
 

 

 

 תקנון

 "פלוס למשכנתא מבנה ביטוח" במסלול ביטוח פוליסת רכישת

 חודשים בשלושה הפרמיה תשלומי דחיית  +

 

 הגדרות .1

  שבצדם: המשמעות פי-על  שלהלן הביטויים יפורשו זה בתקנון

 .בע"מ מרכזית שיתופית אגודה חקלאי ביטוח -״האגודה״ / חקלאי״ ״ביטוח

  בע"מ. (2010) לביטוח סוכנות כנעני או בע"מ לביטוח סוכנות חקלאי ביטוח - הביטוח" "סוכנות

 .פלוס למשכנתא מבנה ביטוח פוליסת עבור הביטוח שנת במשך המשולמים הביטוח דמי מכלול  - ״שנתית ״פרמיה

 .למשכנתא מבנה ביטוח פוליסת – "פלוס למשכנתא מבנה ביטוח"

 והאגודה הביטוח, סוכנות באמצעות פלוס למשכנתא מבנה ביטוח פוליסת מהאגודה לרכוש שביקש מי  - ״מבוטח״

  .שלה החיתום לכללי בהתאם ,לקבלו הסכימה

  .זה בתקנון כמפורט  - ״המבצע״

 .31.08.2020  תאריך עד – המבצע״ ״תקופת

 מגוריו. כתובת לפי קיבוץ כחבר המזוהה – קיבוץ" תושב"

 

 המבצע .2

יהיה  ,פלוס למשכנתא מבנה ביטוח תפוליס ,הביטוח סוכנות באמצעות ,האגודמה רכש אשר ,קיבוץ תושב מבוטח

 :הבאים המצטברים התנאים בכל עמד אם, לדחיית כל תשלומי הפרמיה בשלושה חודשיםזכאי 

 .שנה של לתקופה פלוס למשכנתא מבנה ביטוח פוליסת רכש המבוטח .1

 .המבצע תקופתב חל פלוס למשכנתא מבנה ביטוח פוליסת תחילת מועד .2

 .בלבד חדשים למצטרפים הינה להטבה הזכאות .3

 

 .פלוס  למשכנתא מבנה ביטוח פוליסת לרכוש מהמבקשים מי לבטח מתחייבת אינה האגודה כי יובהר, ספק להסרת

 בתשלום מותנה ההנחה מתן כן, כמו הבלעדי. דעתה שיקול פי על וייערך האגודה של החיתום לנהלי כפוף הביטוח

 בלבד. משקארד מועדון כרטיס באמצעות

 



 

 

 

 שונות .3

  מבצעים. כפל אין .3.1

 שינוי במבצע, להשתתף הזכאות תנאי לרבות ,מבצע בתנאי שינויים על להודיע רשאית תהיה האגודה .3.2

 להתחייבות ובכפוף הדין להוראות בכפוף ,הבלעדי דעתה שיקול לפי עת, בכל וביטולו, מבצע תקופת

עד מועד  מבנה למשכנתאפוליסת ביטוח להחיל את תנאי המבצע על מבוטחים אשר רכשו את  האגודה

 ההודעה האמורה.

 שיפוטית. החלטה ו/או דין לכל כפופים וביצועו מבצע תוקף .3.3

 זה. בתקנון לעיל המפורטים מבצע תנאי לכל כהסכמה תחשב במבצע מבוטח השתתפות .3.4

 נקבה. לשון לגבי שווה במידה יחול זכר בלשון זה בתקנון האמור כל .3.5
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