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פוליסה לביטוח חיים לאדם עם מוגבלות
מקצרת חיים
*הפרמיה משתנה כל שנה
)בהתאם לנקוב במפרט הפוליסה(

כללי

חברת הביטוח איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ )להלן " -המבטח"( ,מתחייבת לשלם
למוטב ,בקרות מקרה הביטוח ,בתקופת הביטוח ,את תגמולי הביטוח ,בכפוף לתנאי הפוליסה.

מקרה הביטוח
מותו של מבוטח מכל סיבה שהיא במהלך תקופת הביטוח.

תנאים כלליים לביטוח חיים
הפוליסה כוללת שני חלקים:
 .1תנאי הפוליסה.
 .2המפרט המצורף ,הכולל את פרטיו האישיים של המבוטח ,תגמולי הביטוח ,דמי הביטוח
)פרמיות( ,הכיסוי הביטוחי עליו הוסכם ושמות המוטבים.
פוליסה זו הינה פוליסת ביטוח חיים לאנשים עם מוגבלות מקצרת חיים ,בהתאם לחוק
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )תיקון מס'  ,(18התשע"ח .2018 -
הכיסוי על פי פוליסה זו חל על מקרה ביטוח שארע בכל מקום בעולם.

פרק  - 1הגדרות
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

דמי הביטוח :הפרמיה שעל המבוטח לשלם למבטח לפי תנאי הפוליסה ,כמפורט במפרט.
המבוטח :האדם המבוטח על פי פוליסה זו ,ואשר שמו מצוין במפורש במפרט.
אדם עם מוגבלות מקצרת חיים :אדם עם מוגבלות שאקטואר ממונה הכיר במוגבלות
שיש לו ככזו שעלולה לקצר את תוחלת חייו לעומת תוחלת חיים ממוצעת בתקופה
העולה על שלוש שנים ,ובלבד שהאקטואר הממונה קבע שתוחלת החיים של האדם עם
המוגבלות עולה על חמש שנים.
אקטואר ממונה :אקטואר שמונה בהתאם להוראות  -חוזר אמות מידה לאקטואר ממונה
לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
המדד :מדד המחירים לצרכן )כולל פירות וירקות( המפורסם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה או גורם ממשלתי אחר או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.
המוטב :מי שנרשם במפרט ,בהתאם לתנאי פוליסה זו ,כמוטב ,לקבלת תגמולי הביטוח
בקרות מקרה הביטוח ,ובהעדר קביעת מוטבים ,יורשיו החוקיים של המבוטח.
המפרט :נספח המהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה ,הכולל את מספר הפוליסה ,פרטים
אישיים של המבוטח ,תקופת הביטוח ,תגמולי הביטוח ,דמי הביטוח )הפרמיה( וכיו”ב.
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.8
.9
.10
.11
.12
.13

.14
.15

.16

הפוליסה :חוזה ביטוח זה ,וכן המפרט וכל הטפסים הנלווים וכל נספח המצורף לו.
הצמדה למדד :תגמולי הביטוח ודמי הביטוח ישתנו בהתאם ליחס שבין המדד הידוע ביום
התשלום לבין המדד הבסיסי לפוליסה ,הנקוב במפרט.
מוטב בלתי חוזר :גוף פיננסי ,אשר הוגדר כ"מוטב בלתי חוזר" ונרשם כך במפרט המצורף
ואשר זכויותיו וחובותיו מפורטות להלן בפוליסה זו.
מקרה הביטוח :מותו של מבוטח במהלך תקופת הביטוח אצל מבוטח ,במהלך תקופת
הביטוח.
תגמולי הביטוח :הסכום המצוין במפרט על פי פוליסה זו.
תקופת אכשרה :תקופת זמן רצופה בת שנתיים ושישה חודשים ,המתחילה ביום תחילת
הביטוח בהתאם למפרט ,בה המבוטח עדיין אינו זכאי לכיסוי ביטוחי מכוח הפוליסה;
תקופת האכשרה תחול פעם אחת בלבד בתקופות ביטוח רצופות אצל אותו מבטח.
מובהר ,כי מקרה ביטוח שארע בתקופת האכשרה דינו כמקרה ביטוח שארע לפני
תחילת תקופת הביטוח.
תקופת הביטוח :התקופה המוגדרת במפרט החל בתאריך תחילת הביטוח ועד תאריך
סיום הביטוח.
יתרת ההלוואה :סכום כסף שעל המבוטח להחזיר למלווה תמורת ההלוואה שקיבל ,כפי
שיהיה בעת קרות מקרה הביטוח ,על פי ספרי המלווה ,לרבות הפרשי ריבית והצמדה,
תשלום בגין עמלת פירעון מוקדם ,פיגורים וריבית בגינם כדין ,עקב פיגור של עד 12
חודשים בתשלום החזר ההלוואה ,ככל שישנם.
ההסדר התחיקתי :כל החוקים ,התקנות ,הצווים וההוראות הממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחסכון במשרד האוצר ,המסדירים ואשר יסדירו את התנאים החלים על המבוטח ,המוטב
והחברה בקשר עם ההתקשרות בפוליסה.

פרק  - 2תשלום תגמולי הביטוח
.1

.2

במות המבוטח ,ולאחר מילוי ההתחייבויות המוגדרות בפוליסה ע"י המבוטח והמוטב,
לפי העניין ,ישלם המבטח למוטבים תוך  30ימים מיום שהיה בידיו כל החומר הדרוש
לשם קביעת הזכאות לתשלום ,את תגמולי הביטוח בניכוי כל חוב בגין פוליסה זו.
תגמולי הביטוח ישולמו לאחר שהמוטב ימסור למבטח ,לאחר דרישתו ,מסמכים ו/או
מידע הדרושים לחברה ,לרבות העתקים ,באופן סביר לברור מקרה הביטוח ובהתאם
להסדר התחיקתי .באם המסמכים אינם ברשותו ,עליו לסייע למבטח ככל שיוכל להשיגם.
התשלום יתבצע באופן המפורט להלן:
א .התשלום יבוצע בכפוף להצגת דרישה מאת המוטב הבלתי חוזר.
ב .מובהר ,כי החברה תשלם למוטב הבלתי חוזר את תגמולי הביטוח ,בגובה 50%
מסכום יתרת ההלוואה )"הסכום הרשום למוטב הבלתי חוזר"( אלא אם כן ,הוסכם
אחרת בין המבטח למבוטח.
ג .יתרת תגמולי הביטוח )דהיינו סכום הביטוח הנקוב במפרט ביחס למועד קרות
מקרה הביטוח ,בהפחתת הסכום הרשום למוטב הבלתי חוזר( ,היה ותהיה יתרה
שכזאת ,תשולם למוטבים האחרים.
לתשלום תגמולי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה ממועד קרות מקרה הביטוח ועד ליום
התשלום ,במקרה בו תגמולי הביטוח ישולמו לאחר  30ימים מיום שהיו בידי החברה כל
המסמכים ,יתווספו הפרשי הצמדה וריבית בהתאם לקבוע בסעיף  28לחוק חוזה הביטוח,
התשמ"א.1981-
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פרק  - 3תשלום דמי הביטוח
.1
.2
.3
.4

.5
.6

.7

דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים למבטח מהמבוטח בגין פוליסה זו ,ישולמו
במלואם ,באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע בבנק או כל אמצעי אחר בהסכמת
המבטח ,על פי המועדים שפורטו במפרט.
מועד זיכוי חשבון המבטח בבנק בפועל ייחשב כמועד תשלום דמי הביטוח.
אם יוטלו מסים או תשלומי חובה אחרים בגין הפוליסה ,יחולו התשלומים על המבוטח או
על המוטב ,לפי העניין.
לא שולם במועדו סכום כלשהו המגיע על פי פוליסה זו מן המבוטח למבטח ,יישא אותו
סכום שבפיגור הפרשי הצמדה מהמועד הקבוע לתשלומו ,וכן במקרה של איחור מעבר
ל 30-ימים ,ריבית צמודה החל מהיום ה 31 -ועד למועד התשלום בפועל.
בסעיף זה" :הפרשי הצמדה" ו"-ריבית צמודה" כמשמעותם של מונחים אלו בחוק פסיקת
ריבית והצמדה ,תשכ"א.1961-
מובהר כי לא ייגבו פרמיות עבור תקופה שמאוחרת למועד שבו רשאית החברה לבטל את
הפוליסה בגין חוב דמי ביטוח.
במקרה שהפוליסה בוטלה כתוצאה מאי תשלום דמי הביטוח כאמור בסעיף  4פרק ,5
רשאי המבוטח ,במשך תקופה של עד שלושה חודשים מיום הביטול ,לדרוש את חידושה
ללא צורך בחיתום רפואי ,בתנאי שכל דמי הביטוח שהיה על המבוטח לשלם ,אלמלא
בוטלה הפוליסה ,ישולמו במלואם ובתנאי נוסף שהמבוטח עודנו חי בזמן החידוש .בתום
תקופת שלושת החודשים הנ"ל או בכל מקרה אחר ,חידוש הפוליסה טעון הסכמתו בכתב
של המבטח.
דמי הביטוח יעודכנו מדי שנה ובהתאם לסכום הביטוח ,הכל כמפורט בלוח הסילוקין
במפרט ובהתאם לתעריפים ,שאושרו על ידי הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון.

פרק  - 4חובת הגילוי ותוצאותיה
חובת הגילוי והתוצאות של אי גילוי ,מופיעות בסעיפים  6-8ו 43 -לחוק חוזה הביטוח,
התשמ"א  1981 -וכן בהתאם להלן:
 .1חובת גילוי
הציג המבטח למבוטח לפני כריתת החוזה ,אם בטופס של הצעת ביטוח ואם
א.
בדרך אחרת ,שאלה בעניין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר
לכרות את החוזה בכלל או לכרותו בתנאים שבו )להלן  -ענין מהותי( על המבוטח
להשיב עליה תשובה מלאה וכנה.
שאלה גורפת הכורכת עניינים שונים ,ללא אבחנה ביניהם ,אינה מחייבת תשובה
ב.
כאמור אלא אם הייתה סבירה בעת כריתת החוזה.
הסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של ענין שהוא ידע ,כי הוא ענין מהותי ,דינה
ג.
כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנה.
 .2תוצאות של אי-גילוי
ניתנה לשאלה בעניין מהותי תשובה שלא הייתה מלאה וכנה ,רשאי המבטח ,תוך
א.
 30יום מהיום שנודע לו על כך וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח ,לבטל את החוזה
)הפוליסה( בהודעה בכתב למבוטח.
ביטל המבטח את החוזה מכח סעיף זה ,זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח
ב.
ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול ,בניכוי הוצאות המבטח ,זולת אם פעל
המבוטח בכוונת מרמה.
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קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה ,אין המבטח חייב אלא
ג.
בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי ,שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו
משתלמים כמקובל אצלו לפי המצב לאמיתו לבין דמי הביטוח המוסכמים ,והוא
פטור כליל בכל אחת מאלה:
התשובה ניתנה בכוונת מרמה.
א.
מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה ,אף בדמי ביטוח מרובים יותר,
ב.
אילו ידע את המצב לאמיתו; במקרה זה זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח
ששילם בעד התקופה שלאחר קרות מקרה הביטוח ,בניכוי הוצאות
המבטח.
 .3המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיף  2בפרק זה ,בכל אחת מאלה ,אלא אם
התשובה שלא הייתה מלאה וכנה ,ניתנה בכוונת מרמה:
הוא ידע או היה עליו לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת החוזה או שהוא
א.
גרם לכך שהתשובה לא הייתה מלאה וכנה;
העובדה שעליה ניתנה תשובה שלא הייתה מלאה וכנה חדלה להתקיים לפני
ב.
שקרה מקרה הביטוח ,או שלא השפיעה על מקרהו ,על חבות המבטח או על
היקפה.
על אף האמור לעיל ,המבטח לא יהיה זכאי לתרופות האמורות בסעיף  2בפרק
ג.
זה ,לאחר שעברו שלוש שנים מכריתת החוזה ,זולת אם המבוטח או האדם שחייו
בוטחו פעל בכוונת מרמה.

פרק  - 5תוקף הפוליסה ,פקיעתה או ביטולה
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

הפוליסה נכנסת לתוקף ביום תחילת הביטוח הנקוב במפרט .אולם ,קבלת תגמולי
הביטוח מותנים כי מקרה הביטוח ארע לאחר תקופת האכשרה.
פוליסה זו תפקע אוטומטית בהתאם לתאריך הנקוב במפרט כתאריך סיום הביטוח.
שילם המבטח את תגמולי הביטוח ,כאמור בסעיף  1לפרק  ,2עקב מקרה ביטוח ,תפקע
פוליסה זו.
לא שולמו דמי הביטוח ,או כל חלק מהם ,במועדם על ידי המבוטח ,תוך  15יום לאחר
שהמבטח דרש מהמבוטח בכתב לשלמם ,רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב ,כי
הביטוח יתבטל כעבור  21יום נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן.
המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפי שיקול דעתו ,ובלבד שהודעה,
תימסר למבטח באחד מאמצעי ההתקשרות המפורטים בפרק  9סעיף  ,2והביטול יכנס
לתוקף כעבור  3ימים מהיום שבו נמסרה הודעה כאמור למבטח או במועד הקבוע בהסדר
התחיקתי.
המבטח רשאי לבטל את הביטוח אם הודיע למוטב הבלתי חוזר בכתב על הפיגור האמור,
והמוטב הבלתי חוזר לא סילק את הסכום שבפיגור תוך  30יום מיום שנשלחה לו ההודעה
האמורה.
נקבע מוטב שאינו המבוטח בקביעה בלתי חוזרת ,והמבוטח ביטל את הפוליסה מכוח
פרק זה ,על החברה להודיע על כך מיד בכתב למוטב הבלתי חוזר ,והמוטב הבלתי חוזר
רשאי ,לא יאוחר מ 30 -ימים מקבלת הודעת החברה ,לאמץ ,בהודעה בכתב לחברה,
את הפוליסה על זכויותיה וחיוביה )לרבות תשלום הפרמיות המחויבות על פיה(; הודיע
המוטב הבלתי חוזר כאמור ,תוסיף הפוליסה לעמוד בתוקפה ,ואם נתבטלה בינתיים
תתחדש הפוליסה ,כשהמוטב הבלתי חוזר בא במקום המבוטח.
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.8
.9

בוטלה הפוליסה בהתאם לאמור בפרק זה ו/או בהתאם לדין ,יזכה המבטח את המבוטח
בחלק היחסי של דמי הביטוח ששולמו על ידו בפועל מראש ,בגין התקופה שלאחר מועד
ביטול הפוליסה כאמור.
החזר דמי הביטוח כאמור לעיל ייעשה תוך  30ימים מיום ביטול הביטוח .סכום ההחזר
יישא הפרשי הצמדה מהמועד הקבוע לתשלומו .במקרה של איחור מעבר ל 30-ימים,
יישא אותו סכום שבפיגור גם ריבית צמודה החל מהיום ה 31 -ועד למועד התשלום בפועל.
בסעיף זה" :הפרשי הצמדה" ו"-ריבית צמודה" כמשמעותם של מונחים אלו בחוק פסיקת
ריבית והצמדה ,תשכ"א.1961-

פרק  - 6שינויים
שינוי תגמולי הביטוח ,תקופת הביטוח ,מוטבים או כל שינוי אחר ,שיתבקש על ידי המבוטח ,לא
יבוצעו ,ולא יהיה להם תוקף ,אלא לאחר קבלת הודעה ,בעל פה או בכתב ,ע"י המבטח ,שהשינוי
המתבקש לגביו התקבל ואושר על ידי המבטח .במידה ונרשם בפוליסה מוטב בקביעה בלתי
חוזרת ,לא יעשה שינוי ביחס לזהות המוטב הבלתי חוזר הקטנת תגמולי ביטוח וקיצור תקופת
ביטוח אלא לאחר קבלת אישורו בכתב .המבטח ישלח למבוטח תוך  10ימים מיום שקיבל את
כל האישורים הנדרשים כאמור ,מכתב המאשר עדכון השינויים ברישומי המבטח.

פרק  - 7קביעת המוטב
.1
.2
.3

בטרם ארע מקרה הביטוח המזכה את המוטב בתשלום תגמולי הביטוח ,כאמור בפרק ,2
רשאי המבוטח לשנות את המוטב ,הרשום בפוליסה .השינוי יחייב את המבטח רק לאחר
שנתקבלה אצלו הודעה בכתב או בעל פה.
על אף האמור בסעיף  1לפרק זה ,המבוטח לא יהיה זכאי לשנות מוטב בלתי חוזר אלא
אם קיבל לכך הסכמה מראש ובכתב של המוטב הבלתי חוזר.
שילם המבטח את הסכום המגיע למוטב הרשום בפוליסה בטרם נרשם בה אחר כמוטב
במקומו ,בין על פי הוראה של המבוטח בעל פה או בכתב ובין על פי צוואתו המאושרת על
ידי בית המשפט המורה על תשלום לאחר ,יהיה המבטח משוחרר מכל חבות כלפי אותו
אחר וכלפי המוטב ,המבוטח ,עזבונו וכל מי שיבוא במקומו.

פרק  - 8התיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתשלום תגמולי הביטוח היא חמש שנים מיום קרות מקרה
הביטוח.
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פרק  - 9הודעות ודיווחים
.1

הודעה של המבטח למבוטח או למוטב ,בכל הקשור לפוליסה תינתן לפי מענו האחרון
הידוע למבטח ,בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי לעניין חובת איתור מוטבים.
הודעה של המבוטח ,או המוטב תימסר למבטח למשרדי המבטח על פי הפרטים
המופיעים על גבי הפוליסה ,באמצעות אחד מן האמצעים הבאים :בכתב ,בעל פה ,דואר
ישראל ,דואר אלקטרוני ,מסרון או באזור האישי של המבוטח באתר המבטח בכתובת

.3
.4

הצדדים מתחייבים להודיע לצד השני בכל מקרה של שינוי כתובת.
במקרה ונודע למבטח על קרות מקרה הביטוח ,יצור קשר המבטח עם המוטב ככל שניתן,
באמצעות הטלפון או בדואר רשום ,לצורך הודעה על קיום פוליסה/פוליסות על שם
המבוטח.
המבטח ישלח דוח שנתי למבוטח בהתאם להוראות הדין.

.2

.5

.www.aig.co.il

פרק  - 10מקום השיפוט
מוסכם ומוצהר ,כי כל תביעה בגין הפוליסה תוגש לבתי המשפט המוסמכים בישראל
בלבד.

פרק  - 11זכות הקיזוז
המבטח יהיה רשאי לקזז מכל תשלומיו בגין פוליסה זו ,כל חוב שהמבוטח חייב לו בקשר
עם הפוליסה.
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