
 

 
 ביטוח אירועי חתונה  -" חתונה בטוחה"

 ביטוח חתונות

זוגות מתחתנים יכולים ליהנות משקט הנפשי , לראשונה בישראל? אך מה מבטיח לכם זאת. אתם עומדים להתחתן ורוצים שהכל יעבור בשלום
   .ביטול האירוע עקב כוח עליון וגניבה של כספי המתנות: ולהסיר חששות ממכשולים בלתי צפויים כגון

 
 עיקרי התוכנית

. אתם מתכננים את היום חודשים מראש ומשקיעים זמן וכסף רב. יום החתונה הנו היום המאושר בחיי כל זוג
 .ואף לגרום להפסד כספי רב, לתקלות בלתי צפויות אשר עלולות להעיב על השמחה הינכם חשופים גם ביום המיוחד הזה

  
ביטוח אירועי חתונה של הראל יעניק לכם שקט נפשי לקראת היום המאושר בחייכם ויעזור לכם להתמודד עם התקלות הבלתי צפויות טוב 

 :מעניק כיסוי למגוון סיכונים אפשרייםהיות והוא , יותר כך שתוכלו להמשיך ולשמוח
  

 כיסוי בגין ביטול אירוע החתונה
במקרה של ביטול אירוע החתונה במקרים שונים ) בהתאם למסלול הביטוח שתבחרו(ביטוח חתונות של הראל מעניק לכם פיצוי כספי 

 :ובכלל זה

 . המקום המיועד לעריכת החתונה הפך לבלתי ניתן לשימוש בשל נזק פיזי תאונתי בלתי צפוי�
  .פשיטת רגל של מפעילי המקום המיועד לחתונה�
 . פגעי מזג אוויר שאי אפשר היה לחזותם מראש�
 . פרעות ומעשי זדון�
 . שיבושים בתחבורה אשר מנעו הגעת אחד מבני הזוג לאירוע�
 . פציעה או מחלה פתאומית ובלתי צפויה של אחד מבני הזוג�
 .גיוס פתאומי של אחד מבני הזוג במקרה של מלחמה�

 כיסוי בגין אחריות כלפי צד שלישי
עבור נזק גוף או רכוש אשר אירעו תוך כדי אירוע , ביטוח חתונות של הראל מעניק כיסוי בגין חבותם החוקית של בני הזוג כלפי צד שלישי

 .החתונה
  

 כיסוי בגין תאונות אישיות
 .ביטוח חתונה של הראל מעניק כיסוי לבני הזוג כתוצאה מתאונה אשר תגרום למוות או נכות

  
 מאפשר הביטוח לכלול הרחבות כגון, כמו כן

 . אובדן או נזק לכספים והמחאות שהתקבלו כמתנות�
 . אובדן או נזק לטבעות הנישואין�
 . הוצאות שחזור מסמכים והדפסה מחדש של הזמנות�
 . הוצאות בגין רכישת פרחים�
 .תזמורת או תקליטן, הוצאות צילום�

כך שניתן לבחור את המסלול המתאים לכם הן ברמת הכיסוי וההגנה לה אתם , את הביטוח ניתן לרכוש באחד מבן חמישה מסלולים שונים
 .זקוקים והן ברמת הסכום אותו אתם מוכנים להוציא עבור הביטוח

  

  
 .למידע נוסף לחצו כאן. אל תתנו לאירועים בלתי צפויים להרוס לכם את היום המאושר שלכם

            
 'מסלול ד 'מסלול ג 'מסלול ב 'מסלול א מסלול בסיסי  

 ₪ 300,000 ₪  200,000 ₪ 150,000 ₪  100,000 ₪  100,000 ביטול אירוע חתונה
 ארגון מחדש עקב 

 קיצור האירוע
 מהעלות של הארגון המקורי ולא יותר מגבול האחריות הרשום לביטול 50%עד 

 ₪  150,000 ₪  100,000 ₪  75,000 ₪  50,000 --- מתנות
 ₪ 15,000 ₪  10,000 ₪ 7,500 ₪  5,000 ₪  3,000 טבעות
 ₪ 15,000 ₪ 10,000 --- --- --- פרחים

 ₪  5,000 ₪  3,000 ₪  2,500 ₪  1,500 ₪  1,000 צילום וידאו
D.J. --- --- 2,500  ₪ 3,000  ₪ 5,000  ₪ 

 ₪  1,250,000 ₪  1,000,000 ₪  750,000 ₪  500,000 ₪  300,000 'אחריות כלפי צד ג
כיסוי מוות , תאונות אישיות
 ונכות לבני הזוג

25,000  ₪ 50,000  ₪ 75,000  ₪ 100,000  ₪ 125,000  ₪ 

 ₪  4,950 ₪  3,350 ₪  2,750 ₪  1,850 ₪  1,250 )פרמיה(כ עלות "סה
            

 

  ©כל הזכויות שמורות להראל 


