
התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המופיעים בפוליסת הביטוח. ניתן לעיין בפוליסה באתר 
האינטרנט של הראל בכתובת www.harel-group.co.il. ההצטרפות כפופה לחיתום ע"י החברה.

החיים טומנים לנו הפתעות ורגעים לא צפויים, חלקם שמחים וחלקם פחות. תאונות קורות 
ועלולות לשנות את חיינו, תוך יצירת צרכים חדשים והתמודדויות שלא הכרנו עד אותה עת. 
הראל אמצע החיים למשפחה הינה תכנית ביטוח שנועדה להתמודד עם צרכים אלו בדיוק 

ומעניקה כיסוי למגוון אירועים רפואיים ואחרים כתוצאה מתאונה.

חברי אגודת מורי הדרך -
אנו דואגים לכם! 

הראל אמצע החיים למשפחה - תכנית המעניקה לך הגנה אישית 
במקרה של תאונה

לפרטים והצטרפות:
מקסים דרעי - א. מתן ביטוח ופיננסים

matan@a-matan.co.il   052-4555095   04-6120400 

עיקרי התכנית
פיצוי חד פעמי כתוצאה מתאונה, במקרים  ■

הבאים:
מוות - תוספת של 50% לסכום הביטוח  ■

לאחר 3 שנות וותק 
נכות ■
שברים וכוויות ■
מצב סיעודי ■

פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים עקב תאונה ■
השתתפות בהוצאות בגין ביצוע ניתוח  ■

פלסטי מתאונה 
פגיעה  ■ עקב  ניתוח  ביצוע  בגין  פיצוי 

אורטופדית מתאונה בכתף, ברך או קרסול –
בלעדי בהראל!

שירותים נוספים: ■
טיפולי  ■ בגין  בהוצאות  השתתפות 

פיזיותרפיה ו/או טיפולי רפואה משלימה 
לאחר תאונה

שירותים נלווים לאשפוז ■
לילדים - פיצוי עקב היעדרות מבחינות מגן  ■

או בחינת בגרות עקב תאונה והשתתפות 
בהוצאות בגין טיפולים פסיכולוגיים לאחר 

אירוע קשה
תגמולי ביטוח מתחדשים בגין תאונה - ■ 

סכומי הביטוח לגבי הכיסויים בתכנית 
מתייחסים לתאונה אחת בלבד ויתחדשו 

במלואם בגין תאונות נוספות



פיצוי יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה נותן מענה במקרה בו מבוטח נמצא במצב של 
אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה. המבוטח יהיה זכאי לקבל בתום תקופת המתנה 
קצרה, פיצוי יומי בסכום ולתקופה המוגדרת בדף פרטי הביטוח, כל עוד הינו במצב זה ועד 

לתום התקופה, בכפוף לגיל ההצטרפות לתכנית.

*ניתן לרכוש כהרחבה לתכנית "הראל אמצע החיים למשפחה". התנאים המלאים והמחייבים הינם 
התנאים המופיעים בפוליסת הביטוח. ניתן לעיין בפוליסה באתר האינטרנט של הראל בכתובת

www.harel-group.co.il. ההצטרפות כפופה לחיתום ע"י החברה.
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הגדרה עיסוקית: אי כושרו הזמני מתאונה  ■
)בשיעור של לפחות 25%( של המבוטח 
לעסוק במקצועו ו/או בעיסוקו בהם עסק 

ערב קרות מקרה הביטוח.  
אובדן כושר עבודה בשיעור העולה על 50%, ■

ייחשב כאובדן כושר מלא. 
תקופות הפיצוי:  ■

למבוטח מגיל 21-54 במועד תחילת  ■
הביטוח - 3 שנים.

למבוטח מגיל 55-59 במועד תחילת  ■
הביטוח - 2 שנים.

 למבוטח בגיל 60 במועד תחילת הביטוח - ■
שנה.

אבטלה: במקרה שמבוטח הפסיק לעבוד  ■
מסיבה שאינה רפואית לתקופה העולה על 
90 יום וקרה מקרה הביטוח, יהיה זכאי 
לתגמולי ביטוח לתקופה של עד חצי שנה. 

תקופת הביטוח: עד גיל 67. ■
גיל כניסה מקסימלי הינו 60. ■

לתשומת ליבך: ■ 
בכיסוי מסוג נכות תעסוקתית תיתכן גביית 
תוספת לפרמיה, בהתאם לעיסוקו של 

המבוטח.
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