
8"יסירו,!חשש

תעורבלביטוחנללייםתנאים

הגדרות-1סעיף
כמפורטלצידוהמופיעההמשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה

:להלן
.מ"בעלביטוחחברהמנורה-החברה
.לההמצורפיםותוספתנספחוכלההצעהוכןזהביטוחחוזה-הפוליסה

החברהעםהמתקשר,התאגידאןהאדםבנןחבר,האדם-הפוליסהבעל
.הפוליסהכבעלבפוליסהנקובשמוואשרהפולסהנשואביטוחבחוזה

.כמבוטחבפוליסהב,נקשמוואשרסה'הפוללפיבוטחושחייוהאדם-המביטת
מקרהבקרות,הביטוחלסכום,הפוליפהלתנאיבהתאם,הזכאי-המוטב
.הביטוח

ממנהנפרדבלתיחלקוהמהווהלפוליסההמצורףדף-הביטוחפרטידף
.הביטוחתקופתלרבות,הספציפיהתטוחופרטיהפוליסהמספרהכולל
.הביטוחפרטיבדףהנקוביםהראשונייםטוח,הב'דמ-בסיסיתפרמיה
,לחברהלשלםהפוליסהבעלשעלאחריםותשלומיםטוח'הבדמי-הפרמיה

.בפוליסההאמורהתוספתכללרבות,הפוליסהתנאילפי
."הביטוחפרטידף"בככזההנקובהסכום-הבסיסיהביטוחסכום
כשהוא,"הביטוחפרטידף"בהנקובהבסיסיהביטוחסכום-הביטותסכום
.הפרמיהתשלוםלהפסקתעד,הפוליסההוראותפי.על,"מדד"למוצמד
.לפוליסה12בסעיףכמשמעותו-המדד
המהוותהתשואותנגזרותממנואשרמסויםהשקעותסל-השקעותתיק
.זופוליסהפי-עלהזכויותלחישוביבסיס

שאושרההשקעיתתיקברוחימשתתףחייםשטוחתוכנית-הביטוחתוננית
(תוכניותושינויחדשותביטוחיתוכניותביטוחעיסקיעלהפיקוחצופן-על

.הפוליסההוצאהובמסגרתההמפקחידיעלאושרהאשר,1981-ב"התשמ
,ביטוחעסקיעלהפיקוחבחוקכמשמעותןהביטוחעלהמפקח-המפקח
.1981-התשמש

,תקנהכללרבות,1981-א"התשמביטוחעיסקיעלהפיקוחחוק-הפיקותדיני
.מכוחוואוזהחוקפי-עלוהוראהצו,אישור
,להלן15בסעיףכאמוריערךאשרחשבון-חודשיחשבון

תעמודאשר,מצטברבונוסשלתחשיביתיתרה-המצטברהבונוסיתרת
כמוגדר,הענייןלפי,המוטבאוהפוליסהבעלאוהפוליסהלחובתאולזכות
.,בלאמורובכפוף,להלן15בסעיף

.שליליגםויהיהיכולבאמורשבונוסבזהמובהרספקהסרלמען
לתנאיהבכפיפות,הפוליסהעלהחל,1981-א"התשמהביטוחחוזהחוק-החוק

.ולהודאותיה
וההתחייבויותהקרנות,ההוןהשקעתודרכיהשטוחעלהפיקוחתקנות-תקנות

.לעתמעתשתחולנהכפי,1986-ז"התשמ(הביטוחחברותשל

וטיסותהתאבדות,החברהחבות-2סעיף
התחלתבמועדלתוקפהנכנסת,הפוליסהפיעל,החברהשלחבותה(א)

ששולמהבתנאיורקאךזאתאולם,בפוליסהכמצוין,הביטוח
,הראשונההחיובבהודעתהנקובה,הראשונההפרמיהבמלואה

ובתנאיתשלומהבתאריךחישהמבוטחוכן,החברהידיעלהמוצאת
חתימתומיוםאוהרפואיתהבדיקהלמבוטחשנעשתהשמיוםנוסף
החברההסכימהשבוליוםועד,העניןלפי,בריאותהצהרתעל

במצבו,בבריאותושינויחללא,הפוליסהפי-עלהביטוחחוזהלכריתת
.המבוטחשלבעיסוקיואובמקצועו,הגופני

מותניגרםאם,"הביטוחסנים"מתשלוםפטורהתהאהחברה(ב)
היההמבוטחאםבין)להתאבדותנסטןאו,התאבדותעקבהמבוטח

או,הביטוחחוזהכריתתמיוםשנהתוך,(לאואםוביןבדעתושפוי
.הענייןלפיהבל,שבוטלהלאחרהפוליסהחידושמיום

אםורקאךבמטוסכנוסעהמבוטחבטיסתהכרוךסיכוןיכלולהביטוח(ג)
להובלותכשיריתתעודתבעל,אזרחיטייסבכליכנוסעהמבוטחיטוס

החברהרשומהשבהמדינהאותהשלהמוסמכתהרשותמטעם,נוסעים
מקוםשלהתעופהרשויותידיעלמאושרתובטיסה,ס'הטיכליבעלת

.ההמראה

ובטיסותטייסבנליהמבוטחבטיסתהברוךסיכוןיכלוללאהביטוח
.לעילמהמפורטהשונים

לפוליסהבהתאם,"הביטוחסכום"מתשלוםהחברהפטורהבומקרהבכל(ד)
הפוליסהשל"הנקיהפדיוןערך"אתהחברהתשלם,"החוק"לפיאו

.הפוליסהתתבטלתשלומוועם,להלןד5בסעףכהגדרתו

עובדותגילויאי-3סעיף
שנמסרובכתבוההצהרותהידיעותיסודעלנעשההפוליסהפיעלהביטוח
,העניןלפי,מהםמימטעםאווהמבוטחסה'הפולבעלידיעללחברה

אם.ח,הביטשללקיומועיקרןתנאימהווהנכונותן.לפוליסהוהמצירפות
מקצועו,לידתותאריך,ו"חאורת,בריאותולמצבהנוגעותעובדות
חוזהכריתתלמועדעדהחברהעת'מידהוסתרו,המבוטחשלועיסוקיו
חתנהאםוכן,העניןלפי,שבוטללאחרתידושולמועדעדאו,הביטוח
או,החגרהידי-עלשנשאלהלשאלהוכנהמלאהשאיננהתשובה

ההוראותתחולנה,באמורחידושואוהביטוחחוזהכריתתלפני,מטעמה

-:הבאות
,הביטוחמקרהאורעלאעודכל-היארשאית,לחברההדברנודע(יא

.למבוטחאוהפוליסהלבעלבהודעה,הביטוהחוזהאתלבטל
הביטוחשמקרהאו,הביטוחמקרהשאירעלאחרלחברההדברנודע(ב)

,לעיל(א)קטןבסעיףהאמורפיעלהביטוחחוזהשנתבטללסגיאירע
יחסיבשיעור,מופחתביטוחסכוםבתשלוםרקחייבתהחברהתהיה
winwשהותההפרמיהלביןבפוליסהשנקבעההפרמיהשביןניחס

האמורותהעובדותכללידיעתההובאואילוהחברהידי-עלנקבעת
.לאמיתן

לאחר,לעילזהבסעיףהאמורותלתרופותזכאיתתהיהלאהחברה(ג)
לאחרמחידושואיהביטוחחוזהמכריתתשניםשלוששחלפו
פעלוהמבוטחאוהפוליסהבעלאםזולת,העניוןלפי,שבוטל
.מירמהבכוונת

לפרמיהותוספתהפרמיותתשלום-4סעיף
שהחברהמבלי,ליסה,בפהקבועיםהפרעוןבזמניתשולמנההפרמיות(יא

הפרמיותתשלוםחובת.כךעלכלשהןהודעיתלשלוחחייבתתהייה
מותלפנינה,לאחרחלפרעונהשזמןהפרמיהתשלוםעםנפסקת
.(לכןקודםחלפרעונןשזמןת,פרמילגביפרט)המבוטח

כחלק-שבפיגורלסכוםתתווסף,במועדהכלשהיפרמיהשולמהלא(ב)

כשהיא,עתבאותהבחברההנהוגבשיעורריבית-ממנונפרדבלתי
.בפועללתשלומהועדהפיגורצר,היומיזםמחושבת

הביטוחאתלבטלזכאיתהחברהתהיה,במועדהפרמיהשולמהלא(ג)

.זהלעניןהחוקלהוראותבכפיפות,הפוליסהפיעל- כמצויין,החברהבמשרדןלשלםישהפרמיותאת(ד)
לשלםניתן.בפוליסה

ישירותפרמיותלתשלוםלבנקקבעהוראתידי-עלגםהפרמיותאת
זיכויאתהחברהתראהכזהובמקרה(שיקיםשרות)החברהלחשבון
לשלםניתןכןכמו.כתשלומה,הפרמיהבסכוםבבנקהחברהחשבון

ורקאךזאתאך,בפוליסההרשוםהבטוחסונןבאמצעותפרנויות

.החברהלפקודת(ים)בשיק
או,לעילהמפורטותהדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההסכמת(ה)

כהסכמתהתתפרשלא,מסוייםבמקרה,הענון'לפ,פרעונהזמןלאחר
.כלשהם,אחריםבמקריםגםכןלנהוג

בסעיףכאמורהחודשיהחשבוןעריבתלאחר,שיתבררעתבגל(ו)
שליליתהינה"המצטברהבונוסיתרת"כי,הפוליסהשל15

בכפוף,"הפוליסהבעל"עלתחול,(מצטברהפסדהתהווה)
החלהלפרמיהתוספתלחברהלשלםהחובה,להלןלאמור
"לפרמיההתוספת".("לפרמיההתוספת"-להלן)עתבאותה
סכום"שלתשלומואתלהבטיחכדי,החברהידיעלתיקבע
."הביטוח

הפרמיהעלויפוקסהוהוראותהפרמיהכדין"לפרחההתוספת"שלדינה(ז)
."לפרמיההתוספת"עלגםיחולו

מ"בעלביטוחחברהנזנורה62-61גורסה94.7-900'יאפיי,



י"יסישש

הבונוסיתרת"כןלפרמיההתוספתששולמהלאחר,יתבוראם(1) '

כבראשר,לפרמיהבתוספותבהתחשבוכיחיוביתהינה"המצטבר
למ,ש

~
אתהחברהתבטל,"הביטוחסכום"שלתשלומןמובטת,

בוטלהלאעודכל,ספקהסרלמען."לפרמיההתוספת"תשלום
,להלןכאמורחלקיסילוקנעשהלאאולפרמיההתוספת
לתוםעד"לפרמיההתוספת"בתשלוםהפוליסהנעלמחוייב
.המוקדםלפי,המבוטתשלמותוליוםעדאוהביטוחתקופת

(ו)קטןסעיףפן-על"לפרמיהתוספת"סה,הפולבעלעלהוטלה(2)
אתלהפסיקמהחברהבכתבלבקשזכאיהפוליסהבעליהיה,לעיל

גבתה,הביטוחאתחלקיבאופןולסלקהפרמיהתוספתתשלום
סכום"שלתשלומוהובטחשכברלאתרגםלפרמיהתוספתהחברה
לתיקצמודהכשהיאהמיותרתהפרמיהתוחזר-"הביטוח

.ההחזרלמועדועדהגבייהממועדההשקעות
'וקטןפעיףפיעל"פרמיהבתוספת"חוייבהפוליסהשבעללאחר,אם
ערכהלפי,מהפרמיה%15עלעלתהלפרמיההתוספתכןהתברר,לעיל

תשלוםחלשבוהאחרוןבמועדאו,האחרוןבינוארחלהאשר,הריאלי
לבעלבכתבהודעההחברהתשלח(ביניהםהמוקדםלפי)הפרמיה
דברעל(בפוליסהכזהמוטבקייםאםחוזרהבלתיולמוטב)הפוליסה
"לפרמיההתוספת"הטלת

~

לשלםחייביהיהסה,הפולובעל,סכומה
תזקףלפרמיההתוספתיתרת,ואיל,1596בשעורלפרמיהתוספת
בעלרשאיההודעהמשלוחממועדיום60בתוך.הפוליסהלחובת

העודפתהתוספתאתאףלגבותמהחברהבכתבלבקשהפוליסה
.ואילךהאישורממועד,("העודפתהתוספת":להלן)51*שמעללפרמיה

התוספתאתלשלםהאמורהבתקופההפוליסהבעלביקשלאאם
התוספתאתהמשקףהפוליסהשלחלקיסילוקיחול,לפרמיההעודפת
(הבסיטי)הביטוחסכום,זהחלקימסילוקחזרהתהיהולאהעודפת

הפרמיהלביןהעודפתהתוספתשביןליחסשווהיהיהכאמורשיסולק
מוכפל,הסילוקלפנןסמוך(הבסיסי)הביטוחסכוםלשמירתהדרושה

,העודפתהתוספתנקבעהבטרםקייםשהיההביטוחבסכום

ק0ןבסעיףהאמורההפרמיה-משמעו"הראליבערכהפרמיה",זהלענין
בינוארו-בהידועמהמדדהמדדעלהשםיחםבאותוגדלהכשהיאזה

האחרוןהמדדועדהפרמיותתשלוםחלשבוהאחרוןבמועדאוהאחרון
.המקרהלפי,"לפרמיההתוספת"הטלתביוםהידוע
,לעיל'טבסעיףכאמורהחלקיהסילקאתבכתביבקשהפולסהבעלאם
בעליהיה,לעיל'טקטןסעיףפי-עלההודעהמשלוחממועדום'60תוך

משלוחממועדששולמההפרמיהתוספתשללהחזרזכאיהפוליסה
,שיבקשהסילוקלהיקףובכפוף,האמורהההודעה

בתשלוםתפץאינוכי,לעיל(י)קטןבסעףכאמור,הפוליסהבעלהודיע
ל,שקאשר,מהבי0וחחלקאותוהחברהתמיר,"לפרמיההתוספת"

ולא-בהתאםפחת,י"השטוחסכום"ומסולקלשטוח,הפרמיהלתוספת
.זהמסילוקתזרהתהיה

,המחוייביםבשינויים,יחולו,במלואוהביטוחסילוקלגבישלהלןההוראות
,זהבסעיףכאמורnloanשלחלדסילוקעלגם

נדרש.מסולקערךהביטולבמועדלגביוקייםאם,להלןכמשמעותו
לבעלישולם,פדיוןערךעתבאותהלגבייהוקייםהפוליסהפדיון

.להלן(ו)(ד)5בסעיףכאמורהנקיהפדיוןערךהפוליסה
ביטיחשנותשתןבעדלפחות,וכסידרןבמלואןהפרמיותשולמואם(ד)

:דרישתולפי,זכאיהפוליסהבעליהיה,שלמות
הפדיוןערך".הנקיהפדיוןערךשלם,בסכהפוליסהלפדיון(ו)

כלבניכוי"הסופיהפדיוןערך"פירושוהפוליסהלעניין"הנקי
וכןבטחוןלומשמשתשהפוליסהאו,הפוליסהעלהרובץחוב
בסכוםיהיההפוליסהפדיוןערך.הפרמיותחשבוןעלחובכל

המצורףהפדיוןערכןוללוחהביטוחלסכוםבהתאםשיחושב
בגיןפרמיותחוביגרע,הפוליסהפדיוןערךבחישוב.לפוליסה
העניןלפיתיגרעאוותתווסף,כזהחובקייםאם,זפוליסה

15בסעיףכמשמעיתוהפדיךמערך"המצטברהבונוסיתרת"

"המצטברהבונוסיתרת".("הסופיהפדיוןערך":להלן)לפוליסה

'veלצורך

"
פדיוןתשלוםמועד,לפנסמוךתחושב,זהקטן

.הפוליסה
מתשלוםחופשי,מסולקלבדוחהפוליפהפי-עלהביטוחלהמרטי(2)

הערך,משמעו-מסולקערך,מוקטןביטוחבסכום,פרמית
הפסקתבמועדהסופיהפדוערךשלהמכפלהידיעלהמתקבל
.הפרמיותתשלוםהפסקתבמועדהסילוקבמקדםפרמיותתשלום

זהלענין."המסולקהביטוחסכום"להלןתיקראהמכפלהצאת,ת
הערךשייעורביןהיחס,משמעוכלשהובמועדהסילוקמקדם

לפוהמצורףבלוחהמופיעיםהפידיוןערךשיעורלביןהמסולק

"
.0ה

הביטוחסכוםאתהחברהתקבע,מסולקלביטוחהביטוחהומר(1)(ה)
החישובתוצאת)(2)(ד)5ב0עיףלעילכמפורטשיחושבהמסולק
.("המסולקהביטוחסכום":להלןתקרא

לתוםvunאוהמבוטחמתמכןולאחרמסולקלביטוחnloanהומר(2)
בהתחשבהמוטבזכאי,להביטוחסכוםיקבע,הביטוחתקופת
שלתוצאותיהןי"עפישתנהאשר,המסולקהביטוחם,בסכ

הכלהבסיסיnloanסכוםחושבפיהעלהריביתבניבוןההשקעות
הוראות.זהלענין"הביטוחתכנית"בת,המתאימההוראותפיעל

.(א)5סעיףהוראותעלפות,עדזהסעיף
הפסקתממועדזהלעניןתחוללא,מסולקלביטוחח,הביטהומר(3)

ההצמדהסעיףפי-עללמדדההצמדההלרמיזתתשלום
שלתוצאותיהןפי-עלישתנההמסולקהביטוחוסכום,בפוליסה

.,הבסיסהביטוחסכוםחושבפיה-עלהריביתבניכויההשקעות
סגוםחילוקידי-עליחושבהמסולקהביטוחשלהפדיוןערך

-הפדיוןערךתשלוםלפניך,סמערכןלפי-המסולקהביטוח
הנכון-לעיל(2)(ד)5בסעיףכהגדרתו-"הסילוקמקדם"ב

.הפדיוןלמועד
בשינויים,יחולו,במלואוהביטוחסילוקלגבידלעילההוראות(4)

.הביטוחסכוםשלחלקיpl)~oעלגם,המחויבים

מיוחדיםמקרים-וסילוקפדיון,ביטוחסנום-א5סעיף
באופןהפוליסה'תנאפןעלהפרמיהמשתלמתאם,לעילהאמוראףעל(א)

יחולולא,הביטוחמתקופתהקצרהתקופהבמשךאומראשפעמיחד
,הפרמיותתשלוםתקופתמולםלמדדהצמדהבדברהפוליסההוראות

תום,מותלמקרההפוליסהלפיהמגיעיםהסכומיםיתשביובמקומם
הריביתבניכויההשקעותשלתוצאותיהןפי-על-העניןלפי-ופדיוןתקופה

.הבסיסיהביטנתסכוםחושבפיה-על
הביטחפכוםלתשלוםהמועד,הבסיסיהביטוחתנאיפי-עלאם(ב)

מותבמקרהכיבזהמובהר-הביטוחתקופתבתוםהואמותבמקרה
הביטוחסכוםעלתחוללא,הבשוחתקופתתוםלפניהמבוטח
אלא,הפטירהמיוםלמדדהצמדהתנאיסעיףפי-עלההצמדההאמור

שלתוצאותיהןפיעלייקבעהביטוחתקופתבתוםשישולםהסכום
-הבסי0יהביטוחסכוםחושבפיהעלהריביתבניכוי-ההשקעות

בתכניתהרלוונטיותלהוראותבהתאםוזאת,ואילךרה,הפטמיום
הביטוחחוזהלחוק41בסעיףהאמורלמרות.הביטוח
במותלראותאין,זהקטןnlwoלענייןכיבזהמותנה,1981-א"התשמ

'vaלעניוןהביטוחמקרהאלא,הביטוחכמקרההמבוטח

"
זהקטן

.הביטוחתקופתתוםמועדמקרהבכליהיה

8

וביטולפדיון,מסולקביטוח,הביטוחסנום-5סעיף
המגיעהסכוםאתלמוטבהחברהתשלםהמבוטחבמות(א)

הבונוסיתרת"בצרוף,המבוטחעלהחלהבפוליסההאמורפיעל
יוםלפניהאחרוןהחודשיבחשבוןהפוליסהלזכותשנזקפה"המצטבר
מהסכוםלמוטבשישולםהסכוםיפחתלא,מקרהבכלואולם-הפטירה
תהיה"המצטברהבונוסיתרת"אםאףוזאת,מוותבמקרההמגיע
.נעשהאם,שנעשההביטוחalJoלסילוקבכפוףוהכל,שלילית
למוטבהחברהתשלם,בחייםשהמבוטחובתנאיהביטוחתקופתבתום

סכוםבתוספת,סולקאםשסולקהביטוחחלקבניכוי,"הבי10חסכום"את
ובצירוף,התשלוםליוםהעדכני-סילוקבוצעאם-p)lonnהביטוח

בהתאם,לחובתהאוהפוליסהלזכותשנזקפה,"המצטברהבוננםיתרת"
,הביטוחתקופתתוםמועדלפנישנעשההאחרוןהחודשילחשבון

בהודעה,הפוליסהפי-עלהביטוחאתלבטל,עתבכל,רשאיהפססהבעל
.לחברההאמורהההודעהמסירתעםלתוקפויכנסהביטול.לחברהבכתב
אוזהסעיףלהוראותבהתאםהפוליסהפי-עלהביטוחבוסל

norבעלידיעלבין,לעיל(ג)4סעיףלהוראותבהתאם

~

lDnעלאו

מסולקלביטוחהביטוחיומר,הפוליסהפדיוןנדרשולאהחברהדי'
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הלוואות-6סעיף
פןעלשהביטוחובתנאי,פדיוןערךלקבלזכאיהפוליסהבעלכאשר(א)

ביט"להומרלאהפוליסה
~

לבקשהפולשהבעלרשאי,"מסולקח
."הנקיהפדיוןערך"מ%90עלעולהשאיםבסכוםהלוואה"החברה"מ

ידיעלייקבעואשרהריביתשיעורולפיהתנאיםלפןתינתןההלוואה(ב)
הלוואהמתןאישרהשהחברהבתנאיוזאת,ההלוואהמתןביום"החברה"

.הפוליסהלבעל
,חלקיפדיוןהפוליסהתיפדה,מסולקלביטוחהביטוחהמרתשלבמקרה(ג)

לתברהתסולקכןאםאלא,ההלוואהבגיןעתבאותההחוביתרתבגובה
סכום.בכתבהחברהזאתשדרשהמיוםיום30תוך,כאמור,החוביתרת

.(2)(ד)5לסעיףבהתאםיחושב"המסולקביטוח"ה

הפוליסהחידוש-7סעיף
שולםלאהפדיוןשערךובתנאי-מסולקלביטוחהומרהאו,הפוליסהבוטלהאם

היה!זהסעיףפי-עלהפוליסהחידוש.חידושהאתלבקשהפוליסהבעלרשאי-
,החידושבנצעד,דעתהשיילולעליפי,החברהי-ק-עלשייקבעולתנאיםבהתאם
חיעודםשהמבוטחנוסףובתנאיבמלואושולם'החידושבגיןשהחובובתנאי
.זהתשלוםבמועד

הפוליסהושעבודושינויוהמוטבקביעת-8סעיף
ורקאך,הפוליסהתנאיפי-עלהמגיע"הביטוחסכום"אתתשלםהחברה(א)

.בפוליסההרשוםלמוטב
תנאיפי-על"ח!הביטסכום"במוטבהמזכההביטוחמקרהאירעבטרם(ב)

השינוי.בפוליסההרשוםהמוטבאתלשנותהפוליסהבעלרשאי,הפוליסה
בחתימת,כךעלבכתבהוראהלהשנמסרהלאחררקהחברהאתיחייב
.סה,בפולידהעלנרשםוהיא,הפוליסהבעל

בלתיבקביעהמשבלקבועונאיהפוליסהבעליהיהלאמקרהבשום(ג)
אםאלא,חוזרתבלתילקביעהמוטבשלקביעהלשנותאו,חתרת
.החברהשלבנתבהסכמתהאתמראשלנךיקבל

נרשםבטרם,ליסה,בפהרשוםלמוטבהמגיעהסכוםאתהחברהשילמה(ד)
הפוליסהבעלבחתימתבכתבהוראהפי-עלבין,במקומוכמוטבאחרבה

~
תשלוםעלהמורה,המשפטביתיד-עלהמאושרתצבאתןפןעלבין

בעלוכלפיאחראותוכלפיחבותמכלמשוחררתהחברהתהא,לאחר
.במקומושיבואמיוכלעזבונו,הפוליסה

בעליהיה,ם"בחעודושהמבוטחובתנאן,הביטוחתקופהתוםלפט(ןה
,החברהאתיחייבלאזהשעבוד.הפילי0האתלשעבדרשאיליסה!הפ

'יד-עלחתומה,השעבודדברעלבכתבהודעההחברהקיבלהאםאלא
Qn,הפוליסהבעל ~nllDIכפופותיהיווהמבוטחהפוליסהבעל,המוטבשל

.האמירלשעבוד

ותשלומההתביעה-9סעיף
יב,ח,העניין'לפ,המבוטח"בחהביטוחתקופתבתוםאו,המבוטחבמות(א)

שהדברלאחרמידלחברהבכתבכךעללהודיעהמוטבאוליסה!הפבעל
.לינודע

אתלמוטבהחברהתשלםהביטוחתקופתבתוםאוהמבוטחבמותבן)
.לעיל5בסשףכאמור,"ח,הביטם!סכ"

,לשלכאמירהביטוחמקרהבעקבות,הפוליסהפי-עללתשלוםתביעה(ןג
מהחברהלקבלויהיהשניתן,תביעהטופסגביעלבכתבלחברהתימסר

.בוהמבוקשיםהמסמכיםכלאליוויצורפודרישהפיעל
,סברזמןתורלתברהלמסור,העגיןלפ,המבוטחעלאוהפוליסהבעלעל(ד)

לחברההדרושיםהנוספיםוהמסמכיםהמידעאת,לכךשנדרשלאחר
,שיוכלככל,לתברהלעזורעליו,ברשותואונםואם,חבותהלבירור

,להשיגם

הנובעתהתחייבותמכלהחברהתשוחרר,התביעהתשלוםידיעל(ה)
.התביעהשולמהשבגינוהפוליסהשלחלקמאותואו,מהפוליסה

,המבוטחמותבמקרההפוליסהפי-עלהמגיעהסכיםאתתשלםהחברה(ו)

קטןבמעיףכאמורוהמסמכיםהתביעהלהשנמסרהמהיוםיום30תוך
.לשל(ד)קטןובסעיף(ג)

,הביטוחתקופתבתוםהפוליסהפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(יז
(ג)קטןבסעיףכאמור,והמסמכיםהמידעלהשנמסרומהייםימים7תוך

~

.לעיל(ד)קטןבסעיף

מבעללההמגיעחובכל,הפוליסהבגיןם!תשלמכלתנכההחברה(ח)
.אחרבאופןוהןהפוליסהתנהפיעלהן,תמוטבאו,המשטחאו,הפוליסה

התיישנות-10סעיף
~aשלושהיאהפוליסהפיעלתביעהשלההתיישנותתקופת lwמיום
.הביטוחמקרהקרטע

גילהוכחת-11סעיף
הולדתויוםלפינקבעהמבוטחגיל.המבוטחשלגילופןעלנקבעתהפרמיה
,אחריוהבאאולושקדםזה,הביטוחהתחלתלתאריךשתרהקרוב

.החברהשלרצונהלשביעות,תעודהידי-על,לידתותאריךאתלהוכיחהמבוטחעל
עובדותהעלמתשלבמקרהאו,וננהמלאהשאנהתשובהמתןשלבמקרה
.הפוליסהשל3סעיףהוראותיחולו,המבו0חשללידתולתאריךבקשר

הצמדהתנאי-12סעיף
לצרכןהמחיריםמדדמשמעו,(המןריי":להלן),"לצרכןהמחיריםמדד"(א)

אםאף,לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשקבעה(וירקותפורותכולל)
אחררשמימדדכללרבות,אחרממשלתימוסדכלידי-עליתפרסם
הקייםהמדדבנוישעליהםנתביםאותםעלבנוישהואבן,במקנניושינבא

הלשכהתקבע,הקייםהמדדבמקוםאחרמדדיבואאס.לאואםובין

.המוחלףהמדדלביןבינוהיחסאתלס0טיסטיקההמרכזית
עלייתלשיעורמוצמדכשהואהבסיסיהביטוחסכוםהיההביטוחסכום(יב

לאחרונהשפורסםהמדדועדבפוליסההנקובהיסודיהמדדמן,המדד
אחרתנקבעבהםהנספחיםעליחיללאלעילהאמור,התשלוםיוםלפני

בתוקףשיהיוהפוליסהתנאיולשארלתקנות,החוקלהוראותובכפוף
.לעיל5לסעיףובכפוףהתשלומיםבמוועד

-:כדלקמןתחושבלחברהשתשולםהפרמיה(ג)
הצמדההפרשיבתוספתתשולםלשלםהפוליסהבעלשעלהפרמיה
כלבצועביוםהידועהמדדלטןבפוליסההנקובהבסיסןהמדדביןלמדד

:אלהמביןהמאוחרהואהתשלוםביצועיום,זהלענין.בפועלתשלום
.החברהלמשרדיההמחאההגיעהשבוהמועדאובהמחאההנקובהמועד
יחשב,החברהחשבוןלנכותבנקאיתהעברהפיעלתשלוםשלבמקרה

גביתמועד,בפועלהתשלוםבצועכיוםבבנקההברהחשבוןיכוי[יום
15עד1בוןבימים,החברהקביעתפי-עליהיהשיקיםבשרותהפרמיה

.החודששלהאחרוניםהימים4-באובחודש

הביטוחתקופת-13סעיף
טעוןבהשינויוכלקבועהגה,ההפוליסהשל'בבעמודהנקובההביטוחתקופת
.ומראשבכתבהצדדיםהסכמת

ודיווחחשבונותניחול,השקעות-14סעיף
בהתאםתבוצענה("ת!ההשקע":להלן)ההשקעותבתיק"ההשקעות"(א)

חשבונותלגביהםוייערכוהחברההשקעותמיתרבנפרדינוהלו,לתקנות
.נפרדים

nnawפי-על,הבלקוידעתהשיקול'לפהחברה,-ה-עליעשו'"ההשקעות"(ב)
כללהעדיףומבליבסיכונים,בתשואותהתחשבותתורמקצועיותמידה
ראתהתכניתבמסגרתהמבוטחיםכללשלענינםפני-עלשיקולוכלענין

עללהחליטבבואה.נאותהובזהירותסבירהבשקידה,לבבתום
:אלהאתהשארן,בהחברהתשקול,השקעיתיה

ת,לתשואלבבשים,סוגמאותוחילופיותהשקעהאפשרווית.1
,ביניהםוליחסהצפוייםולסיכונים

ההשקעהכדאיותאתגם-ערךבניירותהיאההשקעהכאשר.2
,מקובלותכלכליותמידהבאמותכשהיאהערךניירלאיכותבהתאם

והאםהבטוחהאיכותאתגם-חובבאגרתהיאההשקעהוכאשר
.החובאגרתלפילהתחייבותמספקתבטוחההיא

ליוםנכון,יצוינובההודעה,קלנדריתלשנהאחת,למבוטחתשלחהחברה(ג)
ערך,השוניםהביטוחמקריפי-עלהבטוח'סכומ:הבאיםהענינים,ח"הדו

שלההתפלטת,שלליתןיתרהלרבות)"המצטברהבונוסיתרת",הפדיון
אשרהפרמיהוסכומן,בתקנותשנקבעההשקעותסיווגלפי"ההשקשת"

פרמיה"ביןאבחנהתיך,האחרוןהשנתיח",הדחס"מתאלהבשנהנגבו
.שולמהאם,לעיל4סעיףפיעלה,פרמתוספתלביןנזוצמרת"בסיסות

מ"בעלביטוחחברהוצנורה62-81גירסה94.7-800'יאפיי,
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המצטברהבונוסחישוב-15סעיף
שלמצטברחשבוןהחברהתערוך,האחרוןם'העסקביום,לחודשאחת(יא

החשבון":להלן)מההשקעותהנובעים,(שלילייםאוחיוביים)הבונוסים
.("החודשי

"הביטוחתוכנית"בהמצויינותלמסחאותבהתאםייערך"החודשיהחשבין"(ב)

הוראותתמצית."המצטברהבונוסיתרת"אתהחברהתקבעובמהלכו
-:כדלקמןהינה,זהלענין,"טוח'הבתוכנית"
השוויאת,חודשמדי,החברהתקבע"החודשיהחשבון"במסגרת.1

בחודש,'אקטןסעיףפי-עלהקבועליים"ההשקעות"שלהמשוערך
.("החודשיהמשוערךהשווי"ךלהלן)החשבוןנעשהלגביו

שלבשיעורים,חדשניהולדמי,"ההשקעות"מתוך,תגבההחברה.2
הש"מסטו%

~
."החודשיהמשוערךוי

IVהחברהידי-עליקבע"החודשיהחשבון"עריכתבמסגרת(3) '1W

הנוסחאותפי-עליחושבאשר,"ההשקעות"שלהחודשיתהתשואה
התשיאה":להלן)"הביטוחתוכנית"בוהמופיעותשלהלןהרלבנטיות
:(א-הבחודשאחשתסומן,"החודשית

:נגדיר
.השוטףהחודשבסוףההשקעותשלהמשוערךהשוי44
החודשבמשךששולמותקופהותוםון'פדסכומי=8

מוותמקריבגיןשהשתחררההצילמריתוהרזרבה
.החודשבמשךששולמו

,הקודםהחודשבסוףההשקעותשלהמשוערךהשוויז0

.החודשבמשךההשקעותבתיקשהושקעוסכומים4ס
.4-מ%60,0של12-ההחלק-ניהולדמי=ש

ערךבמסגרתשניתנוהלוואותכוללותההשקעות,ספקהסרלמען
תיקלאשוהשייכיםומזומניםבפיגורפרמיות,הפוליסותפדיון

.השקעות

RM("*8-ח-ם-ט-"א

נדלקמההטייםלפייפיפהלחברהתאחס"החךגשתהתשאה"ג
שלמהשיעור(שוהאו)קטנהתהיה"החודשיתהתשואה"אם(אא)

.לפוליסהבמלואהתיוחסהיאאזי,"הריאליותהחודשיותהעליה"
החודשיתהעליה"מגדולהתהיה"החודשיתהתשואה"אם(בב)

-:כדלקמןולחברהלפוליסהתיוחסהיא,"הריאליה
השווהזהיהיהלפוליסהשייוחס"החודשיתהתשואה"חלק
שביןמההפרש%85בצרוף"הריאליתהחודשיתעליה"ל
ויתרת-"הריאליתהחודשיתהעליה"לבין"החודשיתתשואה"ה
.ידהעלותיגבהלחברהשייכתתהיה,"החודשיתתשואה"ה

קטןסעיףפי-עללפוליסההמיוחס"החודשיתהתשואה"חלק
."ליוחוסהחודשיתהתשואה":להלןיכונה,לעיל(בב)או(אא)

"המדדעלייתשלהחידשיהשיעור"-זהלעיל4קטןסעיףלענין

הידועיםהשיעוריםלפיהמדדשלהירידהאוהעליהשיעורמשמעו
החשבון"יריכת,ליוםועדהקודם"החודשיהחשבון"עריכתמיום

.התשואהחישובנעשהבו"החודשי

,החודשהשישרעםחודשמדיתושווה"לייחוסהחודשיתהתשואה".5
סכום"חושבה'9על,הריבית*למדדההצמדהשלהאחרון
,"הבסיסיהביטוח

התשואה"'כ,האחרונהבפיסקהכאמורמההשוואהיתברראם
ההצמדהשלהאחרוןהחודשימהשיעורגדולה"לייחוסהחודשית

הנוסחאותפי-עלחודשןבונוסיחושבהאמורההריביתבצרוףלמדד

יתרת"לויצורףלפוליסהייזקףאשר,"הביטוחתכנית"בהרלבנטיותם
."המצטברהבונוס(נ
ת,החודשתשואה"שה,האמורהההשוואהאגב,תבדר'אם,אולםצ =

בצרוףלמדדההצמדהשלהאחרון'הושדשעור'מהשקטנה"לייחוס

פיעל,חודשיהפסדוחושב,לעילזהקטןבסעיףהאמורההגיבית
לחובתייזקףאשר,"הביטוחתכנית"בהרלבנטיותהנוסחאות
."המצטברהגונוסיתרת"מויופחתהפוליסה

וביןחינםהינולצרפושישהחודשיהבונוסאםביןכי,בזהמובהר.6
התשואה"בשיעור"המצטברהבונוסיתרת"תשוערך,שליליהואאם

."לייחוסת'החודש
לזכותנזקפתאשר,תחשיביתיתרההינה"המצטבעהבונוסיתרת"(ג)

(נגרעתאן)מתווספתאלא,לחלוקהעומדתואינהלחובתהאוהפוליסה

.תשלומםבעתזןפוליסהפיעללמוטבשיגיעום'לסכומ
לנוסחאותבהיתאםיפורש(6)(ב)עד1ן)(ב)קטניםבסעיפיםהאמור(ד)

ת"בהמופיעות
~

הצדדיםזכויותלקביעתבפועלוהחישוב,"הביטוחכנית
."הביטוחתוכנית"בוההוראותהנוסחאותפי-עליעשה

החודשים23-ב,המצטברהבונוסיתרתתחשבלעילהאמוראףעל(ה)
.לאפסכשווה,הביטוחלתקופתהראשונים

ותהיהינול,לעילכמוגדר,המצטברהבונוסיתרת,ספקהסרלמען(ו)
היתהאליואשרסניםמכלתנונהאשר,(הפסד)שליליתיתרה

.חיוביתהיתההיתרהאםמתווספת

לחברההודעות-16סעיף
תוגשנההמוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלשלוההצהרותההודעותכל

אחרתבנתובתאו,בפוליסהכרשום,משרדיהבנתובתורקאךלחברה
כל.(תודיעןאםלזמןמזמןהפוליסהלבעלבכתבהחברהתודיעשעליה

לכךהסכימההחברהאםרקלתוקפוייננםבתנאיהאובפוליסהנוו'ש
.לפחיסהבתוספתאובפוליסהכךעלמתאיםרישוםורשמהבנתב

הפוליסהאבדן17סעיף
לאחרורקאךתיעשה,הושחתהאושאבדהפולסהבמקום,פוליסהעריכת

בעל.החברהידי-עלשייקבעבנוסחהודעההפוליסהבעלידיעלשתימסר
והוצאות,כאלהיהראם,ממשלתייםואגרותמיסיםבתשלוםישאהפולסה

.חדשהפולסהעריכת

נוספיםתשלומים18סעיף
הממשלתייםהמיסיםאתלחברהלשלםחויב,המוטבאו,הפוליסהבעל

nloanסכומיעל,הפרמיותעלהמוטליםאוהפוליסהעלהחליםוהעירוניים
אםבין,הפוליסהלפילשלמםמחויבתשהחברההאחריםהתשלומיםכלועל

תקופתבמשךיוטלואםוביןהפוליסההוצאתבתאריךקיימיםהאלההמיסים
אתלחברהלשלםהפוליסהבעלחייבכן.לתשלוםעדאחרזמןבכלאו,קיומה

בעדההונאותאת,(פוליסהדמי)הפולסההוצאתמתוךהנובעותההוצאות
,אחרותתעודותובעד,ממנההעתקותבעד,הפוליסהעלהתוספות

כתובתשינוי-19סעיף
שינהאודירתואתהעתיק,העניןלפי,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלאם
משלוחידיעלחובתהידיהחברהיוצאת,לחברהנךעלהודיעולאכתובתןאת

.לההידועההאחרונההכתובתלפיהודעותיה

olמקום-20סעיף
~

twn

ביתשלבסמכותורקאךתהיינההזאתהפוליסהמתוךהנובעותהתניעות
.אטבבתלהמוסמךהמשפט

'גלל-21סעיף
כלאתהחברהשלהראשיבמשרדלקבלזכאייהיההפוליסהבעל.1

,ההשקעותשיערוךכללי,"המצטברהבונוס"מתושביםפיהןעלהנוסחאות
הריבית,"המסולקהביטוחסכום"לעדכוןהמתאימותהנוסחאות
הפרנסהתוספהחישוב,(הבסיסיהביטוחסכוםחושבנההנעלהתעריפית
.תיו)'זכולחישובהדרושאחרפיטכלאןההשקעותמתוצאתהמבעת

שלהתנאיםוביןהפוליסהשלהכללייםהתנאיםביןסתירהשלבמקרה.2
'חלקשאיועל,בהתאמההמסוייםהנספחתנאיחולו',מסוייםנספח
.הכללייםם'התנאחולו'סה'הפול

מ"בעלביטוחחברהכלנורה82-61גירסה9.7-900*"אבי"


