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"אופק זהב"   

CLUאבי רייטן  

"אופק זהב"מצגת זו הינה רכוש של חברת   

.בלבד למידעומשמשת                  

2015אוקטובר  1

אין לעשות בה שימוש עסקי או פרסומי כל שהוא     

.ללא קבלת היתר מראש ובכתב מהחברה       
עם זאת הערכים השונים  . שהמידע המצוי במצגת זו נמסר לנו על ידי חברות הביטוח מודגש

,  אין אנו מוציאים מכלל אפשרות שתהיינה טעויות ולכן. ויתכנו סטיות קלות מעוגלים

הנתונים המחייבים הם אלה שבידי חברות הביטוח ומומלץ לאמתם טרם רכישת ביטוח  

.סיעודי

     08-9209864: פקס. 08-9200238: ' טל. 72905. צבי –ניר  233. ד.ת             

zahav.net.il1ofekz@ :    ל"דוא                                          

   www.ofekzahav.com: אתר           



"אופק זהב"   

CLUאבי רייטן  

'פרק  א

הניתנות להשוואה" בסיסיות"תוכניות 
פרטי התוכניות והחריגים

תעריפים 

ערכי סילוק



"אופק זהב"   

CLUאבי רייטן  

")לעתיד מדיכלל("כלל ")דואגים למחר( "מגדל ")Golden Care(" –הראל נושא

1
.A.D.Lלפי :       זכאות

100%=  1+ סוגרים  100%=  1+סוגרים100%=  1+סוגרים 

3  =100%3  =100% 3  =100%

100%100%100%בגין תשישות נפש

ח"כה',  ח 120', ח 96, 'ח 60,  'ח 36ח"כה', ח 96', ח 60ח"כה', ח 100, 'ח 60,  'ח 36תקופת תשלום הפיצוי2

יום 60)'ח 24החזר מלא לאחר (יום  45יום 60המתנה3

708585גיל כניסה מירבי4

ח"ש20,000ח"ש20,000ח"ש 20,000סכום מירבי5

ח"ש 62,500מתקרת הוצאה של  80%שיפוי לשיקום6
מתקרת 80%. 'ח 12 אכשרה

ח"ש 37,500הוצאה של 
אין

משולבת, קבועהקבועהמשולבת, קבועה משתנה/קבועה–פרמיה 7

איןתשלום למשפחת נפטר8
' ח12 -השלמה ל. אין – אכשרה

)65למקרה ביטוח עד גיל (
'ח 10 -השלמה ל .‘ח 36 אכשרה

)אין במסלול לכל החיים( 10%10%5%הנחה לבני זוג9

למדדלמדדלמדדהצמדת הפיצוי החודשי10

11

איןאופציונלי -יש אין.ע.כ.א -שחרור ב12

ברות ביטוח13
25לילד כשיגיע לגיל  5,000עד  -אין-

65למבוגר כשיגיע לגיל  5,000עד  -

שונות14

.התוכנית כוללת כתב שרות--

.3כיסוי לילדים מעל גיל   --

לשינוי סכומי   'אופצ" גמיש"נספח --

.ביטוח ותקופת פיצוי

משופרת -הגדרת ניידות  --

3כיסוי לילדים מגיל -

"  מגדל סיעוד" –תוכנית ייחודית  --

ייחודיות תוכניותראה פרק 

לא משופרת -הגדרת ניידות  --

לא משופרת –הגדרת ניידות 

ביטוחי סיעודביטוחי סיעודביטוחי סיעודביטוחי סיעוד    ––––השוואת תוכניות השוואת תוכניות השוואת תוכניות השוואת תוכניות 



"אופק זהב"   

CLUאבי רייטן  

ביטוחי סיעוד –השוואת תוכניות 
")הבטחה לעתיד(" –מנורה מבטחים")עתיר כבוד("פניקס נושא

100%=  1+ סוגרים 100%=  1+ סוגרים .A.D.Lלפי : זכאות

3  =100%3  =100%

100%100%בגין תשישות נפש

ח"כה', ח 60', ח 36ח"כה', ח 96,  'ח 60תקופת תשלום הפיצוי2

יום לבחירה 90או  60או  30יום 60המתנה3

7085גיל כניסה מירבי4

₪  15,000עד . ₪ 20,000ח"ש 20,000סכום מירבי5

ח"כהבמסלול 

שיפוי לשיקום6
מתקרת   80%. 'ח 24אכשרה     

ח"ש 37,500הוצאה של       

מתקרת 80% ,אופציונלי

ח"ש 62,500הוצאה של 

קבועהקבועהקבועה–פרמיה 7

איןאיןתשלום למשפחת נפטר8

10%10%הנחה לבני זוג9

למדדלהשקעות+ 37, למדד'  ח 36הצמדת הפיצוי החודשי10

11

איןיש.ע.כ.א -שחרור ב12

ברות ביטוח13

שונות13

כנספח להורים או כפוליסה עצמאית3כיסוי ילדים מגיל  --משופרת -הגדרת ניידות -

משופרת -הגדרת ניידות  --

.קבועה' פ₪  2,500סכום ביטוח מזערי למבוטח ראשי  --



"אופק זהב"   

CLUאבי רייטן  

")פרימיוםתמיכה סיעודית ("איילון ")מגן לסיעוד("הכשרה ביטוח נושא

1

לפי  :         זכאות

A.D.L.

100%=  1+ סוגרים 100%=  1+ סוגרים 

3  =100%3  =100%

100%100%בגין תשישות נפש

ח"כה',ח 100', ח 60ח"כה' , ח120', ח 60תקופת תשלום הפיצוי2

יום 60יום 30המתנה3

8075גיל כניסה מירבי4

ח"ש20,00020,000סכום מירבי5

אין                      שיפוי לשיקום6
מהוצאה ולא יותר 80%

חודשים 6 -ב 10מסכום הביטוח כפול  

–פרמיה 7
משתנה/קבועה

קבועהקבועה

'ח 12 –השלמה ל תשלום למשפחת נפטר8
חודשים 12סכום חד פעמי של 

תשלומים 12במות המבוטח טרם קיבל 

איןאיןהנחה לבני זוג9

למדדלמדדהצמדת הפיצוי החודשי10

11

אופציונלייש  .ע.כ.א -שחרור ב12

ברות ביטוח13

משופרת -הגדרת ניידות שונות13

ביטוחי סיעודביטוחי סיעודביטוחי סיעודביטוחי סיעוד    ––––השוואת תוכניות השוואת תוכניות השוואת תוכניות השוואת תוכניות 
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CLUאבי רייטן  

תכניות ביטוח סיעודיות  

השוואת החריגים בפוליסה

.החריג אינו חל על מי שהוגדר כתשוש נפש או חולה באלצהיימר  * 

.          החריג חל רק על מי שזכאי לתגמול ממשרד הביטחון**           

)אין/ יש (ההחרגה 
ניסוח מתומצת של סעיפי החרגה

"כלל""מגדל""הראל""איילון"
מנורה  "

"מבטחים
הכשרה ביטוח"  פניקס"

ישיש*יש *יש *יש ישישנסיון התאבדות

ישישסמים בלבדיש  יש  ישישסמים אלכוהול

ישישישישישישישהשתתפות בביצוע פשע

ישישישישישישישאיידס

ישאיןישאיןאיןישאיןביקוע גרעיני

)משרתים(

מלחמה/שירותי ביטחון
**יש**ישישישיש

**יש -בשרות  

יש -במלחמה 
**יש

)אזרחים(

מלחמה/טרור –פעולות איבה 

יש למלחמה

אין לאיבה

חד פעמי השלמה יש**ישאיןאין

.שח 12,000של עד 

**יש

ישישאיןישישאיןישטיסה

איןאיןאיןאיןאיןאיןאיןתאונת עבודה או דרכים

התמוטטות   /הפרעות נפשיות

עצבים

*ישאיןישישישישיש

איןאיןאיןאיןאיןאיןאיןמחלה תורשתית

יקבל רק אם  איןאיןאיןאשפוז בבית חולים רגיל

הגיע כזכאי

איןאיןאין

איןאיןאיןאיןאיןאיןאיןסיעודי מורכב/ הריון ולידה 



"אופק זהב"   

CLUאבי רייטן  

פיצוי₪  10,000 –פרמיה חודשית 

)פרמיה קבועה( שנים 5תקופת פיצוי . א

.  כולל תוספות אופציונליות למיניהן אינההפרמיה המוצגת 

 

אשהגבר אשהגבר אשהגבר אשהגבר 

30176228187241182258197240

35210274224288214304230279

40254334270346242357274326

45311409331422294441329389

50383505412522377540405477

55482635522656487700516602

60667881678846643930682791

659011185909112892213099431089

7013101831125215631379187216532112

751800226621962827

פניקס גיל 

כניסה

כללמגדלהראל



"אופק זהב"   

CLUאבי רייטן  

פיצוי₪  10,000 –פרמיה חודשית 
)פרמיה קבועה( שנים 5 תקופת פיצוי. א

.  כוללת תוספות האופציונליות למיניהן אינהתפרמיה המוצגת  -

.ימי המתנה 60  -פרמיה ל  –מנורה  -   

.    יום 30המתנה : הכשרה-

   

אשהגבר אשהגבר אשהגבר 

30182283174238180262

35217336206276215312

40261403245323260375

45317489297400317457

50392601377496393564

55493753482649522743

607601158684900675960

651008153994612418951281

70137821381372179713611979

75214334492113269419332898

גיל 

כניסה

אילוןהכשרהמנורה מבטחים



"אופק זהב"   

CLUאבי רייטן  

פיצוי₪  10,000 –פרמיה חודשית 

)פרמיה קבועה(חודש 96תקופת פיצוי . א

.  כולל תוספות אופציונליות למיניהן אינההפרמיה המוצגת 

 

אשהגבראשהגבר אשהגבר 

30221293231292212312

35264349271335245372

40319421320393299456

45391512384470372569

50485633475577461697

55614795606733583909

6079510238019637861207

6510621362110713289821672

70145218781940259815112457

752068270323703609

כלל 96 ח' פניקס 96 ח' גיל 

כניסה

מגדל 96 ח'



"אופק זהב"   

CLUאבי רייטן  

פיצוי₪  10,000 –פרמיה חודשית 

)פרמיה קבועה(חודשים  100:  תקופת פיצוי. א
.יום 60: תקופת המתנה      

.  כולל תוספות אופציונליות למיניהן אינההפרמיה המוצגת 

 

אשהגבר אשהגבר 

30213305221331

35254367264395

40310449319475

45381551388577

50469676480713

55578904636938

6078412218221210

651007167110891616

701643262816442490

7523043629

גיל 

כניסה

אילון 100 ח'הראל 100 ח'



"אופק זהב"   

CLUאבי רייטן  

פיצוי₪  10,000 –פרמיה חודשית 

פרמיה קבועה) שנים 10(חודשים  120: תקופת פיצוי. א
.יום 60 –כלל , יום 30 -הכשרה :  תקופת המתנה      

.  כולל תוספות אופציונליות למיניהן אינההפרמיה המוצגת 

 

אשהגבר אשהגבר 

30212324232327

35259375266387

40309439320479

45374543403590

50474673502740

55603879656951

6085312168631255

651172167112221747

701684240817262547

752552357325313751

גיל 

כניסה

כללהכשרה



"אופק זהב"   

CLUאבי רייטן  

אשהגבר אשהגבר אשהגבר אשהגבר 

30251359248339253394291371

35299432296403306470335428

40365529357485374570396504

45448648435589457706476606

50552796538725574872589746

5568010636779087521121748946

609221437871116298714549871243

6511851967115515361351196213561708

7018153092156320982046281923653366

752200298029814153

פניקס גיל 

כניסה

כללמגדלהראל

פיצוי₪  10,000 –פרמיה חודשית 

)פרמיה קבועה( כל החייםתקופת פיצוי . ב

.כוללת תוספות אופציונליות למיניהן אינההפרמיה המוצגת 
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CLUאבי רייטן  

אשהגבר אשהגבר אשהגבר 

30253417237364253385

35302495279421302458

40362593332492365550

45438717400608443668

50539879506752546823

5567610976419787221080

601039168290213589301390

65136922301232184312281851

70184230781756263518312836

75277548972635386425204090

איילון גיל 

כניסה

הכשרהמנורה מבטחים

פיצוי₪  10,000 –פרמיה חודשית 
)פרמיה קבועה( כל החייםתקופת פיצוי . ב

–כוללת תוספות אופציונליות  אינההפרמיה המוצגת  -       

.ימי המתנה 60 –פרמיה ל  –מנורה -

.יום 30המתנה : הכשרה-

       



"אופק זהב"   

CLUאבי רייטן  

השוואת ערכי סילוק

:בטבלאות הבאות רוכזו נתוני ערכי סילוק המתייחסים לנתונים הבאים. 1 

.לגברים במסלול כל החיים. א    

.סכום ביטוח₪  1,000 -ל. ב    

    

דומים ביותר לאלה של הגברים וברוב    נשיםערכי הסילוק של . 2  

.בלבד 3%על  עולהאינה  הסטיההמכריע של המקרים      

.המספרים מקורבים עד כדי מחצית האחוז. 3 

  



"אופק זהב"   

השוואת ערכי סילוקCLUאבי רייטן  
)ביטוח ₪  1,000 –ל , כל החיים, גבר(

איילוןהכשרהמנורהפניקסהראלכללמגדלגיל כניסה

35303306270243260303277

40321323275255280341290

45344329280270300373307

50372361295289320435327

55406397310313350460351

60438358340336370475380

                               לאחר           10            שנים

אילוןהכשרהמנורהפניקסהראלכללמגדלגיל כניסה

35160164140129140142148

40170173145135150188155

45183175150143160188165

50198194160155170228176

55217216170166190269190

60242200190205200261207

                 לאחר                5                שנים                 



"אופק זהב"   

CLUאבי רייטן  

)המשך(ערכי סילוק 
)ביטוח ₪  1,000 -ל, החיים כל, גבר(

                  לאחר          20            שנים

איילוןהכשרהמנורהפניקסהראלכללמגדלגיל כניסה

35543536470432470563486

40574568480452500628508

45611572490478520661534

50647611505504550704564

55688646520533580732598

60728553545564590753631

                   לאחר         15          שנים

איילוןהכשרהמנורהפניקסהראלכללמגדלגיל כניסה

35430428370344370434389

40456454385361390491407

45487561400381420541430

50524500415407450583456

55560540430433480616487

60602475455463500633522



"אופק זהב"   

CLUאבי רייטן  
)המשך(ערכי סילוק 

)ביטוח ₪  1,000 -ל, כל החיים, גבר (

                  לאחר          30           שנים

איילוןהכשרהמנורהפניקסהראלכללמגדלגיל כניסה

35729706620575630764641

40761738630597650805666

45795725640622670832694

50829747640648690861721

55856758640670700872743

60870623650684710863755

                   לאחר          25           שנים

איילוןהכשרהמנורהפניקסהראלכללמגדלגיל כניסה

35642628550509550680570

40677662560532580725594

45712660570556610759622

50750693580584630793653

55787717590612650820683

60816599605636660825707


