
 ועדת ביטוחים
 
 

 ביטוח תאונות אישיות  
 

אנו שמחים להודיעכם שהצלחנו, בשיתוף עם סוכנות אלי ארליך, 
לקבל תנאים מיוחדים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות קולקטיבית של 

 חברת "כלל ביטוח".
שעות ביממה בכל  42כיסוחי ביטוחי  –להלן עיקרי הביטוח המוצע לנו 

 מקום בעולם!
 ש"ח. 03,333ה מוות מתאונה פיצוי למקר

נכות או יחסית  033%ש"ח )עבור  03,333פיצוי במקרה נכות מתאונה 
 לאחוזי הנכות(

ש"ח באשפוז ביתי עקב אי כושר זמני מתאונה  עד  433פיצוי שבועי של 
 שנתיים ברציפות!                                                                  

 ש"ח לשבוע בעת שהות בבי"ח עקב תאונה 233בועי של כפל פיצוי ש
 , הגבוה ביותר שקיים בישראל. 30גיל כניסה עד 

 )כולל( בלבד.  32הפוליסה בתוקף למבוטחים עד גיל 
תנאי הכיסוי נחשבים לטובים ביותר שניתן לקבל כיום בישראל עבור 

 גמלאים.

כומים הנ"ל מנות ביטוח, בפרמיה כפולה ואז כל הס 4ניתן לרכוש עד 
 כפולים.

 
 .האינטרנט של הארגוןאתר היכנסו לפרטים נוספים וטופסי הרשמה ל

 erlich@erlich-insur.co.ilישירות לסוכנות אלי ארליך: או
 
 
 
 תכנית המשך - יטוח סיעודיב
 

תן להצטרף לבטוח לאור פניית מספר גמלאים, ברצוננו לעדכן, כי ני
פרט, המיועד לתקופת המשך לאחר תקופת הביטוח הסעודי -סעודי

 הבסיסי.
)חובה( כלומר, כל מבוטח שיש לו )או לאשתו( בטוח סיעודי קיים 

יכול לבטח את עצמו או בכל חברה אחרת ,בקופ"ח או בחברת הראל, 
-יעודשנים( בבטוח ס 5או  0לכל החיים לאחר התקופה הבסיסית )

 לכל החיים.מדד(  תאת בתשלום פרמיה קבועה )צמודוז פרט,

mailto:erlich@erlich-insur.co.il


כמובן, שכל הצטרפות כזו כפופה לחיתום)הצהרת בריאות( אשר 
 .בקשהמוגשת בעת ה

בשלב ראשון הגענו להבנה עם חברת מגדל באמצעות סוכנות הביטוח 
 אלי ארליך.

 שח. 0333צוי של ילהלן תשלומי פרמיות אינדקטיביות, לכל מנת פ
 שנים 5המתנה של זמן        

 שח 040שה  ישח  א 42גבר      55גיל   
 שח 054  אישהשח   30  גבר    43גיל   
 שח 405 אישהשח  043 גבר     45גיל   

 שנים 0זמן המתנה של        
 שח 400שח  אישה   005גבר     55גיל   
 שח 433  אישהשח   045  גבר   43גיל   
 שח 523  אישהשח   033  גבר   45גיל   
 

 .רווית רתהגב , אל ניתן לפנות ישירות לסוכנות הבטוחן זה, ייבענ
 לסכום גם עם חברות נוספות(. נפעל בהמשך,) 

קולקטיבים והינם באחריות והתקשרות  םיש לציין כי ביטוחים אלו אינ
 אישית של כל מבוטח.

 
מר אילן וולהנדלר בטלפון   CAPITAL FACTORניתן גם לפנות לחברת 

 . 352-4044233או  30-5000333
 לאצם נוספים אצל החתום מטה ו/או יניתן לקבל פרטים כלליכמו כן 

 חבר ועדת הביטוחים מר יהודה מור
 

 שייקה אבני
 יו"ר ועדת ביטוחים


