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  לביטוח חיים קבוצתי 3030מס' פוליסה 
 קרנות הסוהריםבבעלות 

 
 בעל ולהודעות להצהרות להצעה, ובהתאם הפוליסה לתקפות בכפוף כי בזאת ומוסכם מוצהר

 מתחייבת ,התחיקתי ולהסדר להוראות לסייגים לתנאים, ובכפיפות הפוליסה ו/או המבוטחים
 מקרה קרות בעת ביטוח תגמולי למוטב לשלם הפניקס חברה לביטוח בע"מ )להלן:החברה(

 ביטוח בפוליסה.
 

לשון מין זכר כוללת לשון מין נקבה , לשון יחיד כוללת לשון רבים ולהיפך -בפוליסה זו 
 ולהיפך, אלא אם נאמר אחרת.

 
 הגדרות .1

 
 בפוליסה זו תהיה משמעות המונחים כמפורט להלן:

 

 .נקוב בדף פרטי הביטוחכ סכון,ללא ערכי חי ביטוח למקרה מוות בלבד,  ביטוח יסודי

ביטוח קבוצתי 
 קודם

 . 31/04/2017ביטוח קבוצתי לחברי בעל הפוליסה שהסתיים ב 

 .הפניקס חברה לביטוח בע"מ החברה

או ספק שירות או תאגיד, ובלבד שקבלת ביטוח חיים קבוצתי לחבריו  מעסיק בעל הפוליסה
עם החברה בחוזה אינה המטרה העיקרית להתאגדות התאגיד, שהתקשר 

 .הביטוח, אשר שמו נקוב בדף פרטי הביטוח כבעל הפוליסה

גיל המבוטח 
בתחילת 

 הביטוח

ההפרש בין תאריך התחלת הביטוח, לבין תאריך לידתו של המבוטח, על פי 
הרשום בתעודת הזהות, אשר יחושב בשנים שלמות. ששה חודשים ומעלה 

 יוסיפו לגיל המבוטח שנה שלמה. 
, אינו תואם את הידוע גיל המבוטחו, במידה ושונה פי שנים שלמות ויחושב על 

יוכיח זאת המבוטח לחברה על ידי המצאת תעודת זהות מתוקנת ומתן אישורים 
בהעדר ציון תאריך לידה בתעודת הזהות, תאריך  הנדרשים על פי כל דין.

 בינואר של שנת הלידה. 1הלידה יחשב ה 

גיל ההצטרפות 
 רביהמ

החברה רשאית לסרב לקבל  שלאחריוהנקוב בדף פרטי הביטוח י הגיל המרב
 לביטוח.  המועמדאת 

גיל מרבי 
 לביטוח

 הגיל המרבי המזכה בסכום הביטוח, כנקוב בדף פרטי הביטוח

דף פרטי 
 הביטוח

מצורף לפוליסה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה, הכולל בין השאר את: מספר 
הכיסויים הנרכשים ושיעור  ום הביטוח,הפוליסה ופרטי הביטוח הספציפי, סכ

 הפרמיה.

, שנמסר מינוי מוטבים מי שנקבע על ידי המבוטח על פי עדכון אחרון בכתב  המוטב
ובהיעדר  במקרה פטירה לפני קרות מקרה הביטוח כזכאי לקבל תגמולי ביטוח

 יורשיו על פי דין. –קביעה כזו 

סדר הה
 התחיקתי

לרבות חוק וראות הממונה מכוח חוקים אלו, כל החוקים, התקנות, הצווים וה
ותקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )ביטוח חיים  1981 –חוזה הביטוח, התשמ"א 

, את התנאים החלים על בעל הפוליסהרו אשר יסדי, 1993 –קבוצתי(, תשנ"ג 
 , כפי שיחולו מעת לעת.פוליסה זולבקשר החברה המוטב ו ,המבוטח

 

 שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתו וחיסכון ביטוח ן,ההו שוק על הממונה הממונה
 .2005  -ה "התשס גמל(,-פיננסיים )קופות

סך התשלומים שעל המבוטח או על הפוליסה להעביר למבטח עבור כל  הפרמיה
 מבוטח בגין פוליסה זו, בהתאם לתנאיה וכמפורט בדף פרטי הביטוח.
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טרפות ובה נתונים אודות מצב בריאותו, מהווה חלק בלתי נפרד מטופס ההצ הצהרת בריאות
 .ע"י החברה טרם הקבלה לביטוח ככל שנדרשה

 

בטרם קבלתו לביטוח, בו הביע  המועמד לביטוח טופס שמולא ונחתם על ידי טופס הצטרפות
הסכמתו להצטרף לביטוח ולהשתתף בתשלום דמי הביטוח, זאת  בהתאם 

 לתקנות.

כיסויים 
 ביטוחיים

(, 2יטוח לנכות מוחלטת ותמידית כמפורט בנספח ו)בנספחים נוספים, 
המפורטים בדף פרטי  (4ביטוח  למקרה  מוות מתאונה, כמפורט בנספח ו)

 הביטוח המצורפים כנספחים לפוליסה.

ה שיפוטית ארכעיורשים על פי צו ירושה או צו קיום צוואה שניתנה ע"י  יורשים על פי דין
 מתאימה.

ל פי תנאי הפוליסה ואשר שמו מופיע ברשימת האדם שחייו בוטחו ע מבוטח
 לפוליסה ובכפוף לאמור בדף פרטי ביטוח. 6המבוטחים, כמפורט בנספח 

מדד המחירים לצרכן )כולל פירות וירקות( שקבעה הלשכה המרכזית  מדד
לסטטיסטיקה, או גוף מוסכם אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על  אותם 

קיים ובין אם לאו. אם יבוא מדד אחר במקום נתונים שעליהם בנוי המדד ה
המדד הקיים, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס בינו לבין המדד 

 המוחלף.

בחודש של תחילת הביטוח. המדד הבסיסי מותאם  1 -המדד האחרון הידוע ב מדד יסודי
 .1000 -נקודות( מחולק ב 100) 1959למדד חודש ינואר 

 ביטוחי המזכה בתגמולי ביטוח, כהגדרתו בנספחי הפוליסה.אירוע   מקרה ביטוח

חוזה ביטוח שבין בעל הפוליסה לבין החברה לרבות דף פרטי ביטוח,  התנאים  פוליסה
 הכלליים, פרקי הכיסויים הביטוחיים וכל נספח ותוספת המצורפים לו.

פרקים  
 ביטוחיים

 כיסויים ביטוחיים נוספים כמפורט בדף פרטי הביטוח.

סך התשלומים שבעל הפוליסה חייב להעביר לחברה בגין כלל המבוטחים  פרמיה
 שאושרו לביטוח ע"י החברה בפוליסה זו.כמפורט בדף פרטי הביטוח.

הסכום שישולם ע"י המבטח בקרות מקרה הביטוח כמפורט בדף פרטי  סכום ביטוח
 הביטוח.

ת מקרה ביטוח מזכה על פי סכום הביטוח אותו תשלם החברה למוטב, בקרו תגמולי ביטוח
 הפרקים הביטוחיים, לפי העניין.

 תום תקופת
 הביטוח

בדף פרטי  5הביטוח לגבי כל מבוטח מסתיים באחד המקרים המצוינים בסעיף 
 הביטוח.

התקופה המוסכמת בין בעל הפוליסה לחברה כמפורט בדף פרטי הביטוח,  תקופת הביטוח
 ם, בכפוף לתנאי הפוליסה.במהלכה או בחלק ממנה, יבוטחו המבוטחי

 
 תנאים מקדמיים לתוקף הפוליסה .2

 
 דף פרטיל 1בסעיף כמצוין  הפוליסה נכנסת לתוקפה, החל מיום תחילת הביטוח .א

קבלת  או קבלת אמצעי תשלום שניתן לגבות ממנו, תשלום הפרמיהובכפוף ל ביטוח
  ב בתקנות.כמחוי הוחתימת בעל הפוליסה על הצהר מבוטחיםרשימת 

 
מבוטחים אשר הועברו ממסגרת ת הפוליסה לתוקפה כאמור לעיל מתייחסת לכניס .ב

והמופיעים  ברשימה שהעביר בעל הפוליסה בתחילת מועד  קבוצתי קודם חיים ביטוח
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וזאת ללא חיתום, תוך שמירה על  לפוליסה זו ,בה התקשר בעל הפוליסה ,ההסכם.
 .הרצף הביטוחי

 
תיכנס  רף לאחר תאריך תחילת הביטוח,שביקש להצטחבר אצל בעל הפוליסה, לגבי  .ג

 בהתקיים כל התנאים המצטברים הבאים: לתוקף פוליסהה
 
שהועברה ע"י בעל הפוליסה  ת מבוטחים רשיממסגרת פרטיו התקבלו בחברה, ב .ד

 ושגילו אינו עובר את הגיל המרבי. לפוליסה( 6בכתב )כמפורט בנספח 
 
מבוטחים שהחלה חברותם אצל  חדשים לעניין פוליסה זו ייחשבו מועמדים לביטוח .ה

בעל הפוליסה לאחר מועד תחילת תקופת ההסכם, והגישו בקשת הצטרפות עבורם 
 חודשים מיום תחילת חברותם אצל בעל הפוליסה. 12ועבור בני/ות זוגם  בכתב תוך 

 
חודשים ממועד תחילת  12אשר יגישו בקשת הצטרפות בחלוף  מועמדים לביטוח .ו

יהיו חייבים במילוי הצהרת בריאות. המצורפת  העסקתם אצל בעל הפוליסה,
 לפוליסה זו, וקבלתם לביטוח מותנית באישור בכתב מאת המבטח. 

 
שהגישו בקשת הצטרפות לאחר מועד תחילת ההסכם,  מועמדים לביטוחלגבי  .ז

תוקף הביטוח יתחיל בראשון לחודש העוקב בו הוגשה בקשת ההצטרפות 
 .ולאחר אישור החברה לביטוח

 
לגבי מבוטח שהצטרפותו מותנית במילוי הצהרת בריאות, תוקף  כייובהר  .ח

 הביטוח יתחיל באחד לחודש העוקב בו אישר המבטח את קבלתו לביטוח.
 

בגינו,  בחברהבפועל  או אמצעי גביה שניתן לגבות ממנו התקבלה פרמיה ראשונה .ט
רמיה כפוף להסכמה בכתב של המבוטח. מועמד לביטוח ככל שהמבוטח משלם פ

  לא יהיה מבוטח. בחברה, התקבלה בגינו הסכמה בכתב  שלא
 

 רבה לקבלו לביטוח. יהחברה לא ס .י
 

 בן/ בת זוג של מבוטח קיים יהיה מבוטח כל עוד המבוטח הראשי )בן זוגו( מבוטח .יא
 65חבר מבוטח שנפטר לפני גיל של למרות האמור בן זוג . פוליסה זובמסגרת 

 פטירתו/ה לפי המוקדם ביניהם או מועד 65ימשיך להיות מבוטח עד גיל 
 

 במועד הקבלה לביטוח. חיים)לפי עניין( בן זוגו /או והמבוטח  .יב
 

עונה על הגדרת המבוטחים כפי שצוינה לעיל ולא הופיע ברשימת המבוטחים בתום  .יג
 לב, אך שולמה עבורו פרמיה.

 
אם קיבלה החברה דמי ביטוח בגין מועמד לביטוח, הכיסוי לא יפקע לפני תום 

ת הביטוח אלה אם כן הודיע החברה למבוטח ולבעל הפוליסה על אי תקופ
הסכמה לקבלו לביטוח ועל דרישה להפסקת תשלומי הביטוח בגין אותו אדם 

לרבות החזר פרמיה  במידה ושולמה, זאת תוך שלושה חודשים מיום דיווח בעל 
 ות קובץ המבוטחים.עהפוליסה על צירופו באמצ
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 תום תקופת הביטוח .3
 

מסתיים באחד המקרים להלן, הקודם  )ככל שבוטח( ובן/בת  זוגו טוח לגבי כל מבוטחהבי
 הם:ימבינ

 
 המרבי לביטוח המצוין בדףהמבוטח לגיל  אשר במהלכו הגיעהביטוח חודש  .א

 ובתנאי שהמבטח לא המשיך לקבל פרמיה עבורו. פרטי הביטוח
 

 אי שהמבטחובתנ לדף פרטי הפוליסה 1בסעיף  מפורטבתום תקופת הביטוח כ .ב
  לא המשיך לקבל פרמיה עבורו. 

 
ובתנאי  המבוטח חברותו אצל בעל הפוליסהבו הפסיק  הביטוח בתום חודש .ג

 שהמבטח לא המשיך לקבל פרמיה עבורו.
 

זו, כל עוד המבוטח הראשי נכלל  בן/בת זוג יהיה מבוטח במסגרת פוליסה .ד
 במסגרת הביטוח.

 
 90מאת בעל הפוליסה, בתום במקרה של בקשת ביטול הסכם הביטוח למבטח  .ה

 יום מהמועד בו הוגשה ובכפוף לתשלום פרמיה.
 
 

 חבות החברה .4
 
 פוליסה תשלםה פי הפרקים הביטוחיים של-בקרות מקרה ביטוח המכוסה על .א

 החברה למוטבים את סכום הביטוח כמפורט בדף פרטי הביטוח. 
 

 חבות החברה נקבעת בהתאם לאמור בפוליסה ובהסדר התחיקתי. .ב
 
 

 ת הגילוי חוב .5
 

לחוק  43 -ו 6-8 סעיף יחולו הוראות  לעניין מבוטחים שנדרשו להצהיר על מצב בריאותם
 חוזה ביטוח.

 
 תשלום פרמיות .6
 
 הפרמיות תשולמנה בזמני הפירעון הקבועים בדף פרטי ביטוח.  .א
 

 
הפרמיה לפרקי הביטוח המצורפים לפוליסה תקבע ע"י החברה במועד שנקבע  .ב

התאם להרכב הגילאים של קבוצת המבוטחים באותו מועד בהצטרפות לפוליסה, ב
 ים נוספים.יו/או מאפיינים רלוונט

 
( החברה תהיה רשאית 4וליסה )נספח במידה ויש מנגנון התאמת פרמיה בתנאי הפ .ג

 להתאים את הפרמיה מדי תקופה.
 
ר שא הצמדה וריבית צמודה כמפורט בהסדירמיה שלא שולמה במועדה תפ .ד

 התחיקתי. 
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בגין כל מבוטח ייגבה ע"י בעל הפוליסה, ויועבר במרוכז ע"י               הפרמיה .ה

 .בעל הפוליסה למבטח
 
 

 פיגור בתשלום   .7
 

לחוק חוזה ביטוח ביחס  15סעיף הוראות החברה תפעל לפי לא שולמה פרמיה במועדה, 
 לבעל הפוליסה.

 
 

 חידוש הכיסוי הביטוחי .8
 

ן הסכמה בכתב של החברה, ויעשה בתנאים במקרה של ביטול הפוליסה יהיה החידוש טעו
  .המקובלים בחברה באותה עת

 
 
 קביעת המוטב ושינויו .9

 
 לקבוע ולשנות בכתב את המוטב הרשום המבוטחבטרם אירע מקרה הביטוח, רשאי  .א

 .כתב מינוי המוטביםב
 

 אחרת. המבוטח החלוקה בין המוטבים תהיה בחלקים שווים, אלא אם קבע  .ב
 

 היו המוטבים יורשיו החוקיים של המבוטח. י -לא נקבעו מוטבים .ג
 
 בטרם נרשם בכתב מינוי המוטביםאת הסכום המגיע למוטב הרשום  חברהשילמה ה .ד

ובין על פי  המבוטחבה אחר כמוטב במקומו, בין על פי הוראה בכתב בחתימת 
 חברהצוואתו המאושרת על ידי בית המשפט המורה על תשלום לאחר, תהא ה

 לפי אותו אחר וכלפי בעל הפוליסה, עזבונו ומי שיבוא במקומו.משוחררת מכל חבות כ
 

 
 הגשת תביעות לתשלום סכום הביטוח .10

 
 או בהיעדרו על בקרות מקרה הביטוח, על בעל הפוליסה, המבוטח או המוטב .א

מיום  תוך זמן סבירלחברה  , לפי העניין, להודיע יורשיו של המבוטח עפ"י דין 
וליסה תשחרר את המבוטח ואת המוטב מחובת הודעת בעל הפ שנודע לו על כך.

 מתן ההודעה ולהיפך.
 

 עם קבלת תביעה לתשלום תגמולי ביטוח, תעביר החברה טופס תביעה ופירוט .ב
 אודות מסמכים הנדרשים לבירור החבות.

 
צירוף מסמכים בהתאם , בבה צוינה סיבת המוות תעודת פטירה -  פטירה במקרה

שקיימים בידיהם ואם אין ברשותם יהיה עליהם באופן סביר, ככל  לצורכי החברה
יום ממועד מילוי כל הדרישות עפ"י  7תוך  לעזור לחברה להשיגם ככל שיוכלו.

הוראת סעיף זה, ישלם המבטח למוטב את הסכום המגיע על פי הפוליסה, או 
 תדחה את התביעה ותנמק את החלטתה
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מך באופן סביר ככל החברה רשאית לבקש מידע או מס  - מקרה תביעה על נכות
 שקיימים בידיהם ואם אין ברשותם יהיה עליהם לעזור לחברה להשיגם ככל שיוכלו.

 
 /או תנהל חקירה לבירור חבותה באופן החברה תפעל באופן סביר לבירור חבותה ו .ג

תוך זמן סביר  ,בדיקה רפואיתבמקרה של תביעת נכות היא רשאית לדרוש וסביר 
 . .ובאופן סביר על חשבונה

 
 מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים ימים 30 תוך תגמולי הביטוח ישולמו .ד

 .הדרושים לבירור חבותו
 

 החברה רשאית לדחות את התביעה לתגמולי ביטוח על פי ההסדר התחיקתי  .ה
  ובכפוף לפירוט נימוקי הדחייה בכתב. 

 
 קבלת יום מיום 30' או לאחר דיום כאמור בסעיף  30לסכומים שישולמו לאחר  .ו

המסמכים הדרושים לצורך בירור חבות החברה, יתווספו הצמדה וריבית צמודה על 
 ההסדר התחיקתי.פי 
 

 התיישנות .11
 

תקופת ההתיישנות לעניין תביעת תגמולי הביטוח היא שלוש שנים ממועד קרות 
יתה עילת התביעה נכות יה והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. מקרה הביטוח.

ממחלה או מתאונה, תימנה תקופת ההתיישנות מיום שקמה  שנגרמה למבוטח
 פוליסה זו.למבוטח זכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי תנאי 

 
 הצהרת בעל הפוליסה .12

 
היותו בעל הפוליסה, הוא פועל באמונה ובשקידה בעל הפוליסה מצהיר כי לעניין 

  אמורה על פי   הלטובת המבוטחים ואין לו כל טובת הנאה מהיותו בעל הפוליס
 )להלן: 1993 -חיים קבוצתי( התשנ"ג -הפיקוח על עסקי ביטוח )ביטוח בתקנות 

 .1מצ"ב נספח   "התקנות"(
 
 

 ניהול רשימות .13
 

בעל הפוליסה יעביר לחברה את רשימת המבוטחים בפוליסה זו במועד שנקבע בדף 
פרטי ביטוח. הרשימה תועבר באמצעות מדיה מגנטית או רשימות ותכלול את שם 

הזהות שלו וכתובת למשלוח דואר ושאר -וטח, תאריך לידתו, מספר תעודתהמב
 . 6הנתונים כפי שמופיעים בנספח 

 
 

 התחייבות החברה למשלוח פוליסה  .14
 

החברה מתחייבת להמציא לכל אחד מהמבוטחים העתק פוליסה ו"דף פרטי ביטוח", 
 6ור בתקנה בה יפורטו הזכויות המוקנות למבוטח מכוח הפוליסה, הכל על פי האמ

 לתקנות. 
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 הודעות והצהרות .15
 

כל שינוי בפוליסה או בתנאיה, ייכנס לתוקפו רק אם החברה הסכימה לכך בכתב  .א
 ורשמה רישום מתאים על כך בפוליסה.

 
 שיהיו הטפסים גבי על תוגש בכתב, הפוליסה לתנאי בהתאם להגיש שיש בקשה לכ .ב

 .במועד הבקשה עניין, לאותו חברהב מקובלים
 

ה של החברה תחשב כאילו התקבלה בידי בעל פוליסה והמבוטח אם נשלחה הודע .ג
לכתובת האחרונה בישראל שמסרו לה. הוראה זו תחול גם על הודעות שישלחו בעל 

 החברההפוליסה, המבוטח או המוטב לחברה, אין באמור כדי לגרוע בחובות 
 בהתאם להסדר התחיקתי לעניין איתור מוטבים.

 
 . 5345433גבעתיים  53דרך השלום בכתב לכתובתה:  הודעה לחברה תימסר .ד

הכתובת מעודכנת באתר האינטרנט של חברת הפניקס ובנייר המכתבים ותתעדכן 
 בהתאם במקרה של שינוי.

 
החברה, בעל הפוליסה והמבוטח לפי העניין, חייבים להודיע בכתב על שינוי  .ה

 בכתובתם.
 

 מקום שיפוט .16
 

מהסכם ביטוח זה יהיה בכל בית משפט בישראל מקום השיפוט בכל הקשור או הנובע 
 המוסמך לכך.

 
 

 מיסים והיטלים .17
 

  ,דרישתה עם מיד לחברה, לשלם חייב  ,העניין לפי ,המוטב או המבוטח, הפוליסה, בעל
 על או הפרמיה על המוטלים או הפוליסה החלים על והאחרים הממשלתיים המיסים את

 במועד קיימים המיסים האלה אם בין סה,הפולי פי-על לשלם חייבת שהחברה התשלומים
 .מכן שלאחר במועד יוטלו הם אם ובין הפוליסה הוצאת
 

 סתירות .18
 

במקרה של סתירה בין התנאים הכלליים של הפוליסה ובין התנאים של נספח מסוים, ככל 
 שקיים, יחולו תנאי הנספח המסוים על ההטבות הנובעות ממנו.

 
 :פרושים בפוליסה זו .19

 לשון מין זכר כוללת לשון מין נקבה ולהיפך.ללת לשון רבים ולהיפך.לשון יחיד כו .א
כותרות הסעיפים באות לשמש ציון מקומות בלבד, ואין להשתמש בהן כפרוש     .ב

 פוליסה זו.
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 דף פרטי ביטוח חיים קבוצתי
 

 )להלן: "הפוליסה"( שנחתמה  3030מספר פוליסה 
 
  "בעל הפוליסה"()להלן: קרנות הסוהרים ןבי

 .9777514הר חוצבים ירושלים  14הרטום בכתובת: 
 
 

 ."החברה"()להלן: הפניקס חברה לביטוח בע"מ ןלבי
 5345433גבעתיים  53דרך השלום בכתובת: 

 
 תקופת הביטוח .1

 
 .30/04/2022 ותסתיים בתאריך 01/05/2017 תקופת הביטוח תחל בתאריך

)להלן: תקופת חוזר חלילה דדית בכתב, וניתן להאריך את תוקף הפוליסה, בהסכמה ה
 יום לפחות, טרם תום תקופת הביטוח. 60הביטוח(. הארכת תוקף הפוליסה תבוצע 

 
 כיסויים ביטוחיים, סכומי ביטוח ופרמיות .2

 

 כיסוי
טווח 
 גילאים

 סכום ביטוח למקרה פטירה
פרמיה 
חודשית 
 למבוטח

 הערות

 כיסוי למקרה פטירה -ריסק 
עד גיל 

30 
320,000 28 

 12יאות למצטרפים לאחר הצהרת בר
חודשים  ממועד תחילת החברות אצל בעל 

 הפוליסה.

 65 480,000 31-45 כיסוי למקרה פטירה -ריסק 
 12הצהרת בריאות למצטרפים לאחר 

חודשים  ממועד תחילת החברות אצל בעל 
 הפוליסה.

   65 320,000 46-57 כיסוי למקרה פטירה -ריסק 

   88 160,000 58-65 כיסוי למקרה פטירה -ריסק 

 כיסוי למקרה פטירה -ריסק 
 66גיל 

 ואילך
80,000 88 

סכום הביטוח ישולם לנפטר הראשון מבין בני 
 שנים. 65הזוג שגילם מעל 

נכות מוחלטת ותמידית למבוטח 
 המועסק בשירות בתי הסוהר.

18-57 
מסכום הביטוח  50%הקדמת 

 לו זכאי בעת פטירה
-   

לכל  ברות ביטוח למקרה מוות
 מבוטח 

  

המבוטח יהיה רשאי לרכוש 
מאת המבטח ביטוח במסגרת 
פוליסה פרטית למקרה מוות, 

על פי בקשתו בכתב וללא 
צורך בהוכחה של מצב 
בריאותו בהתאם לתנאי 

 הנספח.

-   

 "עוד בחיים"
18 

 ואילך
מסכום הביטוח  50%הקדמת 

 לו זכאי בעת פטירה
-   

 
הביטוח המזכה לפי הכיסוי, כל עוד הפוליסה בתוקף  סכומי הביטוח ישולמו בקרות מקרה

 ובכפוף לתנאי הפוליסה והכיסויים.
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כום הביטוח עקב היותו במצב סופני ונפטר שנים מחצית מס 65שולם לבן זוג שגילו מעל 
המבוטח הראשי, ישולם למוטבים מחצית סכום הביטוח שנותר והביטוח  עבור בן הזוג 

 יסתיים.
 

ע"י המבוטח הפוליסה ותועבר במלואה  %100הפרמיה בגין הכיסויים משולמת  .א
 לכל חודש. 15 -ללחברה ע"י בעל הפוליסה עד 

 
 .יחודשמועד תשלום הפרמיה יהיה  .ב

 
 ואינו צמוד למדד. סכום הביטוח והפרמיה לכל מבוטח קבוע .ג

 
רשאית החברה להודיע  על ביטול הפוליסה, לבעל  -לא שולמה הפרמיה במועד  .ד

 פי המועדים הקבועים בו.-הפוליסה ולמבוטח, בהתאם לאמור בחוק ועל
 

 . 4חשבון רווח והפסד כמפורט בנספח הפרמיה תעודכן בהתאם ל .ה
 
 
 
 
 
 
 
 

 )*( הבהרות לעניין כיסוי הריסק למקרה פטירת בן/ת זוג:
 
שנים, יסתיים  65לפני בן הזוג, וטרם מלאו לבן הזוג  החבר אם נפטר המבוטח הראשי .1

)לאמור הביטוח יסתיים עם שנים. 65הביטוח עבור בן זוג בתום החודש בו מלאו לו 

 ,לפי המוקדם. 65פטירת בן הזוג או עם הגיעו לגיל 

שנים, ישולם סכום  65הראשי לפני בן הזוג, וגילו של בן הזוג מעל  המבוטחאם נפטר  .2

הביטוח למוטבים והביטוח עבור בן הזוג יסתיים. )לאמור הביטוח יסתיים עם פטירת 

 הראשון משני בני הזוג(

הראשי, ישולם סכום הביטוח   החבר  שנים, ולפני שניפטר  65אחר גיל נפטר בן זוג ל .3

למוטבים בהתאם לגילו של בן הזוג ביום הפטירה.  והביטוח עבור המבוטח הראשי 

 יסתיים.

מבוטח ראשי שהיה במצב סופני ושולם לו מחצית מסכום הביטוח, הרי שבמקרה  .4

ם הביטוח הנותר. עם קבלת יהיה זכאי למחצית סכו 65פטירת בן הזוג שגילו מעל 

 הסכום הנותר יסתיים עבורו הביטוח.  

שנים מחצית מסכום הביטוח עקב היותו במצב סופני  65שולם לבן זוג שגילו מעל  .5

ונפטר בן הזוג, ישולם למוטבים מחצית סכום הביטוח הנותר והביטוח עבור המבוטח 

 הראשי יסתיים.
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 ניהול הביטוח:ופרטים  .3
 

למבוטחים חדשים  )הצהרת בריאות( הצטרפות לביטוח כוללת חיתום :חיתום .א
 חודשי חברות אצל בעל הפוליסה. 12לאחר 

 
 שנים. 18 :גיל הצטרפות מינימאלי .ב

 
 שנים. 45 :גיל הצטרפות מרבי  .ג

 
 לפי עניין.וכמפורט בטבלת הכיסויים הביטוחיים  :גיל מקסימאלי לביטוח .ד

 
 יסה זו: מבוטחים בפול .ה

 
 חבר אצל בעל הפוליסה  .01

 
בן/בת זוג של מבוטח, במידה וצורף על פי תנאי הפוליסה לביטוח זה, וכל עוד  .02

למעט במקרה בו המבוטח  המבוטח הראשי מבוטח על פי תנאי פוליסה זו. 
הביטוח יסתיים בהגיע בן/בת הזוג  65הזוג טרם מלאו  /בתהראשי נפטר ולבן

 וקדם מביניהם.או פטירתו לפי המ 65לגיל 
 

 
 בכל חודש ,לחברה בגין הביטוח שתועברבעל הפוליסה יעביר רשימת מבוטחים  .ו

 .6כמפורט בנספח ו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 
 
 
 
 

 הפניקס חברה לביטוח בע"מ                       קרנות הסוהרים
 חתימת החברה  חתימת בעל הפוליסה                                         
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 1נספח 

 

 הצהרת בעל הפוליסה

 

חיים -להתקשר ע"י פוליסה לביטוח "הפניקס חברה לביטוח בע"מ"וביקשנו מ  -הואיל 
חיים קבוצתי( -קבוצתי, בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )ביטוח

)להלן: "התקנות"(, וע"י כך אנו מהווים "בעל פוליסה"  1993 -התשנ"ג 
 .קבוצתיחיים  -בביטוח

 לפיכך ,

אנו מצהירים כי אנו פועלים באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד ואין לנו כל  .1
 בתקנות. 5טובת הנאה כבעל הפוליסה, על פי האמור בסעיף 

 

 :החיים הקבוצתי בחברתכם הינם-אנו מצהירים כי המבוטחים בפוליסת ביטוח .2

 

גם את  X-ג נא לסמן בבמשבצת הרלוונטית. אם ישנם בני/בנות זו Xנא לסמן 
 השלישיתהמשבצת 

 

 עובדים של בעל הפוליסה.      □

X של  ת, ואין הביטוח המטרה העיקריחברי תאגיד בעל הפוליסה
 ההתאגדות.

X     .בני/בנות זוגם של הנ"ל 

מקבלי שירות מבעל הפוליסה והשירות שהם מקבלים ממנו אינו בעסקי  □
 יטוח.ביטוח ועסקו של בעל הפוליסה אינו בב

 

 הפרמיות לפי הפוליסה: .3

 במשבצת הרלוונטית Xנא לסמן 

 אינן משולמות על ידי המבוטחים    □ 

X  .משולמות במלואן או בחלקן ע"י המבוטחים 

 

במקרה זה, נדרשת הסכמת המבוטחים להצטרף לביטוח ע"י מילוי "טופס 
הצטרפות לביטוח". בעל הפוליסה מודע לחשיבות החתמת המבוטחים 

ל שנדרש( ועל כן ישתף פעולה עם המבטח לצורך העברת הטפסים )ככ
 החתומים בהתאם.

בעל הפוליסה יעביר קובץ מבוטחים בהתאם למועד וסכום התשלום של 
 לפוליסה. 6הפרמיה  ובמבנה כפי שמפורט בנספח 

 

, ואנו מודעים  50פי התקנות הינו -ידוע לנו כי המספר המינימאלי של מבוטחים על .4
במועד כלשהו במהלך תקופת הביטוח, ירד מספר המבוטחים לפחות לכך שאם, 

, לא תחודש הפוליסה במועד פקיעתה, או בתום תקופת הביטוח, לפי  50 -מ
 המוקדם. 

 

                        קרנות הסוהרים -בעל הפוליסה ולראיה באנו על החתום 

 

וכניות הביטוח ומפרק ערה: נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים הכלליים, תה
 הכיסויים ביטוחיים והוראותיו ייקראו בכפוף לאמור בהם. 
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 חבר בלבד ( הצטרפות1א ) 2נספח  

 

 בעל הפוליסה( -)להלן קרנות הסוהריםבבעלות  3030מספר חיים קבוצתי -בפוליסה לביטוח

 אני הח"מ: שם משפחה__________________    שם פרטי:________________

 ______ כתובת _______________ת"ז ___________תאריך לידה ___מספר 

 כתב מינוי מוטבים    

 אני קובע בזה כי המוטבים במקרה מותי חו"ח הינם )סמן ומלא בתיבה להלן(: 

 יורשי על פי דין - □

 או

שם 

 משפחה

שם 

 פרטי

תאריך  מס' תעודת זהות

 לידה

 % קירבה 

 חלקים

 כתובת

              /    /    

              /    /    

              /    /    

              /    /    

 .אם לא צוינו חלקים, אבקש לחלק הכספים שווה בשווה בין המוטבים הרשומים 

 .אם לא צוינו מוטבים כלל, יחולקו הכספים ליורשי על פי דין 

 

 -)סמן ב יתי, אז יועבר חלקו אל:במקרה שאחד או יותר מהמוטבים הנ"ל ימות לפני או יחד א

X) 

 בחלקים שווים ביניהם. –_________  לשאר המוטבים 

 באופן יחסי לחלקם בטבלה. –_________   לשאר המוטבים 

 _________   ליורשיו על פי דין של המוטב שנפטר.

 _________   ליורשי על פי דין

 הודעה זו מבטלת כל כתב מינוי מוטבים קודם שמסרתי לכם, מכל סוג שהוא, בגין פוליסה זו.

שם המבוטח____________  ת.ז _____________ תאריך_____________ 

 חתימה_______
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 ( חבר ובן/בת זוג2א ) 2נספח 

 הפוליסה( בעל -)להלןקרנות הסוהרים בבעלות  3030חיים קבוצתי מספר -בפוליסה לביטוח

 אני הח"מ: שם משפחה________   שם פרטי:________ -מבוטח ראשי 

 _____ כתובת__________________ תאריך לידה ____ מספר ת"ז __________ 

 

 כתב מינוי מוטבים מבוטח ראשי

אני קובע בזה כי המוטבים במקרה מותי חו"ח הינם )סמן ומלא בתיבה  -  מבוטח ראשי

 להלן(: 

 י על פי דיןיורש - □

 או

שם 

 משפחה

שם 

 פרטי

תאריך  מס' תעודת זהות

 לידה

 % קירבה 

 חלקים

 כתובת

              /    /    

              /    /    

              /    /    

              /    /    

 

 יסה זו.הודעה זו מבטלת כל כתב מינוי מוטבים קודם שמסרתי לכם, מכל סוג שהוא, בגין פול

 חתימה__________טח ראשי __________  ת.ז ________תאריך_______שם המבו

 

 כתב מינוי מוטבים בן/בת זוג

  -מבוטח בן/בת זוג  

מספר ת"ז _________תאריך  פרטי בן/בת זוג: שם בן/בת  הזוג_________ 

 לידה_________ 

 א בתיבה להלן(: אני קובע בזה כי המוטבים במקרה מותי חו"ח הינם )סמן ומל

 יורשי על פי דין - □

 או

שם 

 משפחה

שם 

 פרטי

תאריך  מס' תעודת זהות

 לידה

 % קירבה 

 חלקים

 כתובת

              /    /    

              /    /    

              /    /    

              /    /    

 

 , מכל סוג שהוא, בגין פוליסה זו.הודעה זו מבטלת כל כתב מינוי מוטבים קודם שמסרתי לכם

 חתימה________________תאריך_____________שם המבוטח____________  ת.ז

 

 .אם לא צוינו חלקים, אבקש לחלק הכספים שווה בשווה בין המוטבים הרשומים 

 .אם לא צוינו מוטבים כלל, יחולקו הכספים ליורשי על פי דין 
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 וחטופס בקשת הצטרפות לביט -2נספח 
 

בהתאם למידע המהותי המצורף לו, אני הח"מ, מבקש להצטרף לביטוח חיים הקבוצתי 
 להלן:ט כמפור

 
 

 פרטי החבר )המבוטח  הראשי (

 מין תאריך לידה מספר ת.ז. שם פרטי שם משפחה

         
 

    

 מיקוד ישוב מס' רחוב
 

 טלפון נייד

 מספר אישי: ______________         תאריך גיוס: ________________                  
 

 : אני מסכים כי הדוח השנתי ישלח לדוא"ל שלי בכתובתאישור המבוטח לקבלת דוחות לביטוח בדוא"ל
 

ת באמצעו...................................................................................@...........................   וזאת במקום 
 הדואר. 

 *ככל שיהיה שינוי בכתובת או טלפון המפורטים לעיל, יש להודיע על כך במיידי לחברת הביטוח.

  

 

 פרטי בן/ת הזוג של החבר )המבוטח  הראשי (

 מין תאריך לידה מספר ת.ז. שם פרטי שם משפחה

         
 

    

 מיקוד ישוב מס' רחוב
 

 טלפון נייד

 : אני מסכים כי הדוח השנתי ישלח לדוא"ל שלי בכתובתביטוח בדוא"לאישור המבוטח לקבלת דוחות ל
 

ם באמצעות ...................................................................................@............................    וזאת במקו
 הדואר. 

 להודיע על כך במיידי לחברת הביטוח.ככל שיהיה שינוי בכתובת או טלפון המפורטים לעיל, יש 

 הרשאה לניכוי מהשכר

 
הנני נותן הרשאה לקרנות הסוהרים לנכות ממשכורתי את הפרמיה עבורי ו/או עבור בן/ת זוגי, לצורך תשלום 

 דמי הביטוח כפי שתיקבע בין קרנות הסוהרים לבין המבטח.
 

 
................     חתימת המבוטח תאריך ...........................................

............................................................ 

 כתובת למשלוח טופס הצטרפות

 
 .9777514הר חוצבים ירושליים מיקוד  14הרטום  -: קרנות הסוהריםלמשלוח דואר

 
 02-6225350בפקס :  למשלוח
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 ב -2נספח 
 בריאות הצהרת טופס

 

 12 של תקופה לאחר לביטוח להצטרף מבקשים אשר זוגם בנות/לחברים ובני מיועד
הצטרפותם כחברים אצל בעל הפוליסה או למבוטחים המבקשים לרכוש  ממועד חודשים

 ביטוח חיים נוסף במסגרת פרטית. 
 זכר בלשון מנוסח והיעילות הפשטות למען אך ,כאחד ונשים לגברים מיועד הטופס

 
 

 
 :זהות מספר ____________ : פרטי שם ___________ :המשפח שם

____________ 
 

 
 

 פרטים לא כן המחלה סוג

 בשלוש השתמשת או משתמש אתה האם
 סוג ציין כן אם ? טבק השנים האחרונות במוצרי

 וכמות

   

 יש כן, אם . להל הרשומות המחלות מאחת בעבר סבלת או סובל אתה האם לסמן יש
 יתכן כי תידרש למלא שאלון מתאיםוי הפרטים למלא

מטופל  דם לחץ (CVA),מוחי שבץ לב, מחלות
 דם כלי תרופתית, מחלות

   

    סוכרת מטופלת באינסולין

    נשימה ודרכי ריאה מחלות

    בתנועה הפרעות או שיתוקים ,עצבים מחלות

    מעיים ,קיבה ,עיכול דרכי מחלות

    שנים אחרונות 5ממאיר ב  גידול

 או דם ,המין מערכת ,שתן דרכי ,כליה מחלות
 בשתן חלבון

   

או הגשת בקשה  כלשהי האם נקבעה לך נכות
 להכרה בנכות

   

או  פרקים שדרה עמוד ,בגב כאבים או מחלה
 עצמות

   

    כבד ומחלות' הפטיטיס ,איידס

    קבוע באופן תרופות נוטל אתה האם

ב  חוליםבבית  האם עברת ניתוח או  אושפזת
 שנים אחרונות או יעצו לך לעבור ניתוח3

   

____      :משקל מ"ס :גובה
 ג"ק

 

 
 הרופא וכתובתו__________       שם הסניף חולים_______         שם קופת שם

 המטפל________________
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 רפואית סודיות על ויתור

 
 או/ו ל"לצה או/ו הרפואיים למוסדותיה או/ו חולים לקופת רשות בזה נותן מטה החתום אני

 או/ו ל"ולמל ,האחרים החולים ובתי הרפואיים המוסדות ,הרופאים לכל הביטחון וכן למשרד
 להלן( מ "בע לביטוח חברה ____ למסור") , המוסדות":להלן( אחר וגורם מוסד לכל

 מצב על המבקש י"ע שתידרש הכלל ובצורה מן יוצא ללא ,הפרטים כל את") המבקש"
 .בעתיד גם שאחלה או בהווה או בעבר בה שחליתי מחלה וכל יבריאות

 על ומוותר רפואית סודיות על שמירה מחובת עובדיהם ואת המוסדות את משחרר הנני
 .ל"לנ בקשר כלשהו מסוג תביעה או טענה כל אליכם לי תהיינה המבקש ולא כלפי זו סודיות

 .במקומי שיבוא מי וכל דין פי על באי כוחי את ,עזבוני את ,אותי מחייב זה ויתור
 זכויות בירור לצורך דרוש שהדבר ככל רק המבקש ידי על יתבצע זה ויתור בכתב השימוש

 הפוליסה על ידי המוקנות וחובות
 

 ___________________ חתימה _____________ תאריך
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 3נספח 
  המשכיות לביטוח ריסק

 
סה הקבוצתית אשר תוקף הפוליסה פג לגביו, מאחת הסיבות המצוינות כל מבוטח בפולי .א

א' לדף פרטי הביטוח(, יהיה רשאי לרכוש, ללא הוכחת 5בדף פרטי ביטוח )מלבד סעיף 
מצב בריאותו, פוליסה אישית שתהיה בחברה באותה עת )להלן פוליסת ההמשך(, מבין 

, בכפוף לתנאים 70עד גיל  תוכניות הריסק )ביטוח למקרה פטירה( הקיימות בחברה,
 הבאים:

 
דמי הביטוח יהיו דמי הביטוח הנהוגים בחברה במועד המעבר לכלל המבוטחים אצל  .ב

 המבטח בפוליסה דומה.
 

מהסכומים הקבועים  100%סכומי הביטוח בכל הכיסויים בפוליסת ההמשך, יהיו בגובה  .ג
 למבוטח בפוליסה לביטוח החיים הקבוצתי שברשותו.

 
תוך מתן רצף ביטוחי ללא חיתום מחדש או בחינה מחודשת של מצב רפואי המעבר יהיה  .ד

 קודם וללא תקופת אכשרה.
 

יחולו הכללים שנקבעו בדף במסגרת פוליסה אישית מובהר כי על הפוליסה האישית  .ה
המבוטח יהיה זכאי להנחה קבועה  שבפוליסה האישית בלבד.פרטי הביטוח והנספחים 

כפי שנקבע , למשך כל חיי הפוליסה הנהוגים בחברה  מתעריפי הספר 10%בשיעור של 
 .בהסכם שבין במבטח לבעל הפוליסה

 
המעבר לפוליסת ההמשך יינתן למבוטחים במקרים המפורטים להלן ובתנאים הקבועים  .ו

 לצידם:
 

הופסק הביטוח הקבוצתי מפאת עזיבה של מבוטח את קבוצת המבוטחים מכל סיבה  .1.ו
יום ממועד  60משך תינתן למבוטח תוך שהיא, אפשרות המעבר לפוליסת הה

הפסקת הביטוח. תחילת תקופת הביטוח בפוליסת ההמשך תהיה למפרע מיום 
 הפסקת הביטוח.

 
פוליסת הביטוח הקבוצתית אינה מתחדשת בחברת ביטוח כלשהי לגבי כלל  .2.ו

המבוטחים, או שהפוליסה אינה מתחדשת לגבי חלק מהמבוטחים מכל סיבה שהיא, 
ים, ויציע את אפשרות המעבר לפוליסת יב למבוטחים הרלוונטיפנה המבטח בכת

יום ממועד הודעת המבטח. תחילת תקופת הביטוח בפוליסות  60המשך תוך 
ההמשך תהיה למפרע מיום הפסקת הביטוח. המעבר לפוליסת ההמשך יתבצע 

בכפוף לכך שבמועד הצטרפות המבוטח לפוליסת ההמשך לא חודש למבוטח 
 ל מבטח אחר.הביטוח הקבוצתי אצ

 
פוליסת הביטוח הקבוצתית מתחדשת אולם בסכומי ביטוח הנמוכים מסכומי הביטוח  .3.ו

המקוריים בפוליסה לביטוח חיים קבוצתי, יפנה המבוטח בכתב למבוטחים 
יום ממועד הודעת  60ים, ויציע את אפשרות המעבר לפוליסת המשך תוך יהרלוונט

תהיה למפרע מיום הפסקת  המבטח. תחילת תקופת הביטוח בפוליסות ההמשך
הביטוח. ההמשכיות תינתן בגין ההפרש בין סכום הביטוח הקודם לבין סכום הביטוח 

 החדש.
 

 מבוטח יהיה רשאי לרכוש במסגרת פוליסת ההמשך סכומי ביטוח מופחתים. .ז
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 4נספח 
 וחלוקת רווחים התאמת פרמיה

 
 

 :הגדרות .1
 

P פרמיה נוכחית 

C יות ותביעות תלו ,תביעות ששולמו IBNR. 

E 20% – שיעור הוצאות 

P' הבאה פרמיה לתקופה 

R העסקיות שיעור התוצאות 

a 25% – במקרה הפסד סף התאמת פרמיה 

 
 :התאמת הפרמיה .2

 
המצויינות להלן, ייערך חישוב לצורך עדכון הפרמיה לתקופת הביטוח תקופות בתום  .1

 הביטוח הבאה:

החישוב ייערך לגבי תקופה שתחילתה  חודשים. 24 החישוב הראשון, יבוצע לאחר 1.1

חודשים קודם ביצוע  6 מסתיימת והסכם הביטוח,  תחילתחודשים לאחר  6

 חודשים )תקופת התחשבנות ראשונה( 12ההתחשבנות, קרי 

 6חודשים החישוב ייערך לגבי תקופה המסתיימת  48החישוב השני יבוצע לאחר  1.2

 השניה(חודשים קודם ביצוע ההתחשבנות )תקופת התחשבנות 

חודשים, ייערך לגבי תקופת הביטוח  60החישוב בתום תקופת ההסכם קרי לאחר  1.3

 חודשים  קודם ביצוע ההתחשבנות. )תקופת התחשבנות אחרונה(. 6ועד 

מסך דמי הביטוח שהתקבלו אצל המבטחת במהלך תקופות ההתחשבנות לגבי פרקי  .2

וצאות המבטח, מסך דמי אשר מהווים את ה %20הפוליסה לגביהן נערך החישוב, ינוכו 

 הביטוח שיוותרו, ינוכו הסכומים הבאים )להלן "ההוצאות"(:

תגמולי ביטוח בגין מקרי ביטוח שאירעו במהלך תקופת ההתחשבנות,  7.1.4.1 .3

 ושולמו ע"י המבטחת עד ליום עריכת החשבון.

 תביעות תלויות: .4

יושבו מקרי ביטוח שאירעו במהלך תקופת הביטוח, והוגשו למבטחת אך טרם  4.1

 במלואן או בחלקן, נכון ליום עריכת החשבון.

מקרי ביטוח שאירעו במהלך תקופת הביטוח, אך טרם הוגשו ו/או דווחו למבטחת  4.2

(. מובהר בזאת כי החישוב כאמור יתבסס על I.B.N.Rנכון ליום עריכת החשבון )

בשנים קודמות על פי הנסיון המצטבר בביטוח הקבוצתי  I.B.N.Rתביעות 

 על דוחות שיגיש המבטח בלבד. ובהסתמך
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מובהר כי כל הסכומים, פרמיות ותביעות כאמור, יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן נכון  .5

 ליום עריכת החשבון.

בעל הפוליסה יהיה רשאי, אך לא חייב, לערוך שינויים בכיסוי הביטוחי כחלופה לעדכון  .6

בד שעדכון הפרמיה הפרמיה או לעדכן את הפרמיה לקבוצת מבוטחים מסויימת ובל

. השינויים כאמור יעשו בתאום ובהסכמה עם 25%עבור כל מבוטח לא תעלה על 

 המבטחת.

אם במועד ההתחשבנות הראשונה תהיה תוצאת החישוב שווה, יישארו דמי הביטוח   .7

ללא שינוי. במקרה ותוצאת החישוב תהיה חיובית )להלן:"רווח ביטוחי"(, ידונו הצדדים 

 והתאמתם לפרמיה המשולמת.על שיפור התנאים 

 עדכון תנאים בשל מגמת גידול/קיטון  בתביעות. .8

בנוסף לעדכון הפרמיה במועד ההתחשבנות השניה יובא בחישוב עדכון הפרמיה 

 לתקופה הבאה,  פרמיה בגין מגמה בגידול/קיטון  התביעות  כמפורט להלן:

 הפוליסה בנפרדעדכון הפרמיה בגין מגמת גידול/קיטון תתייחס לכל אחד מפרקי  8.1

 לעניין סעיף זה  יוגדר

במספר התביעות בכל  רציפה מידי שנהעליה/ירידה   -"מגמת הגידול/קיטון "    8.2

עלות התביעה  ו/או עליה/ירידה בממוצע שהוגשו ושולמו מידי שנה  פרק או כיסוי 

 . שהוגשו ושולמו מידי שנה   לכל פרק או כיסוי

 ל פרק. לדוגמה: ריסק, נכותכיסוי ביטוחי המכוסה בכ  -"כיסוי"  8.3

חודשים לאחר  6שנות הביטוח  שתחילתן  3-עליה בכל אחת מ –"עליה רציפה"   8.4

 חודשים טרם מועד ביצוע ההתחשבנות, 6תחילת הסכם זה , ומסתיימות 

המבטח יהיה רשאי לעדכן את את הפרמיה לכל פרק או כיסוי, בגין מגמה בגידול  8.5

אותו כיסוי. לעניין זה "עלות פרמיה בגין  מעלות הפרמיה בגין 5%התביעות עד 

סך התביעות ששולמו בפועל , בגין אותו כיסוי, עבור תביעות שהוגשו  –כיסוי" 

חודשים טרם מועד עריכת החשבון,  6החודשים  המסתיימת  12בתקופה של  

 .0.80 כשהוא מחלוק ב

ן גידול מובהר ומוצהר כי המבטח יהיה רשאי לעדכן את הפרמיה בגין מגמה בגי 8.6

 בתביעות רק בנסיבות בהן הייתה תוצאת החישוב לעיל שלילית.

בעל הפוליסה יהיה רשאי, אך לא חייב, לערוך שינויים בכיסוי הביטוחי כחלופה  8.7

לעדכון הפרמיה בגין מגמה בגידול התביעות. או לעדכן את הפרמיה לקבוצת 

 מבוטחים מסויימת.  
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אמת פרמיה או שינויים בכיסוי הביטוחי מובהר ומוצהר כי תנאי יסודי לביצוע הת 8.8

כי יוגשו לבעל הפוליסה כל הנתונים והדוחות המעודכנים התומכים בצורך לעדכון 

הפרמיה על פי דרישת בעל הפוליסה כשהם מאושרים וחתומים ע"י אקטואר 

 המבטח.

חודשים ממועד ביצוע החישוב, הכל  3עדכון הפרמיה לגבי כל מבוטח יבוצע עד  8.9

וגשו כל הנתונים והדוחות ובעל הפוליסה אישר את ביצוע העדכונים ובתנאי וה

 כאמור.

 

 חלוקת רווחים .9

יראה החישוב כי נצבר רווח  ,חודשי הביטוח 60 בגין אם בתום תקופת הביטוח 9.1

או יעביר  את  .הנצבר לבעל הפוליסה מהרווח %50למבטח, יעביר המבטח 

או שיפור תנאי הביטוח  הרווח למבטח הבא, או הרווח ישמש להקטנת הפרמיה

בתקופת הביטוח באם יחודש הביטוח אצל המבטח, הכל על פי החלטתו 

 הבלעדית של בעל הפוליסה.

בעל הפוליסה מתחייב בזאת כי, במקרה שהמבוטחים משלמים את דמי הביטוח,  9.2

במלואם או חלקם, יוחזר הרווח למבוטחים ששילמו את דמי הביטוח, לרבות 

ם בעת חלוקת הרווחים בפוליסה, אך שילמו את דמי מבוטחים שאינם מבוטחי

 הביטוח. 

במקרה של הפסד, הוא יועבר כ"הוצאה" לחשבון הרווח וההפסד הבא, אם יהיה  9.3

 כזה.

לעניין סעיף רווח והפסד יכללו כל הפרמיות והתביעות ששולמו או עומדות  9.4

 להשתלם בגין פרקי הביטוח הקיימים בפוליסה זו. 
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 ביטוח יסודי – קרה מוותביטוח למ - 1פרק 
 

 פרק זה מהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה, בתנאי כי הוגדר כך בדף פרטי ביטוח.
 
 מקרה הביטוח .1

 
 .בתקופת הביטוחמות המבוטח מכל סיבה שהיא 

 
 :החרגות לפוליסה .2

 
 מות המבוטח נגרם עקב התאבדותו, בין אם היה שפוי בדעתו ובין אם לאו,  .א

לא תהא החברה חייבת  – רפותו לביטוחבמהלך השנה הראשונה להצט
 בתשלום סכום הביטוח למוטבים.

 
נגרם מקרה הביטוח ע"י המוטב במזיד, פטור המבטח מחבותו כלפי אותו  .ב

מוטב. חלקו של אותו מוטב ישולם למוטבים האחרים, ככל שקיימים 
 בחלקים שווים, בהיעדר מוטבים אחרים יהיו היורשים על פי דין.

  
 הפרמיהסכום הביטוח ו .3

 
 זה מוגדרים בדף פרטי ביטוח. פרקסכום הביטוח המרבי והפרמיה השנתית עבור 

 
 קיזוז תגמולי ביטוח  .4

 
נוסף  כיסוי-1תגמולי ביטוח מכוח פרק הכיסויים הביטוחיים, הרחבה  וטבככל ששולמו למ

ובמידה  למקרה נכות מוחלטת ותמידית )בתנאי כי הוגדר כיסוי זה בדף פרטי הביטוח(
שבין סכום  )ככל שקיים( תשלם החברה למוטב את ההפרשזה,  פרקזכאות מכוח  קמהו

 ום הביטוח לנכות מוחלטת ותמידית.הביטוח למקרה מוות בניכוי סכ
 

ביטוח נוסף  4פרק הכיסויים הביטוחיים פרק ככל ששולמו למוטב תגמולי ביטוח מכוח 
תשלם החברה למוטב מחצית  ,)בתנאי כי הוגדר כיסוי זה בדף פרטי הביטוח( עוד בחיים

 מסכום הביטוח למקרה מוות בלבד. 
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 כיסויים ביטוחיים 
 בלבדלמועסק בשרות בתי הסוהר  כיסוי נוסף למקרה נכות מוחלטת ותמידית - 1הרחבה 

 
 הגדרות .1

 
 תוכן כיסוי הסיכונים .2
 

הפך אחד המבוטחים לבעל נכות מוחלטת ותמידית, תשלם החברה  את סכום הביטוח 
זה  פרקכמפורט בפוליסה בכל הכיסויים הביטוחיים יקטינו סכומי הביטוח בסכום הביטוח לפי 

 על פי כיסוי זה.  לגבי אותו המבוטח שלגביו שולם סכום הביטוח

שנים, אשר במהלך  57מבוטח המועסק בשירות בתי הסוהר וטרם מלאו לו  .3

 50%תקופת הביטוח הינו בעל נכות מוחלטת ותמידית, ישלם המבטח למבוטח 

מסכום הביטוח המלא למקרה מוות מכל סיבה שהיא, )ריסק( כמפורט בדף 

 פרטי הביטוח, בהתאם לזכאותו במועד הקובע.

סכום הביטוח, יפוג תוקפו של הביטוח על פי נספח זה לגבי אותו עם תשלום  .4

 מבוטח.

 סכום הביטוח למקרה פטירה )ריסק( יופחת בסכום הביטוח ששולם על פי נספח זה. .5

נכות הנגרמת עקב מחלה או תאונה, השוללת מהמבוטח  נכות מוחלטת ותמידית
וקו או במשלח בעיס לצמיתות את האפשרות לעסוק בתפקידו,

 ידו, במסגרת שירות בתי הסוהר.

 אובדן מוחלט של כושר הראיה של שתי העיניים או אובדן מוחלט 
 ותמידי של יכולת השימוש של שתי הידיים או של שתי הרגליים,

 או של רגל אחת ויד אחת ייחשבו לנכות מוחלטת ותמידית במובן 
 לפגוע בכל צורה מבלי  הגדרה זו. מובהר כי לעניין פוליסה זו, 

 אחרת של נכות מוחלטת ותמידית על פי הגדרה זו, מצב סיעודי 
  12לתקופה העולה על  2003/9כהגדרתו בחוזר המפקח 

 חודשים ברציפות, או אם נקבעה למבוטח נכות מוחלטת זמנית 
 חודשים יחשבו לנכות צמיתה. 24לתקופה העולה על 

)לפחות  מידיתמובהר ומוצהר כי הכיסוי לנכות מוחלטת ות
יחול לגבי מבוטח שהינו מועסק בשרות בתי הסוהר  (75%

 שנים 57וטרם מלאו לו 

 אירוע פתאומי וחד פעמי שאירע בתקופת הביטוח, אשר נגרם  תאונה
 ע"י גורם חיצוני )לאמור גורם חיצוני התניע את מהלך האירוע 
 למבוטח(, או ע"י מפגש עם גורם חיצוני הנזקבעקבותיו נגרם  
 למבוטח,  וכתוצאה מכך נגרמה  הנזקפיזי שבעטיו נגרם  

 למבוטח פגיעה שמהווה את הסיבה העיקרית לקרות מקרה
 הביטוח. 

 מצב של בריאות לא תקינה, או קיום בעיה בריאותית, או הפרעה  מחלה
 במצב הבריאות של אברי הגוף, או הפרעה גופנית עם סימנים

 ב לא תקין או כשל תפקודיותסמינים שניתן לזהותם, או כל מצ 
 של הגוף. 
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נפטר המבוטח טרם שולמו למבוטח תגמולי ביטוח על פי נספח זה, ישולמו מלוא  .6

 פי נספח זה.תגמולי הביטוח למוטבי המבוטח ,כאילו לא הוגשה תביעה ל

 
 הגבלות המתייחסות לכיסוי זה .3

 
 החברה לא תהיה אחראית לפי כיסוי זה, אם הנכות המוחלטת והתמידית א.

 נגרמה או הוחשה במישרין או בעקיפין ע"י אחת או יותר מהסיבות שלהלן: 
 

 .ניסיון להתאבדות או חבלה עצמית במתכוון, או סיכון עצמי במתכוון1 
 .מסוג פשע חיי אדם(, או השתתפות המבוטח בעבירה)פרט לניסיון להציל  

 
 פי הוראת -או שימוש בסמים, פרט למקרה של שימוש עלאלכוהוליזם  .2

 רופא.          
 
 ..       השתתפות המבוטח באופן יזום על ידיו במעשה פלילי או עברייני3

 
 מלחמה או סכסוך מזוין או פעולה מלחמתית של כוחות עוינים .4 
 רים או בלתי סדירים, או השתתפות בפעולות מלחמתיות אוסדי  
 בפעולות צבאיות, אלא אם האירוע הינו בעל אופי אזרחי מובהק.  

 
 טיס כאיש צוות.-טיסת המבוטח בכלי .5 

 
 

נכות שנקבע למבוטח טרם כניסתו לביטוח, נכות זו לא תיכלל בכיסוי  ב.
 הביטוחי במסגרת פוליסה זו.

 
בלתי אפשרי אחר כריתת החוזה, מתבטל החוזה  נעשה מקרה הביטוח .1

מאליו והמבוטח זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר 
 הביטול. 

 
 המבוטחים .4

 
 זה יחשב מבוטח המוגדר בדף פרטי ביטוח. פרקכמבוטח לפי 

 
 סכום הביטוח והפרמיה .5

 
 ביטוח.זה מוגדרים בדף פרטי  פרקסכום הביטוח המרבי והפרמיה השנתית עבור 

 
 זה מהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה, בתנאי כי הוגדר כך בדף פרטי ביטוח.  פרק .6
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  – ביטוח נוסף עוד בחיים - 4פרק  
 בכפוף לאישור המפקח

 : ותהגדר                    
 

 המבוטח של הרפואי מצבו פי ועל מקובלות רפואיות מידה אמות פי על אשר מחלה

 להמציא יהיה המבוטח על .חודשים 12 תוך המבוטח של טירתולפ קרובה וודאות ישנה

              כהגדרתו סיעודי מצב ,זה סעיף לעניין .הרפואי מצבו על המצביעים רפואיים מסמכים

 .סופנית כמחלה ייחשב ,חודשים 24 על רציפה העולה לתקופה ,להלן

 כמוגדר בחוזר תהפעולו 6 מתוך 3 לפחות לבצע אדם של יכולתו אי  "סיעודי מצב

 .שיחליפו חוזר כל או "סיעודי בביטוח הביטוח מקרה הגדרת"  שענינו 2003/9 ביטוח

 לצורך סיעודי כמצב יחשב  "נפש תשישות"  של ממצב הנובע ביטוח מקרה כי מובהר

 .זה נספח

 בתקופת הביטוח. , גילוי מחלה חשוכת מרפא   :מקרה הביטוח
 

 חבות החברה .1
 

למקרה פטירה כפי שמצוין בדף פרטי ביטוח הסכום מחצית מ החברה תשלם
 מסמכים רפואיים המעידים על קרות מקרה הביטוח.קבלת הביטוח, זאת לאחר 

 
 התביעה .2

 
דה עולחברה לפי דרישתה הראשונית ת ימציא/או בא כוחו והמבוטח  .א

על פי  , באופן סבירנהת שתידרשואחררפואיות רפואית ו/או כל ראיה 
זכאות של חברת הבטוח לבירור  ובאופן סביר שיקול דעתה הבלעדי

 זה.  פרקהמבוטח מכוח 
 

כדי לאפשר לה לברר את חובתה  באופן סבירסייע לחברה יהמבוטח  .ב
 לתשלום.

 
ימים לאחר אישור התביעה על ידה  30החברה תשלם את התשלום תוך  .ג

 לפי פרק זה.
 

 סכום הביטוח .3
 

למקרה פטירה  טוח ים הביוקטן סכו פרק זה,לאחר תשלום סכום הבטוח על פי 
ובמקרה תביעה כתוצאה ממקרה  בסכום ששולם בדף פרטי הביטוחהנקוב 

 פטירה, ישולם ההפרש.
 

 שחרור מתשלום פרמיות .4
 

על פי שאישרה החברה את היות המבוטח חולה במחלה חשוכת מרפא לאחר 
תקופה שלאחר ב הפוליסה ישוחרר המבוטח מתשלום הפרמיות בגיןפרק זה  

 והפוליסה תישאר בתוקפה. כפוף לתנאיהב האישור
 כמצוין בדף פרטי הביטוח.תוקף הכיסוי לפרק זה הינו 
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 בכפוף לאישור המפקח - ברות ביטוח למקרה מוות - 5פרק 
 

 הגדרות: .1

 תקופת הזכאות לעניין נספח זה תוגדר כדלהלן: –"תקופת הזכאות" 

 שנה. 45 יום מהמועד בו נישא המבוטח ובתנאי שטרם מלאו לו 120תוך  .1.1

 45יום מהמועד בו נולד למבוטח בן או בת, ובתנאי שטרם מלאו לו  120תוך  .1.2

 שנה.

 שנה.  45יום מהמועד בו מלאו למבוטח  120תוך  .1.3

 חבות המבטח: .2

מוצהר ומוסכם כי בתקופת הזכאות כמפורט לעיל, המבוטח יהיה רשאי לרכוש מאת 

וללא  בקשתו בכתבהמבטח ביטוח במסגרת פוליסה פרטית למקרה מוות, על פי 

 בהתאם להוראות אלו: צורך בהוכחה של מצב בריאותו,

סכום הביטוח שניתן לרכוש בכל אחת מתקופות הזכאות המצוינות לעיל, לא  .2.1

 יעלה על:

)חמישים אחוז( מסכום הביטוח הנקוב בדף פרטי הביטוח,  50% .2.1.1

 במקרה של נישואים.

הביטוח, )חמישים אחוז ( מסכום הביטוח הנקוב בדף פרטי  50% .2.1.2

 במקרה של הולדת בן או בת.

)חמישים אחוז( מסכום הביטוח נקוב בדף פרטי הביטוח, ליום  50% .2.1.3

 של המבוטח. 45הולדתו 

מובהר בי סך כל סכומי הביטוח לכל תקופת הזכאות ביחד לא יעלה על 

)מאה אחוזים( מסכום הביטוח הנקוב בדף פרטי הביטוח  100%

 והמתייחס לנספח זה.

הפרטי יהיו על פי תנאי הביטוח שיהיו בתוקף בעת רכישת  תנאי הביטוח .2.2

 הביטוח הפרטי.

הפרמיה עבור הביטוח הפרטי תקבע בהתאם לגיל המבוטח במועד רכישת   .2.3

הביטוח הפרטי ובהנחה קבועה בשיעור שנקבע בהסכם שבין המבטח לבעל 

 הפוליסה לכל חיי הפוליסה.

למלא הצהרת בריאות אזי  אם במועד ההצטרפות לביטוח היסודי נדרש המבוטח
תנאי הקבלה לביטוח הפרטי יהיו על פי תנאי הקבלה שקבע המבטח למבוטח, 

 ככל שקבע, בעת הוצאת הביטוח לפי נספח זה
 

 
 

  


