ביטוח חיים קבוצתי

לעמיתי ארם גמולים
חברה לניהול קופות גמל בע"מ

מבוטחים יקרים,
הננו שמחים להודיעכם ,כי החל מיום  01.04.2020חודש ביטוח החיים הקבוצתי לעמיתי
ארם גמולים חברה לניהול קופות גמל בע"מ ,בהראל חברה לביטוח בע"מ.
כחלק מהשירות הניתן ללקוח' ,הראל' שמחה לשלוח אליכם חוברת אשר בה מופיעים
תנאי הפוליסה המלאים.
בברכת בריאות איתנה,
הראל חברה לביטוח בע"מ
תחום ביטוח חיים קבוצתי

תוכן עניינים
דף פרטי ביטוח
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נספח מס'  - 1הצהרת בעל הפוליסה באמצעות מורשה חתימה מטעמו

10

נספח מס'  - 2המשכיות

11

נספח מס'  - 3התאמת דמי הביטוח

12

נספח כיסוי ביטוחי מס'  - 1ביטוח יסודי  -פטירה מכל סיבה שהיא

13

סטודיוהראל
20286.4

דף פרטי ביטוח
הראל חברה לביטוח בע"מ.
החברה המבטחת
898199068
מספר הפוליסה
שם בעל הפוליסה וכתובתו ארם גמולים חברה לניהול קופות גמל בע"מ מרחוב ז'בוטינסקי
 ,33ר"ג.
מהות הקשר בין בעל הפוליסה עמית בקופ"ג.
לקבוצת המבוטחים
 36חודשים ,החל מיום  01/04/2020ועד ליום 31/03/2023
תקופת הביטוח

משלם הפרמיה
תדירות תשלום הפרמיה
מדד יסודי
התאמת פרמיה
בהתאם לנספח  3בפוליסה

המשכיות

הפוליסה תסתיים בתום תקופת הביטוח ,אלא אם החליטו
הצדדים על חידוש הפוליסה לתקופות נוספות ,כמפורט בסעיף
 11.2לפוליסה.
העמית באמצעות בעל הפוליסה.
חודשית לא יאוחר מה 15-לחודש העוקב.
 12157נקודות.
 .אמועד עריכת החישוב:
 3חודשים לאחר:
■30/09/21
■31/03/23
 .בהשיעור לחישוב “הכנסות" 86% -
גיל מירבי להצטרפות לפוליסת ההמשך .59 -

בהתאם לנספח  2בפוליסה גיל מירבי לביטוח בפוליסת ההמשך .60 -
בעל הפוליסה בנאמנות עבור המבוטח.
המוטב במות המבוטח
מחלקת תביעות ביטוחי חיים קבוצתיים,
כתובת להגשת תביעה
בית הראל  -אבא הלל  ,3רמת גן 52118
החרגות והגבלות כלליות על יובהר כי תיתכנה החרגות והגבלות כלליות על היקף הכיסוי.
ניתן למצוא פירוט ההחרגות וההגבלות בתנאי הפוליסה.
היקף הכיסוי הביטוחי
כיסויים ביטוחיים:
סוג כיסוי
מוות מכל סיבה שהיא

גיל מירבי גיל מירבי
סכום ביטוח פרמיה
חודשית לכיסוי להצטרפות לביטוח
לכיסוי
₪ 180,000

מוות מכל סיבה שהיא לעמיתים ₪ 90,000
מגיל 65-70
הפרמיות וסכומי הביטוח צמודים למדד  12157נק'.
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₪ 39.5

63

64

₪ 39.5

65

70

1 .הגדרות
בפוליסה זו תהיה משמעות המונחים כמפורט להלן:
“1 .1.בעל הפוליסה"  -מי שהתקשר עם החברה בפוליסה בכפוף להסדר התחיקתי ושמו
נקוב בדף פרטי הביטוח כ"בעל הפוליסה";
“1 .2.גיל המבוטח"  -ההפרש בין החודש ושנת תאריך מועד החישוב ,לבין החודש ושנת
לידתו של המבוטח (על-פי הלוח הגרגוריאני);
“1 .3.גיל מירבי לביטוח"  -הגיל המירבי לביטוח על פי הפוליסה ,כמפורט בדף פרטי הביטוח;
“1 .4.גיל מירבי להצטרפות"  -הגיל שלאחריו תהא החברה רשאית לסרב לקבל את
המועמד לביטוח כמבוטח ,כמפורט בדף פרטי הביטוח;
“1 .5.דף פרטי הביטוח"  -דף המצורף לפוליסה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה המפרט
את הזכויות המוקנות למבוטח על פי הפוליסה;
“1 .6.הגוף המתפעל"  -בנק הפועלים אשר נותן שירותי תפעול לבעל הפוליסה;
“1 .7.החברה"  -הראל חברה לביטוח בע"מ;
“1 .8.הסדר תחיקתי"  -כל החוקים ,התקנות ,הצווים והוראות הממונה על שוק ההון ביטוח
וחיסכון ,המסדירים את התנאים החלים על בעל הפוליסה ,המבוטח והחברה ,כפי
שיחולו מעת לעת וכל הסדר אשר יבוא במקומם ולרבות :תקנות הפיקוח על שירותים
פיננסיים (קופות הגמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות הגמל) התשע"ג  ,2012 -תקנות
ביטוח חיים קבוצתי ,חוק הפיקוח וחוק חוזה הביטוח כהגדרתם להלן;
“1 .9.הפרמיה"  -דמי הביטוח הנקובים בדף פרטי הביטוח אשר על בעל הפוליסה ו/או
המבוטח להעביר לחברה בגין פוליסה זו ,כמפורט בדף פרטי הביטוח;
	“1 .10.יורשים על פי דין"  -יורשים על-פי צו ירושה או צו קיום צוואה שניתנו על ידי ערכאה
שיפוטית מתאימה;
	“1 .11.חוק הפיקוח"  -חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א ;1981 -
	“1 .12.חוק חוזה הביטוח"  -חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א ;1981 -
	“1 .13.מבוטח"  -כהגדרתו בסעיף  3להלן;
	“1 .14.מבוטח קיים"  -מבוטח אשר היה מבוטח ברצף ביטוחי מביטוח חיים קבוצתי קודם
בבעלות בעל הפוליסה לפחות שנה אחת;
	“1 .15.מדד"  -מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הכולל
פירות וירקות ,מחושב לפי בסיס ינואר  100( 1959נק') מחולק ב 1000-או בהעדר
פרסום כזה ,כל מדד אחר אשר יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר ,בין אם הוא
בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו; אם יבוא מדד אחר במקום
הקיים ,תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס בינו לבין המדד המוחלף;
	1 .16.״מוטב״  -בעל הפוליסה בנאמנות עבור המבוטח;
	“1 .17.מקרה הביטוח"  -כמפורט בנספחי הכיסויים הביטוחיים המצורפים לפוליסה;
	“1 .18.סכום הביטוח"  -הסכום שישולם למבוטח או למוטב לפי העניין ע"י החברה בקרות
מקרה הביטוח כמפורט בדף פרטי הביטוח;
	“1 .19.תקופת הביטוח"  -תקופת ההתקשרות שבין בעל הפוליסה לחברה לעניין פוליסה
זו ,כמפורט בדף פרטי הביטוח;
	“1 .20.תקנות ביטוח חיים קבוצתי"  -תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי),
תשנ"ג ;1993 -

5

2 .הכיסויים הביטוחיים
הכיסויים הביטוחיים הנכללים בפוליסה יהיו כמפורט בדף פרטי הביטוח ובכפוף לאמור בו
ותנאיהם מפורטים בנספחי הכיסויים הביטוחיים.
3 .המבוטחים ותחולת הביטוח לגביהם
3 .1.כמבוטח לצורך פוליסה זו ייחשבו העמיתים בארם קופות גמל לתגמולים ,אשר נתמלאו
לגביו כל התנאים הבאים:
3 .1.1.שמם ופרטיהם כלולים ברשימה שהעביר בעל הפוליסה.
3 .1.2.לעמית קיימת יתרה חיובית בחשבונו בקופת הגמל.
3 .1.3.הופקדו כספים לחשבון העמית בקופת הגמל במהלך  12החודשים שקדמו
לתאריך התחלת הביטוח ,למעט עמית שיצא לגמלאות ועד יציאתו לגמלאות
הופקדו כספים לחשבונו בקופת הגמל.
3 .1.4.בפוליסות בהן נדרש המבוטח למלא שאלון/הצהרת בריאות כמפורט בדף
פרטי הביטוח ,החברה הודיעה למועמד על קבלתו לביטוח.
3 .2.בכפוף לאמור לעיל בסעיף  ,3.1הביטוח לגבי כל מבוטח יכנס לתוקפו באחד מהמועדים
להלן ,על פי התאריך המאוחר ביניהם ובלבד שבאותו מועד לא הגיע המבוטח לגיל
המירבי להצטרפות:
3 .2.1.תחילת תקופת הביטוח כמפורט בדף פרטי הביטוח.
3 .2.2.מועד תחילת חברותו של המבוטח שהינו חבר בתאגיד שהינו בעל הפוליסה.
4 .סיום תקופת הביטוח
4 .1.הביטוח לגבי כל מבוטח יסתיים באחד מהמועדים להלן ,בתאריך הקודם ביניהם:
4 .1.1.תום החודש אשר במהלכו הגיע המבוטח לגיל המירבי לביטוח.
4 .1.2.תום תקופת הביטוח כמפורט בדף פרטי הביטוח.
4 .1.3.תום החודש אשר במהלכו חדל מבוטח להיות חבר בתאגיד שהינו בעל הפוליסה.
4 .2.על אף האמור בסעיף  ,4.1.1הפוליסה לא תפקע לגבי מבוטח כאמור בסעיף זה ויחולו
כל הכיסויים הביטוחיים לפי הפוליסה אם החברה קיבלה פרמיה בעד המבוטח בשל
כיסויים אלה.
5 .סכום הביטוח
5 .1.סכום הביטוח בגין כל כיסוי ביטוחי יהיה כמפורט בדף פרטי הביטוח.
5 .2.במידה ומצוין בדף פרטי הביטוח כי סכום הביטוח צמוד למדד ,יעשה חישוב ההצמדה
כדלהלן:
5 .2.1.המדד הבסיסי לתשלום סכומי הביטוח הינו כמפורט בדף פרטי הביטוח.
5 .2.2.המדד הקובע לצורך חישוב סכום הביטוח יהיה המדד האחרון הידוע לפני
מועד התשלום.
5 .2.3.חישוב ההצמדה יחושב על פי היחס שבין המדד הקובע לבין המדד הבסיסי.
6 .תשלום פרמיות
6 .1.הפרמיה לכיסויים הביטוחיים הנכללים בפוליסה תיקבע ע"י החברה בהתאם להרכב
הגילאים של קבוצת המבוטחים ו/או שכר המבוטח ו/או מין ו/או עיסוק ו/או כל תבחין
אובייקטיבי אחר .גובה הפרמיה ייקבע בתחילת תקופת הביטוח ,במועד חידוש הפוליסה
או במועדי התאמת הפרמיה כאמור בסעיף  6.3להלן.
6

.2.
.3.
.4.
.5.
.6.
.7.

6סכום הפרמיה בגין כל כיסוי ביטוחי יהיה כמפורט בדף פרטי הביטוח.
6מנגנון עדכון הפרמיה ,ככל שקיים ,יפורט בדף פרטי הביטוח.
6הפרמיה בגין המבוטח תועבר לחברה ע"י בעל הפוליסה לחברה באמצעות הגוף
המתפעל ,במועדים הנקובים בדף פרטי הביטוח.
6במקרה בו סכום הביטוח צמוד למדד תוצמד גם הפרמיה למדד באופן חישוב זהה
לאמור בסעיף  5 .2לעיל.
6לא שולמה הפרמיה עבור מבוטח במועד תודיע החברה על ביטול הפוליסה בגין אותו
מבוטח ,בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף  15לחוק חוזה הביטוח.
6לא שולמה פרמיה כלשהי במועדה ,תתוסף לסכום שבפיגור כחלק בלתי נפרד ממנו,
ריבית בהתאם לאמור בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי הצמדה בחוזה לביטוח
חיים) התשמ"ב .1982 -

7 .הצהרת בעל הפוליסה
בהתאם להוראות סעיף  5לתקנות ביטוח חיים קבוצתי ,ימסור בעל הפוליסה לחברה הצהרה
על פי הנוסח המצורף להלן כנספח מס'  1לפוליסה.
8 .ניהול רשימות
8 .1.מוסכם בין הצדדים ,כי בעל הפוליסה פטור מהעברת רשימת מבוטחים עבור המבוטחים
בפוליסה זו ,וזאת בכפוף לאישור המפקח על הביטוח.
9 .אחריות החברה
9 .1.אחריות החברה מוגבלת על פי תוכנה של הפוליסה ,תוכן נספחיה ,ככל שנרשמו
על ידי החברה בדף פרטי הביטוח.
9 .2.חבותה של החברה על-פי הפוליסה נכנסת לתוקפה במועד תחילת הביטוח לגבי
כל מבוטח כאמור בסעיף  3לעיל כמצוין בדף פרטי הביטוח ובכפוף לכך המבוטח
עודנו בחיים במועד תשלום הפרמיה הראשונה.
	10.הגשת תביעות לתשלום סכום הביטוח
10.1.בקרות מקרה ביטוח על-פי פוליסה זו ,ישולם סכום הביטוח על-ידי החברה ,בכפוף
למילוי התנאים הבאים על ידי בעל הפוליסה ו/או המבוטח ו/או המוטב:
10.1.1.על בעל הפוליסה או על המוטב (לפי העניין) ,להודיע לחברה בכתב בהקדם
האפשרי ובתוך זמן סביר לאחר שנודע לו ,על קרות מקרה הביטוח .הודעת
מי מהאמורים לעיל תשחרר את יתר האמורים לעיל מחובת מתן ההודעה.
10.1.2.במקרה פטירה מכל סיבה שהיא או מוות מתאונה ככל שכיסוי זה כלול
בפוליסה זו ,ימציא בעל הפוליסה או המוטב ,בהקדם האפשרי ,תעודת פטירה
לרבות סיבת המוות או העתק ממנה.
10.2.במקרה פטירה מכל סיבה שהיא ובכל מקרי הביטוח האחרים תוך  30ימים ממועד
הגשת המסמכים הדרושים לחברה לבירור חבותה באופן סביר ,תשלם החברה
למוטבים ו/או היורשים החוקיים ו/או למבוטח (לפי העניין) את סכום הביטוח בהתאם
לזכאותו על פי תנאי הפוליסה או תדחה את התביעה ותנמק את החלטתה .סכום
ביטוח שישולם לאחר מועד זה ,יישא ריבית כאמור בסעיף ( 28א) לחוק חוזה הביטוח.
כמו כן על סכום הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה מיום קרות מקרה הביטוח בהתאם
לאמור לסעיף (28א) לחוק חוזה הביטוח.
10.3.במקרה פטירה מכל סיבה שהיא ובמקרה מוות מתאונה ככל שנספח זה כלול בפוליסה,
סכום הביטוח ישולם למוטב על פי הגדרתו בסעיף  1 .16לעיל.
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	11.תקופת הביטוח
11.1.תקופת הביטוח על פי הפוליסה הינה כנקוב בדף פרטי הביטוח.
11.2.הצדדים יוכלו להאריך את תקופת הביטוח מראש ובכתב עד  30יום טרם פקיעת
מועד הפוליסה.
11.3.פחת מספר המבוטחים בפוליסה מ 50-מבוטחים ,לא תחודש הפוליסה הקבוצתית
במועד פקיעתה או בתום תקופת הביטוח ,לפי המוקדם.
	12.המצאת הפוליסה ודף פרטי הביטוח למבוטח
12.1.החברה תמציא לכל מבוטח בסמוך למועד הצטרפותו העתק של הפוליסה ודף פרטי
ביטוח המפרט את הזכויות המוקנות לו מתוקף הפוליסה.
12.2.דף פרטי הביטוח יכלול לכל הפחות את הפרטים הבאים:
12.2.1.שם המבטח וזיהוי פוליסת הביטוח הקבוצתי החלה לגביו;
12.2.2.הגבלות על היקף הכיסוי (לרבות תקופת אכשרה ככל שקיימת) וכן הנסיבות
בהם יפקעו זכויותיו על פי הפוליסה ,אם ישנן ,וזכויותיו בעת פקיעה כאמור;
12.2.3.שיעור דמי הביטוח ,סכומם ומועדי תשלומם;
12.2.4.סכומי הביטוח או דרך חישובם לפי תקנה (4ב) לתקנות ביטוח חיים קבוצתי;
12.2.5.הכיסוי הביטוחי;
12.2.6.פירוט תניית ההשתתפות ברווחים אם נכללה בפוליסה;
12.2.7.כתובת להגשת תביעה לתשלום תגמולי ביטוח ולבירור זכויותיו וחובותיו לפי
הפוליסה.
	13.פירושים בפוליסה זו
13.1.לשון יחיד כוללת לשון רבים ולהיפך.
13.2.לשון מין זכר כוללת לשון מין נקבה ולהיפך.
13.3.כותרות הסעיפים באות לשמש מקומות בלבד ואין להשתמש בהן כפירוש פוליסה זו.
	14.התיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה
הביטוח; סעיף זה יחול על כלל הכיסויים בפוליסה כל עוד לא נקבע הסדר מיטיב אחר
בנספח הרלוונטי לתביעה.
	15.הודעות
כתובת הצדדים לצורך מתן הודעה בקשר להוראות פוליסה זו הן:
בעל הפוליסה :ארם גמולים -חברה לניהול קופות גמל בע"מ
ז'בוטינסקי  ,33רמת גן
		
החברה:
		

הראל חברה לביטוח בע"מ
רח' אבא הלל  3רמת-גן

כל הודעה שתישלח בדואר רשום לפי הכתובות המפורטות לעיל תיחשב כהודעה שנתקבלה
כדין ע"י הנמען תוך  72שעות מזמן המסר המכתב הכולל את ההודעה בדואר ולשם הוכחת
המסירה יספיק להוכיח שהמכתב הושם בדואר.
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	16.כפיפות
על פוליסה זו חלות הוראות ההסדר התחיקתי ,לרבות חוק חוזה ביטוח ותקנות ביטוח חיים
קבוצתי והיא כפופה לאישור הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר .בכל
מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה להוראות קוגנטיות בהסדר התחיקתי יחולו הוראות
ההסדר התחיקתי.
17.כללי
מקום השיפוט היחיד והבלעדי בכל הקשור או הנובע מהסכם ביטוח זה יהיה בכל בית משפט
מוסמך בישראל.
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נספח מס' 1
הצהרת בעל הפוליסה
באמצעות מורשה חתימה מטעמו
הואיל :ובעל הפוליסה מתקשר בחוזה לביטוח חיים קבוצתי בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי
ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי) התשנ"ג ( 1993 -להלן“ :התקנות");
והואיל :ועל פי סעיף  5לתקנות מצהיר בעל הפוליסה כי לעניין היותו בעל פוליסה הוא פועל
באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד ואין לו כל טובות הנאה מהיותו בעל פוליסה;
והואיל :והח"מ הינו נושא משרה אצל בעל הפוליסה והינו מורשה חתימה מטעמו המוסמך
לחתום על הצהרה זו בשם בעל הפוליסה ולהתחייב בשמו בכל האמור בה.
לפיכך מצהיר ומתחייב בעל הפוליסה כדלקמן:
1 .בעל הפוליסה מצהיר כי לעניין היותו “בעל פוליסה" ,הוא פועל באמונה ובשקידה לטובת
המבוטחים בלבד ואין לו כל טובת הנאה מהיותו “בעל פוליסה".
2 .המבוטחים בפוליסת ביטוח החיים הקבוצתי הינם:
עובדים אצל בעל הפוליסה.
חברים בתאגיד שהינו בעל הפוליסה ואין הביטוח המטרה העיקרית של ההתאגדות.
בני זוגם של עובדים אצל בעל הפוליסה או חברי תאגיד שהינו בעל הפוליסה (לפי העניין)
ובתנאי שהינם מבוטחים במסגרת פוליסה זו.
מקבלי שירותו של ספק השירותים שהינו בעל הפוליסה והשירות שהם מקבלים ממנו
אינו בעסקי ביטוח ואין עיקרו של השירות בעשיית ביטוח חיים קבוצתי.
3 .הפרמיה המועברת לחברה על פי הפוליסה:
משולמת במלואה על ידי בעל הפוליסה.
משולמת במלואה או בחלקה על ידי המבוטחים .במקרה זה ,נדרשת הסכמת המבוטחים
להצטרף לביטוח ע"י מילוי “טופס הצטרפות לביטוח" .בעל הפוליסה מודע לחשיבות החתמת
המבוטחים (ככל שנדרש) ועל כן ישתף פעולה עם המבטח לצורך העברת הטפסים החתומים
בהתאם.
4 .ידוע לנו כי המספר המינימלי של המבוטחים על פי ה"תקנות" הינו  50ועל כן אם בתום
תקופת הביטוח יהיה מניין המבוטחים נמוך מ 50-מבוטחים ,הפוליסה לא תחודש לתקופת
ביטוח נוספת.
5 .ידוע לנו כי על החברה להמציא לידי המבוטחים העתק פוליסה ודף פרטי הביטוח .אנו נשתף
פעולה לשם העברת העתק הפוליסה ודף פרטי הביטוח לכל אחד מן המבוטחים.
6 .בעל הפוליסה יפנה את תשומת ליבם של המבוטחים לאפשרות קביעת מוטב/ים ולכך
שבהעדר קביעת מוטבים ,ישולמו תגמולי הביטוח ליורשיהם החוקיים.
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נספח מס' 2
המשכיות
1 .מבוטח יהיה רשאי להמשיך את הביטוח המוקנה לו על פי פוליסה זו במסגרת פוליסת ביטוח
אישית ,ללא צורך במילוי הצהרת בריאות ,בכל אחד מהמקרים הבאים:
1 .1.המבוטח עזב את קבוצת המבוטחים מכל סיבה שהיא.
1 .2.הפוליסה הקבוצתית לא חודשה בחברה או בחברה אחרת.
1 .3.הפוליסה הקבוצתית חודשה בחברה או בחברה אחרת אך לא חלה על המבוטח.
1 .4.במקרה של הקטנת סכום הביטוח במסגרת פוליסה זו או במסגרת פוליסה קבוצתית
שתחליפה בחברה אחרת.
2 .זכות המבוטח להמשכיות הביטוח במקרים המצוינים לעיל ,כפופה לתנאים שלהלן:
2 .1.במקרה המפורט בסעיף  1 .1לעיל ,על המבוטח להודיע לחברה על רצונו להמשיך את
הביטוח תוך  60ימים מיום עזיבת המבוטח את קבוצת המבוטחים.
2 .2.במקרים המפורטים בסעיפים  1.3 ,1.2ו 1 .4-לעיל ,החברה תפנה בכתב לכל מבוטח
או לקבוצת המבוטחים אשר הפוליסה אינה מתחדשת לגביהם לפי העניין ,ותציע
אפשרות מעבר לפוליסת המשך לעיל בתוך  60ימים ממועד הודעת המבטח.
3 .סכום הביטוח בפוליסה האישית יהיה עד  70%מסכום הביטוח בו היה מבוטח בפוליסה זו
או שיעור אחר בהתאם לנקוב בדף פרטי הביטוח .במקרה של הקטנת סכום הביטוח כאמור
בסעיף  1 .4לעיל ,סכום הביטוח הניתן לרכישה יהיה בגובה ההפרש שבין סכום הביטוח שעל
פי פוליסה זו לסכום הביטוח המוקטן.
4 .הכיסוי בפוליסה האישית ימשך עד הגיע המבוטח לגיל  60או גיל אחר הנקוב בדף פרטי הביטוח.
5 .תחילת הביטוח בפוליסת ההמשך תהיה מיום הפסקת הביטוח או הפחתת סכום הביטוח,
לפי העניין.
6 .מבוטח יהיה רשאי לרכוש במסגרת פוליסת ההמשך תגמולי ביטוח מופחתים.
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נספח מס' 3
התאמת דמי הביטוח
1 .הגדרות
“1 .1.הוצאות"  -סכומי הביטוח ששולמו ,סכומי הביטוח שעומדים לתשלום (תביעות
תלויות) במהלך תקופת ההתחשבנות.
“1 .2.הכנסות"  -שיעור מתוך הפרמיות ששולמו בגין תקופת ההתחשבנות הנקוב בדף
פרטי הביטוח.
1 .3.״רווח" או “הפסד"  -ההפרש ,החיובי או השלילי בהתאמה ,בין ההכנסות ובין ההוצאות
כמוגדר לעיל.
“1 .4.תקופת ההתחשבנות"  -התקופה לגביה נערך חישוב הרווח או ההפסד במועד עריכת
ההתחשבנות הנקוב בדף פרטי הביטוח .בשנת הביטוח הראשונה תקופת ההתחשבנות
הינה שנת ביטוח אחת ,בשנה השנייה תקופת ההתחשבנות תהיה על פני שתי שנות
ביטוח ובשנה השלישית תקופת ההתחשבנות תהיה על פי שלוש שנות ביטוח.
2 .מדי  18חודשים ,במהלך תקופת הביטוח או לאחריה ,ובהתאם למועדים הנקובים בדף פרטי
הביטוח ,ייערך חישוב מקדם התאמת דמי הביטוח אשר יוכפל בפרמיה הקודמת כמפורט להלן:
הוצאות
מקדם התאמה =
הכנסות
3 .הצמדה למדד
לצורך חישוב ההתאמה ,כל ההכנסות וההוצאות יוצמדו למדד .המדד היסודי של הפרמיה
ושל התביעות יהיה המדד הידוע ביום התשלום .הן ההכנסות והן ההוצאות יותאמו למדד
הידוע ביום חישוב ההתאמה.
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נספח כיסוי ביטוחי מס' 1
ביטוח יסודי  -פטירה מכל סיבה שהיא
1 .הגדרות
“1 .1.מקרה הביטוח"  -מותו של המבוטח מכל סיבה שהיא שארע במהלך תקופת הביטוח.
“1 .2.סכום הביטוח"  -כמפורט בדף פרטי הביטוח בגין כיסוי ביטוחי זה.
“1 .3.המבוטח"  -כהגדרתו בסעיף  3לפוליסה.
2 .תוכן הכיסוי הביטוחי
בקרות מקרה הביטוח ,תשלם החברה למוטבים את סכום הביטוח בכפוף לתנאי הפוליסה.
3 .הגבלות המתייחסות לכיסוי זה:
3 .1.קרה מקרה הביטוח עקב התאבדות (בין אם המבוטח היה שפוי בדעתו ובין אם
לאו) בתוך שנה מיום הצטרפותו של המבוטח לביטוח הקבוצתי ,לא תהא החברה
חייבת בתשלום סכום הביטוח למוטבים .הגבלה זו לא תחול על מבוטח קיים.
3 .2.נגרם מקרה הביטוח בידי המוטב במתכוון  -פטורה החברה מחבותה כלפי אותו
מוטב וחלקו בכיסוי הביטוחי ישולם למוטבים אחרים ככל שקיימים ,בחלקים
שווים .בהעדר מוטבים אחרים יהיה המוטב כמוגדר בסעיף  1.16לפוליסה.
4 .תום תקופת הביטוח על פי כיסוי ביטוחי זה
הביטוח לגבי כל מבוטח על פי נספח זה ,יסתיים בכפוף לנאמר בסעיף  4לפוליסה ולדף
פרטי הביטוח.
5 .הפרמיה
הפרמיה בגין כיסוי ביטוחי זה נקובה בדף פרטי הביטוח .תנאי תשלומה מפורטים בסעיף 6
לפוליסה.
6 .כפיפות לפוליסה
6 .1.נספח זה כפוף לתנאי הפוליסה.
6 .2.במקרה של סתירה בין התנאים הכלליים של הפוליסה לבין התנאים של נספח זה,
יחולו תנאי הנספח.
6 .3.במקרה של סתירה בין התנאים של נספחים שונים יחולו התנאים המיטיבים עם המבוטח.
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