
שמנירה
נספח5ונ

פרט8(קיצבה)עדיף8חייםלביטוחהצללייםהתנאים
לקיצבהגמלכקופתמוכרלא

~
nw_1-הגדרות

המופיעההמשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
:להלןכמפורטלצידו

.מ"בעלביטוחחברהמנורה-החברה
ותוספוננספחוכלההצעהוכןזהביטוחחוזה-הפאיסה
.לההמצורפים

עבהמתקשר,תאגידאואדםבניחבר,האדם-הפאיסהבעל
בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחבחווההחברה
.הפוליסהכבעל

נקובשמוואשרהפוליסהלפיבוטחושחייוהאדם-השבוטח
.כמבוטחבפוליסה
בקרות,הביטוחלסכום,הפוליסהלתנאיבהתאם,הזכאי-המוטב
.הביטוחמקרה

נפרדבלתיחלקוהמהווהלפוליסההמצורףדף-הביטוחפרטידף
לרבות,הספציפיהביטוחופרטיהפוליסהמספרהכולל,ממנה
הביטוחדמיוכן,הביטוחתקופת
בדףהנקוביםהביטוחתחילתבעתהביטוחדמי-בסיסיתפרמיה
.הבסיסיתלתוכניתהביטוחפרטי -הפרמיה

הפוליסהבעלשעלאחריםותשלומיםהביטוחדמי
.מפוליסהתנאילפי,לחברהלשלם
במקרהלמוטבהחברהי"עשישולםקבועחודשיסכום-גימלה
.בחייםבהיותובקשתופיעללמבוטחאו,המבוטחמות

8045בשיעורלחסכוןצבירהכוללת-הבסיסיתהתכנית
.מוותלמקרהביטוחיכיסויובנוסףמהפרמיה

לחסכוןמהפרמיה%100שלצבירה-(קייםאםנוסףחסכת
.בלבד
הפוליסהביטולבמקרההפוליסהלבעלהמגיעהסכום-פריוןערך

.7בסעיףהמפורטיםבתנאים

ערי
שולמושלאבמקרההפוליסהלבעלהמגיעהסכום-סילוק

בתנאיםנפדתהלאוהפוליסהמהםחלקאוהביטוחדמי .7בסעיףהמפורטים

עורותממנואשרמסוייםההשקעותסל-ההשקעותתיק
.וופוליסהפי-עללחישוביםבסיסהמהוותהתשואות
.החברהשלההשקעותבתיקהשקעות-השקעות
עסקיעלבפיקוחבחוקכמשמעותוהביטוחעלהמפקח-המפקח
.1981-א"התשמ,ביטוח
,1981-א"התשמ,ביטוחעסקיעלהפיקוחחוק-הפיקוחדיני עלוהוראהצו,אישור,תקנהכללרבות

.מנוחווגאוזהחוקפי
.1981-א"התשמהביטוחחווהחוק-החוק

הקרנות,ההוןהשקעתדרכי)הביטוחעלהפיקוחתקנות-התקנות
שתחולנהכפי,1986-התשמנו(ביטוחחברותשלוההתחייבויות

.לעתמעת
הלשכהשקבעה(וירקותפירותכולל)לצרכןתמחיריםמדד-מדד

מוסדכלידי-עליתפרסםאםאף,לסטטיסטיקההמרכזית
שהואבין,במקומושיבואאחררשמימדדלרבות,אחרממשלתי

.לאואםוביןהקייםהמדדבנוישעליהםנתוניםאותםעלבנוי המרכזיתהלשכהתקבע,הקייםהמדדבמקוםאתרמדדיבואאם

המוחלףהמדדלביןבינוהיחסאתלסטטיסטיקה
הנובע(שליליאווחיוביהרווחשלמצטברחשבון-חודשיחשבון

.מההשקעות
השוה

החודשיהמשוערי
ליוםההשקעותשלהמשוערךהשווי-

.החודשיהחשבוןנעשהבוהחודששלהאחרוןהעסקים
.ה)17'סעלהלןכמפורטהניהוללדמיתוספת-תוספת
המוקדםהביטוחפרטיבדףהנקובהגילאו70גיל-תקופהתום
.שניהםמכין

החברהחבות-2סעיף
במועדלתוקפהנכנסת,הפחיסהפיעל,תחברהשלחבותה(א)

אחם,הביטוחפרטיבדףבפוליסהכמצחין,הביטוחהתהלת
הנקובה,הראשונההפרמיהבמלואהששימהבתנאיזאת

וכן,החברהידי-עלהמוצאת,הראשונההחיובבהודעת

שנעשתהשמיוםנוסףותנאיתשלומהבתאריוחישהמבוטח
הצהרתעלתחימתומיוםאוהרפואיתהבדיקהלמבוטח
לכריתתההברההסכימהשבוליוטועד,הענייןלפי,בריאות
במצבו,בבריאותושינהחללא,הפייסהפי-עלהביטוחחתה

.המבוטחשלבעיסוקואובמעצתו,הגופני (
מותשרפאט/הביטוחיכוהמתשלוםפטורהתהיההתברהם

אםנביןלהתאבדותנסיוןאו,התאבדותעקבהמבוטח
מיוםשנהחט,(לאואםוביןבדעתושפההיההמבוטח
לאתרהפייסהחידושמיוםאו,הביטוחחוזהכריתת

נתבקשאם,הביטוחסמוםהגדלתביצועמיוםאושבוטלה
.הענייןלפיהכל,כזה

בהתאם,הביטוחסכוםמתשלוםהחברהפטורהבומקרהבכל(ג)
הנקיהפדיוןערךאתהחברהתשלם,החוקלפיאולפוליסה

תתבטלתשלומו(וענ,להלן(ד)7בסעיףכהגדרתוהפוליסהשל
.הפוליסה

עוברותגילויאי-3סעיף
בכתבוההצהרותהידיעותיסודעלנעשההפוליסהפי-עלהביטוח
מימטעםאו,והמבוטחהפוליסהבעלידי-עללחברהשנמסרו

עיקריתנאימהווהנכונותן.לפוליסההמצורפות,הענייןלפי,מהם
אורח,בריאותולמצבהמגיאעובדותאם.הביטוחשללקיומו
הוסתרו,תמבוטהשלועיסוקומקצועו,לידתותאריך,חייו

לתועיעדאו,הביטוחחוזהמדיתתלמאדעדההברהמידיעת
שאיננהתשובהניתנהאםוכן,הענייןלפי,שבוטללאתרתידושו
לפני,מטעמהאוהחברהידי-עלשנשאלהלשאלהובנהמלאה
ההוראותתחולנה,כאמורחידושואוהביטוחתוזהכריתת
:הבאות

מקרהאירעלאעוד3ל-היארשאית,לחברההדברנודע(א)
אוהפוליסהלבעלבהסעה,הביטוחחוזהאתלבטל,הביטוח
.למבוטח

(

"
הפוליסהבעלוכאי,והסעיףמכחהפוליסהאתהחברהביטלה
צמוד,הביטולשלאחרהתקופהבעדששילםהפרמיותלהחזר
הפוליסהבעלפעלאםזולת,המבטחהוצאותבניכוי,למדד
.מרמהבכוונת

שמקרהאו,הביטוחמקרהשאירעלאחרלחברההדברנודע(ג)
האמורפי-עלהביטוהחחהשנתבטללפניאירעהביסום
סכוםבתשלוםרקחייבתהחברהתהיה,לעיל(א)קטןבסעיף
הפרמיהשביןכיחסשהואיחסיבשיעור,מופחתביטוח

ידי-עלנקבעתשהיתההפרמיהלביןבפוליסהשנקבעה
.לאמיתןהאמורכזהעובדותכללידיעתההובאואילוהחברה

אםביטוחתגמשימתשלוםנשילפטורהתהיההחברה(ל
היהלאסבירמבטחאםאומירמהבכוונתניתנההתשובה
ידעאילו,יותרמרוביםביטוחבדמיאףחחהבאותומתקשר

.לאמיתןהמצבאת
,לעילזחבסעיףהאמורותלתרופותזכאיתתהיהלאההברה(ה)

מחידושואוהביטוחחוזהמכריתתשניםשלוששחלפולאחר
המבוטהאוהפוליסהבעלאםזחת,הענייןלפי,שבוטללאחר
תשובהניתנהשעליההעובדהאסלמעט,מרמהבכוונתפעלו
מקרהשקרהלפנילהתקייםהדלהוכגחמלאההיתהשלא

עלאוהמבטחחבותעל,מקרחועלהשפיעהשלאאו,הביטוח
.היעפה

הפרמיותתשלום-4סעיף
מבלי,בפוליסההקבועיםהפרעוןבזמניתשולמנההפרמיות(א)

באחת,כךעלכלשהןהודעותלשלוחחייבתתהיהשהחברה
הפרמיותתשלוםחובת.החברהתסכיםשלהןהתשלוםמדרכי בכךאיןאולם,הביטוחמקרהקרותעםנפסקת

אתלפתורכדי
קרותלפניחלופרעונןשזמןפרמיותמתשלוםהפוליסהבעל

.הביטוחמקרה
לאמורבהתאם,המבוטחשללשכרוצמודהתהיההפרמיהם)

לא(תשולנכלשהוחודשבגיןפרמיה.הביטוחפרטיבדף
השכרשולסשבעבורוהחודשלאחרלחודש13-מהיאוחר

פרמיה"ובין"הבסיסיתלתנגיתפרמיה"ביןתתעלקהפרמיה(ג)
.5בסעיףהמפורטיםהכלליםלפי"נוסףלחסכך

מ"בעלביטוחחברהמנורה.1-



מנייהש
א2וספח

-שבפיגורלסכוםתתוסף,במועדהכלשהיפרמיהשולמהלא(ד)
באותהבחברההנהוגבשיעור,ריבית-ממנונפרדבלתיכחלק

עת
~

כשהיא,.%15שלמשיעוריותרלאאך(%5.7יום
.בפועללתשלומהועדהפיגורהיווצרמיוםמחושבת

החברהתהיה,במועדהממנההלקאוהפרמיהשולמהלא(ה)
להוראותבכפיפותהפוליסהפיעלתביטוחאתלבטלזכאית
.זהלענייןהחוק

.בפוליסהכמצויין,התברהבמשרדילשלםישהפרמיותאת(ו)
לתשלוםלבנקקבעהוראתידי-עלגםהפרמיותאתלשלםניתן

כזהובמקרה(שיקיםשירות)החברהלחשבוןישירותפרמיות
,הפרמיהבסכוםבבנקהחברהחשבוןזיכויאתהחברהתראה

.כתשלומה
המפורטותהדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההסכמת(ן)

לא,מסוייםבמקום,הענייןלפי,פרעונהזמןלאחראו,לעיל
.כלשהםאחריםבמקריםגםכךלנהוגכהסכמתהתתפרש

המצטברהחסכוןוחישובהפרמיההלוקת-5סעיף
פרמיהביןחודשמדיתחולקזהנספחפיעללביטוחהפרמיה(א)

בדףהאמורפיעלנוסףלחסכוןפרמיהוביןהבסיסיתלתכנית
:הבאותהאפשרויותאחתלפי,הביטוחפרטי

מתוךהנקובהשיעור,נוסףלחסכוןקבועההקצאהישאם-
פרמיהיהיההפרמיהושארנוסףלחסכוןפרמיהיהיההפרמיה
.הבסיסיתלתכנית

וביןכספיכסכוםבין)מסוייםביטוחסנוםהתבקשאם-
הפרמיהחלוקת,(המבוטחשלהחודשישכרושלככפולה
פיעלהמבוטחבמותשישולםשהסכוםכדיחודשמדיתחושב
לסכוםשווהיהיההכולסהחסכוןיתרתלרבות)6סעיף

המבוקשהביטוח
ביטוחסכוםאונוסףלחסכוןקבועההקצאהבהעדר-

.הבסיסיתלתכניתתופנההפרמיהכל,מינימלי (
עתבכלהפרמיההקצאתאופןאתלשנותרשאיהפוליסהבעל(ב

מהשינויכתוצאהאםואולם,להברהבכתבהודעהי"ע
השינוי,המבוטחמותלמקרההביטוחסכוםל-יגוהמבוקש
מצבעלהצהרהתקבלשהחברהלאחררקלתוקפוייכנס

מצבאודותשיידרשאחרמידעכלאו/והמבוטחשלבריאותו
,כאמוראישורלקבלתעד.בכתבהשינויאתותאשר,בריאותו

.הפרמיותחלוקתבאופןשינוייחוללא
שכרועודכלשינויללאתישארשבפוליסההפרמיהחלוקת(ג)

,המדדעלייתמשגשנה%10-מביותוגדלאיםהמביטתשל
תקרת"מעלעלההמבוטחשלשכרואם.להלןכמפורט
פרמיהתהווה"החיתוםונקרת"מעלפרמיהכלאזי,"החיתום
לעלייתעובר,בפוליסההנהוגהחלוקהאופן.נוסףלחסנון
שחחברהלאחרורקאךיחול'החיתוםלתקרתשמעקרהשכר
מידעכלוגאוהמבוטחשלבריאותומצבעלהצהרהתקבל
הפרמיההגדלתאתותאשר,בריאותומצבאודותשיידרשאתר
,בכתב

פרמיהלשלדיהפוליסהבעלרשאי,החברהבהסכמת(ד)
פיעללשלדישעליוהחודשיוונלפרמיותבנוסףפעמית-חד

.נוסףלחסכוןכפרמיהתיחשבכזאתפרמיהוכל,הפוליסה
מהפרמיה%80שלהצבירההינההבסיסיהחסכוןיתרת(ה)

ההשקעותתוצאותפיעלמשוערכתכשהיאהבסיסיתלתכנית
.17בסעיףלאמורובהתאם ,

מהפרמיה%100שלהצבירההינההנוסףהחסכוןיתרת(ו
ההשקעותתוצאותפיעלמשוערכתכשהיאנוסףלחסכוןן

.17בסעיףלאמורובהתאם
יוגרתועודהבסיסיהחסכוןיתרתהינההכוללהחסכוןיתרת(ז)

.הנוסףהחסכון
ביןששולמהפרמיה,(ו)-ו(ה)ק"בסהאמורהשיערוךלעניין(ח)

ואילו,למודש1-בשולמהכאילותחושבלחודש15-ל1-ה
שולמהכאילותתושעואילךבתופש16-מהששולמהפרמיה

.תעוקבלחודש1-ב
הגמלהתשלוםתחילתלפנימוותבמקדהביטוחסכום-6סעיף

12לסעיףובהמאס,בתוקףהביטוחבהיותהמבוטחבמות.א
חודשיתגימלה,ליורשואולמוטבהחברהתשלם,להלן

:כדלקמןושתחושבשניםחמשבמשךשתשולם

הביטוחפרטישבדף"ביטוחוסכומיבטבלתהנקובהסכום(1)
החודשיתבפרמיהמוכפל,מותוביוםשהמבוטחגילוליד

שולמובוהאחרוןבחודשבפועלששולמההבסיסיתלתכנית
ועודו100-בומחולק,פרמיות

.המבוטחמותביוםהנוסףהחסכוןיתרת(2)
מבעללההמגיעחובכלשמתקבלמסכוםתנכההחברה(%

והןהפוליסהתגאיפיעלהןהמוטבאוהמבוטחאוהפוליסה
.דיןכלפיעלאחרבאופן

(3)פחות(2)+(1)תוצאתהכפלתתהיההחודשיתהגימלהא)

ההשקעותתיקתוצאותפיעלחודשמדיותשתנה0177,0-ב
ערךשווה)%206.0שלריביתבניכוי17בסעיףכמפורט
.א.%5שלשנתיתלריבית

לקבל,%המגיעההגימלהקבלתבמקום,רשאייהיההמוטב.ב
כסכום,(3)-(1)(א)6בסעיףהמפורטיםהסכומיםאת
רשאיהגימלהתשלומיהתחלתלאחר,כןכמו.פעמי-חד

המגיעיםהתשלומיםשארהווןאתלבקשיורשואוהמוטב
שהייתההבאההגימלהבסיסעליחושבהגימלההוון,לו

.%5.2שלשנתיתריביתולפיהווןאילולאמשתלמת

הפוליסהוסילוקפדיון,%ביט-7סעיף
פיעלהביטוחאתלבטל,עתבכל,רשאיהפוליסהבעל(א)

הפוליסהפדיוןערךאתולקבללחברהבכתבבהודעההפוליסה
ההודעהמסירתעםלתוקפוייכנסהביטול.להלןהמפורט
בהתאםהפוליסהפי-עלהביטוחבוטל.לחברההאמורה
בין,לעיל(ה)4סעיףלהוראותבהתאםאוזהסעיףלהוראות

לסכוםהזכותתבוטל,החברהידיעלאוהפוליסהבעלידיעל
ערךישולםהמבוטחמותובמקרה,6ק"ספיעלביטוח
.בלבדהפדיון

יתרתמתוךלהלןשיפורטלשיעורהשווהיהאהפדיוןערךט)
.(ישאם)הנוסףהחסנוןמיתרת%100ועוד,הבסיסיהחסכון

שיעורפרמיותשולמושבגינםחודשים'מס
11-0%0.50
23-12%0.60
35-24%0.70
47.36%0.80

59-48%0.90
%0,100ויותר60

נוסףובתנאי,חודשים60-מפחותפרמיותששולמובמקרה(ג)
מועדוביןהפרמיותתשלוםהפסקתביןיותראושנהשחלפה
החסכוןמתוךהשיעור("המסולקהערך"תקופת),הפדיון
.להלן1'מסבלוהכמפורטייקבעהבסיסי

אולמבוטחאוהפוליסהלבעלהחברהתשלםמקרהבכל(ד)
הפדיוןערךשהואהפוליסהשלהגליהפדיוןערךאתלמוטב
אוהמבוטחאוהפוליסהמבעללההמגיעחובכלבניכוי עלהןהמוטב

.דיןכלפיעלאחרבאופןוהןהפוליסהתנאיפי בסעיףהמוזכרותבנסיבותהפוליסהאתהחברהתבטלאס(ה)

ט)קטןלסעיףבהתאםתהיההפדיוןלערךהזכאות,לעיל(ה)4
.לעיל

שתתבקשמהיוםיום30תוךישולםהכוללהפדיוןערך(ו)
.החוקלהוראתבכפיפות,לשלמוהחברה

פדיוןלאחרביטוחיכיסויהמשך-8סעיף
לפנותרשאייהיההמבוטח,הפוליסהפדיתשלמקרהבכל(א)

0ז%עדשלהביטוחיהכיסויהמשךאתאבקשלחברה
החיסנתיתרתפחותהבסיסיתהתפניתשלהביטוחמסינוט

אתושילםשהמשיךומחנאינוסףחיתוםללא,המצטבר
.ומלארצוףבאורחהמתאימההפרמיה

(נוסףריסקנכחלנוספיםביטוחיםבפחיסההמבוטחרכש(ג)

אלחכביטוחיםגםההיסוילהמשךזכאייהיה,והרחבות
.לעיל(א)8בסעיףכמתואר

ימ'בעלביטוחחברהמנורה
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הפייסהחידוש-9סעיף
בעלרשאי,שולםלאהפדיוןשערךובתנאי,הפוליסהבוטלהאם

יהיהזהסעיףפיעלהפוליסהחידוש.חידושהאתלבקשהפוליסה
,דעתהשיקולפי-על,החברהידי-עלשייקבעולתנאיםבהתאם
ותנאיבמלואוישולםהחידושבגיןשהחובובתנאי,החידושבמועד
.זהתשלוםבמועדחיעודנושהמבוטחנוסף

גימלהתשלים-10סעיף
ולכלבקשתופ"עגימלהלקבלתהמבוטחשלוכאותובעת(א)

החלחודשיתגימלה,למבוטחהחברהתשלם,70בגילהמאוחר
קבלתעם.חייוימילכל,הבקשהשלאחרלחודש1-מה

אוהביטוחסכוםבתשלוםחייבתהתברהתהיהלאהבקשה
.אחרסכוםכלאוהפדיוןערך

ביוםהפוליסהשלהנקיהפדיוןלערךשווהיהיההגימלהסכוםט)
זהמקדם.10000-בומתולקגמלהבמקדםמוכפלהבקשה
החברהשינתהלאעודכלתקףויהיההביטוחפרטיבדףמופיע
הגימלהמקדמיאת

"
עדולפחות,((ו)10בסעיףמפורט

.הפיטותפרטיבדףהנקובהתאריך
הגימלהתוגרל,שנה15-מלמעלהפרמיותושולמובמידה(ט

עבורהששולמהנוספתשנהכלבגין3לבסעיףלאמורמעבר
25לאחר%5תוספתלמקסימוםעד,546.0-במלאהפרמיה
.מלאהפרמיהתשלוםשנות

תקופתולמשךבחייםהואעודכללמבוטחתשולםהגימלה(ד)
מועדלאחרהמבוטחמותבמקרה.גימלאות180שלמינימום
גימלהתשלומי180לוששולמוולפניהגימלהתשלוםהתחלת
180תוםעדלמוטבהגימלהתשלומייימשכו,חודשיים

.הגימלהתשלומיהתחלתמאזהחודשייםהתשלומים
ישתנה,זהסעיףפיעלגימלהלקבלהמוטבאוהמבוטחהחל(ה)

במפורטההשקעותתיקתוצאותפיעלחודשמדיסכומה
שנתיתלריביתערךשווה)%206.0שלריביתבניכוי17בסעיף

.(546.2של
שבדףהגימלהבפיסקתהנקובהתאריךלאחר,רשאיתהחברה(ו)

שיהיהחדשלמקדםהגימלהמקדםאתלעדכן,הביטוחפרטי .המפקחבאישור,הגימלהמקדםשלמחדשלעידכוןעדבתוקף

וכןהעבריתבשפהיומייםעיתוניםבשנייפורסםזהעדכון
.השנתיהדיווחבעתעצמולמבוטח

אחתפעם,המבוטחוכאי,(ו)בסעיףלעילהאמורלמרות(ז)
עדלוהמובטחהגימלהמקדםאתלקבעהביטוחבתקופת
מתחילתאוהאחרוןהמקדםעדכוןממועדשניםלשבע

בכתבהודעהכךעלשנתןובתנאי,מביניהםהאחרון,הביטוח
.לתגרה

חלוואות-11סעיף
ייקבעואשרהריביתשיעוריולפיהתנאיםלפיתינתןההלוואה(א)

שהחברהבתנאיוזאת,ההלוואהמתןביוםהחברהידיעל
להסדרבכפיפות,הפוליסהלבעלההלוואהמתןאישרה

.התחיקתי
מסכוםתקוזן,כלשהימסיבה,הפוליסהביטולשלבמקרהנט

.מוקדמתהודעהמתןללאההלוואהיתרתהפדיון
הפוליסהושעבודחמוטלקביעת2ג-סעיף

אך,הפוליסהתנאיפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(א)
.דיןפיעלליורשואובפוליסההרשוםלמוטבורק

תנאיפיעלבסכוםמוטבהמזכההביטוחמקרהאירעבטרם(ב)
הרשוםהמוטבאתלשנותהפוליסהבעלרשאי,הפוליסה
להשנמסרהלאחררקהחברהאתיחייבהשינוי.בפוליסה
נרשםוהוא,הפוליסהבעלבחתימת,כךעלבכתבהוראה

.בפוליסהידה-על
מוטבלקבעיזכאיהפוליסהגעליהיהלאמקרהבשיםט)

לקביעהמוסבשלקציעהלשנותאו,חוורתבלתיבקביעה

בכתבהסכמתהאתמראשלכךיקבלאטאלא,חוזרתבלתי .החברהשל
,בפוליסההרשוםלמוטבהמגיעהסכוםאתהחברהשילמה(ד)

בכתבהוראהפי-עלבין,במקומוכמוטבאחרבה(נרשובטרם
ידי-עלהמאושרתצוואתופי-עלוביןהפוליסהבעלבחתימת

משוחררתהחברהתהא,לאחרתשלוםעלהמורה,המשפטבית

מיוכלעזבונו,הפוליסהבעלוכלפיאחדאותוכלפיחבותמכל
.במקומושיבוא

בעליהיה,בחייםו.עוזשהמבוטחובתנאי,בתוקףהפוליסהאם(וק)
אתיחייבלאזהשעבוד.הפוליסהאתלשעבדרשאיהפוליסה
דברעלבכתבהודעההחברהקיבלהאםאלא,החברה
,המוטבשלזכויותיהם.הפוליסהבעלידי-עלחתומה,השעבוד

.האמורלשעבודכפופותיהיווהמבוטחהפוליסהבעל

ותשלומההמציעה-13סעיף
כךעללהודיעהמוטבאוהפוליסהבעלחייב,המבוטחבמות(א)

.לונודעשהדברלאחרמידלחברהבכתב
המפורטיםהסכומיםאתלמוטבהחברהתשלםהמבוטחבמותט)

.לעיל6בסעיף
כאמורהביטוחמקרהבעקבות,הפוליסהפי-עללתשלוםתביעה(ג)

יהיהשניתן,תביעהטופסגביעלבכתבלחברהתימסר,לעיל
המסמכיםכלאליוויצורפודרישהפי-עלמהחברהלקבלו

.סבירבאופןבוהמבוקשים
תוךלחברהלמסור,הענייןלפי,המוטבעלאוהפוליסהבעלעלדן)

הנוספיםוהמסמכיםהמידעאת,לכךשנדרשלאחר,סבירזמן
עליו,ברשותואינםואם,חבותהלבירורלחברההדרושים

.להשיגם,שיוכלככל,לחברהלעזור
התחייבותמכלהחברהתשוחרר,התביעהתשלוםידי-על(ה)

שבגינוהפוליסהשלחלקמאותואו,מהפוליסההנובעת
.התביעהשולמה

מותבמקרההפוליסהפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(ו)
והמסמכיםהמידעלהשנמסרומהיוםיוםפ3תוך,המבוטח
.לעיל(ד)קטןוסעיף(עקטןבסעיףכאמור

לההמגיעחובכל,הפוליסהכגיןתשלוםמכלתנכההחברה(ז)
תנאיפי-עלהן,המוטבאו,המבוטחאו,הפוליסהמבעל

.דיןפיעלאחרבאופןוהןוופוליסה

גילהוכחת-14סעיף
יוםלפינקבעהמבוטחגיל,המבוטחשלגילולפינקבעתהפרמיה
אולושקדםזה,הביטוחתחילתלתאריךביותרהקרובהולדתו

.אחריוהבא
לשביעות,תעודהידי-על,לידתותאריךאתלהוכיחהמבוטחעל

.החברהשלרצונה
שלבמקרהאו,וכנהמלאהשאינהתשובהמתןשלבמקרה
הוראותיחכו,הממוטחשללידתולתאריךבקשרעובדותהעלמת
.הפאירהשל3סעיף
הצמדהתנאי-15סעיף

ביןלמדדהצמדההפרשייתווספוהביטוחפרטיבדףלפרמיה(א)
ביצועביוםהידועהמדדלביןבפוליסההנקובהבסיסיהמדד
בנקאיתהעברהפי-עלתשלוםשלבמקרה.בפועלתשלוםכל

זיכוייזםייתשב,קבעהוראתשלאו,החברהחשבוןלזכות
.בפועלהתשלוםביצועכיוםבבנקהחברהחשבון

יתווספו,הביטוחפרטיבדףבשקליםנקובהביטוחסכוםאם(ב)
הנקובהבסיסיהמדדביןלמדדהצמדההפרשיהביטוחלסכום

.(א)5סעיףפיעלהחישובביוםהידועהמדדלביןבפוליסה

ודיווחחשגונותניהםהשקעות-16סעיף
מיתרבנפרדינוהלו,לתקנותבהתאםתבוצענהההשקעת(נא

.נפרדיםחשבונותלגביהןוייערכוהחברההשקעות
,הבלעדידעתהשיקוללפיהחברהידי-עלייעשוההשקעות(ב)

בתשואותהתחשבותתוךמקצועיותמידהאמותפי-על
שלעניינםפניעלשיקולוכלענייןכללהעדיףומבליובסיכונים

בשקידה,לבבתוםוזאתהתכניתבמסגרתהמבוטחיםכלל
,ההשקעותעללהחליטבבואה.גאותהובזהירותסבירה
:אלהאתהשארביןהחברהתשקול

לתשואותלבבשים,סוגמאותוחילופיתהשקעהאפשרות(1)
.ביביהםוליחסהצפוייםולסיכונים

ההשקעהכדאיותגם-ערךבניירותחיאההשקעהכאשר(2)
כלכליותמידהבאמותכשהיאהערך-ניירלאיכותבהתאם

מ"בעלביטוחחברהמנורה-3
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אתגם-חובבאגרותהיאההשקעהוכאשר,מקובלות
לפילהתחייבותמספקתבטוחההיאואםהבטוחהאינות
.החובאגרת

עסקיעלהדיווחתקנותפיעלהודעותלמבוטחתשלחהחברה(ג)
.לעתמעתשישתנוכפי(ביטוחבחוזיתנאים)ביטוח

החסכוןיתרתשיערוך-17סעיף
החשבוןהחברהתערוך,ון.האחוהעסקיםביום,לחודשאחת(א)

.החודשי (
:כדלקמןלנוסחאותבהתאםייערךהחודשיהחשבוןט

אתחודשמדיהחברהתקבעהחודשיהחשבוןבמסגרת(1)

.החודשיהמשוערךהשווי (2)
בשיעורחודשייםניהולדמיההשקעותמתוךתגבההחברה

.החודשיהמשוערךמהשווי1/פ%2של
החברהידי-עליקבעהחודשיהחשבוןעריכתבמסגרת(3)

Rmשתסומן,ההשקעותשלהחודשיתהתשואהשיעור

:(ך-הבחודש

:נגדיר

.השוטףהחודשבסוףההשקעותשלהמשוערךהשווי44
תביעותבגיןשהשתחררהDACבניכויביטוחעתודת84

.החודשבמשךששולמו
.הקודםהחודשבסוףההשקעותשלהמשוערךהשווי4ם
.החודשבמשךההשקעותבתיקשהושקעוסכומים4ם
.ג-מ%6.0של12-ההחלק-ניהולדמי4[

שניתנוהלוואותכוללותהשקעות,ספקהסרלמען
לאותוהשייכיםומזומנים,הפוליסותפדיוןערךבמסגרת

.השקעותתיק
Rm=(0-0-8+4-ש)אוי (2/8

(0*ם-

שלאבסכום,הניהוללדמיתוספתלגבותרשאיתהחברהא)
,ההשקעותתיקשלהראליתמהתשואה%15עליעלה
ותיגבהשתחושב,לעילהקבועיםהניהולדמיניכוילאחר
;להלןלאומרבכפוף

בערכיםשנתיבסיסעלשנהמדיתחושבהתוספת(א
-"שנה"זהלעניין,שלילייםאוחיובייםראליים
שלבדצמבר31עדפלוניתשנהשלבינואר1-מתפוקה
,שנהאותה

כלבחישובואולם,חיוביתתוספתרקיגבההמבטחם)
בשניםשנצברהשליליתתוספתתנוכהחיוביתתוספת
ןקודמות

השנתאולביטוחההצטרפותבשנת,האמוראףעל(ג)
ממועדהתוספתחישוביערך,הפוליסהסיום

העגןןהשלפי,הסיוםלמועדעדאוההצטרפות
בניפוקשעורתחושבראליתתשואה,זהסעיףלעניין
הידועיםהשעוריםלפיהמדדשלהירידהאוהעליה
שלגביה(התקופותוםליוםועדהתקופהתחילתמיום

.להלןכמפורטלפוליסהתיוחס,התשואהיתרת
פיעלתשוערכנההנוסףהחסכוןויתרתהבסיסיהחסכוןיתרת(ג)

דמיניכוילאחרהראליתמהתשואה%85דהיינו,נטוהתשואה
,זהבסעיףלאמורבכפוף,הקבועיםהניהול

לחברההודעות-9גסעיף
המוטבאוהמבוטח,הפוליסהגעלשלוההצהרותההודעותכל

לחברהורקאךימסרוהמסמכיםוכלבכתבלחברהתוגשנה
החברהמסניפיבאחדאו,בפוליסהכרשום,הראשיבמשרדה
בכתבהחברהתודיעשעליהאחרתבכתובתאו,הארץברחבי כל.(תודיעאם)לזמןמזמןהפוליסהלבעל

אובפוליסהשימי ורשמהבכתבלכךהסכימההחברהאםרקלתוקפויננםבתנאיה

.לפוליסהבתוספתאובפוליסהכדעלמתאיםרישום

פוליסהאבדן-20סעיף
אךתעשה,הושחתהאושאבדהפוליסהבמקום,פוליסהעריכת
הפוליסהבעל.הפוליסהבעלידי-עלהודעהשתימסרלאחרורק
והוצאות,כאלהיהיואם,ממשלתייםואגרותמיסיםבתשלוםישא

.חדשהפוליסהעריכת

נוספיםתשלומים-21סעיף
המיסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהבעל

עלהמוטלותאוהפוליסהעלהחליםוהעירונייםהממשלתיים
שהחברההאחריםתשלומיםכלועלהביטוחסכומיעל,הפרמיות
קיימיםהאלההמסיםאםבין,הפוליסהלפילשלםמחוייבת
תקופתבמשךעליויוטלואםוביןהפוליסההוצאתבתאריך
.לתשלוםעדאחרומןבכלאו,קיומה

התיישנות-22סעיף
שניתשלושהיאהפוליסהפי-עלתביעהשלההתיישנותתקופת
.הביטוחמקרהקרותמיום

כתובתשינוי-23סעיף
אתהעתיק,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלאם

החברהיוצאת,חברהכךעלהודיעולאכתובתואתשינהאודירתו
האחרונההכתובתלפיהודעותיהמשלוחידי-עלחובתהידי .לההידועה

השיפוטמקום-24סעיף
בסמכותורקאךתהיינההזאתהפוליסהמתוךהנובעותהתביעות

.אביב-בתלהמוסמךהמשפטבית

כללי-25סעיף
לביןהפוליסהשלהכללייםהתנאיםביןסתירהשלבמקרה
בהתאמההמסוייםהנספחתנאייחולו,מסוייםנספחשלהתנאים

.הכללייםהתנאיםיתולוהפוליסהחלקישארועל

.החישובנעשה

(ג)יסעיףפיעלסילוקלאחרפדיוןערבישיעור:1'ס
הפדיוןמועדוביןפרמיותתשלוםהפסקתממועדשחלפושלפותשניםןחודשי[ -תועלות[

]021-1]34]6-5,74

59.541%9.561%.%ן[52."4[094.50[11-1[

67.%ן,%7.65,61,96.63."4[60.%[23-12[

75.%ן,296.74[72.%ן,71.%[%09.70[35-24[ ג84)לן09.83(,ג82)9ןג81)9ן==,==;,

ג94)9ן%0.93ןלפ92ן%0.91[091.90[4849[

-------ןןןן%09.100[י60[

-------- ט-טו

י%5.5
%5.89

%0.77
%0.86
%0.95

12-11

%8.63

%4.71
%4.78
%0.86

%0.98

--ימך ,ש-1
)1.66

)3.73
)8.79

)0.87

)0.96

)1-15

68.י4

75.ל2
81.ל2
87.י0

~

ee.o

18-17

%7.70

%1.77
%2.81
%0.87
%0.96

%0.87
%0.98

מ"בעלביטוחחברהמנורה-4-


