
מנורה%
לסטטוס%(עמודהכושראובדן)יישלביילביטוחהנללייםהתנאים

הגדרות-1סעיף
המשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
)להלןכמפורטלצדוהמופיעה

הופךשבעקבותיהםתאונהאומחלה-הביטוחמקרה
.2סעיףפיעללעבודהמוחלטכשיר-לבלתיהמבוטח

פרטידף"בנזההנקובהסכום-החודשיהפיצויסכום
תנאי"0עיףהוראותפי-עללמדדמוצמדנשהוא,"הביטוח
.הנללייםבתנאים"הצמדה
מןהיעדרות,הלאומיהביטוחבחוקכהגדרתה-הריוןשמירת
מההריוןהנובערפואימצבבעקבותההריוןבמשךהעבודה
לאישוריבהתאםזאת,עוברהאתאוהמבוטחתאתוהמסכן
שמירתמשךאתגםשיקבעמוסמךגניקולוגירופאשלבכתב
אםרקהריוןבשמירתתיחשבעובדתשאינהמבוטחת.ההריון
.ל"הנבתנאיםלמיטהמרותקתהיא

י"עשנגרמה,אחרותלסיבותקשרללא,גופניתחבלה-ונאונה
שלהצטברות,ספקהסרתלמען.ומקריאלים,חיצוניגורם

פגיעה,מילוליתאלימות,(מיקרוטראומה)זעירותפגיעות
."תאונה"כנחשביםאינםאמוציונליתופגיעהפסיכולוגית

,הביטוחמקרהקרותלאחרהתקופה-המתנהתקופת
לפיצויהמבוטחזכאילאשבה,הביטוחפרטיבדףהמפורטת

.חודשי
ובלבד,הביטוחפרטיבדףהנקובההתקופה-הביטוחתקופת
.המבוטחשל67גיללאחראו60גיללפניתסתייםשלא

חודשילפיצויזכאות-2סעיף
נספחלצורךלעבודהמוחלטכשיר-נבלתיייחשבהמבוטח.'א

להלןהתנאיםשלושתבמצטבריתקיימואם,בלבדזה
)בפוליסהננקובההמתנהתקופתעלהעולהלתקופה

נשלל,("הביטוחמקרה")להלן)תאונהאומחלהעקב.1
להמשיךהכושר-לפחות%75שלבשיעור-ממנו

לקרותעדהביטוחבהצעתכמפורטעסקשבובמקצוע
,לושקדמוהחודשים12-באוהביטוחמקרה

המתאיםאחרבעיסוקלעסוקממנונבצרושבעקבותיו
והכשרתוןלהשכלתו,לניסיונו

תמורתכלשהובעיסוקאוכלשהיבעבודהעוסקאינו.2
.נלשהוהנאהטובתאורווחאותגמולאושכר

עלמחלהדמיכלשהימקופהאוממעבידומקבלאינו.3
.כלשהוהסכםאודיןפי

החודשים12במשךתעסוקהלמבוטחהיתהלאאם.'ב
רקלעבודהכשיר-כבלתיייחשב,הביטוחלמקרהשקדמו

.לביתורתוקיהיהאם
אםלעבודהמוחלטתכשירה-נבלתיתיחשבביתעקרת.'ג

פעולותלבצעהכושרממנהנשללתאונהאומחלהעקב
רופאשלמבחןפיעלזאת,ביתבמשקלבצעשנהוג

תאונהאומחלהעקבצומצםכאמורשנושרהאו,תעסוקתי
.הלאומיהביטוחמבחנילפי,לפחות%75שלבשיעור

מתוםהחלחודשייםפיצוייםלמבוטחתשלםהחברה.'ד
ולכלהמוחלטהכושראינמשךעודוגלההמתנהתקופת
החודשיהפיצוי.הביטוחתקופתלתוםעדהמאוחר
אישנמשךהימיםלמספריחסיבאופןיחושבהאחרון
.חודשבאותוהכושר

,החודשיהפיצויתשלומייבוצעושבההתקופהבמשך.'ה
בדףהנקובותהפרמיותמתשלוםהפוליסהבעלישוחרר

פיצוייםשולמואםמהןהיחסיהחלקאו)הביטוחפרטי
,תקופהאותהבתוךחלפירעונןשזמן(חלקייםחודשיים
ייחשבזהשחרורלצורך.המלאבתוקפהתהיהוהפוליסה

התשלומיםהמשךוחובתלחודשיהפרמיותתשלוםאופן
עלתחול,המבוטחשלהעבודהכושרחזרתעקב,המלאים

האחרוןלחודשהסמוךהחודשהתחלתלמןהפוליסהבעל
.החודשייםהפיצוייםשולמושבעדו

החברהאחריותהגבלת-3סעיף
נספחפיעלהתחייבויותיהמכלפטורהתהיההחברה.'א

מאחתבעקיפיןאובמישריןנובעהביטוחמקרהאםזה
:הבאותמהסיבותיותראו
בדעתושפוישהמבוטחבין,מכוונתעצמיתפציעה.1

.לאאו
.המבוטחידיעלבסמיםשימושאושכרות,שכרון.2
.המבוטחהשתתףבהפליליתפעולה.3
מדינהשלמזויניםכוחותשלמלחמהפעולות.4

מלחמהשהוכרזביןישראלמדינתשלאואחרת
.לאואםובין

אוצבאיותפעולותאומלחמהאוחבלהפעולות.5
שלאוארגוניםשלאויחידיםשלצבאיותמעין

למדינהשייכיםשאינםאחריםמזויניםכוחות
ארגוניםכנגדל"צהשלכאמורפעולותוכןריבונית

.כאלהכוחותאו
היוהאמורותהפעולותאםיחוללאזהחריג

שעות48-מפחותונמשכובהיקפןמצומצמות
יותרנמשכוהאמורותשהפעולותבמקרה.ברציפות

שאירעופגיעותגםיכוסולא,רצופותשעות48-מ
.הראשונותהשעות48במהלך

48-מיותרשנמשכההמוניתאזרחיתהתקוממות.6
פגיעותגםיכוסולאכזהבמקרה.ברציפותשעות

.הראשונותהשעות48במהלךשאירעו
(ביולוגי,כימי,אטומי)קונבנציונלילאמנשקפגיעה.7

.קונבנציונלייםבליסטייםמטיליםאו
בכליצוותכאישאוכטייסאוכנוסעהמבוטחטיסת.8

טיסבכליכנוסעהמבוטחלטיסתפרטכלשהוטיס
.נוסעיםלהובלתכשירותתעודתבעלאזרחי

,ימית-תתבצלילההמבוטחשלפעילההשתתפות.9
.ציידאו,צניחה,גלישהדאייה

אםאלא,בלידהאובהריוןהקשוריםסיבוכים.10
ובתנאיהריוןבשמירתנמצאתהמבוטחת
40להמלאוטרםההריוןשמירתתקופתשבתחילת

.שנה
החיסוניהכשלתסמונת,(ג.8.0.1.)האיידסמחלת.11

דומהתסמונתכלאו,צורותיהכלעל,הנרכש
לרבות,זהמסוגמיקרואורגניזמיםידי-עלהנגרמת
.ווריאציותמוטציות

קיוםאתרפואיתמבחינהלקבועאפשרותאיןאם.12
הכושראיאשרבגוףהפגיעהאתאוהמחלה
.מהןכתוצאהבאלעבודה

אחדעקבהעבודהנושראתאיבדוהמבוטחבמקרה.'ב
שבהם,(6)או(5)(א)קטןבסעיףהמפורטיםהמקרים

למבוטחישולם,זהנ0פחלפילפיצויזנאיהמבוטחיהיה
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מנייהש
מכלזכאייהיהלהגמלהכלבניכויהחודשיהפיצויסכום
פנסיהקרנות,ממלכתיאוממשלתיגורםלרבותאחרגורם

זכותועלויתרהמבוטחאםאף,לאומילביטוחוהמוסד
דומהכיסוילמבוטחאם.האחרמהגורםגמלהלקבלת
באופןבחלקהתישאחברהכל,אחרותביטוחבחברות

החודשיהפיצוימקרהבכל.בפוליסההנקובלפיצוייחסי
עליעלהלאאחרותביטוחוחברותהחברהידיעלשישולם

.2003/10/15-בשפורסםהמדדלפיח"ש200,16
מחוץאחרתמדינהלכלהמבוטחנסיעתשלבמקרה.'ג

זהנספחלפיפיצוייםלויגיעולא,ישראלמדינתלתחומי
אלא,חודשים3עלהעולהעבודהנושר-איתקופתבעת
התנאיםאתוקבעהמראשאחרתהסכימההחברהאם
.לכך

הפיצויסכוםהגבלת-4סעיף
חוקיפיעלבוטחאילוזנאישהיהאו,זנאיהמבוטחאם.'א

לאומילביטוחהמוסדמאתלתשלום,לאומילביטוחהמוסד
זנאותואתמימשלאאםואףמלאעבודהכושראיבגין

לוהמגיעהסכום,החודשימהפיצויינוכה,תגמוליםלקבלת
אולם,(לומגיעשהיהאו)הלאומיהביטוחחוקיפיעל

זהקטןסעיףפיעלהניכויהפעלתלאחרהחודשיהפיצוי
,בפוליסהפיעלהמלאהחודשימהפיצוי%30-מיפחתלא
,להלן010עיףפיעלהחלקיהחודשימהפיצוי%30או
.הענייןלפי

אומהחברהלמבוטחשיגיעוהחודשייםהפיצוייםכלסך.'ב
בשוםיעלהלא,פנ0יהמקרןאואחרתביטוחחברתמכל

החודשיתמהשתברותואוהממוצעמשנרו%75עלמקרה
לקרותשקדמוהחודשים12-בהמבוטחשלהממוצעת
העולהוהיתרה,הכושר-לאישגרמההתאונהאוהמחלה

החברהתחזירזהבמקרה.ישולםלאזהסכוםעל
שנוכההסכוםבעדששולמההפרמיהעודףאתלמבוטח
שלאלתקופה,בלבדזהקטן0עיףפיעלהחודשימהפיצוי
וסכום,הצמדההפרשיבתוספת,חודשים24עלתעלה
.בהתאםיוקטןשבפוליסההפיצוי

שלסיכום)נדלקמןיחושבההשתכרותאוהשכרממוצע.'ג
כשכלהאחרוניםהחודשים12-בההשתכרותאוהשכר
הידועלמדדהתשלוםביוםהידועמהמדדמוצמדסכום
לאהמבוטחאם.12-במחולק,הביטוחמקרהקרותביום
12בחשבוןיובאוהחישובלצורך,ברציפותמועסקהיה

אושכרקיבלבהםהביטוחלמקרהשקדמוהחודשים
24עלתעלהשלאבתקופהמקרהבכלאך,השתכרות
.הביטוחמקרהקרותלפניחודשים

כשירה-נבלתיהנחשבתביתלעקרתהחודשיהפיצוי.'ד
לפיח"ש730,2עליעלהלא(ג)04עיףפיעללעבודה
.2003/10/15-בשפורסםהמדד

והפרמיה(העובד)והמבוטח,(המעביד)הפוליסהבעלאם.'ה
,המעבידידיעלמשולמתזהנ0פחפיעלביטוחעבור
ובתנאיהחברהידי-עלהחודשייםהפיצוייםתשלוםיבוצע
(המבוטח)לעובדמשלם(הפוליסהבעל)המעבידשאין
אם.אלהתשלומיםמשתלמיםעבורההתקופהבעדשכר

זכאישהעובדבעתמחלהדמילעובדמשלםהמעביד
למעבידהחברהתשלםאז,זופוליסהפיעלחודשילפיצוי

651נספח

הסכוםמקרהבכלאולם,החודשיהפיצוי0נוםאת
המעבידשמשלםהסכוםעליעלהלאהחברהשתשלם
פיעלהחודשיהפיצוילסכוםובכפוףלעובדבפועל

.הפוליסה

ההמתנהתקופת-5סעיף

ואם,הפוליסהפיעלחודשייםלפיצוייםזנאיהמבוטחאם.'א
ממנוישירהוכתוצאההביטוחמקרהקרותלאחרמייד

,יותראויום14שללתקופהחוליםבביתהמבוטחאושפז
ההמתנהתקופתתוםייחשבבלבדזהביטוחלמקרהאזי
.יחולולא(ב)014עיףותנאי,הביטוחמקרהביום

בעמודאובצוואראובגבמנזקנובעהביטוחמקרהאם.'ב
90יהיהההמתנהתקופתתוםזהבמקרהאזי,השדרה

לנקובבהתאםאו,הביטוחמקרהקרותלאחריום
.מביניהםהמאוחרלפי,זהנספחובתנאיבפוליסה

ממצועשינוי-6סעיף
בשעתעליהםשהצהירכפיהמבוטחשלועיסוקומקצועו.'א

זהנ0פחפיעללביטוחיסודמשמשיםהביטוחעריכת
מיידלחברהיודיעהמבוטח.לעניינוכמהותייםונחשבים

שהחלתחביבכלעלוכן,בעיסוקואובמקצועושינויכלעל
.לבריאותואולחייוסיכוןמשוםבוישואשרזולעסוק

זהנ0פחפיעלהביטוחאתלבטלרשאיתתהאהחברה.'ב
הודעהלהנמסרהכןאםאלא,כאמורשינוישלמקרהבכל
התנאיםלפיזהביטוחלהמשךהסכימהוהחברהכךעל

.ידהעלשנקבעו
החברהחבותתוקטן,יותרלמסוכןמקצועוהמבוטחשינה.'ג

מקצועוהמבוטחשינה.המתאימהלפרמיהיח0יבאופן
יהיההואזהביטוחעריכתבעתמשהיהפחותלמסוכן
שלההודעהאוהשינויממועדפרמיהלהחזרזנאי

.המאוחרלפי,לחברהשנודעמעתאוהמבוטח

ותמידיתמוחלטתנכותבמקרהנוסףתשלום-7סעיף
אם"לצמיתותמוחלטתנכותבעל"ייחשבהמבוטח.'א

ותמידימוחלטבאופןממנונבצרהביטוחממקרהכתוצאה
,ותמידימוחלטבאופןשכרתמורתכלשהובעיסוקלעסוק

אוגפייםבשתיתמידיובאופןלחלוטיןמשותקשהואאו
.עיניובשתילחלוטיןעיוורשהואאו,יותר

ותמידיתמוחלטתנכותבעלהינושהמבוטחהקביעה.'ב
ולאלהלן10בסעיףהמפורטיםלכלליםבהתאםתיעשה
.הביטוחמקרהקרותלאחרחודשים12-מפחות

אםבוודאותלקבועיכולהאינההחברההבדיקהבעתאם.'ג
אוהפוליסהבעלרשאי,לצמיתותתישארהמבוטחננות

פיעללזכאותונוספתלבדיקהבקשהלהגישהמבוטח
המבוטחשמצבלחשובסבירותסיבותישאםזה0עיף

.השתנה
זכאייהיהלצמיתותמוחלטתנכותבעלשהואמבוטח.'ד

בפוליסההנקובהחודשילפיצויהשווהפעמי-חדלפיצוי
יפוג,למבוטחכאמורפיצויתשלוםלאחר.12-במוכפל

.זה0עיףפיעלהחברההתחייבות
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מנייהש
חלקיבאופןהעבודהכושרהחזרת-8סעיף

פיעלחלקיבאופןלעבודהכשיר-נבלתיייחשבהמבוטח.'א
התנאיםשלושתבמצטברבוהתקיימואםזופוליסה
)הבאים

זהןנספחלפיחודשייםפיצוייםלמבוטחשולמו.1
באופןהעבודהכושרלמבוטחחזרכךאחרמייד.2

בעיסוקוחלקיבאופןלעבודהחללכךובהתאם,חלקי
אחרבעיסוקאו,הביטוחמקרהקרותלפניעסקבו

.שכרוקטןכךובשל,כלשהו
המוסדי"עקבועהנכותאוזמניתנכותכבעלהוכר.3

.לאומילביטוח
כשיעור"החלקיהכושר-אישיעור"יוגדרזהסעיףלצורך.'ב

לביטוחהמוסדידיעלשנקבעכפיהמבוטחשלהנכות
בשכרוההקטנהשיעוראו,הביטוחמקרהעקבלאומי
ותשלוםלאומילביטוחהמוסדשלקצבאותכולל)בפועל
מוצמדהביטוחמקרהקרותלפנישכרולעומת(פנסיה
.מביניהםהנמוךלפי-למדד

ישולםלא,%25עלעולהאינוהחלקיהכושר-אישיעוראם.'ג
.זה0עיףפיעלפיצוי

ישולםאזי,%25-מגבוההחלקיהכושר-אישיעוראם.'ד
(ושלישאחוז)%3/11שלבשיעורמוקטןחודשיפיצוי

חלקיכושר-איאחוזלכל,בפוליסההנקובהחודשימהפיצוי
.%25עלהעולה

שלאלתקופהישולמוזה0עיףפיעלמוקטניםפיצויים.'ה
החודשייםהפיצוייםתשלוםסיוםממועדשנים3עלתעלה

.המלאים

הפרמיותתשלום-9סעיף
הביטוחייםלכיסוייםהפרמיהאתלשנותזנאיתתהיההחברה
זהשינוי.הביטוחתחילתמתאריךלפחותשנהשחלפהובתנאי
שינויאתיאשרהביטוחשלשהמפקחבתנאילתוקףיכנס

עלהחברההודיעהשבומהיוםיום30ולאחר,כאמורהפרמיה
הזכותמימושאי.למבוטחאוהפוליסהלבעלבכתבכך

זכותלממשמהחברהימנעלאמסוימתביטוחבשנתהאמורה
.מכןלאחרזו

הפיצוייםהעברתאוהפוליסהשעבוד-10סעיף
אולשעבודניתניםאינןלפיוהמגיעיםהפיצוייםאוהזההנספח

אוהודעהכלידיעלתחויבלאוהחברהכלשהיבצורהלהעברה
במקרה.המבוטחאוהפוליסהבעלשלכזאתבקשה

עלשעבודהיחוללא,היסודיהביטוחלפיהפוליסהשתשועבד
.זהנ0פח

ותשלומההתביעה-11סעיף
כושרלאובדןשגרםתאונהאומחלהשלמקרהבקרות.'א

המבוטחאוהפוליסהבעלחייב,המבוטחשלהעבודה
.לונודעשהדברלאחרמידלחברהבכואבכךעללהודיע

,המבוטחשלהעבודהכושראיבודעלההודעהקבלתעם.'ב
כבתלמילויהדרושיםהטפסיםאתלמודיעהחברהתעביר

אלוטפסים.במבוטחהמטפלהרופאשלח"ולדוהתביעה
חודשתוםלחברהלהחזירישכהלכתםשימולאולאחר
יש,בשגרהיתההמבוטחתעסוקתאם.מקבלתםימים
בה,המבוטחשלממעבידותעודהאלהלטפסיםלצרף
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אצלהמבוטחעבדלאהכושר-איהתחלתשמאז,יאושר
.מעבידו

לחברהלמסור,הענייןלפי,המוטבעלאוהפוליסהבעלעל.'ג
והמסמכיםהמידעאת,לכךשנדרשלאחר,סבירזמןתוך

אינםואם,חבותהלבירורלחברההדרושיםהנוספים
כן.להשיגם,שיוכלככל,לחברהלעזורעליו,ברשותו
בדיקתאתלבצעובייחודחקירהכללנהלהחברהתוכל

מוטלותאלוחובות.מטעמהרופאיםאורופאי"עהמבוטח
והןהתביעהאישורלפניהןהמבוטחועלהפוליסהבעלעל

.חודשייםפיצוייםמשלמתשהחברההזמןכלבמשך
30תוךהחברהתקבלזה0עיףשלהדרישותמילויאחרי.'ד

לבעלכךעלותודיעהפיצוייםתשלוםבדברהחלטהיום
תשלום,חיוביתהיאההחלטהאם.למבוטחאוהפוליסה
תקופתמתוםהחלהחודשייםפיצוייםאתהחברה
.לעיל(א)קטן0עיףלהוראותבנפיפותההמתנה

שבה,קבלהנגדלמבוטחישולמוהחודשייםהפיצויים.'ה
נמנעבריאותומצבעקבאם)נוחובאאוהמבוטחיאשר

בריאותומצבהמשךואתהכסףקבלתאת,(כןמלעשות
.לעבודההמוחלטכושרואילהמשךהגורם,הרעוע

שהמבוטחבהנחהלמבוטחישולמוהחודשייםהפיצויים.'ו
זובפוליסהכהגדרתהעבודהכושראישלבמצבנמצא
,עבודתוכושרלמבוטחחזראם.חודשילפיצויוזכאי
ולהמשיךלחברהכךעללהודיעעליו,חלקיאומלאבאורח
החזרתשלאחרמהחודשהחל,במלואןפרמיותלשלם
לאחרחודשייםפיצוייםלמבוטחשולמואם.עבודתוכושר
חייביהא,חלקיאומלאבאורח,לעבודכושרואליוששב

.לחברהבהחזרםהמבוטח
אתלשלםישהחודשיםהפיצוייםתשלומילהתחלתעד.'ז

שהןכדי,זהונספחהפוליסהלתנאיבהתאםהפרמיות
.מלאבתוקףיהיוזהנ0פחפיעלהביטוחוהןהפוליסה

הפרמיותאתהחברהתחזירהפיצוייםתשלוםהתחלתעם
.כאלההיואם,להששולמוהעודפות

אבד,הפיצוייםתשלומימהפסקתחודשיםשישהתוךאם.'ח
אותהמחמתהמבוטחשלעבודתוכושרמוחלטבאופןשוב
לפיצוייםוהתביעה,לכןקודםפיצוייםשולמושבגללהסיבה

,זהלסעיףבהתאםהחברהידיעלאושרהחודשיים
פרמיותמתשלוםוהשחרורהחודשייםהפיצוייםיחודשו
.נוספתהמתנהתקופתללא

הביטוחיהכיסויתוקףביטול-12סעיף
לגילהקרובהביטוחשנתבגמראוהביטוחתקופתבתום.א

.יותרהמוקדםהמועדלפיהכל,המבוטחשל67
הפוליסהלתנאיבהתאםשולמהלאהפרמיהכאשר.ב

.לחוקובהתאם

הצמדהתנאי-13סעיף
פיעללצרכןהמחיריםלמדדצמודיהיההחודשיהפיצוי

מקרהקרותליוםועדזהביטוחתחילתמיוםהכללייםהתנאים
ההמתנהתקופתתוםממועדלמדדצמודלהיותויוסיף,הביטוח
.(זותקופהבמשךחודשילפיצויהמבוטחזכאיאם)ואילך
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מנייהש

לסטטוסשלב

כללי
בפוליסההכיסויים

הגורמתנכותשלבמקרהפרמיהמתשלוםחודשיפיצוי
.עבודהכושרשלמוחלטלאובדן

מוחלטכשיר-נבלתיייחשבהמבוטח-עבודהכושראובדן
במצטבריתקיימואם,בלבדזהנספחלצורךלעבודה
תקופתעלהעולהלתקופהלהלןהתנאיםשלושת

)בפוליסהננקובההמתנה

נשלל,("הביטוחמקרה")להלן)תאונהאומחלהעקב.1
להמשיךהכושר-לפחות%75שלבשיעור-ממנו

לקרותעדהביטוחבהצעתכמפורטעסקשבובמקצוע
,לושקדמוהחודשים12-באוהביטוחמקרה

המתאיםאחרבעיסוקלעסוקממנונבצרושבעקבותיו
והכשרתוןלהשכלתו,לניסיונו

תמורתכלשהובעיסוקאוכלשהיבעבודהעוסקאינו.2
.נלשהוהנאהטובתאורווחאותגמולאושכר

עלמחלהדמיכלשהימקופהאוממעבידומקבלאינו.3
.כלשהוהסכםאודיןפי
הביטוחתקופתמשך
לפנילאאך,הביטוחפרטיבדףהנקובההתקופהתוםעד
.המבוטחשל67גיללאחראו60גיל

אוטומטילחידושתנאים
.אין

אכשרהלתקופתתנאים
.אין

המתנהתקופת
.המבוטחבחירתלפי-חודשים6,3

עצמיתהשתתפות
.אין

הביטוחתקופתבמהלךהפוליסהתנאישינוי
.הפוליסהבתנאישינויאין

פרמיה
הפרמיהסכום

.הביטוחפרטיבדףבמפורט
הפרמיהמבנה
.קבועהפרמיה
הביטוחתקופתבמהלךהפרמיהשינוי

לכיסוייםהפרמיהאתלשנותזנאיתתהיההחברה
תחילתמתאריךלפחותשנהשחלפהובתנאיהביטוחיים
שלשהמפקחבתנאילתוקףיכנסזהשינוי.הביטוח
יום30ולאחר,כאמורהפרמיהשינויאתיאשרהביטוח
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נאותגילוי

הפוליסהלבעלבכתבכךעלהחברההודיעהשבומהיום
ביטוחבשנתהאמורההזכותמימושאי.למבוטחאו

.מכןלאחרזוזכותלממשמהחברהימנעלאמסוימת
ביטולתנאי
המבוטחי"עביטול
נכנסהביטול,למבטחהמבוטחשלבנתבבהודעהעתבגל

.פרמיההחזראין.בחברהההודעהקבלתעםלתוקף
המבטחי"עביטול
.החוקלהוראותבהתאם,פרמיהתשלוםאישלבמקרה
וסייגיםחריגים
המבטחלחבותסייגים
.הביטוחבתנאי,החברהאחריותהגבלת-5סעיף
מילואיםלתקופתכיסוי
אחראוממשלתימגורםשיתקבלסכוםגלבנינויניסוייש
-בשפורסםמדדלפילחודשח"ש200,16שללגובהועד

פעולהאומלחמהפעולתאולמלחמהפרט,2003/10/15
.צבאיתמעיןאוצבאית
טרורלפעולתכיסוי
.כיסויאין

שונות
פרמיהמתשלוםשחרור

פיצוימשולםעודכלפרמיהמתשלוםתשוחררהפוליסה
החודשיהפיצוילגובהיחסיבאופןתהיההפרמיה.חודשי

.שישולם
עצמיתהשתתפותאוקיזוז

פרטיבדףעייןנא)זהלפיצויזכאיהינךבאםלבדיקה
.הביטוח

לתשלוםובתמורההמבוטחלבחירתבהתאםאין/יש
.נוספתפרמיה
חלקיעבודהכושראובדןעלפיצוי

פרמיהלתשלוםובתמורההמבוטחלבחירתבהתאם
כושראובדןלמקרהחודשיפיצוילהוסיףניתן,נוספת
.%25מיותרשלעבודה
נשללתאונהאומחלהעקב-חלקיעבודהנושרהגדרת
כמפורטע0קשבובמקצועלהמשיךהכושר,חלקית
לעסוקחלקיבאופןממנונבצרושבעקבותיו,בהצעה
וכתוצאהוהכשרתוהשכלתו,לנסיונוהמתאיםאחרבעיסוק
.%25מביותרמשכורתוקטנהמכך

.הביטוחפרטיבדףעייןנא)זהלפיצויזכאיהינךבאםלבדיקה
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