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הראל אמצע החיים למשפחה
אם נרכשו כל ההרחבות ,התכנית מציעה כיסוי למקרים הבאים ,על פי התנאים הנקובים
בתנאי הפוליסה:
 .1פיצוי חד פעמי במקרה של מוות מתאונה
 .2פיצוי חד פעמי במקרה של נכות כתוצאה מתאונה
 .3פיצוי חד פעמי במקרה של שברים וכוויות עקב תאונה
 .4פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים עקב תאונה
 .5פיצוי חד פעמי בגין מצב סיעודי שארע עקב תאונה
 .6השתתפות בטיפולי פיסיותרפיה ו/או טיפולי רפואה משלימה לאחר תאונה
 .7שירותים נלווים לאשפוז.
 .8לילד  -פיצוי עקב היעדרות מבחינות מגן עקב תאונה.
 .9לילד  -טיפולים פסיכולוגיים לאחר אירוע קשה.
הגיעו של המבוטח לגיל 80
אין
כן ,סיעוד –  3חודשי המתנה ,אשפוז – פיצוי יומי החל מהיום השלישי
אין
ניתן לשנות תנאים אם המבוטח שינה את מקצועו ,עיסוקו ותחביביו או בכפוף לאישור
המפקח על הביטוח.
קבועה לילד ומגיל  21ומעלה קבועה על פי גיל כניסה ,והכל בהתאם לכיסוי שנרכש.
פלטינום
זהב
כסף
ארד
הכיסוי
150,000
100,000
75,000
50,000
מוות מתאונה
150,000
100,000
75,000
50,000
נכות מתאונה
40,000
20,000
15,000
10,000
שברים וכוויות
40,000
20,000
15,000
10,000
סיעוד מתאונה )חד
פעמי(
450
300
150
100
אשפוז מתאונה )פיצוי
יומי(
סכום הביטוח לילד )עד גיל  (21יהיה  50%מהסכומים המפורטים לעיל
בכפוף לאישור המפקח על הביטוח ,החברה תהיה זכאית לשנות את הפרמיה.
בהודעה בכתב לחברה בכל עת )ביטול כל המבוטחים הרשומים בדף פרטי הביטוח(.
 .1אם המבוטח ו/או בעל הפוליסה אינו/ם משלם/ים או לא שילמו את הפרמיה כסדרה )על
פי חוק הביטוח(.
 .2אם העלים המבוטח מהחברה עובדה מהותית ,שידיעתה היתה גורמת לחברה שלא
לקבלו לביטוח )על פי חוק חוזה הביטוח .(1981
 .3עם מיצוי סכום הביטוח בכל אחת מההרחבות ,יבוטל הכיסוי הביטוחי בגין ההרחבה
האמורה.
קיים בפרק החריגים  -סעיף  .6ובנוסף ,אם וכאשר הדבר צויין בדף פרטי הביטוח.
פרק החריגים  -הגבלות לאחריות החברה ,סעיף  6בתנאי הפוליסה וכן חריגים מיוחדים
להרחבות בסעיפים5.4.3 ,5.3.3 ,5.2.2.4 ,5.2.1.3 ,5.1.7 :
קיים חריג להשתתפות פעילה של המבוטח בפעולה מלחמתית ,צבאית ,מהפכה וכו'
בהתאם לאמור בסעיף  – 6פרק החריגים.
אין
אין
אין
אחוזים מסכום הביטוח המלא עפ"י השיעורים המפורטים עבור האיברים ברשימה או
כמפורט בסעיפים  5.1.3-5.1.6לפוליסה.
על פי לוח איברים המפורט בתנאי הפוליסה או עפ"י המפורט בסעיפים 5.1.6 - 5.1.3
לפוליסה.
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