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ביטוח)חייםלביטוחהכללייםהתנאים
הגדרות-1מקיף

המשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
:להלןכמפורטדו'לצהמופיעה
.מ"בעלביטוחחברהמנורה-החברה
ות01פתג0פחוכלההצעהוגןזהביטוחחוזה-הפולשה
.לההמצורפים

עםהמתקשר,תאגידאואדםבניחבר,האדם-הפוליסהבעל
בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחבחוזההחברה
.הפוליסהכבעל

נקובשמוואשרהפוליסהלפיבוטחושחייוהאדם-המבוטח
.כמבוטחבפוליסה
,הביטוחאפולי,0ה'הפוללתנאיבהתאם,הזנאי-המוטב
,הביטוחמקרהבקרות

בלתיחלקוהמהווהלפוליסההמצורףדף-הביטוחפרטידף
,הספציפיהביטוחופרטיליסה,הפמספרהכולל,ממנהנפרד
.הביטוחתקופתלרבות
~nloפרמיה oa-פרטיבדףהנקוביםהראשוניםהביטוחדמי
.הביטוח
הפוליסהבעלשעלאחריםותשלומיםהביטוחדמי-הפרמיה
האמורהתוספתכללרבות,הפוליסהתנאילפי,לחברהלשלם

.בפוליסה
פרטידף"בכזההנקובהסכום-היסודןהביטוחסכום

."הביטוח
פרטידף"בכזההנקובהסכום-מוותלמקרההביטוחסננם

."הביטוח
מוצמדכשהוא,מוותלמקרההביטוחסכום-הביטוחסכום
עד,בפוליסה"הצמדהתנאי"סעיףהוראותפי-עללמדד

.הפרמיהתשלוםלהפסקת
.לפוליסה"הצמדהתנאי"בסעיףכמשמעו-המדד
ביטולבמקרההפוליסהלבעלהמגיעהסכום-פדיוןערך
שנותשתיבעדוכסדרןבמלואןהפרמיותשולמואם0ה'הפול
.לפחותשלמותביטוח
.פרמיותמתשלוםחופשי,מוקטןב0נוםביטוח-מסולקביטוח
נגזרותממנואשרמסוייםההשקעותסל-ההשקעותתיק

.זופולן0הפי-עלהזכויותלחישובבסיסהמהוותהתשואות
תיקברווחימשתתףחייםביטוחתכנית-ביטוחתכנית

ביטוחתכניות)ביטוחעסקיעלהפיקוחבצושאושרההשקעות
.7981-התשמש(תכניותושינויחדשות
עלבפיקוחבחוקבמשמעותוהביטוחעלהמפקח-המפקח

.ך98ר-א"התשמ,ביטוחעסקי
,1981-א"התשמ,ביטוחעסקיעלהפיקוחחוק-הפיקוחדיני

.מכוחוולאוזהחוק'פעלוהוראהצו,אישור,תקנהכללרבוית
.להלן15בפעיףכאמורייערךאשרחשבון-חודשיחשבון
,מצטברבונוסשלתחשיביתיתרה-המצטברהבונוסיתרת
או,הפוליסהבעלאו,הפיליסהלחובתאולזכותתעמודאשר

.בולאמורובכפוף,להלן15בסעיףכמוגדר,הענייןלפיהמוטב
גםה,ה*ויכולנאבורשבונוסבזהמובהרספקהסרלמען
.'שליל
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('עדיףי"מסוגלא,יסודי
עלהחל,1981-א'התשמיהביטוחחוזהחוק-החוק

.ולהוראותיהלתנאיהבכפיפות,הפוליסה
,ההוןהשקעותדרכי)הביטוחעלהפיקוחתקנות-התקנות
כפי,986ך-ו"התשמ(ביטוחחברותשליבויות,וההתחהקרנות

.לעתמעתשתתילנה

n ~vo2-החברהחבות
נכנסת,הפוליסהפיעל,התברהשלחבותה.א

,בפוליסהכמצויין,הביטוחהתחלתבמועדלתוקפה
nnבתנאיזאתאולם

~

lwwהפרמיהבמלואה

,הראשונההחיובבהודעתהנקובה,הראשונה
חישהמבוטחוכן,החברה'יד-עלהמוצאת
שנעשתהשמיוםנוסףותנאיתשלומהבתאריך
עלחתימתומיוםאוהרפואיתהבדיקהלמבוטח
הסכימהשבוליוםועד,הענייןלפי,בריאותהצהרת
לא,הפוליסהפי-עלהגיטוחחוזהלגריתתהחברה

אובמקצועו,הגופניבמצבו,בבריאותושינויחל
.המבוטחשלבעיסוקו

,"הביטוח0נום"מתשלוםפטורהתהיההתברה.ב
נסיוןאן,התאבדותעקבהמבוטחמותנגרםאם

וביןt1nvvשפויהיההמבשחאםבון)להתאבדות
או,הביטוחחוזהכריתתמיוםשנהתוך,(לאואם

*לפהכל,שבוטלהלאחרהפוליסהחידושמיום
.העניין

0נום"מתשלוםהחברהפטורהבומקרהבכל.ג
תשלם,"החוק"לפיאולפוליסהבהתאם,"הביטוח
כהגדרתוהפוליסהשלהנקיתהפדיוןערך"אתהחברה
.הפוליסהתתבטלתשלומוועם,להלן(ד)5ב0עיף

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

lמקצועו,לידתותאריך,חייואורח,בריאותו

~

loivlשל

חוזהכריתתלמועדעדהחברהמידיעתהוסתרו,המבוטח
'IwlTלמועדעדאו,הביטוח nוכן,הענייןלפי,שבוטללאחר

שנשאלהלשאלהוכנהמלאהשאיננהתשובהניתנהאם
אוהביטוחחוזהכריתתלפני,מטעמהאוהתברהדי'-על

Iwiv~ nהבאותההוראותתחולנה,כאמור:
אירעלאעודכל*היארשאית,לחברההדברנודע.א

לבעלבהודעה,הביטוחחוזהאתלנטל,הביטוחמקרה
.למבוטשאןהפוליסה

או,הביטוחמקרהשאירעלאחרלחברההדברנודע.ב
הביטוחחוזהשנתבטללפגיאירעהביטוחשמקרה

החברהתהיה,לעיל(א)loPבסעיףהאמורפי-על
יחסיבשיעור,מופחתבוטותסננםבתשלוםרקחייבת
לביןבפוליסהשנקבעההפרמיהששןכיחסשהוא
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מנייהש
הובאואילוהחברהדי'-עלנקבעתשהיתההפרמיה
.לאמיתןהאמורותהעובדותכללידיעתה

זהבסעיףהאמורותלתרופותזכאיתתהיהלאהחברה.ג
הביטוחחוזהמכריתתשניםשלוששחלפולאתר,לעיל
בעלאםזולת,העניין'לפ,שבוטללאחרמחידושואו

.מרמהבכוונתפעלוהמבוטחאוהפוליסה
בעלזכאי,זהסעיףמכחהפוליסהאתהחברהביטלה.ד

שלאחרהתקנסהבעדששילםהפרמיותלהחזרהמליסה
בעלפעלאםזולת,המבטחהוצאותבניכוי,הביטול

.מרמהבכוונתהפוליסה

n 'vo41לפרמיהותוספתהפרמיותתשלום
,בפוליסההקבועיםהפרעוןבזמניתשולמנהלה.א

כלשהןהודעותלשלוחחייבתתהיהשהחברהמבלי
ת,קרעםנפסקתהפרמיותתשלוםחובת.כךעל

בעלאתלפתורנדיבכךאיןאולם,הביטוחמקרה
לפניחלופרעונןשזמןפרמיותמתשליםהפוליפה

.הביטוחמקרהקרות
לסכוםתתוסף,במועדהכלשהיפרמיהשולמהלא.ב

בשיעיר,ריבית-ממנונפרדבלתיכחלק-שבפיגור
המותרמהשיעוריותרולאעתבאיתהבחברההנהוג

כשהיא,בחיק(מיוחדתריבית)28אסעיףי"עפ
.בפועללתשלומהועדהפיגורהיווצרמיוםמחושבת

תהיה,במועדהממנהחלקאוהפרמיהשולמהלא.ג
הפוליסה'פעלהביטוחאתלבטלזכאיתהחברה
.זהלענייןהחוקלהוראותבגפיפ1ת

כמצויין,החברהבמשרדילשלםישהפרמיותאת,ד
הוראתידי-עלגםהפרמוותאתלשלםניתן.בפולוסה

התברהלחשבוןישירותפרמיותלתשלוםלבנקקבע
זינויאתהחברהתראהכזהובמקרה(שיקיםשירות)

.כתשלומה,הפרמיהבמנוםבבנקהחברהחשבון
הדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההמנמת.ה

,הענייןלפי,פרעונהזמןלאחראו,לעילהמפורטות
Qr

~

nlגםכךלנהוגכהסכמתהתתפרשלא,מסויים

.כלשהםאחריםבמקרים
התודשיהחשבוןעריכתלאחר,שיתבררעתבכל.ו

olיתרת"כיהפוליסהשל15בסעיףכאמור
~
tan

,(מצטברהפסדהתהווה)שליליתהינה"ההצטבר
החובה,להלןלאמורבנוסף,הפוליסהבעלעלתחול
עתבאותההחלהלפרמיהתוספתלחברהלשלם

.("לפרמיההתוספת"-להלן)
להבטיחכדי,החברהידי-עלתיקבע"לפרמיההתוספת"

."הביטוחסכום"שלתשלומהאת
והוראותהפרמיהכדין"לפרמיההתוספת"שלדינה.ז

.י'לפרמיההתוספת"עלQA,יחולזופוליסה
כי,לפרמיההתוספתששולמהלאחר,יתברראם.1.ח

בהתחשבוגיחיוביתהינה"המצטברהבונוסיתרת'י

שלתשלומהמובטחשולמוכבראשרפרמיהבתופפות
יהתן0פת'תשלוםאתהחברהתבטל,"הביטוחסכום"

התוספתבוטלהלאעודכל,ספקהסרלמען."לפרמיה
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מחוייבי(להלכאמורחלקילוק'0נעשהלא,אלפרמיה
לתוםעדי'לפרמיההתוספת"בתשלוםהפוליסהבעל

לפי,המבוטחשלמותוליוםעדאוהביטוחתקופת
.המוקדם

סעיףפי-עלי'פרמיהאתופפתהפוליסהבעלעלהוטלה.2
בכתבלבקש'Ngrהמליסהבעליהיה,לעיל(ו)קטן

ולסלקהפרמיהתוספתתשלוםאתלהפסיקהחברה
ת01פתהחברהגבתה.הביטוחאת'חלקבאופן

סכום"שלתשלומההובטחשכברלאחרגםלפרמיה
צמודהכשהיאהמיותרתהפרמיהתיחזר-"הביטוח
.ההחזרלמועדועדהגבייהממועדההשקעותלתיק

"פרמיהתופפת"בחוייבהפוליסהשבעללאחראם.ט
לפרמיההתוספתגיהתברר,לעילloP(1)סעיףפי-על

אשר,הראליערכהלפי,ה,מהפרמ5ר%עלעלתה
חלשבוהאחרוןבמועד,א,האחרוןבינוארהלה

החברהתשלח(ביניהםהמוקדםלפי)הפרמיהתשלום
אםחוזרהבלתיולמוטבהפוליסהלבעלבנתבהודעה
התוספת"הטלתדברעל,בפוליסהכזהטב,מקיים

לשלםחייבה'יההפוליסהיבעל,וסכומה"לפרמיה
התוספתיתרתואילו%15בשיעורה'לפרמתוספת
ממועדיום60בתיך.הפוליסהלחובתתזקףלפרמיה
בכתבלבקשהשליפהבעלרשאיההודעהמשלוח

לפרמיההעודפתהתוספתאתאףלגבותמהחברה
ממועד,("העודפתהת01פת":להלן)6ר%שמעל
.ואילךהאישור

לשלםהאמורהבתקופההפוליסהבעלביקשלאאם
שלחלקיסילוקל,ח',לפרמיההעודפתהתוספתאת

תהיהולא,העודפתהתוספתאתהמשקף0ה'הפול
(היסודי)הביטוחסכום.זהחלקימסילוקחזרה

העודפתהת01פתביןליחסשווהיהיהר,כאמשיסולק
הביטוחסכוםלשמירתהדרושההפרמיהלבין

הביטוחבסכוםמוכפל,הסילוקלפני0מוך(היסודי)
."העודפתהתוספת"נקבעהבטרםקייםשהיה
הפרמיה-משמעו"הריאליבערכהפרמיה",זהלעניין

המדדעלהשבויחסבאתוגדלהכשהיאהאמורה
שהוהאחרוןהמועדאוהאחרוןלינואר1-הביוםהידוע
ביוםהידועהאחרוןהמדדועדהפרמיותתשלוםחל

.המקרהלפי"לפרמיההתוספת"הטלת
החלקיהסילוקאתבנודביבקשהפולן0הבעלאם.'

פי-עלההידעהמשלוחממועדיום60תוך,כאמור
להחזרזנאיהפוליסהבעליהיה,לעיל(ט)קטןסעיף
ההודעהמשלוחממועדששולמההפרמיהתשפתשל

.שיבקשהסילוקלהיקףובכפוף,רה,האמ
כי,לעיל(ט)קטןבסעיףכאמור,הפוליסהבעלהודיע.יא

החברהתמיר,"לפרמיההתוספת"בתשלוםחפץאינו
לתוספתשקילאשר,הביטיחם,מסכחלקאותו

יופחת"הביטוח0כום"ומסולקח,לביט,הפרמיה
.זהמסיפקחזרהתהיהולא-בהתאם
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יחולייבמלואוהביטוחסילוקלגבישלהלןההוראות
כאמורהביטוחשלחלקיסילוקעלגם,המחוייביםבשינויים
.זהבסעיף

וביטולפדיון,מסולקביטוח,חביטותסכום-6עיף(
החברהתשלם,בתוקףהביטוחבהיותהמבוטחבמות.א

,בפוליסההאמורפי-על"הביטוחסכום"אתלמוטב
ללכותשנזקפה"המצטברהבונםיתרת"בצירוף

-הפטירהיוםלפניהאחרוןהחודשיבחשבוןהפוליסה
טח,למבשישולםהסכוםיפחתלא,מקרהבכלואולם

הבונוסיתרת"אםאףחאת,"הביטוח0כום"מ
סכוםלסילוקבכפוףוהכל,שליליתתהיה"המצטבר
.נעשהאם,שנעשההביטוח

הבטוחתקופתבתום.ב
~

תשלם,בחייםשהמבוטחבתנאי
התקף"היסודיהביטוח0נום"אתלמוטבהחברה
הבונוסיתרת"ובצירוף,למדדמוצמדעתבאותה

בהתאם,לחובתהאוהפוליסהלזכותשנזקפהי'המצטבר
תקופתתוםמועדלפנישנעשההאחרוןהחודשילחשבון
.הביטוח

עלהביטוחאתלבטל,עתבכל,רשאיהפוליסהבעל.ג
לתוקפוייכנסהביטול.לחברהבכתבבהודעההפוליסהפי
הביטוחבוטל.לחברההאמורהההודעהמסירתעם
בהתאםאוזהסעיףלהוראותבהתאםהפוליסהפי-על

עלאוהפוליסהבעלידיעלבין,לעיל(ג)4סעיףלהוראות

הביטוחומר',הפוליסהפדוינדרשולאהחברהדי' במועדלגביוקייםאם,להלןכמשמעותולק,מסלביטוח

לגביהוקייםהפוליסהפדיוןנדרש.מסולקערךהביטול
הפדיוןערךהפוליסהלבעלישולם,פדיוןערךעתבאותה
.להלן(1)(ד)5ב0עיףנאמורהנקי

שתיבעדלפחות,וכ0ידרןבמלואןהפרמיותשולמואם.ד
'לפ,זכאיהפוליסהבעלהיה',שלמותביטוחשנות

:דרישתו
ערך".הנקיהפדיוןערךשלבסכוםליסה,הפלפדיון.1

הפדיוןערך"פירושוהפוליסהלענוין"הנקיהפדיון
שהפוליסהאו,הפוליסהעלהרובץחובכלבניכוי"סופי

.הפרמיותחשבוןעלחובכןוכלבטחוןלומשמשת
בהתאםשיחושבבסכוםיהוההפוליסהפדיוןערך

המצורףהפדיוןערכיוללוחהישדיהביטוחלסכום
חוביגרע,הפוליסהפדיוןערךבחישוב.לפוליסה

אוותתווסף,נזהחובקייםאםזופוליסהבגיןות'פרמ
מערך"המצטבר0,הבוניתרת"הענייןלפיתיגרע
ערך":להלן)לפוליסה15בסעיףכמשמעותןהפדיון
פעיףלצורך"המצטברהבונוסיתרת".("הסופיהפדיון
פדיוןתשלוםמועדלפניסמוךתחושב,זהקטן

.הפוליסה
חופשי,מסולקלביטוחהפוליסהפי-עלהביטוחלהמרת.2

-מסולקערך.מוקטןביטוחבסכום,פרמיותמתשלום
ערךשלהמכפלהידיעלהמתקבלהערך,משמעו
הפרמיותתשלוםהפסקתבמועד~Dlonהפדיון
.הפרמיותתשלוםהפסקתבמועדהסילוקבמקדם

הביטוחסכום"להלןתיקראהמכפלהתוצאת
כלשהובמועדהסילוקמקדםזהלעניין."המשלק
שיעורלביןהמסולקהערךשיעורביןהיחס,משמעו
.לפוליסההמצורףבלוחהמופיעיםהפדיוןערך

0נוםאתהחברהתקבע,מסולקלביטיחהביטוחהומר.ך.ה
Jwinהמסולקהביטוח ~ w(ד)5ב0עיףלעילבמפורט

הביטוחסכום":להלןתקראהחישובתוצאת)(2)
.(י'המ0ולק

המבוטחמתמכןולאחרמסולקלביטוחהביטוחהומר.2
לוהביטוחמנוםיקבע,הביטוחתקופתלתוםהגיעאו

,המסולקטוח,הבבסכוםבהתחשבהמבוטחזכאי
בניכויההשקעותשלתוצאותיהןי"עפישתנהאשר

פיעלהגלהיסודיהביטוחסכוםחושבפיהעלהריבית
.זהלעניין"הביטוחתננית"בהמתאימותההוראות
.(א)6סעיףעלעדיפותזהסעיףהוראות

זהלענייןתחוללא,מסולקלביטוחהביטוחהומר.3
עללמדדההצמדההפרמיהם,תשלהפסקתממועד

המפולקהביטוחשכוםבפוליסהיההצמדהסעיףפי
בניכויההשקעותשלתוצאותיהןפי-עלישתנה
ערך.היסודיהביטוחסכוםחושבפיהעלהריבית
סכוםחילוקידי-עליחושבהמסולקהביטוחשלהפדיון
ערךתשלוםלפניסמוךערכולפי-המסולקהביטוח
(2)(ד)5בסעיףכהגדרתו-"סילוקמקדם"ב-הפדיון
.הפדיוןלמועדהנכון-לעיל

,יחולו,במלואוהביטוחסילוקלגבידלעילההוצאות.4
D1" ll ~ Wשלחלקיסילוקעלגם,המחויביםQIJO

.הביטוח

מיוחדיםתנאים-וסילוקפדיוןביטוחיסכום-א6סעיף
תנאיפיעלהפרמיהמשתלמתאם,לעילהאמוראףעל.א

קצרהתקופהבמשךאומראשפעמיחדבאופןהפוליסה
בדברהפוליסההוראותיחולולא,ח,הביטמתקופת
ובמקומם,הפרמיותתשלוםתקופתמתוםלמדדהצמדה
תום,מותלמקרההפוליסהלפיהמגיעיםהסכוםיחושבו
שלהן,תוצאותפי-על-הענייןלפי-ופדיוןתקופה

הביטוחסכוםחושבפיהעלהריביתבניכויההשקעות
.היסודי

סכוםלתשלוםהמועד,הבסיסיהביטוחתנאיפי-עלאם.ב
מובהר-הביטוחתקופתבתוםהואמוותבמקרההביטוח

,ח,הביטתקופתתוםלפניהמבוטחמותבמקרהכיבזה
סעיףפי-עלההצמדההאמורהביטוחסכוםעלתתיללא

שישולםהסכוםאלא,הפטירהמיוםלמדדההצמדהתנאי
שלתוצאותיהן'פעליוקבעהביטוחתקופתבתום

הביטוחמנוםחושבפיהעלהריביתבניכוי-ההשקעות
להוראותבהתאםוזאת,ואילךהפטירהמיום-היסודי

41בסעיףהאמורלמרות.הביטוחבתכניתהרלוונטיות
כיבןהמותנה,ה98ר-א"התשמהביטוחחוזהלחוק

במקרההמבוטחבמותלראותאין,זהקטןסעיףלעניין

בכלוהיהזהקטןסעיףלענייןהביטוחמקרהאלא,הביטוח

.הביטוחתקופתתוםמועדמקרה
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פנייהש
הלוואות-8סעיף

ובתנאי,פדיוןערךלקבלזכאיהפוליסהבעלנאשר.א
,"מסולקביטוח"להומרלאזופוליסהפיעלהביטוח
בסכוםהלוואהמהחברהלבקשהפוליסהבעלרשאי
."הנקיהפדיוןמייערך%90עלעולהשאינו

אשרהריביתשיעורולפיהתנאילפיתינתןההלוואה.ב
וזאת,ההלואהמתןביוםהחברהידיעלויקבעו
לבעלההלוואהמתןאישרהשהחברהבתנאי

.הפוליסה
תיפדה,מסולקלביטוחהביטוחהמרתשלבמקרה.ג

עתבאותההחוביתרתבגובה,חלקיפדיוןהפוליסה
,החוביתרתלחברהתסולקכןאםאלא,ההלוואה,בגי

החברהזאתשדרשהמהיוםיום30תוך,כאמור
לסעיףבהתאםיחושבהמסולקטיח'הבסכום.בכתב

הפוליסהחידוש-7סעיף

שערךובתנאי-מסולקלביטוחהומרהאו,הפוליסהבוטלהאם
.חידושהאתלבקשהפוליסהבעלרשאי-שולםלאהפדיון
שייקבעולתנאיםבהתאםיהיהזהסעיףפיעלהפוליסהחידוש

ובתנאי,החידושבמועד,דעתהשיקולפי-על,החברהדי'-על
עודנושהמבוטחאסףותנאיבמלואוישולםהחידושבגיןשהחוב

.זהתשלוםבמועדחי

n ~po8-הפוליסהישקיודהמוטבקביעת
,הפוליסהתנאיפי-עלהמגיעהמנוםאתתשלםהחברה.א

.בפוליסההרשיםלמוטבורקאך
עלבסכוםמוטבהמזכההביטוחמקרהאירעבטרם.ב

אתלשנותהפוליסהבעלרשאי,הפוליסהתנאיפי
החברהאתיחייב'השינו.בפוליסההרשוםהמוטב

בחתימת,כךעלבכואבהוראהלהשנמסרהלאחררק
.בפוליסהידה-עלנרשםוהוא,הפוליסהבעל

לקיטועזכאיהפוליסהבעליהיהלאמקרהבשום.ג
שלקביעהלשנותאו,חוזרתגלתיבקביעהמוטב
לנךיקבלאםאלא,חוזרתבלתילקביעהמוטב
,החברהשלבכתבהסכמתהאתמראש

הרשוםלמוטבהמגיעהסכוםאתהחברהשילמה.ד
בין,במקומוכמוטבאחרבהנרשםבטרם,בפוליסה

וביןהפוליסהבעלבחתימתבכתבהוראהפי-על
המורה,המשפטביתידי-עלהמאושרתצוואתופי-על
חבותמגלמשוחררתהחברהתהא,לאחרתשלוםעל

מיוכלעזבונו,הפוליסהבעלוכלפיאחדאותוכלפי

.במקומושיבוא
עודושהמבוטחובתנאן,הביטוחתקופתתוםלפני.ה

.הפוליסהאתלשעבדרשאיהפוליסהבעליהיה,בחיים
החברהקיבלהאםאלא,החברהאתיחייבלאזהשעבוד
בעל'יד-עלחתומה,השעבודדברעלבכתבהודעה
הפוליסהבעל,המוטבשלזכויותיהם.0ה'הפול

900נספח

ותשלומההתביעה-9סעוף
להודיעהמוטבאוהפולסהבעלחייב,המבוטהבמות.א

.לונודעשהדברלאחרמידלחברהבכוכבכךעל
החברהתשלםהביטוחתקופתבתוםאוהמבוטחבמות.ב

.לעיל5בסעיףהמפורטיםהסנומיםאתלמוטב
הביטוחמקרהבעקבותהפוליסהיפי-עללתשלוםתביעה.ג

ניתן,תביעהonleגביעלבכואבלחברהמסר'ת,לעילבאמור
המסמניםכלאליוויצורפודרישהפי-עלמהחברהלקבלויהיה

.בוהמבוקשים
למסור,הענייןלפי,המוטבעלאוהפוליסהבעלעל,ד

המידעאת,לכךשנדרשלאחר,סבירזמןתוךלחברה
ואם,חבותהלבירורלחברההדרושיםהנוספיםוהמסמכים

.להשיגם,שיוכלככל,לחברהלעזורעליו,ברשותואינם
התחייבותמכלהחברהתשוחרר,התביעהתשלוםידי-על.ה

שבגינוהפוליסהשלחלקמאותואו,מהפוליסההנובעת
.התביעהשולמה

מותבמקרההפוליסהפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה.ו
והמסמכיםהמידעלהשנמסרומהיוםיום30תוך,המבוטח
.לעיל(ד)קטןוסעיף(ג)קטןבסעיףכאמור

בתוםהפיליסהפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה.ז
מידעלה!שנמסרמהיוםימים7תוך,הביטוחתקופת

.לעיל(ד)קטןוסעיף(ג)קטןבסעיףכאמורוהמסמכים
לההמגיעחובגל,הפוליסהבגיןתשלוםמכלתנכההתברה.ח

תנאיפי-עלהן,המוטבאו,המבוטחאו,הפוליסהמבעל
.דיןפיעלאחרבאופןוהןזןפוליסה

התיישנות-10סעיף
שלושהיאהפוליסהפי-עלתביעהשלההתיישנותתקופת
.הביטוחמקרהקרותמיוםשנים

גילהוכחת-11סעיף

לפינקבעהמבוטחל'ג.המבוטחשלגילולפינקבעתהפרמיה
לושקדםזה,הביטוחתחילתלתאריךביותרהקרובהולדתויום
.אחריוהבאאו
לשביעות,תעודהידי-על,לידתותאריךאתלהוכיחהמבוטחעל

.החברהשלרצונה
שלבמקרהאו,יננהמלאהשאינהתשובהמתןשלבמקרה
יחולו,המבוטחשללידתולתאריךבקשרעובדותהעלמת
.הפוליסהשל3סעיףהוראות

הצמדהתנאי-12סעיף
ד-מזמשמעו("-המזן":להלן)"לצרכןהמחיריםמדד".א

הלשכהשקבעה(ת,וירקפיריותכולל)לצרכןהמחירים
מוסדכלידי-עליתפרסםאםאף,לסטטיסטיקההמרכזית
בין,במקומושיבואאחר'רשממדדלרבות,אחרממשלתי

וביןהקייםהמדדבנוישעליהםנתוניםאותםעלבנוישהוא
תקבע,הקייםהמדדבמקוםאחרמדדיבואאם.לאואם

המדדלביןבינוהיחסאתלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה
.המוחלף.האמורלשעבודנפופותיהיווהמבוטח
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מנייהש
בפועלהביטוחסכוםהינולתשלוםהביטוחסכום.ב

עלייתלשיעורמוצמדנשהואהביטוחמקרהבקרות
המדדועדבפוליסההנקובהיסודיהמדדמן,המדד

לעילהאמור.התשלוםיוםלפנילאחרונהשפורסם
ובכפוףאחרתנקבעבהםהנפפחיםעליחוללא

.החוקלהוראות
;כדלקמןתחושבלחברהשתשולםהפרמיה.ג

הפרשיבתו90תתשולםלשלםהפוליסהבעלשעלהפרמיה
לביןבפוליסההנקוב'הבסי0המדדביןלמדדהצמדה
יום,זהלעניין.בפועלתשלוםכלביצועביוםהידועהמדד
הנקובהמועד:אלהמביןהמאוחרהואהתשלוםביציע

למשרדיההמחאההגיעהשבוהמועדאובהמחאה
לזכותבנקאיתהעברהפי-עלתשלוםשלבמקרה.החברה
כיוםבבנקהחברהחשבוןזכוייוםייחשב,החברהחשבן
בשירותהפרמיהגבייתמועד.בפועלהתשלוםביצוע
ידם,החברהקביעתפיעליהיהשיקים

~
15עד1דן

החודשגעלהאתרומםהימים4-באוובחודש

הבוטאותקופוז-13סעיף
וכלקבועההינההפוליסהפרטיברףהנקוובההבנסוחתקופת
.ומראשבכתבדים-הצזהסכמתטעוןבהשינוי

ודלוחחשבונותניהולהשקקות-14סעיף

("ההשקעות":להלן)ההשקעותבתיק"ההשקעית".א
השקעותמיתרבנפרדינוהלו,לתקנותבהתאםותבוצענה
,נפרדיםחשבונותלגביהןוייערכוהחברה

דעתהשיקוללפיהחברהידי-עלייעשו"ההשקעות".ב
התחשבותתוךמקצועיותמידהאמותפי-על.הבלעדי

עלשיקולוכלענייןכללהעדיףומבליובסינוניםבתשואות
וזאתהתגניתבמסגרתהמבוטחיםכללשלעניונםפני

.נאותהובזהירותסבירהבשקידה,לבבתום
השארביןהחברהתשקיל,ההשקעותעללהחליטבבואה

:אלהאת
לבבשים,סוגמאותוחילופיתהשקעהאפשרות.1

לתשואות
~

aלסיכונים * ~ lDynביניהםוליחס.
כדאיותגם-ערךבניירותהיאההשקעהכאשר.2

באמותכשהיאהערך-ר'נילאיכותבהתאםהשקעה
היאההשקעהוכאשר,מקובלותנלכליותמידה

היאואםהבטוחהאינותאתגם-חובבאגרות
.החובאגרתלפילהתחייבותמספקתבטוחה

בההודעה,קלנדריתלשנהאחת,למבוטחתשלחהחברה.ג
;הבאיםהנושאיםח"הדוליוםנכוןיצויינו
יתרת",השוניםהביטוחמקריפיעלהביטוחסכומי
ההתפלגות,(שליליתיתרהלרבות)'המצטבריהבינוס

,בתקנותשנקבעההשקעותסיוגלפי"ההשקעות"של
ח"הדומתייחסאליהבשנהנגבואשרהפרמיה01כומי
"בסיסיתפרמיה"ביןאבחנהתוך,האחרוןהשנתי

אם,לעיל4סעיףפי-עלפרמיהתוספתלביןמוצמדת
.שולמה

900נספח

המצקברהבונוסחישוב-$1סעיף
החברהתערוך,האחרךהעסקיםביום,לחודשאחת.א

(שלילייםאוחגבים)הבונוסיםשלמצטברחשבון
.("החודשיהחשבון":להלן)מההשקעותהנובעים

המצויינותלנוסחאותבהתאםייערך"החודשיהחשבון".ב
אתתקבעובמהלכו"הביטוחתננית"ב

הבונוסיתרת":להלן)חשבון!מאותהמצטברהבונוסיתרת
,"הביטוחיתכנית'ונוסחאותהוראותתמצית.('המצטבר

:כדלקמןהינה,זהלעניין
חודשמדיהחברהתקבע"החודשיייהחשבוןמסגר71,ך

הקובעליוםי'ההשקעות"שלהמשוערךהשוויאת
החשבוןנעשהלגביובחודש,(א)קטןסעיףפי-על

.("החודשיהמשוערךהשווי":להלן)
חודשייםניהולדמיי'יההשקעות'מתוךתגבההחברה,2

."החודשיהמשוערךהשווי"מך/%20שלבשיעור
ידי-עליקבע"החודשיהחשבון"עריכתבמסגרת.3

IVהחברה '1Wההשקעות"שלהחודשיתהתשואה",
שלהןהרלבנטיותהנוסחאותפי-עליחושבאשר

התשואה":להלן)"הביטוחתכנית"בוהמופיעות
:(1-הבחודשRmשתסומן,"החודשית

:נגדיר
בסוףההשקעותשלהמשוערךהשווי=4

.השוטףהחודש
בגיןשהשתחררהמצולמרתביטוחעתודת=8

.החודשבמשךששולמותביעות
בסוףההשקעותשלהמשוערךהשווי=0

.הקודםהחודש
במשךההשקעותבתיקשהושקעוסנימים=ם

.החודש
.4-מ%6.0של12-ההחלק-ניהולדמיי5

הלוואותכוללותהשקעות,ספקהסרלמען
,הפוליסותון'פדערךבמסגרתשניתנו

.השקעותתיקלאותוהשייכיםומזומנים
חקב)A+B-0-ם-11אזי

(2/8-C+ D(

בסכום,הניהוללדמיתוספתלגבותרשאיתהחברה.4

תיקשלהראליתמהתשואה%15עלתעלהשלא

לעילהקבועיםהניהולדמיניכוילאחר,ההשקעות
לאומרבכפוףותיגבהשתחושב,("התוספת"להלן)

:להלן
בערכיםשנתיבסיסעלשנהמידתחושבהתוספת.א

-"ישנה'זהלעניין;שלילייםאוחיובייםראליים
31עדפלוניתשנהשלבינוארך-מתפוקה

;שנהתה,אשלבדצמבר
כלבחישובואולם,חיוביתתוספתרקיגבההמבטח.ב

נצברהשליליתת01פתתנוכהחיוביתתוספת
קודמותןבשנים

בשנתאולביטוחההצטרפותבשנת,האמוראףעל.ג
ממועדהתוספתתישוביערך,הפוליסהסיום

.הענייןלפי,הסיוםלמועדעדאוההצטרפות
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שמנורה
שעורבנינייתחושבראליתתשואה,זהסעיףלעניין
הידועיםהשעוריםלפיהמדדשלהירידהאוהעליה
התקופהתוםליוםועדהתקופהתחילתמיום

.החישובנעשהשלגביה
הראליתמהתשואה%85דהיינו,התשואהיתרת
לאמורבכפוף,הקבועיםהניהולדמיניכוילאחר
.להלןכמפורטלפוליסהתיוחס,זהקטןבסעיף

השיעורעםחודשמדיתושווהי'החודשיתהתשואה".5
חושבהפיה-עלוהריביתלמזןההצמדהשלהאחרון
.היתדיהביטוחמנום
כי,האחרונהבפיסקהנאמורמההשוואהיתברראם

האחרוןהחודשימהשיעורגדולה"החודשיתהתשואה"
יחושב,האמורההריביתבצירוףלמדדההצמדהשל

תכנית"בהרלבנטיותהנסחאותפי-עלחודשיבונוס
הבונוסיתרת"לויצורףלפוליסהייזקףאשר,י'הביטוח

."המצטבר
תשואה"ה,האמורהההשוואהאגב,יתברראם,אולם

שלהאחרוןהחודשימהשיעורקטנה"לייחסהחודשית
קטןבסעיףהאמורההריביתבצירוףלמדדההצמדה

הנופחאותפיעל,חודשיהפסדיחושב,לעילזה
להובתייזקףאשר,"הביטוחתננית"בהרלבנטיות
."המצטברהבונוסיתרת"מויופחתהפוליסה

לצרפושישהחודשיהבונםאםבין,נ,בזהמובהר.6
נום,הביתרת"תשוערך,שליליהואאםוביןחיוביהינו

."החודשיתהתשואה"בשיעור"המצטבר
,תחשיביתיתרתהינה"המצטברהבונוסיתרת".א

ואינהלחובתהאוהפוליסהללכותנזקפתאשר
(נגרעתאו)מתווספתאלא,לחלוקהעומדת

בעתזופוליסהפיעללמוטבשיגיעולסכומים
.תשלומים

לעיל(6)עד(1)(ב)קטניםבסעיפיםהאמור.ב
תכנית"בהמופיעותלנוסחאותבהתאםיפורש
זכויותלקביעתבפועלוהחישוב"הביטוח
וההוראותהנוסחאותפיעליעשה,הצדדים

."הביטוחתכנית"ב
הבונוסיתרתתחשבלעילהאמוראףעל.ג

לתקופתהראשוניםהחודשים23-ב,מצטבר
.לאפסנשווה,הביטוח

,"המצמברהבונוסיתרת",ספקהסרלמען.ד
שליליתיתרהותהיהינול,לעילכמוגדר

אליואשרסכוםמכלתנוכהאשר,(הפסד)
.חיוביתהיתההיתרהאילומתוספתהיתה

900נספח

0

"
לחברההודקות-16יף
הפבעלשלוההצהרותדעות!ההגל

~
אוהמבוטח,0ה!ל

לחברהימסרוהמסמכיםוגלבכתבלחברהתוגשנההמוטב
אחרתבת!נת!א,בפוליסהנרשום,הראשיבמשרדהורקאך

אם)לזמןמזמןהפוליסהלבעלבנתבהחברהתודיעשעליה
אםרקלתוקפויכנסבתנאיהאובפוליסהשינויכל.(תודיע
כךעלמתאיםרישוםורשמהבנוצבלכךהמנימההחברה
.לפוליסהבתוספת!אבפוליסה

0ה'פולאבדן-17סעיף
תעשה,הושחתהאושאבדהפוליסהבמקום,פוליסהעריכת

בעל.הפוליסהבעלידי-עלהודעהשתימסרלאחרורקאך
יהיואם,ממשלתייםואגרותמיסיםבתשלוםישאהפוליסה

.חדשהפוליסהעריכתהוצאות,,גאלה

נוספיםתשלומים-18סעיף
המיסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהבעל

עלהמוטלותאוהפוליסהעלהחליםוהעירונייםהממשלתיים
האחריםתשלומיםכלועלהביטוחסכומיעל,הפרמיות
האלהם'המ0אםבין,הפוליסהלפילשלםמחוייבתשהחברה
במשךעליויוטלואםוביןהפוליסההוצאתבתאריךקיימים
.ם,לתשלעדאחרזמןבכלאו,קיומהתקופת

גתובתשינוי-19סעיף
אתהעתיק,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלאם

יוצאת,לחברהכךעלהודיעולאכתובתואתשינהאודירתו
הכתובתלפיהודעותיהמשלוח'יד-עלחובתהידיהחברה

.לההודועההאחרונה

השיפוטם!מק-20סעיף
ורקאךתהיינההזאתהפוליסהמתוךהנובעותהתביעות
.אביב-בתלהמוסמךהמשפטביתבסמבות

גללי-21סעיף
שלהראשיבמשרדלקבלזכאייהיההפוליסהבעל.א

הבונוס"מחושביםפיהןעלהנסחאותכלאתהחברה
הנוסחאות,ההשקעותשיערוךכללי,"המצטבר

הריבית,"המסולקהביטוחסכום"לעדכוןהמתאימות
,(הבסיסיהביטוחסוכםחושבפיהעל)התעריפית

חישוב

Dn

olnההשקעותמתוצאותהנובעתהפרמיה
.זכויותיושוב'לחהדרושאחרפרטגלאו

הפוליסהשלם,הנלליהתנאיםביןסתירהשלבמקרה.ב
הנספחתנאייחולו,מסוייםנספחשלהתנאיםלבין

יחולוהפוליסהחלקישארועלבהתאמההמסויים
.הנללייםהתנאים
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