
לגמלאי התעשייה האווירית

אלי ארליך
הסוכנות המובילה בישראל
לביטוחי חו"ל והגיל השלישי

מקבוצת מגדל

סוכנות אלי ארליך, המבטחת ומשרתת את גמלאי 
התעשייה האווירית שנים רבות במגוון ביטוחים.

פלתורס סוכנויות, המבטחת שנים רבות את רכבי ודירות 
עובדי התעשייה האווירית.

חברנו יחד כדי להציע לגמלאי תעשייה אווירית את התנאים 
המיוחדים וההנחות הייחודיות שלנו לביטוחי רכב ודירה.

אנו מתחייבים בפניכם, גמלאים יקרים, ואני, אלי ארליך, 
באופן אישי להמשך שרות אישי וליווי מקצועי – בנוסף 

למחירים והתנאים המיוחדים – בדיוק כפי שהתרגלתם לקבל 
מאתנו כל השנים.

מקבוצת מגדל

חשוב לציין בעת הפנייה לחתמת, שאתם מסוכנות אלי ארליך - גמלאי תע״א.

פלתורס
סוכנויות ביטוח בע״מ

 אלי ארליך 
שרותי ביטוח בע״מ

בברכה,

ועכשיו גם: ביטוחי רכב ודירה

סוכנות אלי ארליך חוגגת 40 שנות מקצוענות ושירות אישי מעל לכל!
פלתורס ביטוח מאז 1920



להלן עיקרי ההרחבות והתנאים המועדפים בביטוח המקיף כפי שסכומו 
עם חברות הביטוח:

 תעריף אטרקטיבי ותחרותי בביטוח החובה והמקיף
 גבול אחריות מורחב עד לסך 2,000,000 ₪  בפוליסות מקיף. בפוליסות צד ג' גבול

אחריות עד סך 1,000,000 ₪  
 הוצאות הכנה משפטית עד לסכום של 125,000 ₪ 

 השתתפות עצמית מופחתת בסך של 750 ₪ במקרה של נזק פיזי – ממשי המתוקן
במסגרת מוסכי ההסדר, כאשר התיקון מבוצע במוסך אחר תעמוד ההשתתפות   

העצמית על סך של 1,250 ₪  השתתפות עצמית לנזק לצד שלישי בסך 1,250 ₪  
 פטור מהשתתפות עצמית בפוליסה לנהגים מגיל 21 ואילך ובנזק מעל 3,000 ₪

במוסך הסדר ינתן פטור רב פעמי מהשתתפות עצמית  
 השתתפות עצמית בירידת ערך תעמוד על 1%

 כיסוי פנסים ומראות עד גבול אחריות של 2,500 ₪ עם השתתפות עצמית של 
250 ₪ וללא רישום תביעה לפוליסה *** הכיסוי הינו בעלות מינימלית  

 רכב חלופי מיידי במוסכי הסדר – במקרה של גניבה יינתן הרכב מיד לאחר הודעת
הלקוח לחברת הביטוח והמצאת אישור משטרה ולמשך 23 ימים או עד מציאת   

הרכב – המוקדם מבניהם. במקרה של אבדן מוחלט – מייד לאחר קביעת השמאי  
כי הרכב באבדן ולמשך 23 ימים במקרה של תאונה יינתן רכב חלופי אך ורק בעת  
תיקון הרכב במוסכי ההסדר של חברת הביטוח בשיטה של מפתח תמורת מפתח  

 שירותי גרירה חילוץ והתנעה – השירותים יכללו החלפת צמיג מפונצ'ר בצמיג 
הרזרבי ללא השתתפות עצמית. שירותי הגרירה כוללים כיסוי אחסנת לילה  

 כיסוי לאביזרים ותוספות לרכב עד 10% - בתנאי שיפורטו במדויק בפוליסה והועברו 
אסמכתאות לחברת הביטוח.  

 הפוליסה מורחבת לכיסוי נזק כתוצאה ממהומות, פרעות ושביתות
 הפוליסה מורחבת לכיסוי נזק מפיגוע חבלני/סיכוי טרור

 כיסוי ביטוחי למזגן ולמערכת המיגון המותקנת ברכב
 כיסוי להחלפת שמשות עד לבית – כיסוי להחלפת שמשה במקרה של שבר תאונתי 

אך ורק ברשת הזגגות הארצית כמפורט בדף הרשימה ללא השתתפות עצמית   
 שרות שבר שמשות עד הבית – שרות נוחות משלים לכתב השירות להחלפת 

שמשות שבורות ללא השתתפות עצמית  
 שירותי VIP - שירות נוחות וחסכון בזמן - שירות "עד הבית" – מונית לאחר תאונה,

לאחר תאונת דרכים יגיע נציג שרות למקום האירוע. המבוטח יוכל להמשיך בשגרת    

ביטוח רכב 



יומו וייסע מהמקום באמצעות מונית שתיקח אותו למחוז חפצו )עד 60 ק"מ( נציג   
השרות ימתין ליד הרכב עד להגעת הגרר וגרירת הרכב למוסך. השירות ניתן ללא   

השתתפות עצמית                                      
 אספקת דלק – כיסוי הכרוך בהשתתפות עצמית

 כיסוי לחפצים אישיים בגניבת רכב עד 450 ₪ לפריט ועד 1,000 ₪ סה"כ לתקופה.
 שמירת ערך רכב בגניבה/טוטלוס – הגדרת שיעור אבדן גמור )טוטלוס( תהיה 50% 

ממלוא ערכו של הרכב המבוטח  
 שמירת ערך רכב בגניבה/טוטלוס פיצוי נוסף עד 10% תוספת משווי ערך הרכב – לרכב

  פרטי מיד ראשונה ששולמו בגינו מיסים מלאים וגילו ביום קרות מקרה הביטוח עד
12 חודשים  

 כיסוי לחלפים מקוריים וחדשים לרכב שגילו עד שנתיים
 השבה לקדמות – פטור מתשלום השבה לקדמות בעת תיקון הרכב ברשת מוסכי ההסדר

 כיסוי למערכת שמע )להלן "מכשיר"( עד לסכום של 2,000 ₪ ללא השתתפות עצמית.
הכיסוי הינו חד פעמי – ובמקרה של תביעה הפיצוי יהיה באמצעות קבלת מכשיר חלופי.   

מכשיר בערך שמעל 2,000 ₪ יבוטח רק לאחר אישור החברה המבטחת, באם ערך   
המכשיר הינו מעל 2,000 ₪ תחול תוספת פרמיה  

 כיסוי לנזקי רעידת אדמה – הכיסוי כרוך בהשתתפות עצמית בעת נזק
 כיסוי לנהיגת אקראי – על ידי עובד מוסך, מגרש חניה או מלון

 תנאי תשלום נוחים

בין אם יש לך כבר ביטוח דירה ובין אם לא – זה הזמן לבדוק איתנו הצעת מחיר! 
למי שיש ביטוח דירה, חשוב לציין לעצמכם ביומן לפנות אלינו חודש בדיוק לפני 

תום הביטוח הקיים. אנו נשמח לתת לכם הצעה במייל או בטלפון.
 כסוכני ביטוח ותיקים ומיומנם אנו דואגים להתאים את הביטוח לצרכי הלקוח 

ומוצאים כיסוי ביטוחי מלא ונרחב בעלות זולה ואטרקטיבית.
 השתתפות עצמית נמוכה במיוחד

 כיסוי מוגדל עד 20% לתכשיטים ופריטים יקרי ערך ללא תוספת פרמיה
 כיסוי נזקי איטום בעלות מינימלית

 גבול אחריות צד ג, מורחב
 אפשרות רכישת כיסוי כל הסיכונים למבנה ותכולה

 חבות מעבידים למשקי בית

ביטוח דירה 



חתמת ראשית: כלנית זמודזיאק
טל: 03-7537111

נייד: 054-3567391
erlich@pel-ins.com :מייל

התקשרו אלינו עוד היום להצעת מחיר אטרקטיבית – ותתחילו לחסוך.
 התנאים המחייבים כנקוב בפוליסה, במפרט )דף רשימה( 

ובכתבי השירות. ט.ל.ח
חשוב לציין בעת הפנייה לחתמת, שאתם מסוכנות אלי ארליך - גמלאי תע״א.

ravita@erlich-insur.co.il :לארועים דחופים בלבד
03-7966662 | רוית, מזכירת מנכ״ל  

בכבוד רב,                 
אלי ארליך, מנכ״ל


