
םונגורה-מנולייף
925בספח

(סיעודית)"טובהבשיבה"לביטוחהכלליםהתנאים

הנדוות-1סעיף
לצודוהמופיעההמשמעותהבאוםמהמונחיםאחדלכלתהיהבפוליסה
:להלןכמפורט
.מ"בעחייםלביטוחישראליתחברהמנורה-מנולייף-החברה
.לההמצורפיםם,הנספחוכלההצעהוכןזהביטוחחוזה-הפוליסה

החברהעםהמתקשר,תאגידאואדםבניחבר,האדם-הפוליסהבעל
.הפוליסהכבעלבפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהנשואביטוחבחוזה

בפוליסהנקובשמוואשרהפוליסהלפיבוטחושחייוהאדם-המבוטח
.כמבוטח
.מהחברהתשלומיםלקבל,הפוליסהלתנאןבהתאם,הזכאי-המוטב

נפרדבלתיחלקוהמהווהלפוליסההמצורףדף-הביטוחפרטייף
תקופתלרבות,הספציפיהביטוחופרטיהפוליסהמספרהכולל,ממנה
.הביטוח
,הביטוחפרטיבדףהנקוביםהראשוניםהביטוחדמי-בסיסיתפרמיה

לשלםהפוליסהבעלשעלאחריםותשלומיםהביטוחדמן-הפרמיה
,בפוליסההאמורהתוספתכללרבות,הפוליסהתנאילפי,לחברה

פרטידף"ב"הביטוחסכום"כהנקובהסכום-הבסיסיהחודשיהפיצוי
."הביטוח
הוראותפיעלמוצמדכשהוא,הבסיסןהחודשיהפיצוי-החודשיהפיצוי

n'vo"בפוליסה"הצמדהתנאי.
,לפוליסה"הצמדהתנאי"בסעיףכמשמעו-המדד

התשואותנגזרותממנואשרמסוייםהשקעותסל-ההשקעותתיק
.זופוליסהפןעלהזכויותלחישובבסטהמהוות
השקעותתיקברווחימשתתפתחייםביטוחתכנית-ביטוחתכנית

ושינויחדשותביטוחתכניות)בן0וחעסקןעלהפיקוחבצושאושרה
.1981-א"התשמתכניותן
עסקיעלהפיקוחבחוקכמשמעותוהביטוחעלהמפקח-המפקח
,1981-א"התשמ,ביטוח

לרבות,1981-א"התשמ,ביטוחעסקיעלהפיקוחחוק-הפיקוחויני
.מכוחוראוזהחוקפיעלוהוראהצו,אישור,תקנהכל

,הפוליסהעלהחל,1981-א"התשמהביטוחחוזהחוק-החוק
.ולהוראותיהלתנאיהבכפיפות

.1986-ו"התשמהסיעודביטוחחוק-הסיעודחוק

החברהחגות-2סעיף
במועדלתוקפהנננסת,הפוליסהפיעל,החברהשלחבותה.א

ששולמהבתנאיזאתאולם,בפוליסהכמצויין,הביטוחהתחלת
הראשונההחיובבהודעתהנקובה,הראשונההפרמיהבמלואה
תשלומהבתאריךחישהמבוטחוכן,החברהידי-עלהמוצאת
אוהרפואיתהבריקהלמבוטחשנעשתהשמיוםנוסףובתנאי
בוליוםועד,הענייןלפי,בריאותהצהרתעלחתימתומיום

חללא,הפוליסהפיעלהביטוחחוזהלכריתתהחברההסכימה
המבוטתשלבעיסוקואובמקצועו,הגופניבמצבו,בבריאותושינוי

החודשיהפיצוימתשלוםהחברהפטורהבומקרהבכל,ב
כלשהותשלוםהחברהתשלםלא,החוקלפיאולפוליסהבהתאם

.זהביטוחפיעל

עובדותגילויאי-3סעיף
בכתבוההצהרותהידיעותיסודעלנעשההפוליפהפי-עלהביטוח
,מהםמימטעםאו,והמבוטחהפוליסהבעלידי-עללחברהשנמסרו

לקיומועיקריתנאימהווהנכונותן,לפוליסההמצורפות,הענייןלפי
תאריך,חייואורח,בריאותולמצבהנוגעותעובדותאם.הביטוחשל

עדהחברהמידיעתהוסתרו,המבוטחשלועיסוקומקצועו,לידתו
,שבוטללאחרחידושולמועדעדאו,הביטוחחוזהבריתתלמועד
לשאלהוננהמלאהשאיננהתשובהניתנהאםובן,הענייןלפי

אוהביטוחחוזהנריתתלפני,מטעמהאוהחברהידי-עלשנשאלה

:הבאותההוראותתחולנה,באמורחידושו

,הביטוחמקרהאירעלאעודכל-היארשאית,לחברההדברנודע.א
.למבוטחאוהפוליסהלבעלבהודעה,הביטוחחוזהאתלבטל

שמקרהאו,הביטוחמקרהשאירעלאחרלחברההדברנודע.ב
nlounבסעיףהאמורפי-עלהביטוחחוזהשנתבטללפניאירע

חודשיפיצויבתשלוםרקחייבתהחברהתהיה,לעיל(א)קטן
שנקבעההפרמיהשביןניחסשהואיחסיבשיעור,מופחת
אילוהחברהידי-עלנקבעתשהיתההפרמיהלביןבפוליסה
.לאמיתןהאמורותהעובדותכללידיעתההובאו

,לעילזהn1tvoהאמורותלתרופותזכאיתתהיהלאהחברה,ג

מחידושואוהביטוחחוזהמכריתתשניםWISWשחלפולאחר
המבוטחאוהפוליסהבעלאםזולת,הענייןלפי,שבוטללאתר
.מרמהבכוונתפעלו

לפרמיהותוספתהפרמיותתשלום4סעיף
מבלי,בפוליסההקבועיםהפרעוןבזמניתשולמנההפרמיות.א

תשלוםחובת.כךעלכלשהןהודעותלשלוחחייבתתהיהשהחברה
לאחרונהחלפרעונהשזמןהפרמיהתשלוםעםנפסקתהפרמיות

.לכןוקודםחלפרעונןשזמןפרמיותלגביפרט)המבוטחמותלפני
-שבפיגורלסכוםתתוסף,במועדהכלשהיפרמיהשולמהלא.ב

באותהבחברההנהוגבשיעור,ריבית-ממנונפרדבלתיכחלק

.בפועללתשלומהועדהפיגורהיווצרמיוםמחושבתכשהיאעת
אתלבטלזנאיתהחברהתהיה,במועדההפרמיהשולמהלאנ

.זהלעניין"החוק"להוראותבכפיפותהפוליסהפיעלהביטוח
ניתן.בפילוסהכמצווין,החברהבמשרדןלשלםישהפרמיותאת.ד

פרמיותלתשלוםלבנקקבעהוראתירי-עלגםהפרמיותאתלשלם
החברהתראהכזהובמקרה(שיקיםשירות)החברהלחשבוןישירות

כמו.כתשלומה,הפרמיהבסכוםבבנקהחברהחשבוןזיכויאת
,גפוליסההרשוםהביטוחסוכןבאמצעותפרמיותלשלםניתןכן
,בחברהלפקודת(ים)בשיקורקאךואתאך

המפורטותהדרכיםבאחתשלאפרמיהלקבלהחברההסכמת.ה
תתפרשלא,מסוייםבמקום,הענייןלפי,פרעונהמן,לאחראו,לעיל

.כלשהםאחריםבמקריםגםכךלנהוגכהסכמתה
הביטוחפרטיבדףכמפורטקבועהינוהפרמיהנקבעהלפיוהשיעור.1

אתלשרתזכאותהחברהזאתלמרות.האחרוםהפוליסהובתנאי
תחילתמיוםשנים3-מהחלהביטוחותנאיהפרמיהחישובבסיס

בפועלהסיכוןבחינתכדןתוךהעברנסנןעלובהסתמךהביטוח
לאישורובכפוףזושבתכניתהאקטואריהבפיסולפןהתחזיתלעומת
לאחריוםשלושיםלתוקפויכנסכזהנון'ש,הביטוחעלהמפקח
.למבוטחהחברההודעת

תשתנהזהנספחפי-עלהפרמיה,הביטוחפרטיבדףצוייןאם,ז
.awהמפורטיםבמועדים

חודשילפיצויזכאות-5ומליף
הואאםזהביטוחפיעל"מלאסיעודיצורךבעל"כיוגדרהמבוטח,א

אובביתוסיעודיבטיפולנמצאובעטיוכרונירפואיממצבסובל
:הבאיםם,המצב6מתוך5לפחותלגביווקיימיםסיעודיבמוסד

.עזרהללאולשתותלאכוליכולאינו.1
.עזרהללאולהתפשטלהתלבשיכולאינו.2

.עזרהללאולהתגלחלהתרחץוכולאונו.3
.למיטהאוגלגליםלכפאמרותק.4
.עזרהללאלשכבאולקום,לשבתיכולאינו.5
.סוגריועלשולטאינו.6

הואאםזהביטוחפיעל"חלקיסיעודיצורךבעל"כיוגדרהמבוטח.ב
במוסדאובביתוסיעודיבטיפולנמצאובעטיהכרוניתממחלהסובל

,ל"הנהמצבים6מתוך4או3לגברוקימיםסיעודן
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ממנורה-מוולייף
925נספח

סיעודית1)"טובהבשיבה"לביטוחהכלליםהתנאים

נפגעאםזהביטוחפיעל"מלאסיעודיצורךבעל"כיוגדרהמבוטח.ג
מחלתמסוגאורגנישמקורההפיכה-זבלתןחמורהפגיעה

מודעותואתאיבדושבעקבותיהסניליתדמנטיהאואלצהיימר
,בסביבהוההתמצאותהזכרוןכח,החלטותקבלתינולת,העצמית

אולעצמונזקלמנועכדיאישיתועזרהמתמדתלהשגחהוזקוק
.לאחרים

חריגים-6סעיף
הפךאםהפיצויסננםלתשלוםאחראיתתהיהלאהחברה,א

מאחתעקיפהאוישירהכתוצאהסיעודיצורךלבעלהמבוטח
:הבאותהסיבות

להשתנותקשורשאונואחרנפשיליקויאועצביםהתמוטטות.1
,אורגנית

פעולהאורדיואקטיביזיהוםאוני,גרעהיתוךאונן'גרעביקוע.2
איבהפעילתאוטרורפעולת,אצבאיתפעולהאומלחמתית

תחליפים,מימניתקרינהאורנטגןקרינת,חבלניפיגועאו
.גרעיניתופסולתגרעיניים

.התאבדותנסיוןאועצמיתפגיעה,3
.רופאהוראותפןעלשלאבסמיםהמבוטחשימוש.4
.כפשעהמוגדרתאלימהבפעילותהמבוטחהשתתפות.5
המבוטחלטיסתפרטכלשהואטייסבכליהמבוטחטיסת.6

,נוסעיםלהובלתכשירותתעודתבעלאזרחיטייסבכלי

בדאיה,ת'ימ-תתבצלולההמבוטהשלפעילההשתתפות,7
בצייהאוחה,בצנ,בגלשןאו

.הריוןשמירת.8
כלאוצורותיהכלעל(5סו4)נרכשני,חיסכשלתסמונת,9

לרבות,זהמסוגמיקרואורגניזםי"עהנגרמתדומהתסמונת
.ווריאציותמוטציות

עקיףבאופןאוישירבאופןביןמשלםממשלתיגורםאם.10
שיקבלם'תשלומלמעטסיעודיבמוסדאשפוזועלותאת
מורכבסיעודיאירועבהתקייםאו,הסיעוד,חוקפי-על

בביתלקבלושניתן,רפואיתמיומנותמצריךבושהטיפול
.כלליחולים

מתאונתהנובעתפגיעהאוברכבשימושידי-עלפגיעה.11
שאיריואוהמבוטח'זכאשבגינה,אחרתתאונהאודרכים

אחרחוקאו)דרכיםלתאונותהפיצוייםחוקפן-עללפיצי
חבותפוליסתידי-עלהניתןפיצוימכחאו(במקומוא,שיב

,להדומהאומעבידים

לתחומימחוץאחרתמדינהלכלהמבוטחנסיעתשלבמקרה.ב
צורךתקופתבעדזהח,ביטלפיפיצוייםלויגיעולא,ישראלמדינת
.דשים,ח3עללה,העסיעודי

גורםמכלאומהחברההמבוטחשיקבלהשיפויאו/והפיצוי,ג
עלביהדיעלהלא,הביטוחמאורעבגיןהחוקמכחאואחרביטוח

,1998/12/15-בשהתפרסםהמדדלפילחודשח"ש000,15סך
,הסיעודחוקמכחהנובעותזכויותלמעט

n'vo7-החודשיהפיצויוזשלום
בשיעוריםלתשלוםזכאייהיהלעילכאמורסיעודיצורךבעלמבוטח.א

:הבאים
.החודשימהפיצוי%100:מלאפיעודיצורךלבעל
.'החידשמהפיצוי%50:חלקיסיעודיצורךלבעל

ננקובהמתנהתקופתמתוםהחללתשלום'זכאוהיההמבוטח
התביעההגשתממועדאו,סיעודיצורךבעלהיותומיוםבפוליסה
המועדיםמבוןלמוקדםועד,(הם'מבינהמאוחרלפי)לחגרה
:הבאים

.המבוטחמות.1
.סיעודיצורךבעללהיותהמבוטחפסקבוהיום,2

ברצףאםבין,בפוליסההנקובה"המרביהפיצויתקופת"סיום.3
,נפרדותפות,בתקאםובין

מתוםזהנספחבגיןפרמיהמתשלוםמשוחרריהיהסה'הפולבעל.ב
בפיליסההמבוטחיםאחדבההתקופהכלובמשךההמתנהתקופת
,הפוליסהפיעלפיצוימקבל

במקרהנוספתהמתנהבתקופתצורךיהיהלאלעילהאמורלמרות.ג
צורךבעללהייתהמבוטחחדלבומהיוםיום90-מפחותשחלפו
.עודי'סצורךבעלשובהיותווביןתעודי

הפוליסהביטול-8סעיף
הפוליסהפיעלהביטוחאתלבטל,עתבכל,רשאיהפוליסהבעל.א

ההודעהמסירתעםלתוקפוכנס"הביטול.לחברהבכתבבהודעה
.לחברההאמורה

nפיעל,הפוליפהביטולגעתאם.ב ~ vo4(ג)שולמו,(א)8סעיףאו
בתוקףהביטוחשאר,י,ברציפותיותראוחודשים60במשךפרמיות
פרמיותבתשלוםצורךללא'אבתוספתכמפורטנוספתלתקופה

,ואולךהבי10למיום

המוטבקביעת-8סעיף
ורקאר,הפוליסהתנאיפי-עלהמגיעהסכוםאתתשלםהחברה.א

.בפוליסההרשויםלמסב
תנאיפיעלבסכוםמוטבהמזכהסוח'הבמקרהאירעבטרםב

.סה'בפולהרשוםהמוטבאתלשנותהפוליסהבעלרשאי,הפחיסה
עלבכתבהוראהלהשנמסרהלאחררקהחברהאתיחייבהשינוי

.בפוליסהידה-עלנרשםוהוא,הפוליסהבעלבחתימת,כך
בקביעהמוטבלקבועזכאיהפוליסהבעליהיהלאמקרהבשוםנ

,חוזרתבלתילקביעהמוטבשלקביעהלשנותאו,חוזרתבלתי
.החברהשלבנתבהסנמתהאתמראשלכךיקבלאםאלא

בטרם,בפוליסההרשוםלמוטבהמגיעהסכוםאתההברהשילמה.ד
בחתימתבכתבהוראהפי-עלבין,במקומוכמוטבאחרבהנרשם
,המשפטביתידי-עלהמאושרתצוואתופי-עלוביןהפוליסהבעל

כלפןחבותמכלמשוחררתהחברהתהא,לאחרתשלוםעלהמורה
.במקומושיבואמיוכלעזבונו,הפוליסהבעלוכלפיאחדאותו

ותשלומההתביעה-10סעיף
לחברהבכתבלהודיעב"ח,המוטבאו,המבוטחאו,סה'הפולבעל.א

בתנאי.לושגודעאחרימיד,עודי'סצוררבעלהמבוטחהיותעל
להלהינתןוצריכה,הזכותלחברהתהיההתביעהלאישורקודם

אורופאלבדיקתחשבונהעלהמשטחאתלהעמיד,האפשרות
צורךבכךשתראהאימתכל)עתבכל,ידהעלשיתמנורופאים
.הדעתעלהמתקבלסביר

לחברהלמסור,הענוןלפי,המוטבאוהמבוטחאוהפוליסהבעלעל.ב
0פים,הנוהממסכיםהמידעאת,לכךשנדרשלאחר,סבירזמןתוך

לעזורעליו,ברשותואינםואם,חבותהלבירורלחברההדרושים
.להשיגם,שיוכלככל,לחברה

.החברהשלהראשיבמשרדהלהימסרחייביםל"הנהמסמכיםכל,ג
,זהסעיף'לפוההוכחותהמסמכיםכלקבלתמיוםיום30תוך,ד

.התביעהאודותהחלטתהאתלקבלחייבתהחברהתהיה
מבעללההמגיעחובכל,הפוליסהבגוןתשלוםמכלתנכההחברה.ה

,זופוליסהתנאיפי-על,המוטבאו,המבוטחאו,הפוליסה

אתבמועדןלשלםיש,התביעהאתסופיתהחברהשתאשרעד.ו
תחולנהאחרת,הפוליסהפי-עלמגיעשפרעונןהפרמיותכל

.הפרמיותתשלום-לאיהמתייחסותהחוקהוראות
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םמנורה-מנולייף
925נושפים

(סיעודית)"טובהבשיבה"לביטוחהכלליםהתנאים

גילהוכחת-11סעיף
יוםלפןנקבעהמבוטחגיל.המבוטחשלגילולפינקבעתהפומיה
הבאאולושקדםזה,הביטוחתחילתלתאריךביותרהקרובהולדתו
.אחריו
רצונהלשביעות,תעודהידי-על,לידתותאריךאתלהוכיחהמבוטחעל
.התבדהשל

העלמתשלבמקרהאו,וכנהמלאהשאינהתשובהמתןשלבמקרה
3סעיףהוראותיחולו,המבוטחשללידתולתאריךבקשרעמידות

.הפוליסהשל

הצמדהתנאי-12סעיף
המחיריםמדדמשמעו("המדד":להלן)"לצרכןהמחוריםמדד".א

,לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשקבעה(וירקותפירותכיל)לצדכן
רשמימדדלרבות,אחרממשלתימוסדכלידי-עליתפרסםאםאף

בנוןשעליהםנתוניםאותםעלבנוןשהואבין,במקומושיבואאחר
,הקייםהמדדבמקוםאחרמדדיבואאם.לאואםוביןהקייםהמזל
המדדלביןבינוהיחסאתלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהתקבע

.המוחלף
הנקובהביטוחסכוםהינוזהנספחפי-עלהראשוןהחודשןהפיצו.ב

כשהוא,זהלנספחיחס'המתהפוליסהשלהביטוחפרטיבדף

ועדבפוליסההנקובהיסודיהמוזמן,המדדעלייתלשיעורמוצמד
.בפועלהתשלוםיוםלפנילאחרונהשפורסםהמדד

זכאיהואעודוכל,זהנספחפי-עלחודשיפיצוילקבלהמוטבהחל.ג
:כדלקמןהחודשיהפיצוייחושב,פיצוילקבל

;לעיל(ב)ק"בסכמו:התבועהאושרהבוליוםעד.1
תוצאותיהןפןעלחודשמדיהחודשיהפיצויושתנה:מכןלאחר.2

תכנית"בזהלענייןהמתאימותוההוראותההשקעותתיקשל
."הביטוח

:כדלקמןתחושבלחברהשתשולםהפרמיה.ד

,הפרשבתוספתתשולםלשלםהפוליסהבעלשעלהפרמיה
הודועהמדדלביןבפוליסההנקובהבסיסיהמותביןלמדדהצמדה

הואהתשלוםביצועיום,זהלעניין.בפועלתשלוםכלylY'1ביום
הגיעהשבוהמועדאובהמחאההנקובהמועד:אלהמביןהמאוחר
העברה,פ-עלתשלוםשלבמקרה.החברהלמשרדיההמחאה
בבנקהחברהחשבוןזיכוייוםייחשב,החברהחשבוןלזכותבנקאית

שיקיםבשירותהפרמיהגבייתמועד,בפועלהתשלוםביצועכיום
הימים4-באובחודש15עד1בוןביום,החברהקביעתפיעליהיה

,החודששלהאחרונים

התיישנות-13סעיף
Qשלושהיאהפוליסה9י-עלתביעהשלההתיישנותתקופת ~ lwמיום
.הביטוחמקרהקרות

הביטוחתקופת-14סעיף
כלששולמובתנאיהמבוטחשלחייוימילכלהינההביטוחתקופת

יחולוהפרמיותתשלוםהפסקתלאחר,זהנספחפיעלהפרמיות
.(ב)nivo8הוראות

לחברההודעות-15סעיף
תוגשנההמוטבאוהמבוטח,הפוליסהבעלשלההצהרות,ההודעותגל

,הראשיבמשרדהרק,אךלחברהימסרוהמסמכיםוכלבכתבלחברה
לבעלבכתבהחברהתודיעשעליהאחרתכתובתאו,בפוליסהכרשום

ינגסבתנאיהאובפוליסהשינויכל.(תודיעאם)לזמןמזמןהפוליסה
עלמתאיםרישוםורשמהבכתבלכךהסכימההחברהאםרקלתוקפו

.לפוליסהבתוספתאובפוליסהכך

פוליסהאובדן-15סעיף
ורקאךתעשה,הושחתהאושאבדהפוליסהבמקום,פוליסהעריכת
ידי-עלשיקבעבנוסחהודעההפוליסהבעלידי-עלשתימסרלאחר

אם,ממשלתייםואגרותמיסיםבתשלוםישאהפוליסהבעל.החברה

,חדשהפוליסהעריכתוהוצאותכאלהיהוו

n~vo17-נוסחיםוכשלומים
הממשלתייםהמוסיםאתלחברהלשלםחייב,המוטבאוהפוליסהנעל

סכומיעל,הפרמיותעלהמוטליםאוהפוליסהעלהחליםוהעירוניים
לפילשלםמחוייבתשהחברההאחריםהתשלומים3לועלהביטוח
אםובוןהפוליסההוצאתבתאריךקיימיםאלהמסוםאםבין,הפוליסה

בעלחייבבן,לתשלוםעדאחרומןבכלאו,קיומהתקופתבמשךוטלו' הפוליסהמהוצאתהנובעותההוצאותאתלחברהלשלםהפוליסה

בעד,הפוליסהעלהתוספותבעדההוצאותאת,(הפוליסהדמי)
.אחרותתעודותובעדממנההעתקות

כתובתשינוי-18סעיף
דירתואתהעתיק,הענייןלפי,המוטבאוהמבוטח,הפוליסהגעלאם
ידןאתהחברהיוצאת,לחברהכךעלהודיעולאכתובתואתשינהאו

.לההידועההאחרונההכתובתלפןהודעותיהמשלוח,ד,-עלחובתה

השיפוטמקום-19סעיף
ביתבסמכותודקאךתהיינההזאתהפוליסהמתוןהנובעותהתביעות
.אביב-בתלהמוסמךהמשפט

כללי-20סעיף
התנאיםלביןהפוליסהשלהכללייםהתנאיםבוןסתירהשלבמקרה

שארועלבהתאמההמסוייםהנספחתנאייחולו,מסוייםנספחשל
.ם'הכלליהתנאיםיחולוהפוליסהחלקי

*

*
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925בספח

(עודית*ס*"טובהבשיבה"לביטוחהכלליםהתנאים
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