
 

 

 םבלעדי לחברי ארגון המדבירי

 

 11/7/2018       ארגון המדבירים                                       :לכבוד

 שיתוף פעולה בין ארגון המדבירים לאקורד סוכנות לביטוח –הנדון 

סוכנות ביטוח בין הגדולות בארץ אשר יודעת לתת מענה במגוון רחב של ביטוחים סוכנות אקורד הינה 

 אלמנטריים ופנסיונים.

אנו יודעים לתת מענה לחברות ולפרטיים בכל נושא הביטוחים הפנסיוניים לרבות קרנות פנסיה, ביטוחי 

ביחס אישי ושירותי  ונשמח לתת מענהות גמל וחסכונות פיננסים פרטיים מנהלים , קרנות השתלמות , קופ

 לחסרי ארגון המדבירים.

 לסוכנותנו עבור חברי ארגון המדבירים בחברת הכשרה ביטוח וכלל ביטוח :כמו כן , להלן שני ביטוחים ייחודים 

  ביטוח המסייע לך ולבני  -הכשרה ביטוח ביטוח תאונות אישיות  "משפחה בטוחה פלוס".1

 מוות, נכות, שברים, כווית , סיעוד ולימי אשפוזשעלולה לגרום ל משפחתך במקרה של תאונה

 .לקבל פיצוי כספי

 מסלולי הפיצוי :

 ילד זהב כסף ארד חבילה

 50,000 300,000 200,000 100,000 מוות מתאונה

 50,000 300,000 200,000 100,000 נכות מתאונה

 5,000 30,000 30,000 20,000 שברים מתאונה

 5,000 30,000 30,000 20,000 כוויות מתאונה 

 15,000 40,000 30,000 20,000 סיעוד מתאונה

 75 500 400 300 ימי אשפוז

 

 יתרונות הביטוח :

 ביטוח זה לא נמכר באופן ישיר ע"י חברת הביטוח(ניתן לרכוש רק ע"י סוכנותנו ) -

 קיים כיסוי מובנה לתאונה עקב רכב דו גלגלי בדרך עירונית -

 21כאשר תום תקופה הביטוח לילד הינו  3-17המשפחה, ילדים מגיל ניתן לבטח את בני  -

 74ועד גיל  18בוגרים יכולים לרכוש את הפוליסה מגיל  -

 80תום תקופה הביטוח בגיל  -

    

 

 

  



 

 

 

 טבלת עלויות :

 פרמיות לאשה פרמיות לגבר

 זהב כסף ארד גיל זהב כסף ארד גיל

18-30 14.7 20.1 24.5 18-30 11.4 15.2 18 

31-40 16.3 22.3 27.5 31-40 13.8 18.8 22.7 

41-50 18.5 25.8 31.2 41-50 17.2 23.8 29.4 

51-55 20.7 29 36.1 51-55 20.9 29.2 36.4 

56-60 22.7 31.2 40 56-60 24 34 42.8 

61-65 25.2 35.6 45 61-65 28.2 40 51 

66-70 28.1 39.8 50.4 66-70 33.6 48 61.3 

71-74 30.8 43.8 55.8 71-74 39.8 57 73.4 

 

 כלל חברה לביטוח - ₪ 500,000כיסוי טריפל .2

 עיקרי הכיסויים :

 במקרה של מוות ממחלה או תאונה ₪ 500,000 -

 במקרה של נכות מתאונה ₪ 500,000 -

 תוספת למקרה של מוות מתאונה ₪ 500,000 -

 יתרונות הביטוח :

 הביטוחלכל תקופת  35%ביטוח למקרה מוות עם הנחה של  -

 שנים 3-הנחה ל 35%ביטוח למקרה מוות ונכות מתאונה עם  -

 שאלות בלבד ( 8הצטרפות ע"י מילוי הצהרת בריאות מקוצרת )  -

 

 לכל בירור או שאלה ניתן לפנות לסוכן הביטוח תומר מהלה

 5571232-03 –משרד        ns.comi-tomer@accord –מייל         0508880909 –נייד 
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