
      

 

   ,עמית יקר
  
  

 וחת הביטולבין חבר "מ"חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"בין  1988בשנת שנחתם הקבוצתי הסדר ביטוח החיים 
לבין חברת הביטוח " חבר"נכנס לתוקפו הסכם חדש בין  1.4.2012 –וב , 31.3.2012 –הסתיים ב  ,מגדל וכלל

   ".איילון"
  

תנאי הביטוח והפוליסה המלאים ישלחו . של הביטוח החדש התנאים יבפניכם עקר יםלמען הסדר הטוב מובא
  ".חבר"רנט של טלמבוטחים בימים הקרובים ויפורסמו באתר האינ

  

  ? מה כולל הביטוח  .א
  

  . ואין בו מרכיב חסכון, הביטוח הינו למקרה מוות בלבד      
  

  יסויים נוספים הכלולים בביטוחכ      .ב
  

  )2012אפריל  1-החל מ( טת ותמידיתנכות מוחל הקדמת סכום הביטוח במקרה של  .1
הוא יוכל בחייו למשוך , 65 –וגילו פחות מ , כהגדרתה בפוליסה, במקרה שלמבוטח הוכרה נכות צמיתה

שיועבר למוטביו , יופחת סכום ביטוח החיים של המבוטח, במקרה זה. מסכום ביטוח החיים 50%עד 
  .הסכום שמשך בעודו בחיים רשיעוב, בעת פטירתו

  

   קתי למשרתי קבע בלבדפיצוי במקרה של אי כושר תעסו .2
אי כושר תעסוקתי חודשים במקרה של  60למשך ₪  5,000משרת קבע יהיה זכאי לתשלום חודשי של 

  . יום 60לתקופה העולה על , בפוליסה כהגדרתו 
  
  

  הגדלת סכום הביטוח .3
ללא מסכום הביטוח  50%לשיעור של  עד בתנאים יחודיים להגדיל את סכום הביטוח  מבוטח יהיה זכאי

  ). 45 לגיל וא 40הגעתו של העמית לגיל , נישואין, לידת ילד(במועדים הקבועים בפוליסה , צהרת בריאותה
  

  
  

   :המעודכנים הינם כדלקמן) הפרמיה(סכומי הביטוח ודמי  הביטוח .  ג
  

  

  
  
  

  . ונקבע ביום פטירתו של המבוטח, י קבוצות גיל"סכום ביטוח החיים משתנה עפ* 
  

  . המאוחר מבניהם , ה של העמית /ת זוג/או עד פטירת בן 65ת עד גיל /ת להיות מבוטח/וג זכאית הז/בן
  
  
  

 +70 55-70  45-55 28-45 28עד   

סכום ביטוח 
  220,000  250,000  400,000  450,000  320,000 ח"בש ,לעמית

 ,עמיתפרמיה 
  162  156  151  41  23 ח"בש

סכום ביטוח 
לבן זוג של 

 110,000 125,000 200,000 225,000 160,000  ח "בש, עמית

זוג  בת פרמיה
  44.1  44.1  44.1  19.6  19.6 ח"בש



      

  

  מבוטחיםזכאים להיות   .ד
 :כמפורט להלן "חבר"הינם עמיתי הזכאים להיות מבוטחים בביטוח   

 . חייל בשירות קבע �
 .ל"גמלאי שירות הקבע בצה �
כל עוד , ת/של גמלאי, לית"המדווח ברישומת הצה, )קבע נשוי או ידוע בציבור המתגורר עמו דרך(בן הזוג  �

מדור -המרכז לשירות הפרט-ת"על הגמלאי לפנות למופ ,לצורך הכרה בידוע בציבור .ת בחיים/הגמלאי
 .קבע

 

 הפרמיה אופן תשלום   .ה

  "ביטוח חיים"לצד הנתון " ניכויים שוטפים"הפרמיה מנוכה מתלוש הגמלה בפרק 
 

  הביטוח עדכון הפרמיה וסכומי      .ו
הפרמיה וסכום , בנוסף . מחירים לצרכןהמידי חודש בהתאם למדד ים מתעדכנוסכום הביטוח הפרמיה 

שנה לאחר  ומדי, אחת לשלוש שנים בשש השנים הראשונות של ההסכם(מדי תקופה הביטוח עשויים להתעדכן 
 . במטרה לאזן את ההכנסות וההוצאות של התכנית, י נוסחת עדכון"עפ) מכן

  

 כיצד לנהוג בעת תביעה  .ז

  
  "איילון"לפי העניין לפנות למוקד חברת , בעת קרות מקרה הביטוח על המבוטח או המוטב

  .לקבלת הנחיות לגבי אופן הגשת התביעה ואלו מסמכים יש לצרף לתביעה 1-700-700-682  בטלפון 
   .ם של החילישולם סכום הביטוח למוטבים באמצעות קצינת הנפגעי, במקרה פטירה של איש קבע

  

  הצטרפות לביטוח והפסקתו  .ח
 

זאת אלא אם , ימשיך להיות מבוטח בהתאם להסכם החדש, 31.3.2012כל מי שהיה מבוטח בביטוח עד ליום 
 .רצונו להפסיק את הביטוחעל הודיע בכתב 

אשר ביקש להפסיק את הביטוח יוכל להצטרף בתנאי שגילו " חבר"עמית . ניתן להפסיק את הביטוח בכל עת
  .הצהרת בריאותובכפוף לחתימה על , שנים 45ביום ההצטרפות לא עולה על 

, לא הצהרת בריאותל, ו חודשים מיום נישואיה ל 6רשאית להצטרף לביטוח בתוך " חבר"בת זוגו של עמית 
  .שנים 45בתנאי שגילה אינו עולה על , זאתכל . תידרש למלא הצהרת בריאות –ולאחר מכן 

,      החודשים הראשונים להצטרפותם 12תי קבע חדשים הינה אוטומטית במשך ההצטרפות לביטוח למשר
יופסק , אם לא יודיע משרת קבע חדש על רצונו להיות מבוטח .לחתום על בקשת הצטרפות יתבקשושבמהלכם 

  .יופסק ביטוחו, הודיע משרת קבע חדש על רצונו להפסיק להיות מבוטח. החודשים הראשונים 12ביטוחו בתום 
  

  לליכ  .ט
". איילון"לחברת " חבר"תנאי הביטוח הינם בכפוף להסכם הביטוח שנחתם בין . הסדר הביטוח הינו קולקטיבי

כי הסדר הביטוח , יובהר. חלים על כל המבוטחים אשר בחרו להמשיך את הביטוח או להצטרף אליו בעתידו
  . כפוף לכל דיןלחברת הביטוח וב" חבר"כפי שיוסכם בין הכל  ,נתון לשינויים ואף לביטול

  

  .גרת יהרי שהאחרונים גוברים על הא, או הדין/פקודת הצבא ו, בין אגרת זו לבין הפוליסהבכל מקרה של סתירה 

  

  :עבור עמיתיה  ערכה" חבר"חיים חדשים שובהזדמנות זו נבקש לחזור ולעדכנכם בדבר קיומם של הסדרים ביט

ומאפשר חופש בחירה ומימון , ותי רפואה פרטיים ביטוח שמטרתו להקל על זמינות שיר – ביטוח בריאות �
כרוכים  םמהשירותיחלק . על הוצאות שנגרמו , בהתאם לתנאי הפוליסה , הביטוח משלם כספים . טיפולים 

 .בהשתתפות עצמית בהתאם לפוליסה 

 ,מתאונהביטוח המיועד לתשלום פיצוי כספי במקרה של גרימת נכות או פגיעה כתוצאה  –ביטוח תאונות אישיות  �
 .ללא קשר להוצאה בפועל אשר נגרמה לבוטח , כהגדרתם בפוליסה 

  

  .מקיפה ורחבה ביותר " הגנה ביטוחית"רכישת ביטוחים אלה בנוסף לביטוח החיים מהווים יחד 

  " .חבר"בנושאים אלו ניתן לקבל מידע נוסף באתר 

  

  ,בברכה                        
  מ"רתי הקבע והגמלאים בעחבר מש                        


