
מנירהש
פ8*וספח

פרס-ייצבהמרב-חייםושיסוההכללייםהתנאים
לקיצבהגמלכלופתמוכרלע
הגדרות-1סעיף

המופיעההמשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
:להלןכמפורטלצידו

.מ"בעלביטוחחברהמנורה-החברה
ותוספתנספחוכלההצעהוכןזהביטוחחוזה-הפוליסה
.לההמצורפים

עםהמתקשר,תאגידאואדםבניחבר,האדם-הפלייהבעל
בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחבחוזההחברה
.הפוליסהכבעל

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

נפרדבלתיחלקוהמהווהלפוליסההמצורףדף-הביטוחפרטידף
לרבות,הספציפיהביטוחופרטיהפוליסהמספרהכולל,ממנה
.הביטוחדמיוכן,הביטוחתקופת
בדףהנקוביםהביטוחתחילתבעתהביטוחדמי-בסיסיתפרמיה
.הבסיסיתלתוכניתהביטוחפרטי -הפרמיה

הפוליסהבעלשעלאחריםותשלומיםהביטוחדמי ,לחברהלשלם
.הפוליסהתנאילפי

במקרהלמוטבהחברהי"עשישולםקבועחודשיסכום-גימלה
.בחייםבהיותובקשתופיעללמבוטחאו,המבוטחמות

מהפרמיה%80בשיעורלחסכוןצבירהכוללת-הבסיסיתהתכנית
.מוותלמקרהביטוחיכיסויובנוסף
.בלבדלחסכוןמהפרמיה%100שלצבירה-(קייםמוםנוסףחסכון
הפוליסהביטולבמקרההפוליסהלבעלהמגיעהסכום-פדיוןערך

.7בסעיףהמפורטיםבתנאים
שולמושלאבמקרההפוליסהלבעלהמגיעהסכום-סילוקערך
בתנאיםנפדתהלאוהפוליסהמהםחלקאוהביטוחדמי .7בסעיףהמפורטים

נגזרותממנואשרמסוייםההשקעותסל-ההשקעותתיק
.זופוליסהפי-עללחישוביםבסיסהמהוותהתשואות
.החברהשלההשקעותבתיקהשקעות-השקעות
עסקיעלבפיקוחבחוקכמשמעותוהביטוחעלהמפקח-המפקח
.1981-א"התשמ,ביטוח
,1981-א"התשמ,ביטוחעסקיעלהפיקוחחוק-הפיקוחדיני עלוהוראהצו,אישור,תקנהכללרבות

.מכוחווגאוזהחוקפי
.1981-א"התשמהביטוחחוזהחוק-החוק

הקרנות,ההוןהשקעתודרכיהביטוחעלהפיקוחתקנות-התקנות
שתחולנהכפי,1986-ו"התשמ(ביטוחחברותשלוההתחייבויות

.לעתמעת
הלשכהשקבעה(וירקותפירותכולל)לצרכןהמחיריםמדד-מדד

מוסדכלידי-עליתפרסםאםאף,לסטטיסטיקההמרכזית
שהואבין,במקומושיבואאחררשמימדדלרבות,אחרממשלתי

אם.לאואםוביןהקייםהמדדבנוישעליהםנתוניםאותםעלבנוי המרכזיתהלשכהתקבע,הקייםהמדדבמקוםאחרמדדיבוא

המוחלףהמדדלביןבינוהיחסאתלסטטיסטיקה
הנובע(שליליאוחיובי)הרווחשלמצטברחשבון-חודשיחשבון

.מההשקעות
ליוםההשקעותשלהמשוערךהשווי-החודשיהמשתרךהשווי החשבוןנעשהבוהחודששלהאחרוןהעסקים

.החודשי
.(4)17'סעלהלןכמפורטהניהוללדמיתוספת-תוספת
המוקדםהביטוחפרטיבדףהנקובהגילאו70גיל-תקופהתום

במסדלתוקפהנכנסת,הפוליסהפיש,החברהשלחבותה(א)
אולם,הביטוחפרטיבדףבפליטהכמצויין,הביטוחהתחלת

הנקובה,הראשונההפרמיהבמלואהששלמהבתנאיזאת
וכן,החברהידי-עלהמוצאת,הראשונההחיובבהודעת

שנעשתהשמיוםנוסףותנאיתשלומהבתאריךחישהמבוטח
הצהרתעלחתימתומיוםאוהרפואיתהבדיקהלמבוטח
לכריתתהחברההסכימהשבוליוםועד,הענייןלפי,בריאות
במצבו,בבריאותושינויחללא,הפייסהפי-ההביטיחחיזה

.המבוטחשלבעיסוקואובמקצועו,הגופני מותנגרםאם,הביטוחסכוםמתשלוםפטורהתהיההחברה(ב)

אםוביןלהתאבדותנסיוןאו,התאבדותעקבהמבוטח
מיוםשנהתון,(לאואםוביןבדעתושפויהיההמבוטח
לאחרהפייסהחידישסייםאי,הביטיחחיזהכריתת

נתבקשאם,הביטוחסכוםהגדלתביצועמיוםאושבוטלה
.הענייןלפיהכל,כזה

בהתאם,הביטוחסכוםמתשלוםהחברהפטורהבומקרהבכל(ג)
שלהנקיהפדיוןערךאתהחברהתשלם,החוקלפיאולפוליסה
תתבטלתשלומוועם,להלן(ד)7בסעיףכהגדרתוהפוליסה
.הפוליסה

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

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

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

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

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

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

ידי-שנקבעתשהיתההפרמיהלביןבפוליסהשנקבעה
.לאמיתןהאמורותהעובדותכללידיעתההובאואילוהחברה

אםביטוחתגמלימתשלוםכלילפטורהתהיההחברה(ד)
היהלאסבירמבטחאםאומירמהבכוונתניתנההתשובה
ידעאילו,יותרמרוביםביטוחבדמיאףחוזהבאותומתקשר

.לאמיתוהמצבאת
,לעילזהבסעיףהאמורותלתרופותזכאיתתהיהלאהחברה(ה)

מחידושואוהביטוחחוזהמכריתתשניםשלוששחלפולאחר
המבוטחאוהפוליסהבעלאםזולת,הענייןלפי,שבוטללאחר
תשובהניתנהשעליההעובדהאםלמעט,מרמהבכוונתפעלו
מקרהשקרהלפנילהתקייםחדלהוכנהמלאההיתהשלא

עלאוהמבטחחבותעל,מקרהועלהשפיעהשלאאו,הביטוח
.היקפה

.ם,,שני,מבי

הפרמיותתשלום-4סעיףהחברהחבות-2סעיף

4מתוך8041עד06/0/ד200



שייהש
מבלי,בפוליסההקבועיםהפרעוןבזמניתשולמנההפרמיות(א)

באחת,כךעלכלשהןהודעותלשלוחחייבתתהיהשהחברה
הפרמיותתשלוםחובת.החברהתסכיםשלהןהתשלוםמדרכי
אתלפתורכדיבכךאיןאולם,הביטוחמקרהקרותעםנפסקת

קרותלפניחלופרעונןשזמןפרמיותמתשלוםהפוליסהבעל
.הביטוחמקרה

פרטיבדףלאמורבהתאם,למדדצמודהתהיההפרמיה(ב)
.הביטוח

פרמיה"ובין"הבסיסיתלתכניתפרמיה"ביןתחולקהפרמיה(ג)
.5בסעיףהמפורטיםהכלליםלפי"נוסףלחסכון

-שבפיגורלסכוםתתוסף,במועדהכלשהיפרמיהשולמהלא(ד)
באותהבחברההנהוגבשיעור,ריבית-ממנונפרדבלתיכחלק

כשהיא,.%15שלמשיעוריותרלאאך(%5.7כיום)עת
.בפועללתשלומהועדהפיגורהיווצרמיוםמחושבת

החברהתהיה,במידהממנהחלקאוהפרמיהשולמהלא(ה)
להוראותבכפיפותהפלייהפיעלהביטוחאתלבטלזכאית
.זהלענייןהחוק

.בפוליסהכמצויין,החברהבמשרדילשלםישהפרמיותאת(ו)
לתשלוםלבנקקבעהוראתידי-עלגםהפרמיותאתלשלםניתן

כזהובמקרה(שיקיםשירות)החברהלחשבוןישירותפרמיות
,הפרמיהבסכוםבבנקהחברהחשבוןזיכויאתהחברהתראה

.כתשלומה
המפורטותהדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההסכמת(ז)

לא,מסוייםבמקום,הענייןלפי,פרעונהזמןלאחראו,לעיל
.כלשהםאחריםבמקריםגםכךלנהוגכהסכמתהתתפרש

המצטברהחסכוןוחישובהפרמיהחלוקת-5סעיף
פרמיהביןחודשמדיתחולקזהנספחפיעללביטוחהפרמיה(ו()

בדףהאמורפיעלנוסףלחסכוןפרמיהוביןהבסיסיתלתכנית
:הבאותהאפשרויותאחתלפי,הביטוחפרטי אם-

מתוךהנקובהשיעור,נוסףלחסכוןקבועההקצאהיש
פרמיהיהיההפרמיהושארנוסףלחסכוןפרמיהיהיההפרמיה
.הבסיסיתלתכנית

תחושבהפרמיהחלוקת,מסוייםביטוחסכוםהתבקשאם-

6סעיףפיעלהמבוטחבמותשישולםשהסכוםכדיחודשמדי הביטוחלסכוםשווהיהיה(הכוללהחסכוןיתרתלרבות)

המבוקש
ביטוחסכוםאונוסףלחסכוןקבועההקצאהבהעדר-

.הבסיסיתלתכניתתופנההפרמיהכל,מינימלי
עתבכלהפרמיההקצאתאופןאתלשנותרשאיהפוליסהבעל(ל

מהשינויכתוצאהאםואולם,לחברהבכתבהודעהי"ע
השינוי,המבוטחמותלמקרההביטוחסכוםיגדלהמבוקש
מצבעלהצהרהתקבלשהחברהלאחררקלתוקפוייכנס

מצבאודותשיידרשאחרמידעכלוגאוהמבוטחשלבריאותו
,כאמוראישורלקבלתעד.בכתבהשינויאתותאשר,בריאותו

.הפרמיותחלוקתבאופןשינוייחוללא
לפרמיותבנוסףפעמית-חדפרמיהלשלםרשאיהפוליסהבעל(ג)

כזאתפרמיהוכל,הפוליסהפיעללשלםשעליוהחודשיות
.נוסףלחסכוןכפרמיהתיחשב

מהפרמיה%80שלהצבירההינההבסיסיהחסכוןיתרת(ד)
ההשקעותתוצאותפיעלמשוערכתכשהיאהבסיסיתלתכנית
.15בסעיףלאמורובהתאם

מהפרמיה%100שלהצבירההינההנוסףהחסכוןיתרת(ה)
ההשקעותתוצאותפיעלמשוערכתכשהיאנוסףלחסכון
.15בסעיףלאמורובהתאם

יתרתועודהבסיסיהחסכוןיתרתהינההכוללהחסכוןיתרת(ו)
.הנוסףהחסכון

ביןששולמהפרמיה,(ה)-ו(ד)ק"בסהאמורהשיערוךלעניין(ז)
ואילו,לחודש1-בשולמהכאילותחושבלחודש15-ל1-ה

שולמהכאילותחושבוגוילךבחודש16-מהששולמהפרמיה
.העוקבלחודש1-ב

804נספח
12לסעיףובהתאם,בתוקףהביטוחבהיותהמבוטחבמות(ו()

חודשיתגימלה,ליורשואולמוטבהחברהתשלם,להלן
:כדלקמןושתחושבשניםחמשבמשךשתשולם

הביטוחפרטישבדף"ביטוחסכומי"בטבלתהנקובהסכום(1)
החודשיתבפרמיהמוכפל,מותוביוםשהמבוטחגילוליד

בוהאחרוןבחודשבפועלששולמההבסיסיתלתכנית
ועודו100-בומחולק,פרמיותשולמו

.המבוטחמותביוםהכוללהחסכוןיתרת(2)
מבעללההמגיעחובכלשמתקבלמסכוםתנכההחברה(3)

הפוליסהתנאיפיעלהןהמוטבאוהמבוטחאוהפוליסה
.דיןכלפיעלאחרבאופןוהן

(3)פחות(2)+(1)תוצאתהכפלתתהיההחודשיתהגימלה(4)

ההשקעותתיקתוצאותפיעלחודשמדיותשתנה0177.0-ב
ערךשווה)%206.0שלריביתבניכוי17בסעיףכמפורט
.(%5.2שלשנתיתלריבית

לקבל,לוהמגיעההגימלהקבלתבמקום,רשאייהיההמוטב(ב)

כסכום,(3)-(1)(מו6בסעיףהמפורטיםהסכומיםאת
רשאיהגימלהתשלומיהתחלתלאחר,כןכמו.פעמי-חד

המגיעיםהתשלומיםשארהווןאתלבקשיורשואוהמוטב
שהייתההבאההגימלהבסיסעליחושבהגימלההוון.לו

.%5.2שלשנתיתריביתולפיהווןאילולאמשתלמת

הפוליסהוסילוקפדיון,ביטול-7סעיף
פיעלהביטוחאתלבטל,עתבכל,רשאיהפוליסהבעל(ו()

הפוליסהפדיוןערךאתולקבללחברהבכתבבהודעההפוליסה
ההודעהמסירתעםלתוקפוייכנסהביטול.להלןהמפורט
בהתאםהפוליסהפי-עלהביטוחבוטל.לחברההאמורה
עלבין,לעיל(ה)4סעיףלהוראותבהתאםאוזהסעיףלהוראות

לסכוםהזכותתבוטל,החברהידיעלאוהפוליסהבעלידי עלביטוח
ערךישולםהמבוטחמותובמקרה,6ק"ספי .בלבדהפדיון

יתרתמתוךלהלןשיפורטלשיעורהשווהיהאהפדיוןערך(ל
.(ישמוםהנוסףהחסכוןמיתרת%100ועוד,הבסיסיהחסכון

פרמיותשולמושבגינםחודשים'מס
11-0
23-12
35-24

47-36
59-48
ויותר60

שיעור
%0.50
%0.60
%0.70
%0.80
%0.90
%0.100

נוסףובתנאי,חודשים60-מפחותפרמיותששולמובמקרה(ג)
מועדוביןהפרמיותתשלוםהפסקתביןיותראושנהשחלפה
החסכוןמתוךהשיעור("המסולקהערך"תקופת),הפדיון
.להלן1'מסבלוחכמפורטייקבעהבסיסי

אולמבוטחאוהפוליסהלבעלהחברהתשלםמקרהבכל(ד)
הפדיוןערךשהואהפוליסהשלהנקיהפדיוןערךאתלמוטב

המוטבאוהמבוטחאוהפוליסהמבעללההמגיעחובכלבניכוי עלהן
.דיןכלפיעלאחרבאופןוהןהפוליסהתנאיפי בסעיףהמוזכרותבנסיבותהפוליסהאתהחברהתבטלאם(ה)

(ב)קטןלסעיףבהתאםתהיההפדיוןלערךהזכאות,לעיל(ה)4
.לעיל

החברהשתתבקשמהיוםיום30תוךישולםהכוללהפדיוןערך(ו)
.החוקלהוראתבכפיפות,לשלמו

פדיוןלאחרביטוחיכיסויהמשך-8סעיף
לפנותרשאייהיההמבוטח,הפוליסהפדיוןשלמקרהבכל(א)

%70עדשלהביטוחיהכיסויהמשךאתולבקשלחברה

החיסכוןיתרתפחותהבסיסיתהתכניתשלהביטוחמסכום
אתושילםשהמשיךובתנאינוסףחיתוםללא,המצטבר
.ומלארצוףבאורחהמתאימההפרמיה
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תנורהש בקאכביטוחחברהשמצמנט

(נוסףריסקנכללנוספיםביטוחיםבפלייההמבוטחרכש(מ
אלהבביטוחיםגםהכיסוילהמשךזכאייהיה,והרחבות
.לעיל(א)8בסעיףכמתואר

הפוליסהחידוש-9סעיף
בעלרשאי,שולםלאהפדיוןשערךובתנאי,הפוליסהבוטלהאם

יהיהזהסעיףפיעלהפוליסהחידוש.חידושהאתלבקשהפוליסה
,דעתהשיקולפי-על,החברהידי-עלשייקבעולתנאיםבהתאם
ותנאיבמלואוישולםהחידושבגיןשהחובובתנאי,החידושבמועד
.זהתשלוםבמועדחיעודנושהמבוטחנוסף

גימלהתשלום-10סעיף
ולכלבקשתופ"עגימלהלקבלתהמבוטחשלזכאותובעת(ו()

החלחודשיתגימלה,למבוטחהחברהתשלם,70בגילהמאוחר
קבלתעם.חייוימילכל,הבקשהשלאחרלחודש1-מה

אוהביטוחסכוםבתשלוםחייבתהחברהתהיהלאהבקשה
.אחרסכוםכלאוהפדיוןערך

ביוםהפוליסהשלהנקיהפדיוןלערךשווהיהיההגימלהסכום(ב)
זהמקדם.10000-בומחולקגמלהבמקדםמוכפלהבקשה
החברהשינתהלאעודכלתקףויהיההביטוחפרטיבדףמופיע
עדולפחות,((ו)10בסעיףכמפורט)הגימלהמקדמיאת

.הביטוחפרטיבדףהנקובהתאריך
מעברהגימלהתוגדל,שנה15-מלמעלהפרמיותושולמובמידה(ג)

פרמיהעבורהששולמהנוספתשנהכלבגין(ב)בסעיףלאמור
שנות25לאחרo/5eתוספתלמקסימוםעד,%5.0-במלאה
.מלאהפרמיהתשלום

תקופתולמשךבחייםהואעודכללמבוטחתשולםהגימלה(י
מועדלאחרהמבוטחמותבמקרה.גימלאות180שלמינימום
גימלהתשלומי180לוששולמוולפניהגימלהתשלוםהתחלת
180תוםעדלמוטבהגימלהתשלומייימשכו,חודשיים

.הגימלהתשלומיהתחלתמאזהחודשייםהתשלומים
ישתנה,זהסעיףפיעלגימלהלקבלהמוטבאוהמבוטחהחל(ה)

כמפורטההשקעותתיקתוצאותפיעלחודשמדיסכומה
שנתיתלריביתערךשווה)%206.0שלריביתבניכוי17בסעיף

.(%5.2של
שבדףהגימלהבפיסקתהנקובהתאריךלאחר,רשאיתהחברה(ו)

שיהיהחדשלמקדםהגימלהמקדםאתלעדכן,הביטוחפרטי .המפקחבאישור,הגימלהמקדםשלמחדשלעידכוןעדבתוקף

וכןהעבריתבשפהיומייםעיתוניםבשנייפורסםזהעדכון
.השנתיהדיווחבעתעצמולמבוטח

אחתפעם,המבוטחזכאי,(ו)בסעיףלעילהאמורלמרות(ז)
עדלוהמובטחהגימלהמקדםאתלקבעהביטוחבתקופת
הביטוחמתחילתאוהאחרוןהמקדםעדכוןממועדשניםלשבע

.לחברהבכתבהודעהכךעלשנתןובתנאי,מביניהםהאחרון,

הלוואות-11סעיף
ייקבעואשרהריביתשיעוריולפיהתנאיםלפיתינתןההלוואה(ו()

שהחברהבתנאיוזאת,ההלוואהמתןביוםהחברהידיעל
להסדרבכפיפות,הפוליסהלבעלההלוואהמתןאישרה

.התחיקתי
מסכוםתקוזז,כלשהימסיבה,הפוליסהביטולשלבמקרה(ל

.מוקדמתהודעהמתןללאההלוואהיתרתהפדיון

הפוליסהושעבודהמוטבקביעת12-סעיף
אך,הפוליסהתנאיפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(ו()

.דיןפיעלליורשואובפוליסההרשוםלמוטבורק
תנאיפיעלבסכוםמוטבהמזכההביטוחמקרהאירעבטרם(ב)

הרשוםהמוטבאתלשנותהפוליסהבעלרשאי,הפוליסה
להשנמסרהלאחררקהחברהאתיחייבהשינוי.בפוליסה
נרשםוהוא,הפוליסהבעלבחתימת,כךעלבכתבהוראה

.בפוליסהידה-על
מוטבלקבועזכאיהפוליסהבעליהיהלאמקרהבשום(ג)

לקביעהמוטבשלקביעהלשנותאו,חוזרתבלתיבקביעה
בכתבהסכמתהאתמראשלכךיקבלאםאלא,חוזרתבלתי .החברהשל
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,בפוליסההרשוםלמוטבהמגיעהסכוםאתהחברהשילמה(ד)

בכתבהוראהפי-עלבין,במקומוכמוטבאחרבהנרשםבטרם
ידי-עלהמאושרתצוואתופי-עלוביןהפוליסהבעלבחתימת

משוחררתהחברהתהא,לאחרתשלוםעלהמורה,המשפטבית
מיוכלעזבונו,הפוליסהבעלוכלפיאחדאותוכלפיחבותמכל

.במקומושיבוא
בעליהיה,בחייםעודושהמבוטחובתנאי,בתוקףהפוליסהאם(ה)

אתיחייבלאזהשעבוד.הפוליסהאתלשעבדרשאיהפוליסה
דברעלבכתבהודעההחברהקיבלהאםאלא,החברה
,המוטבשלזכויותיהם.הפוליסהבעלידי-עלחתומה,השעבוד

.האמורלשעבודכפופותיהיווהמבוטחהפוליסהבעל

ותשלומההתביעה-13סעיף
כךעללהודיעהמוטבאוהפוליסהבעלחייב,המבוטחבמות(ו()

.לונודעשהדברלאחרמידלחברהבכתב
המפורטיםהסכומיםאתלמוטבהחברהתשלםהמבוטחבמות(ב)

.לעיל6בסעיף
כאמורהביטוחמקרהבעקבות,הפוליסהפי-עללתשלוםתביעה(ג)

יהיהשניתן,תביעהטופסגביעלבכתבלחברהתימסר,לעיל
המסמכיםכלאליוויצורפודרישהפי-עלמהחברהלקבלו

.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

לההמגיעחובכל,הפוליסהבגיןתשלוםמכלתנכההחברה(ז)
תנאיפי-עלהן,המוטבאו,המבוטחאו,הפוליסהמבעל

.דיןפיעלאחרבאופןוהןזופוליסה

גילהוכחת-14יעיף
יוםלפינקבעהמבוטחגיל.המבוטחשלגילולפינקבעתהפרמיה
אולושקדםזה,הביטוחתחילתלתאריךביותרהקרובהולדתו
.אחריוהבא
לשביעות,תעודהידי-על,לידתותאריךאתלהוכיחהמבוטחעל

.החברהשלרצונה
שלבמקרהאו,וכנהמלאהשאינהתשובהמתןשלבמקרה
הוראותיחולו,המבוטחשללידתולתאריךבקשרעובדותהעלמת
.הפוליסהשל3סעיף

הצמדהתנאי-15סעיף

ביןלמדדהצמדההפרשייתווספוהביטוחפרטיבדףלפרמיה(א)
ביצועביוםהידועהמדדלביןבפוליסההנקובהבסיסיהמדד

בנקאיתהעברהפי-עלתשלוםשלבמקרה.בפועלתשלוםכל
זיכוייוםייחשב,קבעהוראתשלאו,החברהחשבוןלזכות
.בפועלהתשלוםביצועכיוםבבנקהחברהחשבון

יתווספו,הביטוחפרטיבדףבשקליםנקובהביטוחסכוםאם(ב)
הנקובהבסיסיהמדדביןלמדדהצמדההפרשיהביטוחלסכום

.(מז5סעיףפיעלהחישובביוםהידועהמדדלביןבפוליסה

ודיווחחשבונותניהולהשתעות-16יעיף
מיתרבנפרדינוהלו,לתקנותבהתאםתבוצענהההשקעות(א)

.נפרדיםחשבונותלגביהןוייערכוהחברההשקעות
,הבלעדידעתהשיקוללפיהחברהידי-עלייעשוההשקעות(ב)

בתשואותהתחשבותתוךמקצועיותמידהאמותפי-על
שלעניינםפניעלשיקולוכלענייןכללהעדיףומבליובסיכונים

בשקידה,לבבתוםוזאתהתכניתבמסגרתהמבוטחיםכלל
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שייהש
,ההשקעותעללהחליטבבואה.נאותהובזהירותסבירה
:אלהאתהשארביןהחברהתשקול

לתשואותלבבשים,סוגמאותוחלופיתהשקעהאפשרות(1)
.ביניהםוליחסהצפוייםולסיכונים

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

עסקיעלהדיווחתקנותפיעלהודעותלמבוטחתשלחהחברה(ג)
.לעתמעתשישתנוכפי(ביטוחבחוזיתנאים)ביטוח

החסכוןיתרתשיערוך-17סעיף
החשבוןהחברהתערוך,האחרוןהעסקיםביום,לחודשאחת(ו()

.החודשי
:כדלקמןלנוסחאותבהתאםייערךהחודשיהחשבון(ל

אתחודשמדיהחברהתקבעהחודשיהחשבוןבמסגרת(1)

.החודשיהמשוערךהשווי ההשקעותמתוךתגבההחברה(2)
בשיעורחודשייםניהולדמי %20/1של

.החודשיהמשוערךמהשווי החשבוןעריכתבמסגרת(3)
החברהידי-עליקבעהחודשי Rmשתסומן,ההשקעותשלהחודשיתהתשואהשיעור

:(י-הבחודש

:נגדיר

.השוטףהחודשבסוףההשקעותשלהמשוערךהשווי=4
תביעותבגיןשהשתחררהDACבניכויביטוחעתודת=8

.החודשבמשךששולמו
.הקודםהחודשבסוףההשקעותשלהמשוערךהשווי=0
.החודשבמשךההשקעותבתיקשהושקעוסכומים=0
.4-מ%6.0של12-ההחלק-ניהולדמי=[

שניתנוהלוואותכוללותהשקעות,ספקהסרלמען
לאותוהשייכיםומזומנים,הפוליסותפדיוןערךבמסגרת

.השקעותתיק
Rm=(0-0-8+4-[)אזי (2/8-0+0)

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

בערכיםשנתיבסיסעלשנהמדיתחושבהתוספת(ו()
-"שנה"זהלענייןשליליימןאוחיובייםראליים
שלבדצמבר31עדפלוניתשנהשלבינואר1-מתפוקה
ןשנהאותה

כלבחישובואולם,חיוביתתוספתרקיגבההמבטח(ל
בשניםשנצברהשליליתתוספתתנוכהחיוביתתוספת
ןקודמות

סיוםהשנתאולביטוחההצטרפותבשנת,האמוראףעל(ג)
אוההצטרפותממועדהתוספתחישוביערך,הפוליסה

.הענייןלפי,הסיוםלמועדעד
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שעורבניכויתחושבראליתתשואה,זהסעיףלעניין
הידועיםהשעוריםלפיהמדדשלהירידהאוהעליה
שלגביההתקופהתוםליוםועדהתקופהתחילתמיום
.החישובנעשה
.להלןכמפורטלפוליסהתיוחס,התשואהיתרת

פיעלתשוערכנההנוסףהחסכוןויתרתהבסיסיהחסכוןיתרת(ג)
דמיניכוילאחרהראליתמהתשואה%85דהיינו,נטוהתשואה
.זהבסעיףלאמורבכפוף,הקבועיםהניהול

לחברההודעות-18יעיף
המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלשלוההצהרותההודעותכל

לחברהורקאךימסרוהמסמכיםוכלבכתבלחברהתוגשנה
החברהמסניפיבאחדאו,בפוליסהכרשום,הראשיבמשרדה
לבעלבכתבהחברהתודיעשעליהאחרתבכתובתאו,הארץברחבי כל.(תודיעואםלזמןמזמןהפוליסה

בתנאיהאובפוליסהשינוי רישוםורשמהבכתבלכךהסכימההחברהאםרקלתוקפויכנס

.לפוליסהבתוספתאובפוליסהכךעלמתאים

פוליסהאבדן-19סעיף
אךתעשה,הושחתהאושאבדהפוליסהבמקום,פוליסהעריכת
הפוליסהבעל.הפוליסהבעלידי-עלהודעהשתימסרלאחרורק
והוצאות,כאלהיהיואם,ממשלתייםואגרותמיסיםבתשלוםישא

.חדשהפוליסהעריכת

נוספיםתשלומים-20סעיף
המיסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהבעל

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

התיישנות-21סעיף
שניםשלושהיאהפוליסהפי-עלתביעהשלההתיישנותתקופת
.הביטוחמקרהקרותמיום

כתובתשינוי-22סעיף
אתהעתיק,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלאם

החברהיוצאת,חברהכךעלהודיעולאכתובתואתשינהאודירתו
האחרונההכתובתלפיהודעותיהמשלוחידי-עלחובתהידי

.לההידועה

השיפוטמקום-23סעיף
בסמכותורקאךתהיינההזאתהפוליסהמתוךהנובעותהתביעות

.אביב-בתלהמוסמךהמשפטבית

כללי-24סעיף
לביןהפוליסהשלהכללייםהתנאיםביןסתירהשלבמקרה
בהתאמההמסוייםהנספחתנאייחולו,מסוייםנספחשלהתנאים

.הכללייםהתנאיםיחולוהפוליסהחלקישארועל

(ג)7סעיףפיעלסילוקלאחרפדיוןערכישיעור:1'מסלוח
שושלמותשניםןחודשין

01תשלום

~

2-1

~

4-361-5

11-1

~

%0.50

~

%3.52

~

%6.54

~

%9.56
23-12

~

%0.60

~

%9.61

~

%8.63

~

%7.65
35-24

~

%0.70

~

%4.71

~

%8.72

~

%2.74
47-36

~

%0.80

~

%0.81

~

%0.82

~

%0.83
59-48

~

%0.90

~

%0.91

~

%0.92

~

%0.93
+60

~

ןןן%0.100

]-7

%2.59
%6.67
%6.75
%0.84
%0.94

10-912-11

%5.61%8.63
%5.69%4.71
%0.77%4.78
%0.85%0.86
%0.95%0.96

11-13

66.י1
73.י3

79.י8
87.י0

96.י0

16-15

%4.68
%2.75
%2.81
%0.87
%0.96

18-17

%7.70
%1.77
%2.81
%0.87
%0.96

ומעלה1
73.י0

77.י1

81.י2
87.י0

96.י0
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