
 

 

 מידע מהותי למועמד הביטוח
 מועמד נכבד,

 להלן מידע מהותי אודות מוצרי ביטוח החיים המשווקים בהראל חברה לביטוח בע"מ.

 מידע בנושא התעריפים תוכל לקבל אצל סוכן הביטוח.

לתנאי הפוליסה והפרשנות תהיה בהתאם להגדרות בפוליסה. במקרה של סתירה בין כל האמור מטה הינו בכפוף 

 האמור בטבלה זו לבין האמור בפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה.

 לבני זוג כיסוי למקרה פטירה – זוגי אקסטרא 1 מגן

הצטרפות  תנאי

 לתכנית 

 ₪. 2,000,000עד ₪  500,000לכל אחד מבני הזוג יהיה  שניתן לרכוש גובה הכיסוי הביטוחי 

עיקרי הכיסוי 

 הביטוחי

בהתאם להטבות  את המוטבים בתגמולי הביטוחזכה ימות המבוטח שארע במהלך תקופת הביטוח 

 של התכנית.

 1הטבות במגן 

 זוגי אקסטרא

בגין  בקרות מקרה ביטוח לאחד מהמבוטחים יהיו זכאים המוטבים לקבלת סכום הביטוח .1

בנוסף, החל ממועד זה יוכפל סכום הביטוח בפוליסה של המבוטח הנותר.  .המבוטח שנפטר

לא תגדיל את הפרמיות שנקבעו תעשה ללא חיתום והכפלת סכום הביטוח למבוטח שנותר 

 בפוליסה טרם הגדלת סכום הביטוח.

 12ל בקרות מקרה ביטוח לשני המבוטחים שנובע מאותה מערכת נסיבות בתוך תקופה ש .2

ימים, יוכפל סכום  30חודשים, או בקרות מקרה ביטוח לשני המבוטחים בתוך תקופה של 

 הביטוח לו יהיו זכאים המוטבים בגין כל אחד מהמבוטחים.

 למען הסר ספק יובהר כי ההטבות המפורטות לעיל יפקעו בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
 נוכח הגיעו לגיל תום תקופת הביטוח.סיום הביטוח לגבי אחד מהמבוטחים     .1 
 ביטול הביטוח לגבי אחד מהמבוטחים בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח.    .2 
 )צמוד למדד(₪ מיליון  2.5 -הגדלת סכום ביטוח של אחד המבוטחים לסכום ביטוח הגדול מ    .3 

סכום תגמולי 

 הביטוח   

 סכום הביטוח צמוד למדד המחירים לצרכן

מתעדכנים אחת לשנה בהתאם לגיל המבוטח  כהגדרתו ודמי הביטוח צמודים למדד המחירים  דמי הביטוח

 בפוליסה

 ישנם חריגים והגבלות לחבות החברה כמפורט בתנאי הכיסוי החרגות

תום תקופת 

 הביטוח

 , המוקדם מבניהם.75עד תום תקופת הביטוח של הביטוח היסודי או גיל 

 הפוליסה תשולם באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע בהתאם לבחירתך  אמצעי תשלום

 זכאי יהיה, בפוליסה המבוטחים משני לאחד ילד הולדת ממועד חודשים שלושה של תקופה במהלך ברות ביטוח 

 במועד הקיים הביטוח מסכום 20% -ב בפוליסה הביטוח סכום את להגדיל מהמבוטחים אחד כל

 סכום של ההגדלות כל סך. רפואי חיתום של הליך ללא, מביניהם הנמוך, ₪ 200,000 -ב או ההגדלה

 מסכום 50% על יעלה לא, הביטוח תקופת בכל מהמבוטחים אחד כל לגבי, זה סעיף מכוח הביטוח

 . הנמוך לפי, ₪ 500,000 של סך על או בפוליסה שנרכש המקורי הביטוח
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