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(קשותומחלותמוות)טופייחייםייאיכותלביטוחהנללייםהתנאים

הגדרות-1סעיף
המשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
)להלןכמפורטלצידוהמופיעה

.מ"בעלביטוחחברהמנורה-החברה
המצורפיםנספחוכלההצעהוגןזהביטוחחוזה-הפוליסה

.לה
עםהמתקשר,תאגידאואדםבניחבר,האדם-הפוליסהבעל

בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחבחוזההחברה
.הפוליסהכבעל

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

.מהחברה
בלתיחלקוהמהווהלפוליסההמצורףדף-הביטוחפרטידף

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

.בפוליסה
פרטידף"בגנזההנקובה0נום-הבסיסיהביטוחסכום

."הביטוח
פרטידף"בהנקובהב0י0יהביטוח0נום-הביטוחסכום

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

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

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

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

.לעתמעתשתחולנהנפי

החברהחבות-2סעיף

לתוקפהנכנסת,הפוליסהפיעל,החברהשלחבותה.א
זאתאולם,בפוליסהכמצוין,הביטוחהתחלתבמועד
הנקובה,הראשונההפרמיהבמלואהששולמהבתנאי

וכן,החברהידי-עלהמוצאת,הראשונההחיובבהודעת
שמיוםנוסףובתנאיתשלומהבתאריךחישהמבוטח
חתימתומיוםאוהרפואיתהבדיקהלמבוטחשנעשתה

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

.המבוטח
מהאמורלגרועומבלילעיל.אקטןבסעיףהאמוראףעל.ב

במקרה,זהנספחפיעלאחראיתתהיהלאהחברה,בו

המנויותמהמחלותכמהאובאחתחלהוהמבוטח
בביצועהצורךשלקיומונתגלהולאו.2.א5בסעיף
.2.א.5בסעיףהמנוייםמהניתוחיםכמהאואחד

מהניתוחיםכמהאואחדבמבוטחבוצעולאובמבוטח
החליום90שלתקופהבמשך.2.א.5בסעיףהמנויים

קבלתממועדאוזהנספחפיעלהביטוחתחילתמיום
:להלן)מביניהםהמאוחרלפי,בחברהלביטוחההצעה

מקרהכאשריחוללאזהתנאי("האכשרהתקופת"
.מתאונהנובעהביטוח

אם,"הביטוחסכום"מתשלוםפטורהתהיההחברה.ג
להתאבדותנסיוןאו,התאבדותעקבהמבוטחמותנגרם

תוך,(לאואםוביןבדעתושפויהיההמבוטחאםבין)
חידושמיוםאו,הביטוחחוזהכריתתמיוםשנה

.הענייןלפיהכל,שבוטלהלאחרהפוליסה
במטוסכנוסעהמבוטחבטיסתהכרוךסיכוןיגלולהביטוח.ד

בעל,אזרחיטייסבנליננו0עהמבוטחיטוסעםורקאך
המוסכמתהרשותמטעם,נוסעיםלהובלתכשירותתעודת

,הטייסכליבעלתהחברהרשומהשבהמדינהאותהשל
מקוםשלהתעופהרשויותידי-עלמאושרתובטיסה

.ההמראה
בכליהמבוטחבטיסתהכרוךסיכוןיכלוללאהביטוח
.לעילמהמפורטיםהשוניםובטיסותטייס

,"הביטוחסכום"מתשלוםהחברהפטורהבומקרהבכל.ה
החברהתשלםלא,"החוק"לפיאולפוליסהבהתאם
.זהנ0פחפי-עלכלשהותשלום

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

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

שנשאלהלשאלהוכנהמלאהשאיננהתשובהניתנהאם
אוהביטוחחוזהכריתתלפני,מטעמהאוהחברהידי-על

:הבאותההוראותתחולנה,כאמורחידושו
אירעלאעודכל-היארשאית,לחברההדברנודע.א

לבעלבהודעה,הביטוחחוזהאתלבטל,הביטוחמקרה
.למבוטחאוהפוליסה

או,הביטוחמקרהשאירעלאחרלחברההדברנודע.ב
הביטוחחוזהשנתבטללפניאירעהביטוחשמקרה

חייבתהחברהתהיה,לעיל.אקטןבסעיףהאמורפי-על
שהואיחסיבשיעור,מופחתביטוחסכוםבתשלוםרק

הפרמיהלביןבפוליסהשנקבעההפרמיהשביןכיחס
כללידיעתההובאואילוהחברהידי-עלנקבעתשהיתה

.לאמיתןהאמורותהעובדות
זהבסעיףהאמורותלתרופותזכאיתתהיהלאהחברה.ג

הביטוחחוזהמכריתתשניםשלוששחלפולאחר,לעיל
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קיומהאבחןהמטולוגבומצב:אפלסטיתאנמיה.בבעלאםזולת,הענייןלפי,שבוטללאחרמחידושואו
העצםמחשלכרוניכשלקיים,אפל0טיתאנמיהשל.מרמהבכוונתפעלוהמבוטחאוהפוליסה

,וטרומבוציטופניהלאוקופניה,באנמיההמתבטא
)הבאיםמהטיפוליםיותראובאחדרפואיצורךוקייםלפרמיהותוספתהפרמיותתשלום-4סעיף

.דםבעירוייטיפול.1,בפוליסההקבועיםהפרעוןבזמניתשולמנההפרמיות.א
.צמיחהבגורמיטיפוליםמתן.2עלכלשהןהודעותלשלוחחייבתתהיהשהחברהמבלי
.חיסוןמדכאתבתרופהטיפול.3הפרמיהתשלוםעםנפסקתהפרמיותתשלוםחובת.כך

.עצםמחהשתלתביצוע.4לגביפרט)המבוטחמותלפנילאחרונהחלפרעונהשזמן
שלהפיךויבלתיקבוע,מוחלטראיהאיבוד:עוורון.ג.(לכןקודםחלפרעונןשזמןפרמיות

כתוצאה,קליניתבבדיקהמתועד,העינייםשתילסכוםתתוסף,במועדהכלשהיפרמיהשולמהלא.ב
.תאונהאוממחלההנהוגבשיעור,ריבית-ממנונפרדבלתיכחלק-שבפיגור
רופאח"דוי"עומתועדמאובחןלהיותחייבהעיוורוןהפיגורהיווצרמיוםמחושבתנשהיאעתבאותהבחברה

.המקובליםהקלינייםהמבחניםלפימומחהעיניים.בפועללתשלומהועד
הגדליםתאיםהכוללממאירגידולנוגחות)סרטן.דזכאיתהחברהתהיה,במועדההפרמיהשולמהלא.ג

או,שכנותלרקמותוחודריםמבוקרבלתיבאופןלהוראותבכפיפותהפוליסהפיעלהביטוחאתלבטל
מערכתאו/והלימפהמערכתבאמצעותמתפשטים.זהלעניין"החוק"

.הדם.בפוליסהכמצוין,החברהבמשרדילשלםישהפרמיותאת.ד
:כוללאינוהביטוחמקרהלבנקקבעהוראתידי-עלגםהפרמיותאתלשלםניתן

מקומיסרטןאוסרטנייםפרהמצבים.1(שיקיםשירות)החברהלחשבוןישירותפרמיותלתשלום
סרטןאו(אSITU1ממוקדסרטןאודיספלזיה)בבנקהחברהחשבוןזינויאתהחברהתראהכזהובמקרה
.(1זבדרגהTNMבקלסיפיקציההערמוניתפרמיותלשלםניתןכןכמו.כתשלומה,הפרמיהב0נום

,ממאירהמלנומהלמעטעורסרטןסוגיכל.2ורקאךזאתאך,בפוליסההרשוםהביטוחסוכןבאמצעות
או,מ"מ5.1עלעולהשלהBreslowשעובי.בחברהלפקודת(ים)בשיק

הדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברהה0נמת.ה

C3

larkL

evel

.
שלומופחתתקיןבלתיתפקוד:קרדיומיופתיה.הבמקום,הענייןלפי,פרעונהזמןלאחראו,לעילהמפורטות

תפקודיתולדרגהלבספיקתלאיהגורם,הלבשרירבמקריםגםכךלנהוגכהסכמתהתתפרשלא,מסויים
.(43איא)נמוכה.כלשהםאחרים

איסכמיתקרדיומיופתיהכוללאינוהביטוחמקרהבדףכמפורטקבועהינוהפרמיהנקבעהלפיוהשיעור.1
אואלכוהוללצריכתמשניתקרדיומיופתיהולאוזאתלמרות.האחריםהפוליסהובתנאיהביטוחפרטי

.בסמיםלשימושהפרמיהמרכיבחישובב0י0אתלשנותזכאיתהחברה
,מתמשךהכרהחוסרשלמצב:(קומה)הכרהחוסר.ו05.1.1ביוםלראשונההביטוחותנאיקשותלמחלות
,יזומהויבלתיאמצעיתבלתי,ישירהכתוצאהתוךהעברנסיוןעלבהסתמך,מכןלאחרשנהגלובתום
,חיצונייםלגירוייםתגובהללא,תאונהאוממחלההב0י0ולפיהתחזיתלעומתבפועלהסינוןבחינתכדי

.לפחותיום30הנמשכתלתקופההמפקחשלמראשלאישורובנפוףזושבתכניתהאקטוארי
הכרהחוסרשלמצבכוללאינוהביטוחמקרהלאחריוםשלושיםלתוקפויכנסכזהשינוי.הביטוחעל

שימושרקעעלאואלכוהולמצריכתכתוצאה.למבוטחהחברההודעת
.בסמים,בתאריכיםתגדלזהנספחפי-עללביטוחהפרמיה.ז

משרירבחלקפגיעה:(הלבשריראוטם)לבהתקף.זבאותםהמבוטחגילולפי,הביטוחפרטיבדףבמפורט
הפוגעתכלילידםכלישלמחסימהכתוצאההלבהחלהפוליסהשלהפרמיהתגדללכךובהתאם,תאריכים

.החלקלאותוהדםבאספקת.אלהמתאריכים
שלושתכלקיוםעלמושתתתלהיותחייבתהאבחנה

)הבאיםהקריטריוניםהביטוחומקרההביטוחסכום-5סעיף

.בחזהלחץאוחזהכאבי.1.ב2לסעיףבכפוף,ישולםזופוליסהפי-עלהביטוחסכום.א
.ג.ק.באאי0כמייםשינויים.2,להלן1קטןבסעיףכהגדרתוהביטוחמקרהבקרות,לעיל
.התקןלערכימעלבדםהלבאנזימיבערכיעליה.3)להלן2קטןב0עיףכהגדרתוהביטוחמקרהארעאםאו

CABG(ללבמעקפיםניתוח.חפוליסהשלהביטוחתקופתבתוךהמבוטחשלמותו.1

(

מבוצעבוניתוח:
כולללא)כליליבעורקחסימהאוהיצרותשלמעקף.זו

אוהרחבהופעולותהכלילייםהעורקיםצנתורמהמחלותבנמהאובאחתהמבוטחמחלתגילוי.2
.(החזהביתפתיחתללאחיתוךמהניתוחיםכמהאואחדביצועולאו,להלןהמפורטות
רווקסקולריזציהפעולותכוללאינוהביטוחמקרהתקופתלאחרזאת,במבוטחלהלןהמפורטים
לדופןצמיחהגורמישלהזרקהולאולייזרי"ע)האכשרה

.הלבשרירהחלפתמתבצעתבוניתוח)העורקיםאבניתוח.א
אנדו0קופיאופתוחניתוח:הלבבמסתמיניתוח.טאוהחזיהעורקיםאבמפרצתתיקוןאוקטע

ובלבד,הלבממסתמייותראואחדהחלפתאולתיקוןהבטנין
.מולדלבמוםאינהההחלפהאוהתיקוןשסיבתכגון)מולדתאינההניתוחשסיבתובלבד

ירידה)מוקדמתדמנציהאואלצהיימרמחלת.ישהניתוחאו(מרפןתסמונתאוקוארקטציה
אובזנרוןאו/והקוגניטיביתבינולתמשמעותית.העורקיםמאבסעיפיםתיקוןלשםבוצע

.המוחלרקמתהפיךבלתימנזקבתוצאה,איבודם
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עצביתפגיעהכוללאינוהביטוחמקרהמומחהנוירולוגי"עתיעשההמחלהקיוםקביעת
.הפוליוממחלתכתוצאהפחותשלתוצאה)יעודייםמבחניםעלבהתב00

מתהליךכתוצאההנגרמתמחלה:נפוצהטרשת.ט"י.(מינימלימנטלי0טטו0בבחינתנקודות24-מ
אובמחהלבןהחומרשלדהמיאליניזציהשלרקעעלדמנציהכוללאינוהביטוחמקרה
.השדרהבעמוד.אלכוהולאובסמיםשימוש

קריטריוניםבגלבעמידהמותנההביטוחמקרהוחריפהקשהדלקת:המחדלקת-אנצפליטיס.א"י
)הבאיםממועדחודשיםשלושהלאחר,הגורמת,המחשל

.נוירולוגי"עהמחלהקיוםאישור.%301שלבשיעורצמיתהלנכות,האירועקרות
.טיפוסיותמוחיותלזיויתלקיוםMRI-בהוכחה.2.לאומילביטוחהמוסדמבחנילפילפחות

או/והמחגזעולאוהראיהעצבשלמעורבות.3לעירוימשנית)AIDS(נרכשחיסוניכשלמחלת.ב"י
.אחרתמוטוריתמעורבותולאוהשדרהמחכשללמחלתהגורםבוירוסהמבוטחהדבקות)דם

אוקבועהשריריםחולשת)שריריתדיסטרופיה.כניתןאשרדםמעירויכתוצאה)AIDS(נרכשחיסוני
המאובחנת,השרירמחלתרקעעל,מתקדמתשהמבוטחנוספיםובתנאים,בישראלחוליםבבית
טיפוסיתEMGבדיקתסמךעלמומחהנוירולוגי"עשהמחלהאישורוקייםבהמופיליהחולהאינו

.השרירשלוביופסיה.הדםעירויבעקבותנגרמה
שלהפיךויבלתיקבוע,מוחלטאיבוד:שיתוק.א"כסופניתכליתיתמחלה:כרוניתכליתיתספיקהאי.ג"י

מפגיעהכתוצאה,לפחותגפייםבשתיהתנועההפיךבלתיכרוניכליתיתפקודבחוסרהמתבטאת
.המחולאוהשדרהמחממחלתאו.לצמיתותדיאליטיבטיפולוצורךהכליותשתישל

מתקדמתמוחיתפגיעה:פרקינסוןמחלת.ב"כ.מומחהנפרולוגי"עלהקבעחייבתהאבחנה
,הגוףשלהמוטוריבתפקודהפוגעתחדהכליתיתספיקהאיכוללאינוהביטוחמקרה

ובאיטיותאיבריםבנוקשות,ברעדוהמתבטאת.שבועות10תוךשחולפת
.איבריםתגובתסופניתכבדמחלת:(שחמת)סופניתכבדמחלת.ד"י

נוירולוגי"עאבחנהבקיוםמותנההביטוחמקרהובקיוםכבדיתספיקהבאיהמתבטאת(שחמת)
יכולות6מתוך3לפחותשלובאיבודמומחה)הבאיםהממצאיםמתוךשניים

העולהלתקופה,(מ4['5)יומיומיותלפעילויות.קבועהצהבת.1

)יעודיתרופתיטיפולחרף,חודשים6עלמשמעותיתמימת.2

ולשכבלקום.1בושטדליות.3
ולהתפשטלהתלבש.2הפטיתאנצפלופתיה.4

ולהתקלחלהתרחץ.3משניתבכבדפגיעהכוללאינוהביטוחמקרה
ולשתותלאכול.4.אלכוהולאותרופות,סמיםלצריכת

הסוגריםעללשלוט.5איבוד:(מלאהאפאזיה)לדברהיכולתאיבוד.ו"ט
(גלגליםלכיסאאולמיטהמרותק)ללכת.6הנמשךלדברהיכולתשלהפיךויבלתימוחלט
.מומחהנוירולוגי"עתיעשההאבחנה.תרופתילטיפולניתןואינוחודשים6לפחות

עלכאמורפגיעהכוללאינוהביטוחמקרהמומחהנוירולוגי"עלהיקבעחייבתהאבחנה
.הרעלהאותרופתירקע.קלינייםוממצאיםהדמיהעלבהתב00

קבועשריריםשיתוק)(ילדיםשיתוק)פוליו.ג"כהנגרםדיבוראיבודכוללאינוהביטוחמקרה
וירוסשלמפגיעההנובע,שריריםבקבוצת.פסיכיאטריתממחלהכתוצאה

.חודשים3-מיותרוהנמשךהפוליוהמכסהשלישיתבדרגהנויה:נרחבתכויה.ז"ט
וירוסשלובבידודבאבחוןמותנההביטוחמקרהלפחותהמנסהאוהגוףפנימשטח%20לפחות

.השדרהעמודבנוזלהפוליוהפניםאתשמכסהובלבדהגוףפנימשטח%7
פוליומחלתבגיןאחראיתתהיהלאהחברה.חלקםאו

.שיתוקהופעתללאביצועהמחייבבריאותימצב:איברהשתלת.ז"י
הגורםריאתידםלחץיתר:ריאתידםלחץיתר.ד"כאםבין,הבאיםמהאיבריםיותראואחדהשתלת
בדרגתסימפטומיםעםקבועהגופניתלפגיעה,מלאכותיאיבראםוביןאחראדםשלמגופו

NYHAלפי)4תפקודיתחומרהההשתלותבמרכזלתוכניתהתקבלוהמבוטח

(

.

מומחהי"עבאבחוןמותנההביטוחמקרה)איבריםלהשתלתהישראלי
מוגברריאתילחץבמדידת,קרדיולוגאולריאות.לבהשתלת.1
,דופלרבאקואוימניבצנתורהריאהבעורק.כבדהשתלת.2
טיפולתחתגבוההריאתיתתנגודתובקיום.כליההשתלת.3
.תרופתי.ריאההשתלת.4
המחוללוסקולרי-צרברואירועגל:מוחישבץ.ה"כ.ריאה-לבהשתלת.5
זהובגלל,שעות24-מיותרשנמשכתתוצאה.אלוגנאיתעצמותמחהשתלת.6

שמקורוו0חיףדםשטף,המוחברקמתאוטםמפגיעההנובעקבועשריריםשיתוק:4[5.ח"י
לליקויהוכחהלהינתןחייבת.בגולגולתאינומהעצביםיותראובאחדוכרוניתקבועה

,)MRI-באו(7-ב)תמידינוירולוגי(נזק),הבאותהפגיעותאתהכולל,המוטוריים
וכפילפחותחודשים3שללתקופההנמשך)מומחהנוירולוגי"עשאובחנו

1.ALS.תמידי,מראשהנראה.
.מתקדמתשריריתדיסטרופיה.2
.מתקדםבולברישיתוק.3
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מנייהש
,שהואסוגמכלסופניתמחלה:סופניתמחלה.ו"כ

רופאשלמקצועיתרפואיתדעתחוותפישעל
,מחלקהמנהלסגןאומנהלבדרגתמומחה
ואשר,חודשים12בתוךהמבוטחבמותתסתיים

לשנותהעשוימועדבאותורפואיטיפוללהאין
.מהלכהאת

חוששלהפיךויבלתימוחלטאובדן:חרשות.ז"כ
.האוזנייםבשתיהשמיעה
אופייניתשמיעהבבדיקתמותנההביטוחמקרה

.ג.א.ארופאובאישור
D 'A"O(בלבדמחלהלמקרה)הביטוחסכוםלתשלום
,זהנספחפי-עלהביטוחסכוםאתתשלםלאהחברה

אחתידי-אלבעקיפיןאובמישריןנגרמההמחלהאם
:דלקמןמהסיבות

החיסוניהכשלתסמונת,(ג.8.0.1.)האיידסמחלת.א
דומהתסמונתכלאו,צורותיהכלעל,הנרכש
לרבות,זהמסוגמיקרואורגניזמיםידי-עלהנגרמת
האמורעליחוללאזהA"O.ווריאציותמוטציות
.ב"י.2.א5בסעיף

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

.המחלה
בדעתושפויהמבוטחאםבין,מכוונתעצמיתפציעה.ד

.לאואםובין
המבוטחאםבמשטרהאובצבאהמבוטחשירות.ה

אםגםממשלתימגורםלטיפולולאולפיצויזכאי
.זוזכותעלויתרהמבוטח

אוחבלה,איבהפעולת,ממלחמהכתוצאהפגיעה.ו
ולאולפיצויזכאיהמבוטחאם,שהואסוגמכלטרור
.זוזכותעלוויתראםוגםממשלתימגורםטיפול

,ביולוגי,אטומי:כגון)קונבנציונליבלתיבנשקפגיעה.ז
.קונבנציונלייםבליסטייםמטיליםאו(כימי

D,ספקהסרלמען 'A"Onמותבמקרהיחולולאזהבסעיף

.המבוטח

פיעלהביטוחאתלבטל,עתבכל,רשאיהפוליסהבעל.3
עםלתוקפוייכנסהביטול.לחברהבכתבבהודעההפוליסה
.לחברההאמורהההודעהמסירת

J2uu6-הפוליסהושעבודהמוטבקביעת
,הפוליסהתנאיפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה.א

.בפוליסההרשוםלמוטבורקאך
פיעלב0נוםמוטבהמזכההביטוחמקרהאירעבטרם.ב

המוטבאתלשנותהפוליסהבעל"רשאי,הפוליסהתנאי
לאחררקהחברהאתיחייבהשינוי.בפוליסההרשום

בעל"בחתימת,כךעלבכתבהוראהלהשנמסרה
.בפוליסהידה-עלנרשםוהוא,"הפוליסה

לקבועזכאי"הפוליסהבעל"יהיהלאמקרהבשום.ג
מוטבשלקביעהלשנותאו,חוזרתבלתיבקביעהמוטב

אתמראשלכךיקבלאםאלא,חוזרתבלתילקביעה
.החברהשלבכתבהסכמתה

הרשוםלמוטבהמגיעה0נוםאתהחברהשילמה.ד
פי-עלבין,במקומוכמוטבאחרבהנרשםבטרם,בפוליסה
צוואתופי-עלובין"הפוליסהבעל"בחתימתבכתבהוראה

,לאחרתשלוםעלהמורה,המשפטביתידי-עלהמאושרת
וכלפיאחדאותוכלפיחבותמכלמשוחררתהחברהתהא

.במקומושיבואמיוכלעזבונו,"הפוליסהבעל"

223נספח
,בחייםעודושהמבוטחובתנאי,הביטוחתקופתתוםלפני.ה

זהשעבוד.הפוליסהאתלשעבדרשאיהפוליסהבעליהיה
הודעההחברהקיבלהאםאלא,החברהאתיחייבלא

.הפוליסהבעלידי-עלחתומה,השעבודדברעלבכתב
כפופותיהיווהמבוטחהפוליסהבעל,המוטבשלזכויותיהם
האמורלשעבוד

J2uu7-ותשלומההתביעה
עללחברהבכתבלהודיעחייב,המוטבאו,הפוליסהבעל.א

אובאחתחלהשהמבוטחאוהמבוטחשלמוותמקרה
.לושנודעהאחרימיד,לעילהמפורטתמהמחלותנמה

תהיההתביעהלאישורקודםכתנאי,מחלהשלבמקרה
אתלהעמיד,האפשרותלהלהינתןוצריכה,הזכותלחברה
עלשיתמנורופאיםאורופאלבדיקתחשבונהעלהמבוטח

המתקבלסבירצורךבכךשתראהאימתוכלעתבכל,ידה
.הדעתעל

לחברהלמסור,הענייןלפי,המוטבאוהפוליסהבעלעל.ב
והמסמכיםהמידעאת,לכךשנדרשלאחר,0בירזמןתוך

אינםואם,חבותהלבירורלחברההדרושיםהנוספים
.להשיגם,שיוכלככל,לחברהלעזורעליו,ברשותו

שלהראשיבמשרדהלהימסרחייביםל"הנהמסמכיםכל.ג
.החברה

סעיףלפיוההוכחותהמ0מכיםכלקבלתמיוםיום30תוך.ד
אודותהחלטתהאתלקבלחייבתהחברהתהיה,זה

.התביעה
התחייבותמכלהחברהתשוחרר,התביעהתשלוםידי-על.ה

.הפוליסהשלהיסודימהביטוחהנובעת
המגיעחובכל,הפוליסהבגיןתשלוםמכלתנכההחברה.ו

תנאיפי-על,המוטבאו,המבוטחאו,הפוליסהמבעללה
.זופוליסה

אתסופיתהחברהשתאשרעד,מחלהשלבמקרה.ז
שפרעונןהפרמיותכלאתבמועדןלשלםיש,התביעה

החוקהוראותתחולנהאחרת,הפוליסהפי-עלמגיע
.הפרמיותתשלום-לאיהמתייחסות

הפרמיותיוחזרוהתביעהאתסופיתהחברהשאישרהלאחר
.התביעההגשתשמיוםהתקופהבגיןלהששולמו

התיישנות-8סעיף
שלושהיאהפוליסהפי-עלתביעהשלההתיישנותתקופת

3W'Dהביטוחמקרהקרותמיום.

J2uu9-גילהוכחת
לפינקבעהמבוטחגיל.המבוטחשלגילולפינקבעתהפרמיה

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

.החברהשלרצונה
שלבמקרהאו,וכנהמלאהשאינהתשובהמתןשלבמקרה
יחולו,המבוטחשללידתולצואריךבקשרעובדותהעלמת
.הפוליסהשל3סעיףהוראות

J2uu10-הצמדהתנאי
מדדמשמעו("המדד")להלן)"לצרכןהמחיריםמדד".א

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

המדדלביןבינוהיחסאתל0טטי0טיקההמרכזיתהלשכה
.מוחלף

בקרותבפועלהביטוחסכוםהינולתשלוםהביטוחסכום.ב
מן,המדדעלייתלשיעורמוצמדכשהואהביטוחמקרה
שפורסםהמדדועדבפוליסההנקובהיסודיהמדד

עליחוללאלעילהאמור.התשלוםיוםלפנילאחרונה
.החוקלהוראותובכפוףאחרתנקבעבהםהנספחים

)כדלקמןתחושבלחברהשתשולםהפרמיה.ג

בתוספתתשולםלשלםהפוליסהבעלשעלהפרמיה
בפוליסההנקובהב0י0יהמדדביןלמדדהצמדההפרשי

,זהלעניין.בפועלתשלוםכלביצועביוםהידועהמדדלבין
הנקובהמועד)אלהמביןהמאוחרהואהתשלוםביצועיום

למשרדיההמחאההגיעהשבוהמועדאובהמחאה
לזכותבנקאיתהעברהפי-עלתשלוםשלבמקרה.החברה
כיוםבבנקהחברהחשבוןזיכוייוםייחשב,החברהחשבון
בשירותהפרמיהגבייתמועד.בפועלהתשלוםביצוע
15עד1ביןביום,החברהקביעתפיעליהיהשיקים
.החודששלהאחרוניםהימים4-באובחודש

לחברההודעות-11סעיף
אוהמבוטח,הפוליסהבעלשלוההצהרותההודעותכל

לחברהימסרוהמסמכיםוכלבכתבלחברהתוגשנההמוטב
אחרתכתובתאו,בפוליסהכרשום,הראשיבמשרדהורקאך

אם)לזמןמזמןהפוליסהלבעלבכתבהחברהתודיעשעליה
אםרקלתוקפויכנסבתנאיהאובפוליסהשינויכל.(תודיע
כךעלמתאיםרישוםורשמהבכתבלכךהסכימההחברה
.לפוליסהבתוספתאובפוליסה

פוליסהאבדן-12סעיף
אךתעשה,הושחתהאושאבדהפוליסהבמקום,פוליסהעריכת

שיקבעבנוסחהודעההפוליסהבעלידי-עלשתימסרלאחרורק

223נספח
ואגרותמסיםבתשלוםישאהפוליסהבעל.החברהידי-על

.חדשהפוליסהעריכתוהוצאות,כאלהיהיואם,ממשלתיים

נוספיםתשלומים-13סעיף
המסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהבעל

עלהמוטלותאוהפוליסהעלהחליםוהעירונייםהממשלתיים
האחריםתשלומיםכלועלהביטוחסכומיעל,הפרמיות
האלההמ0יםאםבין,הפוליסהלפילשלםמחויבתשהחברה
תקופתבמשךיוטלואםוביןהפוליסההוצאתבתאריךקיימים
הפוליסהבעלחייבכן.לתשלוםעדאחרזמןבגלאו,קיומה
.הפוליסהעלהתוספותבעדההוצאותאתלחברהלשלם

כתובתשינוי-14סעיף
אתהעתיק,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלאם

יוצאת,לחברהכךעלהודיעולאנתובתואתשינהאודירתו
הכתובתלפיהודעותיהמשלוחידי-עלחובתהידיאתהחברה

.לההידועההאחרונה

כללי-15סעיף
לביןהפוליסהשלהנללייםהתנאיםביןסתירהשלבמקרה
המסויםהנספחתנאייחולו,מסוייםנספחשלהתנאים
.הכללייםהתנאיםיחולוהפוליסהחלקישארועלבהתאמה

השיפוטמקום-16סעיף
ורקאךתהיינההזאתהפוליסהמתוךהנובעותהתביעות
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מ"בעלביטוחחברהמנורה6מתוך5עמוד223ע2003/01



שתנירה
מח223

נאותגילוי

(קשותומחלותמוות)טופייחייםייאיכות

בפוליסההכיסויים
הקשותהמחלותגילויאומוותשלבמקרהלפיצויזנאיהמבוטח

.בפוליסההמופיעיםהניתוחיםבביצועהצורךאו
הביטוחתקופתמשך
.70גילעד

אכשרהתקופת
.מתאונהנובעהביטוחמקרהכאשרמבוטלתזותקופה.יום90

המתנהתקופת
.המתנהתקופתאין

עצמיתהשתתפות
.עצמיתהשתתפותאין

הביטוחתקופתבמהלךהפוליסהותנאיהפרמיהשינוי
הביטוחותנאיהפרמיהחישובב0י0אתלשנותזכאית"מנורה"

עלבהסתמך,מכןלאחרשנהגלובתום05.1.1ביוםלראשונה
ולפיהתחזיתלעומתבפועלהסינוןבחינתכדיתוךהעברניסיון

o ~ olnהמפקחשלמראשלאישורובנפוףזושבתנניתהאקטוארי

הודעתלאחריוםשלושיםלתוקפויכנסכזהשינוי.הביטוחעל

.למבוטחהחברה

בכיסוייםשינוייםנערכולא,עתהעדכי,לצייןחשוב
עלהמפקחלמשרדילשינוייםבקשותהוגשוולאובתעריפים

.הביטוח
ח"בשהחודשיתהפרמיהגובה

.הביטוחפרטיבדףנמפורט

הפרמיהמבנה
לחמשאחתאולשנהאחתתיקבעהפרמיה)משתנהפרמיה
הפוליסהלוותקבהתאם,הביטוחפרטיבדףכמפורט,שנים
.המבוטחשלוגילו
ביטולתנאי
המבוטחידי-עלהפוליסהביטולתנאי

,בכתבבהודעההפוליסהאתלבטלעתבגלרשאיהמבוטח
."מנורה"במשרדיההודעהקבלתעםלתוקפוייכנסהביטול
"מנורה"ידי-עלהפוליסהביטולתנאי

בכלהפוליסהביטולעללמבוטחלהודיערשאיתתהיה"מנורה"
)הבאיםמהמקריםאחד

הביטוחדמי,בגינושולמולאאו,משלםאינוהמבוטח.1
.במועדם

תשובהמסראומהותיתעובדה"מנורה"מהעליםהמבוטח.2
.וכנהמלאהשאיננה

מרמהתביעתאוכוזבתתביעה"מנורה"להגישהמבוטח.3
.הביטוחתגמולילתשלום

חוקלהוראותבכפוףיעשההביטול,שלעילמהמקריםאחדבכל
.1981-א"התשמ,הביטוחחוזה
:הבאיםבמקריםיפוגהפוליסהתוקף,בנוסף

.הביטוחפרטיבדףהנקובההביטוחתקופתבתום.1
.7סעיףפי-עלהביטוחסכוםתשלוםעם.2

קייםרפואימצבבגיןהחרגה
.הביטוחפרטיבדףנמפורט
"מנורה"לחבותסייגים
.5בסעיףהסייגיםפירוטראה

בפוליסההכיסוייםפירוט

המחלותגילויאומוותבמקרהפיצוי
הניתוחיםבביצועהצורךאוהקשות
)הבאים

מועדלאחרפטירהלגבימגבלה
בביצועהצורךאוהמחלהגילוי

)הניתוח

המחלותפירוט
,סרטן,עיוורון,אפל0טיתאנמיה,העורקיםאבניתוח

,(הלבשריראוטם)לבהתקף,(קומה)הכרהחוסר,קרדיומיופתיה
CABG(ללבמעקפיםניתוח

(

מחלת,הלבבמסתמיניתוח,
מחלת,המחדלקת-אנצפליטי0,מוקדמתדמנציהאואלצהיימר

AIDS(נרכשחיסוניכשל

(

כליתיתספיקהאי,דםלעירוימשנית,
אפאזיה)לדברהינולתאיבוד,(שחמת)סופניתכבדמחלת,כרונית
,נפוצהטרשת,ALS,איברהשתלת,נרחבתכוויה,(מלאה

,(ילדיםשיתוק)פוליו,פרקינסוןמחלת,שיתוק,שריריתדיסטרופיה
.חרשות,סופניתמחלה,מוחישבץ,ריאתידםלחץיתר

אין

ובכלהכללייםבתנאיםכמפורטהינםהקובעיםהתנאים.הכללייםמהתנאיםחלקמהווהואינו,בלבדלמידעהואנאותגילוינספח
.הכללייםבתנאיםהאמוריגבר,סתירהשלמקרה

מ"בעלביטוחחברהמנורה6מתוך6עמוד223ע2003/01

הפיצויסכומי
פרטיבדףכמפורט
.הביטוח


