוסרשלמצבכזללאינוהביטוח11קרהלאחריוםשלושיםלתוקפויכנסכזהשינוי.הביטוחעל
שימושרקעעלאואלכוהולמצריכתכתוצאה.למבוטחהחברההודעת

.בסיפים,בתאריכיםתגדלזהנספחפי-עללביטוחהפרמיה,ז
משרירבחלקפגיעה:(הלבשריראוטם)לבהתקף.זבאותםהמבוטחגיללפי,,הביטוחפרטיבדףכמפורט
השגעתכליליד0כלישלמחסימהכתוצאההלבהחלליסה,הפשלהפרמיהתגדללכךובהתאם,תאריכים

.החלקלאותוהדםבאספקת.אלהמתאריכים
שלושתכלקיוםעלמושתתתלהיותחייבתהאבחנה

:הבאיםהקריטריוניםהביטוחומקרההביטוחסכום-5סעיף

.בחזהלחץאוחזהכאבי.1.ב2לסעיףבכפוף,ישולםזופוליסהפי-עלהביטוחסנום.א
.ג.ק.באאי0כמייםשינויים.2,להלן1קטןבסעיףכהגדרתוהביטוחמקרהבקרות,לעיל

.התקןלערגימעלבדםהלבאנזימיבערכיעליה.3:להלן2קטןבסעיףנהגדרתוהביטוחמקרהארעאםאי מביוצעבוניתוח:)CABG(ללבמעקפיםניתוח.חפוליסהשלהביטוחתקופתבתוךהמבוטחשלמותו.1

כולללא)כליליבעורקחסימהאוהיצרותשלמעקף.זו
אוהרחבהת,ופעולהכלילייםהעורקיםצנתורמהמחלותבנמהאובאחתהמבוטחמחלתגילוי.2

,(החזהביתפתיחתללאחיתיךמהניתוחיםכמהאואחדביצוע4ח1,להלןהמפורטות

רווקסק1לריזצוהפעולותכוללאינוהביטוחמקרהתקופתלאחרזאת,במבוטחלהלןהמפורטים
לדופןצמוחהגורמישלהזרקהושולייזרי"ע:האכשרה

.הלבשהירהחלפתמתבצעתבוניתוה:העורקיםאבניתוח.א
אנדו0קופיאופתוחניתוח:הלבבמסתמיניתוח.טאוהחזיהעורקיםאבמפרצתתיקוןאוקטע

ובלבד,הלבממסתמייותראואחדהחלפתאולתיקוןהבטנין
.מולדלבמוםאינהההחלפהאוהתיקוןשסיבתכגון)מולדתאינההניתוחשסיבתשלבד

ירידה:מוקדמתה,דמ3צאואלצהיומרמחלת.ישהניתוחאומרפקתסמונתאוקוארקטציה
אובזנרוןאו/והקוגניטיביתביכולתמשמעותית.העורקיםמאבסעיפיםתיקוןלשםבוצע

.המוחלרקמתהפיךבלתימנזקכתוצאה,איבודם
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עצביתפגיעהכוללאינוהביטוחמקרהמומחהנוירולוגי"עתיעשההמחלהקיוםקביעת
.השליוממחלתכתוצאהפחותשלתוצאה)יעודייםמבחניםעלבהתבסס

מתהליךכתוצאההנגרמתמחלה:נפיצהטרשת.ט"י.(מינימלימנטלי0טטו0בבחינתנקודות24-מ
אובמחהלבןהחומרשלדהמיאליניזציהשלרקעעלדמנציהכוללאינוהביטוחמקרה
.השדרהבעמוד,אלכוהולאובסמיםשימוש

קריטריוניםבגלבעמידהמותנהnloanמקרהוחריפהקשהדלקת:המחדלקת-אנצפליטיס.א"י
:הבאיםממועדחודשיםשלושהלאחר,הגורמת,המחשל

.נוירולוגי"עהמחלהקיוםאישור.%301שלבשיעורצמיתהלנכות,האירועקרות
.טיפוסיותמוחיותלזותלקיום1אא-בהוכחה.2.לאומילביטוחהמוסדמבחנילפןלפחות

'האהמחגזעגאוהראיהעצבשלמעורבות.3לעירוימשנית)AIDS(נרכשחיסונינשלמחלת,ב"י .אחרתמוטוריתמעורבותגאוהשדרהמחכשללמחלתהגורםבוירוסהמבוטחהדבקות:דם

אוקבועהשריריםחולשת:שריריתדיסטרופיה.כניתןאשרדםמעירוייכתוצאה(4105)נרכשחיסוני
המאובחנת,השרירמחלתרקעעל,מתקדמתשהמבוטחספים,נובתנאים,בישראלחוליםבבית
טיפוסית0א2בדיקתסמךעלמומחהנוירולוגי"עשהמחלהאישורוקייםבהמופיליהחולהאינו

.השרירשלוביופסיה.הדםעירויבעקבותנגרמה
pin.א"כסופניתכליתיתמחלה:כרוניתכליתיתספיקהאי.יחג ~ w:שלהפיךובלתיקבוע,מוחלטאיבוד

מפגיעהבתוצאה,לפחותגפייםבשתיהתנועההפיךבלתיכרוניגליתיתפקודבחוסרהמהנבטאת
.המתולאוהשדרהמחממחלתאו.לצמיתותדיאליטיבטיפולוצורךהכליותשתישל

מתקדמתמוחיתפגיעה:פרקינסוןמחלת.ב"ב.מומחהנפרולוגי"עלהקבעחייבתהאבחנה
,הגוףשלהמוטוריבתפקודהפוגעתחדהכליתיתספיקהאיכוללאינוהביטוחמקרה

ובאיטיותאיבריםבנוקשות,ברעדוהמתבטאת.שבועות10תוךשחולפת
,איבריםתגובתסופניתכבדמחלת:(שחמת)סופניתכבדמחלת.ד"י

נוירולוגי"עאבחנהבקיוםמותנההביטוחמקרהובקיוםכבדיתספיקהבאיהמתבטאת(שחמת)
יכולות6מתוך3לפחותשלובאיבודמומחה:הבאיםהממצאיםמתוךשניים

העולהלתקופהי(ס4['5)יומיומיותלפעילויות.קבועהצהבת.1

:יעודיתרופתיטיפולחרף,חודשים8עלמשמעותיתמימת.2
ולשכבלקום.1בושטדליות.3
ולהתפשטלהתלבש.2הפטיתאנצפלופתיה.4

ולהתקלהלהתרחץ.3משניתבכבדפגיעהשללאינוהביטוחמקרה
ולשתותלאכול.4.אלכוהולאותרופות,סמיםלצריכת

הסוגריםעללשלוט.5איבוד:(מלאהאפאזיה)לדברהיכולתאיבוד.ו"ט
(גלגליםלנן0אאולמיטהמרותק)ללכת.6הנמשךלדברהיכולתשלהפיךובלתימוחלט
.מומחהלוג,נוירי"עתיעשההאבחנה.תרופתילטיפולניתןואינוחודשים6לפחות

עלגאמורפגיעהכוללאינוהביטוחמקרהמומחהנוירולוגי"עלהיקבעחייבתהאבחנה
.הרעלהאותרופתירקע.ם'קליניוממצאיםהדמיהעלבהתבסס

קבועשריריםשיתוק:(ילדיםpintw(דוליו.ג"כהנגרםדיבוראובודגוללאינוהביטוחמקרה
וירוסשלמפגיעההנובע,שריריםבקבוצת.פסיכיאטריתממחלהכתוצאה

.חודשים3-מיותרוהנמשךהפוליוהמכסהשלישיתבדרגהכויה:נרחבתכויה.ז"ט
וירוסשלובבידודבאבחוןמותנההביטוחמקרהלפחותהמכסהאוהגוףפנימשטח%20לפחות

.השדרהעמודבנוזלהפוליוהפניםאתשמכסהובלבדהגוףפנימשטח%7
שליומחלתבגיןאחראיתתהיהלאהחברה.הלקםאו

.שיתוקהופעתללאביצועהמחייבבריאותימצב:איברהשתלת.ז"י
QnlAnריאתידםלחץיתר:רואתידםלחץיתר.ד"גאםבין,הבאיםמהאיבריםיותראואחדהשתלת

בדרגת0ימפטומוםעםקבועהגופניתלפגיעה,מלאכותיאיבראםוביןאחראדםשלמגופו
.(4אזאלפי)4תפקודיתחומרהההשתלותבמרכזלתוכניתהתקבלוהמבוטח
מומחהי"עבאבחוןמותנההביטוחמקרה:איבריםלהשתלתהישראלי

lAריאתילחץבמדידת,קרדיולוגאולריאות.לבהשתלת.ד

'
Q

~ ,דופלרבאקואוימניבצנתורהריאהבעורק.כבדהשתלת.2

טיפולתחתגבוההריאתיתתנגודתובקיום.ה'כלהשתלת.3
.תרופתי.ריאההשתלת.4
המחוללוסקולרי-צרברואירועגל:מוחישבץ.ה"כ.ריאה-לבהשתלת.5
זהובגלל,שעות24-מיותרשנמשכתתוצאה.אלוגנאיתעצמותמחהשתלת.6

שמקורושחיףדםשטף,המוחברקמתאוטםמפגיעההנובעקבועשריריםק,שית:4[5.ח"י
לליקויהוכחהלהינתןחייבת.בגולגולתאינומהעצביםיותראובאחדנית,וכרקבועה

MRI-באוCT-ב)תמידינויחלוגי(נזק),הבאותהמגיעותאתהגולל,המוטוריים

(

,
וכפילפחותחודשים3שללתקופההנמשך:מומחהכוירולוגי"עבחנו,שא

.תמידי,מראשהנראה.5ן4.ר
.מתקדמתשרירותדיסטרופיה.2
.מתקדםבולברישיתוק.3

מ"בעלביטוחחברהמנורה6מתוך3עמוד223א2003/01



שמנייה
,שהואסוגמכלסופניתמחלה:סופניתמחלה,ו"ב

רופאשלמקצועיתרפואיתדעתחוותפישעל
,מחלקהמנהלסגןאומנהלבדרגתמומחה
ואשר,חודשים2ךך,בתהמבוטחת,במתסתיים

לשנותהעשוימועדבאותורפואיטיפוללהן,א
.מהלכהאת

חוששלהפיךובלתימוחלטאובדן:חרשות.ז"כ
.האוזנייםבשתיהשמיעה
אופייניתשמיעהבבדיקתמותנההביטוחמקרה

.ג.א.ארופאובאישור
(בלבדמחלהלמקרה)הביטוחסכוםלתשלוםסייגים
,זהנספחפי-עלהביטוחסכוםאתתשלםלאהחברה

אחתידי-אלבעקיפיןאובמישריןנגרמההמחלהאם
:דלקמןמהסיבות

ני*החי0הכשלתסמונת,(4.ו.פ.8.)האהדסמחלת.א
דומהתסמונתכלאו,צורותיהכלעל,הנרכש
לרבות!זהמסוגמיקרואורגניזמיםידי-עלהנגרמת
האמורעליחוללאזהA"O.ווריאציותמוטציות
.ב"י.2.א5בסעיף

.רופאהוראות9י-עלשימושלמעט,בסמיםשימוש.ב
קיוםאת,רפואיתמבחינה,לקבועאפשרותאיןאם.ג

,המחלה

בדעתושפויהמבוטחאםבין,מכוונתעצמיתפציעה.ד

~
.לאואםבין

המבוטחאםבמשטרהאובצבאהמבוטחשירות.ה
אםגםממשלתימגורםלטיפולושולפיצויזכאי

.זוזכותעלויתרהמבוטח
אוחבלה,איבהפעולת,ממלחמהכתוצאהפגיעה.1

וטולפיצויזכאיהמבוטחאם,שהואסוגמכלטרור
.זוזכותעלוויתראםוגםממשלתימגורםטיפול

nV.ז 'ADביולוגי,אטומי:כגון)קונבנציונליבלתיבנשק,
.קונבנציונלייםבליסטייםמטיליםאו(כימי

מיהבמקרהיחולולאזהבסעיףהסייגים,ספקהסרלמען
.המבוטח

פיעלהביטוחאתלבטל,עתבכל,'רשאהפוליסהבעל.3
עםלתוקפוייכנסהביטול.לחברהבכתבבהודעההפוליסה
.לחברההאמורהההודעהמסירת

המוטבקביעת-6סעיף
~

הפוליסהקעבוד
,הפוליסה'תנאפי-עלהמגיעהמנוםאתתשלםהחברה.א

.בפוליסההרשוםלמוטבורקאך
פיעלבסניםמוטבהמזכהת,הביטמקרהאירעבטרם.ב

המוטבאתלשנות0ה'הפולבעל"רשאי,הפוליסהתנאי
לאחררקהחברהאתיחייבהשינוי,בפוליסההרשום

בעל"בחתימת,כךעלבכתבהוראהלהשנמסרה
.בפוליסהידה-עלנרשםוהוא,"הפוליסה

לקבועזכאי"הפוליסהבעל"יהיהלאמקרהבשום.ג
משבשלקביעהלשנותאי,חוזרתבלתיבקביעהמוטב

אתמראשלכךיקבלאםאלא,חוזרתבלתילקביעה
.החברהשלבנתשהסכמתה

הרשוםלמוטבהמגיעהסכוםאתהחברהשילמה.ד
פי-עלבין,במקומוכמוטבאחרבהגרשםבטרם,בפוליסה
צוואתופי-עלובין"0ה'הפולייבעלבחתימתבכתבהוראה

,לאחרתשליםעלהמורה,המשפטביתידי-עלהמאושרת
וכלפיאחדאותוכלפיחבותמכלמשוחררתהחברהתהא

.במקומושיבואמיוכלעזבונו,"הפוליסהבעל"

223נספח
,בחייםעודושהמבוטחובתנאי,הביטוחתקופתתוםלפני.ה

זהשעבוד.הפוליסהאתלשעבדרשאיהפוליסהבעליהיה
הודעההחברהקיבלהאםאלא,החברהאתיחייבלא

.הפוליסהבעלידי-עלחתומה,השעבודדברעלבכתב
כפופותיהיווהמבוטחהפוליסהבעל,המוטבשלזכויותיהם
האמורלשעבוד

ותשלומההתביקה-7סעיף
עללחברהבכתבלהודיעחייב,המוטבאו,הפוליסהבעל.א

אובאחתחלהשהמבוטחאוהמבוטחשלמוותמקרה
.לושנודעהאחרימיד,לעילהמפורטתמהמחלותנמה

תהיההתביעהלאישורקודםכתנאי,מחלהשלבמקרה
אתלהעמיד,האפשרותלהלהינתןוצריבה,הזכותלחברה
עלשיתמנורופאיםאורופאלבדיקתחשבונהעלהמבוטח

המתקבלסבירצורךבכךשתראהאימתוכלעתבכל,ידה
.הדעתעל

לחברהלמ10ר,הענייןלפי,המוטבאוהפוליסהבעלעל.ב
והמסמכיםהמידעאת,לכךשנדרשלאחר,סבירזמןתוך

אינםואם,חבותהלבירורלחברההדרושיםהנוספים
.להשיגם,שיוכלכבל,לחברהלעזורעליו,ברשותו

שלהראשיבמשרדהלהימסרחייביםל"הנהמסמכיםכל,ג
,החברה

סעיףלפיוההוכחותהמסמכיםכלקבלתמיוםיום30תוך.ד
אודותהחלטתהאתלקבלחייבתהחברהתהיה,זה

.התביעה
התחייבותמכלהחברהתשוחרר,התביעהתשלוםידי-על.ה

.הפוליסהשלהיסודימהביטוחהניבעת
המגיעחובכל,הפוליסהבגיןתשלוםמכלתנכההחברה.ו

תנאיפי-על,המוטב,א,המבוטחאו,הפוליפהמבעללה
.זופוליסה

אתסופיתהחברהשתאשרעד,מחלהשלבמקרה.ז
שפרעונןהפרמיותכלאתבמועדןלשלםיש,התביעה

החוקהוראותתחולנהאחרת,הפוליסהפי-עלמגיע
.הפרמיותתשלום-לאיהמתייחסות

הפרמיותיוחזרוהתביעהאתסופיתהחברהשאישרהלאחר
alהתקופהבגיןלהששולמו ~ nwהתביעההגשת.

התיישנות-8סעיף
שלושהיא0ה'הפולפי-עלתביעהשלההתיישנותתקופת
.הביטוחמקרהקרותמיוםשנים

גילהונחת-9סעיף

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

.החברהשלרצינה
שלבמקרהאו,וכנהמלאהשאינהתשובהמתןשלבמקרה
ימולו,המבוטחשללידתולתאריךבקשרעובדותהעלמת
.הפוליסהשל3סעיףהוראות

הצמדהתנאי-10סעיף
מדדמשמעו("המדד":להלן)"לצרכןהמחיריםמזז".א

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

מ"בעלביטוחחברהמנורה6מתוך1עמוד223א011003



מנייהש
יביןהקייםהמדדבנוישעליהםנתוניםאותםעלבנוישהוא
תקבע,הקייםהמדדבמקוםאחרמדדיבואאן.לאואם

המדדלביןבינוהיחסאתלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה
.מוחלף

בקרותבפועלהביטוחסכוםהינולתשלוםהביטוחסנים.ב
מן,המדדת'עלילשיעורמוצמדכשהואהביטוחמקרה
שפורסםהמדדועדבפוליסההנקובהיסודיד-המז

עליחוללאלעילהאמור.התשלוםיוםלפנילאחרונה
.החוקלהוראותובכפיףאחרתנקבעבהםהנ90חים

:כדלקמןתחושבלחברהשתשולםהפרמיה.ג
בתוספתתשולםלשלםהפוליסהבעלשעלהפרמיה
בפוליסההנקובהב0י0יהמדדביןלמדדהצמדההפרשי

,זהלעניין.בפועלתשלוםכלביצועביוםהידועהמדדלבון
הנקובהמועד:אלהן,מבהמאוחרהואהתשלוםביציעיום

למשחזיההמחאהעה~הגשבוהמועדאובהמחאה
לזכותבנקאיתהעברהפי-עלתשלוםשלבמקרה.החברה
כיוםבבנקהחברהחשבוזיכוייוםייתשב,החברהחשבון
בשירותהפרמיהגבייתמועד.בפועלהתשלוםביצוע
15עד1ביןבקם,החברהקביעתפיעליהיהשוקים
החודעגוזלהאחריהםהימים4בנאובחודש

n~vo_11-לחברההודעות
אוהמבוטת,הפוליסהבעלשלוההצהרותההודעותכל

לחברהימסרוהמסמכיםוכלבכתבלחברהתוגשנההמוטב
אחרתכתובתאו,בפוליסהכרשום,הראשיבמשרדהורקאך

אם)לזמןמזמןהפוליסהלבעלבכתבהחברהתודיעשעליה
אםרקלתוקפויננםבתנאיהאובפולשהשינויכל_(תודיע
כךעלמתאיםalw'1ורשמהבכתבלכךהסכימההחברה
.לפוליסהבתוספתאובפוליסה

פוליסהאבדו-12סעיף
אךתעשה,הושתתהאושאבדהפוליסהבמקום,פולסהעריכת

שיקבעבנוסחהודעההפוליסהבעלידי-עלשתימסרלאחרורק

223נספח
ואגרותמסםבתשלוםישאהפוליסהבעל.החברהידי-על

.חדשהפוליסהעריכתוהוצאות,כאלהיהייאם,ממשלתיים

נוספיםתשלומיםי13סעיף
המסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהבעל

עלהמוטלותאוהפוליסהעלהחליםוהעירונייםהממשלתיים
האחריםתשלומיםכלועלהביטוחמנומיעל,הפרמיות
האלההמסיםאםבין,ליסה,הפלפילשלםמחויבתשהחברה
תקופתבמשךיוטלואםוביןהפוליסההוצאתבתאריךקיימים
הפוליסהבעלחייבכן.לתשלוםעדאחרזמןבכלאו,קיומה
.הפוליסהעלהתוספותבעדההוצאותאתלחברהלשלם

כתובתשינוי-14סעיף
אתהעתיק,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלאם

וצאת~,לחברהכךעלהוידועולאכתובתואתשינהאודירתו
הכתובתלפיהודעותיהמשלוחידי-עלחובתהידיאתהחברה

.לההידועההאחרונה

כללי-15מקיף
לביןהפוליסהשלהנללייםהתנאיםביןסתירהשלבמקרה
המסויםהנספחתנאייחולו,מסוייםנספהשלהתנאים
.ים'הכללהתנאיםחולו'הפוליסהחלקישארועלבהתאמה

השיפוטמקום-18סעיף
ורקאךתהוינההזאתהפולן0המתוךהנובעותהתביעות
.ישראלבמדינתהמוטמניםהמשפטבתיבסמכות

הנספחתוקףביטול-17סעיף
:יפוגזופוליסהתוקף

.הביטוחפרטיהדףהנקובההביטוחתקופתבתום.א
0ה'הפוללתנאיבהתאםשולמהלאהפרמיהנאשר.ב

.לחוקובהתאם
.7ף(פעפי-עלהביטוחסכוםתשלוםעם.ג
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מנייהש
223נספח

נאותגילוי

(קשותומחלותמוות)"טופחייםיאיכות'

בפוליסההכיסויים
הקשותהמחלותגילויאומוותשלבמקרהלפיצויזנאיהמבוטח

.0ה'בפולהמופיעיםהניתוחיםבביצועהצורך,א
הביטוחתקופתמשך
.70גילעד

אפשרהתקופת
,מתאונהנובעהביטוחמקרהכאשרמבוטלתזותקופה.יום90

המתנהתקופת
.המתנהתקופתאין

עצמיתהשתתפות
.עצמיתהשתתפותאין

הביטוחתקופתבמהלךהפוליסהותנאיהפרמיהשינוי
הביטוחותנאיהפרמיהחישובבסיסאתלשנותזכאית"מנורה"

עלבהסתמך,מכןלאחרשנהכלובתום05.1.1ביוםלראשונה
ולפיהתחזיתלעומתבפועלהסיכוןבחיפזכדיתוךהעבדניסיון

המפקחשלמראשלאישורובכפוףזושבתכניתהאקטואריהבסיס
הודעתלאחרויםשלושיםלתוקפויכנסכזהשינוי.הביטוחעל

.למבוטחההברה
בכיסופםשינוייםנערכולא,עתהעדכי,לצייןחשוב

עלהמפקחלמשרדילשינוייםבקשותהוגשוולאובתעריפים
.הביטוח

ח"בשהחודרניתהפרמנהגובה
.הביטוחפרטיבדףנמפורט

הפרמיהמבנה
לחמשאחתאולשנהאחתתיקבעהפרמיה:משתנהפרמיה
הפלוותקבהתאם,הביטוחפרטיבדףכמפורט,שניס

~
לי0ה

.המבוטחשלוגילו
ביטולתנאי
השביטחידי-על0ה'ה19לב101לתנאי

,בכתבבהודעההפוליסהאתלבטלעתבגלרשאיהמבוטח
."מנורה"במשרדיההודעהקבלתעםלתוקפוייכנסל,הבוט

"מנורה'יד*אהפוליסהביטולתנאי
בכלהפוליסהביטולעללמבוטחלהודיערשאיתתהיה"מנורה"

;הבאיםמהמקריםאחד

הביטוחדמי,בגצושולמןלאאו,משלםאינוטח,המב.1
.במועדם

תשובהמסראומהותיתעובדה"מנורה"מהעליםהמבוטח.2
.וכנהמלאהשאיננה

מרמהתביעתאוכוזבתתביעה"מנורה"להגישהמבוטח.3
.הביטוחתגמולילתשלום

תוקלהוראותבכפוףיעשההביטול,שלעילמהמקריםאחדבנל
.1981-א"התשמ,הביטוחחוזה
:הבאיםבמקריםיפוגהפוליסהתוקף,בנוסף

.הביטוח'פרטבדףהנקובההביטוחתקופתבתום.1
.7סעיףפי-עלהביטוחסכוםתשלוםעם.2

קייםרפואימצבבגיןהחרגה
.nluanפרטיבדףבמפורט

"מנורה"לחבותיגים'0
.5בסעיףהסייגיםפירוטראה

המחלותגילויאומוותבמקרהפיצוי
הניתוחיםבביצועהצורךאוהקשות
;הבאים

מועדלאחרפטירהלגבימגבלה
בביצועהצורךאוהמחלהגילוי

:הניתוח
,בלבדלמידעהואנאותגילוינספח

,סרטן,עיוורון,אפלסטיתאנמיה,העורקיםאבניתוח
,(הלבשריראוטם)לבהתקף,(קומה)הכרהחוסר,קרדיומיופתיה

מחלת,הלבבמסתמיניתוח,)CABG(ללבמעקפיםניתיח
מחלת,המחדלקת-0'אנצפליט,מוקדמתדמנציהאואלצהיימר

כליתיתספיקהאי,דםלעירוימשנית,)AIDS(נרכשחיסונינשל
אפאזיה)לדברהינולתאיבוד,(שחמת)סופניתכבדמחלת,כרונית
,נפוצהטרשת,ALS,איברהשתלת,נרחבתכוויה,(מלאה

,(לדים,שיתוק)פוליו,פרקינסוןמחלת,שיתוק,שריריתדיסטרופיה
.חרשות,סופניתמחלה,מוחישבז.ריאתידםלחץיתר
אין

,הכללייםבתנאיםהאמורגבר!,סתירהשלמקרה
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המיצויסכומי
'פרטבדףכמפורט
.הביטוח


