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תקנון מבצע חודשיים מתנה בביטוח חיים למשכנתא
1.הגדרות
בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן כדלקמן:
"הפניקס" " /החברה"  -הפניקס חברה לביטוח בע"מ;
"הפרמיה" -דמי הביטוח עבור רכישת פוליסה שנתית במועד רכישת הפוליסה;
"פוליסה"  -פוליסה לביטוח חיים למשכנתא אשר נרכשה במותג "הפניקס  "SMARTבתקופת
המבצע ולתקופת הביטוח עליה חל המבצע .יובהר כי מדובר אך ורק ברכישה חדשה מהחברה;
"לקוח" "/מבוטח"  -מי שירכוש מהחברה פוליסה ,כהגדרתה לעיל ,לאחר שעמד במדיניות
החיתום של החברה ויש לו עבר ביטוחי המתאים למדיניות החיתום של החברה;
"תקופת המבצע" -מיום 01.05.2021ועד  31.05.2021כולל;
"תקופת הביטוח"  -תקופת ביטוח של שנה ( 12חודשים) שתחילתה בטווח התאריכים
 01.05.2021ועד ליום  31.05.2021כולל;
יובהר כי בפוליסות בהן תקופת הביטוח ארוכה או קצרה משנה (במקרה שבו הפוליסה נרכשה
במהלך החודש  -עקב סיום תקופת פוליסה בסיום חודשי קלנדרי) ,תחושב הפרמיה באופן
יחסי לתקופת הביטוח וכך גם שיעור ההטבה;

2.תנאי המבצע
לקוח אשר ירכוש פוליסה ,כהגדרתה לעיל ,לתקופת הביטוח במלואה ,לאחר שעמד במדיניות
החיתום של החברה ובתנאי החיתום של הפוליסה ,יקבל הנחה בשיעור של  100%על החודשיים
הראשונים (חודשיים חינם)( .להלן" :ההטבה").

3.תנאי המבצע והתחייבות הלקוח
לקוח יהיה זכאי ליהנות מההטבה אם עמד במצטבר בכל התנאים שלהלן:
3.1.הזכאות ניתנת רק בגין רכישת פוליסה שנתית כהגדרתה לעיל בתוך תקופת המבצע.
3.2.לקוח אשר יבטל את הפוליסה במהלך תקופת הביטוח יהא זכאי להטבה בשיעור יחסי בהתאם
לתקופת הביטוח.
3.3.חישוב גובה ההנחה ייעשה במועד רכישת הפוליסה במהלך תקופת המבצע ושיעורה לא ישתנה
לאחר מכן ,למעט במצב המפורט בסעיף  3.2לעיל.
3.4.שיעור ההנחה בפועל בנוגע לכל פוליסה יקבע ע"י החברה בהתאם לשיקולים חיתומיים
ואקטואריים ובכפוף לנתוני הלקוח ו/או הדירה הספציפיים.
3.5.ההנחה ניתנת על תעריף הספר ועל התוספת הרפואית  /מקצועית במידה וקיימת.
3.6.ההנחה ניתנת בתשלום בחודש השוטף ועל חודש נוסף.
3.7.החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות .ביטוח כאמור כפוף למדיניות החיתום של החברה
ולביצוע בדיקות על ידי החברה ביחס לכל לקוח ולקוח המבקש לרכוש ביטוח וליהנות מההטבה.

4.כללי
4.1.המבצע חל אך ורק על פוליסות אישיות וחדשות במסלול " פוליסה לביטוח חיים למשכנתא".
4.2.החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע ,לרבות תנאי הזכאות להשתתף
במבצע ,בכל עת ,לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את
הוראות המבצע כלפי לקוחות אשר רכשו את הפוליסה עד החלטה על שינוי המבצע.
4.3.תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטה שיפוטית.
4.4.השתתפות לקוח במבצע תחשב כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.5.כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה.
4.6.אין כפל מבצעים.
4.7.ט.ל.ח.

