
כיסוי וסכום ביטוח, על פי גיל המבוטח בדיקות או/מסמכים נדרשים ו
                                                                                    5/2012

גיל  

כיסוי/

, לקרן אור טופ מצטברביטוח סכום מקרה מוות

.קרן לחיים

)2דף (ראה טבלת סכומי ביטוח מקסימליים   

אובדן כושר  בלבדקרן לחיים 

עבודה

בדיקותאו/מסמכים נדרשים וסיעודי

הצהרת בריאות  15,000עד 15,000עד 400,000עד  600,000עד 2,500,000עד   20-45

 2ראה הערה +בדיקה רפואית רגילה 20,000עד  28,00015,001עד  15,001  5,000,000עד  2,500,001

 2ראה הערה + בדיקה רפואית מורחבת 28,001מ 1,000,000עד  5,000,001600,001מ  

הצהרת בריאות15,000עד  12,000עד 200,000עד  400,000עד  2,000,000עד 46-50

 2ראה הערה + בדיקה רפואית רגילה 20,000עד  15,001 28,000עד  12,001 400,000עד  4,000,000200,001עד  2,000,001

2ראה הערה + בדיקה רפואית מורחבת28,001מ 1,000,000עד   4,000,001400,001מ  

הצהרת בריאות10,000עד  9,000עד  200,000עד  200,000עד  1,500,000עד 51-55

2ראה הערה   +בדיקה רפואית רגילה20,000עד  25,00010,001עד  400,0009,001עד  3,000,000200,001עד  1,500,001

2ראה הערה + בדיקה רפואית מורחבת 25,001מ1,000,000עד  3,000,001200,001מ 

200,000עד 850,000עד 56-65

)60עד גיל (

5,000עד 200,000עד 

)57עד גיל ( 

הצהרת בריאות  7,500עד 

15,000–400,0005,001 -200,001מ   2,000,000 - 850,001

)57עד גיל (

בדיקה רפואית רגילה20,000–7,501

1,000,000–2,000,001200,001מ 

)60עד גיל (

15,001מעל 

)57עד גיל ( 

2ראה הערה + בדיקה רפואית מורחבת

  200,000עד  600,000עד 66-80

)69עד גיל (

  3,000עד  

)70עד גיל (

הצהרת בריאות  

400,000 -200,001מ   1,000,000 - 600,001

)69עד גיל (

3,001 -  20,000        

)70עד גיל (

בדיקה רפואית רגילה

בדיקה רפואית מורחבת1,000,001מ 

בדיקה קוגניטיבית+ בדיקה רפואית רגילהכל סכום70מעל 

2מתוך  1עמוד 

:הערות
.שאלון פיננסי,תפקודי כליות,פרופיל שומנים, HIVמעבדה כולל ,ארגומטריה,כללית: בדיקה רפואית מורחבת. קוטינין, HIVמעבדה כולל , ג.ק.א,כללית : בדיקה רפואית רגילה .1

.ח"ש.מיליון 4מ .יש להעביר הסכם הלוואה–בכיסוי משכנתא . או הוכחת הכנסה/ח ו"י רו"ח בכיסוי מקרה מוות יש למלא שאלון פיננסי חתום ע"מיליון ש 3בסכום ביטוח מ . 2

.כלומר הן בפוליסות קיימות והן בהצעות חדשות, סכומי הביטוח כוללים את סך כל סכומי הביטוח המצטברים למבוטח. 3

.פ הטבלה"הסוכן יחויב בהוצאות בדיקה שהוזמנה לא ע -י הטבלה "שאינה נדרשת ע. ג.ק.אין לבצע בדיקה רפואית או א. 4

.ח"סכומי הביטוח נקובים בש. 5



גיל כניסה  שם הכיסוי

מינימלי

גיל כניסה  

מקסימלי

מקסימום  

סכום ביטוח

סכום ביטוח מצטבר

לקרן אור טופ וקרן לחיים  

  160600,000קרן אור טופ

1ראה הערה 

1,000,000
  169400,000קרן לחיים

1ראה הערה 

2065משכנתא/  5/ 1ריסק 

2057שווה לעתיד-ע .כ.א

  15,000 -סיעודי כל החיים 385סיעודי פרמיה קבועה

20,000 -סיעודי 
364סיעודי פרמיה משתנה

069נטו/2000/בריאות מושלמת טופ

0643,000,000נכות מתאונה

2ראה הערה 

20645,000,000מוות מתאונה

3ראה הערה 

2מתוך  2עמוד 

טבלת גילאי כניסה וסכומי ביטוח מקסימליים לכיסוי ביטוחי 

                    5/2012  

.600,000₪-סכום ביטוח מקסימלי לילד 1.

מסכום   3סכום הביטוח יהיה פי , ₪  מיליון  1במידה ומבקשים לרכוש סכום ביטוח גבוה מ . ₪  מיליון  1ניתן לרכוש סכום ביטוח עד  נכות מתאונה2.

. ₪  מיליון  3אולם מוגבל ב , הביטוח למקרה מוות

מסכום      3סכום הביטוח יהיה פי , ₪  מיליון  1במידה ומבקשים לרכוש סכום ביטוח גבוה מ . ₪מיליון  1ניתן לרכוש סכום ביטוח עד מוות מתאונה 3.

. ₪  מיליון  5אולם מוגבל ב , הביטוח למקרה מוות        

.ח"סכומי הביטוח נקובים בש.     4

:הערות 

2מתוך  2עמוד 


