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 אישי   סטטוס –וחיים טיבויים סיכ -חדים וימאים הנתה
 
ליים לביטוח לכהנאים תל פופים ומשלימיםכ הים אלאנת

 .ונממפרד י נק בלתלח מהווהו –" סטטוס"חיים 
 גדרותה – 1ף יעס
תקבע הגדרתן בתנאים , פיעות בסעיף זהנן מויאשדרות גה

 הכלליים
טטוס  ס-ם ייביטוח חלכלליים ההתנאים  -כלליים ההתנאים 

 .אישי
, םיים הביטוחייוסכילב שוחוח המטיבכום הס -ח טובים הוכס

י ל פע או ף פרטי הביטוחדב ונים המפורטיםתמדי חודש לפי הנ
 .הענייןי לפ,ראח נספח ריסק

פי לש ודחי תחושב מדשה מיפר - םייטוחהבים יוייסלכמיה פר
 כמפורט, על בסיס סכום הביטוח המחושב, גילו של המבוטח

ת המצורפת יתנשה הימיעור הפרש י טבלתפל,  להלן5בסעיף 
 .  טוחבי הרטפדף ל
 
 החבר הבותח– 2ף יעס
ה קפתוסת לכננ, על פי הפוליסה, רהחב השלה ותחב )א(

י טפרדף  בסהפוליבין כמצו, טוחיהב תתחלהועד במ
הפרמיה ואה מלולמה בששנאי זאת בתם אול, טוחביה

 ךאריבתחי טח המבוש כןו, הסוליפה בבונקה, ונההראש
קה דיהבח וטמבתה לנעששם ושמיף וסאי ננותמה שלות

פי ל, תוריאברת ההצל ם חתימתו עיוהרפואית או מ
חוזה  יתתרלכ ברהחד ליום שבו הסכימה העו, ןייהענ

בו במצ, וותינוי בבריא שחלא ל, פי הפוליסה-הביטוח על
 .טחומבהו בעיסוקו של  אמקצועוב, יהגופנ

 גרםאם נ, חיטובם הכוסם ולתשמ הרטוהיה פתרה בהח )ב(
ן יב (תדואבהתלון ייסנאו , תדואבקב התעטח ת המבומו

ה תוך שנ, )ואם ל אן וביודעתבוי אם המבוטח היה שפ
ה סילופהאו מיום חידוש , טוחי הבהזחות מיום כרית

אם , ם הביטוחוגדלת סכהע וציב םומי וה אלוטשבר אחל
יטוח בה םפרש בין סכוההל עאת זו, וה כזתבקשנ

 .ןיינעה הכל לפי, יורמקהח טוביסכום ה להמוגדל
, חוטי הבכום סםולשת מהרבחה הרופטו רה בקכל מב )ג (

יסכון החרה את חבם התשל, החוקי לפו אסה ליפואם לתהב
 )ד(10סעיף בו תגדרהה כסוליהפיכה של משצטבר להמ
 .יסהולטל הפתבתמו ולתשם עו, הכללייםם יאנתל

 
 דותבוע אי גילוי - 3ף סעי
ות רוההצהות עדייד הויסעל ה נעשה וליסהפפי -עלח טוהבי
 או, חוטבמוה הפוליסה לידי בע-ל עב שנמסרו לחברהתבכ
ווה המ ונותןנכ.  סהילפול המצורפות, לפי העניין, מי מהם עםטמ

ב מצעובדות הנוגעות ל םא.  חהביטושל תנאי עיקרי לקיומו 
ל ש וקוסיו ועעוצקמ, ותדיך לתארי, ייוח חרוא, בריאותו

 חוזהת ד כריתועמ לדעה רהחביעת ידו מסתרהו, חטובהמ
כן ו, ןיעני הילפ, טלבוש חראלו שדוחיעד עד למו וא, הביטוח

-נשאלה עלשה אלשלנה כו אם ניתנה תשובה שאיננה מלאה
שו ביטוח או חידו הת חוזהיתני כרלפ, ידי החברה או מטעמה

 :תווראות הבאההתחולנה , כאמור

ם וי מהםמיים שיולך שתוא י התירשא, רהבבר לחדה ודענ )א(
 בטלל, וחטי הבהרע מקלא אירד ול עכוך כעל ה  לדעושנ
 .חוטמב לכתבבה עודהב, חוביטזה הות חא

על באי זכ, זה ףיעוח ססה מכיפולת הא הרבחה הליטב )ב(
חר שלאה ילם בעד התקופששרמיות הפלהחזר ה וליספה
פעל ם זולת א, חבטהמת בניכוי הוצאו, ד למדדמוצ, טולביה
 .מה מרוונתיסה בכהפולל בע

 וא, ע הדבר לחברה לאחר שאירע מקרה הביטוחנוד )ג(
פי -תבטל חוזה הביטוח עלנש ע לפניריאיטוח בה שמקרה

ם לושבתרק ת יבחיה ברחהה תהי, לעיל) א(ק"סר בומהא
הוא כיחס שבין  שבשיעור יחסי, חתוח מופיטסכום ב

ה נקבעת תהי שיהמרן הפיבה לסילופה בעבקנש רמיההפ
ובדות עה כלה תעידיו לאבוהחברה אילו  הדיי-לע
 .ןיתאממורות לאה

 םאולי ביטוח  תגמה כליל מתשלוםרהחברה תהיה פטו) ד(
 ר לאימבטח סב אם ו אהרמת מנוובכ התשובה ניתנה

, ותר יביטוח מרוביםמי אף בדזה אותו חובתקשר מיה ה
 .המצב לאמיתות אילו ידע א

ה זת בסעיף ורות האמרופולתזכאית ה תהי אלהחברה ) ה(
וח יטב הוזה חוש שנים מכריתתללפו שחלאחר ש, לילע

בעל ם זולת א, לפי העניין, וטלשבחר שו לאידואו מח
אם ט למע, וטח פעלו בכוונת מרמהבהמאו הפוליסה 

כנה  ושלא היתה מלאהה ה תשובתנעליה נישובדה הע
א לאו ש, חוטיבה הרקמ הרקי שלפנים התקיה לחדל
 .פהקיל הו עאהמבטח  ל חבותע, והמקרעל ה עיפהש

 
 הביטוחייםיים לכיסוות הפרמיום  תשל- 4ף סעי

רמיה לכיסויים הביטוחיים לפי סכום מדי חודש תחושב פ) א(
, יטוחהבוהתעריפים המופיעים בדף פרטי המחושב הביטוח 

 5לפי הפרמיה שהתבקשה על פי האפשרויות בסעיף ו א
ם איתנ השל 5ך הפרמיה כאמור בסעיף תומ הותנוכ, להלן
 .יםיללהכ
 
 ותו מהמקרל ביטוחם הוסכ - 5סעיף 

ה רבחתשלם ה, ףוקבתח הביטו תיוהבוטח בות הממב )א(
פי האמור -ת עלומומקרה בע המגים וכהסאת וטב למ
 .וטחבמהה על לחהוליסה פב

טל את הביטוח על פי בל, ל עתכב, יה רשאסילהפול בע )ב(
קפו עם ולתס ל ייכנטוביה.  רהבלחב ה בכתעדוהפוליסה בה

 .סירת ההודעה האמורה לחברהמ
י בחירת " עפמוות בנספח זה ייקבעה קר למביטוחם הכוס) ג(

 :ן כלהלתויפשרואהאחת  בטחובמה
 :מוד למדדצח קבוע וכום ביטס 
 טברצמהן כוחסהלל כו) 1( 

 ם  לתש, תוע למקרה מוובביטוח ק טח סכוםויקש המבב 
 כנקוב בדף פרטי , הסכום שהתבקשת אוטב רה למב     הח

 מן המדד  , כשהוא מוצמד לשיעור עליית המדד,      הביטוח
 לאחרונה ם רסוד שפדועד המה יספולבב      היסודי הנקו

 בניכוי   ,המלויה ששרמהפיס סל בוע, וםשלהתם ני יופ     ל
 .ליסהוטברת בפציתרה המה     
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 ,  רת על סכום הביטוח שהתבקשיתרה המצטבעלתה ה          
 .ם הביטוח על פי נספח זהוכס     לא ישולם למבוטח 

 רבמצטהון כחסלא כולל ה) 2(
 תשלם , מקרה מוותע לובח קיטובם טח סכוויקש המבב       

 טי קוב בדף פרכנ, קשתבה שכוםסטב את המוחברה לה     
  מן המדד, מדדת היילר עלשיעוד וצמ מאוהשכ, טוחבי     ה
 ונה חרלארסם דד שפוה ועד המדי הנקוב בפוליססו     הי

 .ששולמהה רמיפס היסבועל , וםשלתום היני לפ     
 
 ההקפאו א משיכהר חלאיטוחי ביסוי שך כ  המ- 6עיף ס
 יאה רשיהי, ליסהופת ההקפא אוה קרה של משיכ מלבכ) א(

הביטוח  מסכום 70%ביטוחי של עד סוי ך כישהמח לבוטהמ
ות אורהפי ה על, האקפההמשיכה או הועד מב, מחושבה

פי ועל , 1 המפורטות בתנאים המיוחדים לביטוח ריסק
נוסף ם ותיחא לל,תעהריפים שיהיו בתוקף באותה עתה

ח ימה באורהמתאובתנאי שהמשיך ושילם את הפרמיה 
 .מלא וצוףר

י נאתבו, של משיכה חלקית של הפוליסהבכל מקרה  )ב(
סכום הביטוח , )1)(ג(5ק "י סי הביטוח מחושבים לפשסכומ

, המשיכה דעיוגבל לסכום הביטוח המחושב האחרון לפני מו
 .5על פי סעיף 

היה י, חים נוספים והרחבותיסה ביטווטח בפולרכש המב )ג(
) א(ק "בסים אלה כמתואר חיטובב גםי ויסכהמשך הלאי זכ
 .ילעל

 
 טוחת הביפ תקו- 7ף יסע
יסה הינה קבועה וכל ף פרטי הפולבדה ובהביטוח הנקת ופתק

 .שינוי בה טעון הסכמת הצדדים בכתב ומראש
 
 
 ליכחת גוה - 8ף יעס
לפי ע בנקבוטח המל יג.  בוטחמהלו של יגת לפי עבמיה נקרפה
זה שקדם לו , יהלמועד קביעת הפרמהקרוב ביותר ו תדולם היו

 . חריו אהבאאו 
 עותיבשל, ודהעת ידי-על, ידתוך לי תאראתח הוכיטח להמבועל 
 .ברהשל החנה וצר

או במקרה של , אה וכנהה מלשאינובה ן תשל מתרה שבמק
ו ליחו, וטחו של המבריך לידתעובדות בקשר לתאת מלהע
 .פח זהלנס 3וראות סעיף ה
 
 
 
 

 


