
2=שפחשמנירה

(קשותמחלות)טופייאורייקרןלביטוחהנללייםהתנאים

הגדרות-1סעיף
המשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
)להלןכמפורטלצידוהמופיעה

.מ"בעלביטוחחברהמנורה-החברה
המצורפיםנספחוכלההצעהוגןזהביטוחחוזה-הפוליסה

.לה
עםהמתקשר,תאגידאואדםבניחבר,האדם-הפוליסהבעל

בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחבחוזההחברה
.הפוליסהכבעל

נקובשמוואשרהפוליסהלפיבוטחושחייוהאדם-המבוטח
.כמבוטחבפוליסה
תשלומיםלקבל,הפוליסהלתנאיבהתאם,הזנאי-המוטב

.מהחברה
בלתיחלקוהמהווהלפוליסההמצורףדף-הביטוחפרטידף

,הספציפיהביטוחופרטיהפוליסהמספרהכולל,ממנהנפרד
.הביטוחתקופתלרבות
פרטיבדףהנקוביםהראשוניםהביטוחדמי-בסיסיתפרמיה
.הביטוח
הפוליסהבעלשעלאחריםותשלומיםהביטוחדמי-הפרמיה
האמורהתוספתכללרבות,הפוליסהתנאילפי,לחברהלשלם

.בפוליסה
פרטידף"בגנזההנקובה0נום-הבסיסיהביטוחסכום

."הביטוח
פרטידף"בהנקובהב0י0יהביטוח0נום-הביטוחסכום

תנאי"סעיףהוראותפי-עללמדדמוצמדנשהוא,"הביטוח
.בפוליסה"הצמדה
.לפוליסה"הצמדהתנאי"בסעיףבמשמעו-המדד

עלבפיקוחבחוקכמשמעותוהביטוחעלהמפקח-המפקח
.1981-א"התשמ,ביטוחעסקי
,1981-א"התשמ,ביטוחע0קיעלהפיקוחחוק-הפיקוחדיני

.מכוחואו/וזהחוקפיעלוהוראהצו,אישור,תקנהכללרבות
עלהחל,1981-א"התשמהביטוחחוזהחוק-החוק

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

.לעתמעתשתחולנהנפי

החברהחבות-2סעיף

לתוקפהנכנסת,הפוליסהפיעל,החברהשלחבותה(א)
זאתאולם,בפוליסהכמצויין,הביטוחהתחלתבמועד
הנקובה,הראשונההפרמיהבמלואהששולמהבתנאי

וכן,החברהידי-עלהמוצאת,הראשונההחיובבהודעת
שמיוםנוסףובתנאיתשלומהבתאריךחישהמבוטח
חתימתומיוםאוהרפואיתהבדיקהלמבוטחשנעשתה

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

.המבוטח
לגרועומבלילעיל(א)קטןבסעיףהאמוראףעל(ב)

,זהנספחפיעלאחראיתתהיהלאהחברה,בומהאמור

מהמחלותכמהאובאחתחלהוהמבוטחבמקרה
הצורךשלקיומונתגלהולאו(א)5בסעיףהמנויות
(א)5בסעיףהמנוייםמהניתוחיםכמהאואחדבביצוע
מהניתוחיםכמהאואחדבמבוטחבוצעולאובמבוטח
החליום90שלתקופהבמשך(א)5בסעיףהמנויים

קבלתממועדאוזהנספחפיעלהביטוחתחילתמיום
:להלן)מביניהםהמאוחרלפי,בחברהלביטוחההצעה

מקרהכאשריחוללאזהתנאי.("האכשרהתקופת"
.מתאונהנובעהביטוח

עובדותגילויאי-3סעיף
וההצהרותהידיעותיסודעלנעשההפוליסהפי-עלהביטוח
או,והמבוטחהפוליסהבעלידי-עללחברהשנמסרובכתב
מהווהנכונותן.לפוליסההמצורפות,הענייןלפי,מהםמימטעם
למצבהנוגעותעובדותאם.הביטוחשללקיומועיקריתנאי

שלועיסוקומקצועו,לידתותאריך,חייואורח,בריאותו
חוזהכריתתלמועדעדהחברהמידיעתהוסתרו,המבוטח
וכן,הענייןלפי,שבוטללאחרחידושולמועדעדאו,הביטוח

שנשאלהלשאלהוכנהמלאהשאיננהתשובהניתנהאם
אוהביטוחחוזהכריתתלפני,מטעמהאוהחברהידי-על

:הבאותההוראותתחולנה,כאמורחידושו
מקרהאירעלאעודכל-היארשאית,לחברההדברנודע(א)

לבעלבהודעה,הביטוחחוזהאתלבטל,הביטוח
.למבוטחאוהפוליסה

או,הביטוחמקרהשאירעלאחרלחברההדברנודע(ב)
פי-עלהביטוחחוזהשנתבטללפניאירעהביטוחשמקרה
רקחייבתהחברהתהיה,לעיל(א)קטןבסעיףהאמור

כיחסשהואיחסיבשיעור,מופחתביטוחסכוםבתשלום
שהיתההפרמיהלביןבפוליסהשנקבעההפרמיהשבין

העובדותכללידיעתההובאואילוהחברהידי-עלנקבעת
.לאמיתןהאמורות

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

.מרמהבכוונתפעלוהמבוטחאוהפוליסה

לפרמיהותוספתהפרמיותתשלום-4סעיף
מבלי,בפוליסההקבועיםהפרעוןבזמניתשולמנההפרמיות(א)

חובת.כךעלכלשהןהודעותלשלוחחייבתתהיהשהחברה
פרעונהשזמןהפרמיהתשלוםעםנפסקתהפרמיותתשלום

שזמןפרמיותלגביפרט)המבוטחמותלפנילאחרונהחל
.(לכןקודםחלפרעונן

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

ועדהפיגורהיווצרמיוםמחושבתנשהיאעתבאותה
.בפועללתשלומה

זכאיתהחברהתהיה,במועדההפרמיהשולמהלא(ג)
להוראותבכפיפותהפוליסהפיעלהביטוחאתלבטל

.זהלעניין"החוק"

מ"בעלביטוחחברהמנורהמתוך16עמוד224ע2003/01



מנייהש
.בפוליסהכמצוין,החברהבמשרדילשלםישהפרמיותאת(ד)

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

ורקאךזאתאך,בפוליסההרשוםהביטוחסוכןבאמצעות
.בחברהלפקודת(ים)בשיק

הדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההסכמת(ה)
במקום,הענייןלפי,פרעונהזמןלאחראו,לעילהמפורטות

במקריםגםכךלנהוגכהסכמתהתתפרשלא,מסוים
.כלשהםאחרים

פרטיבדףכמפורטקבועהינוהפרמיהנקבעהלפיוהשיעור(ו)
החברהזאתלמרות.האחריםהפוליסהובתנאיהביטוח
הביטוחותנאיהפרמיהחישובב0י0אתלשנותזכאית

בהסתמך,מכןלאחרשנהגלובתום05.1.1ביוםלראשונה
לעומתבפועלהסינוןבחינתכדיתוךהעברנסיוןעל

oולפיהתחזית ~ olnובנפוףזושבתבניתהאקטוארי

יכנסכזהשינוי.הביטוחעלהמפקחשלמראשלאישור

.למבוטחהחברההודעתלאחריוםשלושיםלתוקפו

כמפורט,בתאריכיםתגדלזהנספחפי-עללביטוחהפרמיה(ז)
,תאריכיםבאותםהמבוטחגילולפי,הביטוחפרטיבדף

מתאריכיםהחלהפוליסהשלהפרמיהתגדללכךובהתאם
.אלה

הביטוחומקרההביטוחסכום-5סעיף
(ב)2לסעיףבכפוף,ישולםזופוליסהפי-עלהביטוח0נום(א)

)להלןכהגדרתוהביטוחמקרהבקרות,לעיל

המפורטותמהמחלותבנמהאובאחתהמבוטחמחלתגילוי
להלןהמפורטיםמהניתוחיםכמהאואחדביצועאו/ו,להלן

נוסףובתנאיהאנשרהתקופתלאחרזאת,במבוטח
.המחלהגילוילאחריום30לפחותבחייםנשארשהמבוטח

בתוךמובלעתיום30שלזותקופה,ספקהסרלמען
ווידואלצורךומחלהמחלהבגלהמוזנרותאחרותתקופות
)המחלה

אוקטעהחלפתמתבצעתבוניתוח)העורקיםאבניתוח.א
ובלבדהבטניןאוהחזיהעורקיםאבמפרצתתיקון

אוקוארקטציהכגון)מולדתאינההניתוחשסיבת
סעיפיםתיקוןלשםבוצעשהניתוחאו(מרפןתסמונת

.העורקיםמאב
שלקיומהאבחןהמטולוגבומצב:אפלסטיתאנמיה.ב

העצםמחשלכרוניכשלקיים,אפל0טיתאנמיה
וקיים,וטרומבוציטופניהלאוקופניה,באנמיההמתבטא

)הבאיםמהטיפוליםיותראובאחדרפואיצורך

.דםבעירוייטיפול.1
.צמיחהבגורמיטיפוליםמתן.2
.חיסוןמדכאתבתרופהטיפול.3
.עצםמחהשתלתביצוע.4
שתישלהפיךויבלתיקבוע,מוחלטראיהאיבוד:עוורון.ג

אוממחלהכתוצאה,קליניתבבדיקהמתועד,העיניים
.תאונה
רופאח"דוי"עומתועדמאובחןלהיותחייבהעיוורון
.המקובליםהקלינייםהמבחניםלפימומחהעיניים

באופןהגדליםתאיםהכוללממאירגידולנוכחות)סרטן.ד
מתפשטיםאו,שכנותלרקמותוחודריםמבוקרבלתי

.הדםמערכתאו/והלימפהמערכתבאמצעות

224נספח

:כוללאינוהביטוחמקרה
אודיספלזיה)מקומיסרטןאוסרטנייםפרהמצבים.1

הערמוניתסרטןאו(אSITU1ממוקדסרטן
.(1זבדרגהTNMבקלסיפיקציה

שעובי,ממאירהמלנומהלמעטעורסרטןסוגיכל.2
Breslow3או,מ"מ5.1עלעולהשלהClark Level.

שרירשלומופחתתקיןבלתיתפקוד:קרדיומיופתיה.ה
נמונהתפקודיתולדרגהלבספיקתלאיהגורם,הלב

.(43איא)
ולאואיסכמיתקרדיומיופתיהכוללאינוהביטוחמקרה

לשימושאואלכוהוללצריכתמשניתקרדיומיופתיה
.בסמים

,מתמשךהכרהחוסרשלמצב:(קומה)הכרהחוסר.ו
אוממחלה,יזומהויבלתיאמצעיתבלתי,ישירהכתוצאה
הנמשכתלתקופה,חיצונייםלגירוייםתגובהללא,תאונה

.לפחותיום30
כתוצאההכרהחוסרשלמצבכוללאינוהביטוחמקרה

.בסמיםשימושרקעעלאואלכוהולמצריכת
הלבמשרירבחלקפגיעה:(הלבשריראוטם)לבהתקף.ז

באספקתהפוגעתכלילידםכלישלמחסימהכתוצאה
.החלקלאותוהדם

שלושתכלקיוםעלמושתתתלהיותחייבתהאבחנה
)הבאיםהקריטריונים

.בחזהלחץאוחזהכאבי.1
.ג.ק.באאי0כמייםשינויים.2
.התקןלערכימעלבדםהלבאנזימיבערכיעליה.3
CABG(ללבמעקפיםניתוח.ח

(

שלמעקףמבוצעבוניתוח:
העורקיםצנתורכולללא)כליליבעורקחסימהאוהיצרות
ביתפתיחתללאחיתוךאוהרחבהופעולותהכליליים

.(החזה
י"ערווקסקולריזציהפעולותכוללאינוהביטוחמקרה
.הלבשרירלדופןצמיחהגורמישלהזרקהולאולייזר

לתיקוןאנדו0קופיאופתוחניתוח:הלבבמסתמיניתוח.ט
שסיבתובלבד,הלבממסתמייותראואחדהחלפתאו

.מולדלבמוםאינהההחלפהאוהתיקון
משמעותיתירידה)מוקדמתדמנציהאואלצהיימרמחלת.י

מנזקבתוצאה,איבודםאובזנרוןאו/והקוגניטיביתבינולת
.המוחלרקמתהפיךבלתי

בהתב00מומחהנוירולוגי"עתיעשההמחלהקיוםקביעת
נקודות24-מפחותשלתוצאה)יעודייםמבחניםעל

.(מינימלימנטליoluuoבבחינת
בסמיםשימושרקעעלדמנציהכוללאינוהביטוחמקרה

.אלכוהולאו
שלוחריפהקשהדלקת:המחדלקת-אנצפליטיס.א"י

קרותממועדחודשיםשלושהלאחר,הגורמת,המח
לפילפחות%30שלבשיעורצמיתהלנכות,האירוע
.לאומילביטוחהמוסדמבחני

)דםלעירוימשנית)AIDS(נרכשחיסוניכשלמחלת.ב"י

חיסוניכשללמחלתהגורםבוירוסהמבוטחהדבקות
חוליםבביתניתןאשרדםמעירויכתוצאה(5חז4)נרכש

חולהאינושהמבוטחנוספיםובתנאים,בישראל
עירויבעקבותנגרמהשהמחלהאישורוקייםבהמופיליה

.הדם
סופניתכליתיתמחלה:כרוניתכליתיתספיקהאי.ג"י

שלהפיךבלתיכרוניכליתיתפקודבחוסרהמתבטאת
האבחנה.לצמיתותדיאליטיבטיפולוצורךהכליותשתי

.מומחהנפרולוגי"עלהקבעחייבת
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חדהכליתיתספיקהאיכוללאינוהביטוחמקרה

.שבועות10תוךשחולפת
סופניתכבדמחלת:(שחמת)סופניתכבדמחלת.ד"י

שנייםובקיוםבבדיתספיקהבאיהמתבטאת(שחמת)
)הבאיםהממצאיםמתוך

קבועהצהבת.1
משמעותיתמימת.2
בושטדליות.3
הפטיתאנצפלופתיה.4

לצריכתמשניתבכבדפגיעהכוללאינוהביטוחמקרה
.אלכוהולאותרופות,סמים

מוחלטאיבוד:(מלאהאפאזיה)לדברהיכולתאיבוד.ו"ט
חודשים6לפחותהנמשךלדברהיכולתשלהפיךויבלתי
י"עלהיקבעחייבתהאבחנה.תרופתילטיפולניתןואינו

.קלינייםוממצאיםהדמיהעלבהתב00מומחהנוירולוג
כתוצאההנגרםדיבוראיבודכוללאינוהביטוחמקרה

.פסיכיאטריתממחלה
T ~ iU.לפחותהמכסהשלישיתבדרגהנויה:נרחבתכויה

משטח%7לפחותהמנסהאוהגוףפנימשטח%20
.חלקםאוהפניםאתשמכסהובלבדהגוףפני

השתלתביצועהמחייבבריאותימצב:איברהשתלת.ז"י
אדםשלמגופואםבין,הבאיםמהאיבריםיותראואחד
לתוכניתהתקבלוהמבוטח,מלאכותיאיבראםוביןאחר

)איבריםלהשתלתהישראליההשתלותבמרכז

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

קבועהמפגיעההנובעקבועשריריםשיתוק:4[5.ח"י
הכולל,המוטורייםמהעצביםיותראובאחדוכרונית

)מומחהנוירולוגי"עשאובחנו,הבאותהפגיעותאת

1.5]4.

.מתקדמתשריריתדיסטרופיה.2

.מתקדםבולברישיתוק.3

כתוצאהעצביתפגיעהכוללאינוהביטוחמקרה

.הפוליוממחלת
שלמתהליךכתוצאההנגרמתמחלה:נפוצהטרשת.ט"י

בעמודאובמחהלבןהחומרשלדהמיאליניזציה
.השדרה
קריטריוניםבגלבעמידהמותנההביטוחמקרה
)הבאים

.נוירולוגי"עהמחלהקיוםאישור.1
.טיפוסיותמוחיותלזיויתלקיוםMRI-בהוכחה.2
מחאו/והמחגזעאו/והראיהעצבשלמעורבות.3

.אחרתמוטוריתמעורבותאו/והשדרה
אוקבועהשריריםחולשת)שריריתדיסטרופיה.כ

י"עהמאובחנת,השרירמחלתרקעעל,מתקדמת
וביופסיהטיפוסיתEMGבדיקתסמךעלמומחהנוירולוג

.השרירשל
התנועהשלהפיךויבלתיקבוע,מוחלטאיבוד:שיתוק.א"כ

מחממחלתאומפגיעהכתוצאה,לפחותגפייםבשתי
.המחאו/והשדרה

הפוגעתמתקדמתמוחיתפגיעה:פרקינסוןמחלת.ב"כ
,ברעדוהמתבטאת,הגוףשלהמוטוריבתפקוד
.איבריםתגובתובאיטיותאיבריםבנוקשות
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נוירולוגי"עאבחנהבקיוםמותנההביטוחמקרה
יכולות6מתוך3לפחותשלובאיבודמומחה

6עלהעולהלתקופה,(מ4['5)יומיומיותלפעילויות

)יעודיתרופתיטיפולחרף,חודשים

ולשכבלקום.1
ולהתפשטלהתלבש.2
ולהתקלחלהתרחץ.3
ולשתותלאכול.4
הסוגריםעללשלוט.5
(גלגליםלכיסאאולמיטהמרותק)ללכת.6

.מומחהנוירולוגי"עתיעשההאבחנה
רקעעלכאמורפגיעהכוללאינוהביטוחמקרה

.הרעלהאותרופתי
בקבוצתקבועשריריםשיתוק)(ילדיםשיתוק)פוליו.ג"כ

יותרוהנמשךהפוליווירוסשלמפגיעההנובע,שרירים
.חודשים3-מ

הפוליווירוסשלובבידודבאבחוןמותנההביטוחמקרה
.השדרהעמודבנוזל

ללאפוליומחלתבגיןאחראיתתהיהלאהחברה
.שיתוקהופעת

הגורםריאתידםלחץיתר:ריאתידםלחץיתר.ד"כ
חומרהבדרגתסימפטומיםעםקבועהגופניתלפגיעה

.)NYHAלפי)4תפקודית
אולריאותמומחהי"עבאבחוןמותנההביטוחמקרה

הריאהבעורקמוגברריאתילחץבמדידת,קרדיולוג
ריאתיתתנגודתובקיום,דופלרבאקואוימניבצנתור
.תרופתיטיפולתחתגבוהה

תוצאההמחוללוסקולרי-צרברואירועגל:מוחישבץ.ה"כ
ברקמתאוטםזהובגלל,שעות24-מיותרשנמשכת

חייבת.בגולגולתאינושמקורוו0חיףדםשטף,המוח
או(7-ב)תמידינוירולוגי(נזק)לליקויהוכחהלהינתן

וכפילפחותחודשים3שללתקופההנמשך,(1,11-ב
.תמידי,מראשהנראה

פישעל,שהואסוגמכלסופניתמחלה:סופניתמחלה.ו"כ
בדרגתמומחהרופאשלמקצועיתרפואיתדעתחוות
המבוטחבמותתסתיים,מחלקהמנהלסגןאומנהל
באותורפואיטיפוללהאיןואשר,חודשים12בתוך
.מהלכהאתלשנותהעשוימועד

השמיעהחוששלהפיךויבלתימוחלטאובדן:חרשות.ז"כ
.האוזנייםבשתי
אופייניתשמיעהבבדיקתמותנההביטוחמקרה

.ג.א.ארופאובאישור
D(ב) 'A"Oהביטוחסכוםלתשלום

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

:דלקמןמהסיבותאחתידי-אלבעקיפיןאובמישרין
החיסוניהכשלתסמונת,(5.0.1.4.)האיידסמחלת.א

דומהתסמונתכלאו,צורותיהכלעל,הנרכש
לרבות,זהמסוגמיקרואורגניזמיםידי-עלהנגרמת
האמורעליחוללאזהסייג.ווריאציותמוטציות
.ב"י(א)5בסעיף

.רופאהוראותפי-עלשימושלמעט,בסמיםשימוש.ב
קיוםאת,רפואיתמבחינה,לקבועאפשרותאיןאם.ג

.המחלה
בדעתושפויהמבוטחאםבין,מכוונתעצמיתפציעה.ד

.לאואםובין
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מנורה%
זכאיהמבוטחאםבמשטרהאובצבאהמבוטחשירות.ה

המבוטחאםגםממשלתימגורםלטיפולולאולפיצוי
.זוזכותעלויתר

טרוראוחבלה,איבהפעולת,ממלחמהכתוצאהפגיעה.ו
טיפולולאולפיצויזכאיהמבוטחאם,שהואסוגמכל

.זוזכותעלוויתראםוגםממשלתימגורם
,ביולוגי,אטומי:כגון)קונבנציונליבלתיבנשקפגיעה.ז

.קונבנציונלייםבליסטייםמטיליםאו(כימי

פיעלהביטוחאתלבטל,עתבכל,רשאיהפוליסהבעל(ג)
עםלתוקפוייכנסהביטול.לחברהבכתבבהודעההפוליסה
.לחברההאמורהההודעהמסירת

הפוליסהושעבודהמוטבקביעת-6סעיף
אך,הפוליסהתנאיפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה(א)

.בפוליסההרשוםלמוטבורק
תנאיפיעלב0נוםמוטבהמזכההביטוחמקרהאירעבטרם(ב)

הרשוםהמוטבאתלשנותהפוליסהבעלרשאי,הפוליסה
להשנמסרהלאחררקהחברהאתיחייבהשינוי.בפוליסה
נרשםוהוא,הפוליסהבעלבחתימת,כךעלבכתבהוראה

.בפוליסהידה-על
מוטבלקבועזכאיהפוליסהבעליהיהלאמקרהבשום(ג)

מוטבשלקביעהלשנותאו,חוזרתבלתיבקביעה
אתמראשלכךיקבלאםאלא,חוזרתבלתילקביעה
.החברהשלבכתבהסכמתה

,בפוליסההרשוםלמוטבהמגיעה0נוםאתהחברהשילמה(ד)
הוראהפי-עלבין,במקומוכמוטבאחרבהנרשםבטרם
המאושרתצוואתופי-עלוביןהפוליסהבעלבחתימתבכתב

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

ותשלומההתביעה-7סעיף
עללחברהבכתבלהודיעחייב,המבוטחאו,הפוליסהבעל(א)

התביעהלאישורקודםכתנאי.לושנודעהאחרימידמחלה
להעמידהאפשרותלהלהינתןוצריכה,הזכותלחברהתהיה
שיתמנורופאיםאורופאלבדיקתחשבונהעלהמבוטחאת
סבירצורךבכךשתראהאימתוכלעתבכל,ידהעל

.הדעתעלהמתקבל
לחברהלמסור,הענייןלפי,המבוטחאוהפוליסהבעלעל(ב)

והמסמכיםהמידעאת,לכךשנדרשלאחר,0בירזמןתוך
אינםואם,חבותהלבירורלחברההדרושיםהנוספים
.להשיגם,שיוכלככל,לחברהלעזורעליו,ברשותו

שלהראשיבמשרדהלהימסרחייביםל"הנהמסמכיםכל(ג)
.החברה

סעיףלפיוההוכחותהמ0מכיםכלקבלתמיוםיום30תוך(ד)
אודותהחלטתהאתלקבלחייבתהחברהתהיה,זה

.התביעה
התחייבותמכלהחברהתשוחרר,התביעהתשלוםידי-על(ה)

.הפוליסהשלהיסודימהביטוחהנובעת
לההמגיעחובכל,הפוליסהבגיןתשלוםמכלתנכההחברה(ו)

תנאיפי-על,המוטבאו,המבוטחאו,הפוליסהמבעל
.זופוליסה

לשלםיש,התביעהאתסופיתהחברהשתאשרעד(ז)
פי-עלמגיעפרעונןאשרהפרמיותכלאתבמועדן

המתייחסותהחוקהוראותתחולנהאחרת,הפוליסה
.הפרמיותתשלום-לאי
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יוחזרוהתביעהאתסופיתהחברהשאישרהלאחר
.התביעההגשתשמיוםהתקופהבגיןלהששולמוהפרמיות

התיישנות-8סעיף
שלושהיאהפוליסהפי-עלתביעהשלההתיישנותתקופת
.הביטוחמקרהקרותמיוםשנים

גילהוכחת-9סעיף
לפינקבעהמבוטחגיל.המבוטחשלגילולפינקבעתהפרמיה

לושקדםזה,הביטוחתחילתלתאריךביותרהקרובהולדתויום
.אחריוהבאאו
לשביעות,תעודהידי-על,לידתותאריךאתלהוכיחהמבוטחעל

.החברהשלרצונה
שלבמקרהאו,וכנהמלאהשאינהתשובהמתןשלבמקרה
יחולו,המבוטחשללידתולתאריךבקשרעובדותהעלמת
.הפוליסהשל3סעיףהוראות

הצמדהתנאי-10סעיף
מדדמשמעו("המדד")להלן)"לצרכןהמחיריםמדד"(א)

הלשכהשקבעה(וירקותפירותכולל)לצרכןהמחירים
מוסדכלידי-עליתפרסםאםאף,ל0טטי0טיקההמרכזית
בין,במקומושיבואאחררשמימדדלרבות,אחרממשלתי
וביןהקייםהמדדבנוישעליהםנתוניםאותםעלבנוישהוא
תקבע,הקייםהמדדבמקוםאחרמדדיבואאן.לאואם

המדדלביןבינוהיחסאתל0טטי0טיקההמרכזיתהלשכה
.המוחלף

בקרותבפועלהביטוחסכוםהינולתשלוםהביטוחסכום(ב)
מן,המדדעלייתלשיעורמוצמדכשהואהביטוחמקרה
לאחרונהשפורסםהמדדועדבפוליסההנקובהיסודיהמדד
בהםהנספחיםעליחוללאלעילהאמור.התשלוםיוםלפני
.החוקלהוראותובכפוףאחרתנקבע

)כדלקמןתחושבלחברהשתשולםהפרמיה(ג)

הפרשיבתוספתתשולםלשלםהפוליסהבעלשעלהפרמיה
המדדלביןבפוליסההנקובהב0י0יהמדדביןלמדדהצמדה
ביצועיום,זהלעניין.בפועלתשלוםכלביצועביוםהידוע

בהמחאההנקובהמועדאלהלמביןהמאוחרהואהתשלום
במקרה.החברהלמשרדיההמחאההגיעהשבוהמועדאו
,החברהחשבוןלזכותבנקאיתהעברהפי-עלתשלוםשל

התשלוםביצועכיוםבבנקהחברהחשבוןזיכוייוםייחשב
פיעליהיהשיקיםבשירותהפרמיהגבייתמועד.בפועל
הימים4-באובחודש15עד1ביןביום,החברהקביעת

.החודששלהאחרונים

לחברההודעות-11סעיף
אוהמבוטח,הפוליסהבעלשלוההצהרותההודעותכל

לחברהימסרוהמסמכיםוכלבכתבלחברהתוגשנההמוטב
אחרתכתובתאו,בפוליסהכרשום,הראשיבמשרדהורקאך

אם)לזמןמזמןהפוליסהלבעלבכתבהחברהתודיעשעליה
אםרקלתוקפויכנסבתנאיהאובפוליסהשינויכל.(תודיע
כךעלמתאיםרישוםורשמהבכתבלכךהסכימההחברה
.לפוליסהבתוספתאובפוליסה

פוליסהאבדן-12סעיף
אךתעשה,הושחתהאושאבדהפוליסהבמקום,פוליסהעריכת

שיקבעבנוסחהודעההפוליסהבעלידי-עלשתימסרלאחרורק
ואגרותמסיםבתשלוםישאהפוליסהבעל.החברהידי-על

.חדשהפוליסהעריכתוהוצאות,כאלהיהיואם,ממשלתיים
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מנייהש
נוספיםתשלומים-13סעיף
המסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהבעל

עלהמוטלותאוהפוליסהעלהחליםוהעירונייםהממשלתיים
האחריםתשלומיםכלועלהביטוחסכומיעל,הפרמיות
האלההמסיםאםבין,הפוליסהלפילשלםמחויבתשהחברה
תקופתבמשךיוטלואםוביןהפוליסההוצאתבתאריךקיימים
הפוליסהבעלחייבכן.לתשלוםעדאחרזמןבגלאו,קיומה
.הפוליסהעלהתוספותבעדההוצאותאתלחברהלשלם

כתובתשינוי-14סעיף
אתהעתיק,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלאם

יוצאת,חברהכךעלהודיעולאנתובתואתשינהאודירתו
הכתובתלפיהודעותיהמשלוחידי-עלחובתהידיאתהחברה

.לההידועההאחרונה
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כללי-15סעיף
לביןהפוליסהשלהנללייםהתנאיםביןסתירהשלבמקרה
בהתאמההמסויםהנספחתנאייחולו,מסויםנספחשלהתנאים

.הכללייםהתנאיםיחולוהפוליסהחלקישארועל

השיפוטמקום-16סעיף
ורקאךתהיינההזאתהפוליסהמתוךהנובעותהתביעות
.ישראלבמדינתהמוטמניםהמשפטבתיבסמכות

הנספחתוקףביטול-17סעיף
יפוגלזופוליסהתוקף

.הביטוחפרטיבדףהנקובההביטוחתקופתבתום.א
הפוליסהלתנאיבהתאםשולמהלאהפרמיהנאשר.ב

.לחוקובהתאם
.7סעיףפי-עלהביטוחסכוםתשלוםעם.ג
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224שפחרהתניש

נאותגילוי

(קשותנוחלות)טופייאורייקרן

בפוליסההכיסויים
אוהקשותהמחלותגילוישלבמקרהלפיצויזנאיהמבוטח
.בפוליסההמופיעיםהניתוחיםבביצועהצורך
הביטוחתקופתמשך
.70גילעד

אכשרהתקופת
.מתאונהנובעהביטוחמקרהכאשרמבוטלתזותקופה.יום90

המתנהתקופת
.המתנהתקופתאין

עצמיתהשתתפות
.עצמיתהשתתפותאין

הביטוחתקופתבמהלךהפוליסהותנאיהפרמיהשינוי
הביטוחותנאיהפרמיהחישובב0י0אתלשנותזכאית"מנורה"

עלבהסתמך,מכןלאחרשנהגלובתום05.1.1ביוםלראשונה
ולפיהתחזיתלעומתבפועלהסינוןבחינתכדיתוךהעברניסיון

o ~ olnהמפקחשלמראשלאישורובנפוףזושבתנניתהאקטוארי
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