
  
 

 
 

  

          
  

 

 

    
 

           
   

 

 
       

          
    

  
 

            

   

  

      

   

   

    

      

      

        

           

 

   
  

    

 
   

  

     

     

      

      

      

 .1724.2.41 יךארת
 דוכבל

 לארשייזיה בווטלוב עונולים בקובדע ודיגא– אקט יוטחמב

 ,ום רבשל

 לאשריב יהזיוולובט ועלנוים בקבדוע דויגא – אקט ירלחב יתצובות קאיבר חוטיב :ןוהנד

וםימהחל נוספת, ופהקתל ןודבנש וחטיבהכםסהשודחלהאיםמיב יכ כםיעדולהיםשמח ואנ
2 9424.2.413 םויועד ל .4124.2.41

 2תפסוה נפוקתש לדויח לאו ,.9424.2.41 םויים ביתסי ידועיסה חויטבוע, הידכ

,יחהכומותוזרח אלשריב יזיהווטלוב וענולבק יםדובע ודיגא– אקטלתחדוימהתואירהב וחיטבתיכנת
של ישיאהןויטחבוה יהםיחתובאיכ יוטילב אהבאיה בה דרךב תהובישחתא נה,שיאחר נהש
 םיחוטמבל יםשדרהנ םיפוליטוה סהיולפהתמסגרבתוסוכהמ תויעתבב גםוכמ ן,ובארג יםחוטמבה
 2המבטח ידי ם עלינוממהמו

 :כלהלן היוי ,50.10..15. םל מיוחה ולמושי רשא יהקבוצת חטויהב סגרתבמ םשיידוחה חטויהב דמי

 תואירהב לסן בניאש תופותר ,ל"וחים בדחוים מילופיטו ל"וחת בולתש)ה יסיסהב ובדהר ורעב ₪-ב יםישודחח הויטי הבדמ

(:תיהב ופא עדר תוירש תבכו

 ₪ ב ייםדשוהח חוטיבה ימד

 ייססד הבוברה ןיגב

 םיטחומב

₪ 19 ה /ברח

 ₪ 19 גוז /בתןב

 ₪ 52. .. ליג עד דלי

 ₪ 19 .. ליג לעמ דלי

 נםיח– לךיאו(.. ליגדע)יישלש לדי*

 תירחב יפל ן,"שבל םילשמ םיחותינ לולסמ וא חבורמ םיחותינ לולס)במ חבורמה בדוהר ורבע ₪-ב םיישודחה חוטיבה ידמ
 (:ימהלשאה מופר תוירש תבכו םיירוטלובאמ יםתוריש וטח,המב

 ובדרה ןיגים בישודחוח הטיהב ידמ
ן"  שב םילשם מיחותינ לולסבמ ורחבמ

 (ו'-'ה יםקפר)

 ובדרה ןיגב םיישודחוח הטיהב ידמ
 בחורם מיחותינ לולסבמ ורחבמ

 (ו' ',ד םיקפר)

 םיחוטמב

₪ 11 ₪ .. .0 ליג דילד ע

 ₪ 42.5 ₪ 55.. 20-25

 ₪ 49 ₪ 63.. 26- 30

 ₪ 51.5 ₪ 71 31- 35

 ₪ 57 ₪ 79 36- 40 

http:9424.2.41
http:4124.2.41
http:1724.2.41


  
 

   

      

     

     

      

      

      

     

      

    

  
    

   

   

   

   

   

    

   

           
 

        

       

 

   

         

             

       

     

            

               

             

               

 

 ₪ 71 ₪ 98 41- 45

 ₪ 84.5 ₪119 46- 50

 ₪ 111 ₪159 51- 55

 ₪ 141 ₪ 200 56- 60

₪ 180 ₪ 255 61- 65

₪ 220 ₪ 313 66- 67

 םניח – לךיאו (.. ליג י )עדשילש לדי*

 (ז' קר)פ המשלימהאורפ תשירו כתב גיןבהחמשפ/דיחלי ₪.55לש ספתתו

 (:שהק להחן מיגי בויצפ-ח' קרפ) ףסונרחבה הד ההובר ורעב ₪-ב יםישדוחח הוטיבי המד

 ףסונה חבהההר דובר ןיגים בישודחוח הטיהב ידמ
 ח' קפר) (

 םיחוטמב

₪ .2. .0 ליג דילד ע

 ₪ 5 20-40

 ₪ 15 41-50

 ₪ .12. 51-55

 ₪ 51 56-60

 ₪ 192. 61- 65

 ₪ 194 66-67

 ת2חא לכ ₪ 053,62לש כ"הס יויצפ תוידחי . עד שוכרל ןתינ *

 2דותוקנ 11.,.1 וניהש,.1.2492.41 דדמל דיםומצ חוטיי הבלומגות וחטיי הבמ*ד

 2היסלובפ טורמפכהימפר ותמתאהלםיכפופ חוטיבהימד

: 50.10..15. וםמי לחההיסלובפ לושיחו יםוינהשי ואו/ ותפוסהת יקריעטוריפןלהל

 ל"בחו יםדחומי יםואירפ םטיפוליול"בחו תתלוהש –'אקפר

 יאופהר ומצב יכיוליגואל"וחבהלשתה יבימח טחובמהלשיואהרפ ומצב יכיוליג–היהי ביטוחההקרמ* 

2היסלוהפ ינאלת כפוףוב ,ל"וחב חדוימיוארפ עוביצ יביחמ טחובמהלש

 2רחבוה תדרגהה–ל"ובח חדוימיוארפ לוטיפ * 

 חונית חליפימ יםלוטיפו יםחניתול יםנלוו םרפואיי יםסוייוכ םניתוחיל סויכי –'דקפר

2היסלוהפ יתנאלףוכפוב ,וחנית עוציבביימח טחובמהלשיואהרפ וי מצבכיוליג–היהי ביטוחההקרמ* 

2חטהמב תתפותשה לאל תוחינעוביצ ןיגביופיצ היסלוהפ תגרסמבללכיי לא ,ורטלוגת הרוינחהתוקבעב* 

 2₪ 74,444היהי קנעמה סכום –C וא B סיטיטפה וא/ו AIDS-ה חלתמב ותקדבהןיגבימעד פחקנעמ* 

http:1.2492.41


  
 

 

             

  

         

                

         

       

      

         

       

              

        

                

           

          

        

             

           

         

        

            

              

         

   

            

  

              

          

       

           

  

         

         

         
 

                                               
            

                               
                       

 ןיגבקראלןנתיייוציהפ–(..-.5 ןיגבחטולמב)חוניתמהירשיהצאוכת ותומהקרמלימעפדחיופיצ * 

 2יביטקלא יתוחנ

 ןבשל יםלמש םניתוחי סויכי –'הקפר" 

2היסלוהפ יתנאלףוכפוב ,וחנית עוציבביימח טחובמהלשיואהרפ וי מצבכיוליג–היהי ביטוחההקרמ*

 2היסלוהפ יאנלת כפוףב ,זואשפ בעת הייותרפפיז – יויסכ סףוותי * 

 יםוריטלואמב יםותשיר –ו'קפר

U.S 2)הימהדותקיבד2,ג2ק2א,ןגטנר,הבדעמקותיבד –ותינתאבחתויוארפ ותקידב וווספית * 

 ןוחאבל תולבוקמ תויאורפ הידמ ותמא יפ לע תרשהנד תאחר הקיבד לכו PET תקידב (,אונדרסטלוא

2ובלוהטיפ יכדר עתיקבלוא טחוהמב לשומחלת

 תויויעציהת 5 עד םוקמב) טחומבל וחטיב נתבש תויויעציהת 5 עד ווסכי–המחומ פאורםעתויעציהת * 

 (2וחטיבהקרמלכלתויוצעייהת ימשת תרויאלוהנבש

 וא ריפש ימ תוקיבדל ₪ 1,754דע ,ןויהרל תויטנג תוקיבדל 1,754₪דע היהי יויסכה – ןויהר תוקיבד *

 תוקידב לכ ןיגב כ"הוס ןויהרל רתאוחמ וא מתדקומ תוכערמ ירתקלס ₪ 1,754עד ,ןוילהר הילש יסיס

 2היסלוהפ יתנאלףוכפוב 4%. לש יתמעצ תותפשתהב,ןוילהר ₪ 14.,.עד ןויההר

 םחמורי יםואירפ יםרועואי ותשק לותחמ–'חקפר 

9קושית(.2םיריבא לתתהש(1:אותהב תולמחהוווספהת –םילדיתולחמ*  תינסופ דכב תלמח(2 

5ריםישר ןווינ (.2וחמה רוםק לש קיתידיח תקלד(.2(מת)שח ) IDM גוסמ כרתוס (2  תולמחהוסרוה(12

9 המוח םורק לקתד(.2יתנוכר פיתיגנדכב קתלד(1:תובאה  DIABETES גומס ריםוענ כרתס(2 

2MELLITUS 2שותקתויווכ:הבאההלמחה דרתגההנתהשת

(2לותמחהמ קלחל 9 ליגמ יויסכ וםקמב) הנש ליגמ היהי יםלדי תולחמל יוסיכה * 

 הקרמ רותק לאחר יום 34 שךמב ו"חח פטרנ לא טחובמהוהידמבהיהת אותכהז – דיםליתולמח * 

תוכחוהב כתמנתהטוחיהבהקרמיוליגלעהמחומארופלשתיעממשדחהנאבח הנישו ביטוחה

 2היסלוהפ יאנלת אםהתוב ,תוחראואתויתבדעמ

 םכסהה יאנת םנהי יםהמחייבו םלאיהמ םהתנאי ,דבלב ההרבה םשל הנהי לילעש יםינוהשי תתמצי

 5חטויהב סתופולי

 שוידחדעוממםוי 54 ךותבחטלמב בכתבךכלעעיודהליבוצתקהחוטימהב עגריהלה/ונוצברשת/טחובמלע

 ילפ תויוכז שומימל העיבת הגשוה אלש דלבוב דעומה וותמא ףקולת סנכי חוטיהב לוטיוב ,ליעל רומכא כםההס

 2רומכא יםמיה 54 פתוקבת ערישא טוחיבהקרמלשבהיסלוהפ

 יתנתכלחיטובהלעחקמפה ורשיאל יםפוכפ לעיל יםטורמפה יםוינהשי ןכוחוטיבה סכםהשודיח*

 5חוטיבה

 :ןופלטב כםרשותל תעומד מ"עב(5..0) ניסיונפחטוילב נותוכסהיסנפ יתלהוני חוטיבה נותכוס

 2פתוסנההבהר/הלאשלכל Maorg@Nihulit-ins.co.il ליימיאב או.13.3-47... קספב וא7155.44-49

 2תע לכב םכרשותל דומעל מחנשו הבוט אותיבר כםל םילחמא ונא

 ,הכברב
 רורמזל זע

 טיביםקולקתלקוחו קיתי תהלמנ
 מע"ב טוחלבי ברהח ללכ

mailto:Maorg@Nihulit-ins.co.il

