חדש וייחודי לחברי איגוד האופניים!

רכיבה בטוחה

חבילת כיסויים מורחבת לתאונות ,המותאמת לעולם הספורט והאופניים

כרוכבי אופניים אנחנו נהנים משפע חוויות מהנות שהרכיבה מספקת ,אך חשוב לזכור שבמקביל אנחנו נמצאים בסיכון גבוה יותר
לתאונות ופציעות .בתוך העשייה המתמדת למען שיפור ביטחונם של רוכבי האופניים בישראל ,השיק איגוד האופניים בשיתוף עם
חברת הביטוח מגדל וסוכנות ביטוח צירופים ,כיסוי המעניק הגנה ביטוחית מקיפה לרוכבי האופניים במקרים של תאונות ופציעות.
חבילת ״רכיבה בטוחה״ מכילה פוליסת תאונות אישיות מקיפה ומורחבת במחירים מיוחדים עבור חברי איגוד האופניים.
החבילה מספקת כיסוי רחב בכל מקרה של תאונה או פציעה  -הן עם אופניים והן בכלל וכוללת כיסוי לרכיבת כביש ושטח,
רכיבה לילית ,רכיבה בארץ ובחו״ל.

פיצוי כספי במקרה של
תאונה
כיסוי תאונות אישיות מעניק פיצוי
כספי עבור אירועים רפואיים ,נכויות,
שברים ואובדן חיים ,הנגרמים
כתוצאה מתאונה

סל שירותים רפואיים

פיצוי כספי נוסף

כיסוי אמבולטורי המציע סל רחב של
שירותים רפואיים וכולל :התייעצויות עם
מומחים ,בדיקות אבחנתיות ,שיקום
שיניים ,טיפולי פיזוטרפיה ,אביזרים
רפואיים בניתוח ועוד

רכיבה בשמש חושפת את הרוכב
לסיכונים שונים .הכיסוי יעניק פיצוי
כספי בסכום מלא ל  2 -מקרים של
מחלת הסרטן

סכום פיצוי

הכיסוי

מבוגרים 18-75

ילדים 3-17

100,000

75,000

100 ,000

75,000

שברים מתאונה

15,000

10,000

כויות מתאונה

15,000

10,000

מוות מתאונה
נכות צמיתה מתאונה

פיצוי יומי לאשפוז מתאונה

150

סיעוד מתאונה

150

20,000
עד  12טיפולים בשנה

טיפולי פיזיוטרפיה

12,500
עד  12טיפולים בשנה

ניתוח פלסטי מתאונה

30,000

30,000

טיפול שיקום שיניים

15,000

15,000

שתלים בניתוח

17,000

17,000

אביזרים רפואיים בניתוח

10,000

10,000

בדיקות אבחנתיות  / MRI / CTאולטרסאונד

עד 12,000

עד 12,000

התיעצות עם רופאים מומחים

עד  4בשנה

עד  4בשנה

סכום פיצוי בגילוי מחלת הסרטן

50,000

100,000

גיל

סה”כ פרמיה חודשית

מחיר לאחר הנחה
לחברי איגוד האופניים

03-17

38

26

18-30

74

52

31-40

83

58

41-50

103

72

51-55

132

93

56-60

188

134

61-65

263

189

סכומי הביטוח ניתנים להגדלה בתוספת עלות
ובמחירים אטרקטיבים לחברי איגוד האופנים
המחיר נקוב לפי גבר לא מעשן

לפרטים נוספים והצטרפות ניתן לפנות לסוכנות צירופים  -ביטוח ,פנסיה ופיננסים
סיגל איבן | טל | 03-6771979 :מיילsigalevan@gmail.com :

המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות על פי תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות .התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד
ובכל מקרה של תסירה בין עלון זה לבינם ,יגברו תנאי הפוליסה .לחברה הזכות לעדכן את התעריפים המופיעים בעלון לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל עת.
האמור בעלון זה אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

