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 הצעה לביטוח פרטי
 

 0202, פברואר 02

 

 לכבוד

 חברי קיבוץ נען

 נמרוד אורן באמצעות

 א.ג.נ.,

 

 למצטרפים ובני משפחותיהםסיעודי הצעה לביטוח  הנדון:

 

, ברפואה חדשות מטכנולוגיות כתוצאה עולה החיים תוחלת, ומתבגרת הולכת ישראל מדינת אוכלוסיית

 לגידול פתרון אין כיום, ולצערנו המבוגרת האוכלוסייה בעיית לפתרון ערוכה אינה ישראל מדינת אולם

 .הסיעודיים המאושפזים במספר הרב

 חודשי פיצוי באמצעות נפשי שקט של שנים למבוטח מעניקה סיעודית - לעתיד הבטחה הביטוח תכנית

 . סיעודי בטיפול צורך של במקרה

 !!! ח"קופ/  פרטיים/  ממשלתיים גורמים עם מתקזז אינו הכספי הפיצוי כי לציין חשוב

 

 

 בברכת בריאות שלמה,

 תחום הבריאות

 313/330/13 יום לביטוח תהא עדהצטרפות ה

 

 docx,הצעה לביטוח סיעודי.4נען\8102שנת \גוניםהצעות לאר\
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 סיעודי -הבטחה לעתיד 

 הכיסויים בפוליסה .א

פיצוי חודשי במקרה בו המבוטח הוגדר כ"בעל צורך סיעודי" על פי הקריטריונים הקבועים  - כיסוי סיעודי .0

 ' להצעה זו.גבפרק 

 מאפייני התכנית .ב

 ש"ח. 222,5 סכום פיצוי חודשי .0

 שנים  5 תקופת פיצוי חודשי .0

  יום 02 תקופת המתנה .3

 אין תקופת אכשרה. .4

 .25 -, גיל כניסה מקסימלי 3 -גיל כניסה מינימלי  .5

 תקופת הביטוח הינה לכל החיים. .0

 קיימים ערכי סילוק. .7

 מהות התכנית: .ג

  -זכאות לפיצוי

מתנאי  1.0-ו 1.0המבוטח יוגדר כ"בעל צורך סיעודי" על פי ביטוח זה באחד משני המקרים הבאים )סעיפים 

 ( :740נספח 

 אינו הוא בגינו אשר, בריאותי ליקוי או תאונה, ממחלה כתוצאה, המבוטח של ירודים ותפקוד בריאות מצב .0

 הבאות:  הפעולות 0 מתוך 3 לפחות של, מהפעולה( 52% )לפחות מהותי חלק עצמו לבצע בכוחות מסוגל

 ולשתות, לשלוט על סוגרים, ניידות.לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול 

 תשישות נפש שנקבעה על ידי רופא מומחה בתחום.  .0

 ועבודה אונות דרכיםת

 במקרה של מצב סיעודי כתוצאה מפגיעה בתאונת דרכים ועבודה יינתן פיצוי מלא.

 הצמדה

 תשלום הפיצוי והפרמיות צמודים למדד המחירים לצרכן. 

 אין קיזוז תשלומים מגורמים אחרים כגון: פוליסות ביטוח אחרות, קופ"ח, ביטוח לאומי וכו'.

 תנאים כלליים .ד

 הצעתנו כפופה לתנאי הפוליסה שתועבר אליכם במועד ההצטרפות .0

 0224 -כיסוי בגין מצב רפואי קודם יכוסה בהתאם לתקנות הפיקוח, התשס"ד  .0

 .מפוליסה קולקטיבית ובכפוף למילוי טופס הצעה הינה ע"פ תנאי המשכיותההצטרפות לביטוח  .3

 יום 45תוקף הצעתנו הינו  .4

  

https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/5c662b20-ca2d-4d14-9768-d23d055c9381/%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%94+%D7%9C%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93+746.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=5c662b20-ca2d-4d14-9768-d23d055c9381
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 לפני הנחה - )קבועה(פרמיה חודשית 

  ש"ח  ///,1סכום פיצוי 

  יום  /0 –תקופת המתנה 

  שנים  5 –תקופת פיצוי 
 

 אישה גבר גיל
 3   7.9   12.3  

 18   12.3   19.2  

 20   13.1   20.5  

 25   15.4   24.0  

 30   18.2   28.3  

 35   21.7   33.6  

 40   26.1   40.3  

 41   27.1   41.9  

 42   28.2   43.5  

 43   29.3   45.2  

 44   30.5   47.0  

 45   31.7   48.9  

 46   33.0   50.9  

 47   34.4   53.0  

 48   35.9   55.3  

 49   37.5   57.6  

 50   39.2   60.1  

 51   40.9   62.8  

 52   42.8   65.6  

 53   44.8   68.7  

 54   47.0   71.9  

 55   49.3   75.3  

 56   51.8   79.0  

 57   54.4   83.0  

 58   57.2   87.2  

 59   60.3   91.8  

 60   76.0   115.8  

 גיל.הפרמיות המוצגות להלן הינן מדגמיות לפי 

 

 

 
 05עד גיל  לביטוח סיעודי ומשפחותיהם למצטרפים הטבות

  %/1שנים, החל משנה רביעית  3 למשך 15% ייחודית בשיעור הנחה -בהצטרפות בני זוג  .1
 .פוליסה באותה לביטוח הזוג בני שני בהצטרפות %/1 בשיעור הנחה, בנוסף .לכל החיים

 כל החיים.למשך  15%הנחה ייחודית בשיעור  -למצטרף יחיד  .0


