
668נספח                                                                                                         
 

1/5/2009  M668   מ"מנורה מבטחים ביטוח בע                                                                  29 מתוך 1עמוד 

                    תוכן ענייניםתוכן ענייניםתוכן ענייניםתוכן עניינים    ----סטטוס סטטוס סטטוס סטטוס 

  4  ועצמאיםועצמאיםועצמאיםועצמאים) ) ) ) שכיריםשכיריםשכיריםשכירים(((( תנאים כלליים לביטוח מנהלים  תנאים כלליים לביטוח מנהלים  תנאים כלליים לביטוח מנהלים  תנאים כלליים לביטוח מנהלים ----סטטוס סטטוס סטטוס סטטוס 

  4    הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות  ....1111

  5    תוקף הפוליסהתוקף הפוליסהתוקף הפוליסהתוקף הפוליסה  2.

  6  הפקדות חד פעמיות והעברות כספים לפוליסההפקדות חד פעמיות והעברות כספים לפוליסההפקדות חד פעמיות והעברות כספים לפוליסההפקדות חד פעמיות והעברות כספים לפוליסה, , , , הפקדותהפקדותהפקדותהפקדות  ....3333

  7  ת לבין תכנית קצבה לא משלמתת לבין תכנית קצבה לא משלמתת לבין תכנית קצבה לא משלמתת לבין תכנית קצבה לא משלמתחלוקת ההפקדות בין תכנית קצבה משלמחלוקת ההפקדות בין תכנית קצבה משלמחלוקת ההפקדות בין תכנית קצבה משלמחלוקת ההפקדות בין תכנית קצבה משלמ  ....4444

  7  העברת כספים אל הפוליסההעברת כספים אל הפוליסההעברת כספים אל הפוליסההעברת כספים אל הפוליסה  ....5555

  7  איחור בתשלום הפקדות על ידי מעביד בגין מבוטח שכיראיחור בתשלום הפקדות על ידי מעביד בגין מבוטח שכיראיחור בתשלום הפקדות על ידי מעביד בגין מבוטח שכיראיחור בתשלום הפקדות על ידי מעביד בגין מבוטח שכיר  ....6666

  8  בחירת מסלולי ההשקעה ושינוייםבחירת מסלולי ההשקעה ושינוייםבחירת מסלולי ההשקעה ושינוייםבחירת מסלולי ההשקעה ושינויים  ....7777

  8    ניהול ההשקעותניהול ההשקעותניהול ההשקעותניהול ההשקעות  8.

  8  תםתםתםתםפתיחת מסלולי השקעה וסגירפתיחת מסלולי השקעה וסגירפתיחת מסלולי השקעה וסגירפתיחת מסלולי השקעה וסגיר  9.

  9    דמי ניהולדמי ניהולדמי ניהולדמי ניהול  10.

  9    חישוב תשואהחישוב תשואהחישוב תשואהחישוב תשואה  11.

  9  ות גמלות גמלות גמלות גמלהעברת כספים בין קופהעברת כספים בין קופהעברת כספים בין קופהעברת כספים בין קופ  12.

  9  תשלומים מהפוליסה בתום תקופת הביטוחתשלומים מהפוליסה בתום תקופת הביטוחתשלומים מהפוליסה בתום תקופת הביטוחתשלומים מהפוליסה בתום תקופת הביטוח  ....13131313

  9  משיכת החסכון המצטברמשיכת החסכון המצטברמשיכת החסכון המצטברמשיכת החסכון המצטבר  14.

  10    ריסק זמניריסק זמניריסק זמניריסק זמני  15.

  10    המוטבהמוטבהמוטבהמוטב  16.

  11  החיסכון המצטבר של מרכיב הפיצוייםהחיסכון המצטבר של מרכיב הפיצוייםהחיסכון המצטבר של מרכיב הפיצוייםהחיסכון המצטבר של מרכיב הפיצויים  ....17171717

  11    תקופת הביטוחתקופת הביטוחתקופת הביטוחתקופת הביטוח  ....18181818

  12  תשלום החסכון המצטבר במקרה מות המבוטח לפני תום תקופת הביטוחתשלום החסכון המצטבר במקרה מות המבוטח לפני תום תקופת הביטוחתשלום החסכון המצטבר במקרה מות המבוטח לפני תום תקופת הביטוחתשלום החסכון המצטבר במקרה מות המבוטח לפני תום תקופת הביטוח  ....19191919

  12    חידוש הפוליסהחידוש הפוליסהחידוש הפוליסהחידוש הפוליסה  ....20202020
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  12  סיום עבודה של מבוטח שכירסיום עבודה של מבוטח שכירסיום עבודה של מבוטח שכירסיום עבודה של מבוטח שכיר  21.

  12  שינוי מעמד בידי מבוטח עצמאישינוי מעמד בידי מבוטח עצמאישינוי מעמד בידי מבוטח עצמאישינוי מעמד בידי מבוטח עצמאי  22.

  13    הלוואותהלוואותהלוואותהלוואות  ....23232323

  13    הוכחת גילהוכחת גילהוכחת גילהוכחת גיל  ....24242424

  13    תשלומים נוספיםתשלומים נוספיםתשלומים נוספיםתשלומים נוספים  ....25252525

  13    הודעות והצהרותהודעות והצהרותהודעות והצהרותהודעות והצהרות  26.

  14    סתירותסתירותסתירותסתירות  27.

  14  ביטול ביטוחים וכיסויים נוספים ושינויםביטול ביטוחים וכיסויים נוספים ושינויםביטול ביטוחים וכיסויים נוספים ושינויםביטול ביטוחים וכיסויים נוספים ושינוים  28.

  14    זכות עיוןזכות עיוןזכות עיוןזכות עיון  29.

  14    התיישנותהתיישנותהתיישנותהתיישנות  30.

  15  הכיסוי הביטוחיהכיסוי הביטוחיהכיסוי הביטוחיהכיסוי הביטוחי

  15    סיכוני הביטוחסיכוני הביטוחסיכוני הביטוחסיכוני הביטוח  ....31313131

  15    חבות החברהחבות החברהחבות החברהחבות החברה  32.

  15  תשלום הפרמיות לכיסויים הביטוחייםתשלום הפרמיות לכיסויים הביטוחייםתשלום הפרמיות לכיסויים הביטוחייםתשלום הפרמיות לכיסויים הביטוחיים  ....33333333

  16  סכום הביטוח למקרה מוותסכום הביטוח למקרה מוותסכום הביטוח למקרה מוותסכום הביטוח למקרה מוות  ....34343434

  16  תביעות ותשלומי החברהתביעות ותשלומי החברהתביעות ותשלומי החברהתביעות ותשלומי החברה  35.

  18  תכנית קצבה משלמתתכנית קצבה משלמתתכנית קצבה משלמתתכנית קצבה משלמת

  18    הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות  ....1111

  18  תשלומים בתום תקופת הביטוחתשלומים בתום תקופת הביטוחתשלומים בתום תקופת הביטוחתשלומים בתום תקופת הביטוח  2.

  18   הביטוח הביטוח הביטוח הביטוחהוראות לתשלום הקצבה למבוטח שהגיע לתום תקופתהוראות לתשלום הקצבה למבוטח שהגיע לתום תקופתהוראות לתשלום הקצבה למבוטח שהגיע לתום תקופתהוראות לתשלום הקצבה למבוטח שהגיע לתום תקופת  ....3333

  19    מסלולי קצבהמסלולי קצבהמסלולי קצבהמסלולי קצבה  ....4444

  19    היוון קצבההיוון קצבההיוון קצבההיוון קצבה  ....5555
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  20  למתלמתלמתלמתתכנית קצבה לא משתכנית קצבה לא משתכנית קצבה לא משתכנית קצבה לא מש

  20    הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות  ....1111

  20  תשלום החיסכון המצטבר לקצבה בתום תקופת הביטוחתשלום החיסכון המצטבר לקצבה בתום תקופת הביטוחתשלום החיסכון המצטבר לקצבה בתום תקופת הביטוחתשלום החיסכון המצטבר לקצבה בתום תקופת הביטוח  2.

  20  החיסכון המצטבר להוןהחיסכון המצטבר להוןהחיסכון המצטבר להוןהחיסכון המצטבר להון

  20  תשלום החיסכון המצטבר להון בתום תקופת הביטוחתשלום החיסכון המצטבר להון בתום תקופת הביטוחתשלום החיסכון המצטבר להון בתום תקופת הביטוחתשלום החיסכון המצטבר להון בתום תקופת הביטוח  ....3333

  21  כתשלום חודשיכתשלום חודשיכתשלום חודשיכתשלום חודשיתשלום החיסכון המצטבר להון בתום תקופת הביטוח תשלום החיסכון המצטבר להון בתום תקופת הביטוח תשלום החיסכון המצטבר להון בתום תקופת הביטוח תשלום החיסכון המצטבר להון בתום תקופת הביטוח   4.

  22  תכנית המשך לקצבה בגין החיסכון המצטבר לקצבהתכנית המשך לקצבה בגין החיסכון המצטבר לקצבהתכנית המשך לקצבה בגין החיסכון המצטבר לקצבהתכנית המשך לקצבה בגין החיסכון המצטבר לקצבה

  22  תכנית ההמשך לקצבהתכנית ההמשך לקצבהתכנית ההמשך לקצבהתכנית ההמשך לקצבה  ....1111

  22  תשלום החיסכון המצטבר לקצבהתשלום החיסכון המצטבר לקצבהתשלום החיסכון המצטבר לקצבהתשלום החיסכון המצטבר לקצבה  2.

  22  הוראות לתשלום הקצבה למבוטח שהגיע לתום תקופת הביטוחהוראות לתשלום הקצבה למבוטח שהגיע לתום תקופת הביטוחהוראות לתשלום הקצבה למבוטח שהגיע לתום תקופת הביטוחהוראות לתשלום הקצבה למבוטח שהגיע לתום תקופת הביטוח  ....3333

  22    מסלולי הקצבהמסלולי הקצבהמסלולי הקצבהמסלולי הקצבה  ....4444

  23    היוון קצבההיוון קצבההיוון קצבההיוון קצבה  ....5555

  24   טבלת מקדמי קצבה לתכנית קצבה משלמת ולתכנית המשך לקצבה בגין החסכון המצטבר לקצבה טבלת מקדמי קצבה לתכנית קצבה משלמת ולתכנית המשך לקצבה בגין החסכון המצטבר לקצבה טבלת מקדמי קצבה לתכנית קצבה משלמת ולתכנית המשך לקצבה בגין החסכון המצטבר לקצבה טבלת מקדמי קצבה לתכנית קצבה משלמת ולתכנית המשך לקצבה בגין החסכון המצטבר לקצבה----1111נספח נספח נספח נספח 

  28  נספח מסלולי השקעהנספח מסלולי השקעהנספח מסלולי השקעהנספח מסלולי השקעה

  28  מנורה כללימנורה כללימנורה כללימנורה כללי

  28  מנורה מניותמנורה מניותמנורה מניותמנורה מניות

  28  לללל""""מנורה מניות חומנורה מניות חומנורה מניות חומנורה מניות חו

  29  חחחח""""מנורה מטמנורה מטמנורה מטמנורה מט

  29  מנורה שקליםמנורה שקליםמנורה שקליםמנורה שקלים

  29  מנורה צמוד מדדמנורה צמוד מדדמנורה צמוד מדדמנורה צמוד מדד

  29  מנורה טווח קצרמנורה טווח קצרמנורה טווח קצרמנורה טווח קצר
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         ועצמאים ועצמאים ועצמאים ועצמאים))))שכיריםשכיריםשכיריםשכירים((((תנאים כלליים לביטוח מנהלים תנאים כלליים לביטוח מנהלים תנאים כלליים לביטוח מנהלים תנאים כלליים לביטוח מנהלים     ----    סטטוססטטוססטטוססטטוס
 וכקופת גמל  וכקופת גמל  וכקופת גמל  וכקופת גמל ,,,, ולעצמאי ולעצמאי ולעצמאי ולעצמאילשכירלשכירלשכירלשכיר    ל לא משלמת לקצבהל לא משלמת לקצבהל לא משלמת לקצבהל לא משלמת לקצבהכקופת גמכקופת גמכקופת גמכקופת גמ, , , ,  ולעצמאי ולעצמאי ולעצמאי ולעצמאי לשכיר לשכיר לשכיר לשכירמשלמת לקצבהמשלמת לקצבהמשלמת לקצבהמשלמת לקצבהמאושרת כקופת גמל מאושרת כקופת גמל מאושרת כקופת גמל מאושרת כקופת גמל 

        לעצמאילעצמאילעצמאילעצמאיקופת גמל לתגמולים קופת גמל לתגמולים קופת גמל לתגמולים קופת גמל לתגמולים לתגמולים ולפיצויים לשכיר ולתגמולים ולפיצויים לשכיר ולתגמולים ולפיצויים לשכיר ולתגמולים ולפיצויים לשכיר ו
        

        דרותדרותדרותדרותהגהגהגהג ....1111
        :בפוליסה זו תהיה לכל אחד מן המונחים הבאים המשמעות לצידו כמפורט להלן

ב  לפי יום הולדתו הקרומבוטחולענין זה ייקבע גיל ה,  בשנים שלמותמבוטחגילו של ה  ::::מבוטחמבוטחמבוטחמבוטחגיל הגיל הגיל הגיל ה
בין אם יום ההולדת חל לפני מועד קביעת הגיל ובין אם הוא חל (ביותר לתאריך החישוב 

  ;24 לפי הוראות סעיף, )לאחר מכן
  ;2004- ד"התשס, כהגדרתו בחוק גיל פרישה        ::::גיל הפרישהגיל הפרישהגיל הפרישהגיל הפרישה

  ;2004- ד"התשס, כהגדרתו בחוק גיל פרישה        ::::גיל הפרישה המוקדמתגיל הפרישה המוקדמתגיל הפרישה המוקדמתגיל הפרישה המוקדמת
וכמפורט בדף פרטי  10סעיף לפי הוראות  ,מדי חודש, ון המצטברסכחהסכום המנוכה מ        ::::סכון המצטברסכון המצטברסכון המצטברסכון המצטברדמי ניהול מהחדמי ניהול מהחדמי ניהול מהחדמי ניהול מהח

 ;הביטוח
 ;וכמפורט בדף פרטי הביטוח, 10 עיףסלפי הוראות  ,סכום המנוכה מההפקדה        ::::הפקדההפקדההפקדההפקדהההההדמי ניהול מדמי ניהול מדמי ניהול מדמי ניהול מ

הכולל בין ,  המהווה חלק בלתי נפרד ממנה, כפי שישתנה מעת לעת,דף המצורף לפוליסה  :ביטוחביטוחביטוחביטוחההההדף פרטי דף פרטי דף פרטי דף פרטי 
חלוקת ההפקדות בין תכנית הקצבה המשלמת  ,מספר הפוליסה, מבוטחטי הפר את יתרה

הפרטים ו, לפי הענין, פיצוייםלההפרשות לתגמולים ושיעור , ותכנית הקצבה הלא משלמת
 במידה וייעשה שינוי בתנאי כלשהו המופיע בדף .העיקריים של הביטוח לפי פוליסה זו

 10עודכן בצירוף הסבר לגבי השינוי תוך יישלח למבוטח דף פרטי ביטוח מ, פרטי הביטוח
 ;ימי עסקים מיום ביצוע השינוי

 הוראות, חוק חוזה הביטוח הוראות ובכללם, חלים על קופות ביטוחכל החוקים והתקנות ה        ::::תחיקתיתחיקתיתחיקתיתחיקתיהההההסדר הסדר הסדר הסדר הההה
הוראות תקנות מס הכנסה החלות על קופת ביטוח , פקודת מס הכנסה ,חחוק הפיקו

כהגדרתה  (לענין קופת ביטוחחלות ה קופות הגמלחוק ת הוראווכן , )כהגדרתה בתקנות(
 אותן הוראותככל שו כפי שהן מעת לעת והכל , והוראות תקנות הניוד)בחוק קופות הגמל
  ;חלות על הפוליסה

ח "בכסלו התשס' מיום ט) 7019/2007(ההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק   ::::ההסכם הכללי לביטוח פנסיוניההסכם הכללי לביטוח פנסיוניההסכם הכללי לביטוח פנסיוניההסכם הכללי לביטוח פנסיוני
שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים , )2007במבר  בנו19(

  ;לרבות צו ההרחבה שניתן לגביו, הכללית החדשה
ולהוראות ההסדר  12 להוראות סעיף ףבכפו, קופת גמל אחרתלפוליסה מההעברת כספים   ::::העברת כספיםהעברת כספיםהעברת כספיםהעברת כספים

  ;התחיקתי
 תשלום לרבות ,במועדים קבועים מראשבאופן רציף ו,  לחברהם המשולהתשלום השוטף  ::::הפקדההפקדההפקדההפקדה

 בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפיפות להוראות והכל, הקיים בפוליסההפקדות בגין חוב 
  ;ההסדר התחיקתי

 כהפקדה חד פעמית ושאיננו לאחר קבלת הודעה על כךו שהחברה נאותה לקבלתשלום כל   ::::הפקדה חד פעמיתהפקדה חד פעמיתהפקדה חד פעמיתהפקדה חד פעמית
   ;נכלל בהגדרת הפקדה כאמור לעיל

  ;מ"ה מבטחים ביטוח בעמנור                                ::::חברהחברהחברהחברההההה
 ;1958- ח"תשיה, חוק הגנת השכר                        ::::חוק הגנת השכרחוק הגנת השכרחוק הגנת השכרחוק הגנת השכר

 ;1981-א"התשמ, )ביטוח(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים                         ::::חוק הפיקוחחוק הפיקוחחוק הפיקוחחוק הפיקוח
 ;1981-א" התשמ,חוק חוזה הביטוח    ::::חוק חוזה הביטוחחוק חוזה הביטוחחוק חוזה הביטוחחוק חוזה הביטוח

 ;1963-ג"תשכה, חוק פיצויי פיטורים                ::::חוק פיצויי פיטוריםחוק פיצויי פיטוריםחוק פיצויי פיטוריםחוק פיצויי פיטורים
 ;2005- ה"התשס, )קופות גמל( הפיקוח על שירותים פיננסיים חוק              ::::חוק קופות הגמלחוק קופות הגמלחוק קופות הגמלחוק קופות הגמל

  ;1987- ז"התשמ, חוק שכר מינימום                ::::חוק שכר מינימוםחוק שכר מינימוםחוק שכר מינימוםחוק שכר מינימום
 ;ובניכוי הפרמיההפקדה הההפקדה בניכוי דמי ניהול מ                                ::::חסכוןחסכוןחסכוןחסכון

 במסגרת העברת  וסכומים שהועברו לפוליסהבתוספת הפקדות חד פעמיות, החסכוןסך             ::::חסכון מצטברחסכון מצטברחסכון מצטברחסכון מצטבר
ניהול בניכוי דמי ופוליסה  בןחסכו לתספת התשואה בגין ההשקעות המיוחסבתו, כספים

  ;כל סכום שנמשך או הועבר מהפוליסהבניכוי  ומהחסכון המצטבר
 ;1994- ד"התשנ, כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות                        ::::יום עסקיםיום עסקיםיום עסקיםיום עסקים

 ;י ערכאה שיפוטית מוסמכתנו על ידתצו קיום צוואה שנילפי יורשים לפי צו ירושה או ה            ::::חוקייםחוקייםחוקייםחוקייםההההיורשים יורשים יורשים יורשים הההה
מדד יוקר המחיה (מדד המחירים לצרכן "כ במועד עריכת פוליסה זומדד המחירים הידוע         ::::מדדמדדמדדמדדהההה

 המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או ")הכולל פירות וירקות
 אם בין, יבוא במקומוש או כל מדד אחר ,העניןלפי , גוף או מוסד רשמי אחרכל על ידי 

 ;יהיה מבוסס על אותם נתונים ובין אם לאו
  ;תחילת הביטוחבהמדד הידוע         ::::יסודייסודייסודייסודיההההמדד מדד מדד מדד הההה
  ;16סעיף הוראות לפי , הזכאי לקבלת תגמולי הביטוח בקרות מקרה הביטוח                          ::::מוטבמוטבמוטבמוטבהההה

  ;כהגדרתה בחוק קופות הגמל, שניתן לרכוש בקופת ביטוחמוכרים סיכוני ביטוח                 ::::כיסויים ביטוחייםכיסויים ביטוחייםכיסויים ביטוחייםכיסויים ביטוחיים
  ; טח עצמאי או מבוטח שכירמבו        ::::מבוטחמבוטחמבוטחמבוטח

  ללא תשלום מקביל של מעביד בגינו,המשלם הפקדות לפוליסה, לרבות עובד, מבוטח יחיד        ::::מבוטח עצמאימבוטח עצמאימבוטח עצמאימבוטח עצמאי
 ;ביטוחהשמו מפורט בדף פרטי שו

   ;ביטוחהשמו מפורט בדף פרטי שמעבידו משלם בעדו כספים לפוליסה ושעובד         :::: שכיר שכיר שכיר שכירמבוטחמבוטחמבוטחמבוטח
 ;בחוק קופות הגמל כהגדרתו ,טוח וחסכוןבי, הממונה על שוק ההון                      ::::הממונההממונההממונההממונה
 ,כמשמעותו בנספח מסלולי ההשקעה המצורף לפוליסה זו, "כללימנורה "השקעה המסלול   :מחדלמחדלמחדלמחדלההההברירת ברירת ברירת ברירת השקעה השקעה השקעה השקעה מסלול מסלול מסלול מסלול 

  ;באישור הממונה,  לענין זהשתקבע החברהאו כל מסלול השקעה אחר 



668נספח                                                                                                         
 

1/5/2009  M668   מ"מנורה מבטחים ביטוח בע                                                                  29 מתוך 5עמוד 

        ;ל פי הפוליסה עההפקדותומשלם בעבורו את שכיר  של מבוטח סיקוהמשמש כמע        ::::מעבידמעבידמעבידמעביד
 או חלק החסכון המצטבר, ם פיטורי עבור פיצויימעביד הבידיחלק ההפקדה המשולם         ::::מרכיב הפיצוייםמרכיב הפיצוייםמרכיב הפיצוייםמרכיב הפיצויים

 ;הכל לפי הענין, הנובע מחלק ההפקדות האמור
הנובע  או חלק החסכון המצטבר,  עבור תגמוליםמעבידידי הבחלק ההפקדה המשולם    ::::מעבידמעבידמעבידמעבידמרכיב תגמולי המרכיב תגמולי המרכיב תגמולי המרכיב תגמולי ה

 ;הכל לפי הענין, מחלק ההפקדות האמור
או חלק ,  העובד עבור תגמוליםשלממשכורתו באמצעות ניכוי חלק ההפקדה המשולם   ::::מרכיב תגמולי העובדמרכיב תגמולי העובדמרכיב תגמולי העובדמרכיב תגמולי העובד

  ;הכל לפי הענין, הנובע מחלק ההפקדות האמור החסכון המצטבר
 - עצמאי מבוטחלענין  ו. ומרכיב תגמולי העובדמעבידמרכיב תגמולי ה - לענין מבוטח שכיר   :::: התגמולים התגמולים התגמולים התגמוליםמרכיבמרכיבמרכיבמרכיב

 חלק החסכון המצטבר הנובע עצמאי אועמית ההפקדה המשולמת בגינו במעמד 
 ;עצמאיעמית המשולמות בגינו במעמד  פקדותהמה

 אובדן כושר עבודתו של המבוטח או מות המבוטח: אחד או יותר מהמקרים הבאים        ::::מקרה הביטוחמקרה הביטוחמקרה הביטוחמקרה הביטוח
  . בפוליסהוהכל כהגדרתם, התחלת תשלום הקצבהמועד או 

סדר ההוראות הבכפוף ל, שעל פיה משולמת ההפקדה,  שכירמבוטחו החודשית של משכורת        ::::משכורתמשכורתמשכורתמשכורת
   ;התחיקתי

  ; וכפי שיעודכן בהתאם להוראות ההסדר התחיקתילחוק קופות גמל) ה(23כהגדרתו בסעיף         ::::סכום הקצבה המזעריסכום הקצבה המזעריסכום הקצבה המזעריסכום הקצבה המזערי
ספת  וכל נספח ותו פרטי הביטוחדף, וכן ההצעה,  לבין החברההמבוטחחוזה ביטוח שבין         ::::פוליסהפוליסהפוליסהפוליסההההה

  ;זה הביטוח האמורוחהמצורפים ל
הריסק הזמני תשלום העלות של כיסוי לרבות , פסקנינה גבפוליסה שתשלום ההפקדות         ::::פוליסה מוקפאתפוליסה מוקפאתפוליסה מוקפאתפוליסה מוקפאת

 ;15כאמור בסעיף 
  ;1961- א"התשכ, )נוסח חדש(פקודת מס הכנסה         ::::פקודת מס הכנסהפקודת מס הכנסהפקודת מס הכנסהפקודת מס הכנסה

 יסויים ביטוחיים לרכישת כיםהמיועד , מתוך ההפקדה המנוכים באופן שוטףסכומים        ::::פרמיהפרמיהפרמיהפרמיה
 ;דף פרטי הביטוחלתנאי הפוליסה וכמפורט בבהתאם 

            ;בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, קופת גמל לקצבה שניתן למשוך ממנה כספים במישרין        ::::קופת גמל משלמת לקצבהקופת גמל משלמת לקצבהקופת גמל משלמת לקצבהקופת גמל משלמת לקצבה
ספים  וכלמעט כספים ממרכיב הפיצויים, קופת גמל לקצבה שלא ניתן למשוך ממנה כספים        ::::קופת גמל לא משלמת לקצבהקופת גמל לא משלמת לקצבהקופת גמל לא משלמת לקצבהקופת גמל לא משלמת לקצבה

אלא באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת , אחרים בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי
        ;לקצבה

 18 לסעיף ובכפוף הביטוח פרטי בדף נקובכ הביטוח תקופת תוםל המבוטח של הגיעו מועד        ::::תום תקופת הביטוחתום תקופת הביטוחתום תקופת הביטוחתום תקופת הביטוח
ובלבד שמועד זה לא יחול טרם הגיעו של המבוטח לגיל פרישה מוקדמת כמשמעותו , להלן
  ;כפי שיהיה במועד תחילת הביטוח, 2004-ד"התשס, ק גיל פרישהבחו

 שאושרה על פי ,תכנית ביטוח חיים הכלולה בפוליסהמשלמת לקצבה שהיא לא קופת גמל   ::::תכנית קצבה לא משלמתתכנית קצבה לא משלמתתכנית קצבה לא משלמתתכנית קצבה לא משלמת
  ;1981-ב"תשמ, )תוכניות ביטוח חדשות ושינוי תוכניות(צו הפיקוח על עסקי ביטוח 

שאושרה על פי צו , תכנית ביטוח חיים הכלולה בפוליסהמת לקצבה שהיא קופת גמל משל  ::::תכנית קצבה משלמתתכנית קצבה משלמתתכנית קצבה משלמתתכנית קצבה משלמת
  ;1981-ב"תשמ, )תוכניות ביטוח חדשות ושינוי תוכניות(הפיקוח על עסקי ביטוח 

דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול (תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח         ::::השקעההשקעההשקעההשקעהההההתקנות דרכי תקנות דרכי תקנות דרכי תקנות דרכי 
 ;ככל שהן חלות על הפוליסהו ולו מעת לעתכפי שיח, 2001-א"התשס, )התחייבויותיו

 חאו הוראות מכו 1964-ד"התשכ, )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה         ::::תקנות מס הכנסהתקנות מס הכנסהתקנות מס הכנסהתקנות מס הכנסה
 כפי שיחולו מעת לעת,  יבואו במקומןאו/ו, או תקנות שיותקנו מכוחו/חוק קופות הגמל ו

 ;ככל שהן חלות על הפוליסהו
, )העברת כספים בין קופות גמל)(קופות גמל(יקוח על שירותים פיננסיים הפתקנות         :::: הניוד הניוד הניוד הניודתקנותתקנותתקנותתקנות

 .2008-ח"התשס
  

, גם למין נקבה, לפי הענין, תאימותמומילים במין זכר , גם ללשון רבים, לפי הענין, מתאים,  בלשון יחידפוליסה זוכל האמור ב
  .יב הפיצויים מתייחס לענין מבוטח שכיר בלבדכל האמור בפוליסה לגבי מרכ . הוראה מפורשת אחרתפוליסהאלא אם יש ב

  .כותרות הסעיפים לא ישמשו כמקור פרשנות
  

     תוקף הפוליסהתוקף הפוליסהתוקף הפוליסהתוקף הפוליסה ....2222
תכנס לתוקפה בכפוף לקבלת הפקדה ראשונה אחת לפחות ובתנאי שבמועד קבלת ההפקדה כאמור היה הפוליסה   ....אאאא

  .ובהתאם לאמור להלן, המבוטח בין החיים

 :יחולו התנאים כדלהלן, ) הצהרת בריאותהכוללת( ביטוח בכתב קיבלה החברה הפקדה ראשונה וכן הצעת  ....בבבב
דחתה החברה ואולם אם ,  האמורההתאם לקבוע בהצעת הביטוחייקבעו ב, תנאי הכיסוי הביטוחי ותנאי החסכון ))))1111

 , ביטוחיהציעה הצעה נגדית לכיסויאם  או ,להלן) 2(כאמור בפסקה ב, לא יחול כיסוי ביטוחי, את הצעת הביטוח
 ;להלן) 3(כאמור בפסקה ב, יסוי הביטוחי בהתאם להצעתה הנגדית של החברהיחול הכ

 שישה או שלושה, להלן) 4(בפסקה ב כאמור המועדים בתוך, רשאית תהא החברה: חלביטו ההצעה דחיית ))))2222
 ובתנאיח לביטו בהצעה כמפורט הביטוחיים הכיסויים לכל קבלתו אי על למבוטח להודיע, העניין לפי, חודשים
המבוטח יוכל לבחור . הביטוחיים הכיסויים בגין נוספת פרמיה מהמבוטח תגבה לא זו הודעה ועדמ שלאחר

 או לבטל את הפוליסה ובמקרה זה לא ייגבו הפקדות להמשיך את הפוליסה לחסכון בלבד ללא כיסויים ביטוחיים
 ;נוספות

 שישה או שלושה, להלן) 4(בפסקה ב כאמור המועדים תוך ,תרשאי תהא החברה: נגדית לכיסוי ביטוחי הצעה ))))3333
 הצעהה תנאי את לאשר יתבקש המבוטח.  נגדית לכיסוי ביטוחיבהצעה למבוטח לחזור, העניין לפי, חודשים
 ההצעה פי על הביטוח תנאי יחולו ואל ימים 60לך ובמה אליו הועברה שבו מהיום מים י60 בתוך וזאת הנגדית
 הביטוחי הכיסוי תנאי יהיו, כאמור המועד בתוך סוי ביטוחיהצעה הנגדית לכיה תנאי את המבוטח אישר. הנגדית
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  עסקים ימי10 תוך מעודכן ביטוח פרטי דף למבוטח החברה תשלח, זה במקרה. הנגדית להצעה בהתאם והחסכון

 לאשר סירובו על הודיע או/ו כאמור המועד בתוך הצעה הנגדיתה את המבוטח אישר לא. ממועד ביצוע העדכון
 ;ספותנו  הפקדותהחברה תגבה לא ביטולה ממועד והחל הפוליסה תבוטל, כאמור המועד בתוך תנאיה את

 מיום חודשים שלושה היותר לכל תבוצע נגדית לכיסוי ביטוחי בהצעה למבוטח חזרה או לביטוח ההצעה דחיית ))))4444
 מיום חודשים שישה ,וניםנת להשלמת בבקשה למבוטח החברה פנתה אם או,  בחברהראשונהה ההפקדה קבלת
נגדית  בהצעה למבוטח חזרה לאו, לביטוח ההצעה את דחתה לא החברה אם.  בחברהראשונהה הפקדהה קבלת

 לא, כאמור המועדים בתוך לביטוח ההצעה תנאי לפי לביטוח קבלתו על למבוטח הודיעה אם וא, לכיסוי ביטוחי
 ;וחהביט תקופת תום עד לביטוח בהצעה הקבועים התנאים את לשנות החברה רשאית תהא

 שישה או שלושה, כאמור המועדים בתוך הביטוח מקרה קרה: כאמור המועדים בתוך שקרה ביטוח מקרה ))))5555
ה נגדית לכיסוי  הצע לו הציעהולאביטוח ל הצעהעל דחיית הוהחברה לא הודיעה למבוטח  ,העניין לפי, חודשים
ואולם אם , התקבלה בחברהיחול על מקרה הביטוח הכיסוי הביטוחי בהתאם לקבוע בהצעת הביטוח ש, ביטוחי

על למבוטח לפי הוראות החיתום הקיימות בחברה לגבי מבוטחים בעלי מאפיינים דומים היתה החברה מודיעה 
 לא יחול על אותו מקרה ביטוח - לכיסוי ביטוחי  הצעה נגדית למבוטח הביטוח או היתה מציעה הצעתדחיית

או שיחול הכיסוי הביטוחי שהיה ) טח על דחיה כאמורבמקרה שהחברה היתה מודיעה למבו(כיסוי ביטוחי כלל 
 ;לפי הענין, ניתן לפי הצעתה הנגדית של החברה

 :יחולו התנאים כדלהלן, )לרבות הצהרת בריאות(קיבלה החברה הפקדה ראשונה ולא התקבלה בחברה הצעת ביטוח   ....גגגג
 ברירתלמסלול ביטוח  בהתאם ייקבעו, חסכוןהתנאי . כל כיסוי ביטוחילא יחול  בלבד וחסכוןהפוליסה תכלול  ))))1111

 תגמולי ומרכיב הפיצויים מרכיבהחלוקה ל, מחדל ברירת השקעה במסלול יושקעו ההפקדות: ןשלהל המחדל
 5% :כך יחולקו כאמור נוהג קיים שלא וככל המבוטח של מעבידו אצל לנהוג בהתאם תתבצע והמעביד העובד

החלוקה בין תכניות הביטוח , הפיצויים למרכיב 8.33% -ו המעביד תגמולי למרכיב 5%,  העובדתגמולי מרכיבל
במידה וההפקדה ; הכספים יופקדו בתכנית קצבה משלמת,  במידה שההפקדה כוללת מרכיב תגמולים:תתבצע כך

  .בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי, הכספים יופקדו בתכנית קצבה לא משלמת, כוללת מרכיב פיצויים בלבד
 ביטוח הצעת התקבלה אם אלא הביטוח תקופת לתום עד תקפים יהיו, לעיל) 1(התנאים המפורטים בפסקה ג ))))2222

 שישה בתוך ,למבוטח פנתה שהחברה או ההפקדה הראשונה בחברה קבלת מיום חודשים שלושה בתוך מהמבוטח
 תתקבל שלא ככל כי לו והודיעה ביטוח הצעת להמצאת בבקשה ,ההפקדה הראשונה בחברה קבלת מיום חודשים

 .הפוליסה תבוטלימים  90 בתוך חביטו הצעת
 לקבוע בהתאם החברה תנהג , לעיל)2(גבפסקה כאמור  הנקובים המועדים בתוך ביטוח הצעת התקבלה  ))))3333

 יחול,  בהתאם להצעת הביטוחהחסכון בתנאי שיבוצע שינוי כל . לעילבסעיף זה) 5(בעד ) 1(ב בפסקאות
למען הסר ספק הכספים יושקעו .  ההשקעהימסלוללמעט לענין , הפקדה הראשונהה קבלת ממועד רטרואקטיבית

  . ההשקעה בהתאם להצעת הביטוח החל ממועד קבלת ההצעהיבמסלול
 ממועד והחל הפוליסה תבוטל ,לעיל) 2(ג בפסקה כאמור הנקובים המועדים בתוך ת ביטוחהצע התקבלה לא ))))4444

 .התחיקתי הסדרהוראות הל בהתאם והכל הפקדות נוספות החברה תגבה לא ביטולה
 

        הפקדות חד פעמיות והעברות כספים לפוליסההפקדות חד פעמיות והעברות כספים לפוליסההפקדות חד פעמיות והעברות כספים לפוליסההפקדות חד פעמיות והעברות כספים לפוליסה, , , , הפקדותהפקדותהפקדותהפקדות ....3333

באמצעי תשלום המקובל , הסדר התחיקתיהוראות ה במועד הקבוע ב בחודשוההפקדות תשולמנה לחברה מידי חודש  .א
 . עצמאי ישולמו ההפקדות לחברה במועדים שנקבעו בטופס ההצעהמבוטח  לענין,על אף האמור ; החברהעל

ואם התקבלה אצל סוכן , בחשבון החברה  בפועלוליסה ביום העסקים שבו התקבלה תירשם בחשבון הפההפקדה  .ב
  .והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, ביום העסקים בו התקבלה אצל סוכן הביטוח, ביטוח

ייחשב זיכוי חשבון , במקרה של תשלום באמצעות הוראת קבע לבנק או תשלום קבוע באמצעות כרטיס אשראי  .ג
 . שבו התקבלה ההפקדההחברה בבנק כיום

  . בפועל לחברהמעבידהעל ידי תהא ההפקדה ששולמה שכיר  מבוטחבגין  ההפקדה  .ד
  .תשלומה בהתאם לשיעור השינוי בין המדד היסודי לבין המדד הידוע במועד תעודכן עצמאי מבוטחההפקדה בגין   .ה
לאחר מכן  ,התגמוליםמרכיב לבין פיצויים המרכיב בין ולק מדי חודש תח, פוליסהכל אחת מהתכניות בכל הפקדה ל  .ו

לאחר מכן תנוכה הפרמיה בגין הכיסויים הביטוחיים , ינוכו דמי הניהול מההפקדה מכל אחד מהמרכיבים באופן יחסי
שקע במסלולי השקעה היתרה תו, הסדר התחיקתיהוראות המתוך מרכיב התגמולים בלבד ובכפוף ל) אם קיימים כאלה(

 . ינוכו דמי ניהול מהחסכון המצטבר המצטבר ממנו חסכון לותתווסףבהתאם לבחירת המבוטח 
, ולהפוך את הפוליסה לפוליסה מוקפאת תהא החברה רשאית לבטל את הכיסוי הביטוחי, לא שולמה ההפקדה במועד  .ז

  .הוראות חוק חוזה הביטוח ולהוראות חוק הגנת השכרל, להלן 15סעיף  בכפוף לוכל זאת
ההפקדה באופן יחסי סכום המעביד והמבוטח רשאים להגדיל את יהיו , המבוטחמשכורתו של גדלה בכל מקרה שבו   .ח

לענין מקדם לכל דבר וענין לרבות , כדין ההפקדות שקדמו להגדלהיהיה ודין חלק ההפקדה שגדל , לעליית המשכורת
יבה  המשכורת ולא מכל סמגידולנובעת  הההפקדסכום ובלבד שסיפק המבוטח לחברה הוכחה כי הגדלת  ,הקצבה
 .כהגדרתה בתקנות מס הכנסה - משכורת , לענין פסקה זו. אחרת

, בשל איחוד הפקדות בגין משכורתו הכוללת של המבוטחלפוליסה הפקדה להגדיל את המעביד והמבוטח יהיו רשאים   .ט
קבלת אישורה המוקדם של החברה ובכפוף להוראות ההסדר , הפקדההגדלת בכפוף למתן הודעה לחברה בדבר 

 הפקדה תקבע החברה האם זכאי המבוטח לקביעת מקדם הקצבה בגין ה, ההפקדההוגדלה במועד בו  .התחיקתי
  .ם כן ייקבע המקדם בהתאם למדיניות החברה באותו המועדאו, הנוספת

לפוליסה מתוך משכורת  )מרכיב תגמולים או מרכיב פיצויים(ה קדהמעביד והמבוטח יהיו רשאים להוסיף מרכיב הפ  .י
קבלת אישורה המוקדם של החברה , ה לפוליסהקדהוספת מרכיב הפלמתן הודעה לחברה בדבר בכפוף , המבוטח
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תקבע החברה האם זכאי המבוטח , ה לפוליסהקדבמועד בו התווסף מרכיב ההפ. ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי
 . מועדואם כן ייקבע המקדם בהתאם למדיניות החברה באותו ה, המרכיב הנוסףלקביעת מקדם הקצבה בגין 

בכפוף למתן הודעה , המעביד והמבוטח יהיו רשאים להגדיל את שיעורי ההפקדה לפוליסה מתוך משכורת המבוטח  .יא
במועד . הסדר התחיקתיהוראות הקבלת אישורה המוקדם של החברה ובכפוף ל, לחברה בדבר הגדלת שיעורי ההפקדה

ואם כן , לקביעת מקדם הקצבה בגין כספים אלהתקבע החברה האם זכאי המבוטח , בו הוגדל שיעור ההפקדה לפוליסה
 . ייקבע המקדם בהתאם למדיניות החברה באותו המועד

המפקיד לעובדו לפוליסה בהתאם לשיעורי מעביד , 2013 עד 2008שנות המס ב, לעיל) אי( פסקהב למרות האמור  .יב
דה לפוליסה בהתאם לשיעור  יהיה רשאי להגדיל את שיעורי ההפק,הכללי לביטוח פנסיוניהסכם ב ההפקדה שנקבעו

 דין חלק ההפקדה שגדל כדין ההפקדות שקדמו הבה יהיצקולענין מקדם ה ,שנקבע בהסכם הכללי לביטוח פנסיוני
 .להגדלה

בכפוף למתן , יהיו רשאים להפקיד הפקדות חד פעמיות לפוליסה, ובמקרה של מבוטח שכיר גם המעביד, המבוטח  .יג
ביצועה  במועד .הסדר התחיקתיהוראות הורה המוקדם של החברה ובכפוף לקבלת איש, הודעה לחברה בדבר הפקדתן

ואם כן ייקבע , קצבה בגין כספים אלההמקדם קביעת האם זכאי המבוטח ל תקבע החברה ,של כל הפקדה חד פעמית
 .מההפקדות חד פעמיות לפוליסה לא ייגבו דמי ניהול מההפקדה. מועדאותו ה למדיניות החברה בהמקדם בהתאם

תגבה החברה דמי , הודעה על כך, קודם להפקדתה, מבלי שניתנה לחברה, ל שתופקד הפקדה חד פעמית לפוליסהככ  .יד
במועד בו יובהר לחברה כי מדובר בהפקדה חד פעמית והחברה . ניהול מההפקדה החד פעמית כאילו הייתה הפקדה

 הפרמיהולעיל ודמי הניהול  )בי( הפסק הקצבה בגינה בהתאם להוראות ם מקדייקבע, תאשר את ההפקדה החד פעמית
לרבות החזרת ,  במלואההפקדה חד פעמית שלא אושרה על ידי החברה תוחזר . המצטברחסכוןשנגבו בגינה יושבו ל

 .ל שנגבוככ, ניהול והפרמיההדמי 
 
        תכנית קצבה לא משלמתתכנית קצבה לא משלמתתכנית קצבה לא משלמתתכנית קצבה לא משלמתלבין לבין לבין לבין חלוקת ההפקדות בין תכנית קצבה משלמת חלוקת ההפקדות בין תכנית קצבה משלמת חלוקת ההפקדות בין תכנית קצבה משלמת חלוקת ההפקדות בין תכנית קצבה משלמת  ....4444

כפי שנבחרו על ידי המבוטח בטופס , קצבה לא משלמתלצבה משלמת ות לקואת תנאי התכני, פוליסה זו כוללת  .א
 .בכפוף להסדר התחיקתי, ההצעה במועד הגשת הצעת הביטוח

ההפקדה שבמידה : הלןפירוט שיופקדו הכספים בהתאם ל,  לעיל)א( פסקהכאמור בתכניות ביטוח לא בחר המבוטח   .ב
,  במידה וההפקדה כוללת מרכיב פיצויים בלבד;תהכספים יופקדו בתכנית קצבה משלמ, כוללת מרכיב תגמולים

 .בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי, הכספים יופקדו בתכנית קצבה לא משלמת
להוראות ההסדר בכפוף ,  לגבי ההפקדותתכניות הביטוחהמבוטח יהיה רשאי בכל עת לשנות את הבחירה בין   .ג

 השינוי ייכנס לתוקף בתוך .ל כך לחברה בכתב יודיע עהתכניותמבוטח המבקש לשנות את הבחירה בין . התחיקתי
 ימי עסקים מיום ביצוע 10דף פרטי ביטוח מעודכן יישלח תוך ו ,שלושה ימי עסקים מיום קבלת ההודעה בחברה

  .השינוי

תכנית בין יבחר המבוטח את אופן חלוקתה בין תכנית קצבה משלמת ל, בכל הפקדה חד פעמית שתופקד לפוליסה  .ד
יופקדו הכספים בהתאם להוראות , לא ניתנה הוראה כאמור. תאם להוראות ההסדר התחיקתיבה, קצבה לא משלמת

 . לעיל)ב( פסקה
 
        העברת כספים אל הפוליסההעברת כספים אל הפוליסההעברת כספים אל הפוליסההעברת כספים אל הפוליסה ....5555

 . להוראות ההסדר התחיקתי בהתאםר כספים לפוליסה יהעבל רשאי יהיה המבוטח  .א
ואם כן ,  בגין כספים אלהתקבע החברה האם זכאי המבוטח לקביעת מקדם הקצבה, במועד העברת הכספים לפוליסה  .ב

 . ייקבע המקדם בהתאם למדיניות החברה באותו המועד
 . מהעברת כספים לפוליסה לא ייגבו דמי ניהול מההפקדה  .ג
יבחר המבוטח את אופן חלוקתם בין תכנית קצבה משלמת לבין תכנית קצבה לא , בכל העברת כספים לפוליסה  .ד

למעט כספים , יופקדו הכספים בתכנית קצבה משלמת, המבוטחלא בחר . בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי, משלמת
,  ולפיצויים בתכנית קצבה לא משלמתשיופקדו לקופת גמל לתגמולים, המועברים מקופת גמל לתגמולים ולפיצויים

 .שיופקדו לתכנית קצבה לא משלמת, ולמעט העברה של כספי פיצויים בלבד מקופת גמל לא משלמת לקצבה
 

         בגין מבוטח שכיר בגין מבוטח שכיר בגין מבוטח שכיר בגין מבוטח שכירמעבידמעבידמעבידמעביד על ידי  על ידי  על ידי  על ידי דותדותדותדותהפקהפקהפקהפקאיחור בתשלום איחור בתשלום איחור בתשלום איחור בתשלום  ....6666

בהתאם להוראות חוק הגנת  ,תפעל החברה מול המעביד, במועדה  שכירמבוטח בגין  ההפקדה לחברהלא שולמה  .א
לרבות לענין משלוח התראות לשם גבית החוב ולענין שמירת הכיסויים הביטוחיים  ,ובמועדים הקבועים בו, השכר

 .בפוליסה
 תשלח ,מה לחברה ההפקדה בגין מבוטח שכיר במועדהשול לא בו מקרה בכל ,השכר הגנת חוק לפי פעולותיה במסגרת  .ב

 רואים שבו מהיום ימים 21 מתום חודשים שישה שחלפו לאחר ,למעביד העתק עם ,בכתב הודעה למבוטח החברה
 .ההפקדה את להעביר המעביד על היה שממנה המשכורת את כמולנת

בשיעור שלא ,  ועל חשבונומעבידריבית פיגורים שתשולם על ידי ההפקדה תתווסף ל,  בתשלום הפקדהמעבידאיחר   .ג
, לעתת מהמערכת הבנקאית שמפרסם החשב הכללי מעכספים ור בהעברת יפחת משיעור ריבית הפיגורים בשל איח

 .ההפקדה על החלות הפוליסה הוראות יחולו,לפוליסה שישולם בפיגור סכום על .הסדר התחיקתיהוראות הבכפוף ל
, הסדר התחיקתיהוראות הבאת ההפקדות במועדים שנקבעו  מעבידלא שילם , זה 6לגרוע מיתר הוראות סעיף לי מב  .ד

להוראות ההסדר פיצויי הלנה ושיפוי בהתאם , ריבית מעבידמהתבוע ל, בהתאם לשיקול דעתהת תהא החברה רשאי
 . פיצויי הלנה או ריבית ואולם החברה תהא רשאית להגיע להסדר עם המעביד הכולל ויתור עלהתחיקתי
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דמי הניהול  ואת הפרמיה את החברה תנכה, מהמעביד החברה שגבתה או/ו המעביד ידי על מהששול הפקדה מכל  .ה
  .מההפקדה

 
        בחירת מסלולי ההשקעה ושינוייםבחירת מסלולי ההשקעה ושינוייםבחירת מסלולי ההשקעה ושינוייםבחירת מסלולי ההשקעה ושינויים ....7777

לענין . השונים במסלולי ההשקעה מרכיב התגמולים ההשקעות של תמהיל את יקבע המבוטח, בטופס ההצעה לביטוח  .א
 ;כרכיב אחדהתגמולים  י מרכיביראו את  האמור ההשקעותלתמהי

 : התקיים אחד מאלה אםאלא, מרכיב הפיצויים יושקע במלואו במסלול השקעה ברירת המחדל  .ב
 ;שמרכיב הפיצויים יושקע במסלול אחר שקבע המבוטח  לכך הסכמת המעבידהתקבלה בחברה ))))1111
 14בהתאם להוראות סעיף ,  במקום פיצויי פיטוריםהומצא לחברה הסכם לפיו הכספים שבמרכיב הפיצויים יבואו ))))2222

 ;לחוק פיצויי פיטורים
 למרכיב הפיצויים ולמרכיב ים השקעות שונתמהילי יוכל לקבוע מבוטח שכיר, לעיל) ב( פסקהבבכפוף לאמור   .ג

  .התגמולים
,  המצטברחסכוןאו לגבי הלגבי ההפקדות  המבוטח יהיה רשאי בכל עת לשנות את הבחירה בין מסלולי ההשקעה  .ד

מבוטח .  לעיל)ב( פסקההוראות בכפוף להתקיימו , ולגבי מרכיב הפיצויים, בכפוף לתנאי מסלולי ההשקעה באותו מועד
השינוי ייכנס לתוקף בתוך שלושה ימי , המבקש לשנות את הבחירה בין מסלולי ההשקעה יודיע על כך לחברה בכתב

 . ימי עסקים מיום ביצוע השינוי10ודכן יישלח תוך דף פרטי ביטוח מע. עסקים מיום קבלת ההודעה בחברה
 עד ליום וממנו הועבריזכו בתשואת מסלול ההשקעה , כספים המועברים ממסלול השקעה אחד למסלול השקעה אחר  .ה

ובתשואת המסלול אליו הועברו החל מיום העסקים הראשון שלאחר יום העסקים שבו , העסקים בו תיעשה ההעברה
 .תיעשה ההעברה

, החדשעל מרכיב הפיצויים הנובע מהפקדות המעביד ) ב(יחולו הוראות פסקה , חדשמבוטח לעבוד אצל מעביד החל ה  .ו
 .ולא תהא לענין זה נפקות להסכמת המעביד הקודם או להסכם שנערך עם המעביד הקודם

דה לפוליסה  שיעורי ההפקהוגדלואו ) ט(3לפי סעיף  או )ח(3 לפי סעיף בו גדלה משכורתו של המבוטחבכל מקרה   .ז
יחולקו הכספים בין מסלולי ההשקעה בהתאם , )יב(3לפי סעיף  בהתאם לשיעור שנקבע בהסכם הכללי לביטוח פנסיוני
 . אותו המועדלהוראות לגבי חלוקת ההפקדות כפי שתהיינה בתוקף ב

 לאהעברת כספים  או, )יג(3לפי סעיף הפקדה חד פעמית לפוליסה , )י(3הוספת מרכיב הפקדה לפוליסה לפי סעיף בכל   .ח
לא ניתנה . לעיל) ב(- ו) א (פסקאותיבחר המבוטח את תמהיל ההשקעות בגינה בכפוף לאמור ב ,5לפי סעיף  פוליסהה

יחולקו הכספים בין מסלולי ההשקעה בהתאם להוראות לגבי חלוקת ההפקדות כפי שתהיינה בתוקף , הוראה כאמור
 .מועדאותו הב

 . במסלול השקעה ברירת המחדלהכספיםיושקעו ,  לעיל)ח( פסקהוראות בכל מקרה בו לא ניתן לפעול לפי ה  .ט
 
 השקעותהשקעותהשקעותהשקעותניהול הניהול הניהול הניהול ה ....8888

לתקנות דרכי ההשקעה ולמדיניות להוראות סעיף זה ובכפוף תבוצענה בהתאם   השוניםהההשקעההשקעות במסלולי   .א
  . כאמור בנספח מסלולי השקעהלול השקעהסההשקעה של כל מ

 . נפרדןחשבובמסגרת  ,בנפרד מיתר השקעות החברה תנוהלנה  בכל מסלול השקעהההשקעות  .ב
לא יאוחר מיום העסקים העוקב ליום  המתאימים ההשקעה י במסלולהכספים שיופקדו למרכיב החסכון יושקעו  .ג

 . קבלתם
 תוך התחשבות בתשואות ,על פי אמות מידה מקצועיות, ההשקעות ייעשו על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי  .ד

, וזאת בתום לב, ים במסגרת התכניתמבוטח של כלל הענינםלהעדיף כל ענין וכל שיקול על פני ובסיכונים ומבלי 
 .בשקידה נאותה ובזהירות נאותה

השאלה של נכסים וכל פעולה עסקית אחרת בנכסים המופקדים , מכירה, לבצע פעולות קנייה, בכל עת, החברה רשאית  .ה
 .קעה וכמפורט בנספח מסלולי השקעה והכל לפי הוראות תקנות דרכי השבכל מסלול השקעה

 מסלול ם באותונכסין ה מ10%-  מ ליותרתבמקרה של חריגה במדיניות ההשקעה במסלול השקעה כלשהו הנוגע  .ו
בין עקב שינויים מהותיים בתשואות הנכסים בשוק ההון ובין עקב פדיונות ,  יום14לתקופה העולה על  השקעה

דיווח על החריגה ממדיניות ההשקעה  .תתוקן החריגה באופן מיידי, תמהותיים במסלול ההשקעה או מכל סיבה אחר
 .ולממונה אחת לרבעון, ועל אופן תיקונה יימסרו לוועדת ההשקעות בישיבתה הקרובה למועד התיקון

 
  וסגירתם וסגירתם וסגירתם וסגירתםמסלולי השקעהמסלולי השקעהמסלולי השקעהמסלולי השקעהפתיחת פתיחת פתיחת פתיחת  ....9999

 .לפתיחת אותו מסלול השקעה ממונההאישור בכפוף ל, החברה רשאית לפתוח מסלול השקעה חדש  .א
 :ממונההאישור  בכפוף ל,המנויות להלןהדרכים באחת , ר מסלול השקעהגוהחברה רשאית לס  .ב

 ;הפקדת כספים חדשיםפני בסגירת מסלול ההשקעה  )1
 . למסלול השקעה אחרהנסגרהשקעה ההכספים שנצברו במסלול תוך העברת , סגירת מסלול ההשקעה לחלוטין )2

טרם סגירת מסלול ב יום 45 על כך למבוטח לפחות תשלח הודעה, החליטה החברה על סגירת מסלול השקעה  .ג
 במסגרת ההודעה תבקש החברה מהמבוטח לקבוע מסלול השקעה חלופי להפקדת כספים חדשים או ;ההשקעה
לא אם החליטה החברה על סגירת מסלול השקעה ו ;לפי הענין,  במסלול ההשקעה הנסגרצבוריםהכספים הלהעברת 

 יום 30תוך , לפי הענין, הפקדת הכספים החדשים או להעברת הכספים הצבוריםלקבע המבוטח מסלול השקעה חלופי 
 לא מחדלהברירת השקעה למסלול  ,המבוטח מסלול השקעה לגביהם לא קבעם כספיהיועברו , משלוח ההודעהמועד מ

 .ימההפעולה המתאביצוע  ימי עסקים מיום 10דף פרטי ביטוח מעודכן יישלח תוך ; יאוחר ממועד סגירת המסלול
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ופתיחת מסלול , שינוי מהותי במדיניות ההשקעה במסלול ההשקעה ייחשב כסגירה כללית של מסלול ההשקעה  .ד
 מנכסי מסלול 20%- שינוי במדיניות ההשקעה בלמעלה מ- " שינוי מהותי במדיניות ההשקעה"לענין זה . השקעה חדש

 .ההשקעה
 

 דמי ניהולדמי ניהולדמי ניהולדמי ניהול ....10101010
  . ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתיקבוע בדף פרטי הביטוחה דמי ניהול מההפקדה בשיעור יגבוי המכל הפקד  .א
 ).יד(3 פסקהבמלבד בכפוף לאמור , מהפקדה חד פעמית לא ייגבו דמי ניהול מההפקדה  .ב
 .העברת כספים לא ייגבו דמי ניהול מההפקדהכספים המועברים לפוליסה במסגרת מ  .ג
 דמי הניהול מהחסכון המצטבר .רטי הביטוחבדף פקבוע כ שנתיהחברה תגבה דמי ניהול מהחסכון המצטבר בשיעור   .ד

 .בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, וסכון המצטבר או חלקי מושקע הח בהםהשקעהה ימכל מסלולבאופן יחסי ייגבו 
 הן 0.5%שיעור של בסכון המצטבר יתגבה החברה דמי ניהול מהח במהלך תשלומי הקצבה, למרות האמור לעיל  .ה

 .לא משלמתהקצבה ההמשך של תכנית ה תתכניבתכנית לקצבה משלמת והן ב
 ימי 10יישלח דף פרטי ביטוח מעודכן תוך , במקרה של הפחתה בדמי הניהול מהשיעור הנקוב בדף פרטי הביטוח  .ו

 .עסקים מיום ביצוע השינוי
 

 תשואהתשואהתשואהתשואהחישוב חישוב חישוב חישוב  ....11111111
 םבהתא יעשה  ממסלול השקעה אחד לאחרלרבות במקרה של העברת כספים, מסלול השקעהכל חישוב התשואה ב

  . כפי שיחולו מעת לעתלהוראות ההסדר התחיקתי
  

         העברת כספים בין קופות גמלהעברת כספים בין קופות גמלהעברת כספים בין קופות גמלהעברת כספים בין קופות גמל ....12121212
 בהתאם והכל ,אחרת גמל לקופת, וחלק או וכול, בפוליסהאת החיסכון המצטבר להעביר  רשאי יהיה המבוטח  .א

 .הסדר התחיקתיהוראות הל
 .קתיהסדר התחיהוראות הבהמפורטים  למועדים בהתאם תתבצע החיסכון המצטבר העברת  .ב
 . ההסדר התחיקתילהוראות בהתאם דיווח למבוטחתמסור החברה , החיסכון המצטבר העברת במועד  .ג
כיסוי ביטוחי לאובדן כושר לרכוש להפקיד כספים לפוליסה וממשיך אך , מהפוליסהחיסכון מצטבר שהעביר מבוטח   .ד

יטוחי לאובדן כושר עבודה החברה תהיה זכאית לעדכן את הפרמיה בשל הכיסוי הב,  בחברה לאחר ההעברהעבודה
כך , יינים דומים פוליסה בעלת מאפלמצטרף חדש הרוכשהנהוגה בחברה במועד ההעברה המלאה בהתאם לפרמיה 

 . ינים דומיםי למצטרף חדש הרוכש פוליסה בעלת מאפתהיה זהה לפרמיה הנקבעת שהפרמיה
מוות ה רלמקלרכוש כיסוי ביטוחי ה ואך ממשיך להפקיד כספים לפוליס,  המצטברסכוןיחמבוטח שהעביר חלק מה  .ה

בהתאם לחלק היחסי של למקרה מוות החברה תהיה זכאית להקטין את הכיסוי הביטוחי , בחברה לאחר ההעברה
 .שהועבר מהפוליסה, ללא מרכיב הפיצויים,  המצטברחסכוןה

וי הביטוחי למקרה בנוגע לכיסהתחייבויותיה כל תשוחרר החברה מ,  של החיסכון המצטברמלאההעברה במקרה של   .ו
 . מוות

תשוחרר החברה מכל התחייבויותיה בנוגע , ללא המשך הפקדות לפוליסה, מלאה או חלקית, הבמקרה של העבר  .ז
 .לכיסויים הביטוחיים למקרה מוות ואובדן כושר עבודה

 .לעת מעת שיחולו כפי, יהתחיקת ההסדר להוראות כפופות זה סעיף הוראות כי מובהר ספק הסר למען  .ח
מהפוליסה לקופת גמל  ההעברלא יוכל המבוטח לבצע , וד קיימת למבוטח יתרת הלוואה שלא נפרעה בפוליסהכל ע  .ט

 .אחרת והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי
 

        תשלומים מהפוליסה בתום תקופת הביטוחתשלומים מהפוליסה בתום תקופת הביטוחתשלומים מהפוליסה בתום תקופת הביטוחתשלומים מהפוליסה בתום תקופת הביטוח ....13131313
ה משלמת או תכנית קצב ב2סעיף הוראות בהתאם ל, בתום תקופת הביטוח יהיה המבוטח זכאי לקבל את החסכון המצטבר

 .לפי הענין, תכנית קצבה לא משלמת ב2סעיף 
 

 משיכת החסכון המצטבר משיכת החסכון המצטבר משיכת החסכון המצטבר משיכת החסכון המצטבר  ....14141414
 בחברה מקובלים שיהיו הטפסים גבי למשרדי החברה בלבד עלתוגש , כולו או חלקו, מצטברהחסכון ה למשיכת הבקש  .א

זו ייחשבו ) א(הוראות פסקה .  למשרדי החברה כמפורט בסעיף זהה החל ממועד הגעתוהיא תטופלהבקשה  במועד
 . לחוק חוזה הביטוח35בהתאם להוראות סעיף , כהודעת החברה בדבר המען למשלוח הבקשות

 למועדים תשלם החברה את החסכון המצטבר בהתאם, )א(כאמור בפסקה , הוגשה בקשה למשיכת החסכון המצטבר  .ב
הגיעו למשרדי החברה ימים מהיום שבו  30 בתוך או גמל קופות לחוק 23 סעיף מכח שיותקנו בתקנות שיפורטו

למעט , אלה מועדים שני מבין המוקדם לפי ,ר וכל המסמכים הדרושים לתשלום החסכון המצטבהבקשה האמורה
 . לעיל13סעיף הוראות התשלומים שהמבוטח זכאי לקבלם לפי 

ובמידה , ממסלול ההשקעה ממנו ביקש את המשיכה יימשך אותו חלק ,חלק מן החסכון המצטברהמבוטח משך   .ג
 . באופן יחסי,השקעהה ימכל מסלול יימשך אותו חלק -מבוטח לא קבע מסלול כאמור וה

 בין אם סכום ביטוח צמוד למדד ובין(בר  המצטחסכוןהמביא בחשבון את הלמקרה מוות בחר המבוטח בסכום ביטוח   .ד
מקרה מוות ליקטן הכיסוי הביטוחי , בכל מקרה בו יבצע המבוטח משיכה חלקית, )סכום ביטוח לפי משכורתאם 

  .שנמשך מהפוליסה, ללא מרכיב הפיצויים,  המצטברחסכוןבהתאם לחלק היחסי של ה
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לרכוש כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה להפקיד כספים לפוליסה וממשיך אך , כספים מהפוליסה משךמבוטח ש  .ה
שר עבודה בהתאם החברה תהיה זכאית לעדכן את הפרמיה בשל הכיסוי הביטוחי לאובדן כו, משיכהבחברה לאחר ה

 שהפרמיהכך , הנהוגה בחברה במועד ההעברה למצטרף חדש הרוכש פוליסה בעלת מאפיינים דומיםהמלאה לפרמיה 
 .  למצטרף חדש הרוכש פוליסה בעלת מאפיינים דומיםתהיה זהה לפרמיה הנקבעת

 חיוב בדבר כללים (נסההכ מס בתקנות כמפורט במקור שינוכה במס תחויב הדין להוראות בהתאם שלא משיכה כל  .ו
 .1964 - ד"תשכ ,)יןכד שלא ותשלומים אושרה שלא לקרן תשלומים על במס

תשוחרר החברה מהתחייבויותיה והופסקו ההפקדות לפוליסה לאחר ששילמה החברה את מלוא החסכון המצטבר   .ז
 1 - ם תיפסק החל מהחבות החברה בגין הכיסויים הביטוחיי. ובוטלוכל הכיסויים הביטוחיים הכלולים בה יוהפוליסה 

  .בחודש העוקב ליום התשלום
 . בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי,למבוטחדיווח  החברה תמסור, תשלוםהבמועד   .ח
לאמור בסעיף  בכפוף  כל חוב המגיע לה בגין הפוליסה תנכה מכל תשלום שעליה לשלם לפי הוראות סעיף זההחברה  .ט

 .מעת לעתכפי שיהיו , ההסדר התחיקתי הוראותל בכפוףהתשלום יעשה ו, לחוק הגנת השכר ובכפוף 23
בכפוף להוראות ההסדר  תתבצע, לענין מבוטח שכיר ,כולו או חלקו,  לענין מרכיב הפיצויים המצטברסכוןיחהמשיכת   .י

 : ולמפורט להלןהתחיקתי
 או המאמץ את תנאי האישור הכללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה, המבוטחנחתם הסכם בין המעביד לבין  )1

 ,")האישור הכללי ":זה 14בסעיף  (ם לחוק פיצויי פיטורי14סעיף הוראות  לפי שפרסם שר העבודהלקופת ביטוח 
תפעל החברה בכל הקשור לשחרור כספי מרכיב הפיצויים , ככל שדרשה זאת, ועותק מההסכם הועבר לחברה

  .ללי בהתאם לתנאי האישור הכהמבוטח בין המעביד לבין מעביד- עובדבתום יחסי 
 תפעל ,להלן 17ו בסעיף  כמשמעות,קיימת לעובד זכאות ללא תנאינחתם הסכם בין המבוטח לבין המעביד לפיו  )2

 .ההסכם האמור בהתאם לתנאי מעביד- עובדהחברה בכל הקשור לשחרור כספי מרכיב הפיצויים בתום יחסי 
, םיטורין על פי חוק פיצויי פיטוריעזב המבוטח את עבודתו אצל המעביד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פ )3

ם ובכפוף להוראות פסקאות חוק פיצויי פיטוריהוראות  הפיצויים בכפוף למרכיביהיה המעביד רשאי לפדות את 
 ).2(- ו) 1(משנה 

 על סיום עבודתו של המבוטחהמעביד ייעשה לאחר קבלת הודעת של מרכיב הפיצויים  החסכון המצטבר תשלום )4
 .אות ההסדר התחיקתי לפי הור,אצל המעביד

 .זו ינוכה כל מס שיש לנכותו לפי הוראות כל דין) י(מתשלומים שישולמו למבוטח ולמעביד לפי הוראות פסקה  )5
 .לעת מעת שיחולו כפי ,התחיקתי ההסדר להוראות כפופות זה סעיף הוראות כי מובהר ספק הסר למען  .יא

 
 ריסק זמניריסק זמניריסק זמניריסק זמני ....15151515

 חודשים חמישהלמשך , ההפקדות הפסקת ערב מבוטחטוחיים שהיו ליישמרו הכיסויים הבי,  לפוליסה ההפקדותנפסקו  .א
לוותר על   בכתבמבוטחאלא אם ביקש ה, ")הריסק הזמני "-להלן  ( לפוליסהודש האחרון שבו בוצעה הפקדההחמתום 

בעד  הפרמיה ;ייפסק ההסדר החל מהחודש שלאחר חודש הבקשה,  ביקש המבוטח לוותר על הסדר זה.הסדר זה
  .מרכיב התגמולים מתוך זו תנוכה) א( החודשים כאמור בפסקה תקופת חמשת

ים בעד התקופה  ביטוחיים כיסוי לא יינתנו, לפני תום תקופת חמשת החודשים האמורהמרכיב התגמולים המוצ  .ב
בחודש המיצוי נמוך מסכום  הסכום שבמרכיב התגמולים  היהואם,  התגמולים כאמורשמתום החודש שבו מוצה מרכיב

טוחיים בעד אותו חודש למשך מספר ימים בחודש בהתאם לעלות  יינתנו הכיסויים הבי- עד אותו חודש  בהפרמיה
  .היחסית

רשאי יהיה  מבוטחה .ותציע לו להאריכוהחברה תפנה למבוטח הריסק הזמני תקופת תום  ימי עסקים לפני 30עד   .ג
 הפסקת ערב וסויים הביטוחיים שהיו ליישמרו הכיכי  ,)א(עד תום תקופת חמשת החודשים כאמור בפסקה , לבחור

אך , החודש האחרון שבו בוצעה הפקדה לפוליסהשעד תום עשרים וארבעה חודשים מתום תקופה הלמשך  ההפקדות
 כאמור מבוטחהכיסויים הביטוחיים שיינתנו להפרמיה תמורת  ;תקופת הביטוח הרצופה האחרונה בפוליסהלא יותר מ

תנוכה מתוך מרכיב , ואילך) א(ם תקופת חמשת החודשים כאמור בפסקה בעד התקופה שמתו, זו) ג(בפסקה 
 .החברהעל סכמת המו בדרך אחרתאת הפרמיה האמורה  מבוטחשילם האלא אם , התגמולים

תודיע החברה למבוטח על סיום תקופת הריסק , )ג( פסקהבחר המבוטח להאריך את תקופת הריסק הזמני כאמור ב  .ד
 .תום הריסק הזמני  ימי עסקים לפני30עד הזמני 

לא תידרש , והמבוטח חידש את הפקדותיו לפוליסה לפני תום תקופת הריסק הזמני, חל על המבוטח ריסק זמני  .ה
 . מהמבוטח הוכחה חדשה של מצב בריאותו לגבי כיסוי שניתן לו בתקופת הריסק הזמני

 .גרוע מהןהאמור בסעיף זה כפוף להוראות חוק הגנת השכר ואין בו כדי ל, למען הסר ספק  .ו
 

 המוטבהמוטבהמוטבהמוטב ....16161616
 .המוטב יהיה המבוטח, בכל מקרה ביטוח שאינו מות המבוטח  .א
 בטופס ההצעה או כפי שנקבע בהודעה המוטב שנרשם -   יהיה המוטב לפני תום תקופת הביטוחמבוטחבמות ה  .ב

 - יהיו המוטבים, כאמורלא נקבע מוטב . לפי המאוחר, האחרונה בכתב לשינוי המוטב שנתקבלה ואושרה בחברה
 הפיצויים מרכיב של לחסכון המצטבר השווה סכום,  במקרה של מבוטח שכירואולם ;מבוטח של ההחוקייםיורשים ה

 5 בסעיף כמשמעותם המבוטח לשאיריישולם  ,המבוטח נפטר אצלו העבודה שבתקופת מהמעביד בפוליסה שנצבר

 .למוטב םתשול ,בפוליסה כאמור מוות למקרה הביטוח סכום רתית .פיטורים פיצויי לחוק
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קבע המבוטח מספר מוטבים ולא קבע את . ואת החלוקה בין המוטבים, המבוטח רשאי לקבוע יותר ממוטב אחד  .ג
 .יחולקו הסכומים ביניהם בחלוקה שווה, החלוקה ביניהם

השינוי יחייב את החברה . להלן) ח( ובכפוף לאמור בפסקה בכל עת,  רשאי לשנות את המוטב על פי הפוליסהמבוטחה  .ד
 .חר שנמסרה לה הוראה בכתב על כך והיא אושרה בכתב על ידי החברהרק לא

 .מוטבים במקומולשל המוטב   יורשיו החוקייםיהיו, מבוטחנפטר המוטב לפני ה  .ה
או התשלומים החודשיים / לתקופה המינימלית והקצבאותבטרם שולמו לו לאחר תום תקופת הביטוח ו מבוטחהנפטר   .ו

 .מוטבים לענין זההמבוטח אלא אם קבע , שיו החוקייםיתרתם ליור תשולם, )ככל שנקבעו(
 . זכאי לקבוע מוטב בקביעה בלתי חוזרתמבוטחהבשום מקרה לא יהיה   .ז
 הוראה פי על בין ,במקומו כמוטב אחר בה נרשם בטרם, בפוליסה הרשום למוטב המגיע הסכום את החברה שילמה  .ח

 החברה תהא ,לאחר תשלום על המורה ,מוסמך שפטמ בית ידי על המקוימת צוואתו פי על ובין המבוטח של בכתב
 .במקומו שיבוא מי וכל ,המבוטח עזבון וכלפי אחר אותו כלפי חבות מכל משוחררת

 
        סכון המצטבר של מרכיב הפיצוייםסכון המצטבר של מרכיב הפיצוייםסכון המצטבר של מרכיב הפיצוייםסכון המצטבר של מרכיב הפיצוייםייייהחהחהחהח ....17171717

החד פעמיות ששולמו למרכיב  המצטבר של מרכיב הפיצויים יהיה שווה לסך כל ההפקדות השוטפות וסכוןיחה  .א
חסה למרכיב זה והכל ובתוספת התשואה בגין ההשקעות כפי שי, וייםרות כספים למרכיב הפיצ וכן העבהפיצויים

  .  שיוחסו למרכיב זה המצטברחסכוןבניכוי דמי ניהול מההפקדה השוטפת ודמי ניהול מה
,  למבוטחםאם שול, יהיה החסכון המצטבר של מרכיב הפיצויים,  זכאות בלא תנאי תהיהלמבוטחהסכים המעביד כי 

 :גבוה מבין אלהה
 ; הפיצויים המצטבר של מרכיבחסכוןה ))))1111
 .  בפוליסה המצטברחסכוןאך לא יותר מסך ה, סך התשלומים ששולמו למרכיב הפיצויים כשהם צמודים למדד ))))2222

 ממרכיב  סכום ההשלמה הנדרשינוכה, )2(למרכיב הפיצויים לצורך תשלום כאמור בפסקת משנה השלמה נדרשה 
   .הוראות ההסדר התחיקתיכפוף ל ב,באופן יחסי, התגמולים
  :בסעיף זה

,  המצטבר במרכיב הפיצוייםחסכוןלקבל לידיו את ה,  זכאותו של המבוטח על פי תנאי פוליסה זו::::זכאות ללא תנאיזכאות ללא תנאיזכאות ללא תנאיזכאות ללא תנאי
ושנקבעה לא יאוחר מיום התשלום הראשון של , שאינה ניתנת לשינוי או לביטול, למעט במקרה של סייג לזכאות

 נקבע במועד האמור כי הזכאות תתגבש לאחר תום תקופה שאינה עולה על שלוש שנות גם אם, המעביד לפוליסה
 ;עבודה אצל אותו מעביד

 המצטבר במרכיב הפיצויים אם התקיימו בו חסכוןהתניה לפיה המבוטח לא יהיה זכאי לקבל את ה: : : : סייג לזכאותסייג לזכאותסייג לזכאותסייג לזכאות
  .יצויי פיטורים לחוק פ17 או 16התנאים המצדיקים פיטורים בלא פיצויים בהתאם לסעיפים 

 כספי פיצויים שהועברו לתכנית למעט, בפוליסהבמרכיב הפיצויים ים ספכל הכסעיף זה יחול על , למען הסר ספק  .ב
 עליהם ,2008קצבה לא משלמת ומקורם בהפקדות לתגמולים ולפיצויים שבוצעו בגין שנות מס שקדמו לשנת המס 

  . בתכנית הקצבה הלא משלמת 4סעיף יחול 

 
            וחוחוחוחתקופת הביטתקופת הביטתקופת הביטתקופת הביט ....18181818

, תקופת הביטוח בגין הכיסויים הביטוחיים והחסכון תהיה זהה. מועד תום תקופת הביטוח ייקבע בדף פרטי הביטוח  .א
 .הביטוח תחילת במועד שיהיה כפי, מוקדמתה פרישהה לגיל המבוטח של הגיעו טרם יחול לא זה שמועד ובלבד

  :למרות האמור לעיל  .ב
תהיה  החברהו,  להאריך את תקופת הכיסויים הביטוחיים,חברהבהודעה בכתב ל, בכל עת, המבוטח רשאי לבקש ))))1111

 לכיסויים הביטוח תקופת הארכת את לאשר ,בכפוף להמצאת הוכחות על מצב הבריאות כפי שתדרוש, רשאית
 .דף פרטי הביטוחב הנקובים למועדים מעבר, חלקם או כולם ,הביטוחיים

ים את מועד תום תקופת הביטוח למועד שיקבע להקד, בהודעה בכתב לחברה, בכל עת, המבוטח רשאי לבקש ))))2222
  .ובלבד שמועד זה לא יפחת מגיל הפרישה המוקדמת, בהודעה

יוקדם מועד תום הכיסויים הביטוחיים למועד ,  להקדים את מועד תום תקופת הביטוחנוהודיע המבוטח על רצו ))))3333
וחזר בו , ופת הביטוח מבוטח שהודיע על רצונו להקדים את מועד תום תק.אותו מסר המבוטח בהודעתו

 . יוכל לחזור בו מהודעתו לגבי הכיסויים הביטוחיים רק בהסכמת החברה, מהודעתו
 ימי עסקים ממועד ביצוע 10בכל שינוי של תקופת הביטוח החברה תשלח למבוטח דף פרטי ביטוח מעודכן תוך   .ג

 .השינוי
ללא הארכת , טוח הנקובה בפוליסהלהמשיך ולהפקיד הפקדות לפוליסה מעבר לתום תקופת הביהמבוטח רשאי   .ד

מהווה , לפוליסההמשך ההפקדות . הפקדות אלו יופנו לחסכון ולא ינוכו מהן פרמיות. תקופת הכיסויים הביטוחיים
 .דחייה של תום תקופת הביטוח עד לסוף החודש שבו בוצעה ההפקדה האחרונה

ם מעבר לתום תקופת הביטוח הנקובה ג, מבוטח רשאי להמשיך את תקופת תקופת הביטוח עבור החיסכון בלבד  .ה
, על מבוטח כאמור ימשיכו לחול כל תנאי הפוליסה החלים על מבוטח. בפוליסה ולאחר שנפסקו הפקדותיו לפוליסה

 .עד למועד בו יגיש בקשה לתשלום הכספים, למעט לענין הכיסויים הביטוחיים
משלמת ים בהתאם להוראות תכנית קצבה תשלום הכספלבקשה על מבוטח שהגיע לתום תקופת הביטוח ולא הגיש   .ו

ימשיכו לחול כל תנאי הפוליסה לעיל ) ה(עד ) א(או פעל בהתאם להוראות פסקאות  או תכנית קצבה לא משלמת
בכפוף להוראות חוזר וזאת , עד למועד בו יגיש בקשה כאמור ,למעט לענין הכיסויים הביטוחיים ,החלים על מבוטח

 .לא דורשהממונה לענין טיפול בנכסים ל
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            תום תקופת הביטוחתום תקופת הביטוחתום תקופת הביטוחתום תקופת הביטוחמות המבוטח לפני מות המבוטח לפני מות המבוטח לפני מות המבוטח לפני תשלום החסכון המצטבר במקרה תשלום החסכון המצטבר במקרה תשלום החסכון המצטבר במקרה תשלום החסכון המצטבר במקרה  ....19191919

לפרק  34כאמור בסעיף תשלם החברה למוטב את סכום הביטוח למקרה מוות לפני תום תקופת הביטוח  המבוטח נפטר
  :בהתאם לבחירתו, באחת מהדרכים הבאות, הכיסוי הביטוחי

 . פעמי-בסכום חד  .א
 : המוטב ובהתאם למפורט להלןם שיימשכו לתקופה שתיקבע על ידתשלומים חודשיים רצופיב  .ב

היה ולא .  משכר המינימום לחודש הקבוע לפי חוק שכר מינימום5%-סכום התשלום החודשי לא יהיה נמוך מ )1
והכל בכפוף להוראות , פעמי-החברה תשלם למוטב את סכום הביטוח למקרה מוות בסכום חד, התקיים תנאי זה

  . ההסדר התחיקתיהפוליסה והוראות
מתוך המסלולים המפורטים , ו יושקע החיסכון לתשלום חודשיב ההשקעה את מסלול לקבוע רשאי יהיה במוטה )2

מסלול השקעה יושקע  נקבע ולא במידה .בנספח מסלולי ההשקעה ובכפוף לתנאי מסלולי ההשקעה באותו מועד
 . החיסכון לתשלום חודשי במסלול השקעה ברירת המחדל

לעיל ולתקופת ) 2(שלום החודשי יעודכן מדי חודש בהתאם לתשואת מסלול ההשקעה כאמור בפסקה סכום הת )3
 .התשלומים שנותרה

  . 1% בשיעור שנתי של לתשלום חודשיבתקופת התשלומים החודשיים תגבה החברה דמי ניהול מחיסכון  )4

של יתרת החיסכון לתשלום משיכה מלאה או חלקית  לבקש ,החודשי התשלום תקופת במהלך ,רשאי יהיה בהמוט )5

  .בלמוט החודשי התשלום יופסק בחברה למשיכה מלאה הבקש קבלת עם. חודשי
במקרה של מות המבוטח לפני תום התקופה הקבועה תמשיך החברה לשלם את התשלומים החודשיים ליורשים  )6

 .עד לתום התקופה הקבועה, החוקיים של המוטב
 תשלום ישולם שבגינו כסכום בהמוט ידי על שנקבע סכון המצטבר החי-" החיסכון לתשלום חודשי"בסעיף זה  )7

 התשלום התחלת לאחר מהחסכון המצטבר שנמשך סכום וכל מוששול יםהחודשי מיםהתשלו בניכוי, חודשי

 .החודשי
        

        חידוש הפוליסהחידוש הפוליסהחידוש הפוליסהחידוש הפוליסה ....20202020

 רשאי טחמבויהיה ה, םתגמוליההחסכון המצטבר הנובע ממרכיב מלוא  נמשך ולא,  הפוליסה לפוליסה מוקפאתיתהיה  .א
  . לפוליסה מוקפאתהייתהחודשים מהמועד בו  12 בתוך לבקש לחדש את הפוליסה

 החברה ולאחר שיומצאו לה ההוכחות הדרושות לה על מצב בריאותו של בהסכמתחידוש הפוליסה כאמור יתבצע רק   .ב
  .מבוטחה

ומקדמי ,  לפוליסה מוקפאתבמועד בו היתהייקבעו דמי הניהול בהתאם לוותק הפוליסה במקרה של חידוש הפוליסה   .ג
 .הקצבה יהיו המקדמים להם היה המבוטח זכאי קודם להקפאה

 
  שכיר שכיר שכיר שכירמבוטחמבוטחמבוטחמבוטח    ללללשששש     עבודה עבודה עבודה עבודהסיוםסיוםסיוםסיום ....21212121

 -אלה לבחור מבין  שכיר מבוטחאותו יוכל , ומעביד שכיר לבין מבוטח מעביד בין- הסתיימו יחסי עובד
 בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ")שינוי מעמד"; להלן ( עצמאיעמית שכיר למעמד של עמיתמעבר ממעמד של  )1

  ;ובכפוף למפורט להלן
 , ללא המצאת הוכחות על מצב הבריאות, לפני שינוי המעמדלו היה זכאיביטוחי הלכיסוי המבוטח יהיה זכאי  ����

 ובתנאי כי הפרמיה לכיסויים הביטוחיים שולמה מדי חודש בחודשו עד למועד בקשת המעבר או שנשמר
בכל מקרה אחר בכפוף להמצאת . י על פי תנאי הפוליסה ברצף עד לשינוי המעמדהכיסוי הביטוחי בריסק זמנ

 ; על מצב הבריאות כפי שתדרוש החברההוכחות 
בכפוף להוראות  ,שינוי המעמדלהם היה זכאי לפני  מקדמי הקצבהלשיעור דמי הניהול והמבוטח יהיה זכאי ל ����

 ; לעיל לענין חידוש הפוליסה20סעיף 
יהיה תמהיל ההשקעות עבור ההפקדות שיופקדו , 7טח אחרת לפי הוראות סעיף כל עוד לא קבע המבו ����

 תמהיל ההשקעות שנקבע לענין מרכיב התגמולים בעת שהיה המבוטח במעמד של -  עצמאי עמיתבמעמד של 
   . שכירעמית

 .15לפי הוראות סעיף  -  החלת הסדר ריסק זמני )2
 .הקפאת הפוליסה )3
 .אצל מעביד אחרכשכיר הפוליסה המשך  )4

 
  עצמאי עצמאי עצמאי עצמאימבוטחמבוטחמבוטחמבוטחבידי בידי בידי בידי     מעמדמעמדמעמדמעמדשינוי שינוי שינוי שינוי  ....22222222

 - לבצע את השינויים הבאים , מעת לעת,  עצמאי רשאימבוטח
 בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ,")שינוי מעמד"; להלן ( שכירעמית עצמאי למעמד של עמיתמעבר ממעמד של  )1

  ;ובכפוף למפורט להלן
 , ללא המצאת הוכחות על מצב הבריאות,מד שינוי המעלפנילו היה זכאי ביטוחי הלכיסוי המבוטח יהיה זכאי  �

 ובתנאי כי הפרמיה לכיסויים הביטוחיים שולמה מדי חודש בחודשו עד למועד בקשת המעבר או שנשמר
בכל מקרה אחר בכפוף להמצאת . הכיסוי הביטוחי בריסק זמני על פי תנאי הפוליסה ברצף עד לשינוי המעמד

  ;הוכחות על מצב הבריאות כפי שתדרוש החברה
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בכפוף להוראות , המבוטח יהיה זכאי לשיעור דמי הניהול ולמקדמי הקצבה להם היה זכאי לפני שינוי המעמד �
 ; לעיל לענין חידוש הפוליסה20סעיף 

יהיה תמהיל ההשקעות עבור ההפקדות שיופקדו , 7 אחרת לפי הוראות סעיף מבוטחכל עוד לא קבע ה �
ההפקדות .  עצמאיעמית במעמד של מבוטח שהיה ה תמהיל ההשקעות שנקבע בעת-במרכיב התגמולים 

יושקעו במלואן במסלול השקעה ברירת המחדל  , החל ממועד שינוי המעמדשיופקדו במרכיב הפיצויים
 .7בהתאם להוראות סעיף 

 .15לפי הוראות סעיף  -  החלת הסדר ריסק זמני )2
 .הקפאת הפוליסה )3

 
        הלוואותהלוואותהלוואותהלוואות ....23232323

ולא ,  הלוואה גם ממרכיב הפיצוייםמבוטח ביקש ה;סדר התחיקתיההוראות ה בהתאם להלוואה רשאי לבקש מבוטחה  .א
 יצרף לבקשתו את הסכמת -) 1)(י(14חל עליו הסכם לענין מעמדם של הכספים במרכיב הפיצויים כאמור בסעיף 

 . למתן ההלוואה המבוקשתמעבידה
ככל שתסכים ; האו לסרב לתת את ההלווא, כולה או חלקה, החברה רשאית להסכים למתן ההלוואה המבוקשת  .ב

ובכפוף להוראות , יםמבוטחתהא ההלוואה בתנאים הנהוגים בחברה לענין מתן הלוואות ל, החברה למתן ההלוואה
  .ההסדר התחיקתי

לקבוע במסגרת תמהיל ההשקעות שיקבע לפי הוראות סעיף , כתנאי למתן הלוואה, מבוטחהחברה רשאית לדרוש מה  .ג
יושקע  10%  שלכשהוא מוגדל בשיעורההלוואה ביום נתינתה חות לסכום השווה לפהחסכון המצטבר כי חלק מן , 7
יהיה שינוי תמהיל ההשקעות בחריגה מן הקביעה ,  עד לסילוקה המלא של ההלוואה;מחדלהברירת השקעה מסלול ב

 . האמורה טעון הסכמת החברה
תנוכה יתרת ההלוואה  פוליסהלפי תנאי ה קצבה במקרה בו יש להתחיל לשלםאו הפוליסה ממקרה של משיכת כספים ב  .ד

  .והכול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ,מהחסכון המצטבר
לבצע העברת כספים מהפוליסה לקופת המבוטח לא יוכל , כל עוד קיימת למבוטח יתרת הלוואה שלא נפרעה בפוליסה  .ה

 .להוראות ההסדר התחיקתילעיל והכל בכפוף  12 כאמור בסעיףגמל אחרת 
 

        הוכחת גילהוכחת גילהוכחת גילהוכחת גיל ....24242424
   .לשביעות רצונהבהתאם לדרישת החברה ו , באמצעות תעודה רשמית להוכיח את תאריך לידתווטחמבעל ה

יחייב את החברה רק אם השינוי נעשה על יסוד פסק דין או החלטה של רשות , כל שינוי שיחול ברישום תאריך הלידה  .א
ורק ,  השינוי כאמור ועל פיוו שרישום תאריך הלידה תוקן בתעודת הזהות בעקבותא, שיפוטית או מנהלית מוסמכת

 .אם שינוי תאריך הלידה נעשה לפני מקרה הביטוח
 של לגילואו במקרה של העלמת עובדות בקשר , מבוטח בנוגע לגילו של הבמקרה של מתן תשובה שאינה מלאה וכנה  .ב

  . הנוגעות לענין מהותיהכיסוי הביטוחילפרק  32יחולו הוראות סעיף , מבוטחה

 
        תשלומים נוספיםתשלומים נוספיםתשלומים נוספיםתשלומים נוספים ....25252525

 חובההותשלומי  את המסים , מיד עם קבלת דרישתה,יהיה חייב לשלם לחברה, לפי הענין, או המוטב המבוטח, עבידמה
 ם שהחברה מחויבת לשלתשלום אחרועל כל  ,ההפקדות החלים על הפוליסה או המוטלים על ")מיסיםה ":להלן (אחריםה

 והכול בהתאם להוראות ,לאחר מכןסה ובין אם יוטלו הוצאת הפולי מועדב קיימים כאמורמיסים הבין אם , לפי הפוליסה
 .הדין לענין זה

  

 הודעות והצהרותהודעות והצהרותהודעות והצהרותהודעות והצהרות ....26262626
ולא , קבלת הצעת הביטוח ולענין קבלת ההפקדותסוכן הביטוח הקבוע בפוליסה ייחשב כשלוח של החברה לענין   .א

 ל הפוליסהכספים אהעברת , 14בקשות למשיכת כספים כאמור בסעיף : במקרים הבאיםייחשב כשלוח של החברה 
 הביטוח כאמור תום תקופתתשלומים מהפוליסה ב, 7העברות בין מסלולי השקעה כאמור בסעיף , 5כאמור בסעיף 

, מבוטחה, מעבידההנמסרות לחברה על ידי אלה בקשות  ).כולל ריסק זמני(ויים הביטוחיים או שינוי בכיס, 13בסעיף 
כל שינוי בתנאי הפוליסה בהתאם לבקשת . שרדי החברההמוטב או כל אדם אחר צריכות להימסר בכתב אך ורק במ

ייכנס לתוקפו רק אם החברה , הסדר התחיקתיהוראות ה בהתאם לאמור בפוליסה זו ובכפוף למעבידה או מבוטחה
 10 דף פרטי ביטוח מעודכן יישלח למבוטח תוך .הסכימה לכך בכתב ורשמה רישום מתאים על כך בדף פרטי הביטוח

 אין באמור לעיל כדי להכשיר מתן הוראה או הודעה אשר אין בסמכותו של נותן .יצוע השינויימי עסקים מיום ב
 . ההודעה לתיתם

החברה תצא . להודיע על כך לחברה בכתב,  או המוטב לפי הענייןמבוטחה, מעבידהחייב , בכל מקרה של שינוי כתובת  .ב
 או למוטב מעבידל, מבוטחלמתחייבת להודיע החברה . ידי חובתה במשלוח הודעותיה לכתובת האחרונה הידועה לה

 .על כל שינוי בכתובתה) לפי הענין(
כחלק מהדיווח הנשלח למבוטחים , שינוי חקיקה המשפיע על זכויות המבוטח יחייב את החברה בעדכון המבוטחים  .ג

 יותר וזאת במועד הדיווח הראשון שלאחר השינוי אלא אם קבע הממונה מועד מוקדם, להלן) ה(פסקה כאמור ב
  .לעדכון כאמור

, מעבידה בידי  לחברהוכל הודעה שתישלח או למוטב מבוטחל, מעבידלכל הודעה שתישלח בדואר על ידי החברה   .ד
תחשב כהודעה שנתקבלה כדין על ידי הנמען תוך , נת הידועה באותו מועדכלפי הכתובת המעוד, מוטבה או מבוטחה

 .דואר שעות מזמן הימסר המכתב הכולל את ההודעה ב72
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 השנה לגבי שנתי דיווח, שלה המאזן שנת מתום חודשים שלושה בתוך ,קלנדרית לשנה אחת ,למבוטח תשלח החברה  .ה
 רבעון כל מתום ימים 60 תוך, למבוטח החברה תשלח כן,  להוראות ההסדר התחיקתיבהתאם מידע הכולל שהסתיימה

 .יקתיהתח ההסדר להוראות בהתאם רבעוני דיווח) האחרון הרבעון למעט(
בדבר האפשרויות העומדות , בכתב, מבוטח תיידע החברה את ה,לא יאוחר משלושה חודשים לפני תום תקופת הביטוח  .ו

של  הלא משלמת ואתכנית הקצבה המשלמת  ב2הוראות סעיף בהתאם לבפניו באשר לתשלום החסכון המצטבר 
 .לפי הענין, המבוטח

 
 סתירותסתירותסתירותסתירות ....27272727

יחולו תנאי הנספח על ההטבות , נאים של נספח מסוים שצורף לפוליסה זובמקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין הת
במקרה של סתירה בין התנאים של נספחים שונים . אלהועל שאר חלקי הפוליסה יחולו תנאים , הנובעות מאותו נספח

  .לפי הענין, של כל נספח על ההטבות הנובעות מאותו נספח תנאיויחולו 

 
  ושינוים ושינוים ושינוים ושינויםיםיםיםיםביטול ביטוחים וכיסויים נוספביטול ביטוחים וכיסויים נוספביטול ביטוחים וכיסויים נוספביטול ביטוחים וכיסויים נוספ ....28282828

כל הביטוחים , בהתאמה, יבוטלו או ישונו, באופן מלא או חלקי, ההפקדה שונו תנאיה או שונתה ,בוטלה הפוליסה
  .ההסדר התחיקתיהוראות בכפוף לתנאי הפוליסה ו ,והכיסויים המצורפים לפוליסה

 
 זכות עיוןזכות עיוןזכות עיוןזכות עיון ....29292929

תשואות מסלולי ההשקעה בהם מופקדים  לקבל במשרדה הראשי של החברה את כל פרטי ם זכאיו יהימבוטחהו מעבידה
  . וזאת בנוסף לדיווחים ולהודעות בהם מחויבת החברה,לפי סוגי הנכסים, ואת הרכב הנכסים בהם  הפוליסהכספי

 
 התיישנותהתיישנותהתיישנותהתיישנות ....30303030

על הזכות . היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוחבפוליסה תקופת ההתיישנות של תביעה כל פי הכיסויים הביטוחיים 
והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי לענין טפול בנכסים , בהתאם לתנאי הפוליסה לא חלה התיישנותלקבלת קצבה 

  .ללא דורש
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        הכיסוי הביטוחיהכיסוי הביטוחיהכיסוי הביטוחיהכיסוי הביטוחי
  

            סיכוני הביטוחסיכוני הביטוחסיכוני הביטוחסיכוני הביטוח ....31313131

לגבי ,  כמבוטחמבוטח ייחשב ה-ואם רכש כיסוי כאמור , כיסויים ביטוחיים לרכוש מבוטחבמסגרת פוליסה זו זכאי ה  .א
  .  כל דין לענין הוראות,הכיסוי שרכש

הניכוי ייעשה  . תנוכה מההפקדה במועד תשלומה)א( שנרכשו כאמור בפסקה הביטוחייםהכיסויים הפרמיה בגין   .ב
בהתאם ,  ייעשה הניכוי ממרכיב תגמולי העובד וממרכיב תגמולי המעביד-  שכיר מבוטחולענין , ממרכיב התגמולים

לא תנוכה או מהעברת כספים לפוליסה פעמית - ה חדמהפקד, על אף האמור לעיל; לחלקם היחסי במרכיב התגמולים
בחשבון לענין הכיסוי לסיכון  וובאילא או העברת כספים לפוליסה פעמית - והפקדה חד, זו) ב( כאמור בפסקה הפרמיה

  .)א(ביטוחי שנרכש כאמור בפסקה 
  

 חבות החברהחבות החברהחבות החברהחבות החברה ....32323232
 . הזלפרק  34 ו בסעיףכהגדרת, במות המבוטח במהלך תקופת הביטוח ישולם סכום הביטוח למקרה מוות  .א
תגמולי הביטוח  פטורה החברה מחבותה בגין חלקו של אותו מוטב ב- נגרם מקרה הביטוח בידי המוטב במתכוון  .ב

 . הרלבנטי הכיסוי הביטוחיהנובעים מן
בתוך שנה שאירעה ,  עקב התאבדות נגרםהחברה תהיה פטורה מתשלום סכום הביטוח למקרה מוות אם מות המבוטח  .ג

 בין אם המבוטח היה והכל, לפי המאוחר שביניהם,  הביטוח או מיום חידוש הפוליסה לאחר שבוטלהמיום תחילת
 .שפוי בדעתו ובין אם לאו

שאלון ב , תשובות מלאות וכנות לשאלות שנשאלו בטפסי הצעת הביטוח ההנחה לפיה ניתנו מבוססת עלהפוליסה  .ד
לא הוסתר מהחברה ענין מהותי שהיה בו כדי להשפיע ש הנחהוכן על ה,  ובכל הצהרה נוספת שהצהיר המבוטחהרפואי

 .על תנאי קבלת המבוטח לביטוח
שאלה בענין שיש ,  בדרך אחרת שבכתבביןביטוח וה בטופס הצעת בין,  לפני כריתת הפוליסה,הציגה החברה למבוטח  .ה

בה נקבעו ם ש או לכרות אותה בתנאיותהבו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את הפוליסה בכלל
 הסתרה מצד המבוטח של ענין ;על המבוטח להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה, ")ענין מהותי "-זה  32בסעיף (

 .דינה כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנה, שהוא ידע כי הוא ענין מהותי
שנודע לה על כך וכל ימים מהיום  30 תוך ,רשאית החברה, ניתנה לשאלה בענין מהותי תשובה שלא היתה מלאה וכנה  .ו

ואם היה , למבוטחשתינתן בהודעה בכתב   בפוליסהביטוחייםהכיסויים הלבטל את , עוד לא קרה מקרה הביטוח
בניכוי , הפוליסה יועברו  הפרמיות ששולמו בעד התקופה שלאחר ביטול;גם למעבידובהודעה  -המבוטח מבוטח שכיר 

 .זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה, לחסכון המצטבר, הוצאות החברה
 אין החברה חייבת אלא בתגמולי ביטוח מופחתים, )ו(כאמור בפסקה קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטלה הפוליסה   .ז

 ,סכמתבשיעור יחסי שהוא כיחס שבין הפרמיה שהיתה משתלמת כמקובל אצלה לפי המצב לאמיתו לבין הפרמיה המו
 : מאלהד אחהתקיים ב מתשלום תגמולי הביטוח פטורה כלילחברהוה
 ;בכוונת מרמה, ניתנה לשאלה בענין מהותי תשובה שלא היתה מלאה וכנה )1
התקיים  ;אילו ידע את המצב לאמיתו, אף בפרמיה גבוהה יותר, מבטח סביר לא היה מתקשר על פי פוליסה זו )2

בניכוי הוצאות , יות ששולמו בעד התקופה שלאחר קרות מקרה הביטוחהפרמיועברו , זו) 2(האמור בפסקת משנה 
 .לחסכון המצטבר, החברה

אם , )ז(-ו) ו(לפי הוראות פסקאות החברה זכאית לתרופות לא תהא , ולענין זה בלבד, לענין הסיכון הביטוחי של מוות  .ח
, המאוחרלפי ,  או שהוקפאהוטלה חידוש הפוליסה לאחר שבמועדכריתת חוזה הביטוח או ממועד  שלוש שנים מחלפו

בנוסף לכל תרופה אחרת שהיא זכאית ,  תהא החברה זכאית לתרופות האמורות אם פעל המבוטח בכוונת מרמהואולם
 .גם לאחר תום תקופת שלוש השנים כאמור, לה

 
        תשלום הפרמיות לכיסויים הביטוחייםתשלום הפרמיות לכיסויים הביטוחייםתשלום הפרמיות לכיסויים הביטוחייםתשלום הפרמיות לכיסויים הביטוחיים ....33333333

מרכיב תנוכה מתוך היא  ו,34להוראות סעיף כפי שהוגדר בהתאם , פרמיה לפי סכום הביטוחהמדי חודש תחושב   .א
והכל בכפוף לחוק הגנת ,  התגמולים מתוך מרכיב- ר הפקדה באותו חודש ובהיעד, הפקדה במועד הפקדתההתגמולים ב

 הידוע יובא בחשבון המדד, זה 33לענין חישוב הפרמיה כאמור בסעיף ; לתנאים הכלליים 15סעיף  ולהוראות השכר
 .במועד ניכוי הפרמיה

 פקדהה מההפקדה למרכיב התגמולים בניכוי דמי ניהול מה35% על  בחודש מסויםפרמיה לכיסויים הביטוחייםעלתה ה  .ב
 תקרת הפרמיה עד לגובה  באותו חודשתוקטן הפרמיה לכיסויים הביטוחיים, ")תקרת הפרמיה: "זו) ב(בפסקה (

 כושר אובדן כיסוי בגין פיצוי להביטוחי הכיסוי יוקטן מכן לאחר, מוות למקרההביטוחי  הכיסוי ןיוקט תחילה :כדלקמן
 .עבודה כושר אובדן כיסוי בגין לשחרור הביטוחי הכיסוי  יבוטלולבסוף, עבודה

 בכתב הודעה החברה תשלח, בחודש הראשון שבו עלתה הפרמיה על תקרת הפרמיה והוקטנו הכיסויים הביטוחים  .ג
,  יום ממועד משלוח ההודעה60בתוך  לבחור רשאי יהיה המבוטח. הקטנתם ערב לשמירת הכיסויים בנוגע למבוטח

דף פרטי ביטוח  .מועד אותוב החברה שתציע לאפשרויות בהתאם, ללעי מהאמור שונה כיסויים ביטוחיים הקטנת סדר
  . ימי עסקים ממועד ביצוע השינוי10מעודכן יישלח למבוטח תוך 

תחושב ההפקדה למרכיב התגמולים ,  הוראות הפוליסהלא בוצעה הפקדה בחודש בו ניתנו כיסויים ביטוחיים לפי  .ד
כממוצע החודשי של ההפקדות למרכיב התגמולים , ולצורך זה בלבד, )ב(לצורך חישוב תקרת הפרמיה כאמור בפסקה 



668נספח                                                                                                         
 

1/5/2009  M668   מ"מנורה מבטחים ביטוח בע                                                                  29 מתוך 16עמוד 

ממוצע ההפקדות למרכיב , ובשנת הביטוח הראשונה, כשהן צמודות למדד, בשנים עשר החודשים שקדמו לאותו חודש
 .כשהן צמודות למדד,  שבין יום תחילת הביטוח ליום הגידול בפרמיההתגמולים בתקופה

  

        סכום הביטוח למקרה מוותסכום הביטוח למקרה מוותסכום הביטוח למקרה מוותסכום הביטוח למקרה מוות ....34343434

 :כאחד מאלה,  בחירת המבוטחלפיייקבע , לפני תום תקופת הביטוחסכום הביטוח למקרה מוות   .א
 סכום השווה למכפלת המשכורת המבוטחת של - )החסכון המצטבר מובא בחשבון (סכום ביטוח לפי משכורת )1

כשממנו מנוכה , במספר המשכורות הנקוב בדף פרטי הביטוח לענין זה) המחושבת מתוך ההפקדה(מבוטח ה
עלה החסכון ; ככל שהיו,  מצטבר הנובע מהעברות כספים לפוליסהחסכוןלרבות , החסכון המצטבר בפוליסה

במקרה זה ישולם .  אפס- זו ) 1(יהא סכום הביטוח לפי פסקת משנה , המצטבר בפוליסה על המכפלה האמורה
 ;למוטב החסכון המצטבר בלבד

 סכום השווה למכפלת המשכורת המבוטחת של - )החסכון המצטבר אינו מובא בחשבון (סכום ביטוח לפי משכורת )2
 ;במספר המשכורות הנקוב בדף פרטי הביטוח לענין זה) המחושבת מתוך ההפקדה(המבוטח 

כשהוא ,  הסכום הנקוב בדף פרטי הביטוח- ) בחשבוןהחסכון המצטבר מובא(צמוד למדד סכום ביטוח קבוע  )3
בניכוי החסכון , מעודכן לפי השינוי במדד הידוע ביום התשלום ביחס למדד היסודי הנקוב בדף פרטי הביטוח

עלה החסכון המצטבר ; ככל שהיו,  מצטבר הנובע מהעברות כספים לפוליסהחסכוןלרבות , המצטבר בפוליסה
זו ) 3(יהא סכום הביטוח לפי פסקת משנה , דף פרטי הביטוח כשהוא מעודכן כאמורבפוליסה על הסכום הנקוב ב

 ;במקרה זה ישולם למוטב החסכון המצטבר בלבד.  אפס–
כשהוא ,  הסכום הנקוב בדף פרטי הביטוח- )החסכון המצטבר אינו מובא בחשבון(צמוד למדד סכום ביטוח קבוע  )4

 . ביחס למדד היסודי הנקוב בדף פרטי הביטוחמעודכן לפי השינוי במדד הידוע ביום התשלום
ישולם למוטב סכום הביטוח למקרה ) א(של פסקה ) 3(או ) 1(בחר המבוטח בסכום ביטוח כאמור בפסקאות משנה   .ב

ישולם למוטב סכום ביטוח ) א(של פסקה ) 4(או ) 2(ואם בחר המבוטח בסכום ביטוח כאמור בפסקאות משנה , מוות
 .ון המצטברלמקרה מוות בתוספת החסכ

יהיה רשאי להגדיל את , )א(של פסקה ) 3(או ) 1(בהתאם לפסקאות משנה , משכורת בחר המבוטח בסכום הביטוח לפי  .ג
הוכחות על מצב הבריאות וכן כל בכפוף להמצאת , סכום הביטוח האמור רק אם אישרה החברה בכתב את ההגדלה

רשאית לאשר את השינוי כאמור בכפוף לתשלום פרמיה החברה תהיה . מידע אחר שיידרש באופן סביר על ידי החברה
 מסכום הביטוח שנקבע 10% בשיעור של עד ,סכום הביטוחבגידול , ורמהאעל אף . נוספת או בתנאים אחרים שתקבע

 . ה באופן אוטומטישלא יחייב את אישור החברה וייע, לת שנת הביטוח שלפני מועד הגידוליבתח
 של סכומי , צמוד למדד,סכום הביטוח הממוצע הואלת שנת הביטוח ינקבע בתחסכום הביטוח ש, זהסעיף לענין 

בשנת הביטוח הראשונה יהיה זה סכום הביטוח , אולם.  החודשים שקדמו להתחלת שנת הביטוח12-הביטוח ב
   .הביטוחשנת לת יבתח

 חודשים 12ומונה , מדי שנה,  לחודש שבו החל הביטוח1-השנה המתחילה בתהיה שנת ביטוח , לענין סעיף זה
 קלנדריים מלאים

יהא רשאי להגדיל את , )א(של פסקה ) 4(או ) 3(בהתאם לפסקאות משנה , בחר המבוטח בסכום ביטוח צמוד למדד  .ד
וכן כל בכפוף להמצאת הוכחות על מצב הבריאות , סכום הביטוח האמור רק אם אישרה החברה בכתב את ההגדלה

 .חברהמידע אחר שיידרש באופן סביר על ידי ה
בין אם סכום ביטוח צמוד למדד ובין ( המצטבר חסכוןהמביא בחשבון את הלמקרה מוות בחר המבוטח בסכום ביטוח   .ה

למקרה מוות יקטן הכיסוי הביטוחי , בכל מקרה בו יבצע המבוטח משיכה חלקית, )סכום ביטוח לפי משכורתאם 
  .משך מהפוליסהשנ, ללא מרכיב הפיצויים,  המצטברחסכוןבהתאם לחלק היחסי של ה

 
 תביעות ותשלומי החברהתביעות ותשלומי החברהתביעות ותשלומי החברהתביעות ותשלומי החברה ....35353535

על להודיע לחברה בכתב , )מבוטחעל יורשיו החוקיים של ה -ובהיעדר מוטב (על המוטב ו מעבידעל ה, מבוטחנפטר ה  .א
 , כאמור המוטב מחובת מתן הודעה תשחרר אתמעבידהודעת ה.  על כךנודע להםבו בתוך זמן סביר מהמועד , הפטירה
 .ולהיפך

החברה בלבד והן יטופלו החל ממועד הגעתן למשרדי החברה כמפורט בסעיף יוגשו למשרדי קרה מוות בגין מתביעות   .ב
 לחוק חוזה 35בהתאם להוראות סעיף , הוראות פסקה זו ייחשבו כהודעת החברה בדבר המען למשלוח הבקשות; זה

 .הביטוח
ודין וחשבון מפורט של ,  רשמית העתק מאושר של תעודת פטירהיצורףלקבלת סכום ביטוח במקרה מוות  תביעהל  .ג

ולפי ,  תעודה המעידה על סיבת המוות ונסיבותיו-ובהיעדר רופא כאמור , לפטירתוסמוך  מבוטחהרופא שטיפל ב
המידע אם  . מידע ומסמכים נוספים הדרושים לחברה לבירור חבותה באופן סביר יצורפו גם- דרישת החברה 

יסייעו לחברה הוא וכל מי שהיה עליו להודיע על הפטירה לפי  -תביעה מגיש הוהמסמכים הנוספים אינם ברשותו של 
 .על מנת להשיגם, כמיטב יכולתם ,)א(הוראות פסקה 

 כפי שיחולו מעת  ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי הוראות סעיף זהלפיימים ממועד מילוי כל הדרישות  30תוך   .ד
ואם נקבע , ה או תדחה את התביעה ותנמק את החלטתהתשלם החברה למוטב את הסכום המגיע על פי הפוליס, לעת

 ישולמו אותם תשלומים בהתאם להוראות - לפי תנאי הפוליסה כי הסכום המגיע כאמור ישולם בתשלומים חודשיים 
 .הפוליסה לענין זה

  תשוחרר החברה מכל התחייבות הנובעת מהפוליסה או מאותו חלק של הפוליסה-  בגין מקרה מוות התביעהשולמה  .ה
 .שבגינו שולמה התביעה
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 וכן כל מס או תשלום חובה , בכפוף לחוק הגנת השכרמכל תשלומיה תנכה החברה כל חוב המגיע לה בגין הפוליסה  .ו
 .כפי שיהיו באותה עת, ההסדר התחיקתי הוראותלבכפוף התשלום יעשה , אחר שיש לנכותו לפי הוראות כל דין

ההסדר  הוראות לפי יתווספו הפרשי הצמדה וריביתשת התביעה  יום מיום הג30לתשלומי החברה שישולמו לאחר   .ז
 .התחיקתי

 דיווח בהתאם להוראות , לפי הענין, או למוטבמבוטחבמועד ביצוע תשלום כל סכום על פי סעיף זה תשלח החברה ל  .ח
   .באשר לאופן חישוב הסכומים המשולמים,  ככל שתהיינה קיימות,ממונהההנחיות לההסדר התחיקתי ו
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         קצבה משלמת קצבה משלמת קצבה משלמת קצבה משלמתתכניתתכניתתכניתתכנית
        מאושרת כקופת גמל משלמת לקצבה לשכיר ולעצמאימאושרת כקופת גמל משלמת לקצבה לשכיר ולעצמאימאושרת כקופת גמל משלמת לקצבה לשכיר ולעצמאימאושרת כקופת גמל משלמת לקצבה לשכיר ולעצמאי

        

        הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות ....1111
 תגבר ההגדרה -ובמקרה של סתירה בין ההגדרות כאמור , על פרק זה יחולו ההגדרות שבתנאים הכלליים וההגדרות שלהלן

  .שבפרק זה
        

וכן , ליסהחלק ההפקדה שהופקדה לתכנית קצבה משלמת בהתאם לתנאי הפו  ::::ההפקדה בתכנית קצבה משלמתההפקדה בתכנית קצבה משלמתההפקדה בתכנית קצבה משלמתההפקדה בתכנית קצבה משלמת
  ; לתכנית קצבה משלמתכספיםהוהעברות הפקדות חד פעמיות 

 לתכנית שמקורו בהפקדותר כהגדרתו בתנאים הכלליים בחלק החסכון המצט  ::::חסכון מצטבר בתכנית קצבה משלמתחסכון מצטבר בתכנית קצבה משלמתחסכון מצטבר בתכנית קצבה משלמתחסכון מצטבר בתכנית קצבה משלמת
  ;קצבה משלמת

 ה חיים סטטוס קצבה אשר פרק זה מהוושל הפוליסה לביטוחהתנאים הכלליים   ::::תנאים כללייםתנאים כללייםתנאים כללייםתנאים כלליים
  .ממנהנפרד חלק בלתי 

  

 תשלומים בתום תקופת הביטוחתשלומים בתום תקופת הביטוחתשלומים בתום תקופת הביטוחתשלומים בתום תקופת הביטוח ....2222
 . 3בהתאם להוראות סעיף , כספים שהופקדו בתכנית קצבה משלמת ניתנים למשיכה בדרך של קצבה  .א
בהתאם להוראות ההסדר כספים שלא בדרך של קצבה המבוטח רשאי למשוך ,  לעיל)א( פסקהעל אף האמור ב  .ב

 :במקרים הבאיםהתחיקתי ולרבות 
 .בר במרכיב הפיצויים בפוליסה בסכום חד פעמי המצטחסכוןה משיכת ))))1111
בגין כספים שהופקדו לראשונה ,  המצטבר הנובע מהעברת כספים לפוליסהחסכון כספים שמקורם במשיכת  ))))2222

 .בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי, 1999 בדצמבר 31בקופת גמל לקצבה עד ליום 
,  יום בטרם התחלת קבלת הקצבה30 ותלפח, מבוטח המבקש לקבל סכום חד פעמי לצד הקצבה יהיה רשאי ))))3333

 סכום הקצבה לו ובלבד שבמועד הבקשה, סכום חד פעמיב חלק מהקצבה החודשית המגיעה לו משוךלבקש ל
כהגדרתו בסעיף הינו לפחות סכום הקצבה המזערי , סכום המשיכה המבוקש לאחר הפחתת, זכאי המבוטח

).  סכום הקצבה המזערי-להלן (סדר התחיקתי לחוק קופות גמל וכפי שיעודכן בהתאם להוראות הה) ה(23
לעניין סכום הקצבה המזערי יובאו בחשבון סכומי קצבה להם זכאי המבוטח מקופת גמל אחרת או ממעביד 

 . בכפוף לקבלת אישור על קבלת הקצבה ממקור אחר, ) קצבה ממקור אחר-להלן (
בקש המבוטח לקבל בסכום חד פעמי חישוב הסכום החד פעמי ייעשה על ידי הכפלת סכום הקצבה אותו מ

 .במקדם ההמרה לפיו הומר החיסכון המצטבר של המבוטח לקצבה החודשית
 . להלן5 ףהיוון קצבה בהתאם לסעי ))))4444

וכל המסמכים  בקשהה ימים מהיום בו הגיעו למשרדי החברה 7לעיל בתוך ) ב(החברה תשלם את הכספים לפי פסקה   .ג
   .הדרושים

 
        טח שהגיע לתום תקופת הביטוחטח שהגיע לתום תקופת הביטוחטח שהגיע לתום תקופת הביטוחטח שהגיע לתום תקופת הביטוחהוראות לתשלום הקצבה למבוהוראות לתשלום הקצבה למבוהוראות לתשלום הקצבה למבוהוראות לתשלום הקצבה למבו ....3333

על ,  ימים לפני המועד בו הוא מבקש להתחיל לקבל את תשלומי הקצבה30לפחות , על המבוטח להודיע לחברה בכתב  .א
 5ף לסעיבהתאם  האם רצונו בהיוון קצבה , להלן4סלול הקצבה אותו בחר בהתאם לסעיף על מ, רצונו לקבל קצבה

 חסכוןרצונו למשוך את ה האםו, לעיל) 3)(ב(2לצד הקצבה בהתאם לסעיף האם רצונו לקבל סכום חד פעמי , להלן
 תשלום הקצבה יהיה לא לפני הגיע וכל זאת בלבד שמועד תחילת. המצטבר במרכיב הפיצויים בסכום חד פעמי

 . המבוטח לגיל הפרישה המוקדמת
 במשרדי מה בידי המבוטח לקצבה החתוחודש שלאחר קבלת בקשההחל ב ,קצבה תשולם למבוטח מדי חודש בחודשו  .ב

 .החברה
 ימים מהיום שנועד לתשלום או מהיום בו הגיעו למשרדי 7החברה תשלם את הקצבה החודשית הראשונה בתוך   .ג

 .לפי המאוחר, החברה התביעה וכל המסמכים הדרושים
 . בסמוך לתחילת תשלום הקצבה יועבר החסכון המצטבר למסלול השקעה ברירת המחדל  .ד
 בניכוי הריבית השנתית ,חודש לפי תשואת מסלול השקעה ברירת המחדל באותו חודשהקצבה תעודכן מדי   .ה

 .  לפוליסה1התחשיבית כמפורט בנספח 
לא תהא למבוטח זכות למשוך את יתרת החסכון המצטבר כסכום חד פעמי או זכות , התחיל המבוטח לקבל קצבה  .ו

 . 5 ףלסעילהוון את הקצבה בהתאם 
,  משכר המינימום לחודש הקבוע לפי חוק שכר מינימום5%-וראות פרק זה נמוך מהיה סכום הקצבה שחושב לפי ה  .ז

והכל בכפוף להוראות ההסדר , פעמי- בסכום חד, בכפוף ליתר הוראות פרק זה, תשלם החברה את החסכון המצטבר
 .התחיקתי

 .0.5%סכון המצטבר בשיעור של יתגבה החברה דמי ניהול מהח, הקצבה םתשלותקופת במהלך   .ח
במי שזכאי לקבל  הוכחה כי ,בתקופת תשלום הקצבה וכתנאי לתשלום הקצבה, מעת לעתה רשאית לדרוש החבר  .ט

 .המזכים אותו בקצבה םתנאיעדין מתקיימים כל ה קצבה
בדבר האפשרויות העומדות , בכתב, תיידע החברה את המבוטח, לא יאוחר משלושה חודשים לפני תום תקופת הביטוח  .י

 :לרבות כל אלה, בהתאם לתכנית הקצבה המשלמתן המצטבר בפניו באשר לתשלום החסכו
לרבות ציון , שיעור ההיוון ותקופתו,  האפשרות להוון חלק מהקצבה לפי הפוליסה,קבלת הקצבה החודשית ))))1111
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 . הסכומים העומדים לרשות המבוטח בכל אחת מאפשרויות אלו
  .סלול הקצבה מבחירת לאופןוה, תכנית הקצבה המשלמת לפי תנאי קצבה מסלול הבחירת ))))2222
 . הכספים שיופקדו יופנו לחסכון בלבד, לפוליסה והמשך ההפקדות דחיית מועד הפרישה ))))3333
 . המצטבר במרכיב הפיצויים בסכום חד פעמיחסכוןתשלום ה ))))4444
בגין כספים ,  המצטבר הנובע מהעברת כספים לפוליסהחסכוןתשלום בסכום חד פעמי כספים שמקורם ב ))))5555

 . בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי, 1999 בדצמבר 31ה עד ליום שהופקדו לראשונה בקופת גמל לקצב
לאחר , סכום הקצבה לו זכאי המבוטחובלבד ש, סכום חד פעמיב חלק מהקצבה החודשית המגיעה לו משיכת ))))6666

לחוק קופות גמל וכפי ) ה(23כהגדרתו בסעיף הינו לפחות סכום הקצבה המזערי , סכום המשיכה המבוקש הפחתת
 .וראות ההסדר התחיקתישיעודכן בהתאם לה

 
        מסלולי קצבהמסלולי קצבהמסלולי קצבהמסלולי קצבה ....4444

  :יבחר המבוטח בתשלום קצבה בהתאם לאחד ממסלולי הקצבה הבאים, בעת הגשת הבקשה לקבלת קצבה לחברה
  

 ::::מסלול קצבה בו המקדמים מגלמים הבטחת תוחלת חייםמסלול קצבה בו המקדמים מגלמים הבטחת תוחלת חייםמסלול קצבה בו המקדמים מגלמים הבטחת תוחלת חייםמסלול קצבה בו המקדמים מגלמים הבטחת תוחלת חיים
ל הקצבה החודשית הראשונה יהיה הסכום המתקבל מחלוקת החסכון המצטבר אותו בחר המבוטח לקבסכום  ))))1111

המחושב לפי גיל המבוטח בעת התחלת תשלום הקצבה ,  לפרק זה1במקדם הקבוע בנספח , באמצעות מסלול קצבה זה
 ").שנת הפרישה("מינו ושנת התחלת תשלום הקצבה , ")גיל הפרישה("

 תוסיף הקצבה - קצבאות חודשיות 240ואם נפטר בטרם שולמו לו , למשך כל ימי חייו תשולם למבוטח הקצבה ))))2222
, אלא אם קבע מוטבים לענין זה,  ליורשיו החוקיים,בהתאם להוראות התנאים הכלליים, ם מדי חודש בחודשולהשתל

  .  קצבאות חודשיות החל מהתשלום הראשון למבוטח240עד להשלמת תשלום 
  

 ::::מסלולי קצבה בהם המקדמים אינם מגלמים הבטחת תוחלת חייםמסלולי קצבה בהם המקדמים אינם מגלמים הבטחת תוחלת חייםמסלולי קצבה בהם המקדמים אינם מגלמים הבטחת תוחלת חייםמסלולי קצבה בהם המקדמים אינם מגלמים הבטחת תוחלת חיים
, ביקש המבוטח קצבה כאמור בסעיף זה. תה העת בחברהקצבה שתחושב בהתאם לאפשרויות שיהיו קיימות באו ))))1111

מינו ושנת התחלת תשלום הקצבה , תקבע החברה את הקצבה על פי על פי גיל המבוטח בעת התחלת תשלום הקצבה
ועל בסיס שיעורי , וכל זאת על פי טבלת שיעורי ההישרדות בחיים כפי שתהיה בחברה במועד תחילת תשלום הקצבה

 .פי שתהיה בחברה במועד תחילת תשלום הקצבההריבית התחשיבית כ
המבוטח ; ככל שיותיר אחריו בן הזוג,  לבן הזוג לכל ימי חייו- ולאחר פטירתו , קצבה שתשולם למבוטח לכל ימי חייו ))))2222

שלא יעלה , רשאי לקבוע בבקשתו כי הקצבה שתשולם לבן הזוג כאמור תהא בשיעור מתוך הקצבה שתשולם למבוטח
  סכום הקצבה החודשית הראשונה החברה אתתחשב ,ביקש המבוטח קצבה כאמור בפסקה זו; ה מאותה קצב100%על 

 על בסיס שיעורי הריבית ,בחברה במועד תחילת תשלום הקצבה שתהיהעל פי טבלת שיעורי ההישרדות בחיים כפי 
 תחילת במועד התחשיבית כפי שתהיה בחברה במועד תחילת תשלום הקצבה ובהתאם לגילם של המבוטח ושל בן הזוג

 .ובהתאם לשיעור הקצבה שתשולם לבן הזוג לאחר פטירתו של המבוטח, הקצבהתשלום 
כפי שנמסרו על ידי המבוטח לחברה , מי שהקצבה החודשית למבוטח חושבה בהתאם לפרטיו, לענין סעיף זהבן זוג 

   .בעת הגשת הבקשה לקבלת קצבה
 
        היוון קצבההיוון קצבההיוון קצבההיוון קצבה ....5555

") שיעור ההיוון: "זה 5בסעיף ( מהקצבה החודשית שלו 25%ה רשאי להוון עד יהי, מבוטח המבקש להתחיל לקבל קצבה  .א
גם אם הקצבה החודשית לה יהיה זכאי נמוכה מסכום , ")תקופת ההיוון: "זה 5בסעיף (לתקופה של עד חמש שנים 

,  משכר המינימום לחודש5%-ובלבד שסכום הקצבה לו יהיה זכאי לאחר ההיוון לא יפחת מ, הקצבה המזערי
 . כמשמעותו בחוק שכר מינימום

והמבוטח יוכל לחזור בו ממנה כל עוד לא קיבל את סכום , הבקשה להיוון תוגש במועד הגשת הבקשה לקבלת הקצבה  .ב
 . ההיוון

בהתאם לאישורה של ,  יום ממועד התחלת תשלום הקצבה למבוטח בתשלום חד פעמי30הסכום המהוון ישולם תוך   .ג
 . הסדר התחיקתיוהכל בכפוף להוראות ה, החברה

 .כשהיא מופחתת בשיעור ההיוון, במשך תקופת ההיוון יקבל המבוטח את הקצבה שהיתה מגיעה לו אלמלא ההיוון  .ד
  . מתום תקופת ההיוון תשלם החברה למבוטח את הקצבה בסכום שהיה משתלם לו אלמלא בוצע ההיוון  .ה

 
        

            )))) ₪ ₪ ₪ 100100100100₪הטבלה מתייחסת לקצבה חודשית בסך הטבלה מתייחסת לקצבה חודשית בסך הטבלה מתייחסת לקצבה חודשית בסך הטבלה מתייחסת לקצבה חודשית בסך ((((טבלת היוון טבלת היוון טבלת היוון טבלת היוון 
   נטו3.48% בטבלה היא ריבית של סכומיםהתחשיבית לפיה חושבו ההריבית 

        שיעור קצבהשיעור קצבהשיעור קצבהשיעור קצבה
        מהוונת

1        2        3        4        5        

5%        59.1959.1959.1959.19₪ ₪ ₪ ₪         116.67116.67116.67116.67₪ ₪ ₪ ₪         172.46172.46172.46172.46₪ ₪ ₪ ₪         226.63226.63226.63226.63₪ ₪ ₪ ₪         279.23279.23279.23279.23₪ ₪ ₪ ₪         

10%        118.39118.39118.39118.39₪ ₪ ₪ ₪         233.33233.33233.33233.33₪ ₪ ₪ ₪         344.92344.92344.92344.92₪ ₪ ₪ ₪         453.27453.27453.27453.27₪ ₪ ₪ ₪         558.45558.45558.45558.45₪ ₪ ₪ ₪         

15%        177.58177.58177.58177.58₪ ₪ ₪ ₪         350.00350.00350.00350.00₪ ₪ ₪ ₪         517.39517.39517.39517.39₪ ₪ ₪ ₪         679.90679.90679.90679.90₪ ₪ ₪ ₪         837.68837.68837.68837.68₪ ₪ ₪ ₪         

20%        236.78236.78236.78236.78₪ ₪ ₪ ₪         466.66466.66466.66466.66₪ ₪ ₪ ₪         689.85689.85689.85689.85₪ ₪ ₪ ₪         906.53906.53906.53906.53₪ ₪ ₪ ₪         1,116.911,116.911,116.911,116.91₪ ₪ ₪ ₪         

25%        295.97295.97295.97295.97₪ ₪ ₪ ₪         583.33583.33583.33583.33₪ ₪ ₪ ₪         862.31862.31862.31862.31₪ ₪ ₪ ₪         1,133.171,133.171,133.171,133.17₪ ₪ ₪ ₪         1,396.141,396.141,396.141,396.14₪ ₪ ₪ ₪         
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        תכנית קצבה לא משלמתתכנית קצבה לא משלמתתכנית קצבה לא משלמתתכנית קצבה לא משלמת
כקופת גמל כקופת גמל כקופת גמל כקופת גמל ולפיצויים לשכיר וולפיצויים לשכיר וולפיצויים לשכיר וולפיצויים לשכיר ולים לים לים לים  כקופת גמל לתגמו כקופת גמל לתגמו כקופת גמל לתגמו כקופת גמל לתגמו,,,,מאושרת כקופת גמל לא משלמת לקצבה לשכיר ולעצמאימאושרת כקופת גמל לא משלמת לקצבה לשכיר ולעצמאימאושרת כקופת גמל לא משלמת לקצבה לשכיר ולעצמאימאושרת כקופת גמל לא משלמת לקצבה לשכיר ולעצמאי

        לעצמאילעצמאילעצמאילעצמאילתגמולים לתגמולים לתגמולים לתגמולים 
        

        הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות ....1111
 תגבר ההגדרה - ובמקרה של סתירה בין ההגדרות כאמור , לליים וההגדרות שלהלןעל פרק זה יחולו ההגדרות שבתנאים הכ

  .שבפרק זה להלן
        

משלמת בהתאם לתנאי לא חלק ההפקדה שהופקדה לתכנית קצבה   ::::ההפקדה בתכנית קצבה לא משלמתההפקדה בתכנית קצבה לא משלמתההפקדה בתכנית קצבה לא משלמתההפקדה בתכנית קצבה לא משלמת
לא  לתכנית קצבה והעברות כספיםוכן הפקדות חד פעמיות , הפוליסה
  ;משלמת

 שמקורו בהפקדותחלק החסכון המצטבר כהגדרתו בתנאים הכלליים   :::: לא משלמת לא משלמת לא משלמת לא משלמתחסכון מצטבר בתכנית קצבהחסכון מצטבר בתכנית קצבהחסכון מצטבר בתכנית קצבהחסכון מצטבר בתכנית קצבה
  ;קצבה לא משלמתלתכנית 

 ומקורם בהפקדות קצבה לא משלמתסך הכספים שהועברו לתכנית   ::::חסכון מצטבר להוןחסכון מצטבר להוןחסכון מצטבר להוןחסכון מצטבר להון
, 2008לתגמולים ולפיצויים שבוצעו בגין שנות המס שקדמו לשנת המס 

כספים אלה ובניכוי דמי  לבתוספת התשואה בגין ההשקעות המיוחסת
 מתוך כל סכום שנמשך או הועברבניכוי כן סכון המצטבר וניהול מהח
  ;כספים אלו

 ומקורם קצבה לא משלמתהועברו לתכנית הופקדו או סך הכספים ש  ::::קצבהקצבהקצבהקצבהחסכון מצטבר לחסכון מצטבר לחסכון מצטבר לחסכון מצטבר ל
בתוספת ,  ואילך2008 שבוצעו בגין שנות המס מטרת קצבהבהפקדות ל

כספים אלה ובניכוי דמי ניהול  להתשואה בגין ההשקעות המיוחסת
כל סכום שנמשך או הועבר מתוך כספים בניכוי כן סכון המצטבר ומהח
  ;אלו

 בגין החיסכון המצטבר המשךהתכנית קופת גמל משלמת לקצבה שהיא   ::::תכנית ההמשך לקצבהתכנית ההמשך לקצבהתכנית ההמשך לקצבהתכנית ההמשך לקצבה
  ;שתחול אם המבוטח יבחר בכך, לקצבה

 סטטוס קצבה אשר פרק  חייםשל הפוליסה לביטוחהתנאים הכלליים   ::::תנאים כללייםתנאים כללייםתנאים כללייםתנאים כלליים
  .ממנה חלק בלתי נפרד הזה מהוו

 

 בתום תקופת הביטוחבתום תקופת הביטוחבתום תקופת הביטוחבתום תקופת הביטוחלקצבה לקצבה לקצבה לקצבה החיסכון המצטבר החיסכון המצטבר החיסכון המצטבר החיסכון המצטבר תשלום תשלום תשלום תשלום  ....2222
 .לתכנית ההמשך לקצבההעברתו באמצעות , למשיכה בדרך של קצבהניתן  החיסכון המצטבר לקצבה  .א
לא הקצבה התכנית מ סכון המצטבר במרכיב הפיצוייםי החהמבוטח רשאי למשוך את, לעיל) א(על אף האמור בפסקה   .ב

 . משלמת בסכום חד פעמי
בדבר האפשרויות העומדות , בכתב, תיידע החברה את המבוטח, לא יאוחר משלושה חודשים לפני תום תקופת הביטוח  .ג

 :לרבות כל אלה, קצבהלבפניו באשר לתשלום החסכון המצטבר 
האמורה כנית ההמשך לתכנית ההמשך לקצבה וקבלת קצבה בהתאם לתקצבה ל המצטבר סכוןיחהעברת ה ))))1111

 :לרבות
  . מסלול הקצבהבחירת לאופןוה, ההמשך לקצבהתכנית  לפי תנאי קצבה מסלול הבחירת ����
לרבות ציון , שיעור ההיוון ותקופתו, קצבההמשך להמועברת לתכנית ההאפשרות להוון חלק מהקצבה  ����

 . הסכומים העומדים לרשות המבוטח בכל אחת מאפשרויות אלו
לאחר , סכום הקצבה לו זכאי המבוטחובלבד ש, סכום חד פעמיבחודשית המגיעה לו  חלק מהקצבה המשיכת ����

לחוק קופות גמל ) ה(23כהגדרתו בסעיף הינו לפחות סכום הקצבה המזערי , סכום המשיכה המבוקש הפחתת
 וכפי שיעודכן בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי

 .ת ההסדר התחיקתיקצבה לקופת גמל אחרת בהתאם להוראולהמצטבר  העברת החיסכון ))))2222
 .הכספים שיופקדו יופנו לחסכון בלבד,  והמשך ההפקדותמועד הפרישהדחיית  ))))3333
 .החסכון המצטבר במרכיב הפיצויים בסכום חד פעמי תשלום ))))4444

  
        

        החיסכון המצטבר להון החיסכון המצטבר להון החיסכון המצטבר להון החיסכון המצטבר להון 

 
        תשלום החיסכון המצטבר להון בתום תקופת הביטוחתשלום החיסכון המצטבר להון בתום תקופת הביטוחתשלום החיסכון המצטבר להון בתום תקופת הביטוחתשלום החיסכון המצטבר להון בתום תקופת הביטוח ....3333

 : בהתאם לאפשרויות הבאותצטבר להוןאת החיסכון הממבוטח שהגיע לתום תקופת הביטוח זכאי לקבל   .א
 להוראות לתנאי הפוליסה ו ניתנת לביצוע בהתאםבקשהככל שה.  המצטבר להון בסכום חד פעמיחסכוןקבלת ה )1

קצבה לא מתום תקופת הביטוח בתכנית ל  ימים7  בתוך המצטברחסכוןהתשלם החברה את , ההסדר התחיקתי
 .לפי המאוחר,  וכל המסמכים הדרושים האמורההבקשהמהיום בו הגיעו למשרדי החברה  או משלמת

ה ניתנת בקשככל שה. להלן 4סעיף  בהתאם להוראות  בדרך של תשלום חודשילהון המצטבר חסכוןקבלת ה )2
  בתוךהחודשי הראשוןהתשלום תשלם החברה את ,  ההסדר התחיקתילהוראות לתנאי הפוליסה ולביצוע בהתאם
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לפי ,  וכל המסמכים הדרושיםה האמורהבקשהו הגיעו למשרדי החברה בנועד לתשלום או מהיום  מהיום שם ימי7
 . המאוחר

בדבר האפשרויות העומדות , בכתב, תיידע החברה את המבוטח, לא יאוחר משלושה חודשים לפני תום תקופת הביטוח  .ב
 . לפי בחירתו, להון בסכום חד פעמי או בדרך של תשלום חודשיבפניו באשר לתשלום החסכון המצטבר 

 .בהתאם להוראות ההסדר התחיקתיעל פי דיני המס ושה לום החיסכון המצטבר של מרכיב הפיצויים ייעתש  .ג
 
 תשלום החיסכון המצטבר להון בתום תקופת הביטוח כתשלום חודשיתשלום החיסכון המצטבר להון בתום תקופת הביטוח כתשלום חודשיתשלום החיסכון המצטבר להון בתום תקופת הביטוח כתשלום חודשיתשלום החיסכון המצטבר להון בתום תקופת הביטוח כתשלום חודשי ....4444

בתשלומים להון ח לקבל את החסכון המצטבר המבוטח רשאי לבחור בתום תקופת הביטו, 3בהמשך לאמור בסעיף 
  :ורט להלןבהתאם למפחודשיים 

ם חודשיי בתשלומים, כולו או חלקו, להוןור למשוך את החסכון המצטבר המבוטח יוכל לבח, בתום תקופת הביטוח  .א
 ").התשלום החודשי"להלן (

, חודשי תשלום ישולם שבגינו כסכום המבוטח ידי על שנקבע  החסכון המצטבר- " החסכון לתשלום חודשי"בסעיף זה   .ב

 . התשלום החודשיהתחלת לאחר מהחסכון המצטבר שנמשך סכום וכל מושולש יםהחודשי מיםהתשלו בניכוי
. התשלום החודשי תחילת במועד המבוטח ידי עלאו תקופת התשלום החודשי ייקבעו /ו החודשי התשלום סכום  .ג

 .אפס היהת להון חסכון המצטברה של החסכון לתשלום חודשי יתרת בו למועד עד ישולם החודשי התשלום
 פי על החסכון לתשלום חודשי בגין השקעות תמהיל כל לקבוע רשאי יהיה מבוטחה החודשי תשלוםה ביצוע במהלך  .ד

 כפי ההשקעות תמהיל יקבע כאמור תמהיל השקעות נקבע ולא במידה .הכלליים בתנאים 7 בסעיף המפורטים הכללים
 .החודשי התשלום לתחילת קודם בפוליסה קיים שהיה

 ידי על שיוצעו למועדים בהתאם תשלום מועד לקבוע רשאי יהיה המבוטח .עקבו במועד ישולם החודשי התשלום  .ה

 .החברה ידי על שיקבעקבוע  במועד  ישולם התשלום החודשי,כלשהו במועד המבוטח בחר ולא במידה. רההחב
מלאה של יתרת כספים חלקית או משיכה משיכה  לבקש ,החודשי התשלום תקופת במהלך ,רשאי יהיה המבוטח  .ו

 ת כספים מלאהמשיכל הבקש קבלת עם. יםהכללי בתנאים 14 סעיף  לפי הוראותוזאת ,ום חודשיהחסכון לתשל
 .למבוטח החודשי התשלום יופסק בחברה

 חד בתשלום וזאת, החסכון לתשלום חודשי ,למוטב שולםי ,החודשיים התשלומים כל לו שולמו בטרם המבוטח נפטר  .ז

 .ולבחירת בהתאם , התשלום החודשיבהמשך וא, פעמי
לא יוכל המבוטח לשנות את גובה , בחר המבוטח במסלול השקעה מבטיח תשואה עבור החסכון לתשלום חודשי  .ח

 ). להגדיל או להקטין את התשלום(התשלום החודשי 
  .מבוטח שבחר במסלול השקעה מבטיח תשואה לא יוכל לבצע משיכת כספים חלקית, לעיל) ו(על אף האמור בפסקה   .ט
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         החיסכון המצטבר לקצבה החיסכון המצטבר לקצבה החיסכון המצטבר לקצבה החיסכון המצטבר לקצבהגיןגיןגיןגיןבבבב    תכנית המשך לקצבהתכנית המשך לקצבהתכנית המשך לקצבהתכנית המשך לקצבה
        מאושרת כקופת גמל משלמת לקצבה לשכיר ולעצמאימאושרת כקופת גמל משלמת לקצבה לשכיר ולעצמאימאושרת כקופת גמל משלמת לקצבה לשכיר ולעצמאימאושרת כקופת גמל משלמת לקצבה לשכיר ולעצמאי, , , , לקצבהלקצבהלקצבהלקצבהתכנית המשך לקצבה בגין החיסכון המצטבר תכנית המשך לקצבה בגין החיסכון המצטבר תכנית המשך לקצבה בגין החיסכון המצטבר תכנית המשך לקצבה בגין החיסכון המצטבר 

 
        תכנית ההמשך לקצבהתכנית ההמשך לקצבהתכנית ההמשך לקצבהתכנית ההמשך לקצבה ....1111

 . מאושרת כקופת גמל משלמת לקצבה לשכירים ולעצמאיםבגין החיסכון המצטבר לקצבהתכנית ההמשך לקצבה   .א
יהיה רשאי להעביר , ולא לפני שהגיע לגיל הפרישה המוקדמת, ל קצבהבסמוך למועד בו מבקש המבוטח להתחיל לקב  .ב

ולקבל קצבה , בגין החיסכון המצטבר לקצבההמשך לקצבה הלתכנית , כולו או חלקו, קצבהל המצטבר חסכוןאת ה
 . להלן 4בהתאם למסלולים המפורטים בסעיף 

) א(17ם יחושב בהתאם להוראות סעיף  המצטבר במרכיב הפיצוייחסכוןה, לצורך ההעברה לתכנית ההמשך לקצבה  .ג
 .לתנאים הכלליים

 . המצטבר למסלול השקעה ברירת המחדלחסכוןעם העברת הכספים לתכנית ההמשך יועבר ה  .ד
 
 החיסכון המצטבר לקצבההחיסכון המצטבר לקצבההחיסכון המצטבר לקצבההחיסכון המצטבר לקצבהתשלום תשלום תשלום תשלום  ....2222

 .החיסכון המצטבר לקצבה ניתן למשיכה בדרך של קצבה  .א
המבוטח יהיה רשאי למשוך כספים ,  משלמתלאחר העברת הכספים לתכנית קצבה, לעיל) א(על אף האמור בפסקה   .ב

 :שלא בדרך של קצבה במקרים הבאים
לבקש ,  יום בטרם התחלת קבלת הקצבה30לפחות , מבוטח המבקש לקבל סכום חד פעמי לצד הקצבה יהיה רשאי ))))1111

ובלבד שבמועד הבקשה סכום הקצבה לו זכאי , פעמילמשוך חלק מהקצבה החודשית המגיעה לו בסכום חד 
לחוק ) ה(23הינו לפחות סכום הקצבה המזערי כהגדרתו בסעיף , לאחר הפחתת סכום המשיכה המבוקש, המבוטח

לעניין סכום הקצבה ).  סכום הקצבה המזערי-להלן (קופות גמל וכפי שיעודכן בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי 
 קצבה ממקור -הלן ל(המזערי יובאו בחשבון סכומי קצבה להם זכאי המבוטח מקופת גמל אחרת או ממעביד 

 . בכפוף לקבלת אישור על קבלת הקצבה ממקור אחר, )אחר
חישוב הסכום החד פעמי ייעשה על ידי הכפלת סכום הקצבה אותו מבקש המבוטח לקבל בסכום חד פעמי 

 .במקדם ההמרה לפיו הומר החיסכון המצטבר של המבוטח לקצבה החודשית
 . שלהלן5סעיף הוראות היוון קצבה בהתאם ל ))))2222

ה וכל המסמכים בקש ימים מהיום בו הגיעו למשרדי החברה ה7לעיל בתוך ) ב(חברה תשלם את הכספים לפי פסקה ה  .ג
   .הדרושים

  

        הוראות לתשלום הקצבה למבוטח שהגיע לתום תקופת הביטוחהוראות לתשלום הקצבה למבוטח שהגיע לתום תקופת הביטוחהוראות לתשלום הקצבה למבוטח שהגיע לתום תקופת הביטוחהוראות לתשלום הקצבה למבוטח שהגיע לתום תקופת הביטוח ....3333

 ימים לפני המועד בו הוא מבקש להתחיל לקבל את 30יחד עם בקשת ההעברה לתכנית ההמשך לקצבה ולפחות   .א
האם רצונו , להלן 4יודיע המבוטח לחברה על מסלול הקצבה אותו בחר בהתאם להוראות סעיף ,  הקצבהתשלומי

 .לעיל) 1)(ב(2י לצד הקצבה בהתאם לסעיף האם רצונו לקבל סכום חד פעמולהלן  5בהיוון קצבה בהתאם לסעיף 
 במשרדי ה בידי המבוטח לקצבה החתומחודש שלאחר קבלת בקשההחל ב ,קצבה תשולם למבוטח מדי חודש בחודשו  .ב

 .החברה
 בניכוי הריבית השנתית ,הקצבה תעודכן מדי חודש לפי תשואת מסלול השקעה ברירת המחדל באותו חודש  .ג

 .  לפוליסה1התחשיבית כמפורט בנספח 
או זכות המצטבר כסכום חד פעמי לא תהא למבוטח זכות למשוך את יתרת החסכון , התחיל המבוטח לקבל קצבה  .ד

 . בהלהוון את הקצ
,  משכר המינימום לחודש הקבוע לפי חוק שכר מינימום5%-היה סכום הקצבה שחושב לפי הוראות פרק זה נמוך מ  .ה

והכל בכפוף להוראות ההסדר , פעמי- בסכום חד, בכפוף ליתר הוראות פרק זה, תשלם החברה את החסכון המצטבר
 .התחיקתי

 .0.5%טבר בשיעור של תשלומי הקצבה תגבה החברה דמי ניהול מהחסכון המצבמהלך   .ו
במי שזכאי  הוכחה כי ,לשלם בתקופת תשלום הקצבה וכתנאי לתשלום הקצבה, מעת לעתהחברה רשאית לדרוש   .ז

  .המזכים אותו בקצבה םתנאיעדין מתקיימים כל ה לקבל קצבה
ענין והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ל, על הזכות לקבלת קצבה בהתאם לתנאי הפוליסה לא חלה התיישנות  .ח

 .טפול בנכסים ללא דורש
 
        מסלולי הקצבהמסלולי הקצבהמסלולי הקצבהמסלולי הקצבה ....4444

  :יבחר המבוטח בתשלום קצבה באחת מהדרכים הבאות, בעת הגשת הבקשה לקבלת קצבה לחברה

 ::::מסלול קצבה בו המקדמים מגלמים הבטחת תוחלת חייםמסלול קצבה בו המקדמים מגלמים הבטחת תוחלת חייםמסלול קצבה בו המקדמים מגלמים הבטחת תוחלת חייםמסלול קצבה בו המקדמים מגלמים הבטחת תוחלת חיים
הקצבה החודשית הראשונה יהיה הסכום המתקבל מחלוקת החסכון המצטבר אותו בחר המבוטח לקבל סכום  ))))1111

המחושב לפי גיל המבוטח בעת התחלת תשלום הקצבה ,  לפרק זה1במקדם הקבוע בנספח , עות מסלול קצבה זהבאמצ
 ").שנת הפרישה("מינו ושנת התחלת תשלום הקצבה , ")גיל הפרישה("

 תוסיף הקצבה - קצבאות חודשיות 240ואם נפטר בטרם שולמו לו , למשך כל ימי חייו תשולם למבוטח הקצבה ))))2222
, אלא אם קבע מוטבים לענין זה,  ליורשיו החוקיים,בהתאם להוראות התנאים הכלליים, חודש בחודשולהשתלם מדי 

  .  קצבאות חודשיות החל מהתשלום הראשון למבוטח240עד להשלמת תשלום 
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 ::::מסלולי קצבה בהם המקדמים אינם מגלמים הבטחת תוחלת חייםמסלולי קצבה בהם המקדמים אינם מגלמים הבטחת תוחלת חייםמסלולי קצבה בהם המקדמים אינם מגלמים הבטחת תוחלת חייםמסלולי קצבה בהם המקדמים אינם מגלמים הבטחת תוחלת חיים

, ביקש המבוטח קצבה כאמור בסעיף זה.  בחברהקצבה שתחושב בהתאם לאפשרויות שיהיו קיימות באותה העת ))))1111
מינו ושנת התחלת תשלום הקצבה , תקבע החברה את הקצבה על פי על פי גיל המבוטח בעת התחלת תשלום הקצבה

ועל בסיס שיעורי , וכל זאת על פי טבלת שיעורי ההישרדות בחיים כפי שתהיה בחברה במועד תחילת תשלום הקצבה
 .יה בחברה במועד תחילת תשלום הקצבההריבית התחשיבית כפי שתה

המבוטח ; ככל שיותיר אחריו בן זוג,  לבן הזוג לכל ימי חייו-ולאחר פטירתו , קצבה שתשולם למבוטח לכל ימי חייו ))))2222
שלא יעלה , רשאי לקבוע בבקשתו כי הקצבה שתשולם לבן הזוג כאמור תהא בשיעור מתוך הקצבה שתשולם למבוטח

  סכום הקצבה החודשית הראשונה החברה אתתחשב , המבוטח קצבה כאמור בפסקה זוביקש;  מאותה קצבה100%על 
על בסיס שיעורי הריבית , בחברה במועד תחילת תשלום הקצבה שתהיהעל פי טבלת שיעורי ההישרדות בחיים כפי 

 תחילת במועד התחשיבית כפי שתהיה בחברה במועד תחילת תשלום הקצבה ובהתאם לגילם של המבוטח ושל בן הזוג
 .ובהתאם לשיעור הקצבה שישולם לבן הזוג לאחר פטירתו של המבוטח, הקצבהתשלום 

כפי שנמסרו על ידי המבוטח לחברה , מי שהקצבה החודשית למבוטח חושבה בהתאם לפרטיו, לענין סעיף זהבן זוג 
    .בעת הגשת הבקשה לקבלת קצבה

 

        היוון קצבה היוון קצבה היוון קצבה היוון קצבה  ....5555

") שיעור ההיוון: "זה 5בסעיף ( מהקצבה החודשית שלו 25% להוון עד יהיה רשאי, מבוטח המבקש להתחיל לקבל קצבה  .א
ובלבד שסכום הקצבה לו יהיה זכאי לאחר ההיוון לא יפחת , ")תקופת ההיוון: "זה 5בסעיף (לתקופה של עד חמש שנים 

  .כמשמעותו בחוק שכר מינימום,  משכר המינימום לחודש5%-מ
והמבוטח יוכל לחזור בו ממנה כל עוד לא קיבל את סכום , בלת הקצבההבקשה להיוון תוגש במועד הגשת הבקשה לק  .ב

 .ההיוון
 יום ממועד התחלת תשלום הקצבה למבוטח בתשלום חד פעמי בהתאם לאישורה של 30הסכום המהוון ישולם תוך   .ג

 . והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, החברה
 .כשהיא מופחתת בשיעור ההיוון, ו אלמלא ההיווןבמשך תקופת ההיוון יקבל המבוטח את הקצבה שהיתה מגיעה ל  .ד
 . מתום תקופת ההיוון תשלם החברה למבוטח את הקצבה בסכום שהיה משתלם לו אלמלא בוצע ההיוון  .ה

 
 
        

        )))) ₪ ₪ ₪ 100100100100₪הטבלה מתייחסת לקצבה חודשית בסך הטבלה מתייחסת לקצבה חודשית בסך הטבלה מתייחסת לקצבה חודשית בסך הטבלה מתייחסת לקצבה חודשית בסך ((((טבלת היוון טבלת היוון טבלת היוון טבלת היוון 
   נטו3.48% בטבלה היא ריבית של סכומיםהריבית התחשיבית לפיה חושבו ה

        שיעור קצבהשיעור קצבהשיעור קצבהשיעור קצבה
        מהוונת

1        2        3        4        5        

5%        59.1959.1959.1959.19₪ ₪ ₪ ₪         116.67116.67116.67116.67₪ ₪ ₪ ₪         172.46172.46172.46172.46₪ ₪ ₪ ₪         226.63226.63226.63226.63₪ ₪ ₪ ₪         279.23279.23279.23279.23₪ ₪ ₪ ₪         

10%        118.39118.39118.39118.39₪ ₪ ₪ ₪         233.33233.33233.33233.33₪ ₪ ₪ ₪         344.92344.92344.92344.92₪ ₪ ₪ ₪         453.27453.27453.27453.27₪ ₪ ₪ ₪         558.45558.45558.45558.45₪ ₪ ₪ ₪         

15%        177.58177.58177.58177.58₪ ₪ ₪ ₪         350.00350.00350.00350.00₪ ₪ ₪ ₪         517.39517.39517.39517.39₪ ₪ ₪ ₪         679.90679.90679.90679.90₪ ₪ ₪ ₪         837.68837.68837.68837.68₪ ₪ ₪ ₪         

20%        236.78236.78236.78236.78₪ ₪ ₪ ₪         466.66466.66466.66466.66₪ ₪ ₪ ₪         689.85689.85689.85689.85₪ ₪ ₪ ₪         906.53906.53906.53906.53₪ ₪ ₪ ₪         1,116.911,116.911,116.911,116.91₪ ₪ ₪ ₪         

25%        295.97295.97295.97295.97₪ ₪ ₪ ₪         583.33583.33583.33583.33₪ ₪ ₪ ₪         862.31862.31862.31862.31₪ ₪ ₪ ₪         1,1331,1331,1331,133....17171717₪ ₪ ₪ ₪         1,396.141,396.141,396.141,396.14₪ ₪ ₪ ₪         
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  לקצבהלקצבהלקצבהלקצבה לתכנית קצבה משלמת ולתכנית המשך לקצבה בגין החסכון המצטבר  לתכנית קצבה משלמת ולתכנית המשך לקצבה בגין החסכון המצטבר  לתכנית קצבה משלמת ולתכנית המשך לקצבה בגין החסכון המצטבר  לתכנית קצבה משלמת ולתכנית המשך לקצבה בגין החסכון המצטבר  טבלת מקדמי קצבה טבלת מקדמי קצבה טבלת מקדמי קצבה טבלת מקדמי קצבה----1111נספח נספח נספח נספח 

  מקדמי הקצבה לפי גיל הפרישה ושנת הפרישה –גבר  
 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

2008 217.81 214.25 210.75 207.33 204.00 200.79 197.73 194.85 192.16 189.69 187.45 
2009 218.20 214.63 211.12 207.69 204.34 201.12 198.04 195.14 192.42 189.92 187.65 
2010 218.23 215.00 211.48 208.04 204.68 201.44 198.34 195.41 192.68 190.16 187.86 
2011 218.27 215.04 211.83 208.38 205.01 201.75 198.64 195.69 192.93 190.38 188.06 
2012 218.31 215.08 211.87 208.71 205.32 202.05 198.92 195.95 193.18 190.61 188.26 
2013 218.35 215.11 211.90 208.74 205.63 202.35 199.20 196.21 193.41 190.82 188.46 
2014 218.39 215.15 211.94 208.77 205.66 202.63 199.47 196.46 193.65 191.04 188.65 
2015 218.42 215.18 211.97 208.80 205.69 202.66 199.72 196.71 193.87 191.24 188.83 
2016 218.68 215.22 212.00 208.83 205.72 202.69 199.75 196.94 194.09 191.44 189.01 
2017 218.94 215.47 212.04 208.86 205.75 202.71 199.78 196.96 194.30 191.63 189.19 
2018 219.18 215.70 212.27 208.90 205.78 202.74 199.80 196.99 194.32 191.81 189.35 
2019 219.40 215.93 212.49 209.11 205.81 202.77 199.83 197.01 194.34 191.83 189.51 
2020 219.62 216.15 212.71 209.32 206.01 202.80 199.86 197.04 194.36 191.86 189.53 
2021 219.84 216.36 212.91 209.52 206.20 202.98 199.88 197.06 194.39 191.88 189.55 
2022 220.04 216.56 213.11 209.71 206.39 203.16 200.05 197.09 194.41 191.90 189.57 
2023 220.23 216.75 213.30 209.90 206.56 203.33 200.21 197.24 194.43 191.92 189.59 
2024 220.42 216.93 213.48 210.07 206.73 203.49 200.36 197.38 194.57 191.94 189.61 
2025 220.60 217.11 213.65 210.24 206.90 203.65 200.51 197.52 194.69 192.06 189.63 
2026 220.78 217.28 213.82 210.40 207.05 203.80 200.65 197.65 194.82 192.17 189.73 
2027 220.94 217.45 213.98 210.56 207.21 203.94 200.79 197.78 194.93 192.28 189.83 
2028 221.11 217.61 214.14 210.71 207.35 204.08 200.92 197.90 195.05 192.38 189.92 
2029 221.26 217.76 214.29 210.86 207.49 204.21 201.05 198.02 195.15 192.48 190.01 
2030 221.41 217.91 214.43 211.00 207.63 204.34 201.17 198.13 195.26 192.58 190.10 
2031 221.56 218.05 214.57 211.14 207.76 204.47 201.29 198.24 195.36 192.67 190.18 
2032 221.70 218.19 214.71 211.27 207.89 204.59 201.40 198.35 195.46 192.76 190.26 
2033 221.84 218.33 214.84 211.39 208.01 204.71 201.51 198.45 195.55 192.84 190.34 
2034 221.97 218.46 214.97 211.52 208.13 204.82 201.62 198.55 195.65 192.93 190.41 
2035 222.10 218.58 215.09 211.64 208.24 204.93 201.72 198.65 195.74 193.01 190.48 
2036 222.22 218.70 215.21 211.75 208.35 205.04 201.82 198.74 195.82 193.09 190.56 
2037 222.34 218.82 215.33 211.87 208.46 205.14 201.92 198.83 195.90 193.16 190.62 
2038 222.46 218.94 215.44 211.97 208.57 205.24 202.01 198.92 195.99 193.24 190.69 
2039 222.57 219.05 215.55 212.08 208.67 205.33 202.10 199.01 196.06 193.31 190.75 
2040 222.68 219.16 215.65 212.18 208.77 205.43 202.19 199.09 196.14 193.38 190.82 
2041 222.78 219.26 215.76 212.28 208.86 205.52 202.28 199.17 196.22 193.45 190.88 
2042 222.89 219.36 215.86 212.38 208.96 205.61 202.37 199.25 196.29 193.51 190.94 
2043 222.99 219.46 215.95 212.48 209.05 205.70 202.45 199.33 196.36 193.58 191.00 
2044 223.09 219.56 216.05 212.57 209.14 205.78 202.53 199.40 196.43 193.64 191.05 
2045 223.18 219.65 216.14 212.66 209.23 205.87 202.61 199.48 196.50 193.70 191.11 
2046 223.28 219.75 216.23 212.75 209.31 205.95 202.68 199.55 196.56 193.76 191.16 
2047 223.37 219.84 216.32 212.83 209.39 206.03 202.76 199.62 196.63 193.82 191.22 
2048 223.45 219.92 216.40 212.91 209.47 206.10 202.83 199.69 196.69 193.88 191.27 
2049 223.54 220.01 216.49 213.00 209.55 206.18 202.90 199.75 196.75 193.94 191.32 
2050 223.62 220.09 216.57 213.07 209.63 206.25 202.97 199.82 196.81 193.99 191.37 
2051 223.71 220.17 216.65 213.15 209.70 206.32 203.04 199.88 196.87 194.04 191.42 
2052 223.78 220.25 216.72 213.23 209.77 206.39 203.11 199.94 196.93 194.10 191.46 
2053 223.86 220.32 216.80 213.30 209.84 206.46 203.17 200.00 196.99 194.15 191.51 
2054 223.94 220.40 216.87 213.37 209.91 206.53 203.23 200.06 197.04 194.20 191.56 
2055 224.01 220.47 216.94 213.44 209.98 206.59 203.29 200.12 197.09 194.25 191.60 
2056 224.08 220.54 217.01 213.51 210.05 206.65 203.35 200.17 197.14 194.29 191.64 
2057 224.15 220.61 217.08 213.57 210.11 206.71 203.41 200.23 197.20 194.34 191.68 
2058 224.21 220.67 217.14 213.64 210.17 206.77 203.47 200.28 197.24 194.39 191.72 
2059 224.28 220.74 217.21 213.70 210.23 206.83 203.52 200.33 197.29 194.43 191.76 
2060 224.34 220.80 217.27 213.76 210.29 206.89 203.57 200.38 197.34 194.47 191.80 
2061 224.40 220.86 217.33 213.82 210.35 206.94 203.63 200.43 197.39 194.51 191.84 
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  מקדמי הקצבה לפי גיל הפרישה ושנת הפרישה-גבר  
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

2008 185.44 183.68 182.15 180.87 179.80 178.95 178.27 177.71 177.32 177.01 
2009 185.62 183.83 182.29 180.98 179.90 179.02 178.33 177.79 177.35 177.04 
2010 185.80 183.99 182.42 181.09 179.99 179.09 178.39 177.84 177.41 177.07 
2011 185.98 184.14 182.55 181.20 180.08 179.17 178.45 177.88 177.45 177.11 
2012 186.16 184.30 182.68 181.31 180.17 179.24 178.50 177.93 177.48 177.14 
2013 186.33 184.45 182.81 181.42 180.26 179.31 178.56 177.98 177.52 177.17 
2014 186.50 184.60 182.94 181.52 180.34 179.39 178.62 178.02 177.55 177.20 
2015 186.67 184.74 183.06 181.63 180.43 179.46 178.68 178.07 177.59 177.22 
2016 186.83 184.88 183.18 181.73 180.52 179.53 178.74 178.11 177.63 177.25 
2017 186.98 185.02 183.30 181.83 180.60 179.60 178.79 178.16 177.66 177.28 
2018 187.13 185.15 183.41 181.93 180.68 179.66 178.85 178.20 177.70 177.31 
2019 187.27 185.27 183.52 182.02 180.76 179.73 178.90 178.24 177.73 177.33 
2020 187.40 185.38 183.62 182.10 180.83 179.79 178.95 178.28 177.76 177.36 
2021 187.42 185.49 183.71 182.18 180.90 179.84 178.99 178.32 177.79 177.38 
2022 187.44 185.51 183.80 182.26 180.96 179.89 179.04 178.36 177.82 177.40 
2023 187.46 185.53 183.82 182.33 181.02 179.94 179.08 178.39 177.85 177.43 
2024 187.48 185.55 183.84 182.35 181.08 179.99 179.12 178.42 177.87 177.44 
2025 187.50 185.57 183.86 182.37 181.09 180.04 179.15 178.45 177.89 177.46 
2026 187.52 185.59 183.87 182.38 181.11 180.05 179.19 178.48 177.92 177.48 
2027 187.60 185.61 183.89 182.40 181.12 180.06 179.20 178.50 177.94 177.50 
2028 187.68 185.68 183.91 182.41 181.14 180.07 179.21 178.51 177.96 177.51 
2029 187.76 185.75 183.97 182.43 181.15 180.08 179.22 178.52 177.96 177.53 
2030 187.84 185.81 184.02 182.48 181.16 180.10 179.23 178.53 177.97 177.53 
2031 187.91 185.88 184.08 182.52 181.20 180.11 179.24 178.53 177.98 177.54 
2032 187.98 185.94 184.13 182.57 181.24 180.14 179.25 178.54 177.98 177.54 
2033 188.05 186.00 184.18 182.61 181.27 180.17 179.27 178.55 177.99 177.55 
2034 188.12 186.06 184.23 182.65 181.31 180.19 179.29 178.57 178.00 177.55 
2035 188.18 186.11 184.28 182.69 181.34 180.22 179.31 178.59 178.01 177.56 
2036 188.24 186.17 184.33 182.73 181.37 180.25 179.33 178.60 178.02 177.57 
2037 188.30 186.22 184.37 182.77 181.40 180.27 179.35 178.62 178.04 177.58 
2038 188.36 186.27 184.41 182.80 181.43 180.30 179.37 178.63 178.05 177.59 
2039 188.42 186.32 184.46 182.84 181.46 180.32 179.39 178.65 178.06 177.60 
2040 188.47 186.37 184.50 182.87 181.49 180.34 179.41 178.66 178.07 177.60 
2041 188.53 186.41 184.54 182.91 181.52 180.37 179.43 178.68 178.08 177.61 
2042 188.58 186.46 184.58 182.94 181.55 180.39 179.45 178.69 178.09 177.62 
2043 188.63 186.50 184.62 182.97 181.57 180.41 179.46 178.70 178.10 177.63 
2044 188.68 186.55 184.65 183.00 181.60 180.43 179.48 178.72 178.11 177.64 
2045 188.73 186.59 184.69 183.03 181.62 180.45 179.50 178.73 178.12 177.64 
2046 188.78 186.63 184.73 183.07 181.65 180.47 179.51 178.74 178.13 177.65 
2047 188.83 186.67 184.76 183.09 181.67 180.49 179.53 178.76 178.14 177.66 
2048 188.88 186.71 184.80 183.12 181.70 180.51 179.54 178.77 178.15 177.67 
2049 188.92 186.75 184.83 183.15 181.72 180.53 179.56 178.78 178.16 177.67 
2050 188.96 186.79 184.86 183.18 181.74 180.55 179.57 178.79 178.17 177.68 
2051 189.01 186.83 184.89 183.21 181.77 180.57 179.59 178.80 178.18 177.69 
2052 189.05 186.87 184.93 183.23 181.79 180.59 179.60 178.82 178.19 177.70 
2053 189.09 186.90 184.96 183.26 181.81 180.60 179.62 178.83 178.20 177.70 
2054 189.13 186.94 184.99 183.29 181.83 180.62 179.63 178.84 178.21 177.71 
2055 189.17 186.97 185.02 183.31 181.85 180.64 179.65 178.85 178.22 177.72 
2056 189.21 187.01 185.05 183.34 181.87 180.65 179.66 178.86 178.22 177.72 
2057 189.25 187.04 185.07 183.36 181.89 180.67 179.67 178.87 178.23 177.73 
2058 189.28 187.07 185.10 183.38 181.91 180.69 179.68 178.88 178.24 177.73 
2059 189.32 187.10 185.13 183.41 181.93 180.70 179.70 178.89 178.25 177.74 
2060 189.35 187.13 185.16 183.43 181.95 180.72 179.71 178.90 178.25 177.75 
2061 189.39 187.16 185.18 183.45 181.97 180.73 179.72 178.91 178.26 177.75 
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  מקדמי הקצבה לפי גיל הפרישה ושנת הפרישה-אישה  
 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

2008 227.10 223.28 219.48 215.70 211.98 208.35 204.81 201.41 198.18 195.12 192.29 
2009 227.49 223.67 219.86 216.08 212.35 208.70 205.16 201.74 198.48 195.41 192.55 
2010 227.87 224.05 220.24 216.45 212.72 209.06 205.50 202.06 198.78 195.69 192.80 
2011 228.24 224.42 220.61 216.82 213.07 209.40 205.83 202.38 199.08 195.97 193.06 
2012 228.60 224.79 220.97 217.17 213.42 209.74 206.16 202.69 199.38 196.24 193.31 
2013 228.96 225.14 221.32 217.53 213.77 210.08 206.48 203.00 199.67 196.51 193.56 
2014 229.31 225.49 221.67 217.87 214.11 210.41 206.80 203.30 199.96 196.78 193.81 
2015 229.65 225.84 222.02 218.21 214.44 210.73 207.11 203.60 200.24 197.04 194.05 
2016 229.99 226.17 222.35 218.54 214.77 211.05 207.42 203.90 200.52 197.31 194.29 
2017 230.32 226.50 222.68 218.87 215.09 211.36 207.72 204.19 200.79 197.56 194.53 
2018 230.64 226.83 223.00 219.19 215.40 211.67 208.02 204.48 201.07 197.82 194.77 
2019 230.96 227.14 223.32 219.50 215.71 211.98 208.31 204.76 201.33 198.07 195.00 
2020 231.27 227.46 223.63 219.81 216.02 212.27 208.60 205.04 201.60 198.32 195.23 
2021 231.57 227.76 223.94 220.12 216.32 212.57 208.89 205.31 201.86 198.56 195.46 
2022 231.87 228.06 224.24 220.41 216.61 212.85 209.17 205.58 202.12 198.81 195.68 
2023 232.16 228.35 224.53 220.71 216.90 213.14 209.44 205.85 202.37 199.05 195.91 
2024 232.45 228.64 224.82 220.99 217.18 213.42 209.72 206.11 202.62 199.28 196.13 
2025 232.72 228.92 225.10 221.27 217.46 213.69 209.98 206.37 202.87 199.52 196.35 
2026 233.00 229.20 225.38 221.55 217.74 213.96 210.25 206.62 203.11 199.75 196.56 
2027 233.27 229.47 225.65 221.82 218.01 214.23 210.51 206.87 203.35 199.97 196.77 
2028 233.53 229.74 225.92 222.09 218.27 214.49 210.76 207.12 203.59 200.20 196.99 
2029 233.79 230.00 226.18 222.35 218.53 214.74 211.01 207.36 203.82 200.42 197.19 
2030 234.04 230.25 226.44 222.61 218.79 214.99 211.26 207.60 204.05 200.64 197.40 
2031 234.28 230.50 226.69 222.86 219.04 215.24 211.50 207.84 204.28 200.86 197.60 
2032 234.52 230.74 226.93 223.11 219.28 215.49 211.74 208.07 204.50 201.07 197.80 
2033 234.75 230.98 227.17 223.35 219.52 215.72 211.97 208.30 204.72 201.28 198.00 
2034 234.98 231.21 227.40 223.58 219.76 215.96 212.20 208.52 204.94 201.49 198.20 
2035 235.19 231.43 227.63 223.81 219.99 216.19 212.43 208.74 205.15 201.69 198.39 
2036 235.40 231.64 227.85 224.03 220.21 216.41 212.65 208.96 205.36 201.89 198.58 
2037 235.60 231.85 228.06 224.25 220.43 216.63 212.87 209.17 205.57 202.09 198.77 
2038 235.80 232.05 228.27 224.46 220.64 216.84 213.08 209.38 205.77 202.29 198.96 
2039 235.98 232.24 228.46 224.66 220.85 217.04 213.28 209.58 205.97 202.48 199.14 
2040 236.16 232.42 228.65 224.85 221.04 217.24 213.48 209.78 206.16 202.66 199.32 
2041 236.32 232.60 228.83 225.04 221.23 217.43 213.67 209.97 206.35 202.85 199.49 
2042 236.48 232.76 229.00 225.21 221.41 217.62 213.86 210.15 206.53 203.02 199.66 
2043 236.63 232.92 229.17 225.38 221.58 217.79 214.03 210.33 206.70 203.19 199.83 
2044 236.78 233.07 229.32 225.54 221.74 217.96 214.20 210.49 206.87 203.36 199.99 
2045 236.91 233.21 229.47 225.69 221.90 218.11 214.36 210.65 207.03 203.51 200.14 
2046 237.04 233.34 229.60 225.83 222.05 218.26 214.51 210.81 207.18 203.66 200.29 
2047 237.16 233.47 229.73 225.97 222.18 218.40 214.65 210.95 207.32 203.81 200.42 
2048 237.28 233.59 229.86 226.09 222.31 218.54 214.79 211.08 207.46 203.94 200.56 
2049 237.38 233.70 229.97 226.21 222.44 218.66 214.91 211.21 207.59 204.06 200.68 
2050 237.49 233.81 230.08 226.32 222.55 218.78 215.03 211.33 207.70 204.18 200.79 
2051 237.58 233.91 230.18 226.43 222.66 218.89 215.14 211.44 207.81 204.29 200.90 
2052 237.68 234.00 230.28 226.53 222.76 218.99 215.24 211.54 207.91 204.39 200.99 
2053 237.76 234.09 230.37 226.62 222.85 219.08 215.34 211.64 208.01 204.48 201.08 
2054 237.84 234.17 230.46 226.71 222.94 219.17 215.43 211.73 208.10 204.57 201.17 
2055 237.92 234.26 230.54 226.79 223.03 219.26 215.51 211.81 208.18 204.65 201.25 
2056 238.00 234.33 230.62 226.87 223.11 219.34 215.59 211.89 208.26 204.73 201.32 
2057 238.07 234.41 230.70 226.95 223.18 219.42 215.67 211.97 208.33 204.80 201.39 
2058 238.14 234.48 230.77 227.02 223.26 219.49 215.75 212.04 208.40 204.87 201.46 
2059 238.21 234.55 230.84 227.09 223.33 219.56 215.81 212.11 208.47 204.93 201.52 
2060 238.27 234.61 230.90 227.16 223.40 219.63 215.88 212.18 208.54 204.99 201.58 
2061 238.33 234.67 230.97 227.22 223.46 219.69 215.95 212.24 208.60 205.05 201.63 
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  מקדמי הקצבה לפי גיל הפרישה ושנת הפרישה-אישה  
  71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

2008 189.68 187.33 185.25 183.45 181.92 180.65 179.61 178.78 178.13 177.62 
2009 189.92 187.54 185.44 183.61 182.05 180.76 179.70 178.86 178.19 177.67 
2010 190.15 187.75 185.62 183.76 182.18 180.86 179.79 178.93 178.24 177.71 
2011 190.38 187.95 185.80 183.92 182.31 180.97 179.88 179.00 178.30 177.76 
2012 190.61 188.16 185.97 184.07 182.44 181.08 179.97 179.07 178.36 177.80 
2013 190.83 188.36 186.15 184.22 182.57 181.19 180.06 179.15 178.42 177.85 
2014 191.06 188.56 186.33 184.38 182.70 181.30 180.15 179.22 178.48 177.89 
2015 191.28 188.76 186.50 184.53 182.83 181.41 180.24 179.29 178.54 177.94 
2016 191.50 188.95 186.68 184.68 182.96 181.52 180.33 179.37 178.59 177.99 
2017 191.72 189.15 186.85 184.83 183.09 181.63 180.42 179.44 178.65 178.03 
2018 191.93 189.34 187.02 184.98 183.22 181.74 180.51 179.51 178.71 178.08 
2019 192.15 189.54 187.19 185.13 183.35 181.85 180.60 179.59 178.77 178.13 
2020 192.36 189.73 187.36 185.28 183.48 181.95 180.69 179.66 178.83 178.18 
2021 192.57 189.92 187.53 185.43 183.60 182.06 180.78 179.74 178.90 178.23 
2022 192.77 190.11 187.70 185.57 183.73 182.17 180.87 179.81 178.96 178.27 
2023 192.98 190.29 187.86 185.72 183.86 182.28 180.97 179.89 179.02 178.32 
2024 193.18 190.48 188.03 185.87 183.98 182.39 181.06 179.96 179.08 178.37 
2025 193.38 190.66 188.19 186.01 184.11 182.49 181.15 180.04 179.14 178.42 
2026 193.58 190.84 188.36 186.15 184.24 182.60 181.24 180.11 179.20 178.47 
2027 193.78 191.02 188.52 186.30 184.36 182.71 181.33 180.19 179.26 178.52 
2028 193.98 191.20 188.68 186.44 184.48 182.82 181.42 180.26 179.33 178.57 
2029 194.17 191.37 188.84 186.58 184.61 182.92 181.51 180.34 179.39 178.62 
2030 194.36 191.55 189.00 186.72 184.73 183.03 181.60 180.42 179.45 178.67 
2031 194.55 191.72 189.15 186.86 184.85 183.14 181.69 180.49 179.51 178.72 
2032 194.74 191.90 189.31 187.00 184.98 183.24 181.78 180.57 179.58 178.78 
2033 194.92 192.07 189.46 187.14 185.10 183.35 181.87 180.64 179.64 178.83 
2034 195.10 192.23 189.62 187.28 185.22 183.45 181.96 180.72 179.70 178.88 
2035 195.29 192.40 189.77 187.41 185.34 183.56 182.05 180.79 179.76 178.93 
2036 195.46 192.57 189.92 187.55 185.46 183.66 182.14 180.87 179.83 178.98 
2037 195.64 192.73 190.07 187.68 185.58 183.77 182.23 180.95 179.89 179.03 
2038 195.82 192.89 190.22 187.81 185.70 183.87 182.32 181.02 179.95 179.09 
2039 195.99 193.05 190.36 187.95 185.81 183.97 182.41 181.10 180.02 179.14 
2040 196.16 193.21 190.51 188.08 185.93 184.07 182.50 181.17 180.08 179.19 
2041 196.32 193.36 190.65 188.21 186.05 184.18 182.58 181.25 180.14 179.24 
2042 196.48 193.52 190.79 188.33 186.16 184.28 182.67 181.32 180.21 179.30 
2043 196.64 193.66 190.93 188.46 186.27 184.38 182.76 181.40 180.27 179.35 
2044 196.79 193.81 191.06 188.58 186.38 184.47 182.84 181.47 180.33 179.40 
2045 196.94 193.95 191.19 188.70 186.49 184.57 182.93 181.54 180.39 179.45 
2046 197.08 194.08 191.32 188.82 186.60 184.66 183.01 181.62 180.46 179.50 
2047 197.21 194.21 191.44 188.93 186.70 184.75 183.09 181.69 180.52 179.55 
2048 197.34 194.33 191.55 189.03 186.79 184.84 183.17 181.75 180.57 179.60 
2049 197.46 194.44 191.66 189.13 186.89 184.93 183.24 181.82 180.63 179.65 
2050 197.57 194.55 191.76 189.23 186.97 185.00 183.31 181.88 180.68 179.70 
2051 197.67 194.65 191.85 189.31 187.05 185.08 183.38 181.94 180.73 179.74 
2052 197.77 194.73 191.93 189.39 187.12 185.14 183.43 181.99 180.78 179.78 
2053 197.85 194.82 192.01 189.46 187.19 185.20 183.49 182.03 180.82 179.81 
2054 197.93 194.89 192.08 189.53 187.25 185.26 183.54 182.08 180.86 179.85 
2055 198.01 194.96 192.15 189.59 187.31 185.31 183.58 182.12 180.89 179.88 
2056 198.08 195.03 192.21 189.65 187.36 185.35 183.62 182.15 180.92 179.90 
2057 198.14 195.09 192.27 189.70 187.41 185.40 183.66 182.19 180.95 179.93 
2058 198.21 195.15 192.32 189.75 187.45 185.44 183.70 182.22 180.98 179.95 
2059 198.27 195.21 192.37 189.80 187.49 185.47 183.73 182.25 181.00 179.97 
2060 198.32 195.26 192.42 189.84 187.53 185.51 183.76 182.27 181.03 179.99 
2061 198.38 195.31 192.47 189.88 187.57 185.54 183.79 182.30 181.05 180.01 

הנחת הנחת הנחת הנחת . . . . 0.50.50.50.5%%%% ברוטו בניכוי דמי ניהול מהחסכון המצטבר בשיעור שנתי של  ברוטו בניכוי דמי ניהול מהחסכון המצטבר בשיעור שנתי של  ברוטו בניכוי דמי ניהול מהחסכון המצטבר בשיעור שנתי של  ברוטו בניכוי דמי ניהול מהחסכון המצטבר בשיעור שנתי של 4444%%%%ית של ית של ית של ית של הריבית התחשיבית לפיה חושבו המקדמים הנקובים בטבלה היא ריבהריבית התחשיבית לפיה חושבו המקדמים הנקובים בטבלה היא ריבהריבית התחשיבית לפיה חושבו המקדמים הנקובים בטבלה היא ריבהריבית התחשיבית לפיה חושבו המקדמים הנקובים בטבלה היא ריב
אם יחול שינוי בריבית אם יחול שינוי בריבית אם יחול שינוי בריבית אם יחול שינוי בריבית , , , , יכולה להשתנותיכולה להשתנותיכולה להשתנותיכולה להשתנות, , , , הריבית התחשיבית לפיה חושבו המקדמיםהריבית התחשיבית לפיה חושבו המקדמיםהריבית התחשיבית לפיה חושבו המקדמיםהריבית התחשיבית לפיה חושבו המקדמים    ....תוחלת החיים שעל פיה נקבעו המקדמים הינה קבועה ולא תשתנהתוחלת החיים שעל פיה נקבעו המקדמים הינה קבועה ולא תשתנהתוחלת החיים שעל פיה נקבעו המקדמים הינה קבועה ולא תשתנהתוחלת החיים שעל פיה נקבעו המקדמים הינה קבועה ולא תשתנה

      ....תוקן ומעודכן אשר אושר על ידי הממונהתוקן ומעודכן אשר אושר על ידי הממונהתוקן ומעודכן אשר אושר על ידי הממונהתוקן ומעודכן אשר אושר על ידי הממונהתשלח החברה למבוטח נספח מתשלח החברה למבוטח נספח מתשלח החברה למבוטח נספח מתשלח החברה למבוטח נספח מ, , , , התחשיבית של פיה חושבו המקדמיםהתחשיבית של פיה חושבו המקדמיםהתחשיבית של פיה חושבו המקדמיםהתחשיבית של פיה חושבו המקדמים
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            נספח מסלולי השקעהנספח מסלולי השקעהנספח מסלולי השקעהנספח מסלולי השקעה
        
        

        הוראות כלליות ומיוחדותהוראות כלליות ומיוחדותהוראות כלליות ומיוחדותהוראות כלליות ומיוחדות

דרכי (בכפוף להוראות תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח יושקעו , הנכסים שיצטברו בכל מסלולי ההשקעה המנויים להלן ))))1111
 לעניין השקעות כנגד התחייבות 2001- א"התשס, )הקרנות והתחייבויות של מבטח וניהול התחייבויותיו, השקעת ההון

  .הסדר התחיקתי שתבוא במקומןהוראות האו כל הוראה ב, )20סוג (בישראל הנובעת מעסקי ביטוח חיים משתתף ברווחים 
 3% -נייר ערך בו מושקעים למעלה מבדרך של בין אם , אם ביום מסחר כלשהו חלה הפסקת מסחר בבורסה: תקופת מימוש ))))2222

 - הפסקת מסחר ברשימת ניירות ערך הנסחרת בבורסה ובה מושקעים למעלה מבין אם בדרך של ,ולמשווי הנכסים במסל
שומרת לעצמה החברה את הזכות לדחות את ביצוע , הא הפסקת מסחר מלובין אם בדרך של משווי הנכסים במסלול 3%

 שלאחר יום המסחר ןושחר הראליום המס, ן או בחלקןבמלוא,  חל ביום המסחר בו היתה הפסקת המסחרןפעולות שמועדה
 .בו חלה הפסקת המסחר

  .תנאים הכללייםפרק החישוב תשואה ורווח למסלול יבוצעו בהתאם לאמור ב, ביצוע השקעות ))))3333
        
        

        מנורה כללימנורה כללימנורה כללימנורה כללי
וזאת לפי שקול דעתה המוחלט של , יושקעו הנכסים שיצטברו במסלול ההשקעה במגוון רב של אפיקי השקעה, במסלול זה

  .ל"לרבות בנכסים בלתי סחירים בארץ ובחו, ראות ההסדר התחיקתיבכפוף להו, החברה
  

לרבות ליצור או לקנות חוזים , החברה רשאית לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים במסלול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי
לבצע , ר התחיקתיהסדהוראות הולהשאיל ניירות ערך בשיעורים הקבועים ב, למכור ניירות ערך בחסר, או אופציות/עתידיים ו

 מתאים לטובת הככל שיראה ל, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, עסקאות מחוץ לבורסה ועסקאות עם צדדים קשורים
    .כלל העמיתים

אופציות + חוזים עתידיים (או אופציות תעשה כך שהחשיפה הכוללת במונחי נכס בסיס /או קניה של חוזים עתידיים ו/יצירה ו
    .לא תחרוג מהמוגדר במדיניות ההשקעות של המסלול, )נכס בסיס+ 

  
  

        מנורה מניותמנורה מניותמנורה מניותמנורה מניות
במניות   משווי הנכסים במסלול70%יושקעו הנכסים שיצטברו במסלול ההשקעה באופן שבכל עת יושקעו לפחות , במסלול זה

ים שיצטברו יתרת הנכס .ל"או בניירות ערך אחרים שניתן להמירם למניות הנסחרים בארץ ובחול "הנסחרות בארץ ובחו
.ל"לרבות בנכסים בלתי סחירים בארץ ובחו, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, חברה של ההקול דעתיבמסלול יושקעו לפי ש

    
לרבות ליצור או לקנות חוזים ,  לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים במסלול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתית רשאיהחברה

לבצע , הסדר התחיקתיהוראות הרך בחסר ולהשאיל ניירות ערך בשיעורים הקבועים בלמכור ניירות ע, עתידיים או אופציות
 מתאים לטובת הככל שיראה ל, להוראות ההסדר התחיקתיוהכל בכפוף , עסקאות מחוץ לבורסה ועסקאות עם צדדים קשורים

  .כלל העמיתים
+ אופציות + חוזים עתידיים (ונחי נכס בסיס עשה כך שהחשיפה הכוללת במייצירה או קניה של חוזים עתידיים או אופציות ת

    .לא תחרוג מהמוגדר במדיניות ההשקעות של המסלול, )נכס בסיס
        
        

        לללל""""מנורה מניות חומנורה מניות חומנורה מניות חומנורה מניות חו
במניות   משווי הנכסים במסלול70%יושקעו הנכסים שיצטברו במסלול ההשקעה באופן שבכל עת יושקעו לפחות , במסלול זה

או /ו, ל" המחקים מדדי מניות בחומכשיריםאו /ו, ל"המחקות מדדי מניות בחו ץאו בתעודות סל הנסחרות באר/ו, ל"בחו
או במוצרים /ו, ל"או בקרנות נאמנות המשקיעות במניות בחו/ ול"בניירות ערך אחרים שניתן להמירם למניות הנסחרות בחו

בכפוף ,  דעתה המוחלט של החברהיתרת הנכסים שיצטברו במסלול יושקעו לפי שקול .ל"מובנים על מדדי מניות או מניות בחו
    .ל"לרבות בנכסים בלתי סחירים בארץ ובחו, להוראות ההסדר התחיקתי

לרבות ליצור או לקנות חוזים , החברה רשאית לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים במסלול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי
לבצע , הסדר התחיקתיהוראות הרך בשיעורים הקבועים בולהשאיל ניירות ע, למכור ניירות ערך בחסר, או אופציות/עתידיים ו

ככל שיראה לה מתאים לטובת , והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, עסקאות מחוץ לבורסה ועסקאות עם צדדים קשורים
    .כלל העמיתים

אופציות +  עתידיים חוזים(או אופציות תעשה כך שהחשיפה הכוללת במונחי נכס בסיס /או קניה של חוזים עתידיים ו/יצירה ו
    .לא תחרוג מהמוגדר במדיניות ההשקעות של המסלול, )נכס בסיס+ 
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        חחחח""""מנורה מטמנורה מטמנורה מטמנורה מט

באפיקים   משווי הנכסים במסלול70% יושקעו הנכסים שיצטברו במסלול ההשקעה באופן שבכל עת יושקעו לפחות ,במסלול זה
או אינם נסחרים בבורסה / ממשלתיים וקונצרניים שנסחרים וח"לרבות אג, ל"ח בארץ ובחו"או נקובים במט/ח ו"צמודי מט

שעור ההשקעה  .ל"ח בארץ ובחו"או נקובים במט/ח ו" צמודי מט"מבנים פיננסיים"או /או הלוואות ו/ ובפקדונות, ל"בארץ ובחו
סים שיצטברו יתרת הנכ . משווי הנכסים במסלול10%במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה במניות לא יעלה בכל עת על 

   .בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, במסלול יושקעו לפי שקול דעתה המוחלט של החברה
לרבות ליצור או לקנות חוזים ,  לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים במסלול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתית רשאיהחברה

לבצע , הסדר התחיקתיהוראות השיעורים הקבועים בולהשאיל ניירות ערך ב, למכור ניירות ערך בחסר, או אופציות/עתידיים ו
 מתאים לטובת הככל שיראה ל, הוראות ההסדר התחיקתיוהכל בכפוף ל, עסקאות מחוץ לבורסה ועסקאות עם צדדים קשורים

    .כלל העמיתים
אופציות + דיים חוזים עתי(או אופציות תעשה כך שהחשיפה הכוללת במונחי נכס בסיס /או קניה של חוזים עתידיים ו/יצירה ו

    .לא תחרוג מהמוגדר במדיניות ההשקעות של המסלול, )נכס בסיס+ 
        

        מנורה שקליםמנורה שקליםמנורה שקליםמנורה שקלים
באפיקים   משווי הנכסים במסלול70% יושקעו הנכסים שיצטברו במסלול ההשקעה באופן שבכל עת יושקעו לפחות ,במסלול זה

ופקדונות , מ"אביב בע-סחרים בבורסה לניירות ערך בתלח קונצרני הנ"או אג/ח מדינה ו"לרבות אג, שקליים נושאי ריבית שקלית
שעור ההשקעה במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה במניות לא יעלה בכל עת על  .והלוואות ח קונצרני לא סחיר"אג, בבנקים

הוראות בכפוף ל, יתרת הנכסים שיצטברו במסלול יושקעו לפי שקול דעתה המוחלט של החברה . משווי הנכסים במסלול10%
   .ההסדר התחיקתי

לרבות ליצור או לקנות חוזים , החברה רשאית לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים במסלול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי
, הסדר התחיקתיהוראות הולהשאיל ניירות ערך בשיעורים הקבועים ב, למכור ניירות ערך בחסר, או אופציות/עתידיים ו

מתאים לטובת ה ככל שיראה ל, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, ת עם צדדים קשוריםעסקאות מחוץ לבורסה ועסקאו
    .כלל העמיתים

אופציות + חוזים עתידיים (או אופציות תעשה כך שהחשיפה הכוללת במונחי נכס בסיס /או קניה של חוזים עתידיים ו/יצירה ו
    .וללא תחרוג מהמוגדר במדיניות ההשקעות של המסל, )נכס בסיס+ 
  

        מנורה צמוד מדדמנורה צמוד מדדמנורה צמוד מדדמנורה צמוד מדד
באפיקים   משווי הנכסים במסלול70% יושקעו הנכסים שיצטברו במסלול ההשקעה באופן שבכל עת יושקעו לפחות ,במסלול זה

ח קונצרני לא "וכמו כן באג, מ"אביב בע-ח קונצרני הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל"אג, ח מדינה"צמודי מדד לרבות אג
 10%שעור ההשקעה במניות ובניירות ערך הניתנים להמרה במניות לא יעלה בכל עת על  . ובהלוואותבפקדונות בבנקים, סחיר

בכפוף להוראות ההסדר , יתרת הנכסים שיצטברו במסלול יושקעו לפי שקול דעתה המוחלט של החברה .משווי הנכסים במסלול
   .התחיקתי

  
לרבות ליצור או לקנות חוזים , ף להוראות ההסדר התחיקתיהחברה רשאית לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים במסלול בכפו

, הסדר התחיקתיהוראות הולהשאיל ניירות ערך בשיעורים הקבועים ב, למכור ניירות ערך בחסר, או אופציות/עתידיים ו
בת  מתאים לטוהככל שיראה ל, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, עסקאות מחוץ לבורסה ועסקאות עם צדדים קשורים

    .כלל העמיתים
אופציות + חוזים עתידיים (או אופציות תעשה כך שהחשיפה הכוללת במונחי נכס בסיס /או קניה של חוזים עתידיים ו/יצירה ו

    .לא תחרוג מהמוגדר במדיניות ההשקעות של המסלול, )נכס בסיס+ 
  

        מנורה טווח קצרמנורה טווח קצרמנורה טווח קצרמנורה טווח קצר
בנכסים   משווי הנכסים במסלול70%בכל עת יושקעו לפחות  יושקעו הנכסים שיצטברו במסלול ההשקעה באופן ש,במסלול זה

ח קונצרני לא סחיר "אג, בארץח קונצרני שנסחרים "אג, ח ממשלתי"שמשך חייהם הממוצע הינו פחות משנה לרבות אג
בכפוף להוראות ההסדר , יתרת הנכסים שיצטברו במסלול יושקעו לפי שקול דעתה המוחלט של החברה .ופקדונות בבנקים

    .לא תהיה כל השקעה במניות ובאופציות למניות .יקתיהתח
  

לרבות ליצור או לקנות חוזים , החברה רשאית לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים במסלול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי
קאות  עס לבצע,להשאיל ניירות ערך בשיעורים הקבועים בהסדר התחיקתי, למכור ניירות ערך בחסר, או אופציות/עתידיים ו

 מתאים לטובת כלל הככל שיראה ל, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, מחוץ לבורסה ועסקאות עם צדדים קשורים
    .העמיתים

אופציות + חוזים עתידיים (או אופציות תעשה כך שהחשיפה הכוללת במונחי נכס בסיס /או קניה של חוזים עתידיים ו/יצירה ו
    .מדיניות ההשקעות של המסלוללא תחרוג מהמוגדר ב, )נכס בסיס+ 
        
  


