
  
  

  

  

  2015נובמבר   

  חברה לביטוח בע"מהראל טוח בע"מ ליחברה לבדקלה של ביטוח ההעברת פעילות הודעה על 

  מבוטח יקר, 

ביטוח של ה"), לפיה פעילות דקלהחברה לבטוח בע"מ (להלן: " כלל מבוטחי דקלההודעה לניתנת בזאת  .1
בכפוף לקבלת ו ,1.1.2016החל מיום  תוקףב") הראלהראל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "לדקלה תועבר 

 ., לרבות אישור הממונה על שוק ההון במשרד האוצר ואישור בית המשפטהאישורים הנדרשים לכך על פי דין
בהן דקלה היתה החל ממועד זה תישא הראל בכל ההתחייבויות מכוח תנאי תכניות הביטוח שברשותך ואשר 

  עד למועד זה.המבטח 

 זכויותיהם וחובותיהם של המבוטחים תישארנה ללא שינוי ולא תיפגענה מעצם העברת הפעילות. .2

 .03-6145555. טל': ברק-בני, 1גוריון  -בןחברה לבטוח בע"מ: רחוב  דקלהבכל שאלה ניתן לפנות אל  .3

להלן פרטי המוקדים , )1.1.2016-ה םלהראל (החל מיו של דקלהביטוח ההעברת פעילות  לאחר מועד .4
  : הטלפוניים וכתובת למשלוח דואר

 ; 6145555-03 ; טלפון:0252118, רמת גן, מיקוד 1951, ת.ד. 3הראל חברה לביטוח בע"מ, אבא הלל   )א(

אלקטרוני לפניות הציבור: אר וד; group.co.il-www.harelכתובת אינטרנט: ; 4868037-03פקס: 

ins.co.il-zibur@harel.  

 :קופות חולים ובני משפחותיהם לעובדי וגימלאי בריאותעבור מבוטחי סיעודי מושלם וביטוח   )ב(

   ;03-6145555. טל': 5110802 ברק-בני, 888ת.ד. , 1גוריון  - בןרחוב , 2מגדלי בסר דקלה, 

אלקטרוני לפניות הציבור: דאר ; group.co.il-www.harelכתובת אינטרנט:  ;4868037-03פקס: 

ins.co.il-zibur@harel.  

  :עבור מבוטחי פוליסות שיניים  )ג(

; פקס: 03-7549090 ; טלפון:5211802, רמת גן, מיקוד 1998, ת.ד. 3אבא הלל הראל חברה לביטוח בע"מ, 

אלקטרוני לפניות הציבור: אר וד; group.co.il-www.harelכתובת אינטרנט: ; 7348084-03

ins.co.il-zibur@harel.  

מידע בגין פוליסות מסוג ביטוח למקרה מוות ואובדן כושר עבודה שנוהלו בדקלה  2015מחודש נובמבר החל  .5
  יועברו למסלקה הפנסיונית באמצעות הראל.

ביטוח של דקלה להראל, תפורסם הודעה על השלמת העברת הפעילות הלאחר השלמת העברת פעילות  .6
ביטוח של דקלה להראל תבוצע בפועל הככל שהשלמת העברת פעילות בעיתונות ובאתר האינטרנט של הראל. 

תונות , או לא תבוצע כלל מסיבה כלשהי, תפרסם הראל הודעות מתאימות כאמור, בעי1.1.2016לאחר יום 
 ובאתר האינטרנט של הראל.   

 . לגברים ולנשים כאחד תמיועדא יבלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם ה תמנוסח הודעה זויובהר כי  .7

  בכבוד רב ובברכה,

  חברה לבטוח בע"מ דקלה  

  


