
 www.clalbit.co.il    אתר באינטרנט  03 -6387676 פקס  03-6387777 טלפון  66184אביב -תל, 48דרך מנחם בגין ,  בית כלל ביטוח–משרד ראשי  

 
 

 כלליים לביטוח חייםהנאים הת
  שוהם–צמוד יתרת הלוואה 

 בפרמיה משתנה
 )851(  

 
 

 
 

 הגדרות .1
 :בפוליסה זו תהיה למונחים שלהלן המשמעות אשר מפורשת בצדם

 המתקשר עם החברה בחוזה הביטוח ואשר ,תאגידאו אדם -חבר בני, האדם – בעל הפוליסה
 .הפוליסהשמו רשום בדף פרטי הביטוח ובהצעה כבעל 

הכולל את מספר הפוליסה , דף המצורף לפוליסה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה – דף פרטי הביטוח
 .לרבות תקופת הביטוח, ואת פרטי הביטוח הספציפי

מלווה בהתאם להמלווה והתחייב להחזירו ן סכום הכסף שלווה המבוטח מ –   הלוואה
 .יטוח ההתחלתילתנאים שנקבעו והנקוב בדף פרטי הביטוח כסכום הב

 .מ"כלל חברה לביטוח בע –   חברה
פי התנאים שנקבעו -חושבו עליכפי ש, ידי המבוטח-יתרות הסכומים להחזר על – יתרת ההלוואה

מועד , שיעור הריבית, ההחזר התקופתי,  כולל הצמדה למדד,להחזר ההלוואה
 .תחילת ההלוואה ותקופת ההלוואה

 .וליסה ושמו נקוב בדף פרטי הביטוח כמבוטחהאדם שחייו בוטחו לפי הפ –   מבוטח
הזכאי לתגמולי ביטוח עודפים במקרה בו דרש המלווה סכום הנמוך מיתרת  –   מוטב

 .ההלוואה במועד המוות
ונקבע , כל מוסד פיננסי כגון בנק או חברת ביטוח אשר הלווה למבוטח הלוואה –   מלווה

 בהתאם לתנאי ,יטוחכמוטב בלתי חוזר לתגמולי ביטוח בקרות מקרה הב
 .הפוליסה

סכום הביטוח למקרה של מות המבוטח יהיה שווה ליתרת ההלוואה במועד  – סכום הביטוח
 חודשי פיגור בהחזר ההלוואה שיהיה 6מותו של המבוטח בתוספת חוב של עד 

בתוספת , המבוטח חייב למלווה בגין ההלוואה במועד קרות מקרה הביטוח
 .ורריבית שהצטברה בגין הפיג

 .וזה ביטוח זה וכן ההצעה וכל נספח ותוספת המצורפים לוח –   פוליסה
 .דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל בעל הפוליסה לשלם לחברה –   פרמיה
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 חבות החברה .2
 .1981 -א "ובחוק חוזה הביטוח התשמ בדף פרטי הביטוח האמורפי -החברה נקבעת על חבות 2.1
אך בכפוף לכל התנאים  , הביטוח כרשום בדף פרטי הביטוחמתאריך התחלת הפוליסה נכנסת לתוקפה החל 2.2

 :האלה
 .ידי החברה- הנקובה בהודעת החיוב הראשונה המוצאת עלשולמה הפרמיה הראשונה .א
 .המבוטח חי בתאריך תשלום הפרמיה הראשונה .ב
ו החליטה החברה על מיום הבדיקה הרפואית או מיום חתימת המבוטח על הצהרת בריאות ועד ליום שב .ג

ה  שהי,במקצועו ובעיסוקו של המבוטח, במצבו הגופני, לא חל שינוי בבריאותו ,הסכמתה לעריכת הפוליסה
 . החברה ביום קבלתוומשפיע על תנאי קבלת המבוטח לביטוח אילו ידעה עלי

וליסה טעונה כל הארכה של תקופת הביטוח של הפ. במשך תקופת הביטוח בלבדחבות החברה תהיה בתוקף  2.3
 .הסכמת החברה מראש ובכתב

בין (או  ניסיונו להתאבדות , החברה תהיה פטורה מתשלום סכום הביטוח אם מות המבוטח נגרם עקב התאבדותו 2.4
, תוך שנה מיום כניסת הביטוח לתוקף או מיום חידושו לאחר שבוטל, )אם המבוטח היה שפוי בדעתו ובין אם לא

 .ל לפי המקרהוהכ

  ה ודרך תשלומההפרמי .3
תקופת הביטוח או חובת תשלום הפרמיות נפסקת בתום . הפרמיות תשולמנה בזמני הפירעון הקבועים בפוליסה 3.1

 . המוקדם מביניהם, במות המבוטח
 ותשתנה חמינו ומצבו הרפואי של המבוטח בתאריך תחילת הביטו, פי גילו-פי פוליסה זו  תקבע על- עלפרמיהה 3.2

 . ט בדף פרטי הביטוחאחת לשנה כמפור
בגובה , בתחילת כל שנת ביטוח, פעמית- תשולם פרמיה חדשלוש שנים לפני תום תקופת הביטוח החל מ 3.3

 .הפרמיות שהיו אמורות להשתלם בעבור אותה שנת הביטוח
שתהיה ריבית כפי בתוספת , ובטרם בוטלה הפוליסה הסכום בפיגור הוא פרמיות שלא שולמו במועדן, בפוליסה זו 3.4

 . וכן הפרשי הצמדה למדד1961 - א"בכפוף לחוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ, נהוגה בחברה באותה עת
מן המדד האחרון הידוע בזמן הפירעון לפי תנאי הפוליסה ועד , ית המדדיהפרשי ההצמדה יחושבו לפי שיעור על 3.5

 . למדד האחרון הידוע ביום התשלום בפועל
או בתשלום קבוע באמצעות כרטיס ) רות שיקיםיש( הוראת קבע לבנק באמצעותיות במקרה של תשלום הפרמ 3.6

 . יחשב זיכוי חשבון החברה בבנק כתשלום הפרמיה, אשראי
במקרה של תשלום הפרמיה שלא באמצעות הוראת קבע לבנק או כרטיס אשראי יש לשלם את הפרמיה במשרד  3.7

 .בדף פרטי הביטוח פורטהחברה כמ
 .    לא מחייבת לנהוג כן במקרים אחרים, רה לקבל פרמיה שלא כאמור לעיל במקרה מסויםהסכמת החב 3.8
,  חוזה הביטוחבכפיפות להוראות חוק,  החברה זכאיתיהתה, םבמועדאו הסכום שבפיגור /ופרמיה הלא שולמה  3.9

 .לבטל את הביטוח

  ידוש הפוליסהח .4
כפוף לקיום כל התנאים , על הפוליסה רשאי לדרוש את חידושהיהיה ב,  לעיל3.9בוטלה הפוליסה לפי סעיף    4.1

 :אלהה
 .מיום ביטול הפוליסה טרם חלפו שלושה חודשים . א
 .המבוטח עודנו חי בעת החידוש . ב
בתוספת ריבית בשיעור , כל הפרמיות שטרם שולמו ושמועד פירעונן חל לפני תאריך החידוש ישולמו במלואן . ג

 .ידי החברה-קבע עלישי
 . יהיה חידושה טעון הסכמת החברה בכתב-חלפו שלושה חודשים מיום ביטול הפוליסה  4.2

  



 
 

 

… 3 …

 www.clalbit.co.il    אתר באינטרנט  03 -6387676 פקס  03-6387777 טלפון  66184אביב -תל, 48דרך מנחם בגין ,  בית כלל ביטוח–משרד ראשי

  קביעת המוטב ושינויו .5
במקרה בו דרש . פי תנאי הפוליסה למלווה לכיסוי יתרת החוב-החברה תשלם את סכום הביטוח המגיע על 5.1

 .וטבישולם ההפרש למ, המלווה סכום הנמוך מיתרת ההלוואה במועד המוות
רשאי בעל הפוליסה לשנות את , פי תנאי הפוליסה-רע מקרה הביטוח המזכה מוטב בסכום הביטוח עליבטרם א 5.2

כך בחתימת בעל -השינוי יחייב את החברה רק לאחר שנמסרה לה הוראה בכתב על. המוטב הרשום בפוליסה
 .הפוליסה

ב בקביעה בלתי חוזרת אלא אם קיבל לכך בשום מקרה לא יהיה בעל הפוליסה זכאי לשנות קביעה של מוט 5.3
 .מראש את הסכמתה בכתב של החברה

פי -בין על, שילמה החברה את הסכום המגיע למוטב הרשום בפוליסה בטרם נרשם בה אחר כמוטב במקומו 5.4
,  המורה על תשלום לאחר,ידי בית המשפט-פי צוואתו המאושרת על-הוראה בכתב בחתימת בעל הפוליסה ובין על

 .עזבונו וכל מי שיבוא במקומו,  החברה משוחררת מכל חבות כלפי אותו אחר וכלפי בעל הפוליסההיתה

  תביעות ותשלומי החברה .6
יש למסור לחברה , כן-כמו. כך לחברה ולציין את סיבת המוות-במות המבוטח חייב בעל הפוליסה או המוטב להודיע על

ובמקרה שלא היה טיפול רפואי , מפורט של הרופא שטיפל במבוטחבהקדם האפשרי תעודת פטירה רשמית ודין וחשבון 
למסור לחברה תוך זמן סביר לאחר , לפי העניין, על בעל הפוליסה או על המוטב.  תעודה על סיבת המוות ונסיבותיו-

 .ואם אינם ברשותו עליו לעזור לחברה להשיגם, שנדרש לכך את המידע והמסמכים הדרושים לחברה לבירור חבותה
פי הפוליסה תוך -תשלם החברה את הסכום המגיע על, פי הפוליסה עקב מות המבוטח- אם חייבת החברה בתשלום על

 .ם מהיום שהיו בידיה המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותהמי י30
 . חודשים מקרות מקרה הביטוח36אם לא הוגשה תוך , ישןיכל תביעה הנובעת מפוליסה זו תת:  התיישנות התביעות

 ביטול הביטוח .7
כנס לתוקפו עם קבלת יוהביטול י, בעל הפוליסה רשאי בכל עת לבטל את הפוליסה בהודעה בכתב לחברה 7.1

 .ידי החברה-ההודעה על
 .  החברה זכאית לבטל את הפוליסה בכפיפות להוראות החוקיהתה, לא שולמה פרמיה במועדה 7.2
 .ק ובעל הפוליסה אינו זכאי לפדיון הפוליסה או לערך מסולקלפוליסה זו אין ערך פדיון ואין ערך מסול 7.3

 תנאי הצמדה למדד .8
 :כמפורט להלן, פי דף פרטי הביטוח יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן-כל התשלומים לחברה על 8.1

אף אם , שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) רות וירקותיכולל פ( משמעו מדד המחירים לצרכן - המדד .א
בין שהוא בנוי על אותם , לרבות כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומו, ידי כל מוסד ממשלתי אחר-פרסם עלית

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

הנקוב בדף , המדד היסודי. דד שפורסם לאחרונה לפני מועד התחלת הביטוח משמעו המ- המדד היסודי.  ב
 .1000-ומחולק ב, 1959מחודש ינואר )  נקודות100(מותאם למדד הבסיסי , הראשון של הפוליסה

 . משמעו המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום- המדד הקובע .  ג
 ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה בשיעור עליית המדד ,כל תשלומי הפרמיה שעל בעל הפוליסה לשלם לחברה .ד

 . לעומת המדד היסודי בפועלהקובע ביום התשלום
המועד הנקוב בהמחאה או המועד שבו הגיעה ההמחאה : יום התשלום הוא המאוחר בין אלה, לעניין זה  

 ייחשב יום ,פי הוראת קבע או העברה בנקאית לזכות חשבון החברה-במקרה של תשלום על. למשרדי החברה
 . בפועלזיכוי חשבון החברה בבנק כיום התשלום

כמו . כל תשלומי החברה ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה על פי חישוב יתרת ההלוואה כאמור בתנאי ההלוואה .ה
 .ם מהיום שנועד לתשלומםמי י30מתום ,  לשנה4%תיווסף עליהם ריבית בשיעור של , כן
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 תשלומים נוספים .9
חייב לשלם לחברה את המסים הממשלתיים והאחרים החלים על הפוליסה או , לפי העניין,  המוטבבעל הפוליסה או

בין אם , על סכומי הביטוח ועל כל התשלומים האחרים שהחברה מחויבת לשלמם לפי הפוליסה, המוטלים על הפרמיות
כן . או בכל זמן אחר עד לתשלוםהמסים האלה קיימים בתאריך הוצאת  הפוליסה ובין אם הם יוטלו במשך תקופת קיומה 

 .ובעד תעודות אחרות, בעת העתקות ממנה, חייב בעל הפוליסה לשלם לחברה את ההוצאות בעד התוספות על הפוליסה

 הודעות והצהרות שינוי כתובת .10
צריכות , או כל אדם אחר, המוטב, המבוטח, ידי בעל הפוליסה-כל ההודעות וההצהרות הנמסרות לחברה על 10.1

כל שינוי בפוליסה או בתנאיה ייכנס לתוקפו רק אם החברה . הימסר בכתב אך ורק במשרדי החברהל
 .כך בפוליסה-הסכימה לכך בכתב ורשמה רישום מתאים על

לפי הכתובת המעודכנת הידועה , למבוטח או למוטב, ידי החברה לבעל הפוליסה-כל הודעה שתישלח בדואר על 10.2
 המכתב הכולל את ההודעה מסירת שעות מזמן 72תוך בידי הנמען -לה כדין עלתיחשב כהודעה שהתקב, לחברה
 .ידי מי מהמוזכרים לחברה-ל אמור גם לגבי הודעות שיישלחו על"הנ. בדואר

כך לחברה -עללהודיע חייבים , או המוטב לפי העניין, המבוטח, בעל הפוליסהבכל מקרה של שינוי כתובת חייב  10.3
 . בכתב

 סתירות .11
יחולו תנאי הנספח על ההטבות , קרה של סתירה בין התנאים הכלליים של הפוליסה ובין התנאים של נספח מסויםבמ

 .ועל שאר חלקי הפוליסה יחולו התנאים הכלליים, הנובעות ממנו
במקרה של סתירה בין התנאים של הנספחים השונים יחולו התנאים של כל נספח על ההטבות הנובעות מאותו נספח לפי 

 .העניין

 מקום השיפוט .12
 .בישראל  מוסמךמשפט-בבית אך ורק זו תתבררנההתביעות הנובעות מפוליסה כל 


