פוליסה לביטוח חיים קבוצתי

אשר נערכה ונחתמה ביום _________ ותקרא להלן "הפוליסה"

בין :

קרנות השוטרים בישראל בע"מ

לבין:

הראל חברה לביטוח בע"מ

רשימת הנספחים:
.1

הצהרת בעל הפוליסה

.2

טופס הצטרפות לביטוח וכתב מינוי מוטבים

.3

דף פרטי ביטוח

.4

נספחים נוספים המפורטים בדף פרטי הביטוח

(להלן" :בעל הפוליסה")
(להלן" :החברה")

.1

הגדרות
בפוליסה זו תהיה משמעות המונחים כמפורט להלן:
"מבוטח"-

כהגדרתו בסעיף  3להלן.

"תקופת הביטוח"-
מראש.

התקופה הנקובה בדף פרטי הביטוח והמסתיימת בתאריך ידוע

"דף פרטי הביטוח"-

דף המצורף לפוליסה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה המפרט את
הזכויות המוקנות למבוטח בתוקף הפוליסה והכולל ,בין השאר את
הפרטים האלה לפחות :תמצית עיקרי הפוליסה ,פרטי הביטוח הניתן,
סכום הביטוח ,גובה הכיסויים הנרכשים ושיעור הפרמיה לכל כיסוי.

"בעל הפוליסה"-

מי שפועל לעניין היותו בעל פוליסה ,באמונה ובשקידה לטובת
המבוטחים בלבד ואין לו כל טובת הנאה מהיותו בעל הפוליסה והוא
אחד מאלה:
 .1מעביד – לגבי עובדיו ובני זוגם;
 .2תאגיד – לגבי חבריו ובני זוגם ,ובלבד שקבלת ביטוח חיים
קבוצתי לחבריו אינה המטרה העיקרית להתאגדותו;
 .3ספק שירות – לגבי מקבלי שירותו ,ובלבד שהשירות אינו בעסקי
ביטוח ואין עיקרו של השירות בעשיית ביטוח חיים קבוצתי.

"מוטב"-

מי שנקבע ע"י המבוטח כמוטב למקרה מוות בכתב מינוי המוטבים או
בהעדר קביעה כזו – יורשיו עפ"י דין.

"מדד"-

מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הכולל פירות וירקות ,מחושב לפי בסיס ינואר  1111 ( 1191נק') או
בהעדר פרסום כזה ,כל מדד אחר אשר יתפרסם על ידי כל מוסד
ממשלתי אחר ,בין אם הוא בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד
הקיים ובין אם לאו; אם יבוא מדד אחר במקום הקיים ,תקבע הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה את היחס בינו לבין המדד המוחלף.

"הפרמיה"-

סך התשלומים שעל בעל הפוליסה להעביר לחברה בגין פוליסה זו.

"גיל מירבי לביטוח"-

הגיל הנקוב בדף פרטי הביטוח.

"גיל מירבי
להצטרפות"-
"מקרה הביטוח"-

הגיל המירבי בו ניתן להצטרף לביטוח כמבוטח ,כמפורט בדף פרטי
הביטוח.
כמפורט בנספחי הכיסויים המצורפים לפוליסה.

"סכום הביטוח"-

הסכום שישולם ע"י החברה בקרות מקרה הביטוח כמפורט בדף
פרטי הביטוח.

"חוק הפיקוח"-

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א – .1191

"חוק חוזה הביטוח"-

חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א – .1191
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"תקנות ביטוח
חיים קבוצתי"-

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי) ,תשנ"ג – .1113

"הסדר תחיקתי"-

.2

כל החוקים ,התקנות ,הצווים לרבות החוקים המוזכרים להלן ,אשר
יסדירו את התנאים החלים על בעל הפוליסה ,המבוטח והחברה ,כפי
שיחולו מעת לעת.

תוכן כיסוי הסיכונים
הכיסוי הביטוחי על פי הפוליסה כמפורט בדף פרטי הביטוח ובכפוף לאמור בו ואשר תנאיו
מפורטים בנספח לפוליסה.

.3

.4

המבוטחים
א.

כמבוטח לצורך פוליסה זו ייחשבו עמיתים בקרנות השוטרים ובני/בנות זוגם.

ב.

בכפוף לאמור לעיל בסעיף א' ,הביטוח לגבי כל מבוטח יתחיל באחד מהמקרים להלן,
על פי התאריך המאוחר מביניהם ,ובלבד שבאותו מועד לא הגיע המבוטח לגיל
המירבי להצטרפות:
.1

בתחילת תוקף הפוליסה על פי פוליסה זו.

.2

במועד תחילת חברותו בקרנות השוטרים שהינו בעל הפוליסה

סיום תוקף הביטוח
הביטוח לגבי כל מבוטח מסתיים באחד מהמקרים להלן ,בתאריך הקודם מביניהם:

.9

א.

בתום החודש אשר במהלכו הגיע המבוטח לגיל המירבי לביטוח ובתנאי שהחברה לא
המשיכה לקבל פרמיה עבורו.

ב.

בתום תוקף הפוליסה ובתנאי שהחברה לא המשיכה לקבל פרמיה עבורו.

ג.

בתום החודש אשר במהלכו הפסיק המבוטח להיות חבר בתאגיד שהינו בעל הפוליסה,
ובתנאי שהחברה לא המשיכה לקבל פרמיה עבורו.

סכום הביטוח
סכום הביטוח בגין כל כיסוי ביטוחי יהיה כמפורט בדף פרטי הביטוח.

.6

תשלום פרמיות
א.

הפרמיה לכיסויים הביטוחיים הנכללים בפוליסה תקבע ע"י החברה בתחילת תקופת
הביטוח בהתאם להרכב הגילאים של קבוצת המבוטחים באותו מועד ותשולם
במועדים הקבועים בדף פרטי הביטוח.
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.7

.9

ב.

סכום הפרמיה בגין כל כיסוי ביטוחי יהיה כמפורט בדף פרטי הביטוח.

ג.

סכום הפרמיה בגינו של כל מבוטח יועבר ע"י בעל הפוליסה לחברה.

ד.

לא שולמה הפרמיה עבור מבוטח במועד תודיע החברה על ביטול הפוליסה בגין אותו
מבוטח ,בהתאם לאמור ב"-חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א  " 1191 -ועל פי המועדים
הקבועים בחוק.

הצהרת בעל הפוליסה
א.

בעל הפוליסה מצהיר שידוע לו כי פוליסה זו כפופה לתקנות ביטוח חיים קבוצתי ועל
פי האמור בסעיף  9ל"תקנות" הוא מוסר לחברה הצהרה המהווה נספח מס' 1
לפוליסה זו.

ב.

בנוסף על כך מתחייב בעל הפוליסה במידה וקיימת הוראה בדבר השתתפות ברווחים
והפרמיה או חלק ממנה שולמה על ידי המבוטחים עצמם -להחזיר למבוטחים רווחים
אשר יצטברו לאחר עריכת חשבון רווח והפסד כאמור בנספח לפוליסה זו.

ניהול רשימות
א.

.1

מוסכם בין הצדדים ,כי בעל הפוליסה פטור מהעברת רשימת מבוטחים עבור
העמיתים ובני זוגם המבוטחים בפוליסה זו,וזאת בכפוף לאישור המפקח על הביטוח.

הגשת תביעות לתשלום סכום הביטוח
לגבי תביעות לתשלום סכום הביטוח על פי פוליסה זו ונספחיה יחולו התנאים הבאים:
א.

קרה מקרה הביטוח ,על בעל הפוליסה או על המבוטח או על המוטב ,או בהעדרו על
יורשיו של המבוטח עפ"י דין ,להודיע תוך זמן סביר לחברה ,בכתב ,לאחר שנודע לו על
קרות האירוע בתנאי שהפוליסה הייתה בתוקף לגבי אותו מבוטח .הודעת בעל
הפוליסה תשחרר את המבוטח ואת המוטב מחובת מתן ההודעה ולהיפך.

ב.

במקרה מוות מכל סיבה שהיא –
.1

לאחר מתן הודעה כאמור בסעיף קטן .1א .לעיל על מות המבוטח ,יהיה על
בעל הפוליסה או על המוטבים ,או בהיעדרם על יורשיו של המבוטח עפ"י דין,
להמציא לחברה ,בהקדם האפשרי ,תעודת פטירה בה צוינה סיבת המוות.

.2

תוך  7יום ממועד מילוי כל הדרישות עפ"י הוראת סעיף זה ,תשלם החברה
למוטב או בהיעדרו ליורשיו ע"פ דין ,את הסכום המגיע על פי הפוליסה או
תדחה את התביעה ותנמק את החלטתה.

.3

סכום התביעה ישולם למוטב ויועבר באמצעות בעל הפוליסה.

.4

במקרה פטירת בן/בת הזוג של העמית המבוטח כהגדרתו בפוליסה ,ישולם
סכום הביטוח לעמית המבוטח וזאת כל עוד לא התקבל בחברה מאת בן/בת
הזוג ,כתב מינוי מוטבים המורה אחרת
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.11

.11

תקופת הביטוח
א.

תקופת הביטוח על פי הפוליסה הינה כנקוב בדף פרטי הביטוח .הצדדים יוכלו 31 ,יום
לפני מועד סיום תקופת הביטוח על פי הפוליסה ,לחתום על פוליסה לתקופה נוספת.

ב.

למרות האמור לעיל ,מוסכם כי כל אחד מן הצדדים ,יהא רשאי להודיע למשנהו בכתב,
על רצונו לסיים את ההתקשרות לפחות  61יום לפני תום כל שנת ביטוח.

המצאת הפוליסה ודף פרטי הביטוח למבוטח
החברה תמציא לכל מבוטח ,עם תחילת תקופת הביטוח לגבי אותו מבוטח ,העתק הפוליסה
וכן דף פרטי ביטוח.

.12

פירושים בפוליסה זו
א.
ב.
ג.

.13

לשון יחיד כוללת לשון רבים ולהיפך.
לשון מין זכר כוללת לשון מין נקבה ולהיפך.
כותרות הסעיפים באות לשמש מקומות בלבד ואין להשתמש בהן כפרוש פוליסה זו.

התיישנות
על תביעות נגד החברה לתשלום סכומי ביטוח יחול סעיף "התיישנות" כאמור בחוק חוזה
הביטוח.

.14

הודעות
כתובת הצדדים לצורך מתן הודעה בקשר להוראות פוליסה זו הן:
בעל הפוליסה :קרנות השוטרים בישראל בע"מ
המטה הארצי של המשטרה שיח ג'ארח ירושלים
 :הראל חברה לביטוח בע"מ
החברה
רח' אבא הלל  3רמת-גן.
כל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי הכתובות המפורטות לעיל תיחשב כהודעה שנתקבלה
כדין ע"י הנמען תוך  72שעות מזמן המסר המכתב הכולל את ההודעה בדואר ולשם הוכחת
המסירה יספיק להוכיח שהמכתב הושם בדואר.
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.19

כפיפות
פוליסה זו כפופה לתקנות ביטוח חיים קבוצתי ובכפוף לאישור שיינתן על ידי המפקח על
הביטוח.

.16

כללי
כל התביעות הנובעות מפוליסה זו ,תתבררנה בבתי המשפט המוסמכים בישראל.

-----------------------קרנות השוטרים בישראל בע"מ

--------------------------הראל חברה לביטוח בע"מ

תאריך______________ :
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נספח מס' 1
הצהרת בעל הפוליסה

הואיל :

וביקשנו מכם להתקשר בחוזה לביטוח חיים קבוצתי בהתאם לתקנות הפיקוח
על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי) התשנ"ג – ( 1113להלן" :התקנות") וע"י
כך אנו "בעל הפוליסה" בביטוח חיים קבוצתי;

והואיל:
התאמת

ועל פי סעיף  9לתקנות חייב בעל הפוליסה למסור למבטח הצהרה על
הקבוצה לתקנות;
לפיכך אנו מצהירים ומתחייבים כדלקמן:

.1

המבוטחים בפוליסת ביטוח החיים הקבוצתי בחברתכם הינם עמיתים בקרנות
השוטרים ובני/ות זוגם.

.2

במקרה בו משולמת הפרמיה או כל חלק ממנה על ידי המבוטחים  -כל המבוטחים
בפוליסה והמצטרפים אליה בעתיד ,על פי תנאיה ,הסכימו להצטרף לביטוח ע"י מילוי
"טופס הצטרפות לביטוח".

.3

ידוע לנו כי המספר המינימאלי של המבוטחים על פי ה"תקנות" הינו  91ועל כן אנו
מודעים שאם יקטן מספר המבוטחים מתחת ל 91-איש הפוליסה תתבטל בתום אותה
תקופת ביטוח.

.4

אנו פועלים לעניין היותנו "בעל פוליסה" באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד
ואין לנו כל טובת הנאה מהיותנו "בעל פוליסה".

ולראיה באתי על החתום:

--------------------------קרנות השוטרים בישראל בע"מ
תאריך ___________
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נספח מס' 2
טופס הצטרפות לביטוח וכתב מינוי מוטבים
.1

אני הח"מ ________________________ ת.ז _________________ .שנת לידה
_______
מבקש בזה לכלול אותי במסגרת הביטוח הנ"ל.

.2

לצורך תשלום דמי הביטוח הנני נותן הרשאה לקרנות השוטרים לנכות מהכספים המגיעים לי
/מחשבוני (למחוק את המיותר) ,את הפרמיה ,כפי שתיקבע בין בעל הפוליסה לבין חברת
הביטוח.

.3

אבקש למנות את המוטבים הבאים במקרה מותי חו"ו
שם מלא
קרבה
ת .זהות
חלקו

תאריך _____________

חתימה ____________
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נספח 3
המשכיות
.1

מבוטח שסכום הביטוח למקרה מוות מכל סיבה שהיא עבורו עולה על ,₪ 191,111
יהיה רשאי להמשיך את הביטוח המוקנה לו על פי פוליסה זו במסגרת פוליסת ביטוח
אישית ,ללא צורך במילוי הצהרת בריאות ,בכל אחד מהמקרים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.

.2

המבוטח עזב את קבוצת המבוטחים.
הפוליסה הקבוצתית לא חודשה בחברה או בחברה אחרת.
הפוליסה הקבוצתית חודשה בחברה או בחברה אחרת אך לא חלה על
המבוטח.
במקרה של הקטנת סכום הביטוח במסגרת פוליסה זו או במסגרת פוליסה
קבוצתית שתחליפה בחברה אחרת.

החברה תפנה למבוטח בכתב ותודיע לו על זכותו להמשכיות הביטוח במקרים
המצוינים לעיל ובכפוף לתנאים שלהלן:
א.
ב.

ג.
ד.

על המבוטח להודיע לחברה על רצונו להמשיך את הביטוח תוך  61יום ממועד
הודעת החברה.
סכום הביטוח בפוליסה האישית יהיה עד  71%מסכום הביטוח בו היה מבוטח
בפוליסה זו .במקרה של הקטנת סכום הביטוח  ,כאמור בסעיף ד' לעיל סכום
הביטוח הניתן לרכישה יהיה בגובה ההפרש שבין סכום הביטוח המוקטן
לסכום הביטוח שעל פי פוליסה זו.
הכיסוי בפוליסה האישית ימשך עד הגיע המבוטח לגיל .61
תחילת הביטוח בפוליסת ההמשך תהיה למפרע מיום הפסקת הביטוח או
הפחתת סכום הביטוח ,לפי העניין.
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נספח מס' 4
דף פרטי ביטוח

מס' הפוליסה059-8 :
בעל הפוליסה :קרנות השוטרים בישראל בע"מ
כתובת:

המטה הארצי של המשטרה שיח ג'ארח ירושלים

קשר למבוטח :אגודה לעמיתיה
תחילת תקופת הביטוח9119110910 :
תקופת הביטוח 63 :חודשים
תום תקופת הביטוח6111010912 :
גיל מירבי להצטרפות09 :
מדד יסודי--- :
(מותאם לבסיס  1050מחולק ב – )1999
המוטב במות המבוטח :כמפורט בכתב מינוי מוטבים
תדירות תשלום הפרמיה

 :חודשית

סה"כ פרמיה חודשית ₪ 60 :עבור חבר
 ₪ 1365עבור בן זוג
משלם הפרמיה :העמית

תאריך הוצאת הפוליסה______________:

01

כיסויים ביטוחיים:
פרמיה
הכיסוי

שנתית
למבוטח

פטירת עמית עד גיל 29

פטירת עמית בגילאים 58-

ביטוח
₪ 619,999

פטירת עמית בגילאים 21-
50

סכום

₪ 069,999
₪ 222

05

₪ 199,999

פטירת עמית גיל  03ומעלה

₪ 29,999

פטירת בן1ת זוג עד גיל 29

₪ 59,599

פטירת בן1ת זוג בגילאים 21-
50
פטירת בן1ת זוג בגילאים ₪ 108 58-

₪ 59,999

05
פטירת בן1ת זוג גיל 03
ומעלה

₪ 09,999

הפרמיה וסכומי הביטוח אינם צמודים למדד
תנאי חיתום  -המבוטחים יתקבלו לפוליסה ללא חיתום
במקרה פטירת בן1בת הזוג של העמית המבוטח כהגדרתו בפוליסה ,ישולם סכום הביטוח לעמית
המבוטח וזאת כל עוד לא התקבל בחברה מאת בן1בת הזוג ,כתב מינוי מוטבים המורה אחרת
המשכיות:
המבוטח יוכל להמיר לפוליסה אישית את הכיסויים הביטוחיים בפוליסה לביטוח חיים קבוצתית,
עד לסכום הביטוח המפורט בפוליסה ,ללא הוכחת בריאות ,תוך  39יום ,במקרים הבאים:
א 6עקב פרישתו מהעבודה אצל בעל הפוליסה6
ב 6במקרה של הקטנת סכום הביטוח בפוליסה הקבוצתית6
ג 6במקרה וההסכם הקבוצתי לא יחודש6

00

נספח א'
ביטוח יסודי  -מוות מכל סיבה שהיא
.1

.2

הגדרות
"מקרה הביטוח"-

מותו של המבוטח מכל סיבה שהיא שארע במהלך תקופת הביטוח.

"סכום הביטוח"-

כמפורט בדף פרטי הביטוח.

התחייבות החברה
בקרות מקרה הביטוח תשלם החברה למוטבים את סכום הביטוח.

.3

הגבלות המתייחסות לכיסוי זה:
א .קרה מקרה הביטוח עקב התאבדות בשנה הראשונה שמיום הצטרפותו של המבוטח
לביטוח הקבוצתי ,לא תהא החברה חייבת בתשלום סכום הביטוח למוטבים.
ב .אם מות המבוטח נגרם במזיד על ידי מי מהמוטבים הזכאים לסכום הביטוח במקרה מותו,
לא תשלם החברה את חלקו בסכום הביטוח של המוטב אשר גרם במזיד למות המבוטח.

ולראיה באנו על החתום:

---------------------------

--------------------------קרנות השוטרים בישראל בע"מ

הראל חברה
לביטוח בע"מ
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