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  פוליסה/הסכם
 

 שנערך ונחתם ב _______________ ביום _______________    
 

 כלל חברה לביטוח בע"מ בין: 
 724422025 -. מספר צ.ח 
 מצד אחד       )להלן: "כלל" או "החברה"( 
  

 גוריון בנגבאוניברסיטת בן  ובין:
 744541022 - מספר.פ. ח 
 מצד שני        )להלן: "בעל הפוליסה"( 
   

 
 למקריבביטוח חיים קבוצתי )"הקבוצה"(  וגמלאיוין לבטח את עובדיו יובעל הפוליסה מעונ : הואיל

 ;זו  בפוליסה הכלולים הביטוח
זה בתנאים המפורטים להלן  חיים קבוצתי הסכימה לקבל על עצמה ביטוח והחברה : והואיל

 בפוליסה זו;
 

 לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 פרשנות והגדרות .1

מהווים חלק בלתי  הוכל הנספחים המצורפים אלי ההמבוא לפוליסה זו, הצהרות הצדדים ב .1.1
 .מהפוליסהנפרד 

 כלשהי.כותרות הסעיפים הן לצורך נוחות בלבד, ולא תהא להם משמעות פרשנית  .1.1

 בפוליסה זו תהא לכל מונח המפורט להלן המשמעות המפורטת בצידו: .1.1

זו  בפוליסהשהתקשר עם החברה בפוליסה ושמו נקוב  מי -" פוליסה בעל" .1.1.1
 והוא אחד מאלה:  לעיל

  לגבי עובדיו ובני זוגם;  –( מעביד 1)  

 ביטוח שקבלת ובלבד ,לגבי חבריו ובני זוגם – תאגיד (2)  
 העיקרית המטרה אינה לחבריו קבוצתי חיים

 ;להתאגדותו

שהשירות  ובלבד  ,לגבי מקבלי שירותו –( ספק שירות 3)
 בעשיית השירותאינו בעסקי ביטוח ואין עיקרו של 

 . קבוצתי חיים ביטוח

של המבוטח, כפי שמופיע בתעודה  המדויקלידתו  תאריך  - "המבוטח"גיל  .1.1.1
רשמית של מדינת ישראל, כגון: תעודת זהות, דרכון או 

 נהיגה. שיוןיר

 ףלהצטריכול המבוטח  בו המרביו המינימלי הגיל - "להצטרפות מרביו נימליימ"גיל  .1.1.1
  .הביטוח פרטי בדף כמפורט, זו פוליסה פי על לביטוח

מבוטח שגילו נמוך או גבוה מהגיל המינימלי או המרבי 
להצטרפות, לפי העניין,  לא יצורף לביטוח עפ"י פוליסה זו. 

 מבוטח צורףאף הקבוע בדף פרטי הביטוח  על אם כי, יובהר
, להצטרפותהמרבי  או המינימלי מהגילגבוה  אונמוך  שגילו

ייחשב כמבוטח בפוליסה  ,בגינו פרמיה ושולמה, העניין לפי
 זו.

על פי פוליסה זו,   מבוטח להיות ניתן בוהגיל המרבי   –"גיל מרבי לביטוח" .1.1.1
 או הרחבה  בהתייחס לכל נספח כמפורט בדף פרטי הביטוח

 מבוטח .זו כמפורט בדף פרטי הביטוח שנרכש בפוליסה
, בגינו פרמיה ושולמה לביטוח המרבי מהגיל גבוה שגילו

 .זו בפוליסה כמבוטח ייחשב

חלק בלתי נפרד ממנה,  מהווההדף המצורף לפוליסה ו   - "הביטוח פרטי"דף  .1.1.1
 עיקרי תמצית: הפרטים האלה את ,בין השאר ,הכוללו

הביטוח לכל כיסוי  םסכו, הספציפי הביטוח פרטי ,הפוליסה
 והפרמיה למבוטח.
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, אשר יסדירו מפקחוראות הוה הצוויםהחוקים, התקנות,  – "הסדר תחיקתי" .1.1.1
את התנאים החלים על בעל הפוליסה, המבוטח, המוטב 

 .לעת מעת שיחולו כפיוהחברה, 

בסוג ההצמדה  כמפורט יוצמדוהסכומים הנקובים בדף פרטי הביטוח  כל "הצמדה" .1.1.1
 .הצמדה שנקבעה ככל, הביטוח פרטי בדף

 החברה נאותה הפנייה של בעל הפוליסה לחברה שעל בסיס -" הצעה" .1.1.1
 .זו פוליסה להוציא

 . האזרחיחודש קלנדרי על פי לוח השנה   - "חודש" .1.1.1

 –חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א  - "חוק הפיקוח" .1.1.11
1891. 

 1891 –חוק חוזה הביטוח , התשמ"א   "חוק חוזה הביטוח" .1.1.11

 הפוליסה בעל שהמציא המבוטחים ברשימת שכלול מי  - "מבוטח" .1.1.11
 והוא ,לפוליסה 2.3 סעיףול להלן 0 סעיףבהתאם ל לחברה

 מאלה:  אחדעל  נמנה

  ; אם בעל הפוליסה מעביד – ובני זוגם יםעובד( 1)

 ;תאגידאם בעל הפוליסה  –זוגם  ובני חברים( 2)

   ;שירות ספקאם בעל הפוליסה הוא  –שירות  מקבלי( 3

 גורם שיקבעמדד המחירים לצרכן )כולל פירות וירקות(,   - "מדד" .1.1.11
, או כל מדד רשמי אחר שיבוא לכך המוסמך ממשלתי

במקומו, בין אם יהיה מבוסס על אותם נתונים ובין אם 
 הגורם קבעי, הקיים המדדמדד אחר במקום  יוגדר אםלאו. 

 .המוחלף המדד לבין בינו היחס את לכך המוסמך הממשלתי

 .הביטוח פרטי בדף מפורטההמדד   - "מדד יסודי" .1.1.11

 לפני או תשלום כל ביצועהמדד שפורסם לאחרונה לפני   - "מדד קובע" .1.1.11
 שהוא הפוליסה תנאי פי על נקבע אשר רלבנטי חישוב ביצוע
 .למדד צמוד

כתב ב המבוטח מות למקרה כמוטבע"י המבוטח,  נקבעמי ש  - "מוטב"      .1.1.11
 החוקיים, יורשיו כאמור קביעהבהעדר   אומוטבים המינוי 

 של המבוטח.

 הקבוצתי לביטוח המבוטח שללראשונה  הצטרפותו מועד  "מועד ההצטרפות" .1.1.11
ביטוח חיים קבוצתי ע"ש בעל הפוליסה  תפוליס במסגרת

  .בכלל

 .זו לפוליסה המצורפים בנספחים המפורטים הביטוח מקרי  - "הביטוח"מקרה  .1.1.11

 כמפורטשישולם ע"י החברה בקרות מקרה ביטוח  הסכום  - "סכום הביטוח" .1.1.11
 לפוליסה זו. ףהמצור הביטוח פרטי דףב

הביטוח שבין בעל הפוליסה לבין החברה, לרבות  חוזה  -" פוליסה" .1.1.11
ההצעה ו/או ההסכמות, ההודעות וההצהרות של בעל 

 .לו מצורפיםההנספחים  ולרבותהפוליסה ו/או המבוטחים, 

 כלל בגין לחברה לשלם הפוליסה בעל שעל התשלומים סך - "פרמיה" .1.1.11
 .פוליסהה בתנאי כאמור בוטחיםמה

בדף  נקובהה לחברה הפוליסה בעל בין ההתקשרות תתקופ  - "הביטוח"תקופת  .1.1.11
 פרטי הביטוח.

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )ביטוח חיים  -" "תקנות ביטוח חיים קבוצתי .1.1.11
 .1883 –בוצתי(, תשנ"ג ק

 

 :כדלהלן נספחים כוללת זו פוליסה .1.1
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 הצהרת בעל הפוליסה :1נספח 
 מוטבים מינוי כתב :2נספח 
 הביטוח פרטי דף :3נספח 
 שהיא סיבה מכל מוות מקרהלביטוח  נספח :2 נספח

 .זו מפוליסה נפרד בלתי כחלק ומצורפים" הביטוח פרטי"דף ב מפורטים נוספים:  נספחים

 הצטרפות לביטוח, התחלתו והפסקתו .1

 המאוחר מבין המועדיםמועד תחילת הביטוח לפי פוליסה זו יהא לגבי כל אחד מן המבוטחים  .1.1
 דלהלן:

 הצטרפות על הפוליסה בעל הודעת בחברה התקבלה בו מועדל העוקב חודשב 1 - ה .1.1.1
 .לביטוח המבוטח

 .הביטוח פרטי בדף כנקוב, ביטוחה תקופת תחילתיום  .1.1.1

במועד המוקדם מבין תוקפו של הביטוח על פי פוליסה זו לגבי כל אחד מן המבוטחים יפוג  .1.1
 דלהלן:כ המועדים

מובהר, כי אם המבוטח  .הפוליסה בעל עם ויקשרהחודש בו סיים המבוטח את  בתום .1.1.1
יפוג תוקפו של הביטוח  ,מסוים לחודש האחרון ביוםעם בעל הפוליסה  קשריואת סיים 

  .מסוים לגביו בתום אותו חודש

 לגיל הגיעמובהר, כי אם המבוטח  לגיל המרבי לביטוח. המבוטחבו הגיע  החודש בתום .1.1.1
האחרון לחודש מסוים, יפוג תוקפו של הביטוח לגביו בתום אותו  לביטוח ביום המרבי

  חודש מסוים. 

 להלן. 8לפי סעיף  ביטוחהיום תום תקופת  .1.1.1

  .מכל סיבה שהיא סכום הביטוח למקרה מוות מלוא תשלום עם .1.1.1

הפרמיות  אםכי  ,מובהר בזאת. םבריאות מצב על הצהרהכל המבוטחים יתקבלו לביטוח ללא  .1.1
במלואן או בחלקן ע"י המבוטחים, נדרשת הסכמתו  שולמותעבור הביטוח על פי פוליסה זו מ

  .חלקו של המבוטח בפרמיה ולתשלוםלהצטרפות לביטוח  בכתב של כל מבוטח

את תשומת יפנה  בעל הפוליסה יחתים את המבוטחים על כתב מינוי מוטבים. בעל הפוליסה  .1.1
ישולמו  ,מוטבים קביעת שבהעדר כךועל עת מוטב/ים ליבם המיוחדת של המבוטחים לצורך קבי

 תגמולי הביטוח ליורשיו החוקיים של המבוטח. 

 הביטוח סכום .1

ה בתוקף לגבי אותו מבוטח תייבתנאי שהפוליסה הו, זו לפוליסה נספח פי על ביטוח מקרה בקרות .1.1
, לשלם את הרלוונטי הנספח לתנאי בכפוף, החברה מתחייבת, ביטוח מקרה אותו קרות במועד

 .ביטוח מקרה אותו בגיןסכום הביטוח 

מבוטח ל, בקרות מקרה ביטוח המכוסה על פי הנספחים לפוליסה זו 3.1 למרות האמור בסעיף .1.1
טעות, ובעל  בשלרשימת המבוטחים מ נשמטבזמן שהיה מבוטח לפי פוליסה זו, אולם שמו 

כאילו נכלל המבוטח ברשימת ה בתום לב, תפעל החברה תנעש טעותהפוליסה הצהיר בכתב כי ה
לחברה את כל הפרמיות שהיו צריכות להשתלם בגין  יעבירבתנאי שבעל הפוליסה  ,המבוטחים

 .להלן 7.2בסעיף  כמפורט הצמדה והפרשי ריביתאותו מבוטח בתוספת 

 המבוטחים ברשימת כללילה זכאי אינו שבה תקופה עבור מבוטח בגין פרמיות לחברה שולמו .1.1
קרה מקרה  טרם אם העודפות הפרמיות את החברה תחזיר ("העודפות הפרמיות")להלן: 

 .לגבי אותו מבוטח יפקע והביטוחהביטוח, 

 המינימלי מהגילגבוה  אונמוך  שגילו מבוטח צורף, כי אם על אף הקבוע בדף פרטי הביטוח יובהר .1.1
ייחשב כמבוטח מקרה הביטוח,  וקרה, בגינו פרמיה ושולמה, העניין לפי, להצטרפותהמרבי  או

 .בפוליסה זו

 התביעה .1

 אחרל מיד הביטוח מקרה קרות על  חברהל יודיעומוטב, לפי העניין, האו  המבוטחבעל הפוליסה,  .1.1
לאחר קבלת ההודעה בחברה תעביר החברה לבעל הפוליסה או למוטב, לפי  .כך על להם שנודע

בעל הפוליסה או המוטב, לפי  על .דיןהעניין, את המסמכים הדרושים לבירור התביעה על פי 
 הדרושים המסמכים כל יצורפו אליו תביעה טופסלמסור לחברה, בהקדם האפשרי, העניין, 
 . החברה חבות לבירור
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בתוך זמן סביר, לאחר  חברהל, למסור העניין לפיהפוליסה או המבוטח או המוטב,  בעל על .1.1
 אינם ואם, באופן סביר הבירור חבותל לחברההמסמכים הדרושים ו המידע את שנדרש לכך,

  .להשיגם שיוכל ככל לחברה לעזור עליו ברשותו
 החוקיים של המבוטחיורשיו /על המוטב במקרה מות המבוטח  או המבוטח על, ידרשיש ככל .1.1

 או גוף לכל/או ו המבוטח של רופאיו לכל המתיר, למסור לחברה כתב ויתור על סודיות רפואית
 לבירור הרלוונטי הרפואי המידע אתהמבוטח  בגין לחברה להעביר"ל בחו/או ו בארץ אחר מוסד
  .נספחיה/או ו הפוליסה פי על החברה חבות

יעמיד  שהמבוטח סביר באופן לדרוש רשאית החברה המבוטח של מותו שאינם המקרים בכל .1.1
 .החברה חשבון ועלעל ידי רופאים מטעם החברה  עצמו לבדיקה רפואית

 סכוםל, העניין לפי, המבוטח או המוטב זכאיתבדוק את פרטי התביעה, ותחליט אם  החברה .1.1
ימים  34את התביעה, תשלם את סכום הביטוח לזכות המוטב)ים(, תוך  החברה. אישרה הביטוח

את התביעה,  החברה. לא אישרה חבותה לבירור סביר באופןמיום קבלת כל המסמכים הדרושים 
המסמכים והמידע  כל החברה בידי שהיומיום  ימים 34תודיע על כך לבעל הפוליסה ולמוטב, תוך 

 הדרושים.

קרות אותו  במועדה בתוקף לגבי אותו מבוטח תיי, בתנאי שהפוליסה השישולםהביטוח  סכום .1.1
הביטוח שהיה בתוקף ביום קרות מקרה הביטוח, על פי הנספח  סכום הינומקרה ביטוח, 

 מקרה קרות במועד הידוע מהמדד למדד הביטוח מקרה קרותמיום הרלוונטי, כשהוא צמוד , 
 .הקובע למדד ועד הביטוח

של איחור בתשלום סכום הביטוח, תשלם החברה למוטב את סכום הביטוח בצירוף  במקרה .1.1
 . הביטוח חוזה לחוק)א( 29 סעיףהפרשי הצמדה וריבית על פי הוראות 

או  בגין המבוטח הפוליסה בעל, המגיע לה מזו מכל תשלומיה תנכה החברה כל חוב, בגין פוליסה .1.1
 מהמבוטח או מהמוטב. 

הטפסים הדרושים להגשת התביעה נמצאים גם באתר , העניין לפיטב, המבוטח או המו לנוחיות .1.1
  .https://www.clalbit.co.ilהאינטרנט של החברה בכתובת 

מכל ההתחייבויות הנובעות מן הפוליסה או  החברה תשוחרר, הביטוח סכום מלואתשלום  עם .1.11
  של הפוליסה שבגינו שולמה התביעה. נספחמאותו 

לא קבע מוטב אחר  והמבוטח המבוטחמת לפני  המבוטח שקבעשמוטב  במקרה כי ,מובהר .1.11
 .החוקיים של המוטב שנפטר ליורשיוהמוטב שנפטר  שליועבר חלקו במקום המוטב שנפטר, 

 פרמיות .1

מועדי חישוב המפורטים בדף פרטי הביטוח )להלן: " ובמועדיםעם כניסת הפוליסה לתוקף  .1.1
את הפרמיה התקופתית למבוטח בהתאם להרכב המבוטחים באותה  החברה"( תחשב הפרמיה

 עת. 

בדף פרטי הביטוח  מפורטבעל הפוליסה בהתאם ל ידי המבוטח ו/או על ידי על שולמוי הפרמיות .1.1
 .הביטוח פרטי בדף הנקוביםבכל אחד ממועדי התשלום  ,לחברה באמצעות בעל הפוליסה ועברווי

 .המבוטחים רשימת"י עפכל המבוטחים במועד התשלום,  עבור תועברהפרמיה התקופתית 
 כמפורט זו פוליסה פי על הצמדה שנקבעה ככל, ההצמדה לסוג בהתאם צמודה תהיה הפרמיה .1.1

  .הביטוח פרטי בדף
פרמיה שבפיגור,  וכן כל  למדד הצמדה סוג הביטוח פרטי בדף נקבעה לגביהם פרמיה תשלומי .1.1

פי שיעור השינוי בין המדד  עלמדד לישולמו כשהם צמודים  שעל בעל הפוליסה לשלם לחברה,
  .היסודי למדד ביחס קובעה

ובמועדים הקבועים בהסדר התחיקתי. )להלן  בשיעורפרמיה שלא שולמה במועדה תישא ריבית  .1.1
 ."(הפרמיה בפיגורולעיל: "

 תדירות אם גם, חודשי בסיס על יחושבבגין מבוטחים שנוספו ו/או נגרעו  הפרמיה תשלום .1.1
 .חודשית אינה הפרמיה תשלום

כמוסכם, תהא  המבוטחים תקבוצ כלעבור  לא תשולםחלקה  אוהפרמיה התקופתית ו היה .1.1
 . התחיקתי ההסדררשאית לבטל את הפוליסה בהתאם להוראות  החברה

 הפוליסה ומסמכיהצהרת בעל הפוליסה, רשימות  .1

 פוליסה בעל היותו לעניין כיבעל הפוליסה ימסור לחברה, לפני כניסת הביטוח לתוקפו, הצהרה  .1.1
הנאה מהיותו בעל  טובת כל לו ואין בלבד המבוטחים לטובת ובשקידה באמונה פועל הוא

  פוליסה. 
 פרטי, הכוללת את מגנטית במדיהרשימה,  לחברהבתחילת הביטוח יעביר בעל הפוליסה  .1.1

 בדף פרטי הביטוח.  כאמורהמבוטחים 
רשימת  לחברה, ימסור בעל הפוליסה הביטוח פרטי בדף כמפורט אחרת תקופה כל אוחודש  מדי .1.1

לרבות ציון מצטרפים חדשים לביטוח והצהרה בנוסח  ,הביטוח פרטי דףב כמפורט מבוטחים

https://www.clalbit.co.il/
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 לחברהלפוליסה זו המתייחסת לאותם מצטרפים חדשים. כמו כן ימסור בעל הפוליסה  1נספח 
 .לגביהם הביטוח הפסקת ומועד את שמות אלה שהפסיקו להיות מבוטחים

  .הביטוח מפוליסת ועותק הביטוח פרטי דף את הביטוח תחילת עם למבוטחיםתמציא  החברה .1.1

 והיטלים מיסים .1

מיד עם קבלת דרישתה את המסים  לחברהין, יהא חייב לשלם ילפי הענבעל הפוליסה או המבוטח,  
על הפרמיות  על סכומי הביטוח, וההיטלים, ממשלתיים ואחרים, החלים על הפוליסה או המוטלים

ועל כל התשלומים האחרים שהחברה מחויבת לשלמם לפי פוליסה זו, בין אם המסים הללו קיימים 
להסדר  ףבכפו והכל, פוליסה זו ובין אם יוטלו במועד מאוחר יותר פי על הביטוח תחילתבמועד 

 .התחיקתי

 חייבת שהיא סכום כל, זו פוליסהחייבת בתשלומו, על פי תנאי  שהיאתנכה מכל סכום  החברה 
 .התחיקתי ההסדר פי על, בניכויו

 התיישנות התביעות .1

שלוש שנים ממועד קרות מקרה תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פוליסה זו הנה  
 בכפוף כלוה, הרלוונטי הנספח בתנאי כאמור או הביטוח אשר בגינו נתבעים אותם תגמולי ביטוח

 .הממונה ולהוראות התחיקתי להסדר

 ביטוחהתקופת  .1

  .ביטוחהיכנס לתוקף מיום תחילת תפוליסה זו  .1.1
  .הביטוח תלתקופשל פוליסה זו הינו  התוקפ .1.1
 את לחדש רשאים יהיו הצדדיםאף האמור,  על. תקופת הביטוחהפוליסה תסתיים בתום  .1.1

 ימים 04 לפחות שתעשהבכתב  בהסכמה"( חידושה תקופת)להלן: " תונוספ ותלתקופ  הפוליסה
  לפי העניין.  ,חידושאו תום תקופת ה לפני תום תקופת הביטוח

 מספרמ יפחתאם מספר המבוטחים, במועד החידוש חודש תלא  הפוליסהלמרות האמור לעיל, 
 . התחיקתי בהסדר הקבוע המבוטחים

 כללי .11
 
צריכות להימסר בכתב אך ורק הפוליסה  בעלידי -כל ההודעות וההצהרות הנמסרות לחברה על .11.1

  .אביב תל, 30 ולנברג ראולברחוב   במשרדה הראשי של החברה

 המוסמכיםהמשפט  יבתבכל התביעות הנובעות מתוך פוליסה זו או מהביטוח לפיו, תתבררנה  .11.1
 . בישראל

 פוליסה זו מפורטות בדף פרטי ביטוח. לצרכיכתובות הצדדים  .11.1
 בכל מקרה של שינוי כתובת, חייב כל צד להודיע על כך למשנהו בכתב. .11.1
שתשלח מצד אחד למשנהו לפי הכתובות או לפי  בכתבכל הודעה להסדר התחיקתי,  בכפוף .11.1

שעות  52הכתובת המעודכנת, בהתאם לנסיבות המקרה, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך  
  רה.ימעת המס

ובין התנאים של נספח מנספחיה, יגברו  הפוליסה של הכלליים התנאים בין סתירה של במקרה .11.1
  תנאי הנספח הרלוונטי על ההטבות הנובעות ממנו. 

אף כל דבר אחר האמור בפוליסה זו, תנאי פוליסה זו על כל נספחיה, יהיו כפופים להסדר -על .11.1
התחיקתי. בכל סתירה בין הוראות הפוליסה לתנאים הקוגנטיים של הוראות ההסדר התחיקתי, 

 .תגברנה ההוראות הקוגנטיות שבהסדר התחיקתי

 1883 –חיים קבוצתי(, התשנ"ג  לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )ביטוח פהפוליסה זו כפו  .11.1
 ולהוראות ההסדר התחיקתי.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך דלעיל:

 

 ___________________________ ___________________________ 
 אוניברסיטת בן גוריון בנגב כלל חברה לביטוח בע"מ 

 
 ___________________________ ___________________________ 

 תאריך תאריך 
 
 



 0 

 הצהרת בעל הפוליסה –ביטוח חיים קבוצתי  תלפוליס 1' מסספח נ
 עפ"י תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח ]ביטוח

 )להלן: "התקנות"( -1111 חיים קבוצתי[ התשנ"ג
 

ביטוח חיים  וביקשנו מכם להתקשר בפוליסה לביטוח חיים קבוצתי, בהתאם לתקנות הואיל: 
 ."(הפוליסה)להלן: " קבוצתי

 
 בעל היותו לעניין כיבעל הפוליסה  מצהיר ביטוח חיים קבוצתי לתקנות 7ועל פי תקנה  והואיל: 

הנאה מהיותו  טובת כל לו ואין בלבד המבוטחים לטובת ובשקידה באמונה פועל הוא פוליסה
 בעל פוליסה.  

 
 :לפיכך אנו מצהירים ומתחייבים כדלקמן

 

 יכל טובת הנאה מהיות יה לטובת המבוטחים ואין לדמצהיר בזאת כי הנני פועל באמונה ובשקי הריני .1
 פוליסה. הבעל 

 נם:יהמבוטחים על פי הפוליסה ה .1

 של בעל הפוליסה.וגמלאים עובדים  

המטרה העיקרית של  אינה חיים קבוצתי ביטוח שקבלת בלבדחברי תאגיד בעל הפוליסה, ו 
 .והתאגדות

 בני/בנות זוגם של הנ"ל. 

 עיקרו איןמקבלי שירות מבעל הפוליסה והשירות שהם מקבלים ממנו אינו בעסקי ביטוח ו 
 .חיים קבוצתי בביטוח השירות של

 במשבצות המתאימות( X)נא לסמן 
 
 :פוליסההפרמיות לפי ה .1

 אינן משולמות על ידי המבוטחים. 

 משולמות במלואן או בחלקן ע"י המבוטחים.  

 במשבצת המתאימה( X)נא לסמן  
 

 נשתף אנוולמסירת דף פרטי הביטוח והפוליסה לכל אחד מהמבוטחים  אחראים אתםכי  לנו ידוע .1
  .על ידיכם נופרטי הביטוח והפוליסה שימסרו ל ףאת ד לכל אחד מן המבוטחים ונמסור עמכם פעולה

מספר המבוטחים מאם מספר המבוטחים, במועד החידוש יפחת חודש תלא  פוליסהכי ה נול ידוע .1
 בהסדר התחיקתי. הקבוע

במלואן או בחלקן ע"י המבוטחים,  שולמותהפרמיות עבור הביטוח על פי פוליסה זו מ בהם במקרים .1
יכללו ברשימת המבוטחים שתימסר לכם על ידנו רק מי שנתנו הסכמתם בכתב לצירופם לביטוח 

   לפוליסה. 2.2 כאמור בסעיףולתשלום חלקם של המבוטחים בפרמיה 

את תשומת ליבם  ינועל כתב מינוי מוטבים וכן כי הפנחתים את המבוטחים נכי  ,בזאת יםמצהיר אנו .1
קביעת מוטבים ישולמו תגמולי  שבהעדרועל  יםהמיוחדת של המבוטחים לצורך קביעת מוטב/

  .המבוטח של החוקיים ליורשיו הביטוח

   

 
 ____________________ ____________________ 

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך 
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 מוטבים מינוי כתב–ביטוח חיים קבוצתי  תלפוליס 1' מסנספח 
 

 
 

 /ים למקרה מותי את האנשים הרשומים להלן:מוטבכבזה  קובעלהוראות הפוליסה שבנדון הנני  בהתאם
 

   __________________    
. ת)מס'   (ומשפחה פרטי)שם 

 (זהות
 -ב חלק  )כתובת( (לידה תאריך)

% * 

   __________________    
. ת)מס'   (ומשפחה פרטי)שם 

 (זהות
 -ב חלק  )כתובת( (לידה תאריך)

% * 

   __________________    
. ת)מס'   (ומשפחה פרטי)שם 

 (זהות
 -ב חלק  )כתובת( (לידה תאריך)

% * 

   __________________    
. ת)מס'   (ומשפחה פרטי)שם 

 (זהות
 -ב חלק  )כתובת( (לידה תאריך)

% * 

   __________________    
. ת)מס'   (ומשפחה פרטי)שם 

 (זהות
 -ב חלק  )כתובת( (לידה תאריך)

% * 
 
 
 

 במקרה מותי יש לשלם למוטבים הנ"ל את סכום הביטוח המגיע לי במסגרת הביטוח הנ"ל.
 
 

לא קבע מוטב אחר במקום המוטב  והמבוטח המבוטחמת לפני  המבוטח שקבעשמוטב  במקרה כי, מובהר
 החוקיים של המוטב שנפטר ליורשיוהמוטב שנפטר  שלשנפטר, יועבר חלקו 

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

 
 
 
 בחלקים שווים. הביטוח תגמוליבהעדר ציון החלק, ישולמו *
 
 
 
 
 
 
 

_______________  __________________  ____________________ 
 זהות תעודת                  לידה תאריך   מבוטח שם

 
 
 
 

 ___________________________ ___________________________ 

 המבוטח חתימת תאריך 
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 דף פרטי הביטוח -קבוצתי חיים ביטוח תלפוליס 1 'מס נספח

 קבוצתי חיים ביטוח תעודת

קבוצתי שנערכה ע"י כלל חברה לביטוח בע"מ עבור  חיים לביטוחפרטי הביטוח לעניין הפוליסה  להלן
 ונספחיה ליסהובפ המפורטים המלאים הביטוח לתנאי בהתאם, הפוליסה בעל של המבוטחים
 .בזאת המצורפים

 8783288 :הפוליסה מספר .1

 אוניברסיטת בן גוריון בנגבבעל הפוליסה:  שם .1

 וגמלאים של בעל הפוליסה.עובדים : המבוטחים .1
 גמלאי ופרש לגמלאות. בהיותו עובד נכלל בהסכם ואצל בעל הפוליסה  מי שעבד – יחשב  "גמלאי"

 עם מיד הביטוח בהמשך רצונו על הפוליסה לבעל בכתב הסכמתו את שנתן בתנאי מבוטח יהיה
 .מהעבודה פרישתו

 31/3/2415 -הביטוח תקופתתום  מועד  1/2/2410 -הביטוח תחילת ועדהביטוח: מ תקופת .1

, הצדדים יהיו תקופות נוספות בנות שנה כל אחת 9 -עד לבהסכמה בין הצדדים תתחדש  הפוליסה
בכתב  בהודעה"( החידוש תקופת)להלן: " נוספות לתקופותלחדש את הפוליסה   שלא רשאים
 לפני תום תקופת הביטוח או תום תקופת החידוש, לפי העניין.   ימים 04 לפחות שתעשה

 :בפוליסה הביטוחיים הכיסויים .1

 שם
 הכיסוי

 נימליימ   גיל
 מרביו

 להצטרפות
כהגדרתו 

 1.1.1בסעיף 
 לפוליסה

 מרבי גיל
 לביטוח

 סכום
  ביטוח

 שנתית פרמיה
 למבוטח

 מספר
 נספח

 ריסק
 למקרה

 מוות

מסכום  4.193% ₪  172,375 .שנה 51 שנה. 54 – 19
 הביטוח

2 

 מוות
 מתאונה

מסכום  4.439% ₪ 172,375 שנה. 54 שנה. 08 – 19
 הביטוח

0 

 נכות
 מתאונה

 מסכום 4.478% ₪ 172,375 שנה. 54 שנה. 08 – 19
 הביטוח

5 

 חודש בכל 14 -ה עד, חודשית :ומועדה הפרמיה תשלום  תדירות .1

ה , יעביר בעל הפוליסה רשימת יכל פרמ תשלום עם המבוטחים במדיה מגנטית: רשימת פרטי .1
מבוטחים ע"ג קובץ אקסל, הרשימה תכלול: שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, תאריך לידה, מין, 
 סטטוס מבוטח )עובד, גמלאי(, תאריך הצטרפות לביטוח, כתובת המבוטח וכתובת דואר אלקטרוני. 

 . בעל הפוליסה ע"ח 74%ע"ח העובד ,  74%  -העובד עבור :הפרמיה משלם .1
 ע"ח הגמלאי. 144%  -גמלאי עבור                            

  . המבוטחים הרכבל בהתאם תחושב הפרמיה, הפוליסהחידוש  במועד :הפרמיה חישוב מועדי .1

ללא שינוי לאורך כל  ישארוי והםלמדד  יםצמוד םאינ זה בנספח הנקובים הסכומים: הצמדה סוג .11
 הביטוח מיסכו את  לעדכן יארש יהיה הפוליסה בעללמרות האמור לעיל,  תקופת הביטוח.

  ותוצמד למדד.  הפרמיה למדד ובהתאמה תעודכן ולהצמידם

 :והפסקתו התחלתו, לביטוח הצטרפות .11

המועדים מועד תחילת הביטוח לפי פוליסה זו יהא לגבי כל אחד מן המבוטחים המאוחר מבין  .11.1
 :דלהלן

 הצטרפות על הפוליסה בעל הודעת בחברה התקבלה בו למועד העוקב בחודש 1 - ה .11.1.1
 .לביטוח המבוטח

 .הביטוח תקופת תחילתיום  .11.1.1
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 מבין המוקדם במועד יפוג זולגבי כל אחד מן המבוטחים של הביטוח על פי פוליסה  תוקפו .11.1
 :המועדים דלהלן

מובהר, כי אם  .הפוליסה בעל עם כמבוטח יחסיוהחודש בו סיים המבוטח את  בתום .11.1.1
המבוטח סיים את יחסיו כמבוטח עם בעל הפוליסה ביום האחרון לחודש מסוים, יפוג 

 .תוקפו של הביטוח לגביו בתום אותו חודש מסוים
מובהר, כי אם המבוטח הגיע  .לביטוח לגיל המרבי המבוטח הגיע בו החודש בתום .11.1.1

לגיל המרבי לביטוח ביום האחרון לחודש מסוים, יפוג תוקפו של הביטוח לגביו בתום 
 אותו חודש מסוים.

 .לפוליסה 8 סעיף לפי הביטוח תקופת תום יום .11.1.1

  .שהיא סיבה מכל מוות למקרה הביטוח סכום מלוא תשלום עם .11.1.1
  

  לפוליסה 9מספר בנספח כמפורט: לחישובם השיעורים -ברווחים השתתפות .11

חודשים קלנדריים או פחות, במקרה של הפסקת תקופת הביטוח )להלן:  12 -החשבון תקופת .12.1
 "(תקופת חישוב הרווח וההפסד"

 82% - הכנסותה שיעור .12.2

 97% -הרווח שיעור .12.3

  הביטוח סכום. לפוליסה 8 מספר בנספח יםמפורטה בתנאים :אישית לפוליסה המשכיות .11
  . הביטוח הפסקתמסכום הביטוח בפוליסה זו במועד  11%בפוליסת ההמשך יהיה  מקסימאליה

 :נוספים נספחים .11

 .לפוליסה 2  מספר בנספח כמפורט -מוטבים מינוי כתב
 .לפוליסה 7 מספר בנספח כמפורט -לביטוח להצטרפות המבוטח הסכמת

 :הצדדים כתובת .11

 0130842אביב , תל  9ת עתידים מגדל י, קרי30ראול ולנברג  :חברה
 9214741 באר שבע , 073.ד ת :הפוליסה בעל

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ ___________________________ 
 אוניברסיטת בן גוריון בנגב  כלל חברה לביטוח בע"מ

 
 
 

                                            _____________________________________________________ 
 תאריך                                  תאריך                
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 מקרה מוות מכל סיבה שהיא -ביטוח חיים קבוצתי  תוליסלפ  1' מסנספח 
 

 
 
 

 כלל חברה לביטוח בע"מ בין: 
 דמצד אח  

 
 אוניברסיטת בן גוריון בנגב ובין:

 מצד שני  
 

 הגדרות .1

 .שהיא סיבה מכל המבוטח מות– הביטוח מקרה .1.1

 .הביטוח פרטי בדף כמפורט – הביטוח סכום .1.1

   החברה חבות .1

, מאת בעל הפוליסה או חברהה לבירור חבות סביר באופן הוכחהוצהר ומוסכם בזה שעם קבלת מ
במועד קרות  לגבי אותו מבוטח תוקפם, בהיות הפוליסה ונספח זה בהביטוח מקרה קרותעל  המוטב

 מוטב)ים( את סכום הביטוח על פי נספח זה.לתשלם החברה מקרה הביטוח, 

 :שלהלן לתנאים כפוף זה ביטוח .1

מקרה הביטוח עקב התאבדות בשנה הראשונה שמיום הצטרפותו לראשונה של המבוטח  קרה
 לביטוח הקבוצתי, לא תהא החברה חייבת בתשלום סכום הביטוח למוטבים.  

יפוג באחד המקרים או באחד המועדים  על כל נספחיה לגבי המבוטח זו פוליסהתוקף הביטוח לפי  .1
 להלן, הקודם מבניהם:

  .זה נספח פי על הביטוח םוסכ מלוא תשלום עם .1.1

  .ויפוגאו  ואו נספח זה יבוטל פוליסהאו כאשר ה ביטוחהבמועד תום תקופת  .1.1
מובהר, כי  .הביטוח פרטי בדף כמפורט, זה לנספח המרבי לגיל המבוטח הגיעהחודש בו  תוםב .1.1

לביטוח ביום האחרון לחודש מסוים, יפוג תוקפו של הביטוח  המרבי לגיל הגיעאם המבוטח  
 לגביו בתום אותו חודש מסוים 

. מובהר, כי אם המבוטח סיים את הפוליסה בעל עם קשריוהחודש בו סיים המבוטח את  בתום .1.1
, יפוג תוקפו של הביטוח לגביו בתום אותו מסוים לחודש האחרון ביוםעם בעל הפוליסה  קשריו

 חודש מסוים.
 

 
 .מהפוליסה נפרד בלתי חלק מהווה זה נספח

 
 
 

  

 ___________________________ ___________________________ 

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב כלל חברה לביטוח בע"מ 

 
 

            _______________________                ______________________________ 
 תאריך                                תאריך                              
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 לביטוח הצטרפות –ביטוח חיים קבוצתי  תלפוליס 1' מסנספח  

 
 

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב: הפוליסה בעל שם
 

 .כמפורט בדף פרטי הביטוח של בעל הפוליסה,  וגמלאיםעובדים : המבוטחים אוכלוסיית
 

 
 המבוטח(, של משפחה ושם שם___________________________________) , הח"מ,אני

 
 
 :בזאתמאשר  תאריך לידה __________ ת.ז. מס'_____________ 

 
 
 

 בפרמיות חלקי ולתשלום הפוליסה בעלשם  עלקבוצתי  חייםלביטוח   כמבוטח לצירופי/מה מסכים אני
  .זו פוליסה לפי

 
 
 

 :החתום על באתי ולראיה
 

 
 
 
 
 
 

___________________________ ___________________________ 

 המבוטח חתימת תאריך 
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 תאונהממוות  -ביטוח חיים קבוצתי  תלפוליס 1' מסנספח 
 

 
 

 כלל חברה לביטוח בע"מ בין: 
 מצד אחד  

 
 

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב ובין:
 מצד שני  

 

 הגדרות .1

ובלבד  להלן כהגדרתה מתאונה ישירהשל המובטח כתוצאה  מותו  - הביטוח מקרה .1.1
 בתקופת בין ממועד התאונה ימים 124 תוךבארע  המבוטח שמות

 .לאחריה ובין הביטוח

 למקרההביטוח  סכום .1.1
 .הביטוח פרטי בדף כמפורט    - מתאונה המבוטח מות 

קרה במהלך תקופת  אשראלים ובלתי צפוי  ,פתאומי אירוע חיצוני    - תאונה .1.1
וללא קשר לגורמים אחרים, לפגיעה , במישריןגרם והביטוח 

ומהווה בלא תלות בכל סיבה אחרת, את  פיזית בגוף המבוטח
. להסרת ספק מובהר הסיבה היחידה והבלעדית למות המבוטח

כתוצאה מצטברת של פגיעות בזה כי פגיעה כתוצאה ממחלה או 
זעירות  )מיקרוטראומה(, או כתוצאה מהשפעת אלימות מילולית 

לית, אינה בגדר אאו כתוצאה מפגיעה פסיכולוגית או אמוציונ
 תאונה עפ"י נספח זה.

  .(ההגדרות)סעיף  להסכם 1בהתאם לסעיף  םבנספח זה, תקבע הגדרת הוגדרו לאש מונחים

 החברה חבות .1

, מאת בעל הפוליסה או החברה חבות בירור צורךל סביר באופןמוצהר ומוסכם בזה שעם קבלת הוכחה 
 שגרמה התאונהבמועד קרות  תוקפם, בהיות הפוליסה ונספח זה בהביטוח מקרה קרותהמוטב על 

כמפורט  ,תאונהממקרה מות המבוטח למוטב)ים( את סכום הביטוח למבוטח, תשלם החברה  למות
  .הפוליסהבנוסף לכל  סכום ביטוח אחר שיגיע על פי  ,לעיל

  :החברה אחריות הגבלת .1

 כמה אולפי נספח זה אם מותו של המבוטח נגרם על ידי אחת  םותשל לכלהחברה לא תהיה אחראית 
 :דלקמןכמהסיבות 

 .להציל חיי אדם( לניסיון פרטאו סיכון עצמי במתכוון ) התאבדות או חבלה עצמית במתכוון .1.1

, לרבות נהיגת המבוטח בכלי חוקית בלתי בפעולה או פלילי מעשה בביצוע המבוטח השתתפות .1.1
למעט אם נמצא המבוטח במקום ביצוע המעשה הפלילי או הפעולה ו ,תחבורה בהיותו שיכור

 .הבלתי חוקית באופן מקרי

 שימוש בסמים פרט למקרה של שימוש על פי הוראות רופא. אלכוהוליזם או .1.1

שיון יבכלי טיס אזרחי כלשהו, פרט לטיסת המבוטח בכלי טיס אזרחי בעל רטיסת המבוטח  .1.1
 נוסעים שהוצא על ידי שלטונות מוסמכים. להובלתטיס מתאים 

 בלתי או סדירים עויניםכוחות  שלמלחמתית או פעולת איבה  פעולהמלחמה, או סכסוך מזוין,  .1.1
 או מלחמתיותתפות בפעולות פעולה על רקע לאומני או התקוממות אזרחית או השת או סדירים
, או שירות המבוטח בצבא שירות צבאי כדי תוך תחמושת או מנשק פגיעה או, צבאיות בפעולות

  . שלתימהמבוטח זכאי לפיצוי מגורם מ םא

, כולל אטומי, כימי מנשק לא קונבנציונלי פגיעהביקוע גרעיני, היתוך גרעיני, קרינה מייננת ,  .1.1
 .קונבנציונאליים בליסטיים מטיליםוביולוגי, או 

ספורט שיש בהם סיכון מוגבר לעומת פעילות ספורט רגילה וכוללים בדרך כלל אחד או  ענפי .1.1
יותר מהמרכיבים הבאים: מהירות, גובה וסכנה )להלן: "ספורט אתגרי"( כמפורט ברשימה 

 .www.clal.co.ilשבאתר האינטרנט של המבטח שכתובתו: 

http://www.clal.co.il/
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 תוקף הביטוח לפי נספח זה יפוג באחד המקרים או באחד המועדים להלן, הקודם מבניהם: .1

 .זה נספח פי על הביטוח סכום מלוא תשלום עם .1.1

  .יפוגואו  ואו נספח זה יבוטל פוליסהכאשר ה או ביטוחהבמועד תום תקופת  .1.1

מובהר, כי    .הביטוח פרטי בדף כמפורט, זה לנספח המרבי לגיל המבוטח הגיעהחודש בו  בתום .1.1
לביטוח ביום האחרון לחודש מסוים, יפוג תוקפו של הביטוח  המרבי לגיל הגיעאם המבוטח 

 לגביו בתום אותו חודש מסוים.
. מובהר, כי אם המבוטח סיים את הפוליסה בעל עם קשריוהחודש בו סיים המבוטח את  בתום .1.1

, יפוג תוקפו של הביטוח לגביו בתום אותו מסוים לחודש האחרון ביוםעם בעל הפוליסה  קשריו
  חודש מסוים.

 
 

 . מהפוליסה נפרד בלתי חלק מהווה זה נספח
 

 

 

  

 

 ___________________________ ___________________________ 

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב כלל חברה לביטוח בע"מ 

 
 

           ________________________ ________________________ 

  תאריך       תאריך
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  תאונה עקב נכות - ביטוח חיים קבוצתי תלפוליס 1' מס נספח
 
 

 
 כלל חברה לביטוח בע"מ בין: 

 מצד אחד  
 

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב ובין:
 מצד שני  

 הגדרות .1

של המבוטח,  ותמידית חלקית נכות או תמידיתו מלאה נכות  - הביטוח מקרה .1.1
 בתקופת ביןבתקופת הביטוח,  שארעהישירה מתאונה  כתוצאה
   .לאחריה ובין הביטוח

 הביטוח  סכום .1.1
 כמפורט בדף פרטי הביטוח.    - נכות מתאונה למקרה

קרה במהלך תקופת  אשראלים ובלתי צפוי  ,אירוע חיצוני פתאומי   - תאונה .1.1
וללא קשר לגורמים אחרים, לפגיעה  ,גרם במישריןוהביטוח 

ומהווה בלא תלות בכל סיבה אחרת, את  פיזית בגוף המבוטח
אשר גרמה לנכותו ובתנאי שלא גרמה , והבלעדית הסיבה היחידה

למותו. להסרת ספק מובהר בזה כי פגיעה כתוצאה ממחלה או 
כתוצאה מצטברת של פגיעות זעירות )מיקרוטראומה(, או 

ימות מילולית או כתוצאה מפגיעה כתוצאה מהשפעת אל
 לית , אינה בגדר תאונה עפ"י נספח זה.אפסיכולוגית או אמוציונ

 

 להסכם )סעיף ההגדרות(.  1שלא הוגדרו בנספח זה, תקבע הגדרתם בהתאם לסעיף  מונחים

 החברה חבות .1

מאת בעל החברה, סביר לצורך בירור חבות  באופןמוצהר ומוסכם בזה שעם קבלת הוכחה  .1.1
לגבי אותו מבוטח  תוקפםבהיות הפוליסה ונספח זה בהביטוח  מקרהעל , בוטחהפוליסה או המ

עור יבמועד קרות מקרה הביטוח, תשלם החברה למבוטח את סכום הבטוח המלא או החלקי, בש
 .הפוליסהלהלן, נוסף על כל סכום אחר אשר יגיע על פי  כמפורטהמתאים מסכום הבטוח המלא, 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, סכום הביטוח המלא ישולם במקרה של תאונה שכתוצאה  .1.1
 :אתממנה איבד המבוטח באופן גמור ומוחלט 

 כושר הראיה בשתי עיניים. .1.1.1

 יכולת השימוש בשתי הידיים או בשתי הרגליים. .1.1.1

 :כדלקמן, ביטוח סכומי ישולמו שלהלן בטבלה המפורטים במקרים .1.1

חלקית ותמידית של המבוטח, עקב תאונה, אשר בעקבותיה  נכות בגין הפיצוי שיעור .1.1.1
של אותו  תפקודוב ומוחלט גמור איבודלמבוטח איבוד גמור ומוחלט של איבר או  םנגר

 מתוך, להלןאיבר המופיע בטבלה שלהלן, יקבע כשיעור המתאים לאותו איבר כמפורט 
 -"(:איבר של גמור לאיבוד הפיצוי שיעור)להלן: " זה נספח פי על המלא הביטוח סכום

 04% הזרוע הימנית או היד הימנית *          
 74% הזרוע השמאלית או היד השמאלית *   
 24% רגל אחת                              
 27% ראיה בעין אחת                    
 10% הבוהן באחת מהידיים                   
 12% האצבע ביד ימין *              
 12% האצבע ביד שמאל *                   
 12% הזרת ביד ימין *          
 14% הזרת ביד שמאל *        
 9% האמה ביד ימין *        
 0% האמה ביד שמאל *       
 0% הקמיצה באחת הידיים                  
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 7%       הבוהן ברגל                     
 3% כל אצבע אחרת ברגל                    
 24% השמיעה בשתי האוזניים               
 14% השמיעה באוזן אחת                     

 ההפך. -* לגבי איטר יד ימינו 
  

 בטבלה המופיע באיבר, תאונה עקבהמבוטח  שלבמקרה של נכות חלקית ותמידית  .1.1.1
או איבוד גמור ומוחלט  איבר אותו של ומוחלט גמור איבוד שאיננה, לעיל 2.3.1 שבסעיף

 בסעיף כאמור שיקבע הנכות שיעור לפי הביטוח סכום יחושב, איבר תובתפקודו של או
, שלעיל בטבלה איבר לאותו הקבוע הפיצוי שיעור בין ביחס מוכפל כשהוא, להלן 2.3.5
 הלאומי הביטוח בתקנות קבוע שהוא כפי איבר לאותו המקסימאלי הנכות שיעור לבין

"תקנות  -זה 2 בסעיף, להלן" )שיקראו 1870 –"ז תשט(, עבודה לנפגעי נכות דרגת)קביעת 
 "ל"(המל

 שאינו באיבר, תאונה עקב ותמידית חלקית נכות או, ותמידית מלאה נכות של מקרה בכל .1.1.1
לעיל, ישולם סכום ביטוח חלקי שיחושב,  2.3.1בטבלה בסעיף  או לעיל 2.2בסעיף  מופיע

כדלקמן: סכום הביטוח המלא מוכפל בשיעור הנכות לפי תקנות המל"ל  שיקבע כאמור 
 להלן.  2.3.5בסעיף 

 2.3.3 -ו 2.3.2להסרת ספק מובהר בזה כי למעט לעניינים האמורים מפורשות  בסעיף   .1.1.1
ובכלל זה, לא יחולו תקנות  –ביטוח הלאומי הנ"ל לעיל, לא יחולו על נספח זה תקנות ה
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בכל מקרה, שיעור תגמולי הביטוח לו זכאי מבוטח, בין אם ארעה לו תאונה אחת במהלך  .1.1.1
יותר מתאונה אחת במהלך תקופת הביטוח, יחושב   תקופת הביטוח ובין אם ארעה לו

ח לא יהיה זכאי לקבל יותר לעיל, ובכל מקרה המבוט 2.3.2 – 2.3.1לפי הקבוע בסעיפים 
 נכותו עקב אחת בבת שישולם בין, מסכום הביטוח המלא במהלך תקופת הביטוח

 .חלקית לנכות תביעות מספר בעקבות בחלקים שישולם ובין המבוטח של המלאה

כי במקרה בו נפגע יותר מאיבר אחד תחושב הנכות באופן מצטבר, אולם בכל  מובהר 
 .זה כיסוימקרה לא ישולם למבוטח סכום העולה על סכום הביטוח המלא בגין 

להסרת ספק מובהר בזה, כי תגמולי הביטוח בגין כל נכות המכוסה לפי נספח זה יחושבו  .1.1.1
 2.7ח זה עפ"י האמור בסעיף מתוך סכום הביטוח המלא, עד לתפוגת תוקפו של נספ

 להלן. 

שיעור הנכות התמידית של מבוטח עקב תאונה עפ"י נספח זה יקבע  על ידי רופא מומחה  .1.1.1
 הכלליים לתנאים 2.3 בסעיף לאמור בהתאם בתנאי ששיעור הנכות יאושר ע"י החברה,

 .הפוליסה של

ארע מקרה ביטוח בתקופת הביטוח )להלן: "מקרה  אםלמען הסר ספק יובהר, כי  .1.1
קיימת למבוטח  שהיתה הצמיתהלהגדלת שיעור הנכות  םגרשהביטוח החדש"( 

מתאונה אחרת לפני מועד הצטרפותו לביטוח )להלן: "מקרה הביטוח הקודם"(, יחושב 
שנקבע למבוטח בעקבות מקרה  התמידיתהנכות  שיעורהפיצוי עבור ההפרש שבין 

 הביטוח מקרה בעקבות למבוטח נקבעש התמידיתהנכות  שיעורחדש לבין הביטוח ה
הסר ספק, מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל תשלום לפי נספח  למען. הקודם

במועד הצטרפות  הקיימת, בין חלקית ובין מלאה, המבוטח של תמידית נכות כלזה בגין 
 ,לפוליסה 1.1.11המבוטח לביטוח, כהגדרתו בסעיף 

 

 המבוטח הכרת בעקבות חלקי ביטוח סכום תשלום אחרי גם במלואה תשולם זה נספח בגין מיההפר .1
 .זה נספח תוקף לפקיעת עד, ותמידית חלקית נכות כבעל

 השפעת מחלה .1

אם נגרמה הנכות בהשפעת מחלה, שאין לה קשר לתאונה עצמה, תהיה החברה חייבת בתשלום רק 
 לנכותו של המבוטח.אם השפעה זו לא הייתה הגורם המכריע 

 החברה אחריות הגבלת .1

 אועל ידי אחת  מהשל המבוטח נגר נכותולפי נספח זה אם תשלום  לכלהחברה לא תהיה אחראית 
 דלקמן:כמהסיבות  כמה
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להציל חיי  סיוןילנאו סיכון עצמי במתכוון )פרט  התאבדות או חבלה עצמית במתכוון סיוןינ .1.1
 .לאו אם ובין שפוי המבוטח אם ביןאדם(, 

לרבות נהיגת המבוטח בכלי  ,או פעולה בלתי חוקית המבוטח בביצוע מעשה פלילי השתתפות .1.1
למעט אם נמצא המבוטח במקום ביצוע המעשה הפלילי או הפעולה ו, תחבורה בהיותו שיכור

 .הבלתי חוקית באופן מקרי

 שימוש בסמים פרט למקרה של שימוש על פי הוראות רופא.או  אלכוהוליזם .1.1

או פעולה  סדירים בלתי או סדירים עויניםכוחות  של איבה פעולת או מלחמתית פעולהמלחמה,  .1.1
 צבאיות בפעולות או מלחמתיות ולותעעל רקע לאומני או התקוממות אזרחית או השתתפות בפ

 . ממשלתי מגורם לפיצוי זכאי המבוטח אם, צבאי שירות כדי תוך תחמושת או מנשק פגיעה או

 .ממשלתי מגורם לפיצוי זכאי המבוטח אם, בצבאהמבוטח  שירות .1.1

שיון יפרט לטיסת המבוטח בכלי טיס אזרחי בעל ר ,אזרחי כלשהו טיסת המבוטח בכלי טיס .1.1
 שהוצא על ידי שלטונות מוסמכים.נוסעים  להובלתטיס מתאים 

או  כימיקונבנציונלי, כולל אטומי  לאנשק מ פגיעהביקוע גרעיני, היתוך גרעיני, קרינה מייננת ,  .1.1
 .או מטילים בליסטיים קונבנציונליים ,ביולוגי

ספורט שיש בהם סיכון מוגבר לעומת פעילות ספורט רגילה וכוללים בדרך כלל אחד או  ענפי .1.1
יותר מהמרכיבים הבאים: מהירות, גובה וסכנה )להלן: "ספורט אתגרי"( כמפורט ברשימה 

 .www.clal.co.ilשבאתר האינטרנט של המבטח שכתובתו: 

 התיישנות .1

 תהיה מתאונה או ממחלה למבוטח שנגרמה נכותלתגמולי ביטוח בגין  תביעהההתיישנות של  תקופת
 .הפוליסה תנאי לפי ביטוח תגמולי לתבוע זכות למבוטח שקמהמהמועד   ותימנה שנים שלוש

 

 המועדים להלן, הקודם מבניהם:תוקף הביטוח לפי נספח זה יפוג באחד המקרים או באחד  .1

 של המלאה נכותו עקב אחת בבת שישולם בין, זה נספח פי על הביטוח סכום מלוא תשלום עם .1.1
 .חלקית לנכות תביעות מספר בעקבות בחלקים שישולם ובין המבוטח

 .יפוגאו נספח זה יבוטל או  הפוליסהכאשר  או הביטוחבמועד תום תקופת  .1.1

מובהר, כי  .הביטוח פרטי בדף כמפורט, זה לנספח המרבי לגיל המבוטח הגיע בו החודש תוםב .1.1
לביטוח ביום האחרון לחודש מסוים, יפוג תוקפו של הביטוח  המרבי לגיל הגיעאם המבוטח 

 לגביו בתום אותו חודש מסוים.
. מובהר, כי אם המבוטח סיים את הפוליסה בעל עם קשריוהחודש בו סיים המבוטח את  בתום .1.1

, יפוג תוקפו של הביטוח לגביו בתום אותו מסוים לחודש האחרון ביוםעם בעל הפוליסה  קשריו
 .חודש מסוים

 
 
 

 . מהפוליסה נפרד בלתי חלק מהווה זה נספח
 

 

 

 ___________________________ ___________________________ 

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב כלל חברה לביטוח בע"מ 

 

             ___________________________ ___________________________ 

  תאריך                תאריך

http://www.clal.co.il/
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 השתתפות ברווחים –ביטוח חיים קבוצתי  תלפוליס 1' מסנספח 

 
 
 

 כלל חברה לביטוח בע"מ בין: 
 מצד אחד  

 
 

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב ובין:
 מצד שני  

 
 

 הביטוח פרטי בדף כמפורטוחודשים מתום תקופת חישוב הרווח וההפסד  משלושה יאוחר לא .1
 תערוך החברה חשבון רווח והפסד. )"תקופת הרווח וההפסד"(,

 משלםימצא כי בתקופת הרווח וההפסד לגביה נערך החישוב קיים רווח, תזכה החברה את  אם .1
 . להלן 7 בסעיף הגדרתוכ לתשלום הרווח סכוםב להלן 2 בסעיף אמורכ הפרמיה

ימצא כי בתקופת הרווח וההפסד לגביה נערך החישוב קיים הפסד, יצורף סכום ההפסד לסכום  אם .1
, קודמתההוצאות בחשבון הרווח וההפסד הבא, בין אם מכח פוליסה זו ובין אם מכח פוליסה 

 , אך לא יאוחר משלוש שנים מהמועד בו נוצר ההפסד הראשון. המשכה מהווה זו שפוליסה

מובהר בזאת כי במידה והפרמיות על פי פוליסה זו ממומנות, כולן או חלקן, ע"י המבוטחים, ישמש  .1
חשבון רווח והפסד כאמור כתשלום ע"ח הפרמיה שתשולם בתקופה מ הנובע לתשלוםהרווח  סכום

או שיחולק סכום זה בין המבוטחים ובעל הפוליסה בהתאם לחלקו של כל אחד מהם  שלאחר החשבון
 בהתאם הפוליסה ובעל המבוטחים בין זה סכום יחולק הביטוח תקופת בתום. המשולמת בפרמיה

 .  המשולמת בפרמיה מהם אחד כל של לחלקו

 סכום  קבלתאם הפרמיות אינן ממומנות כלל ע"י המבוטחים, יהיה בעל הפוליסה רשאי לבקש   
 0 בסעיף כמפורט,  למדדיום מקבלת בקשה זו, כשהוא צמוד  34לתשלום. הסכום ישולם תוך  הרווח

 .להלן

 ין סעיף זה תהא למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:ילענ .1

אשר שולמו על פי  בדף פרטי הביטוח כשהוא מוכפל בפרמיות המפורט ההכנסות שיעור -" הכנסות" 
 פוליסה זו עבור תקופת הרווח וההפסד לגביה נערך החישוב.

לתשלום בגין תביעות ידועות אשר מקורן  יםעומדכל סכומי הביטוח אשר שולמו או  -" הוצאות" 
בתקופת הרווח וההפסד לגביה מתבצע החישוב בתוספת ההפסד מחשבון הרווח וההפסד הקודם, בין 

, במידה וקיים הפסד שפוליסה זו מהווה המשכה מתין אם מכח פוליסה קודאם מכח פוליסה זו וב
 9%ניהול בשיעור העמלת כהוצאה תחשב גם  לעיל לעניין התקופה.  3אמור בסעיף בכפוף ל, כזה

 בתקופת חישוב רווח וההפסד.

 ההוצאות.ההפרש בין ההכנסות להוצאות בתקופת רווח והפסד אשר בה עולות ההכנסות על  -" רווח"

ההפרש בין ההוצאות להכנסות בתקופת רווח והפסד אשר בה עולות ההוצאות על   -" הפסד"  
 ההכנסות.

 המפורט בדף פרטי הביטוח.  הרווחבשיעור  מוכפל כשהוארווח ה  - "לתשלום הרווח סכום"  

לצורך חשבון השתתפות ברווחים יהיו צמודים למדד מן המדד  םסכומיה כלמוצהר ומוסכם בזה כי  .1
הרווח לתשלום או סכום ההפסד  סכום עריכת החשבון.ביום  הידועמדד הועד  התשלום ביום הידוע

 יהיו צמודים למדד ממועד עריכת החשבון ועד למדד הקובע.

 

 

  ___________________________ ___________________________ 

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב חברה לביטוח בע"מכלל  

 

             ___________________________ ___________________________ 

   תאריך                תאריך
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  המשכיות –ביטוח חיים קבוצתי  תלפוליס 1' מסנספח 
 

תנאי חיתום, במסגרת   באותםלהמשיך את הביטוח המוקנה לו על פי פוליסה זו  זכאימבוטח יהיה  .1
בכל אחד שנה,  07לפני הגיעו לגיל פוליסת ביטוח אישית, ללא צורך במילוי הצהרת בריאות, 

 מהמקרים הבאים:

 .המבוטח עזב את קבוצת המבוטחים מסיבה כלשהי .1.1

 .הפוליסה הקבוצתית לא חודשה בחברה או בחברה אחרת .1.2

 .או בחברה אחרת אך לא חלה על המבוטח בחברההפוליסה הקבוצתית חודשה  .1.3

 ףשתחלי  במקרה של הקטנת סכום הביטוח במסגרת פוליסה זו או במסגרת פוליסה קבוצתית .1.2
 בחברה אחרת. אותה 

 לתנאים שלהלן: כפופהזכות המבוטח להמשכיות הביטוח במקרים המצוינים לעיל  .2

את הביטוח תוך  רצונו להמשיךל המבוטח להודיע לחברה על ע, לעיל 1.1 בסעיף המפורט במקרה .2.1
 עזיבת המבוטח את קבוצת המבוטחים.  יוםמ ימים 04 

לעיל, המבטח יפנה בכתב לכל מבוטח או לחלק של  1.2 –ו  1.3, 1.2המפורטים בסעיפים  במקרים .2.2
ויציע אפשרות מעבר לפוליסת  ,המבוטחים אשר הפוליסה אינה מתחדשת לגביהם, לפי העניין 
 ימים ממועד הודעת המבטח 04להלן, בתוך המשך אישית כאמור  

 לפני בפוליסה זו מסכום הביטוח בו היה מבוטח 54% לפחותסכום הביטוח בפוליסה האישית יהיה  .3
 . הביטוח בדף כמפורטמועד הפסקת הביטוח, 

יהיה  לעיל, סכום הביטוח הניתן לרכישה (1.2) 1במקרה של הקטנת סכום הביטוח, כאמור בסעיף 
סכום  ביןל הביטוח הפסקת מועד לפניההפרש שבין סכום הביטוח שעל פי פוליסה זו מ 54%בגובה 

 הביטוח המוקטן. 

 . שנה 54משך עד הגיע המבוטח לגיל יהכיסוי בפוליסה האישית י .2

 ע"י המפקח על הביטוח המאושריםהתנאים ודמי הביטוח בפוליסה החדשה יהיו בהתאם לתנאים  .7
 . עת אותהב

 . הענייןתחילת הביטוח בפוליסת ההמשך תהיה יום הפסקת הביטוח או הפחתת סכום הביטוח, לפי   .0

 
 
 
 
 
 

________________________                      ______________________________ 

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב כלל חברה לביטוח בע"מ 

 

              ___________________________ ___________________________ 

 תאריך תאריך 

 


