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  פטירה מכל �יבה שהיא)(" 5ולי�ה לביטוח חיי� "מג� פ
  תנאי� כלליי� לפולי�ה לביטוח חיי� בפרמיה משתנה

  �כו� הביטוח צמוד למדד
  הפולי�ה אינה מוכרת כקופת גמל 

  555תכנית מ�' 
  

  ופרשנותגדרות ה .1

  
 הגדרות  1.1

  
  בפולי�ה תהיה לכל אחד מ� המונחי� המשמעות לצדו, כמפורט להל�:

  
המתקשר ע� החברה בפולי�ה זו ואשר פרטיו  התאגידהאד�, חבר בני האד� או  –בעל הפולי�ה  1.1.1

  .נקובי� בד' פרטי הביטוח כ"בעל הפולי�ה"
  

לידתו של המבוטח על פי הרשו� ההפרש בי� תארי) תחילת הביטוח לבי� תארי)    - גיל המבוטח  1.1.2
בתעודת הזהות שלו, ההפרש יחושב בשני� שלמות. שישה חודשי� ומעלה יו�יפו לגיל המבוטח 

 שנה שלמה. גילו של המבוטח ישתנה בהתאמה מדי שנה בשנה.
 

ד' המצור' לפולי�ה, כפי שישתנה מעת לעת בהתא� להוראות הפולי�ה,  - ד� פרטי ביטוח  1.1.3
בעל פרטי רד ממנה הכולל, בי� השאר, את מ�פר הפולי�ה, פרטי המבוטח וומהווה חלק בלתי נפ

הפולי�ה, יו� תחילת הביטוח ויו� �יו� הביטוח, הפרמיות, �כו� הביטוח, פירוט הכי�ויי� 
 הביטוחיי� הנו�פי� הכלולי� בפולי�ה ופרטי� נו�פי� הנוגעי� לביטוח על פי פולי�ה זו.

  
הוראות וכל החוקי�, התקנות והצווי� וכ�   חוק הפיקוח, חוק חוזה הביטוח - ה�דר תחיקתי  1.1.4

המבוטח, המוטב והחברה בהקשר בעל הפולי�ה, י�דירו את התנאי� החלי� על הממונה אשר 
 ., כפי שיהיו מעת לעתלפולי�ה זו

  
טפ�י� שבעל הפולי�ה ו/או המבוטח מילאו קוד� לקבלתו של המבוטח לביטוח  - הצעת הביטוח 1.1.5

על י�וד אשר על פי הפולי�ה, המהווי� פנייה לחברה בהצעה שייער) עבור המבוטח ביטוח, ו
 האמור בה� ניאותה החברה לבטחו.

  
  הראל חברה לביטוח בע"מ. - החברה 1.1.6

  
 .1981 -חוק הפיקוח על שירותי� פיננ�יי� (ביטוח), התשמ"א  -חוק הפיקוח 1.1.7

  
  .1981 -חוק חוזה הביטוח, התשמ"א - חוק חוזה הביטוח  1.1.8

  
היו� שבו החל הביטוח על פי פולי�ה זו, כפי שמועד זה נקוב בד' פרטי  - יו� תחילת הביטוח 1.1.9

 להל�.  3 הביטוח ובכפו' ל�עי' 
  

היו� שבו יפוג תוקפו של הביטוח על פי פולי�ה זו, כפי שמועד זה נקוב בד'  - יו� תו� הביטוח 1.1.10
 .ו/או מועד מותו של המבוטח, לפי המוקד� מבי� מועדי� אלה פרטי הביטוח

  
ירושה או נהני� לפי צו קיו� צוואה שניתנו על ידי ערכאה יורשי� לפי צו  –יורשי� חוקיי�  1.1.11

 שיפוטית מו�מכת.
  

  בוטחו לפי הפולי�ה ואשר פרטיו נקובי� בד' פרטי הביטוח כ"מבוטח". שחייוהאד�  - מבוטח 1.1.12
  

מדד המחירי� לצרכ� המתפר�� ע"י הלשכה המרכזית ל�טטי�טיקה הכולל פירות   -מדד 1.1.13
או בהעדר פר�ו� כזה, כל מדד  1000-נק') מחולק ב 100(  1959וירקות, מחושב לפי ב�י� ינואר 

ממשלתי אחר, בי� א� הוא בנוי על אות� נתוני� עליה� בנוי   אחר אשר יתפר�� על ידי כל מו�ד
לאו; א� יבוא מדד אחר במקו� הקיי�, תקבע הלשכה המרכזית המדד הקיי� ובי� א� 

 .ל�טטי�טיקה את היח� בינו לבי� המדד המוחל'
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המדד הנקוב בד' פרטי הביטוח כ"מדד הי�ודי". המדד הי�ודי מותא� למדד ב�י�י   - מדד י�ודי 1.1.14

  .1,000 -נקודות) מחולק ב 100( 1959של חודש ינואר 
  

 .להל� 9 ב�עי' כמפורט  ת מקרה הביטוח הזכאי ל�כו� הביטוח בקרו  -מוטב 1.1.15
  

  המפקח על הביטוח כהגדרתו בחוק הפיקוח. -הממונה 1.1.16
  

  מכל �יבה שהיא.תקופת הביטוח מהל) שארע במות המבוטח  -מקרה הביטוח 1.1.17
  

, אשר ישול� בקרות מקרה הביטוח �כו� הביטוח הנקוב בד' פרטי הביטוח -�כו� הביטוח 1.1.18
  .להל� 7 ל�עי' בכפו' 

  
שבי� בעל הפולי�ה לחברה וכ� ההצעה, ד' פרטי הביטוח וכל נ�פח דנ� חוזה הביטוח  -פולי�ה 1.1.19

 ותו�פת המצורפי� לה�.
 

כל תו�פת הכוללי� דמי הביטוח שעל בעל הפולי�ה לשל� על פי תנאי הפולי�ה  -פרמיות 1.1.20
  והכל בהתא� להוראות הפולי�ה. , א� נקבעהשנקבעה לה�

  
 . התקופה שמיו� תחילת הביטוח ועד ליו� תו� תקופת הביטוח -תקופת הביטוח 1.1.21

  
 פרשנות 1.2

 
  .יש לקרוא כאילו נאמר א' בלשו� רבי� – יחידהאמור בפולי�ה זו בלשו�  1.2.1

  
  להיפ).וכ� יש לקרוא כאילו נאמר בלשו� נקבה  -האמור בפולי�ה זו בלשו� זכר 1.2.2

  
 כותרות ה�עיפי� הינ� לצור) נוחות הקורא בלבד ואי� לה�תייע בה� למטרות פרשנות הפולי�ה. 1.2.3

  
התנאי� הכלליי�)  –(להל� ב�עי' קט� זה  1-18המנויי� ב�עיפי� במקרה של �תירה בי� תנאי�  1.2.4

 יחולו תנאי הנ�פח על ההטבותככל שצור', לבי� התנאי� של נ�פח מ�וי� שצור' לפולי�ה זו, 
הנובעות מאותו נ�פח, ועל שאר חלקי הפולי�ה יחולו התנאי� הכלליי�. במקרה של �תירה בי� 
התנאי� של נ�פחי� שוני�, יחולו התנאי� של כל נ�פח על ההטבות הנובעות מאותו נ�פח לפי 

 העניי�.
  

על פולי�ה זו חלות הוראות הה�דר התחיקתי, והיא כפופה לה�. בכל מקרה של �תירה בי�  1.2.5
 ת הפולי�ה להוראות קוגנטיות בה�דר התחיקתי, יחולו הוראות הה�דר התחיקתי.הוראו

  

  חבות החברה .2

  
 חבות החברה נקבעת בהתא� לאמור בפולי�ה ובה�דר התחיקתי.

  

  תוק� הפולי�ה .3

  
 במועד בו התקיימו כל התנאי� הבאי� במצטבר: הפולי�ה תיכנ� לתוקפה 3.1

 
 ;החברה נתנה ה�כמתה לעריכת הביטוח 3.1.1

 
לגבות את היה  נית�תשלו� ממנו האמצעי את הראשונה או   הפרמיה קיבלה את תשלו�החברה  3.1.2

 ;המוקד� מבינה�המועד לפי "אמצעי תשלו�"),  –(להל�  בפועל הפרמיה
  

 לעיל.  3.1.2 -ו 3.1.1במועד בו התקיימו התנאי� המנויי� ב�עיפי� המבוטח חי  3.1.3
 

 :תחולנה ההוראות הבאות ה�כמתה לעריכת הביטוחקיבלה החברה פרמיה ראשונה טר� מת� במקרה בו  3.2
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תהיה רשאית לדחות את ההצעה לביטוח או לחזור אל בעל הפולי�ה בהצעה לביטוח  החברה 3.2.1
נגדית, והכל בתו) שלושה חודשי� מיו� קבלת הפרמיה הראשונה או אמצעי תשלו�, או א� פנתה 

יו� קבלת הפרמיה הראשונה שישה חודשי� מ -בבקשה להשלמת נתוני� לבעל הפולי�ה  החברה
או אמצעי התשלו�. א� החברה לא דחתה את ההצעה לביטוח ולא חזרה לבעל הפולי�ה בהצעה 
לביטוח נגדית, או א� הודיעה לבעל הפולי�ה על קבלתו של המבוטח לביטוח לפי תנאי ההצעה 

צעה לביטוח בתו) המועדי� כאמור, לא תהא החברה רשאית לשנות את התנאי� הקבועי� בהה
  לביטוח עד תו� תקופת הביטוח.

  
לעיל להודיע  3.2.1דחיית ההצעה לביטוח: החברה תהא רשאית, בתו) המועדי� כאמור ב�עי'  3.2.2

לבעל הפולי�ה על אי קבלתו של המבוטח לביטוח והפולי�ה תבוטל. החל מאותו מועד לא תגבה 
  החברה פרמיות נו�פות ופרמיות ששולמו עד לאותו מועד יושבו לבעל הפולי�ה.

  
לחזור לעיל,  3.2.1 מת� הצעה לביטוח נגדית: החברה תהא רשאית בתו) המועדי� כאמור ב�עי'  3.2.3

לבעל הפולי�ה בהצעה לביטוח נגדית. בעל הפולי�ה יתבקש לתת את ה�כמתו לביטוח על פי 
ימי� ממועד משלוח ההצעה לביטוח הנגדית. במהל)  60תנאי ההצעה לביטוח הנגדית, וזאת בתו) 

יחולו תנאי ההצעה לביטוח הנגדית. א� נת� בעל הפולי�ה את ה�כמתו הימי� האמורי�,  60
לתנאי ההצעה לביטוח הנגדית, תנאי הביטוח יהיו בהתא� להצעה לביטוח הנגדית כאמור, 

ימי ע�קי� ממועד ביצוע השינוי ד' פרטי ביטוח מעודכ�.  10בתו)  לבעל הפולי�הוהחברה תשלח 
לא חזר לחברה בתשובה בתו) המועד הנקוב לעיל,  א� לא נת� בעל הפולי�ה את ה�כמתו או

תבוטל הפולי�ה. החל מאותו מועד לא תגבה החברה פרמיות נו�פות ופרמיות ששולמו עד לאותו 
 מועד יושבו לבעל הפולי�ה.

  
  

מקרה ביטוח שקרה בתו) המועדי� כאמור: קרה מקרה הביטוח בתו) המועדי� כאמור (שלושה  3.2.4
�), והחברה היתה מודיעה לבעל הפולי�ה על קבלתו של המבוטח או שישה חודשי�, לפי העניי

לביטוח לפי הוראות החיתו� הקיימות בחברה בנוגע למבוטחי� בעלי מאפייני� דומי�, אלמלא 
קרה מקרה הביטוח, תשל� החברה למוטב את �כו� הביטוח בהתא� לתנאי הפולי�ה ובכפו' 

ר כי במקרה שבו היתה מודיעה החברה להוראות החיתו� הרלוונטיות. למע� ה�ר �פק מובה
לבעל הפולי�ה על אי קבלתו של המבוטח לביטוח כאמור לעיל, יראו את הפולי�ה כאילו לא 

 נכנ�ה כלל לתוקפה, והחברה תחזיר את הפרמיות ששולמו עד לאותו מועד, לבעל הפולי�ה.
  

 ובמועד המוקד� מבינה�:תוק' הפולי�ה יפוג והביטוח לפיה י�תיי� בכל אחד מהמקרי� שלהל�,  3.3
 

 ביו� תו� תקופת הביטוח כנקוב בד' פרטי הביטוח. 3.3.1
 

 ביו� תשלו� �כו� הביטוח למוטב. 3.3.2
  

  להל�. 4 במועד ביטול הפולי�ה על ידי בעל הפולי�ה או החברה כאמור ב�עי'  3.3.3
  

 הפולי�הביטול  .4
 

ימי�  3בכל עת לבטל את הפולי�ה בהודעה בכתב לחברה והביטול יכנ� לתוקפו בתו)  רשאיבעל הפולי�ה  4.1
 ממועד קבלת ההודעה בחברה.

 
או בשל אי תשלו�  5 החברה רשאית לבטל את הפולי�ה בגי� הפרת חובת הגילוי כאמור להל� ב�עי'  4.2

 .יטוחלהל�. הביטול יעשה בהתא� להוראות חוק חוזה הב 6.7 הפרמיה כאמור ב�עי' 
  

 חובת גילוי .5
  

 א�ובטופ� של הצעת הביטוח  א�מבוטח לפני כריתת הפולי�ה, בעל הפולי�ה ו/או להציגה החברה ל 5.1
בדר, אחרת שבכתב, שאלה בעניי� שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח �ביר לכרות את 

המבוטח בעל הפולי�ה ו/או על עניי� מהותי), על  –הפולי�ה בכלל או לכרות אותה בתנאי� שבה (להל� 
שאלה גורפת הכורכת ענייני� שוני�, ללא אבחנה להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה. (לפי העני�) 

 . הפולי�הבינה�, אינה מחייבת תשובה כאמור, אלא א� היתה �בירה בשעת כריתת 
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הוא עניי� מהותי, דינה המבוטח של עניי� שהוא ידע כי בעל הפולי�ה ו/או ה�תרה בכוונת מרמה מצד  5.2
  כדי� מת� תשובה שאינה מלאה וכנה.

  
ימי� מהיו�  30ניתנה לשאלה בעניי� מהותי תשובה שלא הייתה מלאה וכנה, רשאית החברה בתו,  5.3

 לבעל הפולי�השנודע לה על כ, וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את הפולי�ה בהודעה בכתב 
ה להחזר הפרמיות ששיל� בעד התקופה שלאחר הביטול, במקרה כזה זכאי בעל הפולי� .ולמבוטח

 בניכוי הוצאות החברה, זולת א� בעל הפולי�ה ו/או המבוטח פעלו בכוונת מירמה
  
קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטלה הפולי�ה מכוח האמור לעיל, אי� החברה חייבת אלא בתגמולי  5.4

הפרמיות שהיו משתלמות כמקובל אצלה, לפי המצב ביטוח מופחתי� בשיעור יח�י שהוא כיח� שבי� 
  והיא פטורה כליל בכל אחת מאלה:כמפורט בד� פרטי הביטוח  תוהמו�כמהפרמיות לאמיתו לבי� 

  
  התשובה ניתנה בכוונת מירמה. 5.4.1
5.4.2  �גבוהה יותר אילו ידע את המצב  בפרמיהמבטח �ביר  לא היה מתקשר על פי פולי�ה זו א

בעל הפולי�ה להחזר הפרמיות ששיל� בעד התקופה שלאחר זכאי לאמיתו. במקרה זה, 
 .קרות מקרה הביטוח, בניכוי הוצאות החברה

  
5.5  �לעיל בכל אחת מאלה, אלא א� התשובה שלא  5.3 החברה לא תהיה זכאית לתרופות המפורטות ב�עי

 היתה מלאה וכנה ניתנה בכוונת מירמה:
 

היא ידעה או היה עליה לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת החוזה או שהיא גרמה לכ,  5.5.1
 לא היתה מלאה וכנה. שהתשובה

נה תשובה שלא היתה מלאה וכנה חדלה להתקיי� לפני שקרה מקרה העובדה שעליה נית 5.5.2
 הביטוח, או שלא השפיעה על מקרהו, על חבות החברה או על היקפה.

 
לאחר שעברו שלוש שני� מכריתת בנו�� לא תהיה החברה זכאית לתרופות האמורות ב�עי� זה לעיל,  5.6

זולת א� בעל הפולי�ה או המבוטח להל�),  11 (למעט חידוש כאמור ב�עי�  או מיו� חידושה הפולי�ה
 פעל בכוונת מירמה.

 

 הפרמיות ותשלומ� .6
  

ובכפו' הפרמיה בפולי�ה תשתנה אחת לחמש שני� בהתא� . הפרמיה בפולי�ה הינה פרמיה משתנה 6.1
 ,באמצעות הצמדתה למדד למפורט בד' פרטי הביטוח ובכפו' להוראות הפולי�ה. כמו כ� תשתנה הפרמיה

 .להל� 6.4 כאמור ב�עי' 
 

את הפרמיות יש לשל� בהמחאות, בהוראות קבע, או בכל אמצעי אחר שיו�כ�. ה�כמת החברה לקבל  6.2
פרמיה שלא באחת הדרכי� המפורטות לעיל, או לאחר זמ� פירעונ�, לפי העניי�, במקרה מ�וי�, לא תתפרש 

  לנהוג כ�, ג� במקרי� אחרי� כל שה�.כה�כמתה 
 

 יו� תשלו� הפרמיה יהיה כדלקמ�: 6.3
  

שולמה הפרמיה לחברה בהמחאה שנפרעה, ייחשב המועד המאוחר מבי� המועד הנקוב על  6.3.1
 כיו� תשלו� הפרמיה לחברה. ההמחאה למועד בו קיבלה החברה את ההמחאה, 

  
או הוראת תשלו� קבועה שולמה הפרמיה לחברה באמצעות הוראת קבע, העברה בנקאית  6.3.2

 באמצעות כרטי� אשראי, ייחשב יו� זיכוי חשבו� החברה בבנק כיו� תשלו� הפרמיה לחברה.
  

לפני יו� תשלו� הפרמיה לבי� המדד  לאחרונההפרמיה הינה צמודה למדד לפי היח� שבי� המדד שפור��  6.4
  הי�ודי.

  
הודעות כלשה� לשלוח ה תהיה חייבת תשולמנה בזמני הפירעו� הקבועי� בפולי�ה, מבלי שהחברהפרמיות  6.5

יו� תו� תקופת על כ). חובת תשלו� הפרמיות נפ�קת ע� תשלו� הפרמיה האחרונה שזמ� פירעונה חל לפני 
רמיות שזמ� קרות מקרה הביטוח, לפי המוקד� מבי� מועדי� אלה. האמור לא יחול על פלפני יו� הביטוח או 

  פירעונ� חל קוד� לכ�.
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בשעור ריבית  –כחלק בלתי נפרד ממנו  -ל�כו� שבפיגור ו�' כלשהי במועדה, תתולא שולמה פרמיה  6.6
, כשהיא 1982 -שנקבע בתקנות הפיקוח על ע�קי ביטוח (תנאי הצמדה בחוזה לביטוח חיי�) התשמ"ב 

   ווצר הפיגור ועד לתשלומה בפועל.ימחושבת מיו� ה
  

תהיה החברה רשאית לבטל את הפולי�ה בהתא� להוראות , שולמה הפרמיה, כולה או חלקה במועדהלא  6.7
 לחוק חוזה הביטוח.  �15עי' 

  

 בקרות מקרה ביטוח התחייבות החברה .7
  

והכל בהתא� הנקוב בד' פרטי הביטוח, תשל� החברה למוטב את �כו� הביטוח  בקרות מקרה הביטוח 7.1
 לתנאיה של הפולי�ה.

 
בי� המדד הי�ודי לבי� המדד שפור�� לאחרונה לפני יו� �כו� הביטוח ישול� בתו�פת הפרשי הצמדה למדד  7.2

 .התשלו�
  
 החברה רשאית לנכות מ�כו� הביטוח המשול� למוטב, כל חוב המגיע לה מבעל הפולי�ה על פי פולי�ה זו. 7.3

  
ימי� מהיו� שנמ�רה לה התביעה ושאר המידע והמ�מכי�  30החברה תשל� את �כו� הביטוח בתו)  7.4

�כו� ביטוח שישול� לאחר מועד זה, ישא הפרשי  להל�. 10 כאמור ב�עי'  הדרושי� לה לבירור חבותה
 (א) לחוק חוזה הביטוח.28ב�עי'  כאמורהצמדה וריבית 

  

  הגבלות לחבות החברה .8

  
וחלקו בכי�וי אותו מוטב  כלפיפטורה החברה מחבותה  - נגר� מקרה הביטוח בידי המוטב במתכוו�  8.1

יחול האמור אחרי� בהעדר מוטבי�  .ישול� למוטבי� אחרי� ככל שקיימי�, בחלקי� שווי� הביטוחי
 �  להל�. 9.1 ב�עי

  
החברה תהיה פטורה מתשלו� �כו� הביטוח למקרה מוות א� מות המבוטח נגר� עקב התאבדות, בי�  8.2

א� המבוטח היה שפוי בדעתו ובי� א� לאו, בתו, שנה מיו� תחילת הביטוח או מיו� חידוש הפולי�ה 
 פי המאוחר מביניה�., לשבוטלהלאחר 

  

  קביעת המוטב ושינויו .9

  
כמוטב בהצעת  קבע או המבוטח ככל שקבע בעל הפולי�ה כי המבוטח  יקבע, ,שבעל הפולי�המי  הינוהמוטב  9.1

והתקבלה  או המבוטח (לפי העני�) בעל הפולי�ההביטוח או בהודעה אחרונה בכתב לשינוי מוטב שנחתמה על ידי 
בכל מקרה שבו לא נקבע מוטב  .רשמה רישו� מתאי� על כ)בחברה לפני שארע מקרה הביטוח, והחברה 

    .המבוטחבפולי�ה, יהיו המוטבי� יורשיו החוקיי� של 
   

לקבוע יותר ממוטב אחד וכ� לקבוע את חלקו היח�י של כל  �רשאיאו המבוטח (לפי העני�) בעל הפולי�ה  9.2
מוטב ב�כו� הביטוח. נקבעו מ�פר מוטבי� ללא קביעת חלק� היח�י ב�כו� הביטוח, יחולק �כו� הביטוח 

 בחלוקה שווה בי� כל המוטבי�.
  
או המבוטח בעל הפולי�ה  �המאורע המזכה מוטב ב�כו� הביטוח על פי תנאי הפולי�ה, רשאי הגיעבטר�  9.3

לשנות את המוטב/י� הרשו�/י� בפולי�ה. השינוי יחייב את החברה רק לאחר שנמ�רה לה (לפי העני�) 
  .והחברה רשמה רישו� מתאי� על כ) או המבוטח, בעל הפולי�ההוראה בכתב על כ) בחתימת 

  
בי� על פי שילמה החברה את ה�כו� המגיע למוטב הרשו� בפולי�ה בטר� נרש� בה אחר כמוטב במקומו  9.4

ובי� על פי צו קיו� צוואה המורה על תשלו�  או המבוטח (לפי העני�) הוראה בכתב בחתימת בעל הפולי�ה
, או המבוטח (לפי העני�) לאחר, תהא החברה משוחררת מכל חבות כלפי אותו אחר וכלפי בעל הפולי�ה

  .�וכל מי שיבוא במקומ �עזבונ
  

נעשה שינוי במוטבי� כאמור  ובטר� לאחר מות המוטבוח קרה מקרה הביטנפטר מוטב לפני המבוטח, ו 9.5
 של המוטב זכאי� לקבלת �כו� הביטוח שהיה מגיע לאותו מוטב. יורשיו החוקיי�ב�עי' זה לעיל, יהיו 
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זכאי לקבוע מוטב בקביעה בלתי חוזרת או  או המבוטח (לפי העני�) בעל הפולי�הלא יהיה  מקרהבשו�  9.6
 בלתי חוזרת אלא א� קיבל לכ) מראש את ה�כמתה של החברה.לשנות קביעה של מוטב לקביעה 

  

   הגשת תביעה בקרות מקרה הביטוח .10

  
, על קרות נודע לושמיד לאחר  ,להודיע על כ) בכתב לחברההמוטב /או ובעל הפולי�ה על  המבוטחבמות  10.1

את השני ; מת� הודעה מאת אחד מאלה משחרר (לפי העני�) על זכותו לתגמולי ביטוח/או מקרה הביטוח ו
 .מחובתו

 
לעיל תעביר החברה למו�ר ההודעה את הטפ�י�  10.1 ע� קבלת ההודעה על מקרה הביטוח האמור ב�עי'  10.2

הדרושי� למילוי כתב התביעה. נית� למצוא טפ�י� אלה ג� באתר האינטרנט של החברה שכתובתו כמפורט 
  להל�.   15.1 ב�עי' 

 
יהיה על בעל הפולי�ה או על המוטב להמציא לחברה העתק מאושר של  -לאחר מת� ההודעה כאמור לעיל  10.3

 - וככל שאי� בידיו די� וחשבו� כאמורתעודת פטירה רשמית ודי� וחשבו� מפורט של הרופא שטיפל במבוטח, 
כל במידה ואי� בידי בעל הפולי�ה או המוטב תעודה כאמור, וכ� תעודה המעידה על �יבת המוות ונ�יבותיו. 

על בעל הפולי�ה ו/או המוטב, להמציא את המידע ואת המ�מכי� הנו�פי�  אימת שתדרוש זאת החברה
שיוכלו על מנת יעזרו לחברה ככל  -הדרושי� לחברה לבירור חבותה באופ� �ביר, וא� אינ� ברשות� 

 להשיג�.
  
 לעיל. 7.4 �כו� הביטוח ישול� למוטב במועד המפורט ב�עי'  10.4
  

 חידוש הפולי�ה .11
  

בתנאי�  לדרוש את חידושהבעל הפולי�ה לעיל, רשאי  6.7 בוטלה הפולי�ה על ידי החברה כאמור ב�עי'  11.1
 התקיי� התנאי� הבאי�:בזהי� לאלה של הפולי�ה שבוטלה 

  
 מיו� ביטול הפולי�ה טר� חלפו שלושה חודשי�. 11.1.1

  
 המבוטח חי במועד החידוש. 11.1.2

  
בתו�פת במלוא�  שולמוהפולי�ה לשל�, אלמלא בוטלה הפולי�ה, כל הפרמיות אשר היה על בעל  11.1.3

 לעיל. 6.6 כאמור ב�עי' ריבית 
 

 של המבוטח לעיל, ייעשה ללא צור) בהוכחת מצב בריאות 11.1 חידוש הפולי�ה בנ�יבות המפורטות ב�עי'  11.2
 והפולי�ה תחודש בתנאי� זהי� לתנאיה של הפולי�ה שבוטלה.

 
ה חידוש הפולי�ה שלא בנ�יבות כאמור לעיל, יהיה כפו' לה�כמת החברה וייעשלמע� ה�ר �פק מובהר כי  11.3

 .על פי התנאי� המקובלי� בחברה באותה עת
  

  ערכי פדיו� וערכי �ילוק .12

  
  לפולי�ה זו אי� ערכי פדיו� ואי� ערכי �ילוק.

  

 התיישנות .13
  

תקופת ההתיישנות של תביעה לתשלו� תגמולי ביטוח בגי� מקרה ביטוח על פי פולי�ה זאת, היא שלוש שני� מיו� 
  קרות מקרה הביטוח.
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 שינויי�  .14
  

בפולי�ה או בתנאיה ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור שינוי �כו� ביטוח, תקופת ביטוח וכל שינוי כל שינוי 
ולא יכנ� לתוקפו אלא א� ורק לאחר שהחברה , לא יבוצע לעיל) 9 (למעט שינוי מוטבי� כאמור ב�עי�  אחר

קיבלה על כ, הודעה בכתב וה�כימה לכ, בכתב, ושלחה ד� פרטי ביטוח מתוק� הכולל את השינוי כאמור לבעל 
  הפולי�ה, למבוטח ולמוטב הבלתי חוזר ככל שקיי�.

  

  הודעות וכתובות הצדדי� .15

  
בעל הפולי�ה, המבוטח, המוטב וכל אד� ל לחוק חוזה הביטוח מובהר כי חובה ע 35בהתא� להוראות �עי'  15.1

למ�ור את כל ההודעות הבקשות וההצהרות בקשר ע� פולי�ה זו, לרבות המ�מכי� הנלווי� לה�, אחר, 
אחרת כפי  בכתובתאו (ברמת ג�  3בכתובתה ברחוב אבא הלל משרדה הראשי של החברה, ובבכתב 

) ולא במשרדו של �וכ� הביטוח group.co.il-www.harel –באתר האינטרנט של החברה  שתפור��
 .הרלוונטי

 
בקשות שיש , יתר ה10.2 למעט במקרה של הגשת תביעה כאמור ב�עי' בכפו' להוראות הה�דר התחיקתי,  15.2

להגיש לחברה בכתב יוגשו באמצעות הטפ�י� המקובלי� בחברה במועד הבקשה, אות� נית� לקבל במשרדי 
 לעיל. 15.1  שכתובתו כמפורט ב�עי'החברה וכ� מצויי� באתר האינטרנט של החברה 

  
בכל מקרה של שינוי כתובת, חייב בעל הפולי�ה או המבוטח, לפי העניי�, להודיע על כ) לחברה בכתב.  15.3

מתחייבת להודיע לבעל החברה תצא ידי חובתה במשלוח הודעותיה לכתובת האחרונה הידועה לה. החברה 
  הפולי�ה או למבוטח (לפי העניי�) על כל שינוי בכתובתה.

  
, או על ידיה� לחברה לפי או לבעל הפולי�ה כל הודעה שתישלח בדואר על ידי החברה למבוטח או למוטב 15.4

שעות מזמ�  72הכתובת המעודכנת הידועה באותו מועד, תיחשב כהודעה שנתקבלה כדי� על ידי הנמע� בתו) 
 ימ�ר המכתב בדואר ישראל, הכולל את ההודעה.ה

  
בכדי לגרוע מחובות החלות על החברה לעני� איתור מוטבי� מכח הוראות  15.4  -ו 15.3 אי� באמור ב�עיפי�  15.5

 קתי.הה�דר התחי
  

  דיווחי� .16

  
החברה תשלח לבעל הפולי�ה, אחת לשנה קלנדרית בתו) שלושה חודשי� מתו� שנת המאז� שלה, דו"ח לגבי השנה 

ה�דר התחיקתי וכ� כל דיווח נו�' ככל שנדרש בהתא� להוראות בהוראות השה�תיימה הכולל מידע בהתא� לאמור 
  הה�דר התחיקתי. 

  

  מי�י� והיטלי� .17

  
המבוטח, או המוטב, הכל לפי העניי�, יהא חייב לשל� לחברה מיד ע� קבלת דרישתה את המי�י� בעל הפולי�ה, או 

ו/או תשלומי החובה הממשלתיי� והאחרי� שהחברה מחוייבת לשלמ�, החלי� על הפולי�ה או המוטלי� על פרמיות 
מי� האלה קיימי� או על כל תשלומי� אחרי� שהחברה חייבת לשלמ� לפי פולי�ה זו,  בי� א� המ�י� והתשלו

  והכל בכפו' להוראות הה�דר התחיקתי. בתארי) הוצאת הפולי�ה ובי� א� יוטלו בעתיד
  

  מקו� השיפוט .18

  
  כל התביעות הנובעות מתו) הפולי�ה תהיינה ב�מכות הייחודית של בתי המשפט המו�מכי� לכ) במדינת ישראל.
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