
לכבוד                                                            העתק                                               
לרמן גלעד                                                                                      

האומן 22
ירושלים 9342114                                                                                       

א.ג.נ,
 

הנדון: תביעת מוות מספר 11817427
           המבוטח: שירלי כהן

           תעודת זהות: 66259680
           פוליסה: 872993837

           מקרה מיום: 18/05/2020
 

הננו משתתפים בצערך ובצער המשפחה על מות שירלי כהן ז"ל. 
ביום 06/08/2020  התקבלו בחברה כל המסמכים הנדרשים לבירור תביעת פיצוי חד פעמי ביחס לאירוע/מקרה

ביטוח מיום 18/05/2020 והרינו מתכבדים להודיעך/כם על אישורה לפי הפירוט כדלקמן:
להלן פירוט תשלומי ותקופות הפיצוי להם הינך זכאי/ת:

תאריך: 23 באוגוסט, 2020
אסמכתא: 23503981
מבלי לפגוע בזכויות

ובטענת התיישנות
מסמך זה מכיל מידע רגיש  

הערות סה"כ פיצוי
לאחר הצמדה

נתוני הצמדה סכום ביטוח
בסיסי

עבור מספר פוליסה

49,999.99 הצמדה למדד
המחירים לצרכן

הידוע ממדד
12414 נכון ל

18/05/2020 למדד
12389 נכון ל

01/11/2018.הסכו
ם שנוכה מפיצוי
בגין הצמדה הינו

100.9 ש"ח 

50,100.89 מוות כתוצאה
מתאונה 

872993837
אישור

  סה"כ

*מטעמים טכניים, הסכומים המפורטים במכתב בפורמט של עד ספרה אחת/שתי ספרות אחרי הנקודה.
בהתאם להוראות הפוליסה פוליסה/ות 872993837 שברשותך, תגמולי הביטוח יישאו הפרשי הצמדה מהמדד

הבסיסי הקבוע בפוליסה למדד הקובע במועד התשלום בפועל, והכל בכפוף לתנאי ההצמדה הקבועים בפוליסה.
מכיוון שבמועד ביצוע תשלום תגמולי הביטוח המדד הידוע היה נמוך ממדד הבסיס, שולם הפיצוי הבסיסי.

   

  
התשלום יועבר ל:

מוטב:כהן אהובה, תעודת זהות 308049. התשלום ע"ס 49,999.99 ש"ח יועבר בהעברה בנקאית לבנק 4 סניף 120
חשבון 415054 בימים הקרובים.

  

עם התשלום הנ"ל מילאה הראל אחר כל התחייבויותיה ביחס לפוליסה/ות שבנדון ובגין מקרה הפטירה מיום
. 18/05/2020

 
  

   



   

בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח והפוליסה שברשותך, תקופת ההתיישנות להגשת תביעה
הינה תקופה בת שלוש שנים, המתחילה במועד קרות מקרה הביטוח כנקוב בכותרת מכתבנו זה.

ככלל, הגשת התביעה לחברה אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות, ורק הגשת תביעה לבית משפט
עוצרת את מרוץ ההתיישנות.

הנך רשאי/ת להשיג על ההחלטה בדרכים כדלקמן
א. על ידי פנייה  לח''מ לרבות באמצעות צרוף חוות דעת של מומחה מטעמך.

ב. על ידי פנייה אל הממונה על פניות הציבור בחברתנו, עו''ד אפרת אולברג-גרטל,
באמצעות דואר ישראל לכתובת- בית הראל, רח' אבא הילל 3, ת.ד. 1951, רמת גן 52118,

או באמצעות אתר האינטרנט של חברתנו.
ג. על ידי פנייה לכל גורם רלבנטי נוסף ובכלל זאת כל ערכאה שיפוטית או הממונה על שוק

ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר.

באפשרותך להעביר אלינו טפסים/ מסמכים להמשך טיפול בתביעה באחת מהדרכים הבאות:
מסרון לשליחת צילומי מסמכים: 052-3237169

tvioths@harel-ins.co.il :דואר אלקטרוני לכתובת
פקס: 03-7348172

כתובת: אבא הלל 3, ת"ד 1591, רמת גן 2081125, לידי הראל חברה לביטוח

לשירותך בכל עת
 

בכבוד רב
 לרנר קארין

  
טלפון:*הראל - (2735*)

תביעות חיים, סיעוד ותאונות אישיות הראל חברה לביטוח

מכותבים: כהן אהובה
  




