
 לכבוד 
 גמלאי אוניברסיטת בן גוריון

 
 הגענו להסכם מיוחד לביטוח דירות ובתים עם כלל חברה לביטוחלהודיעכם ש אנחנו שמחים

המרכז לביטוח קולקטיבי, בדיוק באותם התנאים לחברי הסגל להבים מ הסוכן נמרוד אורןבאמצעות 
 האקדמי הבכיר באוניברסיטת בן גוריון

 
ובתנאי בתעריף מועדף  ,כלל ביטוח מייצר הזדמנות לקבל פוליסה מורחבתהסכם ההתקשרות עם חברת 

ויחד עם זאת לתת לחסוך כסף רב שעשויה  ,ארגון גמלאי אוניברסיטת בן גוריוןתשלום נוחים במיוחד 
 כיסויים ביטוחיים מקיפים במיוחד.

 מקרבה ראשונה. ותיהםולבני משפח ארגון גמלאי אוניברסיטת בן גוריוןהתוכנית מיועדת אך ורק 
 ./10/00/1חל מ תחילת תקופת ההסכם ה

 אין תוספת במחיר בגין מגורים באזורים "מוכי פריצות".
 כוללים בין השאר: בהסדר זההתנאים המיוחדים לביטוח בתים ודירות 

 .לכל הכיסויים בפוליסה תעריף מועדף
 ייחודיים.מורחבים ומיוחדת בעלת כיסויים ביטוחים פוליסה 

 התאמה ושירות אישי.רבית גמישות מ
 תשלומים שווים ורצופים. 5גביית הפרמיה באמצעות כרטיס אשראי /הוראת קבע עד 

 
 את הכיסויים הבאים:הביטוח בנוסף יכלול 

 כלול -ש"ח 011,111 –מגבלת כלבים מסוכנים  ₪, 051,111 שלישיגבול אחריות לצד 
 כלול -)חבות מעבידים( חבות כלפי עובדי משק בית 

 כלול –מסכום ביטוח התכולה  5%סוי כנגד שבר שמשות, כיורים, אסלות, משטחי שיש, נברשות,עד כי
 00,111, עד לשווי הופקסימילי, מערכות קול, סורק, DVDשבר לטלביזיות, מקרנים, מחשב נייח, וידיאו, 

 כלול –ש"ח לפריט בודד 
 כלול –ש"ח בכל הסיכונים  5,111כיסוי לכלי ירייה עד סכום ביטוח של 

 כלול –ש"ח  0,111כיסוי לאופניים בכל הסיכונים עד לסכום של 
פתיחת סתימות,  –כיסוי נזקי מים ייעשה באמצעות חברת שחר שירותים בלבד. הכיסוי כולל שירותי חירום 

 .כלול - וםאינסטלציה חשמלית ופתיחת מנעולים כשירות חיר
מעל  )רכיבים( ברכישת כיסוי לביטוח כל הסיכונים למחשבים ניידים ולריידרים 55%הנחה בגובה 
סכומי ביטוח לכלי ירייה, ביטוח כגון: תוספת לסכום ביטוח לאופניים, תוספת  יתנים בחינםהסכומים הנ
 .מעל הסכום הכלול באופן אוטומטיכגון תכשיטים וציוד צילום לדברי ערך 

 + חבות כלפי עובדים במסגרת פעילות עסקית בבית שלישישרות להרחיב את בסיס הביטוח לכיסוי צד אפ
 . מוזלבתוספת תשלום / קליניקה 

 .הניתן באמצעות חברת "פל"בבית כיסוי מודולארי ומוזל לשירות ואחזקה למכשירי חשמל 

 
   אני ממליץ לחברים לבדוק ולהשוות !!

 בברכה      
 רץצבי שוו     
 הגמלאיםועד יו"ר      
 אוניברסיטת בן גוריון      

 
 סוכנות הביטוח

 באר שבע 34רחוב שטרן יאיר כתובת : 
 80-1153185פקס : 80-1720736טלפון   :

 INS.COM-WWW.LCCכתובת האתר: 
 lccins@gmail.comכתובת אי מייל:

http://www.lcc-ins.com/

