4.3.2021

לחברות וחברי הארגון שלום רב,
 .1נבקש להזכירכם שבינואר  2021התבצע עדכון של  1.5%בשכר בעקבות הסכם .2016
 .2נא ראו למטה הסדר לביטוח רכב שהגיעו אליו באוניברסיטת בן גוריון ,ותופס גם לגבי חברי הסגל הבכיר שלנו
ובני משפחותיהם:

א.

שתי סוכנויות גדולות נבחרו להיות המבטחות של רכבי חברי הסגל הבכיר ובני משפחותיהם:
·

"סוכנות כרמים"

· "סוכנות להבים"
ב .כל סוכנות פיתחה מחולל מיוחד בשיתוף חברות הביטוח לביטוח כלי הרכב של חברי הסגל הבכיר.
סוכנות כרמים התחייבה למחיר מקסימלי לביטוח מקיף בסך ( ₪ 2,500ללא קשר לסוג הרכב והשנתון)
לכל נהג מגיל  ,21ולביטוח צד ג' בסך .₪ 750
מי שמבקש לקבל הצעת מחיר זולה יותר מן המחיר המקסימלי ,יכול להיכנס למחוללים ולהגיש בקשה
לקבלת הצעה לביטוח.
להלן הקישורים לכל סוכנות ולמחולל להגשת הבקשה:
סוכנות כרמים:
ניתן להצטרף לתנאים המצורפים:
פרמיה אחידה (לכל סוגי הרכבים והשנתונים):
ביטוח מקיף 2500 -ש"ח (לכל נהג מגיל .)21
 תוספת לנהג צעיר ו/או נהג מתחת גיל .₪ 800 -21
 צד ג' לכל נהג כולל צעיר וחדש.₪ 750 -
· רצ"ב הלינק עם פרטי הפוליסה המקיפהhttps://www.cramim.co.il/wp-:
/content/uploads/2021/03חברי-הסגל-הבכיר-בכל-רחבי-הארץpdf.3.21-
למקרים שהפרמיה נמוכה יותר מהפרמיה האחידה
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 מצורף מחולל ביטוח רכב ,למקרים שהמחירים יותר נמוכים (גילאים בוגרים יותר ,רכבים זולים יותר
וכו')
https://www.cramim.co.il/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%9C%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%91%D7%9B%D7%99/
פרטים ליצירת קשר:
לרכב חדש  ,החלפת רכב ,הוספת שעבוד ,ושאלות נוספות ניתן לפנות לחרות בטל' 073-
 ,7692778פקס  073-7890008וואטסאפ בלבד herut@cramim.co.il 0505856547
סוכנות להבים:
בסוכנות להבים אין פרמיה אחידה  .הפרמיה נגזרת מתוצאות המחולל עם הנחות משמעותיות לחברי
הסגל הבכיר .רצ"ב הפרטים כפי שנמסרו ע"י הסוכנות:
· במשרדנו מותקן "מחולל" מיוחד שאותו קיבלנו באופן ייחודי מסוכנות הביטוח "אורן מזרח" אשר עודכנו בו
כל התנאים המיוחדים עבור חברי הסגל האקדמי הבכיר שמקושרות ישירות לחברות הביטוח לצורך הפקה
מהירה ואפקטיבית של פוליסות ביטוח הרכב עם הנחות משמעותיות לחברי הסגל הבכיר.
· באתר האינטרנט של משרדנו לחץ כאן רצ"ב "דף נחיתה" לחץ כאן ייעודי נוח לשימוש חברי הסגל שבו יוכלו
להזין את הפרטים הנחוצים לקבלת ההצעה הטובה ביותר עבורם ,ובנוסף יוכלו לעיין בכל חוברות פוליסות
הרכב של כל חברות הביטוח וטופסי תביעה.
·

מצ"ב לינק אשר יוביל את חבר הסגל האקדמי ישירות לטופס בקשה מלא לקבלת הצעת מחיר לחץ כאן

· מצ"ב לינק לטופס בקשה "מקוצר" לחץ כאן לחבר סגל שלא יהיה מוכן למלא פרטים אישיים עד אשר יחליט
בהתאם להצעה שיקבל אם להמשיך בתהליך הפקת הפוליסה.
· מצ"ב לינק לטופס בקשה מקוצר להחלפת רכב לחץ כאן.
· פרטים ליצירת קשר :נמרוד אורן gmail.com@nimrodins ,אתר האינטרנטwww.lcc-:
 ins.comטלפון 086278241:פקס  086654605נייד 0544278241

על המעוניינים לפנות ישירות אל החברות לפי
הפרטים המצוינים כאן.
בברכה,
הועד
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