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אובדןשלבמקרהפרמיהמתשלוםשחרורנספח-טופלעתידשווה
העבודהכושרשלמוחלט
ממנהנפרדבלתיחלקומהווה,המחויביםבשינויים.בפוליסההכלולים,לביטוחהכלליםהתנאיםלכלכפוףיהאזהנפפח

הגדרות-1סעיף

המשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
:להלןכמפורטלצדוהמופיעה

.מ"בעלביטוחחברהמנורה-החברה.'א
הבריאותהצהרת,ההצעהוגןזהביטוחחוזה-הפוליסה.'ב

.לההמצורפיםותוספתנספחוכל
המתקשר,תאגידאואדםבניחבר,האדם-הפוליסהבעל.גי

נקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחבחוזההחברהעם
.הפוליסהכבעלבפוליסה

שמוואשרהפוליסהלפיבוטחושחייוהאדם-המבוטח.'ד
.כמבוטחבפוליסהנקוב

,החודשילפיצוי,הפוליסהלתנאיבהתאם,הזנאי-המוטב.'ה
.הביטוחמקרהבקרות

חלקוהמהווהלפוליסההמצורףדף-הביטוחפרטידף.'ו
הביטוחופרטיהפוליסהמספרהכולל,ממנהנפרדבלתי

.הביטוחתקופתלרבות,הספציפי
nפרמיה.'ז 'o 'ol-זהנספחעבורהראשוניםהביטוחדמי,

.הביטוחפרטיבדףהנקובים
בעלשעלאחריםותשלומיםהביטוחדמי-הפרמיה.'ח

צורףאליוהפוליסהתנאילפי,לחברהלשלםהפוליסה
.בפוליסההאמורהתוספתכללרבות,זהנספח

.לפוליסה"הצמדהתנאי"בסעיףבמשמעו-המדד.'ט
,הביטוחפרטיבדףהנקובההתקופה-הביטוחתקופת.'י

.שנה60מגילפחותלאאך
,הביטוחמקרהקרותמיוםהתקופה-המתנהתקופת.א"י

שבה,הפוליסהבתנאיאו,הביטוחפרטיבדףהמפורטת
.פרמיהמתשלוםלשחרורהמבוטחזכאילא

בוהזמןמשך-הפרמיהמתשלוםהשחרורתקופת.ב"י
פיעל,הפרמיהמתשלוםהמבוטחאתהחברהתשחרר

לפנילאיחלפרמיהמתשלוםהשחרור.הפוליסהתנאי
מצויהמבוטחעודכלוימשךההמתנהתקופתתוםולאחר
השחרורתקופתתום.עבודהכושרשלמוחלטבאובדן

לאאך,הביטוחפרטיבדףכנקוביהיהפרמיהמתשלום
מצוישהמבוטחובתנאי,שנה60לגילהמבוטחהגיעלפני

.הכיסוילתנאיובהתאםעבודהכושרשלמוחלטבאובדן
הריוןבתקופתהעבודהמןהיעדרות-הריוןשמירת.ג"י

המבוטחתאתוהמסכןמההריוןהנובערפואימצבבעקבות
רופאשלבכתבלאישורבהתאםזאת,עוברהאתאו

לעניין.ההריוןשמירתמשךאתגםשיקבעמוסמךגניקולוג
אםרקהריוןבשמירתתיחשבעובדתשאינהמבוטחת-זה
.הניילבתנאיםלמיטהמרותקתהיא

הופךשבעיקבותיהןתאונהאומחלה-הביטוחמקרה.ד"י
.4סעיףפיעללעבודהמוחלטכשיר-לבלתיהמבוטח

עלהפיקוחבחוקכמשמעותוהביטוחעלהמפקח-המפקח.ו"ט
.1981-א"התשמ,ביטוחעסקי

-א"התשמ,ביטוחעסקיעלהפיקוחחוק-הפיקוחדיני.ז"ט
זהחוקפיעלוהוראהצו,אישור,תקנהכללרבות,י198

עלהחל,י198-א"התשמהביטוחחוזהחוק-החוק.ז"י

.הפוליסה

החברהחבות-2סעיף
במועדלתוקפהנכנסת,הפוליסהפיעל,החברהשלחבותה
בתנאיזאתאולם,בפוליסהכמצוין,הביטוחהתחלת
בהודעתהנקובה,הראשונההפרמיהבמלואהששולמה
חישהמבוטחוכן,החברהידי-עלהמוצאת,הראשונההחיוב

למבוטחשנעשתהשמיוםנוסףובתנאיתשלומהבתאריך
לפי,בריאותהצהרתעלחתימתומיוםאוהרפואיתהבדיקה
הביטוחחוזהלכריתתהחברההסכימהשבוליוםועד,העניין

,הגופניבמצבו,בבריאותושינויחללא,הפוליסהפי-על
.המבוטחשלבעיסוקואובמקצועו

J2uu3-עובדותגילויאי
וההצהרותהידיעותיסודעלנעשההפוליסהפי-עלהביטוח
או,והמבוטחהפוליסהבעלידי-עללחברהשנמסרובנתב
מהווהנכונותן.לפוליסההמצורפות,הענייןלפי,מהםמימטעם
עיקריתנאי
,בריאותולמצבהנוגעותעובדותאם.הביטוחשללקיומו
לא,המבוטחשלועיסוקומקצועו,לידתותאריך,חייואורח
או,הביטוחחוזהכריתתלמועדעדהחברהלידיעתהובאו
ניתנהאםוכן,הענייןלפי,שבוטללאחרחידושולמועדעד

שאיננהתשובה
,מטעמהאוהחברהידי-עלשנשאלהלשאלהוכנהמלאה
תחולנה,כאמורחידושואוהביטוחחוזהכריתתלפני

:הבאותההוראות
ימיםשלושיםתוךהיארשאית,לחברההדברנודע(א)

,הביטוחמקרהאירעלאעודוכלכךעללהשנודעמהיום
.למבוטחבכתבבהודעה,הביטוחחוזהאתלבטל

בעלזכאי,זהסעיףמכוחהפוליסהאתהחברהביטלה(ב)
Dהפרמיותלהחזרהפוליסה

~

' WWשלאחרהתקופהבעד צמוד,הביטול
פעלאםזולת,המבטחהוצאותבניכוי,למדד

.מרמהבכוונתהפוליסהבעל
או,הביטוחמקרהשאירעלאחרלחברההדברנודע(ג)

פי-עלהביטוחחוזהשנתבטללפניאירעהביטוחשמקרה
רקחייבתהחברהתהיה,לעיל(א)ק"בסהאמור

כיחסשהואיחסיבשיעור,מופחתביטוחסכוםבתשלום
שהיתההפרמיהלביןבפוליסהשנקבעההפרמיהשבין

העובדותכללידיעתההובאואילוהחברהידי-עלנקבעת
.לאמיתןהאמורות

אםביטוחתגמולימתשלוםכלילפטורהתהיההחברה(ד)
לאסבירמבטחאםאומרמהבכוונתניתנההתשובה

,יותרמרוביםביטוחבדמיאףחוזהבאותומתקשרהיה
.לאמיתוהמצבאתידעאילו

.'ח

.'ט

א"י

.מנוחונאו
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שמטיה
פרמיהמתשלוםלשחרורזכאות-4סעיף

נספחלצורךלעבודהמוחלטכשיר-נבלתיייחשבהמבוטח.'א
עלהעולהלתקופה,שלהלןהתנאייתקייםאם,בלבדזה

:בפוליסהננקובההמתנהתקופת

ממנונשלל,("הביטוחמקרה":להלן)תאונהאומחלהעקב
באופןלעסוקלהמשיךהכושר-לפחות%75שלבשיעור-

קרותערבעסקבהםבעיסוקאובמקצועקבועאוזמני
אולביטוחבהצעהעליהםשהצהירובתנאיהביטוחמקרה
.להלן7לסעיףבהתאםעליהםהודיע

."העבודהכושרשלמוחלטאובדן":להלן

החודשים12במשךתעסוקהלמבוטחהייתהלאאם.'ב
רקלעבודהכשיר-נבלתיייחשב,הביטוחלמקרהשקדמו

.לביתורתוקהנואם
אםלעבודהמוחלטתכשירה-כבלתיתיחשבביתעקרת.'ג

פעולותלבצעהכושרממנהנשללתאונהאומחלהעקב
רופאשלמבחןפיעלזאת,ביתבמשקלבצעשנהוג

תאונהאומחלהעקבצומצםכאמורשנושרהאו,תעסוקתי
.הלאומיהביטוחמבחנילפי,לפחות%75שלבשיעור

:החברההתחיבות
הפרמיהמתשלוםהפוליסהבעלאתתשחררהחברה.'ד

עודוכלההמתנהתקופתמתוםחלפירעונהשזמן
תוקפולתוםעדהמאוחרולכלהמוחלטהכושראינמשך
תחושבוהאחרונההראשונההפרמיה.זהנספחשל

באותוהכושראישנמשךהימיםלמספריחסיבאופן
.חודש

החברהאחריותהגבלת-5סעיף
נספחפיעלהתחייבויותיהמכלפטורהתהיההחברה.'א

מאחת,בעקיפיןאובמישרין,נובעהביטוחמקרהאםזה
:הבאותמהסיבותיותראו
בדעתושפוישהמבוטחבין,מכוונתעצמיתפציעה.1

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

מלחתהשהוכרזביןישראלמדינתשלאואחרת
;לאואםובין

אוצבאיותפעולותאומלחמהאוחבלהפעולות.5
שלאוארגוניםשלאויחידיםשלצבאיותמעין

למדינהשייכיםשאינםאחריםמזויניםכוחות
ארגוניםכנגדל"צהשלכאמורפעולותוכןריבונית

הפעולותאםיחוללאזהחריג.כאמורמחותאו
.ברציפותשעות48-מפחותנמשכוהאמורות
48-מיותרנמשכוהאמורותשהפעולותבמקרה
במהלךשאירעופגיעותגםיכוסולא,רצופותשעות

;הראשונותהשעות48
48-מיותרשנמשכההמוניתאזרחיתהתקוממות.6

פגיעותגםיכוסולאכזהבמקרה.ברציפותשעות
;הראשונותהשעות48במהלךשאירעו

177נספח

(ביולוגי,כימי,אטומי)קונבנציונלילאמנשקפגיעה.7
;קונבנציונלייםבליסטייםמטיליםאו

בכליצוותכאישאוכטייסאוננוטעהמבוטחטיסת.8
טיסבכליכנוסעהמבוטחלטיסתפרטכלשהוטיס

.נוסעיםלהובלתכשירותתעודתבעלאזרחי
,ימית-תתבצלילההמבוטחשלפעילההשתתפות.9

;ציידאו,צניחה,גלישהדאייה
אםאלא,בלידהאובהריוןהקשוריםסיבוכים.10

בהגדרותכאמור,הריוןבשמירתנמצאתהמבוטחת
שמירתתקופתשבתחילתובתנאי,1בסעיף
;שנה40להמלאוטרםההריון

החיסוניהכשלתסמונת,(ע(.ן.ם..5)האידסמחלת.11
דומהתסמונתכלאו,צורותיהכלעל,הנרכש
לרבות,זהAlonמיקרואורגניזמיםידי-עלהנגרמת
;ווריאציותמוטציות

קיוםאתרפואיתמבחינהלקבועאפשרותאיןאם.12
הכושראיאשרבגוףהפגיעהאתאוהמחלה
.מהןכתוצאהבאלעבודה

מחוץאחרתמדינהלגלהמבוטחנסיעתשלבמקרה.ל

מתשלוםהמבוטחישוחררלא,ישראלמדינתלתחומי
עבודהנושר-איתקופתבעתזהנספחלפיפרמיות
אחרתהסכימההחברהאםאלא,חודשים3עלהעולה
העמידשהמבוטחאו,לכךהתנאיםאתוקבעהמראש

InYYובכלהחברהלהנחיותבהתאםרפואיתלבדיקה
.המבוטחשלהבריאותיבמצבובהתחשב,סבירמקום

היוחדת,המתנהתקופת-6סעיף

וכתוצאההביטוחמקרהקרותביוםמידאם:TIDWN.אי

שללתקופהחוליםבביתהמבוטחאושפזממנוישירה
יהיהבלבדזהביטוחלמקרהאזי,יותראויום14

מהיוםהחלפרמיהמתשלוםלשחרורזנאיהמבוטח
.המתנהבתקופתצורךללאלאשפוז8-ה

הביטוחמקרהאם:שדרהועמודצוואר,גבבבעיות.בי

בכלאזי,השדרהבעמודאובצוואראובגבמנזקנובע

נקובהאםיום90בתהמתנהתקופתתחול_מקרהפ
מתשלוםישוחררלא,ובנוסףיותרקצרהתקופה
.רטרואקטיביפרמיה

שלמוחלטבאובדןהמבוטחהיה:איבריםתרומת.'ג
,אחרלאדםמגופואיברתרומתבשלהעבודהכושר

מתאריךלפחותחודשים12לאחרבוצעהזוותרומה
לשחרורזכאיהמבוטחיהיה,הביטוחתחילת

השנימהיוםזהנספחתנאילפיפרמיותמתשלום
שאובדןבתנאי,העבודהכושרשלהמוחלטלאובדן
.ימים14-מיותרנמשךהעבודהכושרשלהמוחלט

:השתלה.'ד

,כליה,ריאות-לב,ריאה,לב-איבריםהשתלת.1
שלרשמיאישורקבלת-עצמותמוח,כבד,לבלב
הצורךעלבישראללהשתלותהלאומיהמרכז

אםביןבפועלההשתלהביצועאו,איברבהשתלת

2.
3.
4.

5.

6.
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רהוו88 שש
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ת"בסלביטוחחברה

,מלאכותיאיברידיעלאואחרתורםשלמגוף
.איבראותושלתפקודוהפסקתעקב

העבודהכושרשלמוחלטבאובדןהמבוטחהיה.2
ביצועמחייבהמבוטחשלהבריאותיומצבו

יהיה,לעיל(א)קטןבסעיףכאמורהשתלה
תנאילפיפרמיהמתשלוםלשחרורזכאיהמבוטח
כושרשלהמוחלטלאובדןהשנימהיוםהפוליסה
כושרשלהמוחלטשהאובדןבתנאי,העבודה
.ימים14-מיותרנמשךהעבודה

מקצועשינוי-7סעיף
בשעתעליהםשהצהירכפיהמבוטחשלועיסוקומקצועו.'א

זהנספחפיעללביטוחיסודמשמשיםהביטוחעריכת
מיידלחברהיודיעהמבוטח.לעניינוכמהותייםונחשבים

תחביבכלעלכןכמו.בעיסוקואובמקצועושינויכלעל
אולחייוסיכוןמשוםבוישואשרבולעסוקשהחל

.לבריאותו
זהנ0פחפיעלהביטוחאתלבטלרשאיתתהאהחברה.'ב

הודעהלהנמסרהכןאםאלא,כאמורשינוישלמקרהבכל
התנאיםלפיזהביטוחלהמשךהסכימהוהחברהכךעל

.ידהעלשנקבעו
החברהחבותתוקטן,יותרלמסוכןמקצועוהמבוטחשינה.'ג

מקצועוהמבוטחשינה.המתאימהלפרמיהיחסיבאופן
המבוטחיהיהזהביטוחעריכתבעתמשהיהפחותלמסוכן
שלההודעהאוהשינויממועדפרמיהלהחזרזנאי

.המאוחרלפי,לחברהשנודעמעתאוהמבוטח

מוגבלשניםלשלושחלקיעבודהכושראובדן-8סעיף
בתקרה

חלקךבאופן,לעבודהכשיר-נבלתיייחשבהמבוטח.'א
,החברהרופאקביעתפיעל,%50-מיפחתשלאבשיעור

דעתחוותלהגישרשאיהמבוטח,הנכותהערכתלצורך)
שניבמצטברבוהתקיימואם,(מטעמורופאים/רופאשל

)הבאיםהתנאים

זהנ0פחלפיפרמיהמתשלוםלשחרורהמבוטחזנאי.1
כושרשלמוחלטאובדןשלבמצבמהיותוכתוצאה
.עבודה

כושרשלמוחלטבאובדןהמבוטחהיותלאחרמייד.2
,חלקיבאופןהעבודהכושרלמבוטחחזר,העבודה

.כלשהובעיסוקחלקיבאופןלעבודהחלוהוא
רק,חלקיבאופן,לעבודהכשיר-כבלתייחשבהמבוטח.'ב

.%50עלעולההחלקיהכושר-אישיעוראם
פיעל,חלקיבאופן,לעבודהכשירבלתיהמבוטחנמצא.'ג

פרמיותמתשלוםהחברהאותותשחרר,זה,סעיףהוראות
.החלקיהעבודהכושראובדןבשיעור

לתקופהיינתןזהסעיףפיעלפרמיהשלחלקישחרור.'ד
אובדןתקופתסיוםממועדחודשים36עלתעלהשלא
.המוחלטהעבודהכושר

הפרמיותתשלום-9סעיף
הינהמשתנהכפרמיהאוקבועהכפרמיה,הפרמיהקביעת
.הביטוחפרטיבדףבמפורט

הפוליסהביטול-10סעיף
,הנספחתקופתבתוםיפוגזהנ0פחפיעלהביטוחתוקף.'א

או,קייםאם,בוטלבפוליסההיסודיהביטוחנאשראו
אם,(מ0ולקת)מוקפאתלפוליסההומרההפוליסהכאשר
מלאבאופן,פרמיהשולמהלאנאשראו,יסודיביטוחקיים
.מביניהםהמוקדםלפיבמועדה,חלקיאו

פיעלהביטוחאתלבטל,עתבכל,רשאיהפוליסהבעל.'ב
עםלתוקפוייכנסהביטול.לחברהבהודעהזהנ0פח
.האמורהההודעהמסירת

.חוזרעבודהכושרואובדןתשלומה.התביעה-11סעיף
למבטחכךעללהודיעהמבוטחעל,הביטוחמקרהקרה.'א

מיד,למבטחלהודיעהמוטבועל,לושנודעלאחרמיד
לתגמוליזכותוועלהמקרהקרותעל,לושנודעלאחר

השניאתמשחררמאלהאחדמאתהודעהמתן)הביטוח
.מחובתו

היהוקיומה,במועדהלעיל'א0עיףלפיחובהקוימהלא.'ב
בשחרורחייבהואאין,חבותולהקטיןלמבטחמאפשר
.החובהקוימהאילובהםחייבשהיהבמידהאלאהפרמיות
)מאלהאחתבכלתחוללאזוהוראה

.מוצדקותמסיבותבאיחורקוימהאוקוימהלאהחובה.1
בירוראתהמבטחמןמנעלאאיחורהאוקיומהאי.2

.הבירורעלהכבידולאחבותו
למנוענדיבושהיהדברבמתנווןהמוטבאוהמבוטחעשה
המבטחאין,עליוהנבידאוחבותובירוראתהמבטחמן

אילובהםחייבשהיהבמידהאלאהפרמיותבשחרורחייב
.דבראותונעשהלא

,המבוטחשלהעבודהכושראיבודעלההודעהקבלתעם.'ג
להגשתהדרושיםהטפסיםאתלמודיעהחברהתעביר

להחזירםישכהלכההטפ0יםשימולאולאחר.התביעה
לצרףיש,בשגרהיתההמבוטחתעסוקתאם.לחברה
יאשרבה,המבוטחשלממעבידותעודהאלהלטפסים
עבדלאהמבוטחהכושר-אימצבתחילתמאזכיהמעביד

.מטעמואואצלו
לחברהלמסור,הענייןלפי,המוטבעלאוהפוליסהבעלעל.'ד

מסמךולאומידעכל,לכךשנדרשלאחרסבירזמןתוך
בהתאם,התביעהלבירורלחברההדרושיםנוספים

ככל,לחברהלעזורעליו,ברשותואינםואם,לדרישתה
ובייחודחקירהכללנהלהחברהתוכלכן.להשיגם,שיוכל
חובות.מטעמהרופאיםאורופאי"עלמבוטחבדיקהלבצע
אישורלפניהןהמבוטחועלהפוליסהבעלעלמוטלותאלו

הפרמיותמתשלוםהשחרורתקופתכלבמשךוהןהתביעה
.החברהידיעל

תוך,החברהתקבלזהב0עיףהדרישותכלמילוילאחר.'ה
ותודיעהפרמיותמתשלוםשחרורבדברהחלטה,יום30
היאההחלטהאם.למבוטחאוהפוליסהלבעלכךעל

מתוםהחלהחודשיתהפרמיהאתהחברהתשלם,חיובית
.לעילזה0עיףלהוראותבנפיפותההמתנהתקופת

קבלהכנגדיעשהלמבוטחפרמיותמתשלוםהשחרור.'ו
נמנעבריאותומצבעקבאם)נוחובאאוהואיאשרשבה
הגורםהלקויבריאותומצבהמשךאת,(כןלעשותממנו

.לעבודהכושרואילהמשך
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שהמבוטחבהנחהלמבוטחיינתןפרמיהמתשלוםשחרור.'ז
זובפוליסהכהגדרתהעבודהכושראישלבמצבנמצא
כושרלמבוטחחזראם.פרמיהמתשלוםלשחרורוזכאי

מיידיתכךעללהודיעעליו,חלקיאומלאבאורח,עבודתו
החלזאת,במלואןהפרמיותאתלשלםולהמשיךלחברה
שוחרראם.עבודתוכושרחזרתשלאחרמהחודש
,לעבודכושרואליוששבלאחרפרמיהמתשלוםהמבוטח
בהחזרתםהמבוטחחייביהא,חלקיאומלאבאורח
.לחברה

לשלםהמבוטחעל,פרמיהמתשלוםהשחרורלתחילתעד.'ח
לתנאיבהתאםהנוספותהפרמיותואתהפרמיותאת

פיעלהביטוחוהןהפוליסהשהןכדי,זהונספחהפוליסה
מתשלוםהשחרורהתחלתעם.בתוקףיהיוזהנספח
,להששולמוהעודפותהפרמיותאתהחברהתחזירפרמיה

.כאלההיואם
אבד,פרמיהמתשלוםהשחרורמהפסקתשנהתוךאם.'ט

אותהמחמתהמבוטחשלעבודתוכושרמוחלטבאופןשוב
,לכןקודםפרמיהמתשלוםהמבוטחשוחררשבגינהסיבה

החברהידיעלאושרהפרמיהמתשלוםשחרורוהתביעה
ללאפרמיותמתשלוםהשחרוריחודש,זהלסעיףבהתאם
.נוספתהמתנהתקופת

התיישנות-12סעיף
שלושהיאהפוליסהפי-עלתביעהשלההתיישנותתקופת
.הביטוחמקרהקרותמיוםשנים

גילהוכחת-13סעיף
שלגילולפי,היתרבין,נקבעתזופוליסהלצורךהפרמיה
ביותרהקרובהולדתויוםלפינקבעהמבוטחגיל.המבוטח
על.אחריוהבאאולושקדםזה,הביטוחתחילתלתאריך
לשביעות,תעודהידי-על,לידתותאריךאתלהוכיחהמבוטח
.החברהשלרצונה

שלבמקרהאו,וכנהמלאהשאינהתשובהמתןשלבמקרה
יחולו,המבוטחשללידתולתאריךבקשרעובדותהעלמת
.לעיל3סעיףהוראות

הצמדהתנאי-14סעיף
מדדמשמעו("המדד")להלן)"לצרכןהמחיריםמדד".'א

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

המדדלביןבינוהיחסאתל0טטי0טיקההמרכזיתהלשכה
.המוחלף

למדדצמודהתהאלחברהשתשולםהב0י0יתהפרמיה.'ב
)הבאבאופן

הב0י0יהמדדביןלמדדהצמדההפרשיתישאהפרמיה
תשלוםכלביצועביוםהידועהמדדלביןבפוליסההנקוב
שבוהיוםהואהתשלוםביצועיום,זהלעניין.בפועל

תשלוםשלבמקרה.החברהבמשרדיההמחאהנפרעה
ייחשב,החברהחשבוןלזכותבנקאיתהעברהבאמצעות

.בפועלהתשלוםביצועכיוםבבנקהחברהחשבוןזיכוייום
קביעתפיעליהיהשיקיםבשירותהפרמיהגבייתמועד

הימים4-באובחודש15עד1ביןביום,החברה
.החודששלהאחרונים

הביטוחתקופת-15סעיף
וכלקבועההנההפוליסהפרטיבדףהנקובההביטוחתקופת
.ומראשבכתבהצדדיםהסכמתטעוןבהשינוי

לחברההודעות-16סעיף
אוהמבוטח,הפוליסהבעלשלוההצהרותההודעותכל

לחברהימסרוהמסמכיםוכלבכתבלחברהתוגשנההמוטב
בכתובתאו,בפוליסהכרשום,הראשיבמשרדהורקאך

מזמןהפוליסהלבעלבכתבהחברהתודיעשעליהאחרת
יכנסבתנאיהאובפוליסהשינויכל.(תודיעאם)לזמן

רישוםורשמהבכוכבלכךהסכימההחברהאםרקלתוקפו
.לפוליסהבתוספתאובפוליסהכךעלמתאים

נוספיםתשלומים-17סעיף
ולאוהמיסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהבעל

עלהחלים(המסים-להלן)ואחריםממשלתייםחובהתשלומי
כלועלהביטוחסכומיעל,הפרמיותעלהמוטליםאוהפוליסה
בין,הפוליסהלפילשלםמחוייבתשהחברההאחריםתשלומים

אםוביןהפוליסההוצאתבתאריךקיימיםהאלההמ0יםאם
כן.לתשלוםעדאחרזמןבגלאו,קיומהתקופתבמשךיוטלו
הנובעותההוצאותאתלחברהלשלםהפוליסהבעלחייב

בעדההוצאותאת,(הפוליסהדמי)הפוליסהמהנפקת
תעודותובעדממנההעתקיםבעד,הפוליסהעלהתוספות
.דיןכללהוראותבכפוףזהגל.אחרות

כתובתשינוי-18סעיף
הפוליסהבעל,החברהחייבים,כתובתשינוישלמקרהבנל

אולם.בכואבכךעללהודיעהענייןלפי,המוטבאוהמבוטח
לכתובתהודעותיהםבמשלוחחובתםידיייצאוהצדדים
.להםהידועההאחרונה

השיפוטמקום-19סעיף
ורקאךתהיינההזאתהפוליסהמתוךהנובעותהתביעות
.בישראלהמוסמךהמשפטביתבסמכות
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