ביטוח תאונות אישיות קבוצתי לשנים 2018-2019
ייחודי לעובדי עיריית תל-אביב-יפו והמרכז הרפואי

אנו שמחים להביא לידיעתכם כי חתמנו על הסכם ארוך טווח מול הפניקס חברה לביטוח -
בביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדי ארגון עיריית ת״א-יפו ובני/ות זוגם.
אנו מזמינים עובדים אשר טרם הצטרפו לתוכנית הביטוח להצטרף לבטח עצמם ואת בני/ות זוגם.
תוכנית הביטוח מאפשרת בחירה בין מסלול א׳ למסלול ב׳ ,להלן פירוט התוכנית וסכומי הביטוח:
ביטוח למקרה מוות מתאונה

₪ 172,500

₪ 345,000

ביטוח למקרה נכות צמיתה כתוצאה מתאונה

עד ₪ 172,500

עד ₪ 345,000

פיצוי שבועי אי כושר מלא /חלקי זמני כתוצאה מתאונה

₪ 575

₪ 1,150

פיצוי חד פעמי בגין גילוי מחלות תרדמת ,עיוורון בשתי עיניים,
טרשת נפוצה ,שבץ מוחי ,התקף לב חריף ,סרטן

₪ 23,000

₪ 46,000

הוצאות שכירת כסא גלגלים כתוצאה מתאונה

₪ 5,000

₪ 5,000

הוצאות לוויה עקב תאונה

₪ 7,500

₪ 7,500

פיצוי חד פעמי בגין מצב סיעודי עקב תאונה

₪ 5,000

₪ 5,000

הוצאות פינוי לבית חולים קרוב עקב תאונה

₪ 1,725

₪ 3,450

פרמיה חודשית

₪ 40

₪ 80

ניתן להוריד את הטפסים הבאים מאתר www.tagmulimta.co.il / www.ovdim-tlv.org.il

או לקבלם במשרדי קופת תגמולים:
•טופס תביעה  -דיווח על מחלות תרדמת ,עיוורון בשתי עיניים ,טרשת נפוצה ,שבץ מוחי ,התקף לב חריף ,סרטן.
•טופס תביעה  -דיווח על תאונה אישית.
•טופס הצטרפות לביטוח תאונות אישיות של ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו ובני/ות זוגם.
•טופס שינוי מסלול ביטוח.
•פוליסת תאונות אישיות קבוצתי של ארגון עובדי עיריית תל אביב-יפו מהדורה יולי .2013

בברכת בריאות שלמה,
צביקה שמיר
מנכ״ל קופת
התגמולים

רמי בן גל ,עו״ד
יו״ר ארגון העובדים
יו״ר מועצת תגמולים

לקוחות הפניקס מרוויחים יותר ,תבדקו שיש לכם הפניקס.

למידע נוסף ניתן לפנות
לנציג השרות שלכם מר שי רוטנר
טלפון03-5688825 :
פקס03-5480887 :
shair@howden.co.il

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

*תוכנית הביטוח אינה כוללת :בין היתר ,כיסוי בגין גילוי מחלות תרדמת ,עיוורון בשתי עיניים,טרשת נפוצה,שבץ מוחי,התקף לב חריף,סרטן למבוטחים חדשים מעל גיל  .60כיסוי בגין
תאונות דרכים או טרור ו/או נהיגה על רכב דו גלגלי .כיסוי לנשים בהריון מעל החודש השלישי וסיכוני הריון* .כיסוי תאונות אישיות הינו בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים של ארגון עובדי
עיריית ת״א-יפו* .לרשימת התנאים והחריגים המלאה ראה תנאי הפוליסה המלאים.

Mesh Branding

מקרה ביטוח/סכומי ביטוח

מסלול א׳

מסלול ב׳

