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ttecroe PnlinO כלל
יטוחבי הכיסוי העיקריוט פיר

,הר/קי הוח/קל
 .ה"(יסהפולן: ")להלtecProtne inlO כלל תיסלושל פ יויסהכ יקרי עיםורט מפןלהל

:בךת למושתל
  .היסלוובפ ןלהל ורטכמפ הור סגיםיויס כתילכחב תכרמנ היספולה •

 .tecProtne inlO לל כ <תיהב דף תתחwww.clal.co.il תובתבכ הברהח של נטינטרהא תרא בהיסהפול וסחנ בןיילע ןתינ •
 .בד בללאמה היסול הפוסחנ וניה ייבמחה וסחנהו היסהפול ינאת תה אצממ כהז מךמס בתון לראי כי אהרובמ

יסויכי הריקור עאיתיוסיכסוג הפרק

תדרוגהא קפר

 ורזשח תווצאה בקפר
וטחמב דעימ

 רצטב מותי אחרגבול עד
חש" ,0507 בסך

 מידע דתאיב או גענפ שלך תאישי השבהמח כתמערב שמוישה  בומקרה בלהלן ותורט המפתאוצהו הורעב וישיפ
 : תוניוזד תנוכתו של להפעו ב עקו איששלי צד של ותשמור תיבל תיויטלגדי ותונקומ תב פעולו עק,וטחמב
 או ךשל תישאיה בש המחתרכ במעעהיגהפ ת אור לפתתסולנ לפעש ומחהמ לש ותרחי והכתובירס תאוצהו ✓

.וטחהמב המידע דןאובל מוךבס ותרבי רוב הקבצלמ םלהחזירו ,וטחבמ עמיד שחזרל
 םי אחרםצעימבא חוטב המעמיד התא רשחז לןיתנ אשל ינא בת(לב םתוב םשולש) רכופ םשלות החזר ✓

. הכופר םשלות מלבד
 תשבר תונויברג קפר

המצשה וא
 רצטב מותי אחרגבול עד

חש" ,0507 בסך

  :מצהשו הא/ו תשבר תנויו ברתעולופ יתו חו בומקרה בלהלן ותרטהמפו ותצאור הה עבוישיפו
. טיונוהרל וןומקה ומרת החהסר רךצול ומחהמ רעבו ותיהכרח וותבירס תאוצהו ✓
 רדה)ח יתש נפעהפגי ב,פשינ חץבל יפולט ורךצל יאטריסיכפ / לוגייכו פסלטיפול ותחי והכרתירוסב ותאצהו ✓

. מצהשהה או ברשת ותונרי הברועאימ ה ישירהצאוכת םמידו םייאפו רםצבימ באו (וןאדיכ או
. מצהשו הא תש ברתנויו ברעירוא צועבין ליממה םיוא מרה ישיצאהוכת חיהכר ר כופםשלות ✓
 רתוהס וקף התםת עוודדמהת ךצורי לטשפ מהומחמ םת עצועייהת רעבו ותיהכרח וותבירס תאוצהו ✓

  .וכןהת
. וקףהת דג נפטש מיתב בךלהלי נהכה ךצורל אוצהוש ותיהכרח וותביר סתאוצהו ✓

 דקפר

 ק פרתת
1ד

 ק פרתת
2ד

 ק פרתת
3ד

 תנווקמ הניבג
 רצטב מותי אחרגבול עד

 לכל צטברבמ ₪ 000,50 בסך
 זה רקבפ םייסויהכ שלושת
:להלן טכמפור

 של תנווקמ הניבג
םיישיא יםכספ

 תיתברה חהנדס
(ngrineeingE alociS)

תוהז תניבג

 םיישיא םיפסכ של תנמקוו היבנג ✓
 ,שלישי צד ידי על עהצשבו םיישאי םכספי של נתוומק הניבג  עקב לךםגריר שנשיה כספיה זקנה יןג בוישיפ
 . שלך םשלוהת יסרטכמ וא שלך יטליגדיה נקארה מוא ךשל וןומקה נקבה ןבושמח ,יתשמור לא סקהבע

(ringeeinEngliaocS) רתית חבנדסהה ✓
 תפעול בעק ,נתוקומ ם כספירתהעב ו אוןומק םשלו תעצוי בןבגי ם לךגרשנ רהישי יכספה קנזה ןיג בישיפו

 רשא,  SMS או טסאפואו /הודעתיילמ וןגכ שלישי צד ידי על יתאתונ התר תקשו קבלתלאחר (גינש)פי גיוד
 שלך יראשאה יסרט כיפרט ן כגויסוח מידער ומסל או ירש יןבאופ םיכספ ריבהעל רמה במותך אוהניע

  .שלך מאיסוהס שתמש המםש ו אהיסנ כתאושהר
 הותז ניבתג ✓

 בתניג של ןורבק לכתהפ בו מקרהמ רה ישיהצאוכת ידך על מושולש ,להלן ותורט המפתאוצהו הור עבוישיפ
 ו אלך קז נםלגרו ו אפי כסחוור גהשיל הונ כואל לו אם ע,ון בזדעלשפ ,שלישי דצ יד ילע תונקומ תזהו

ך:של יןיטונמל
 שה נעו בהמקר קןלת דצ כיץ לך לייעיכד הומחמ םת עצועייהת רעבו ותיהכרח וותבירס תאוצהו ✓

 . שלך תיומש הרתמורשו בהלרע שמושי
 :ותיהכרחו ותביר סתאוצהו ✓

 םסיננ פיותוסדמ ,וקח אכיפת תוויש רורעב םמיו דםמכיס מאו םירצהית כתלערי וןיוטר נאו לעו"ד -
.םאחרי אירש אי ספקאו

 .שלישי צד ות תביעניפמ ותננוגלהת תיוטשפ מתאוצהו -
. ותזהה בתניגב שמויש שהנע םבה ותזה יסמכמ של שמחד ההנפק ותעל -

 עהפגי ב,פשינ חץבל יפולט רךצול יאטרכיסיפ / כולוגיסיל פטיפול ותיהכרח וותבירס תאוצהו ✓
. םמידו םייא רפוםביצמ באו (וןאדיכ או דה)חר יתשנפ

םחריגיק הפר

םם כלליאיתנ וקפר

יויסלכ יםיגחר

 אתר ת בכתובא המלהיס הפולח נוסאת אה רא נלו,א יםגריח בעיון לוחי.יט הביכיסול יםגריח ם בתוכיםל כוליםשונ ההיסהפול רקיפ  : בך לומתשלת
  זה.מסמך  של שיתואבר ורטתפהמ הברח השל טרננטהאי

םושלת יצעמא

 *.5454  בטל'דמוקל או חביטו הוכןסל פנה א אנחביטו הי דמתייבג ןייענ בםריירולב •

 שראיא הב חיוךריא לתםא בהתועלפ בצע מתבםשלו התש.חוד לי שנכל בגתצ מושלום התשתרי ד,שראיא יסרטכ תאמצעו בע מבוצםשלווהת ידהבמ •
.משלם הםגור השל

.שחוד  לכלעייש בתצע תבואהי ,קאיתבנ שבוןח יובח לאהשהר תאמצעוב ע מבוצםשלווהת ידהבמ •

 יםשוידח ים,נוי שי, תוספותת לרבויסה,ל הפויפ ל על שיוטוב חי כלשלוםלת ששמ ת,בנק( הןשבוח באו/ ושראיא היסטכר)ב שבוןח יובח לאהשהר •
צמית(.ע שתתפות הל )כולםנישו  יםיובחו

http://www.clal.co.il
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