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הגדרות-1
המשמעיותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
:להלןכמפורטלצידוהמוסיעה
.מ"בעלביטוחחברהמנורה-החברה
המצירפיםנספחוכלההצעהינןזהביטוחחוזה-הפוליסה

,לה

עםהמתקשר,תאגידאואדםבניחבר,האדם-הפוליסהבעל
בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחזה,בחהחברה
.הפוליסהכבעל

נקובשמוואשרהפוליסהלפיבוטחושחייוהאדם-המביטת
.כמבוטחבפוליסה
aulnn-תשלומיםלקבל,הפוליסהלתנאיבהתאם,הזנאי

.מהחברה
בלתיחלקוהמהווהלפוליסההמצורףדף-הביטוחפרטידף

,הספציפיהביטוחופרטיהפוליפהמספרהגולל,ממנהנפרד
.הביטוחתקופתלרבות
nפרמיה 'o'ol-בדףבים,הנקהראשונייםהביטוחדמי'UID

.הביטוח
הפוליסהבעלשעלאחריםותשלומיםהביטיחדמי-הפרמיה
האמורהתוספתכללרבות,0ה'הפולתנאילפי,לחברהלשלם
.0ה'בפול
פרטידף"בבכזההנקובה0נום-הבסיסיהביטוחסכום

."הביטוח
פרטידף"בהנקובהבסיסיהביטוחסנום-הביטוחסכום

תנאי"סעיףהוראותפי-עללמדדמוצמדכשהוא,"הביטוח
.בפוליסה"הצמדה
.לפוליסה"הצמדהתנאי"בסעיףכמשמעו-המדד

עלבפיקיחבחוקכמשמעותוהביטוחעלהמפקת-המפקח
.1981-א"התשמ,ביטוחעסקי
,1981-א"התשמ,ביטוחעסקיעלהפיקוחחוק-הפיקוחדיני

.מכוחוגאוזהחוקפיעלוהוראהצו,אישור,תקנהכללרבוית
עלהחל,7981-א"התשמהביטוחחוזהחוק-החוק

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

.לעתמעתשתחולנהנפי

החברהחבות-2סעיף
לתוקפהנכנסת,הפוליסהפיעל,החברהשלחבותה(א)

זאתאולם,בפוליסהבמצויין,הביטוחהתחלתבמועד
nn'בתנא

~

lwwהנקובההראשונהנהפרמיהבמלואה

וגן,החברהידי-עלהמוצאת,הראשונההחיובבהודעת
שמיוםנוסףובתנאיתשלומהבתאריךחישהמבוטח
מתנ,חתמיוםאוהרפואיתהבדיקהלמבוטחשנעשתה

הפכימהבוליוםועד,הענייןלפי,בריאותהצהרתעל
חללא,הפוליסהפי-עלהביטוחחוזהלכריתתהחברה
שלבעיסוקואובמקצועו,הגופניבמצבו,בבריאותושינוי

.המבוטח
לגרועומבלילעיל(א)קטןבסעיףהאמוראףעל(ב)

,זהנספחפיעלאחראיתתהיהלאהחברה,*במהאמור

מהמתלותכמהאובאחתחלהוהמבוטחבמקרה
הצורךשלקיומונתגלהולאו(א)5בסעיףהמגויות
(א)6בסעיףהמנוייםמהניתוחיםגמהאואחדבביצוע
מהניתוחיםנמהאואחדבמבוטחבוצעישובמבוטח
החליום90שלתקופהבמשך(א)6בסעיףהמנייים

קבלתממועד*אזהנספחפיעלהביטוחתמילתמיום
:להלן)מביניהםהמאותרלפי,בחברהלביטוחההצעה

מקרהכאשריחוללאזהתנאי.("האנשרהתקופת"
.מתאונהנובעהביטוח

n ~uo3-קובדותגילויאי
וההצהרותהידיעותיסודעלנעשההפוליסהפי-עלהביטוח
או,והמבוטחהפוליפהבעלידי-עללחברהשנמסרובכתב
מהווהנכומתן.לפוליסההמצורפות,הענייןלפי,מהםמימטעם
למצבהנוגעותעובדותאם.הביטוחשללקומועיקריתנאי

שלועיסוקומקצועו.,לידתותאריך,מיגאורח,בריאותו
חוזהכריתתלמועדעדהחברהמידיעתהנסתרו,המבוטה
וכןהענייהלפי,שבוטללאחרחידושולמועדעדאו,הביטוח

שנשאלהלשאלהוכנהמלאהשאיננהתשובהניתנהאם
אוהביטוחחוזהבריתתלפני,מטעמהאוהמברהידי-על

:הבאותההוראותתמולנה,כאמורחידושו
מקרהאירעלאעודכל-היארשאית!לחברההדברנודע(א)

לבעלבהודעה,הביטוחחוזהאתלבטל,הביטוח
.למבוטחאו0ה*ל*הפ

או,הביטוחמקרהשאירעלאחרלחברההדברנודע(ב)
nluחוזהשנתבטללפניאירעהביטוחשמקרה ~anפי-על
רקבת'חיהחברהתהיה,לעיל(א)קטןבסעיףהאמור

ניחסשהואיחסןבשיעור,מומתתביטוחסכוםבתשלום
שהיתההפרמיהלביןבפוליסהשנקבעההפרמיהשבין

העובדותגללידיעתההובאואילוהתברהידי-עלנקבעת
.לאמיתןהאמורות

זהבסעיףהאמורותלתרופותזכאיתתהיהלאהחברה(ג)
הביטוחחוזהמנריתתשניםשלוששחלפולאחר,לעיל
בעלאםזולת,הענייןלפי,שבוטללאחרמחידושואו

.מרמהבכוונתפעלוהמבוטחאוהפוליסה
לפרמיהותוספתהפרמיותתשלום-4סעיף

מבלי,בפוליסההקבועיםהפרעוןבזמניתשולמנההפרמיות(א)
חובת.כךעלכלשהןהודעותלשלותחייבתתהיהשהחברה
פרעונהשזמןהפרמיהתשלוםעםנפסקתהפרמיותתשלום

שזמןפרמיותלגביפרט)המבוטחמותלפנילאחרונהחל
.(לכןקודםחלפרעונן

שבפיגורלסכוםתתוסף,במועדהכלשהיפרמיהשולמהלא(ב)
בחברההנהוגבשיעור,ריבית-ממנונפרדבלתיכחלק-

יעדהפיגורהיווצרמיוםמחושבתנשהיאעתבאותה
,בפועללתשלומה

זכאיתהחברהתהיה,במועדההפרמיהשולמהלא(ג)
nloאתלבטל ~anלהוראותבכפיתתהפוליסהפיעל

.זהלעניין"החוק"
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מנייהש
.בפוליסהכמצוין,החברהבמשרדילשלםישהפרמיותאת(ד)

לבנקקבעהוראתידי-עלגםהפרמיותאתלשלםניתן
(שיקיםשירות)החברהלחשבוןישירותפרמיותלתשלום
בבנקהחברהחשבוןזינויאתהחברהתראהכזהובמקרה
פרמייתלשלםניתןכןכמו.כתשלומה,הפרמיהבסכום

ורקאךזאתאך,בפוליסההרשויםהביטוחסוכןבאמצעות
.בחברהלפקודת(ים)בשיק

הדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההסכמת(ה)
במקוםהעניייילפי,פרעונהזמןלאחראו,לעילהמפורטות

במקריםגםכךלנהוגכהסכמתהתתפרשלא,מסוים
.כלשהםאחרים

פרטיבדףכמפורטקבועהינוהפרמיהנקבעהלפיוהשיעור(ו)
החברהזאתלמרות,האחריםהפוליסהובתנאיהביטוח
הביטוחותנאיהפרמיהחישובבסיסאתלשנותזנאית

בהסתמך,מכןלאחרשנהגלובתום05.1.1ביוםלראשונה
לעומתבפועלהסינוןבחינתכדיתוךהעברנסיוןעל

ובנפוףזושבתנניתהאקטואריהבסיסולפיהתחזית
יכנסכזהשינוי.הביטוחעלהמפקחשלמראשלאישור
.למבוטחהחברההודעתלאחרום'שלושיםלתוקפו

במפורט,בתאריניםתגדלזהנספחפי-עללביטוחהפרמיה(ז)
,תאריכיםבאותםהמבוטחגילולפי,הביטוחפרטיבדף

מתאריכיםהחלהפוליסהשלהפרמיהתגדללכךובהתאם
.אלה

n ~vo5-הביטוחומקרההביטוחסכום
(ב)2לסעיףבכפוף,לם,ש'זופוליסהפי-עלהביטוחסכום(א)

;להלןכהגדרתוהביטוחמקרהבקרות,לעיל

המפורטותת,מהמחלבכמהאובאחתהמבוטחמחלתגילוי
להלןהמפורטיםמהניתוחיםכמהאואחדביצועתאו,להלן

נוסףובתנאיהאכשרהתקופתלאחרזאת,במבוטח
,המחלהגילוילאחריום30לפחותבחייםנשארשהמבוטח

בתוךמובלעתיום30שלזותקפה,ספקהסרלמען
ווידיאלצורךומתלהמחלהבכלהמוזכרותאחרותתקופות
:המחלה

אוקלעהחלפתמתבצעתבוניתוח;העורקיםאבניתוח.א
וללבד;הבטניאוהחזירקים,העאבמפרצתתיקון

אוארקטציה!קנגון)מולדתאינההניתוחשסיבת
סעיפיםתיקוןלשםבוצעשהניתוחאו(מרפןתסמונת

.העורקיםמאב
שלקיומהאבחןהמטולוגבומצב:אפלסטיתאנמיה.ב

העצםמחשל'כרונכשלקיים,אפל0טיתאנמיה
וקיים,וטרומבוציטופניהלאזקופניה,באנמיההמתבטא

:הבאיםמהטיפוליםיותראובאחדרפואיצורך
.דםבעירוייטיפול.1
.צמיחהבגורמיטיפוליםמתן.2
.חיסוןמדכאתבתרופהטיפול.3
.עצםמחהשתלתביצוע.4
שתישלהפיךויבלתיקבוע,מוחלטראיהבוד'א:עוורון.ג

אוממחלהכתוצאה,קליניתבבדיקהמתועד,העיניים
.תאונה
רופאח"דוי"עמתועד,מאובחןלהיותחייבהעיוורון
.המקובליםהקלינייםהמבחניםלפימומחהעיניים

באופןהגדליםתאיםהגוללממאירגידולנוכחות:סרטן.ד
מתפשטיםאו,שגנותת,לרקמוחודריםמבוקרבלתי

.הדםמערכתאו/והלימפהמערכתבאמצעות

224נספח

:כוללאינוהביטוחמקרה
!אדיספלזיה)מקומיסרטןאוסרטנייםפרהמצבים.1

הערמוניתסרטןאו(אועז51ממוקדסרטן
.(71בדרגהT1Nhבקלסיפיקציה

שעובי,ממאירהמלנומהלמעטעורסרטןסוגיכל.2
Breslowוזית3או,מ"מ1.$עלעולהשלה]Clark.

שרירשלומופחתן'תקבלתיתפקוד:קודיומיופתיה.ה
נמוכהדית,תפקולדרגהלבספיקתלאיהגורם,הלב

.(1אזא3)
ולאואיסכמיתקודיומיופתיהכוללאינוהביטוחמקרה

לשימושאואלנוה1ללצריכתמשניתקרדיומיופתיה
.בסמים

,מתמשךהכרהחוסרשלמצב:(קומה)הכרהחוסר.1
אוממחלה,יזומהובלתיאמצעיתבלתי,ישירהכתוצאה
הנמשכתלתקופה,חיצונייםלגירוייםתגובהללא,תאונה

.לפתותיום30
כתוצאההכרהחוסרשלמצבגוללאינוהבזטוחמקרה

.בסמיםשימושרקעעלאואלכוהולמצריכת
הלבר'משרבחלקעה'פג:(הלבשריראוטם)לבהתקף.ז

בא90קתהפוגעתכלילידם'כלשלמה'מח0כתוצאה
.החלק,לאותהדם

שלושתכלקיוםעלמושתתתלהיותחייבתהאבחנה
;הבאיםהקריטריונים

.בחזהלחץאוחזהכאבי.1
.ג.ק.בא(כמיק(אעינךים~,.2
התקהלערכימעלבדםהלבאנדמיבערכיעיה.3

ו1למעקףממצעםמתוח:)CABG(ללבמעקפיםחגיתוח
העורקיםצנתורטלללא)י'כלבעורקחסימהאוהיצרות
ביתפתוחתללאחיתוךאוהרחבהופעולותהכלייים
.(החזה
י"עה'ראקסקולריזצפעולוותגוללאיםהביטוחנקרה

.הלבמרירלדופןצמיחהגורמישלהזרקהשאוזר"ל
לתיקוןאנדוסקופיאופתוחניתוח:הלבבמסתמיניתות.ט

שסיבתובלבד,הלבממסתמייותראואחדהחלפתאו
.מולדלבמוםאינהההחלפהאוהתיקון

משמעותיותירודה:מוקדמתדמנציהאואלצהיימרמחלת.י
מנזקנתוצאה,איבודםאובזנרוןגאוהקוגניטיביתביכולת
.המוחלרקמתהפיךבלתי

בהתבססמומחהירולוג,נ'י'עתיעשההמחלהקיוםקביעת
נקודות24-מפחותשלתוצאה)יעודייםמבחניםעל

.(מינימלימנטליoleooבבחינת
ם!בסמשימושרקעעלדמנציהכוללאינוהביטוחמקרה

,אלכוהולאו

שלוחריפהקשהדלקת:המחדלקת-אנצפליטיס.יייא
קרותממועדחודשיםשלושהלאחר,הגורמת,המח

לפילפחות%30שלבשיעורצמיתהלנכות,האירוע
.לאומילביטוחהמוסדמבחני

;דםלעירוימשנית(5פ11)נרכש0וני!חכשלמחלת.ב"י
חיסוניכשללמחלתהגורםבוירוסהמבוטחהדבקות

חוליםבביתניתןאשרדםמעירויכתוצאה(ג(5ט)נרכש
חולהאינושהמבוטחנוספיםובתנאים,בישראל

עירויבעקבותנגרמהשהמחלהאישורוקייםבהמופיליה
.הדם

סופניתכליתיתמחלה:כרוניתנליתיתספיקהאי.ג"י
שלהפיךבלתיכרוניכליתיתפקודבחוסרהמתבטאת

האבחנה.לצמיתותדיאליטיבטיפולוציורךהכליותשתי
.מומחהנפרולוגי"עלהקבעחייבת

מ"בעלביטוחחברהמנורה6מתוך2עמוד224ע011003



מנייהש
חדהנליתיתספיקהאיכוללאינוהביטוחמקרה

.שבועות10ך!תשחולפת
סופניתכבדמחלת:(שחמת)סופניתכבדמחלת.ד"*

ים,שנובקיוםכבדיתספיקהבאיהמתבטאת(שחמת)
:הבאיםהממצאיםמתוך

קבועהצהבת.ך

משמעותיתמימת.2
בושטדליות.3
הפטיתאנצפלופתיה.4

לצריכתמשניתבכבדפגיעהכוללאינוהביטוחמקרה
.אלכוהולאותרופות,סמים

מוחלטאיבוד:(מלאהאפאזיה)לדברהיכולתאיבוד.ו"ט
חודשים6לפחותהנמשךלדברהיכולתשלהפיךובלתי
"'עלהיקבעחייבתהאבחנה.תרופתילטיפולנותןואינו
.קלינייםוממצאיםה,הדמעלבהתבססמומחהלוג,נויר

גתוצאההנגרםדיבוראיבודנקל*אינהביטוחמקרה
.פסיכיאטריתממחלה

לפחותהמכסהשלישיתבדרגהכויה:נרחבתכויה.ז"ט
משטח%7לפתותהמכפהאוף,הגפנימשטח%20
.חלקםאוהפניםאתשמנסהובלבדהגוףפני

השתלתביצועהמחייבבריאותימצב:אשרהשתלת.ז"י
אדםשלמגופואםבין,הבאיםמהאיבריםיותראואחד
לתוכניתהתקבלוהמבוטח,תי,מלאכאיבראםוביןאחר

:איבריםלהשתלתהישראליההשתלוותבמרכז
.לבהשתלת.1
.כבדהשתלת.2
.כליההשתלת,3
.ריאההשתלת.4
.ריאה-לבהשתלת.5
.אלוגנאיתעצמותמחהשתלת.6

קבועהמפגיעההנובעקבועשריריםשיתוק:ALS.ח"י
הכולל,ם'המוטורימהעצביםיותראובאחדוגרונית

:מומחהנוירולוגי"עשאובחנו,הבאותהפגיעותאת
1.ALS,

.מתקדמתשריריתדיסטרופיה.2
.מתקדםבולברישיתוק.3

כתוצאהעצביתפגיעהכוללאינוהביטוחמקרה
,הפוליוממחלת

שלמתהליךכתוצאההנגרמתמחלה:נפוצהטרשת.ס"י
בעמודאובמחהלבןהתומרשלדהמיאלינייציה

.השדרה
קריטריוניםבכלבעמידהמותנההביטוחמקרה
:הבאים

alאישור.1 'pנוירולוגי"עהמחלה.
.טיפן0יותמוחיותלזיותלקיוםMRI-בהוכחה.2
מחקאוהמחגזעגאוהראיהעצבשלמעורבות.3

.אחרתמוטוריתמעורבותתאוהשדרה
אוקבועהשריריםחולשת:שריריתדיסטרופיה.כ

י"עהמאובחנת,ר,השרמחלתרקעעל,מתקדמת
0nאשבדוקתסמךעלמומחהנוירולוג 'olD ~ oפסיה,ובי

.השרירשל
pin.א"3 ~w:התנועהשלהפיךובלתיקבוע,מוחלטאיבוד

מחממחלתאומפגיעהכתוצאה,לפחותם'גפיבשתי
.המחתאוהשדרה

הפוגעתמתקדמתמוחיתפגיעה:פרקינסוןמחלת.ב"נ
,ברעדוהמתבטאת,הגוףשלהמוטוריבתפקוד
.איבריםבת,תגובאיטיותאיבריםבנוקשות
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נוירולוגעעיאבחנהבקיוםמותנההביטוחמקרה
יכולות6מתוך3לפחותשלובאיבודמומחה

6עלהעולהלתקופה,(ס4['5)יומיומיותלפעילויות
:יעודיתרופתיטיפולחרף,דשים,ח
ולשכבלקום.1
ולהתפשטלהתלבש.2
ולהתקלחלהתרחץ.3
ולשתותלאכול.4
הסוגריםעללשלוט.5
(גלגליםלכיסאאולמיטהמרותק)ללכת.6

.מומחהנוירולוגי"עתיעשההאבחנה
רקעעלגאמורפגיעהנוללאינוהביטוחמקרה

.הרעלהאותרופתי
Vשריריםשיתוק:(ילדיםשיתוק)פוליו.ג"ב

'JPבקבוצת

יותרוהנמשךהפוליווירוסשלמפגיעההנובע,שרירים

.חודשים3-מ
הפוליוויר01שלובבידודבאבחוןמותנההביטוחמקרה
.השדרהעמודבנוזל

ללאפוליומחלתבגיןאחראיתתהיהלאהחברה
.שיתוקהופעת

הגורםריאתידםלחץיתר:ריאתידםלחץיתר.ד"כ
חומרהבדרגתסימפטומיםעםקבועהגופניתלפגועה

NYHAלפי)4תפקודית

(

.
אולריאותמומחהי"עבאבחוןמותנהח,הביטמקרה

הריאהבעורקמוגברריאתילחץבמדידת,קרדיולוג
ריאתיתתנגודתובקיום,דופלרבאקואוימניבצנתור
.תרופתיטיפולתחתגבוהה

תוצאההמחוללוסקולרי-צרברואירועכל:רווחיy1W.ה"כ
ברקמתאוטםזהובבלל,שעות24-מיותרשנמשכת

חייבת.בגולגולת,אינשמקורו01חיףדםשטף,המוח
אוCT-ב)תמידינוירולוגי(נזק)לליקויהוכחהלהינתן

וכפילפחותחודשים3שללתקופההנמשך,(ואתו-ב
.תמידי,מראשהנראה

פישעל,שהואסוגמגלסופניתמחלה:ת'סופגמחלה.*"כ
בדרגתמומחהרופאשלמקצועיתרפואיתדעתחוות
המבוטחבמותתסתיים,מחלקהמנהלסגןאומנהל
באותורפואיטיפוללהאיןואשר,דשים,ח12בתוך
.מהלכהאתלשנותהעשוימועד

השמיעהחוששלהפיךיבלתימוחלטאובדן:חרשות.ז"ג
.ם'האוזניבשתי
אופייניתשמיעהבבדיקתמותנההביטוחמקרה

.ג.א.ארופאובאישור
הביטוח0נוםלתשלוםסייגים(ב)

אתתשלםלאהחברה,לעיל(א)5בסעיףלאמורבנוסף
נגרמההמחלהאם,זהנספחפי-עלהביטוחסכום

:דלקמןמהסיבותאתתידי-אלבעקיפיןאובמישרין
החיסוניהנשלתסמונת,(4.ו.ס.5.)האיידסמחלת.א

דומהתסמונתכלאו,צורותיה3לעל,הנרכש
לרבות,זהמסוגמיקרואורגניזמיםעליידיהנגרמת
האמורעליחוללאזהסייג.ווריאציותמוטציות
.ב"י(א)5בסעיף

.רופאת!הוראפי-עלשימושלמעט,a~nolשימוש.ב
קיוםאת!רפואיתמבחינה,לקבועאפשרותאיןאם.ג

.המחלה
בדעתושפויהמבוטחאםבין,מנוונתעצמיתפציעה.ד

.לאואםובין
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תנורהמ SBא"נפלביפוחחברה

זכאיהמבוטחאםבמשטרהאובצבאהמבוטתשירות.ה
המבוטחאםגםממשלתימגורםלטיפולושולפיצוי
.זוזנותעלויתר

טרוראוחבלה,איבהפעולת,ממלחמהכתוצאהפגיעה.ו
טיפולוטולפיצויזכאיהמבוטחאם,שהואסוגמכל

.זוזכותעלוויתראםוגםממשלתימגורם
!ביולוגי,אטומי:כגנן)קונבנציונליבלתיבנשקפגיעה.ז

.קונבנציונלייםבליסטייםמטיליםאו(כימי

פיעלהביטוחאתלבטל,עתבכל,רשאיהפוליסהבעל(ג)
עםלתוקפוייכנסהביטול.לחברהבנתבבהודעה0ה'הפול

.לחברההאמורהההוודעהמסירת

n ~po6-הפוליסהושעבודהמוטבקבילת
אך,הפוליסהתנאיפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(א)

.בפוליסההרשוםלמוטבורק
תנאיפיעלבסכוםמוטבהמזנההביטוחמקרהאירעבטרם(ב)

הרשוםהמוטבאתלשנותהפוליסהבעלרשאי,הפוליסה
להשנמסרהלאחררקהחברהאתיחייבהשינוי.בפוליסה
נרשםוהוא,הפוליסהבעלבחתימת,כךעלבכתבהוראה

.בפוליסהדה'-על
מוטבלקבועזכאיהפוליסהבעלהיה'לאמקרהבשום(ג)

מוטבשלקביעהלשנותאן,חוזרתגלתיבקביעה

אתמראשלכךיקבלאםאלא!חוזרתבלתילקביעה
.החברהשלבנתבהסכמתה

,בפולן0ההרשוםלמוטבהמרעהמנוםאתהחברהלמה'ש(י
הוראה'פ-עלן'ב,במקומוכמוטבאחרבהנרשםבטרם
המאושרתצואתופי-עלוביןהפוליפהבעלבחתימתבכתב

תהא,לאחרתשלוםעלהמורה,המשפטביתידי-על
בעלוכלפיאחדאותוגלפיחבותמכלמשוחררתהחברה
.במקומושיבואמיוכלעזבונו,הפוליסה

n ~po7-התבי

"
ותשלומהה

עללחברהבנתבלהודיעיב'ח,המבוטחאו,הפוליסהבעל(א)
התביעהלאישורקודםנתנאי,לושנודעהאחרימידמחלה
להעמידהאפשריתלהלהינתןוצריכה,הזכותלחברהתהיה
שיתמנורופאיםאורופאלבדיקתחשבונהעלהמבוטחאת
סבירצורךבכךשתראהאשתוכלעתבכל,ידהעל

.הדעתעלהמתקבל
לחברהלמסור,העניין,לפ,המבוטחאיהפוליסהבעלעל(ב)

והמסמכיםהמידעאת,לנךשנדרשלאחר,סבירזמןתוך

אינםואם,חבותהלבירורלחברההדרושיםהנוספים
.להשיגם,שיוכלככל,לחברהלעזורעלו,ברשותן

שלהראשיבמשרדהלהימסרחייביםל"הנהמסמכיםכל(ג)

.החברה
ף,סעלפית,וההונחהמסמניםגלקבלתמיוםיום30תוך(ד)

אודותהחלטתהאתלקבלחייבתהחברהתהיה,זה
.התבועה

התחייבותמגלהחברהתשוחרר,התביעהתשלוםידי-על(ה)
.הפוליסהשלהיסודימהביטוחהנובעת

לההמגיעחובכל,הפוליפהבגיןתשלוםמכלתנכההחברה(ו)
תנאיפי-על,המוטבאו,המבוטחאו,הפוליסהמבעל

.זו0ה'ל,פ
לשלםיש,התביעהאתסופיתהמברהשתאשרעד(ז)

9י-עלמגיעפרעונןאשרהפרמיותכלאתבמועדן
המתייחסותהחוקהוראותתחולנהאחרת,הפוליסה

.הפרמיותתשלום-לאי
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יוחזרוהתביעהאתסופיתהחברהשאושרהלאחר
.התביעההגשתשמיוםהתקופהבגיןלהששולמוות'הפרמ

התיישנות-8סעיף
שלושהיאהפוליסהפי-עלתייעהשלההתיישנותתקופת
,הביטוחמקרהקרותמיוםשנים

גילהוכחת-9סעיף
לפינקבעהמבוטחגיל.המבוטחשללו,גלפינקבעתהפרמיה

לושקדםזה,הביטוחתהילתלתאריךביותרהקרוב,הולדתיום
.אחריוהבאאו
לשביעות,תעודהדי'-על,,לידתתאריךאתלהוכיחהמבוטחעל

.ההברהשלרצונה
שלבמקרהאז,וכנהמלאהשאינהתשובהמתןשלבמקרה
יחולו,המבוטחשללידתולתאריךבקשרעובדותהעלמת
.הפוליסהשל3פעיףהוראות

הצמדהתנאי-10סעיף

מדדמשמעו("המדד":להלן)"לצרכןהמחיריםמדד"(א)
הלשכהשקבעה(וירקותפירותכולל)לצרכןהמחירים
מוסדכלידי-עליתפרסםאםאף,לסטטיסטיקההמרכזית
בין,במקומושיבואאחררשמימדדלרבות,אחרממשלתי

וביןהקייםהמדדבנוישעליהםנתוניםאותםעלבנוישהוא
תקבע,מ"הקהמדדבמקוםאחרמדדבוא'אן.לאואם

המדדלביןבינוהיחסאתלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה
.המוחלף

בקרותבפועלהביטוחסכוםהינולתשלוםהביטוחסכום(ב)
מן,ר-המזעלייתלשיעורמוצמדכשהואהביטוחמקרה
לאחרונהשפורסםהמדדועדבפוליסההנקובהיסודי-[המז
בהםהנספחיםעליחוללאלעילהאמור.התשלוםיוםלפני
.החוקלהוראותובכפוףאחרתנקבע

:כדלקמןתחושבלחברהשתשולםהפרמיה(ג)
הפרשיבתוספתתשולםלשלםהפוליפהבעלשעלהפרמיה
המדדלבין0ה'בפולהנקובהבסיסיהמדדבוןד-למזהצמדה
ביצועיום,זהלעניין.על,בפתשלוםכלביצועביוםהידוע

בהמחאההנקובהמועד:אלהמביןחר,המאהואהתשלום
במקרה.החברהלמשרדיההמחאההגועהשבוהמועדאן
,ההברהחשבוןלזכותבנקאיתהעברהפי-עלתשלוםשל

התשלוםביצועכיוםבבנקהחברהחשבוןזיכוייוםייחשב
פיעליהיהשיקיםבשירותהפרמיהגבייתמועד.בפועל
הימים4-באובחודש5דעד1ביןביום,החברהקביעת

.החודיםשלהאחרונים

n ~vo11-לחברההודעות
אוהמבוטח,הפוליסהבעלשלוההצהרותההודעותכל

לחברהימסרוהמסמכיםוגלבנתבלחברהתוגשנההמוטב
אחרתכתובתאו,בפוליסהגרשום,הראשיבמשרדהורקאך

אם)לזמןמזמןהפוליסהלבעלבכתבהחברהתודיעשעליה
אםרקלתוקפויננםבתנאיהאובפוליסהשינויכל.(תודיע
כךעלמתאיםרישוםורשמהבכתבלכךהסכימההחברה
,לפוליסהבתוספתאובפוליסה

פוליסהאבדו-12סעיף
אךתעשה,הושחתהאושאבדהפוליסהבמקום,פוליסהעריכת

שיקבעבנוסחהודעההפוליסהבעלידי-עלשתימסרלאחרורק
ואגרותמסיםבתשלוםשא'הפוליסהבעל.החברהידי-על

.חדשהפוליסהערוכתוהוצאות,גאלהיהיואם,ממשלתיים
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מנורה
Wלביעותשחברה

"

UQ

"סעי
נוספיםתשלומים-13

המסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפולן0הבעל
עלהמוטלותאו0ה'הפולעלהחליםהעירוניים,הממשלתיים

האחריםתשלומיםכלעל,הביטוחסכומיעל,הפרמות
האלההמסיםאםבין,הפוליסהלפילשלםמחויבתשהחברה
תקופתבמשךיוטלואםוביןהפוליסההוצאתבתאריךקיימים
הפוליפהבעלחייבכן.לתשלוםעדאחרזמןבגלאו,קיומה
.הפוליסהעלהתוספותבעדההוצאותאתלחברהלשלם

כתובתשינני-14ף'""9 אתהעתיק,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלאם

ייצאת,חברהנךעלהודיעולאכתובתואתשינהאודירתו
הכתובתלפיהודעותיהמשלוחידי-עלחובתהידיאתהחברה

.לההודועההאחרונה

224נספח

n ~poכללי-6ך
לביןהפוליסהשלהנללייםהתנאיםן'בסתירהשלבמקרה
aנספחשלהתנאים ~ lon,בהתאמההמסויםהנפפחתנאייחולו

.הכללייםהתנאיםיחולוהפוליסהחלקישארועל

השיפוטמקום-16סעיף

ורקאךתהיינההזאתהפוליסהמתוךהנובעותהתביעות
.ישראלבמדינתהמוטמניםהמשפטבתיבסמכות

"סעי
הנספחתוקףביטול-17

:AID'זופוליסהתוקף
.הביטוחפרטיבדףהנקובההביטוחתקופתבתום.א
הפוליסהלתנאיבהתאםשולמהלאהפרמיהנאשר.ב

.לחוקובהתאם
.7ף'0עפי-עלהביטוחסכוםתשלוםעם.ג

2003

~
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שפח224מנירהש

נאותגילוי

(קשותממלות)'טופיאורקרש'

בפוליסההכיסויים
אוהקשותהמחלותגילוישלבמקרהלפיצויזכאיהמבוטח
.בפוליסההמופיעיםהניתוחיםבביצועהחרך
הביטוחתקופתמשך
.70גילעד

אכשרהתקופת
.מתאונהנובעהביטוחמקרהכאשרמבוטלתזותקופה,ום'90

המתנהלנקופת
.המתנהתקופתאין

עצמיתהשתתפות
.עצמיתהשתתפותאין

הביטוחתקופתבמהלךהפוליסהותנאיהברמיהשינוי
הביטוחותנאיהפרמיהחישובבסיסאתלשנותזנאית"שמרה'

עלבהסתמך,מגןלאחרשנהכלובתום05.1.1בוםלראשונה
ולפיהתחזיתלעומתבפועלהסיכוןבחינתנדיתוךהעברניסיון
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