חדש! כלל ביטוח למשפחה
חבילת ביטוח חיים בהתאמה אישית לבני זוג

חבילת “כלל ביטוח למשפחה” מיועדת לשני בני זוג המצטרפים לביטוח
חיים (מסוג ריסק ספיר  )1בסכום ביטוח מינימאלי של  ₪ 500,000כל אחד.
הטבות למצטרפים לחבילת “כלל ביטוח למשפחה”
תעריף לביטוח חיים למקרה מוות (מסוג ריסק ספיר  )1ייקבע עבור כל
אחד מבני הזוג לפי התעריף המוזל ביותר בכלל (מדרגה שלישית)
 35%הנחה על פרמיה חודשית לאורך כל חיי הפוליסה

כלל תעניק סכום ביטוח על סך  ₪ 100,000לכל אחד מבני הזוג עבור
כל ילד למשך שנה חינם( .עד  3ילדים).

דגשים
•צירוף ילד לחבילה ללא מגבלת גיל ,עד  3ילדים/עד  ₪ 300,000חינם
לשנה ראשונה לכל אחד מבני הזוג.
•מובהר בזה כי ההנחות המפורטות בטבלת הכיסוי הביטוחי יינתנו לתקופה
כמפורט לצד הכיסוי הביטוחי הרלוונטי ,ובתום תקופת ההנחה תגבה
הפרמיה בגין הכיסוי הביטוחי.
•בנוסף ,מוצהר ומובהר בזה כי ההנחות כמפורט בטבלת הכיסוי הביטוחי
שלעיל ,יינתנו בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
•הפוליסה הינה בתוקף ביחס לשני המבוטחים הנקובים בה.
•סכום ביטוח למקרה מוות לא יפחת מסך של  ₪ 500,000לכל אחד
מהמבוטחים.
•היה והתקבלה בחברה בקשה מאת בעל הפוליסה לביטול הכיסוי הביטוחי
ו/או הקטנה של סכום הביטוח למקרה מוות מתחת לסכום הביטוח
המינימאלי בגין אחד מהמבוטחים או שניהם ,יבוטלו ההנחות כאמור לעיל
החל ממועד ביצוע הבקשה ,וממועד זה תגבה הפרמיה בגין הכיסויים
הביטוחיים במלואה.

לפרטים נוספים פנה למפ”ע כלל במרחב שלך

ספיר  - 1ביטוח חיים למקרה מוות בפרמיה משתנה (יסודי)520024647710000001283010000000 :
ספיר  - 1ביטוח חיים למקרה מוות בפרמיה משתנה (ביטוח נוסף)520024647710000001284010000000 :
המידע המוצג בעלון זה אינו מפרט את כל ההוראות ,התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית .הפרטים המלאים מצויים
בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ,אם וככל שקיימים .בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע לעיל לבין המידע
המופיע בפוליסה /בתוכנית ,המידע הרשום בפוליסה /בתוכנית גובר .במידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות
מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין .מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין
המתואר .אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו’או אחר מכל מין וסוג שהוא ,והחברה אינה אחראית על כל
נזק שיגרם בגין הסתמכות על המידע המוצג לעיל.

