
שמנורה-מנולייף
~alSn(סיעודעםשלב)

השקעותת1קברווחימשתתףוסיעודעבודהכושראילביטוחהפוליסהשלהנללייםהתנאים
שנמסרו,האחרותוההצהרותההודעות,ההצעהיסודעל-בזהמתחייבת("החברה"-להלןשתקרא)מ"בעחייםלביטוחישראליתחברה"מחרה-מנילייף"

הסכוםאתבפוליסהכמצוויןלשלם-הפוליסהשלהתנאיםלכלובהתאםמהפוליסהנפרדחלקהמהוות,המבוטחראוהפוליסהבעלידי-עללחברהבכתב

כסדרןשולמושהפרמותמפרשובתנאיהמגיעהסכוםבתשלוםהמזכההמקרהקרותעלדעתהלהנחתהוכחהלחברהשמגשלאחרלתשלוםהמגיע
.לחברהובמועדיהן

ופירושיםהגדרות:1סעיף
:בצודםמפרשתאשרהמשמעותהבאוםלמונחיםתהיהבפוליסה
.מ"בעחייםלביטנתישראליתחברהמנורה-מנולייף-החברה

נספחוכלהביטוחפרטידף,ההצעהלרבות,זהלביטוחחוזה-הפוליסה

.להמצורפיםותוספת
החברהעםהמתקשר,התאגידאוהאדםבניחבר,האדם-הפוליסהבעל

alVDJהפוליסהבעלבתורנקובשמוואשר,הפוליסהנשואביטוחבחוזה

.הביטוחפרטיבדףלכךהמיועד
בפוליסהנקובשמוואשרזוהפוליסהלפישבוטחהאדם.המבוטח
.כמבוטח
מקרהבקרות,ביטוחלתגמוליהפוליסהלתנאיבהתאםהזכאי-המוטב
.הביטוח

לשלםהפוליסהבעלשעלאחריםותשלומיםהבטוחדמי-הפרמיה
,בפוליסההאמרהתוספתכללרבת,הפוליסהתנאילפן,לחברה

.הביטוחפרטיבדףהנקובהחודשןהפיצויסכום-החודשיהפיצוי
וחולאםלקבלזכאיהמוטבאשרהחודשיפיצוי-לתשלוםהחודשיהפיצוי
בסעיףכמוגדרוזאתהחודשיהפיצויבקבלת;אותהמזכההביטוחמקרה

.להלן13
במועדהמתחילההביטוחפרטיבדףהנקובהתקופה-המתנהתקופת

ישולםלאבגינהואשרההמתנהתקופתבתוםומסתיימתביטוחקרות

.חודשיפיצי
,ממנהנפרדבלתיחלקמהווה;לפוליסההמצורףדף-הביטוחפרטיזך

.הביטוחתקופתלרבות,הספציפיהביטנהופרטיהפוליסהמספרהכולל
,התשואותגזרות)ממנואשרמסוייםהשקעותסל-השקעותתק

.זופוליסהפיעלהזכיותלחישוביבסיסהמהוות

השקעותתיקברווחימשתתפתחייםביטוחתכנית-הביטוחתכנית
ושינויחדשותביטוחתכניות)ביטוח'עיסקעלהפיקוחצופןעלשאושרה
,הביטוחעלהמפקחידיעלאושרהאשר,1981ב"התשמ(תכנות

.הפוליסההוצאהומסגרתה
הקרנות,ההוןהשקעתדרכי)ביטוחעסקיעלהפיקוחתקנות-תקמת

.לעתמעתשתחולנהכפי1986ז"התשמ(מבטחשלוהתחייבויות
.להלן11בסעיףכאמוריערךאשרחשבון-חודשיחשבון
תעמודאשר,מצטברבונוסשלתחשיביתיתרה-המצטברהבונוסיתרת
מובהר,ספקהסרלמען,להלן11בסעיףכמוגדרהפוליסהלחובתאולזכת

,שליליגםויהיהיכלכאמורשבנוסבזה

עלהחל("החוק"להלן)1981-א"התשמהביטוחחזהחוק-הזקק

.ולמראותיהלתנאיהבכפיפותהפוליסה

החברהחבותתחילת:2סעיף
חב.א

~
התחלתבמועדלתוקפהנכנסת,הפוליסהפןעל,החברהשלתה

במלואהששלמהבתנאיורקאךזאתאולם,בפוליסהכמצויין,הביטוח
ידיעלהמוצאת,הראשונההחיובבהודעתהנקובה,הראשונההפרמיה

שמיוםנוסףובתנאי,תשלומהבתאריךחישהמבוטחוכן,התברה

הצהרתעלחתימתומיוםאוהרפואיתהבדיקהלמבוטחשנעשתה

הביטוחתוזהלכריתתהחברההסכימהשבוליוםועד,העניןלפי,בריאות

של;'בעיסוקאובמקצועו,במצבו,בבריאותושינויחללא,הפוליסהפיעל

.המבוטח
,הביטוחהתחלתבתאריךהמבוטחשלגילויסודעלנקבעההפרמיהב

הקרובהולדתויוםלפינקבעהמבוטחגיל.הביטוח'פרטבדףכרשים-הכל

.הביטוחתחילתלתאריךביותר

גילויחובת:3סעיף
בכתבוההצהרותההודעותיסודעלנעשההפוליסהפיעלהביטוח
,העניןלפימהםמיDVOn)אוהמבוטחהפוליסהבעלי-עשנמסרו

לקיומועיקריתנאימהוה,נכונותן.מהפוליסהנפרדבלתיחלקהמהגת
מקצועו,חייואורח,בריאותומצב,לגילוהנוגעותעובדותאם.הביטוחשל

עדהחברהלידיעתהובאולא("'מהותענין":ילהלןהמבוטחשלועיסוקיו
לפי,שבוטללאחרחידושולמועדעדאוהביטחחוזהכריתתלמועד
,שבוטללאחרחידושולמועדעדאוהביטוחבענייןניתנהאםוכןהעניין

וכנהמלאהשאיננהתשובהמהותיבענייןניתנהאםוכןהענקלפי
אהביטוחחוזהכריתתלפנימטעמהאוהחברהי"עשנשאלהלשאלה

~ :הבאותההוראותתחולנה,כאמורחידושו

לבטלהחברהרשאית-טוח,הבמקרהשאירעלפנילחברההדברנודע.א

.למבוטחראוהפוליסהלבעלבהודעההביטוחחוזהאת
הביטוחשמקרהאן,הביטוחמקרהשאירעלאחרלחברההדברגודעב

,לעיל(יאקטןבסעיףהאמורפיעלהביטוחחוזהשנתבטללפניאירע
יחסיבשיעורמופחתחודשיפושיבתשלוםרקחייבתהחברהתהיה
שהיתההפרמיהלביןבפוליסהשנקבעההפרמיהביןכיחסשהוא

האמורותהעובדותכללידיעתההובאואילוהחברהי"ענקבעת
.תן'לאמ

לאחרלעילזהבסעיףהאמורותלתרופותזכאיתתהיהלאהחברהג

,שבוטללאחרמחידושואוביטוחחוזהמכריתתשניםשלוששחלפו

.מרמהבכננת;פעלהמבוטחאו/והפוליסהבעלאםזולת,הענקלפי

פרמיותתשלום:4סעיף
הביטוחפרטיבדףכמפורטקבועהינוהפרמיהנקבעהלפיוהשיעור.א

בסיסאתלשנותזכאיתהחברהזאתלמרות,האחריםהפיליסהובתנאי
נסיוןעלובהסתמך2000,1.1מיוםהחלהביטוחותנאןהפרמיהחישוב

הבמסולפיהתחזיתלעומתהפועלהסיכוןבחיגתכדיתוךהעבר

כזהשינוי.הביטוחעלהמפקחלאישורובכפוףזושבתכניתהאקטוארי
.למבוטחהחברההודעתלאחרונםשלושיםלתוקפויכרם

הפרמיות.תשלומהנקבעבובחודש1-ההואהפרמיהפרעוןזמןב

שהחברהמבלן,הביטוחפרטיבדףהקבועיםהפרעוןבזמניתשולמנה

הפרמותתשלוםחובת.כךעלכלשהןהודעותלשלוחחויבתתהיה

מאורעלפניחלפרעונהשזמןהאחרונההפרמיהתשלוםעםנפסקת

חלפרעונןשזמןפרמיותלגביפרט)ההמתנהתקופתולאחרהביטוח

לשלםהחובהתחוללאהחודשיהפיצויתשלוםבמקרה.(לכןקודם

.החודשי,הפיצומשולםבוחודשבגיןפרמיות
כחלקשבפיגורלסכוםתתווסף,במועדהכלשהןפרמיהשולמהלאג

וכפוףעתבאותהבחברההנהוגבשיעורריבית-ממנונפרדבלתי
לתשלומהועדהפיגורהיווצרמיום,הכללייםהתנאיםשל9לסעיף

,בפועל

לשלםניתן.בפוליסהכמצויןהחברהבמשרדילשלםישהפרמיותאת3

ישירותפרמיותלתשלוםלבנקקבעהוראותי"עגםהפרמותאת

זיכויאתהחברהתראהכזהובמקרה(שיקיםשירות)החברהלחשבון

לשלםניתןכןכמו.כתשלומההפרמיהבסכוםבבנקהחברהחשבון

לפקודתות/בהמחאהורקאךזאתאךהביטוחסוכןבאמצעותפרמיות

.החברה

או,לעילהמפורטותהדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההסכמת.ה

כהסכמתהתתפרשלאמסוייםבמקרה,הענייןלפי,פרעונהזמןלאחר

.כלשהםאחריםבמקריםגםכןלנהוג
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(סיעודעםשלנ)הללם*

הקבועיםהפרמיותשלהפרעוןבזמנישינויכלכיבזהמוסכם,מוצהר.1

אושנתייםרבע,שנתייםחצי,שנתייםלמועדים-הביטוחפרטיברף

בכפיפותיהיה,למקרהבהתאםהפוליסהבעלבקשתלפי-חודשיים

.השינויבייםהתברהי-עיקבעואשרהתוספותושייעוריהתנאיםולפי
יהיו-אחריםבזמניםוהןפרעונןבזמניהן-הפרמיותתשלומיכל.ז

.להלן10לסעיףכפופים

הפוליסהחידוש;5סעיף
כתוצאהאו,במפורשהפוליסהבעלידיעלבוטלהשהפוליסהבמקרה

שלובנתבמפורשתהסכמהטעוןהפוליסהחידושיהוהבתשלוםמפיגור

לכךהחברה
~

תהיההתברה.עתבאותההחברהשתקבעלתנאיםבכפוף

כפי,לדחותהאו,כאמורלחידושהפוליסהבעללבקשתלהענותחופשית

.דעתהשיקוללפילנכוןהחברהשתמצא

החברהחבות:6סעיף
:החברהמסכומההפוליסהלתנאןובכפנךהביטוחמאורעבקרות

,שנה65לגילהגיעולפנישארעההמבוטחשלנכותובמקרהכי.א

תשלם,בפוליסהכמיגדר,עבודתוכושרשלמוחלטלאובדןהגורמת

.הפוליסהתנאיפיעל,חודשןפיצוטח,למבהחברה

8לסעיףובכפוףכמוגדר,סיעודיצורךבעלהמבוטחבהיותכיב

חודשיפיצוילמוטבהחברהתשלםשנה65לגולהגועואחרי,לפוליסה

לפיצויזכאיוהיההמבוטח,ספקכלהסרלמען.הפוליסהתנאיפיעל

או65לגילהגיעובעתסיעודיצורךבעלהיהאםגםל"כנחודשי
.65גיללאחרארעבפיצויאותוהמזכהשהמקרה

,החייםלכלהינוזהביטוחיכיסוי

הפוליסהבעלישוחרר,חודשיפיצויתשלומיבוצעובההתקופהבמשךג

,תקופהבאותהחלפרעונןשזמן,הפוליסהפןעלהפרמיותמתשלום

.המלאבתוקפהתהיהוהפוליסה

נוחלטעבודהכושראיביטוח:7סעיף
,זופוליסהלצירךעבודהכושרשלמיחלטלאבדןהגורמתת,נכ11;.א

המבוטחהגיעלפנישארעהתאונהאוממחלהשכתוצאהפירושה
לעבודהכושרלפחות%75בשעורמהמבוטחנשללשנה65לגול

אותהלמועדשקדמוהשנים5-בעסקבועיסוקאומקצועבכל
.תאונהאומתלה

לאהמבוטחאםזהביטשפיעלמחיבתהפטורהתהיההחברה(2)

עלהעולהלתקופה,תאונהאומחלהעקב,,עבודתאתהפסיק
עבודהבאיזושהיועיבד,להלןב7לסעיףבכפוףההמתנהתקופת

מקבלשאינואושנרתמורתהמבוטחעובדאםבין,עיסוקאו

.0ה,לפיל(ט)7לסעיףבכפוףזאתכל.עבודתובגיןרווחאותגמול

להלן14-ו10בסעיפיםלאמורבכפוףלמביטחישילםהחודשיהפיצויב

ברציפותשלוהכושראינמשךעודוכלההמתנהתקיפתמתוםהחל

חלקבעדפיצוישלבמקרה.שנה65לגולהגיעועדחר,המאולכל

.יחסיבאופןהתשלוםוחושבמחודש
הפוליסהבעלישוחררהחידשיהפוצניישולםבההתקופהלמשך1ן)ג

יחשבזהשיחרורלצורךאך,זולפולטהית'הפרמתשלומימכל

.לחודשיהפוליסהשלהפרמיותתשלוםאופן
תשלוםתחילתעדות'הפרמבתשלוםלהמשיךהפוליסהבעלעל(י2

שלהמלאתוקפהלהבטיחמנתעלהחברהמצדהחודשיהפיצוין

.הפוליסה
,שניגבוהעודפותהפרמיותאתהחברהתחזירהתביעהאישורעם

הכושראבדןאםזהביטוחפיעלמחובתהפטורהתהיההחברהה

:עקבאוידיעלבעקיפיןאובמישריןנגרםלעבודההמוחלם

שפוישהמבוטחבין,להתאבדותנסיוןאומכוונתעצמיתפציעה(וו
.לאאובדעתו

בכלי"איירצוותאיש"כאו"טייס"כאו"נוסע"כ,המבוטחטיסת(ו2

בעלאזרחי0'טיבכלן"נוסע"כהמבוטחלטיסתפרטשהואכלטיס
.נוסעיםלהובלתכשירותתעודת

אובדאיה,מומית-תתבצלילההמבוטחשלפעילההשתתפות(ו3

.ובציידבצניחה,בגלשן
.המבוטחהשתתףבהפליליתפעולה(ו4
שללאואםיביןמלחמההוכרזהאםן,במלחמתייםאיבהמעשי(י5

מהפכה,אזרחיםמלחמת,סדיריםבלתיאוסדיריםעוייניםכוחות

.מרדאו
לפיצויזכאיאם-'וכומשטרה,צבא-הבטחוןבכוחותפעילשרות(ו6

הפיצוי"שובלבד,("הממשלתיהפיצוי":להלן)ממשלתימגורם
הפוליסהתנאיפיעלזכאיהינולומהפיצוינמוךאינו"הממשלתן

"הממשלתיהפיצוי"נמוךאם.("החודשיהפיצוי":ולהלן

ביןההפרשאתלמבוטחהחברהתשלם"החודשיהפוצוי"מ

לתנאיבכפוףוהכל,"הממשלתיפיצוי"ל"החודשיפיצוי"ה

.הפוליסה

השימושאםאלא,המבוטחדיעל,בסמיםשיתוש,שכרון,שנרות(7)

,רופאבהוראתהיהבסמים

בעקיפיןאובמישריןנגרםלעבידההמוחלטהכושראןאם(81

.בלידהאןבהריוןהקשוריםמסיבוכיםכתוצאה

.ושראלמדינתלתחומימחוץאחרתמדינהלכלהמבוטחנסיעת(ו9
נושראןלתקיפתזהביטוחלפיהחברהתבותתוגבלזהבמקרה

.בלבדחודשים3שלעבידה
.(החיסוניהכשלתסמינת)האיידסמחלת(10)

Ivllהחודשייםהפיצוייםכלשסךבזהמותנה(1).ה ~ wלפי,למבוטח
יעלהלא,אחרתביטוחחברתומכלמהחברה,לעולא6סעיף

החודשיתמהשתכרותואוהממוצעמשכרו%75עלמקרהבשום

אוהמחלהלקרותשקדמוחודשים12-בהמבוטחשלהממוצעת

לאזהסכוםעלהעולהיהותרה,הכושר-לאישגרמההתאונה

.תשולם

אחתכל:כדלקמןייעשההמשכורתאוהשכרממוצעחישובדרך(2)

תשלוםביוםהידועמהמדדתוצמדהמשכורתעשר-משתים
והסכוםהביטוחמקרהקרותבייםהידועלמדדהמשכורת
.12-ביחולקשיתקבל

אובדןכנגדאחריםמבטחיםאצלגםעצמוביטחהמבוטחאם(3)

המגיעיםהסכומיםכלסךאחרתסיבהמכלאוהעבודהכושר

אוהממוצעמשכרו%75עליעלההאמורהסיכוןבגץלמבוטח

לקרותשקדמוהחודשים12-בהממוצעתהחודשיתמהשתכרותו

למביטחהחברהתחויר,הכושר-לאישגרמההתאונהאוהמחלה
,האחרונותהביטוחשנותשתיבגיןששולמההפרמיהעודףאת

יחסותיחושבהפרמיההחזרסכום.הצמדההפרשיבתוספת
.הביטוחתגמולילהקטנת

והפרמיההעובדהינווהמבוטח,המעבידהינוהפוליסהבעלאם(4)

תשלוםיבוצע,המעבידידיעלמשולמתזהנוסףביטוחעבור

בעל)המעבידשאיןובתנאיהחברהידי-עלהחודשייםהפיצויים
עבורההתקופהבעדשכר(מבוטחןלעובדמשלם(ליסה,הס

יבעלהמעבידידןעלשכרמשתלםאם.אלהתשלומיםמשתלמים
פיעלהמשתלמיםהסכומיםעםביחדהשכריעלהלא(הפוליסה

קרהאילמלא,המבוטח)לעובדמשתלםשהיההשכרעלזהנספח
.וופוליסהלפיהתשלומיםמשתלמיםשבעטיוהאירוע

*

8
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שמנורה-מנולייף
(סיעודעםשלב)ל2נ2(יו

השקעותתיקברווחימשתתףוסיעודעבודהנושרא1לביטוחהפוליסהשלהכללייםהוגנאים

עלהאמורהההגבלהתחוללא,לעילזהבסעוףהאמורלמרות(5)
עקבנגרםהחודשיהפיצויבפכוםהשינויאם,התישיהפיצויגובה

יובהר,אולם;לעיל'ב2לסעיףלאמורבכפוף,ההשקעותתוצאות
."המצטברהבונוסיתרת"מתגרעהחודשילפיצויnDolnשכל

עללהזדועסה'ל,הפבעל4חהואהיינ,הענודהששרטמ,למבמוראם.)

חזרבומהיוםהחל,ות'הפרמבתשלוםשובולהתחיללחברהמידכך
תקופהבעדחודשיפיצוילמבוטחשילמההחברהאם.לעבודהכושרו

לחברהלהחזירוחייבהואיהוה,לעבודהכושרוחזרבוהיוםשלאחר
תוספת-אתלשלםהחובההפוליסהבעלעלתחולזהממועד.לאלתר
הפיצויתשלוםאתלהבטיחכדיהחברהי"עשתקבע,-הפרמיה החודשן
,"לפרמיהתוספת"נקבעהאם,

יסודIwnw~בהצעהכרשוםהמבוטחשלוהעיסוקהתחביב,ע,המקצ.ז

,המקצועשינוישלבמקרה.לעצנוכמהותייםונחשביםזהלביטוח
.השינויעלבכתבלחברהד,מלהודיעהמבוטחעלהעיסוקאוהתחביב

מקרהעללהברהמידלהודיעהפוליסהבעלעלאוהמבוטחש(1)ת
ולהמציאהעבודהשר,כלאובדןשנגרמההתאנהאוהמחלה
להנחתהסביריםוההוכחותהמסמכיםאתחשבונועללחברה
עלזותבועהבדברהחלטתהעלתודיעהחברה.החברהשלדעתה

המסמכיםכלקבלתלאחרימיםחודשתוך,זופוליסהפי
.לההדרושיםוההוכחות

יותרמאוחרהביטוחמאורעקרותעלההודעהלחברהנמסרה(2)

תקופתתיחשב,ההמתנהתקופתתוםלפניאתרשתודש
,ההודעהממרתתאריךלאחראחדחודשכמסתיימתההמתנה

ה1הניתןלאבמבוטחקשורותשאינןשמסיבותיוכחכןאםאלא
.במועדלהודיע

עלביטוחתגמוליהתובעהמבוטחאתלבדוק,החברהשלוכותה3ן)

עלהוכחותולבקשמטעמהמומחיםידיעלבבדיקותזופוליסהפי
.סבריםובזמניםעיניהראותפןעל,חבותההמשךעלאו,חבותה

מבעללההמגיעיםהחובותכלאתמתשלומיהתנכההחברה(4)

באופןוהןהפוליסהלפיהן,מהמוטבאומהמבוטח,הפוליסה
.אחר

לעיל(1)אדסעיףן.עפלעבודהכשיר'כבלתהמבוטחהוגדרי11מ
ההמתנהתקופתעלהעולהלתקופהתאונהאוממחלהכתוצאה

,מלאאו,חלקבאופןשהיאכללעבודהחזרוהמבוטחלצמיתותאו
לותשלם,הכ01האגדןלונגרםל"כנמנכותוכתוצאהאולם

:הבאהפירוטלפןנכותותקופתלמשךהחברה
שולם'החודשימפיצוישלישעדשלמעבודההכנסהעבור(א

ימהפיצוימהעמדהשההכנסהובתנאי,דשי,החהפיצומלוא
לפניטח,למבשהייתהההכנסהמלואעלתעלהמןהתודשן

.העבודהנושראובדן
ישולםהחודשןמהפיצוישליששמעלמעבודההכנסהעבור(ב

ההכנסהשביןמהפרשמחציתבניכוי'החודשהפיצוימלוא
מעבודהשההכנסהובתנאי,החודשןהפיצויושלישמעבודה
שהייתהההכנסהא,מלעלתעלהלאדשי,החומהפיצוי
.העבודהשר,כאובדןלפנילמבוטח

כשירבלתיהיותועקבזןפוליסהלפיחודשיפיצוילמבוטחשולםי12
נבצראולםחלקיבאופןהעבודהכושראליווחזרלעבודהמוחלט
בעיסוקאו,במקצועולעסוקתאונהאומחלהאותהמסיבתממנו
תאונהאומחלהאותהלמועדשקדמוהשנים5-בעסקבואחר
היותולפנילעבודרגילשהיההעבודהמשעותלפחות%50שעור

%50שלאבדןלונגרםמכךוכתוצאהלעבודהמוחלטכשירבלתי

אותעסוקתימי,שיקבתהליךונמצאמעבידתומהכנסתולפחות
evin'פיצויהיכולתאיתקופתלמשךהחברהלותשלם,רפואי
שלאלתקופהוזאת,בהשתברותוהיחסיתלפגיעההמתאיםיחסי

.אחתשנהעלתעלה

משזהבמקרהיהיההפוליסהב1י
)באותהפרמיותמתשלוםתרר)

.שעור

:ממושןלזמן.עודי'סביטוח:8מעיף
:והגדרתןהחששיהפיצויהטבותג

הגיעלאחר,להלן(ב)ק"בסכמוגדר,הביטוחמאורעבקרות(י1

החברהתשלם,הפוליסהלתנאיובכפוףשנה65לגילהמבוטח
,רצונהלשביעותהוכחהשקיבלהלאחר~evinפיצוילמוטב

תקופתלאהרהחודשןהפיצויאתלשלםלהחליטלההמאפשרת
.הביטוחפרטיבדףכנקובהמתנה

,התיזםלכלהיגההפיצםתקופת2ן)

לחברהשתוגשתביעהמקרהבכלפיצויכלתשלםלאהחברה(3)
.קייםברואותימליקויושנבעההראשוניםהביטוחחודשי12במשך
~allnשהיוטופלאושאובחןליקויהינוקייםבריאותיליקוי o

.הביטוחתחילתליוםהקודמיםהחודשים12במהלךלהייוצרותו
תחילתמיוםתודש12לאחרwJlnwתביעהלגבייחוללאזהחריג

הבריאותבהצהרתהמבוטחהצהירעליהםלליקויים(אהביטוח
,לביטוחקבלתועם

הגדרות.ג
או,סיעודיבמוסדבטיפולנמצאטח,המבכיהוכח-הביטנתמאיע
.סיעודיביתטיפולמקבלהמבוטחכיהוכחלחליפין
.סיעודיצורךלבעלפעילמיומןסיוע-סיעודיטיפול
טיפולהדורשתכרוניתממחלההשבלמבוטחהינו-סיעודיצורךבעל

ושבהתקייםרגילחוליםבבותלאשפוזואקוטיתרפואיתסיבהשאיןסיעודי
יפוצהדלהלן(יח-1(ז),(1),(ה),דן),(ג)משנה'סעיפלפןהתנאים
.המשנהמסעיפילאחדבהתאם
-פרהסיעודןוטיפולרפואיסיעודיטיפולהמספקמוסד-סיעודימוסד
והרווחההבריאותרשויותן-עלושניתןתפעולברשיוןוהמחזיקרפואי
רפואיתבהשגחהשרותיואתהמספק,החוקי"עפ

vn

lyrn,צוותמחניק סיעודן
אחותהשגחתתחתביממהשעות24במשךומיומןמקצועי

.שוטףומי,רפוארישוםוהמקייםסמנת,מסיעודית
:סיעודןכמוסדיחשבולאספקהסרלמען

.הסיעודיותהמחלקותלמעט,'כללחוליםבית(1)
.הסיעודיותהמחלקותלמעט,נפשלחולןחוליםבית(י2

.כימייםהחלמהשרותיהמספקמוסד(8)
,הסיעודיותהמחלקותלמעטקהילתימוסדאואבותבית(4)

.ואלכוהולמסמיםלגמילהומוסדותלשיקוםמוסדות(5)
,א/ורפואיסיעודיטיפולבקבלתהצורך-המבוטחבביתסיעודיטיפול
י"עשנקבעהמוגדרתהטיפוליםתכניתי"עפהמבוטחבביתרפואי-פרה

.במבוטחהמטפלהרופא
הישירההבריאותיתלתועלתוקשרלהשאין,בביתעזרהכוללאינוד,הסיע
.חברתיתוהשגחה,0ה,המבשל

:להלןהתנאיםכלעליושחליםמי,הינ-רופא

לטפלגמוסמךבישראלהברואותמשרדי-עהמוכרריפארשיוןבעל-
המבוטחזקוקשבגינולליקויגרמהאשרהפגיעהאוהמחלהבסוג

.סעודלטיפול
.והכשרתןרשיונותחוםבמסגרתמתפקד-
בגיןוזאת,להלןשיפורטובשיעוריםחודשילפיצויזכאייהיההמבוטחג

הטיפולאם,סיעודיבמוסדאובביתרפואיפרהאורפואיסיעודיטיפול

הרופאדעתולפי,רופאהחלטתי"עפרפואיתמבחינהנחוץהסיעודי
ואשר,לבדוהבאותהפעולותביצועלומאפשרלאבריאותומצב

המקבלתמקצביתבמטפלתלהסתייעחייגהואביצועןלצורך
.מוסמנתסיעודיתמאחותאומרופאהנחייתה

,ושתיהאכילה1ן)

.והפשטההלבשהי12
.וגילוחרחיצה(3)
.שביבה,ישיבה,הליכה-תנועה(4)
.שיגדרבביתשימוש(5)

.הסוגריםעלשליטה(61
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שמנורה-מנולייף

(סיעודעםשלנ)ל8נש[יו

המבטחיהא,ל-הנהפעולות6מתון5לבצעיכולתאישלבמקרה3

.החדשןמהפיצוי%100-לזכאי
המבוטחיהא,ל"הנהפעולות6מתוך4לבצעיכולתאישלבמקרה.ה

.החודשימהפיצוי%75-לזכאי
המבוטחהא',ל"הנהפעולות6מתוך3לבצעכולת,אישלבמקרה.1

~
.החודשימהפיצוי%50-לאי

סעיפיהםעל(1)-ו,(ב),דן),(ג)בסעיפיםמהאמורלגרועמבלי.ז

מבוטח,מלאחודשילפיציכזכאיסיעידיצורךבעליוגדר,המשניים

ימר~אלצה:כגון)אורגנישמקורהכה,הפבלתי,חמורהפגיעהשנפגע
יכולת,ת'העצממידעיתואתאיבדושבעקבותיה(סניליתדמנטיהאו

י"שעפמצב,בסביבהוההתמצאותהזכרוןכחאת,ההחלטותקבלת
נתוןיהיהשהמבוטחמחייביםהקלינייםהממצאיםרופאהחלטת
.מתמשכתאישיתועזרהישירהלהשגחה

פיעלשונותבתקופותאואחדברצףבוןהמבוטחאתתפצההחברהת

,ארועבכלההמתנהלתקופתובכפוףזוסה'ל;בפכמוגדר,בריאותמצנ

למרות.ארועבכלהמתנהבתקופתצורךיהיהלאלעילהאמורלמרות

חדשיפיצותשלוםלגביהמתנהבקפתצורךיהיהלאלעילהאמיר

החודשיהפיצוישולםשבגינוהחודשמיוםיום90חלפובטרםשנעשה
.סיעודיצורךבעללהיותהמבוטחהפסיקלאחריוומידהאחרון

מתשלוםמשנהגריהיההפוליסהבעל-פרמיהתשלוםעלנתורמ

.הפיצויתשליםבעתזהסיעודיביטוחבטןפרמיה

:ותשלומההתביעה.' אוהפוליסהבעלחייב,,סיעודצנרךבעלהממטחבהיות(1)
המוטב

.לינודעשהדברלאחרמידלחברהבכתבכךעללהודיע
לשביעותראוותאליהויצורפובכתבלחברהתמסרהתביעה(2)

של)זכאותהמשךאוזכאותועלהמעידותהחברהשלרצונה

סעיפיועל8לסעיףבהתאםחודשיי,פיצלקבלתהמבוטח

רצונהלשביעותהוכחהולקבללבקשהזכותלחברה.המשמים

.תשלוםתמורתטח,המבשמקבלסיעודיטיפויעלדה'המע
זמןתוךלחברהלמסור,העניןלפי,המבוטחאוהפיליסהבעלעל(3)

הדרושיםהנוספיםוהמסמכיםהמידעאתלכךשנדרשלאתרסביר

ככללחברהלעזורעליוברשותואינםואם,חבותהלבירורלחברה

,להשיגםשינכל

מבעללהם'המגיעהשבותכלאתמתשלומיהתנכההחברה(4)

פיעלוהןהפוליסהפןעלהןמהמוטבאו,מהמביטח,הפולקה
.לחברהאחריםחובות

בגיןבחודש15-בהחודשיהפיצויישולם,עה,התבאישורלאחר(5)

.התשלוםאושרIIIJVWהחודש
,הביטהתנאיפיעלכאמור,סיעודיצורךכבעלהמבוטחהוגדר(6)

ולשנותעתבכלבריאותומצבאחרלעקוברשאיתהחברהתהא

.המשתנהלמצבבהתאםהערבתה
ביטוחיגורםמכלאומהחברההמבוטחשיקבלהחודשיהפיצוי(7)

סךעלביחדיעלהלא,הביטוחמאורעבגוןהחוקמכח,אאחר

ינוארחודשבגיןשפורסםהמדדפיעלוזאתלחדשח-ש000,11

.תשמרהסיעודביטוחחוקמכחהגיבעותזכויותלמעט,1995

חריגים.יא

:הבאיםבמקריםישולםלאהחודשיהפיצוי
,רפואיתמיומנותמצריךבושטיפולמרכבסיעודיארועבהתקיים(1ן

.סיעודיתמחלקהלמעט,כלליחוליםת,בבלקבלושניתן
לושאיןנפשימליקויכתוצאהסיעודןצירךלבעלהמבוטחהפיכת(2)

מחלתלמעט,למבוטחשארעהאורגניתת(להשתנקשר
.אורגנייםמוחייםלארועיםהקשורותומחלותהאלצהיימר

.מלחמתיתלות,בפעהמבוטחהשתתפות(3)

.עתבכללהתאבדותנסיוןאו,עצמיתפגיעה(4)
~winי"עפגיעה5ן) eאום,דרכמתאונתהנובעתפגיעהאוברגב

תוקי-עפלפיצוישארוואוהמבוטחזכאישבגינה,אחרתתאונה
או(במקומושבאאחרחוקאו)דרכיםתאונותלנפגעיהפצויים

להדומהאומעבידיםחבותפוליסתי"עפהניתןפוצנימכח
נמוךאינו"האחרהפיצוי-שובלבד,("האחרי(הפיצ":להלן)

הפיצוי-:להלן)הפוליסהתנאןפיעלזכאיהינולומהפיצוי
תשלם"החודשיהפיצוי-מ"האתרהפיצוי"נמוךאם.(-החודשן

,האתריפוצני-להחירשיהמצון'ביןההפרשאתלמביטתהחברה

.הפלוסהלתנאיבכפוףוהבל
.כפשעהמוגדרתאלימהבפעולותהמבוטחהשתתפות(6)

.ישראלמדינתלגבולותמחוץהמבוטחשיקבלטיפולים71ן
.(ני;התיסהכשלתסמונת)האיידסמחלת(8)

המחיריםלמדדהצמדהתנאי:9סעיף
המהיריםלמדדצמודיםיהיוהחברהידיועללחברההתשלומיםכל

לצרני :להלןכמפורט

מז".א

-

פירותכולל)לצרכןהמחירוםמדדמשמעו-"לצרכןהמחירום
עליתפרסםאםאף,לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשקבעהוירקותן

,במקומושיבואאחררשמימדדכללרבות,אחרממשלתימוסדכלידי
אםלאואםוביןהמדדבנוןשעליהםגתונוםאותםעלבנישהואבין

המרכזותהלשכהתקבעהקייםהמדדבמקוםאחרמדדיבוא

.השחלףהמדדלביןבינוהיחסאתלסטטיסטיקה
:-הקובעהיום"ב

החברהי"עהתשלוםיוםהוא,"החודשיפיצוי"תשלוםלגבי1ן)

1בכפ
~

.(חלפיליסה13לסעיףף
תשולםהפרמיה.הפרמיהתשלוםיוםא,ה,הפרמיהתשלוםלגבי2ן)

כלביצועביוםהידועהמדדן,בלמדדהצמדההפרשיבתוספת

.הפוליסהשלהיסודיהמדדבין;בפועלתשלום
המועד:אלהביןהמאוחרהואהתשליםביצועיום,זהן'לעני

.החברהלמשרדיההמחאההגיעהשביהמיעדאיבהמחאההנקוב
,החברהחשבוןלזכותבנקאיתהעברהפןעלתשלוםשלבמקרה

.בפועלהתשלוםביציעכווםבבנקהחברהחשבןזיכוייוםיחשב
לעיל(ג)9בסעיףהנזכריםהתשלומיםכללגבי-הקובעהמדד-המונחג

.הקובעהייםלפנןשפורסםהאחרוןהמדדהוא
הבואסיתרת-למעטלעיל(ב)קטןבסעיףהנזכריםהתשלומיםד

לשיעוריוצמדו,להלן12בסעיףהנזכריםהתשלומיםוכן"המצטבר

שפרסםהמדדועדבפוליסההנקובהיסודיהמדדמןהמדדעליית

.הקובעהייםלפנילאחרונה
נקורות0.100סלהבסיסילמדדמותאםהפוליסהשלהיסודיהמרדת

.1000-במחולקכשהוא1959ינוארמחודש

וירווחחשבונותניהול,השקעות:סוסעיף
בהתאםתבוצענהן"ההשקעות"להלן)ההשקעותבתיקההשקעות.א

חשבינותלגביהןיערכן;החברההשקעותמיתרבנפרדונוהלו,לתקנות

.נפרדים

פיעל,הבלעדידעתהשיקוללפיהחברהידיעלועשו"ההשקעות"ב

ומבליובסיכוניםבתשואותהתחשבנותתוך,מקצועיתמידהאמות

במפגרתהמבוטחיםכללשלענינםפניעלשיקוליכלעניןכללהעדיף

בבואה.הנאותהובזהורותסבירהבשקידהלבבתוםזאת;,התכנית

:אלהאתהשארביןהחברהתשקולהשקעותיהעללהחיט
לתשואותלבבשים,סוגמאותוחלופיותהשקעהאפשרויות(1)

ביניהםוליחסהצפוייםולסיכונים
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שמנורה-מנולייף
(סיעודעפושםיהל1ם

ההשקעהכדאיותאתגם-ערךבניירותהיאההשקעהכאשר(2)

כלכליותמידהבאמתכשהיאהערךגיירלאיכותבהתאם

איכותאתגםחובבאגרותהיאההשקעהוכאשרמקובלות

.חובאגרותלפןלהתחייבותמספקתבטוחההיאוהאםהבטוחה
נכוןיצויינובההודעהקלנדריתלשנהאחתלמבוטחתשלחהחברהג

עללתשלוםהחודשןוהפיצויהביטשסכומי:באיםהענייניםהדוחליום

יתרהלרבות)"המצטברהבונוסיתרת":השוניםהביטוחמקריפי
שנקבעההשקעותסיווגלפי"ההשקעות"שלההתפלגות;(שלולית

תוך,הדוחמתייחסה'אלבשנהנגבואשרהפרמיהוסכומי,בתקנות

פןעל"שרמיהתוספת"לביןמוצמדת"בסוסיתפרמיה.בוןהבחנה

.שולמהאם,להלן12סעיף

המצטברהבונוסחישוב:11סעיף
שלמצטברחשבוןהחברהתערוך,האחרוןהעסקיםביום,לחידשאחת.א

-להלן)"ההשקעות"מהנובעים,שלילייסןאויחיובייםם'הבונוס

.("החודשיהחשבון"
תכנית"בהמצוינותלנוסחאותבהתאםערך',"החודשיהחשבון"ב

תמצית."המצטבךהבינוסתרת'"אתהחברהתקבעבמהלכו,"הביטוח
:כדלקמןהינהזהלענין"הביטוחתכנית"הוראות

השווןאתחודשמידןהחברהתקבע"החודשיהחשבון"במסגרת,1;

(א)קטןסעיףפיעלהקבועליום"ההשקעות"שלהמשוערך

.("החודשיהמשוערךהשווי"-להלן)החשבוןנעשהלגביובחודש
שלבשיעורחודשייםניהולדמי"ההשקעות"מתוךתגבההחברה(21

."החודשיהמשוערךהשווי"מ%20/1
IVהחברהי"עיקבע.החודשיהחשבון"עריכתבמסגרת(י3 '1W

פיעליחושבאשר,"ההשקעות"שלהחודשיתהתשואה

,"הביטוחתוכנית"בהמופיעותשלהלןהרלוונטיותהנוסחאות
.((ח-הבחודשrmשתסומן"החודשיתהתשואה"-להלן)

:נגדיר

.השוטףהחודשבסוףההשקעותשלהמשוערךהשווי=4ע
והרזרבההחודשבמשךששולמותקופהותוםפדיוןסכומי=8

במשךששולמומוותמקריבגיןשהשתחררההצילמרית
.החודש

.הקודםהחודשבסוףההשקעותשלהמשוערךהשווןי0
.התודשבמשןההשקעותבתיקשהושקעוסכומים=ס
,ג-מ%60.0של12-ההחלק-ניהולדמן=ש

במסגרתשרתנוהלוואותכוללותההשקעות,ספקהסרלמען
לאותוהשייכיםומזומניםבפיגורפרמיות,הפוליסותפדיוןערך
.השקעותתיק

(ג*0-8-ס-ש)
כ

ח" (0+ס.מ8)

הכלליםלפיולפוליסהלחברהתיוחם-החודשיתהתשואה"(4)

:כדלקמן

שלהחודשיהשעור"מגדולה"החודשיתהתשואה"אם(אא)

:כדלקמןולחברהלפוליסהתיוחסהיא"המדדעליית

onl"החודשיתהתשואה-חלק(יבב ~ wזהיהיהלפוליסה
%85בצרוף"המדדעלייתשלהחודשישעור"להשווה

השעור"לבין"החודשיתהתשואהבין"שמההפרש

התשואה"ויתרת-"המדדעלייתשלהחודשי

.ידהעלותגבחלחברהשייכתתהיה,"ת'החודש

ק"סעללפוליסההמיוחס"החודשיתהתשואה"ואלן

ת'דש,החהתשואה"-להלןיכונה,לעיל(בב)(אא)
."ליחוס

,המדדיעלייתשלהחודשישעור"ה-זהק"סלענון
השעוריםלפיהמדדשלהירידהאוהעליהשעורמשמעו
ליוםועדהקודם"החודשיהחשבון-עריכתמיוםהידועים

.התשואהחישובנעשהבו"החודשיהחשבון"עריכת
עםחודשמידיתושווה"ליחוסהחודשיתהתשואה"(5)

עלוהריביתלמדדההצמדהשלהאחרוןהחודשיהשיעור

."החודשיהפיצוי"חושבפיהם
כי,האחרונהבפיסקהכאמורמההשוואהיתברראם

0.ל%40מעלתהיה"ליחוסהחודשיתהתשואה"

חודשיבונוסחושב',המדדעלייתשלהחודשימהשיעור
אשר,"הביטוחבתכנית"הרלוונטיותהנוסחאותפיעל

,אולם."המצטברהבונוסליתרת"ויצורףלפוליסהיזקף

החודשיתהתשואה"שהאמורהההשוואהאגביתברראם

יחושב,המדדעלוותשלהחודשימהשיעורקטנה"ליחוס

ת,תכנ"בהרלוונטיותהנוסחאותפיעל,חודשיהפסד

יתרת.מויופחתסה,הפוללחובתיזקףאשר,"הביטוח

."המצטברהבונוס
"ליחוסהחודשיתהתשואה"כיהאמורהמההשוואהיתברראם

,המדדעלייתשלהחודשיהשיעורמעל%407.0לבין%0ביןתהוה

(יא12בסעיףכאמור"לפרמיהתוספת"לשלםחובהתחוללא

.לפוליסה'חודש(הפסדאן)בונוסיזקףולאשב,יחולא,להלן
אםוביןחיוביהינולצרפושישהחודשיהבונוסאם'כבזהמובהר(6)

התשואה"עור'בש"המצטברהבונוסיתרת"תשוערךשליליהוא

..ליחוםהחודשית
לזכותנזקפתאשר,תחשיביתיתרההינה"המצטברהבונוסיתרת"ג

או)מתווספתאלא,לחלוקהעומדתואינהלחובתהאוהפוליסה

.תשלומםבעתזופוליסהפיעלIvtJiwלסכומים(נגרעת
המופיעותלנוסחאותבהתאםיפורש(6)(ב)עד(1)(ב)בסעיףהאמור.ד

עלעשה,הצדדיםזכויותלקביעתבפועלוהחישוב"הביטוחתכנית"ב

.הביטוחיתכנית"בוההוראותהנוסחאותפי
החודשים23-ב.המצטברהבונוסיתרת"תחשבלעילהאמוראףעל.ה

.לאפסכשווההביטוחלתקופתהראשונים

לפרמיהתוספת:12סעיף
הבונוסיתרת"כי,החודשיהחשבוןעריכתלאחרתברר'שעתבכל.א

,להלןלאמורבכפוף,הפוליסהבעלעלתחול,שליליתהינה"המצטבר

-להלן)עתבאותההחלהלפרמיהתוספתלחברהלשלםהחובה

.(לפרמיהיהתוספת"

שלתשלומואתלהבטיחכדיהחברהי"עתקבע"לפרמיההתוספת"
.זופוליסהלתנאיבכפוף"החודשיהפיצוי"

עלזופוליסהוהוראותהפרמיהכדין"לפרמיההתיסכת"שלדינהב

."לפרמיההתוספת"עלגםיחולוהפרמיה

הבונוסתרת'"כי,"לפרמיההתוספת"ששולמהלאחרותברראםג

כבראשר,לפרמיהבתוספתבהתמשבוכיחיוביתהינה"המצטבר

אתהחברהתבטל,-החודשיהפיצוי"שלתשלומומובטח,שולמו

בוטלהלאעודכל,ספקהסרלמען."לפרמיהתוספת-התשלם

בתשלוםהפוליסהבעלמחוייב,להלןכאמור"לפרמיהתוספת"

ליוםעדאוהפרמותתשלוםתקופתלתוםעד"לפרמיההתוספת"

.מביניהםהמוקדםלפי,הביטוחמאורע
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906נספח

שנונורה-(נונוליין
סיעודןעםישיגיהלום

השקעותתיקברווחימשתתףוסיעודעבודהכושראילביטוחהפוליסהשלהכללייםהתנאים

,לעיל(א)קטןסעיף'פעל"לפרמיהתוספת.הפוליסהבעלעלהוטלה
תשלוםאתלהפסיקמהחברהבכתבלבקשזכאיהפילוסהבעליהיה .

.הביטוחאתחלקיבאופןולהקטין"ה'הפרמתוספת

שלתשלומוהובטחשכברלאחרגם"ה'לפרמתיספת"החברהגבתהג
לתיקצמודהכשהיאהמיותרתהפרמיהתוחזר,החודשייהפיצוי"

.ההחזרלמועדיעדהגביהממועדההשקעות

(יאק"סי"עפ"לפרמיהבתיספת"תותבהפוליסהשבעללאחראם.ה

לפןמהפרמיה%15עלעלתה"לפרמיההתוספת"כיהתברר,לעיל

חלשבוהאחריןבמועדאוהאחרוןבינוארחלהאשר,הריאליערכה
בכתבהוודעההחברהתשלח,(מביניהםהמוקדםלסי)פרמיהתשלום
(סה'בפולשכוהמוטבקייםאםחיזרהבלתיולמוטב)הפוליסהלבעל

חייבהיה'הפוליסהובעל,סכומה,"לפרמההתוספת"הטלתבזבד
"לפרמיההתוספת"יתרת,ואיל%15בשעור"לפרמיהתוספת"לשלם

.הפוליסהלחובתתוקף
בכתבלבקשהפוליסהבעלרשאיההודעהמשלוחממועדיום60בתוך

להלן)~Yo5מעללפרמיההעודפתהתוספתאתאףלגבותמהחברה

בעלביקשלאאם.ואילךהאישורממועד,("העודפתהתוספת"

,לפרמיההעודפתהתיספתאתלשלםהאמורהבתקופההפוליסה

העודפתספת,התאתהמשקפתהפוליסהשלחלקיתהקטנתתחול
סכוםרת'לשמהדרושההפרמיהסכום.11מהקטנהחזרהתהיהולא

בטרםמ"קשהיההפיצויבסכוםמוכפלההקטנהלפניסמיךהפיצוי
.העודפתהתוספתנקבעה
כשהיאזהק"בסהפרמיה-משמעו"הריאליבערכהפרמיה.זהלענין
במועד,אהאחרוןבינואר1-הביוםהמדדעלה,שביחסבאותיגדלה

המדדועד(בינוהםהמוקדםלפי)ות'פרמתשלוםחלשבוהאחרון
.לפרמיההתוספתהטלתביוםהידוען,האחר

הן)בסעיףכאמורהחלקיתההקטנהאתבכתביבקשהפוליסהבעלאם,ו
,ל'לע(יהקטןסעיףי"עפההודעהמשלוחממועדיום60ך,ת,לעיל
ששולמה"הפרמיהתוספת"שללהחזרזכאיהפוליסהבעליהיה

.בקש'שההקטנהלהיקףובכסוףבאמורהההודעהמשליחממועד
בתשלוםחמץאינוכי,לעילןוןק"בסכאמור,הפוליסהבעלהודיע.ז

שקולאשר,מהביטיחחלקאותוהחברהתקטין,"לפרמיההתוספת"

ילא-בהתאםוקטן'הפיצוייוסכוםשהוקטנה"הפרמיהתוספת"ל
.זןמהקטנהחזרהתהיה

החודשיהפיצויסכום:סעיףנ1
nOי"עפ"דשי,חפיצוי"להמוטבכאי,ביבמקרה.א '

~
lDיתישבהרי,זי

הבונוסייתרת"'התודשהפיציי"עלהמבוססלתשלום'החודשהמיצוי
להיראותובהתאםהאחרוןהחודשיבחשבוןשחושבהכפי,המצטבר

'החודשהפיצוייפחת"לאואולם"הביטוחתככית"ב(הנוסחאותכולל)
תקופתתוםממוועדהראשוניםהחודשייםוארבעהבעשרים"לתשלום
המדדגיןלמדדהצמדההפרשיבתוספת"דשי,התהפוצוי"מההמתנה
.הפוליסהשלהיסודיהמדדלביןבפועלתשלומוביוםבידועהאחרין

סכוםישתנה'התודשהפיצוישלוחמישההעשריםמהתשלוםהחל
חודשמידי,וארבעהעשריםס)לתשלביחס,"לתשלוםהחודשיהפיצוי"

חושבפיהעלהריביתבניכויההשקעותשלתוצאותיהןפיעלבחודשו
בתכנית"זהלעניןהמתאימותההוראות'פעלהכל,"החודשיהפיצוי"

."הביטוח
'הפיצויחושבמלאחודשבגיןשולםלאאםואולםחודשינו,ההפיצויב

.בפועלצוי,הפימןמספרכפולהחודשימהפיצוי30,1-כהחלקי

הפוליסהביטול:14סעיף
:תבוטלהפוליסה

.המבוטחבמות.א
.הפיליסהבעלבקשת'"עפב
.לחוקנכפוף,במועדהפרמיהתשלוםאיעקבג

פדיונהערךיהיהזופליסהלפיהביטוחתוקףביטולשלמקרהבכל
בכלחייבתהחברהתהיהלאכןועללאפסשווהשלההמ10לקוהערך

.המבוטתשלמותובמקרהגםשהואתשלום

ושינוייוהמוטנקביעת:15סעיף
אךהפוליסהתנאי-פיעלהמגיעהחודשי'צו,הפאתתשלםהחברה.א

.בפוליסההרשוםלמוטבורק

תנאןפיעלהחודשיהפיצויבסכוםמוטבהמזכההמאורעהגיעבטרםב
.בפוליסההרשוםהמוטבאתלשנותהפוליסהבעלרשאי,הפולן0ה
כךעלבכתבהוראהלהשנמסרהלאחררקהתברהאתב"ח'השינוי

.בפוליסהידחעלנרשםוהואהפוליסהבעלבחתימת
בלתיבקביעהמוטבלקבועזכאיהפוליסהבעליהיהלאמקרהבשוםג

קבלאםאלאחוזרתבלתילקבועהמיטבשלקביעהלשנותאוחוזרת

.החברהשלבכתבהסכמתהאתמראשלכך
נרשםבטרםבפוליסההרשוםטב,למהמגיעהסכוםאתהחברהשילמה.ד

הפוליסהבעלבחתימתבכתבהוראהפיעלבמקימואחרמוטבהו
בעלוכלפיאחרמוטבאותוכלפיחבותבכלמשוחררתהתברהתהא

.במקומושיבואמיוכלעזבונו,הפוליסה

הפוליסהלבעלהשדיורהוהבדיקההעיוןזכות:16סעיף
בכלובסניפיההחברהבמשרדילעייןזכאייהיההפוליסהנעל

שיערוךבכללי,-המצנוברנוס,הב"מחושבסיהןעלהנוסחאות
כלפיובחגבים"לתשלוםהחודשיהפיצוי"חישובבנוסחאות,ההשקעית

.בפוססהמצוייםשאינםהפוליסהבעל

והצהרותהודעות:17סעיף
,הפוליסהבעלידיעללחברההנמסרותוההצהרותההודעותכל.א

ורקאךבכתבלהמסרצריכות,אחראדםכלאו,המוטב,המבוטח
רקלתוקפויכנסבתנאיהאובפוליסהשינויכל.החגרהשלבמשרדה

.בפוליסהכךעלמתאיםרישיםורשמה,בכתבלכךהסכימההחכרהאם
אולמביטח,הפוליסהלבעלהחברהידיעלבדוארשתשלחהודעהכלב

כהודעהתחשב,לחברההידועההמעודכנתהכתובתלפי,למיטב
הכוללהמכתבהימסרמזמןשעות72תוךהנמען'"ען'כדשהתקבלה

.בדוארההודעהאת

כתובתשינוי:18סעיף
לפיהמוטבאוהמבוטח,הפוליסהעלחייב,כתובתנוי,ששלמקרהבגל

במשלותחובתהידיתנאהתברה.בכתנלחברהכךעללהודיע,העניין

.לההידועההאחרונהלכתובתהידעיתיה

נוספיםתשלומים:19סעיף
לשלםחייביהא,הענייןלפיהכל,המוטבאוהמבשח,הפוליסהבעל

ים'העירו1,הממשלתייםהמיסיםאתדרישתהקטלתעםד'מלחברה
ועלהמכימיםעל,הפרמיותעלהמוטליםאוהפולסהעלהחליםוהאחרים

אםבין,לוסה,הפלפילשלמםמחוייבתשהחברההאחריםהתשלומיםכל
כן.בעתידוטלו'אםבין,הפוליסההוצאתבתאריךם'קיימהאלהס'0'המ
מתוךהנבעיתההוצאותאתלחברהלשלםהפוליסהבעלחייביהא

עלהתוספיותבעדההוצאותאת,(הפוליסהדמי)הפוליסההוצאת
.אחריםמסמכיםובעדמהןהעתקותבעד,ליסה,הפ

בוררות:20סעיף
יחידבוררלהכרעתימסרוזהלנספחבקשרשיתעוררודעותחיליקיכל
בעלאם.הפוליסהבעלדי'להחברההחלטתמסירתמיםימיםחודשתוך

ר"י''"עהבורריישונהביררבדברהסכםלידייבואולאוהחברההסולי0ה

.בישראלהדיןעורכילשכת

השיפוטמקום:21סעיף
המשפטלביתורקאךתוגשנההזאתהפוליסהמתוןהנובעותהתביעות
.אביב-בתלהמוסמך
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