
 ,פיזיותרפיסטים יקרים שלום
בהמשך לכנס שנערך אתמול ובעקבות שאלות לא מעטות שהעלו אנשים בכנס אני מצרף לכם 

, ב הסבר על הכיסוי הסיעודי“כמו כן מצ. מהדורה מיוחדת המרכזת את הכיסויים הייחודים עבורכם
חברת כלל הינה החברה האחרונה שעדיין לא , מוצר זה מתייקר בשנים האחרונות באופן ניכר

הנחה לכל החיים למצטרפים עד גיל  20% -ייקרה את המחירים וזה הזמן להצטרף וגם ליהנות מ 
60.( 

 
 .בכל שאלה או בקשה אנחנו עומדים לרשותכם

 
 נתנאל אברהמוב

 אברהמוב ביטוחים  
 המומחים להגנות מקיפות עבור פיזיותרפיסטים

 

 אובדן כושר עבודה ייחודי לפיזיותרפיסטים 
מוצר זה נבנה בשיתוף , מוצר זה מעניק כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה הנובע ממחלה או תאונה, הגנה מקיפה לפיזיותרפיסטים

 :מוצר זה משלב מספר יתרונות . העמותה ונבחר לאחר מכרז שבוצע בין כל חברות הביטוח המובילות בישראל
 .פרמיה קבועה מיום ההצטרפות ועל גיל פרישה .1
 .למשך כל חיי הפוליסה 40%הנחה בגובה  .2
 .על מרכיב ביטוח החיים הקיים בפוליסה 15%הנחה בגובה  .3

 . . .הצטרפו גם אתם למאות חברים שכבר הצטרפו ומוגנים בצורה הטובה ביותר למקרה ש 

 לחץ כאן לחץ כאן

לצפיה בהסבר 
מפורט לתוכנית 

 זאת

לצפייה במצגת 
 הסבר

 לדעת שאתם לא לבד גם בזמנים קשים  -צוות מנצח 
אך אין ספק , סיכויי ההחלמה קשורים במרכיבים רבים. לצערנו מחלת הסרטן הפכה למגפה הפוגעת באנשים רבים

 .שליווי רפואי מקצועי ועזרה כספית בהחלט עושים את ההבדל במקרה שמתגלה מחלה קשה
מוצר זה , “אסותא”הינו מוצר ייחודי פרי פיתוחה של חברת הפניקס בשילוב עם בית החולים  -” צוות מנצח  ”

 .י מיטב המומחים“משלב בין פיצוי חד פעמי בגובה שרכשתם וליווי מלא בכל שלבי המחלה ע
 .אלה מוצר חובה שחייב להיות בסל ההגנות של כל משפחה, איננו עוד מוצר“ צוות מנצח”
 
 

כאן לחץ

לצפיה בהסבר 
 מפורט 

כאן לחץ

ברוך קליין ‘ פרופ
 על צוות מנצח

http://www.ay-ins.co.il/files/fizyo_5_12.pdf
http://www.ay-ins.co.il/files/lost.pdf


 הצעה ייחודית לחברי העמותה -ביטוח סיעודי פרטי 
 . כתוצאה מכך מספר האנשים המגיעים למצב סיעודי עולה בהתמדה, תוחלת החיים בעולם המערבי הולכת וגדלה

 .בשל איכות הרפואה כיום התקופה שאנשים נותרים במצב סיעודי גם היא בעליה מתמדת
במהלך השנה , ואחרות מעלות מחירים באופן ניכר. לאור נתונים אלו חלק מחברות הביטוח הפסיקו את שיווק הביטוח הסיעודי לחלוטין

שעדיין לא האחרונה החברה . האחרונה מרבית חברות הביטוח בישראל ייקרו את הביטוח הסיעודי למצטרפים חדשים בעשרות אחוזים
הצטרפו עוד היום . גם היא תעלה את המחירים באופן ניכר 1/6-אך גם היא מצטרפת לחברות האחרות והחל מ, “כלל”ייקרה היא חברת 

 . והבטיחו לכם את התעריפים הישנים

 לחץ כאן לחץ כאן

לצפיה מהו 
 ביטוח סיעודי

לצפיה בכתבה 
 חובה בנושא 

 לחץ כאן

 !!!הנחה לכל חיי הפוליסה לחברי העמותה בלבד 20%
 .ולמצטרפים עד סוף חודש זה בלבד

 בלבד 60למצטרפים עד גיל 

לחץ כאן

http://www.youtube.com/watch?v=5EGYVFcnojs&feature=relmfu
http://www.ay-ins.co.il/files/winner.pdf
http://www.ay-ins.co.il/files/siudi.pdf
http://www.rimonimins.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=149

