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עיקרי הביטוח הם כדלקמן:
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ביטוח
תאונות אישיות לשנה
קבוצתי

תשלום דמי הביטוח:
 .1למקבלי משכורת ממשרד החינוך ,בעלי חשבון בבנק מסד ,תנוכה הפרמיה ב 3-תשלומים 		
חודשיים שווים באמצעות "ניכוי מסד".
 .2ניתן לשלם את הפרמיה ב 3-תשלומים באמצעות הוראת קבע לגביה מהחשבון הפרטי בבנק.
 .3תקופת הביטוח :החל ב 1-לספטמבר  2019עד  31לאוגוסט  .2020ניתן להצטרף לביטוח לפני
תום שנת הביטוח הנוכחית .בתשלום פרמיה יחסית עד תום תקופת הביטוח.
 .4ניתן להצטרף לביטוח זה עד גיל .65
 .5תקופת ההתיישנות להגשת תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה 		
		
הביטוח (בהתאם לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  )1981 -או שנתגבשה הזכות לקבלת
תגמולי ביטוח בנכות.

סכומי הביטוח צמודים למדד הפוליסה.
* תנאי הקבלה לביטוח הינם בכפוף לחיתום מקצועי של בני/בנות הזוג בלבד ,החברה שומרת לעצמה
את הזכות לא לקבל לביטוח עיסוקים בעלי תוספת סיכון מעל 24%
** יתכנו שינויים בדמי הביטוח בהתאם להסכמת בעל הפוליסה והמבטח במהלך תקופת הביטוח.

למידע כללי והצטרפות:

		

אורלי נקר  -עיצוב גרפי

(המידע המפורט להלן הינו מידע כללי בלבד ואין לראות בו מיצוי כל תנאי הפוליסה)
א .סכום ביטוח במקרה מוות כתוצאה מתאונה.& 213,771 :
ב .סכום ביטוח במקרה נכות מלאה וצמיתה כתוצאה מתאונה עד.& 213,771 :
ג .סכומי הפיצוי למוות ונכות תמידית מתאונה שאינה תאונה דרכים או תאונת עבודה ,יוגדלו ב.15% -
ד .הכיסוי לנכות תמידית יוגדל באופן שאם תעלה הנכות התמידית על שיעור ,80%יהא זכאי המבטח 		
למענק נוסף בשיעור  20%מסכום הפיצוי.
ה .סכום ביטוח למקרה מוות ונכות מלאה כתוצאה מסיכון מלחמה פאסיבי עד.&213,771 :
ו .תשלום שבועי בגין אי כושר עבודה כתוצאה מתאונה :במקרה אי כושר העולה על  20יום ,ישולם
פיצוי החל מהיום ה 16-ועד למקסימום  104שבועות בסך  &802לשבוע.
ז .כיסוי במקרה של כוויה עד  &10,000בכפוף לחומרת הכוויה כמפורט בתנאי הפוליסה.
ח .דמי ביטוח לשנה (שיעור הפרמיה)  &536לשנה**.

הפוליסה לציבור עובדי ההוראה
ולבני  /בנות הזוג*
הננו להביא לידעתכם כי ,הסתדרות המורים בישראל ממשיכה את ההתקשרות
עם חברת "הפניקס" ובאחריותה הבלעדית של "הפניקס" ,לבטח את חברינו
בתוכנית מיוחדת לביטוח תאונות אישיות קבוצתי.
פוליסת ביטוח תאונות אישיות קבוצתית לעובדי הוראה מכסה את המבוטח למקרה
ביטוח כהגדרתו בפוליסת הביטוח ,כתוצאה מתאונה אישית בבית ובעבודה ,בחופשה
בארץ או בחו"ל ,בשעות הפנאי ,וכוללת גם כיסוי למקרה מוות כתוצאה מסיכון
מלחמה פאסיבי.
ביטוח תאונות אישיות הינו דרך נכונה להיערך לקראת ההוצאות הכספיות הבלתי
צפויות הנגרמות לעובד הוראה כתוצאה מתאונה.
המידע המצויין בהודעה הינו תמציתי בלבד .כל האמור בעלון כפוף לתנאי הפוליסה המלאים על כל תנאיה וסיגייה.
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