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לפרטים מלאים פנו למחוזות
מנורה מבטחים ביטוח בע״מ
מוקד שירות לקוחות ארצי *2000
מחוז מרכז  -סוכנויות  -אלנבי  ,113תל אביב
מחוז צפון  -יפו  ,157בית אמות חיפה
מחוז ירושלים  -אגודת ספורט הפועל  ,1ירושלים
מחוז דרום  -אלנבי  ,113תל אביב

כיסויים נבחרים לביטוח דירה לבעלי משכנתא
חבילה שיווקית המבוססת על תכנית הביטוח  TOPלדירה
מהדורה  3ספטמבר 2017

תוכנית המיועדת לביטוח דירה לבעלי משכנתא
הפקת המוצר מתבצעת בענף .26
המוצר כולל רובד בסיסי והרחבות אופציונליות (בתמורה לתוספת פרמיה) -
כמפורט להלן.
רובד בסיסי
 ביטוח מבנה הדירה ,כולל כיסוי רעידת אדמה
 ביטוח חבות כלפי צד שלישי (בגבול אחריות של )₪ 1,000,000
 ביטוח נזקי מים ונוזלים אחרים למבנה הדירה (באמצעות שרברב שבהסדר)
 שירות "צנרת משלים" ("איטום לקוי")
 שרותי חרום
 ביטוח שבר תאונתי לכלים סניטריים משטחי שיש וזכוכית
הרחבות אופציונליות לבחירת המבוטח (בתוספת פרמיה בגין כל הרחבה בנפרד)
 ביטוח סכום נוסף בבית משותף ("ערך קרקע"  -כולל כיסוי אש)
 ביטוח נזקי פעולות טרור (בגבול אחריות עד )₪ 500,000
 ביטוח לדירה שאינה תפוסה
 ביטוח מחסן ,בריכת שחיה ,גינות ומבני עזר
 ביטוח מתקן פוטו-וולטאי ביתי לייצור חשמל
 ביטוח חבות מעבידים לעובדי משק הבית
 ביטוח חבות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים בגין פעילות עסקית בדירה
 ביטוח חבות כלפי צד שלישי בגין בריכת שחייה
 ביטוח חבות כלפי צד שלישי בגין פליטת כדור מאקדח
 ביטוח תיקונים למערכת האיטום בגג מבנה הדירה " -גג יבש"
 תיקון דודי שמש וחשמל

הפקת הפוליסה
הפקת הפוליסה תתאפשר במשרד הסוכן ,במערכת ההפקה בלבד.
במידה ואין ברשותכם מערכת הפקה -ההפקה תבוצע בחברה.
חידוש הפוליסה
הפוליסה תחודש מאליה אחת לשנה ,אלא אם מי מהצדדים ביטל את הפוליסה
בהתאם ובכפוף לכל דין ,או מסר 45 ,ימים לפחות ממועד סיום הביטוח ,הודעה בכתב
כי אינו מעוניין לחדש את הפוליסה לשנה נוספת.
אמצעי תשלום
ניתן לשלם בכרטיס אשראי או בהוראת קבע בלבד ,עד  12תשלומים ,ללא דמי אשראי.
עמלה
העמלה משולמת מפרמיה ברוטו.
תשלום העמלה הנו שנתי ,ממועד הפירעון הראשון.
ריסק ביטוח חיים
יש לפנות למפקחים במחוז

* הפרמיות הינן על בסיס ברוטו ללא אפשרות להתאמת דמים
* לקבלת מחשבון טופ למשכנתא יש לפנות לחתם במחוז

* דף מוצר זה הינו פרסומי והמידע המופיע בו הינו תמצית בלבד של תנאי הפוליסה.
הנוסח המחייב הינו הנוסח המלא של הפוליסה ורשימת הביטוח .ט.ל.ח

