
,,,שם8עמם
עבודהכושראובדן-פלוסיילעתידליישווהכללייםתנאים

הגדרות-1סעיף

המשמעותהבאיםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
:להלןכמפורטלצדוהמופיעה

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

.לההמצורפיםותוספתנספחוכל
המתקשר,תאגידאואדםבניחבר,האדם-הפוליסהבעל.'ג

נקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחבחוזההחברהעם
.הפוליסהכבעלבפוליסה

שמוואשרהפוליסהלפיבוטחושחייוהאדם-המבוטח.'ד
.כמבוטחבפוליסהנקוב

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

חלקוהמהווהלפוליסההמצורףדף-הביטוחפרטידף.'ו
הביטוחופרטיהפוליסהמספרהכולל,ממנהנפרדבלתי

.הביטוחתקופתלרבות,הספציפי
בדףהנקוביםהראשוניםהביטוחדמי-בסיסיתפרמיה.'ז

.הביטוחפרטי
בעלשעלאחריםותשלומיםהביטוחדמי-הפרמיה.'ח

כללרבות,הפוליסהתנאילפי,לחברהלשלםהפוליסה
.בפוליסההאמורהתוספת

תקופתכללאורךמשתנהשלאפרמיה-קבועהפרמיה.'ט
'ז11בסעיףלאמורבהתאםהפרמיהעדכוןמלבדהביטוח

.ך8ב0עיףכאמורלמדדוהצמדה,
בהתאםשנהמדישמשתנהפרמיה-משתנהפרמיה.'י

.המבוטחשללגילו
פרטיבדףגנזההנקובה0נום-החודשיהפיצויסכום.א"י

תנאי"סעיףהוראותפי-עללמדדמוצמדכשהוא,הביטוח
.בפוליסה"הצמדה

.לפוליסה"הצמדהתנאי"ב0עיףכמשמעו-הנודד.ב"י
,הביטוחפרטיבדףהנקובההתקופה-הביטוחתקופת.ג"י

.שנה60מגילפחותלאאך
,הביטוחמקרהקרותמיוםהתקופה-המתנהתקופת.ד"י

שבה,הפוליסהבתנאיאו,הביטוחפרטיבדףהמפורטת
.חודשילפיצויהמבוטחזכאילא

תשלםבוהזמןמשך-החודשיהפיצויתשלוםתקופת.ו"ט
.הפוליסהתנאיפיעל,החודשיהפיצויאתלמבוטחהחברה
תקופתתוםולאחרלפנילאיחלהחודשיהפיצויתשלום

שלמוחלטבאובדןמצויהמבוטחעודכלוימשךההמתנה
יהיההחודשיהפיצויתשלוםתקופתתום.עבודהכושר
,שנה60מגילתפחתולא,הביטוחפרטיבדףכנקוב
עבודהכושרשלמוחלטבאובדןמצוישהמבוטחובתנאי

.הכיסוילתנאיובהתאם
.הביטוחפרטיבדףהמופיעהשכר-המבוטחהשכר.ז"ט
הריוןבתקופתהעבודהמןהיעדרות-הריוןשמירת.ז"י

המבוטחתאתוהמסכןמההריוןהנובערפואימצבבעקבות
רופאשלבכתבלאישורבהתאםזאת,עוברהאתאו

לעניין.ההריוןשמירתמשךאתגםשיקבעמוסמךגניקולוג
אםרקהריוןבשמירתתיחשבעובדתשאינהמבוטחת-זה
.ל"הנבתנאיםלמיטהמרותקתהיא

הופךשבעיקבותיהןתאונהאומחלה-הביטוחמקרה.ח'יי

.04עיףפיעללעבודהמוחלטכשיר-לבלתיהמבוטח

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

-א"התשמ,ביטוחע0קיעלהפיקוחחוק-הפיקוחדיני.'נ
זהחוקפיעלוהוראהצו,אישור,תקנהכללרבות,1981

.מכוחואו/ו
עלהחל,1981-א"התשמהביטוחחוזהחוק-החוק.א"כ

.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

0

"
עובדותגילויאי-3יף

וההצהרותהידיעותיסודעלנעשההפוליסהפי-עלהביטוח
או,והמבוטחהפוליסהבעלידי-עללחברהשנמסרובכתב
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)
שלאחרהתקופהבעדששילםהפרמיותלהחזרהפוליסה
פעלאםזולת,המבטחהוצאותבניכוי,למדדצמוד,הביטול

.מרמהבכוונתהפוליסהבעל
או,הביטוחמקרהשאירעלאחרלחברההדברנודע(ג)

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

ניחסשהואיחסיבשיעור,מופחתביטוחסכוםבתשלום
שהיתההפרמיהלביןבפוליסהשנקבעההפרמיהשבין

העובדותכללידיעתההובאואילוהחברהידי-עלנקבעת
.לאמיתןהאמורות

אםביטוחתגמולימתשלוםכלילפטורהתהיההחברה(ד)
לאסבירמבטחאםאומרמהבכוונתניתנההתשובה

,יותרמרוביםביטוחבדמיאףחוזהבאותומתקשרהיה
.לאמיתוהמצבאתידעאילו

חודשילפיצויזכאות-4סעיף
תוכניתלצורךלעבודהמוחלטכשיר-נבלתיייחשבהמבוטח.'א
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מנייהש
,להלןהתנאיםשלושתבמצטבריתקיימואם,בלבד

:בפוליסהכנקובההמתנהתקופתעלהעולהלתקופה
נשלל,("הביטוחמקרה":להלן)תאונהאומחלהעקב.1

להמשיךהכושר-לפחות%75שלבשיעור-ממנו
בהםבעיסוקאובמקצועקבועאוזמניבאופןלעסוק
.הביטוחבהצעתכמפורטעסק

המתאיםאחרסבירבעיסוקלעסוקממנונבצר.2
.ולהכשרתולהשכלתו,לניסיונו

תמורתכלשהובעיסוקאוכלשהיבעבודהעוסקאינו.3
האמורפיעללמעט,כלשהותגמולאורווחאושכר

.'הבסעיף

."העבודהכושרשלמוחלטאובדן":להלן

החודשים12במשךתעסוקהלמבוטחהייתהלאאם.'ב
רקלעבודהנשיר-נבלתיייחשב,הביטוחלמקרהשקדמו

.לביתורתוקהנואם
אםלעבודהמוחלטתכשירה-נבלתיתיחשבביתעקרת.'ג

פעולותלבצעהכושרממנהנשללתאונהאומחלהעקב
רופאשלמבחןפיעלזאת,ביתבמשקלבצעשנהוג

תאונהאומחלהעקבצומצםכאמורשנושרהאו,תעסוקתי
.הלאומיהביטוחמבחנילפי,לפחות%75שלבשיעור

:החברההתחיבות
מתוםהחלחודשייםפיצוייםלמבוטחתשלםהחברה.'ד

ולכלהמוחלטהכושראינמשךעודוכלההמתנהתקופת
הפיצוי.זותוכניתשלתוקפהלתוםעדהמאוחר
למספריחסיבאופןיחושבווהאחרוןהראשוןהחודשי
.חודשבאותוהכושראישנמשךהימים

הנושר-לפחות%75שלבשיעור-מהמבוטחנשלל.'ה
האמוראףעל,אזי,זותונניתלהוראותבהתאםלעבוד
נלשהיבעבודההמבוטחעוסקאם".2.אקטןבסעיףלעיל
בהתאםעיסוקואומקצועושאינו,כלשהובעיסוקאו

,הביטוחבהצעתכהגדרתם,השכלתואולהכשרתו
:כלשהו("הכנסה":להלן)רווחאושנרתמורת

:הבאהחישובלפיחלקייםחודשייםפיצוייםישולמו.1
,המבוטחהננסתפחות,המבוטחמהשגר%85
.החודשיהפיצויסכוםעליעלהשלאלסכוםועד

ישולמוזהקטןסעיףלפיהחודשייםהפיצויים
.חודשים24שלמכסימליתלתקופה

הכושראינמשךעודוכל25-המהחודשהחל.2
שלתוקפהלתוםעדהמאוחרולכלהמוחלט
כנקובחודשייםפיצוייםלמבוטחישולמו,זותוכנית
ההכנסתןבניכוי,הביטוחפרטיבדף

,החודשיהפיצויתשלומייבוצעושבההתקופהבמשך.'ו
בדףהנקובותהפרמיותמתשלוםהפוליסהבעלישוחרר
פיצוייםשולמואםמהןהיחסיהחלקאו)הביטוחפרטי

,תקופהאותהבתוךחלפירעונןשזמן(חלקייםחודשיים
ייחשבזהשחרורלצורך.המלאבתוקפהתהיהוהפוליסה

התשלומיםהמשךוחובתלחודשיהפרמיותתשלוםאופן
עלתחול,המבוטחשלהעבודהכושרחזרתעקב,המלאים

הפיצוייםשולמושבעדו,האחרוןהמועדלמןהפוליסהבעל

175נספח

בעלאוהמבוטחישוחרר,חלקיפיצוישולם.החודשיים
.חלקיבאופןורקאךהפרמיהמתשלוםהפוליסה

החברהאחריותהגבלת-5סעיף
תונניתפיעלהתחייבויותיהמכלפטורהתהיההחברה.'א

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

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

מלחמהשהוכרזביןישראלמדינתשלאואחרת
;לאואםובין

אוצבאיותפעולותאומלחמהאוחבלהפעולות.5
שלאוארגוניםשלאויחידיםשלצבאיותמעין

למדינהשייכיםשאינםאחריםמזויניםשחות
ארגוניםכנגדל"צהשלכאמורפעולותוכןריבונית

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

;הראשונותהשעות48
48-מיותרשנמשכההמוניתאזרחיתהתקוממות.6

פגיעותגםיכוסולאכזהבמקרה.ברציפותשעות
;הראשונותהשעות48במהלךשאירעו

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

8.no~ uאוכנוסעהמבוטחO9" Uבכליצוותכאישאו
o~ uבכליכנוסעהמבוטחלטיסתפרטכלשהוo~ u

.נוסעיםלהובלתכשירותתעודתבעלאזרחי
,ימית-תתבצלילההמבוטחשלפעילההשתתפות.9

;ציידאו,צניחה,גלישהדאייה
אםאלא,בלידהאובהריוןהקשוריםסיבוכים.10

נאמיר,הריוןבשמירתנמצאתהמבוטחת
תקופתשבתחילתובתנאי,1בסעיףבהגדרות
;שנה40להמלאוטרםההריוןשמירת

החיסוניהכשלתסמונת,(ג.ן.ם.8.)האידסמחלת.11
דומהתסמונתכלאו,צורותיהכלעל,הנרכש
לרבות,זהמסוגמיקרואורגניזמיםידי-עלהנגרמת
;ווריאציותמוטציות

קיוםאתרפואיתמבחינהלקבועאפשרותאיןאם.12
הכושראיאשרבגוףהפגיעהאתאוהמחלה
.מהןכתוצאהבאלעבודה

אחדעקבהעבודהנושראתאיבדוהמבוטחבמקרה.'ב
יהיהשבהם6.אאו5.אקטןבסעיףהמפורטיםהמקרים
סכוםלמבוטחישולם,זותוכניתלפילפיצויזנאיהמבוטח
גורםמכלזכאייהיהלהגימלהכלבניכויהחודשיהפיצוי
פנסיהקרנות,ממלכתיאוממשלתיגורםלרבותאחר

זכותועלויתרהמבוטחאםאף,לאומילביטוחוהמוסד
דומהכיסוילמבוטחאם.האחרמהגורםגימלהלקבלת
באופןבחלקהתישאחברהכל,אחרותביטוחבחברות

החודשיהפיצוימקרהבכל.בפוליסההנקובלפיצוייחסי
עליעלהלאאחרותביטוחוחברותהחברהידיעלשישולם

.2003/01/15-בשפורסםהמדדלפיח"ש200,16
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פנייהש
מחוץאחרתמדינהלכלהמבוטחנסיעתשלבמקרה.'ג

תונניתלפיפיצוייםלויגיעולא,ישראלמדינתלתחומי
,חודשים3עלהעולהעבודהכושר-איתקופתבעתזו

אתוקבעהמראשאחרתהסכימההחברהאםאלא
לבדיקהעצמוהעמידשהמבוטחאו,לכךהתנאים
,סבירמקוםובגלהחברהלהנחיותבהתאםרפואית

.המבוטחשלהבריאותיבמצבובהתחשב
כנגדוקיזוזוהחודשיהפיצוילכוםהגבלת-6סעיף

אחריםתשלומים
המוסדחוקיפיעלזנאיהמבוטחאם:לאומיביטוח.'א

איבגיןלאומילביטוחהמוסדמאתלתשלום,לאומילביטוח
לקבלתזנאותואתמימשלאאםואףמלאעבודהנושר

פיעללוהמגיעהסכום,החודשימהפיצויינוכה,תגמולים
הפיצויאולם.(לומגיעשהיהאו)הלאומיהביטוחחוקי

יפחתלאזהקטןסעיףפיעלהניכויהפעלתלאחרהחודשי
%30או,0ה'בפולפיעלהמלאהחודשימהפיצוי%30-מ

.הענייןלפי,להלן10סעיףפיעלהחלקיהחודשימהפיצוי
אומהחברהלמבוטחשיגיעוהחודשייםהפיצוייםכלסך.'ב

גורםכלאו/ופנסיהמקרןאואחרתביטוחחברתמכל
משנרו%75עלמקרהבשוםיעלהלא,אחרמפצה

המבוטחשלהממוצעתהחודשיתמהשתברותואוהממוצע
והיתרה,הביטוחמקרהלקרותשקדמוהחודשים2ר-ב

תחזירזהבמקרה.תשולםלאזהסכוםעלהעולה
הסכוםבעדששולמההפרמיהעודףאתלמבוטחהחברה
,בלבדזהקטןסעיףפיעלהחודשימהפיצוישנוכה

הפרשיבתוספת,חודשים24עלתעלהשלאלתקופה
.בהתאםיוקטןשבפוליסההפיצויוסכום,הצמדה

שלסיכום:כדלקמןיחושבההשתברותאוהשכרממוצע.'ג
כשכלהאחרוניםהחודשים12-בההשתכרותאוהשכר
ביוםהידועלמדדתשלומוביוםהידועמהמדדמוצמדסכום
היהלאהמבוטחאם.12-במחולק,הביטוחמקרהקרות
12החישובלצורךבחשבוןיובאו,ברציפותמועסק

קיבלבהםהביטוחלמקרהשקדמוהאחרוניםהחודשים
תעלהשלאבתקופהמקרהבגלאך,השתכרותאושכר
.הביטוחמקרהקרותלפניחודשים24על

כשירה-נבלתיהנחשבתביתלעקרתהחודשיהפיצוי.'ד
לפיח"ש730,2עליעלהלא.ג.4סעיףפיעללעבודה
.2003/10/15-בשפורסםהמדד

העובדהינווהמבוטח,המעבידהינוהפוליסהבעלאם.'ה
ידיעלמשולמתזותוכניתפיעלביטוחעבורוהפרמיה
החברהידי-עלהחודשייםהפיצוייםתשלוםיבוצע,המעביד
לעובדמשלם(הפוליסהבעל)המעבידשאיןובתנאי

תשלומיםמשתלמיםעבורההתקופהבעדשנר(המבוטח)
שהעובדבעתמחלהדמילעובדמשלםהמעבידאם.אלה
החברהתשלםאזי,זופוליסהפיעלחודשילפיצויזכאי

הסכוםמקרהבכלאולם,החודשיהפיצויסכוםאתלמעביד
המעבידשמשלםהסכוםעליעלהלאהחברהשתשלם
פיעלהחודשיהפיצוילסכוםובכפוףבפועללעובד

.הפוליסה

מיוחדתהמתנהתקופת-7סעיף

וכתוצאההביטוחמקרהקרותביוםמידאם:אשפוז.'א
14שללתקופהחוליםבביתהמבוטחאושפזממנוישירה

המבוטחיהיהבלבדזהביטוחלמקרהאזי,יותראויום

175נספח

לאשפוז8-המהיוםהחלהחודשיהפיצוילתשלוםזנאי
.המתנהבתקופתצורךללא

נובעהביטוחמקרהאם:שדרהועמודצווארגבבבעיות.'ב
,מקרהבכלאזי,השדרהבעמודאובצוואראובגבמנזק
קצרהתקופהנקובהאםיום90בתהמתנהתקופתתחול
.רטרואקטיביחודשיפיצויישולםלא,ובנוסףיותר

כושרשלמוחלטבאובדןהמבוטחהיה:איבריםתרומת.'ג
זוותרומה,אחרלאדםמגופואיברתרומתבשלהעבודה
הביטוחתחילתמתאריךלפחותחודשים12לאחרבוצעה
זותוכניתתנאילפיחודשילפיצויזנאיהמבוטחיהיה
בתנאי,העבודהכושרשלהמוחלטלאובדןהשנימהיום
14-מיותרנמשךהעבודהכושרשלהמוחלטשאובדן

.ימים

:השתלה.'ד

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

אםביןבפועלההשתלהביצועאו,איברבהשתלת
,מלאכותיאיברידיעלאואחרתורםשלמגוף
.איבראותושלתפקודוהפסקתעקב

העבודהכושרשלמוחלטבאובדןהמבוטחהיה.2
ביצועמחייבהמבוטחשלהבריאותיומצבו

יהיה,לעיל(א)קטןבסעיףכאמורהשתלה
הפוליסהתנאילפיחודשילפיצויזכאיהמבוטח
,העבודהכושרשלהמוחלטלאובדןהשנימהיום
נמשךהעבודהכושרשלהמוחלטשהאובדןבתנאי
.ימים14-מיותר

מפצועשינוי-8סעיף
בשעתעליהםשהצהירכפיהמבוטחשלועיסוקומקצועו.'א

זותוכניתפיעללביטוחיסודמשמשיםהביטוחעריכת
מיידלחברהיודיעהמבוטח.לעניינובמהותייםונחשבים

תחביבכלעלכןכמו.בעיסוקואובמקצועושינויכלעל
אולחייוסיכוןמשוםבוישואשרבולעסוקשהחל

.לבריאותו
זהנספחפיעלהביטוחאתלבטלרשאיתתהאהחברה.'ב

הודעהלהנמסרהכןאםאלא,כאמורשינוישלמקרהבכל
התנאיםלפיזהביטוחלהמשךהסכימהוהחברהכךעל

.ידהעלשנקבעו
החברהחבותתוקטן,יותרלמסוכןמקצועוהמבוטחשינה.'ג

מקצועוהמבוטחשינה.המתאימהלפרמיהיחסיבאופן
המבוטחיהיהזהביטוחעריכתבעתמשהיהפחותלמסוכן
שלההודעהאוהשינויממועדפרמיהלהחזרזנאי

.המאוחרלפי,לחברהשנודעמעתאוהמבוטח

בתקרהמוגבללשנתייםחלקיעבודהכושראובדו-9סעיף
חלקךבאופן,לעבודהכשיר-נבלתיייחשבהמבוטח.'א

,החברהרופאקביעתפיעל,%50-מיפחתשלאבשיעור
דעתחוותלהגישרשאיהמבוטח,הנכותהערכתלצורך)

שניבמצטברבוהתקיימואם,(מטעמורופאים/רופאשל
'הבאיםהתנאים
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זותוכניתלפיחודשייםפיצוייםלמבוטחשולמו.1

כושרשלמוחלטאובדןשלבמצבמהיותוכתוצאה
.עבודה

כושרשלמוחלטבאובדןהמבוטחהיותלאחרמייד.2
,חלקיבאופןהעבודהכושרלמבוטחחזר,העבודה

.כלשהובעיסוקחלקיבאופןלעבודהחלוהוא
רק,חלקיבאופן,לעבודהכשיר-כבלתייחשבהמבוטח

.%50עלעולההחלקיהכושר-אישיעוראם
פיעל,חלקיבאופן,לעבודהכשירבלתיהמבוטחנמצא

מוקטןחודשיפיצויהחברהלותשלם,זה,סעיףהוראות
פרטיבדףכנקוב,החודשיהפיצויסכום)הבאהחישובלפי

.החלקיהעבודהכושראובדןבשיעוריוכפל,הביטוח
המבוטחשלבפועלהכנסתובתוספתהחישובתוצאת

עלתה.המבוטחמהשכר%85עלמקרהבכלתעלהלא
%85על,המבוטחשלהננ0תובתוספת,החישובתוצאת
החודשימהפיצויהעודףהחלקיופחת,המבוטחמהשגר
.המוקטן
שלאלתקופהישולמוזהסעיףפיעלמוקטניםפיצויים
הפיצוייםתשלוםסיוםממועדחודשים24עלתעלה

.המלאיםהחודשיים
מיוםהראשוניםהחודשים12-באם,לעילהאמורלמרות
עבד,זהסעיףפיעלהחברהי"עהתשלוםתחילת
עובר,הקודםבעיסוקוולאאחרתבעבודההמבוטח
לעניין,בפועלהכנסתותחושב,הביטוחמקרהלקרות

.בפועלמהכנסתו%50רק'גק"ס
סעיףפיעלשישולםהחודשיהפיצויסכוםמקרהבכל
-בשפורסםהמדדלפיח"ש000,11עליעלהלאזה

2003/10/15.
פיעללתשלוםבנוסף,למבוטחתשלםלאהחברה
.חלקיאומלא,כלשהוחודשיפיצוי,זהסעיף

עבודהכושרבאובדןלמבוטחמקצועישיקום-10סעיף
50גילעדמוגבלמוחלט

)מקצועיתהכשרהבהוצאותהשתתפות.א

עבודהכושרשלמוחלטבאובדןהמבוטחהיה.1
החלטתפיועל,ההמתנהתקופתעלהעולהלתקופה

12-מיותרלהמשךהכושראובדןצפויהחברהרופא
שלדעתחוותלהגישרשאיהמבוטח),חודשים
שללהחזרהמבוטחזכאייהיה,(מטעמורופאים/רופא
הקורסשכראוהלימודשכרמהוצאות%75עד

המוכריםמקצועיתהכשרהקורסיעלבעצמושהוציא
,לאומילביטוחהמוסדאוהעבודהמשרדידיעל

מראשהחברההסכמת.לעבודהלהחזירוושמטרתם
לא.התשלוםלביצועמוקדםתנאימהווהובכתב
הכשרהאוקורסלימודשכרהחזרלתשלוםיאושר

החזר.חודשים24עלעולהבהםהלימודשתקופת
ואישורמקוריותקבלותכנגדלמבוטחישולםההוצאות

.בקורסהשתתפותעלרשמי
פעמים5עליעלולאזה0עיףלפיהתשלומיםכלסך.2

-בשפורסםהמדדלפינש000,50אוהחודשיהפיצוי
.הביטוחתקופתלכל,מביניהםהנמוך,2003/10/15

ישולמו,זהסעיףפיעלהתשלומים,ספקהסרלמען.3
.שנה50עלעלהלאהמבוטחשגילבתנאי

)מיוחדיםלטיפוליםרפואיותהוצאותהחזר.ב

עבודהכושרשלמוחלטבאובדןהמבוטחהיה.1
החלטתפיועל,ההמתנהתקופתעלהעולהלתקופה

12-מיותרלהמשךהכושראובדןצפויהחברהרופא
שלדעתחוותלהגישרשאיהמבוטח),חודשים
שללהחזרהמבוטחזכאייהיה,(מטעמורופאים/רופא
עבור,בפועל,בעצמושהוציאמההוצאות%75עד

הבאיםהאלטרנטיבייםלטיפוליםאו/ופיזיוטרפיטיפול
,כירופרקטיקה,ביופידבק,הומאופטיה,אקופונקטורה)

.ושיאצורפלקסולוגיה,או0טיאופטיה
המדדלפינש150-עליעלהלאההחזרסכום.2

ובכל,בודדטיפולעבור2003/10/15-בשפורסם
מקרהכלבגיןטיפולים12-מיותרישולמולאמקרה
.ביטוח

.מקוריותקבלותכנגדלמבוטחישולםההוצאותהחזר.3
ורקאךלמבוטחישולםזה0עיףפיעלהוצאותהחזר.4

פיעלהביטוחמקרהעקבנגרםבטיפולהצורךאם
.זותוכנית

הפרמיותתשלום-11סעיף
הינהמשתנהכפרמיהאוקבועהכפרמיה,הפרמיהקביעת.'א

.הביטוחפרטיבדףבמפורט
בפוליסההקבועיםהפירעוןבזמניתשולמנההפרמיות.'ב

עלכלשהןהודעותלשלוחחייבתתהיהשהחברהמבלי
הפרמיהתשלוםעםנפסקתהפרמיותתשלוםחובת.כך

למעט)המבוטחמותלפנילאחרונהחלפירעונהשזמן
.(לכןקודםחלפירעונןשזמןפרמיותלגבי

לסכוםתתוסף,במועדהכלשהיפרמיהשולמהלא.'ג
הנהוגבשיעור,ריבית-ממנונפרדבלתיכחלק-שבפיגור
יותרלאאך(%5.7,2003לשנתננון)עתבאותהבחברה
ריביתפסיקתחוקלפיהמרביתהצמודההפיגוריםמריבית
היוצרמיוםמחושבתנשהיא.1961-א"התשכ,והצמדה
.בפועללתשלומהועדהפיגור

תהיה,במועדהממנהחלקאוהפרמיהשולמהלא.'ד
הפוליסהפיעלהביטוחאתלבטלזכאיתהחברה
.זהלענייןהחוקלהוראותבכפיפות

.בפוליסהכמצוין,החברהבמשרדילשלםישהפרמיותאת.'ה
לבנקקבעהוראתידי-עלגםהפרמיותאתלשלםניתן

(שיקיםשירות)החברהלחשבוןישירותפרמיותלתשלום
בבנקהחברהחשבוןזינויאתהחברהתראהכזהובמקרה
.כתשלומה,הפרמיהבסכום

הדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברהה0כמת.'ו
,הענייןלפי,פירעונהזמןלאחראו,לעילהמפורטות

גםכךלנהוגכהסכמתהתתפרשלא,מסויםבמקום
.כלשהםאחריםבמקרים

בדףכמפורטקבועהינוהפרמיהנקבעהלפיוהתעריף.'ז
החברה,האמוראףעל.הפוליסהובתנאיהביטוחפרטי
1-מהחל,בשנהפעםהתעריףאתלשנותרשאיתתהא
עלהמפקחמאתמראשלאישורובכפוף2007במרץ

לאחריוםשלושיםלתוקףיכנסשכזהשינוי.הביטוח
.בכתבלמבוטחהחברההודעת

הפוליסהביטול-12סעיף
תקופתבתוםיפוגזותוכניתפיעלהביטוחתוקף.'א

אם,בוטלבפוליסההיסודיהביטוחנאשראו,התוננית

ב
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אם,מ0ולקתלפוליסההומרההפוליסהכאשראו,קיים
מלאבאופן,פרמיהשולמהלאנאשראו,יסודיביטוחקיים
.מביניהםהמוקדםלפיבמועדה,חלקיאו

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

הפיצוייםהעברתאוהפוליסהשעבוד-13סעיף
לשעבודניתניםאינםלפיההמגיעיםהפיצוייםאוהזוהתוננית

הודעהכלידיעלתחויבלאוהחברהכלשהיבצורהלהעברהאו
במקרה.המבוטחאוהפוליסהבעלשלכזאתבקשהאו

עלשעבודהיחוללא,היסודיהביטוחלפיהפוליסהשתשועבד
.זותוכנית

.חוזרעבודהכושרואובדןתשלומה,התביעה-14סעיף
למבטחכךעללהודיעהמבוטחעל,הביטוחמקרהקרה.'א

מיד,למבטחלהודיעהמוטבועל,לושנודעלאחרמיד
לתגמולןזכותוועלהמקרהקרותעל,לושנודעלאחר

השנןאתמשחררמאלהאחדמאתהודעהמתן)הביטוח
.מחובתו

הוהוקומה,במועדהלעול'אסעוףלפןחובהקומהלא.'ב
בתגמולןב"חהואאון,חבותולהקטןלמבטחמאפשר
.החובהקומהאילובהםב"חשהוהבמודהאלאהביטוח
)מאלהאחתבכלתחוללאזוהוראה

.מוצדקותמ0ובותבאיחורקומהאוקומהלאהחובה.1
בירוראתהמבטחמןמנעלאאיחורהאוקומהאן.2

.הבירורעלהכבודולאחבותו
למנוענדןבושהוהדברבמתנווןהמוטבאוהמבוטחעשה
המבטחאון,עלוהנבודאוחבותובירוראתהמבטחמן
לאאילובהםב"חשהוהבמודהאלאביטוחבתגמולןב"ח

.דבראותונעשה
,המבוטחשלהעבודהכושראיבודעלההודעהקבלתעם.'ג

להגשתהדרושיםהטפ0וםאתלמודיעהחברהתעבור
להחזירםושכהלכההטפ0וםשימולאולאחר.התבועה
לצרףוש,בשגרהותההמבוטחתעסוקתאם.לחברה
ואשרבה,המבוטחשלממעבידותעודהאלהלטפ0ום
עבדלאהמבוטחהכושר-אןמצבתחולתמאזכןהמעבוד

.מטעמואואצלו
לחברהלמסור,ן"הענלפן,המוטבעלאוהפולן0הבעלעל.'ד

מסמךאו/ומודעכל,לכךשנדרשלאחרסבורזמןתוך
בהתאם,התבועהלבירורלחברההדרושיםנו0פום

ככל,לחברהלעזורעלו,ברשותואונםואם,לדרישתה
חוד"ובחקורהכללנהלהחברהתוכלכן.להשיגם,שוכל
חובות.מטעמהרופאיםאורופאי"עלמבוטחבדוקהלבצע
אישורלפנןהןהמבוטחועלהפולן0הבעלעלמוטלותאלו

ם"החודשם"הפוצותשלוםתקופתכלבמשךוהןהתבועה
.החברהודןעל

תוך,החברהתקבלזהבסעוףהדרושותכלמולןלאחר.'ה
כךעלותודיעהפיצוייםתשלוםבדברהחלטה,יום30

,חיוביתהיאההחלטהאם.למבוטחאוהפוליסהלבעל
תקופתמתוםהחלהחודשייםהפיצוייםאתהחברהתשלם

.לעילזהסעיףלהוראותבנפיפותההמתנה
שבה,קבלהכנגדלמבוטחישולמוהחודשייםהפיצויים.'ו

ממנונמנעבריאותומצבעקבאם)נוחובאאוהואיאשר

בריאותומצבהמשךואתהכסףקבלתאת,(כןלעשות
.לעבודהכושרואילהמשךהגורםהלקוי

שהמבוטחבהנחהלמבוטחישולמוהחודשייםהפיצויים.'ז
זובפוליסהכהגדרתהעבודהכושראישלבמצבנמצא
,עבודתוכושרלמבוטחחזראם.חודשילפיצויוזכאי
לחברהמיידיתכךעללהודיעעליו,חלקיאומלאבאורח

מהחודשהחלזאת,במלואןהפרמיותאתלשלםולהמשיך
פיצוייםלמבוטחשולמואם.עבודתוכושרחזרתשלאחר
אומלאבאורח,לעבודכושרואליוששבלאחרחודשיים

.לחברהבהחזרתםהמבוטחחייביהא,חלקי
המבוטחעל,החודשיםהפיצוייםתשלומילתחילתעד.'ח

בהתאםהנוספותהפרמיותואתהפרמיותאתלשלם
הביטוחוהןהפוליסהשהןכדי,זוותוכניתהפוליסהלתנאי

הפיצוייםתשלוםהתחלתעם.בתוקףיהיוזותוכניתפיעל
אם,להששולמוהעודפותהפרמיותאתהחברהתחזיר

.כאלההיו
אבד,החודשייםהפיצוייםתשלומימהפסקתשנהתוךאם.'ט

אותהמחמתהמבוטחשלעבודתוכושרמוחלטבאופןשוב
לפיצוייםוהתביעה,לכןקודםפיצוייםשולמושבגינהסיבה

יחודש,זהלסעיףבהתאםהחברהידיעלאושרהחודשיים
ללאפרמיותמתשלוםוהשחרורהחודשיהפיצויתשלום
.נוספתהמתנהתקופת

פרמיהעבורזולתוכניתהביטוחדמיהפחתת-15סעיף
.מיוחדיםובתנאיםקבועה

אובדןביטוחעבורהביטוחדמילהפחתתזנאייהיההמבוטח
)הבאיםהתנאיםמלואבהתקיים,בלבדהעבודהנושר

.קבועהפרמיהתשלוםשלבאפשרותבחרהמבוטח.'א
.60גילמינימוםהיאהביטוחתקופתתום.'ב
תוכניתבגיןביטוחתגמוליקיבלולאתבעלאהמבוטח.'ג

שנותחמשלתוםועדהביטוחתחילתממועד,זו
.מלאותביטוח

מלאהפרמיהבגינהומשולמתבתוקףזותוכנית.'ד
.כסדרה

זכאיהמבוטחיהיה,במצטבר,לעילהתנאיםכלבהתמלא
)כדלקמןהפרמיהלהפחתת

תופחתהביטוחתחילתממועדמלאותשניםחמשבחלוף
שנהכלבחלוף.אחוזיםבעשרהבלבדזותוכניתעבורהפרמיה
הפרמיהתופחת,הראשונותהשניםחמשתתוםממועד,נוספת
לענייןפרמיה.אחוזיםעשריםשללמכסימוםועד,נוסףבאחוז
מקצועיותלרבותתוספותללאב0י0יתפרמיההינהזה0עיף

.רפואיותאו/ו

התיישנות-16סעיף
שלושהיאהפוליסהפי-עלתביעהשלההתיישנותתקופת

3W'Dהביטוחמקרהקרותמיום.

גילהוכחת-17סעיף
שלגילולפי,היתרבין,נקבעתזופוליסהלצורךהפרמיה
ביותרהקרובהולדתויוםלפינקבעהמבוטחגיל.המבוטח
על.אחריוהבאאולושקדםזה,הביטוחתחילתלתאריך
לשביעות,תעודהידי-על,לידתותאריךאתלהוכיחהמבוטח
.החברהשלרצונה
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,,,_ם.מאב
שלבמקרהאו,וכנהמלאהשאינהתשובהמתןשלבמקרה
יחולו,המבוטחשללידתולתאריךבקשרעובדותהעלמת
.לעיל3סעיףהוראות

הצמדהתנאי-18סעיף
מדדמשמעו("המדד")להלן)"לצרכןהמחיריםמדד".'א

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

המדדלביןבינוהיחסאתל0טטי0טיקההמרכזיתהלשכה
.המוחלף

פיעללצרכןהמחיריםלמדדצמודיהיההחודשיהפיצוי.'ב
קרותליוםועדזהביטוחתחילתמיוםהכללייםהתנאים
התשלוםממועדלמדדצמודלהיותויוסיף,הביטוחמקרה
.(חודשילפיצויהמבוטחזכאיאם)ואילך

הבאלבאופןלמדדצמודהתהאלחברהשתשולםהפרמיה.'ג
הבסיסיהמדדביןלמדדהצמדההפרשיתישאהפרמיה
תשלוםכלביצועביוםהידועהמדדלביןבפוליסההנקוב
שבוהיוםהואהתשלוםביצועיום,זהלעניין.בפועל
תשלוםשלבמקרה.החברהבמשרדיההמחאהנפרעה

ייחשב,החברהחשבוןלזכותבנקאיתהעברהבאמצעות
.בפועלהתשלוםביצועכיוםבבנקהחברהחשבוןזיכוייום

קביעתפיעליהיהשיקיםבשירותהפרמיהגבייתמועד
הימים4-באובחודש15עד1ביןביום,החברה

.החודששלהאחרונים

הביטוחתקופת-0עיף19
וכלקבועההנההפוליסהפרטיבדףהנקובההביטוחתקופת
.ומראשבכתבהצדדיםהסכמתטעוןבהשינוי

לחברההודעות-20סעיף
אוהמבוטח,הפוליסהבעלשלוההצהרותההודעותכל

לחברהימסרוהמסמניםוכלבכתבלחברהתוגשנההמוטב
בכתובתאו,בפוליסהכרשום,הראשיבמשרדהורקאך

מזמןהפוליסהלבעלבכתבהחברהתודיעשעליהאחרת
יכנסבתנאיהאובפוליסהשינויכל.(תודיעאם)לזמן

רישוםורשמהבכוכבלכךהסכימההחברהאםרקלתוקפו
.לפוליסהבתוספתאובפוליסהכךעלמתאים

נוספיםתשלומים-21סעיף
גאוהמיסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהבעל

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

אםוביןהפוליסההוצאתבתאריךקיימיםהאלההמ0יםאם
כן.לתשלוםעדאחרזמןבגלאו,קיומהתקופתבמשךיוטלו
הנובעותההוצאותאתלחברהלשלםהפוליסהבעלחייב

בעדההוצאותאת,(הפוליסהדמי)הפוליסהמהנפקת
תעודותובעדממנההעתקיםבעד,הפוליסהעלהתוספות
.אחרות

כתובתשינוי-22סעיף
הפוליסהבעל,החברהחייבים,כתובתשינוישלמקרהבנל

אולם.בכתבכךעללהודיעהענייןלפי,המוטבאוהמבוטח
לכתובתהודעותיהםבמשלוחחובתםידיייצאוהצדדים

.להםהידועההאחרונה

השיפוטמקום-23סעיף
ורקאךתהיינההזאתהפוליסהמתוךהנובעותהתביעות
.בישראלהמוסמךהמשפטביתבסמכות
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