
  

  

  
  

 מטיילים יקרים,

  ! למטייליםלהלן הצעתנו לביטוח תאונות אישיות ייחודי 

התוכנית מעניקה פיצוי כספי בעת תאונה אשר גרמה למוות, נכות, שברים, כוויות, מצב סיעודי וכן פיצוי 
  כספי יומי בעת אשפוז בבית חולים.

 ובעלות מינימלית!!!  /הלבחור את חבילת הביטוח המתאימה לו /היכול מטייל/תל כ

   

  מכסה בכל הארץ והעולם!קודם כל ביטוח תאונות אישיות 

  ) אשר גורמת לאחד מהנזקים הבאים:'ועבודה, בית, תאונת דרכים וכטיולים, ( מדובר על כל תאונה

  ) ₪ 200,000או  ₪ 100,000( מוות

  ) ₪ 200,000או  ₪ 100,000( נכות

 ) ₪ 40,000או  ₪ 20,000( שברים (לפי גודל העצם)

 ) ₪ 40,000או  ₪ 20,000( מדרגה שניה)החל כוויות (

  ) ₪ 40,000או  ₪ 20,000( סיעודי

 ליום) ₪ 600ליום או  ₪ 300( שבועות) 26פיצוי בגין ימי אשפוז (מהיום השלישי ועד 

  בנוסף :

בגין אובדן כושר עבודה (נכות תעסוקתית)  ,ועד שנתיים 14טו החל מיום ה נ ₪ 4,000פיצוי חודשי של 
  )67. הכיסוי בתוקף עד גיל 60(ניתן לקנות כיסוי זה עד גיל   כתוצאה מהתאונה

   –חודיות יי *

  80בתשלום פרמיה חודשית קבועה עד גיל .מדובר על ביטוח 1

  (ביטוח לאומי, קרן פנסיה, ביטוח רכב וכד') .כמו כן הפיצוי אינו מתקזז ו/או פוגע בפיצוי משום גורם נוסף2

  



  

  

  

 

  . אין צורך בהוכחת הכנסה חודשית לאחר אירוע ביטוחי (כלומר אנו משלמים גם במצב והמבוטח סיים 3
  עבודתו ואינו מרוויח משכורת בזמן קרות מקרה הביטוח).    

  – דגש מיוחד ** 

  ההצטרפות היום לביטוח הינה עם הצהרת בריאות מינימלית בלבד (אינו סיעודי ואינו סובל מבריחת
 .סידן)

 מאד משמעותי לבעלי מקצוע כמו מורי דרך,  זהו הביטוח היחיד שמשלם גם בשברים של ידיים)
  .מדריכי טיולים, רופאים, ספרים וכ"ו)

   

   , כםלתשומת ליב

המחירים עלולים לעלות עקב תביעות מרובות של חברות הביטוח ולכן הצטרפות היום הינה מיידית 
  (ללא תקופת אכשרה) ובפרמיה קבועה!!!

  

   לפרטים נוספים ולהצטרפות יש לפנות לסוכנות אורלי ביטוח ופיננסים

  insurance.com-rafi@orlyאו במייל:  4578736-052, 6396269-04בטלפון: 

 insurance.com-www.orlyנטרנט: אתר אי

  

אחת  היאתחומי הביטוח ועוסקת במגוון שנה. הסוכנות  20קיימת מזה אורלי ביטוח ופיננסים  סוכנות
  הסוכנויות המובילות בשוק הביטוח הישראלי.

                            !אז... צאו לדרך עם ראש שקט 

                                                   
                                                             

  בברכה,
                                                                            

  , מנכ"לרפי וייסמן


