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 ובני/ות זוגם קרנות הסוהרים, עובדי חידוש ביטוח חיים קבוצתי לעמיתי הנדון:

 עמית יקר!

 .קרנות הסוהרים חודש עם חברת הביטוח הראל ועובדי ביטוח חיים קבוצתי לעמיתי

חברת הביטוח הראל זכתה לאחר שבוצע הליך מכרזי ממושך בליווי גורם מקצועי והביטוח הותאם לצורכי העמיתים 

 תוך שיפור תנאי הפוליסה. 

ערך הערבות ההדדית בעמותת קרנות הסוהרים הינו המוטיב המרכזי וגם כאן, בקבלת תנאי הביטוח העמדנו 

 סוהרים הצעירים מאידך.צורכי היבה העמוקה ללפנינו את הדאגה לגמלאים המבוגרים מחד והחש

לסוהרים פעילים ללא הגבלת גיל, כיסוי  "נכות מוחלטת ותמידית"השיפורים המשמעותיים באו לידי ביטוי בכיסויי 

 "עוד בחיים"במקרה שהמבוטח הראשי הלך לעולמו, כיסוי מורחב במקרה של  65במקום  75לבני זוג עד גיל 

 בשנה הראשונה לשירותו בשב"ס. 30רמיה למגויס חדש עד גיל פטור מחיוב תשלומי הפו

הפרמיה הותאמה לגילו של  דמי הביטוח על פי קבוצת גיל כאשר בתשלומיבוצעה רפורמה בתשלומי הפרמיה ו

 בהתאם לבאות:  המבוטח

 סכומי הפיצוי מפורטים בטבלה על פי קבוצות הגילאים השונות ויחד עם זאת, חשוב לשים לב לשינוי )המסומן 

 כפי שמפורט.   הניכוי החודשיבכוכבית( שחל בסכום 

 הפרמיות וסכומי הביטוח אינם צמודים למדד.

  הצטרפות לביטוח: 
להוריד טופס הצטרפות מאתר קרנות במידה ואינך מבוטח/ת בביטוח חיים וברצונך להצטרף לתכנית זו, יש 

וא"ל: . לאחר מילוי הטפסים יש להעביר לכתובת דwww.ips-kranot.co.ilהסוהרים בכתובת: 
 SaritN@ips.gov.il  :7830932-074: לבירורים נוספים 6636232-80או לפקס. 

 
 עדכון מוטבים:

חשוב לדעת כי תשלום תגמולי הביטוח בעת פטירה ישולמו על פי כתב מינוי מוטבים ובהעדרו צו ירושה או 
להוריד טופס כתב מינוי מוטבים מאתר קרנות יש אם ברצונך לקבוע או לעדכן מוטבים, צו קיום צוואה, /צוואה

. לאחר מילוי הטפסים יש להעביר לכתובת דוא"ל:  www.ips-kranot.co.ilהסוהרים בכתובת: 
 SaritN@ips.gov.il :7830932-407: לבירורים נוספים 6636232-80 או לפקס. 

 

 

 

 וקבוצת גיל  הכיסוי

פרמיה 

חודשית 

 *למבוטח

  סכום ביטוח

 
 סכום ביטוח

 קודם

 ₪  320,000 ₪  500,000 ₪ 35 30פטירת עמית/עובד עד גיל 

 ₪  480,000 ₪  500,000 ₪ 55 31-45פטירת עמית/עובד בגילאים 

 ₪  320,000 ₪  500,000 ₪ 95  46-57פטירת עמית/עובד בגילאים 

 ₪  160,000 ₪  500,000 ₪ 145 58-60פטירת עמית/עובד בגילאים 

 ₪  160,000 ₪  160,000 ₪ 145 61-65פטירת עמית/עובד בגילאים 

 ₪  80,000 ₪  80,000 ₪ 155 + 66פטירת עמית/עובד בגילאים 
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 עמיתים יקרים!

 אנו בקרנות הסוהרים פועלים למענכם ומאחלים לכם בריאות טובה ואיתנה ואריכות ימים.

 

 בברכת בריאות איתנה
 

 (עו"ד חיים שמולביץ, תג"ד )גימ'     עו"ד אבי וקנין, גונדר )גימ'(
 הסוהריםנשיא קרנות     מנכ"ל קרנות הסוהרים                         

 

 

 

 

 אנו הודעה זו אינה רלוונטית עבורך והקבוצתי על פי הודעה זו, ביטוח ל זכאי** ככול שבמועד מכתב זה אינך 

 מתנצלים על אי הנוחות.

על  חשוב לדעת, כי התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המופיעים בפוליסת הביטוח שתישלח אליך

מקרה של סתירה בין האמור במכתב זה לבין תנאי הפוליסה כפי שתישלח לך, יגברו תנאי  ובכלידי הראל 

 הפוליסה. 

 


