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ביטוח ופיננסים

דיווח שנתי בגין חודשים ינואר עד מרץ

ד" מספק מידע אודות הפוליסה והכיסויים הביטוחיים הניתנים במסגרתה.הדיווח השנתי למבוטחים ב-"לאומית סיעו
לת ותום תקופת הביטוח, סכומי הביטוח, גבולות אחריות, הפרמיה ועוד.הדיווח מפרט את סטטוס הביטוח, תאריך תחי

 המבטחת בפוליסת "לאומית סיעוד" היא מנורה מבטחים2019 החל מאפריל 
 הוא נשלח2019 חברה לביטוח. מאחר והדיווח מתייחס לחודשים ינואר עד מרץ 

על ידי כלל חברה לביטוח.



בסיסייםפרטים 

בטבלה זו מצוינים נתונים בסיסיים כגון:
 שם המבטח, שם בעל הפוליסה )לאומית שירותי בריאות( תאריך הפקת

(.2019הדיווח והשנה אליה מתייחס הדיווח )
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דיווח שנתי למבוטח – “לאומית סיעוד” בגין ינואר עד מרץ 2019
ביטוח ופיננסים

מבוטח יקר, להלן דיווח שנתי בגין הכיסוי הביטוחי שניתן לך מכוח פוליסת "לאומית סיעוד", לרבות סכומי ביטוח ופרמיות, במהלך שנת 2019
www.leumit.co.il למצגת הסבר על מבנה הדיווח השנתי, פנה לאתר "לאומית סיעוד" בכתובת

שנת הדו"ח תאריך הפקת הדו"ח שם בעל הפוליסה שם סוכן הביטוח שם המבטח
פרטים בסיסיים ונתונים אישיים

2019 31/12/2019 לאומית שירותי בריאות לא רלוונטי כלל חברה לביטוח בע"מ

פירוט הפוליסות והכיסויים

פירוט כיסויים עיקריים סכום ביטוח
מירבי

של הפוליסה

תאריך תום
תקופת הביטוח

תאריך תחילת
תקופת הביטוח

סטטוס
הפוליסה

סוג
הפוליסה

שם הפוליסה שם מלא, ת.ז. 

באשפוז סיעודי - שיפוי; בטיפול ביתי - פיצוי חודשי קבוע; למעט השיפוי, הכיסוי בלתי תלוי בפוליסות אחרות לא רלוונטי 31/03/2019 01/07/2017 מבוטלת סיעוד לאומית סיעוד
לא נגבית פרמיה במהלך התקופה בה זכאי המבוטח לקבלת תגמולי ביטוח.

המשך הטבלה מלמעלה (פירוט הפוליסות והכיסויים)

פרמיה שנתית
בש"ח

השתתפות
עצמית

אופן הצמדת
סכום הביטוח
אחרי קרות

מקרה הביטוח

אופן הצמדת
סכום הביטוח

במהלך
תקופת הביטוח

מבנה
הפרמיה

החרגות
בגין מצב

רפואי מסויים
למבוטח
מסויים

תוספות
חיתומיות

סוג תגמולי
הביטוח

סכום ביטוח מירבי עבור עיקרי הכיסויים שם מלא

לא רלוונטי מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן משתנה לא רלוונטי לא רלוונטי פיצוי/שיפוי (1) שיפוי - 80% מההוצאה בפועל ולא יותר מ-10,130 ש"ח
(2) פיצוי חודשי קבוע - 5,572 ש"ח

l תקופת תשלום תגמולי הביטוח הינה עד לתקרה של 60 חודשים
לא רלוונטי מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן משתנה לא רלוונטי לא רלוונטי פיצוי/שיפוי (1) שיפוי - 80% מההוצאה בפועל ולא יותר מ-6,585 ש"ח

(2) פיצוי חודשי קבוע - 4,559 ש"ח
l תקופת תשלום תגמולי הביטוח הינה עד לתקרה של 60 חודשים

לא רלוונטי מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן משתנה לא רלוונטי לא רלוונטי פיצוי/שיפוי (1) שיפוי - 80% מההוצאה בפועל ולא יותר מ-4,559 ש"ח
(2) פיצוי חודשי קבוע - 3,546 ש"ח

l תקופת תשלום תגמולי הביטוח הינה עד לתקרה של 60 חודשים
הדיווח שלפניך כולל את כל בני המשפחה שהיו מבוטחים בביטוח הסיעודי "לאומית סיעוד" בכלל ביטוח ופיננסים עד 31.03.2019, לרבות מי שעזב את הביטוח במהלך שנה זו. יתכן ונכללים בדיווח גם בני משפחה אשר היו מבוטחים ולצערנו נפטרו במהלך השנה.

פירוט הפרמיות שנדרשו לתשלום בגין פוליסת "לאומית סיעוד" במהלך שנת הדיווח - ריכוז חודשי של תשלומי פרמיה לשנה המדווחת

סה"כ דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר שם מלא, ת.ז. 

לידיעתך, קיימת אפשרות לקבל על פי דרישתך פירוט תגמולי הביטוח ששולמו לך בשנה האחרונה.

לתשומת לבך:
כל המפורט בדיווח שנתי זה כפוף לתנאי הפוליסה המלאים.

החל מיום 1 באפריל 2019 המבטחת בפוליסת "לאומית סיעוד" היא מנורה מבטחים חברה לביטוח. מאחר והדיווח הוא בגין שלושת החודשים הראשונים של שנת 2019 הוא נשלח על ידי כלל חברה לביטוח.

עדכון פרטים אישיים. אם ברצונך לעדכן הפרטים, נא פנה למוקד שירות לקוחות 1-700-507-507 
כתובת דוא"ל טלפון 3 טלפון 2 טלפון 1 מיקוד ישוב כתובת מצב

משפחתי
מין תאריך

לידה
שם מלא מס' ת.ז

ביטוח ופיננסים



ליסות והכיסוייםפירוט הפו

טבלה עליונה

 נתוניםמכילה היא תחתונה(, וטבלה עליונה )טבלה לשניים מחולקת הטבלה 
אודות הכיסויים הביטוחיים להם זכאים המבוטחים במסגרת הביטוח.

כמפורט בשקף הבא
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דיווח שנתי למבוטח – “לאומית סיעוד” בגין ינואר עד מרץ 2019
ביטוח ופיננסים
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פירוט הפרמיות שנדרשו לתשלום בגין פוליסת "לאומית סיעוד" במהלך שנת הדיווח - ריכוז חודשי של תשלומי פרמיה לשנה המדווחת

סה"כ דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר שם מלא, ת.ז. 

לידיעתך, קיימת אפשרות לקבל על פי דרישתך פירוט תגמולי הביטוח ששולמו לך בשנה האחרונה.

לתשומת לבך:
כל המפורט בדיווח שנתי זה כפוף לתנאי הפוליסה המלאים.
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כתובת דוא"ל טלפון 3 טלפון 2 טלפון 1 מיקוד ישוב כתובת מצב

משפחתי
מין תאריך

לידה
שם מלא מס' ת.ז

ביטוח ופיננסים



ליסות והכיסוייםפירוט הפו

טבלה תחתונה

 בהתאם
לרובד שבו 

 נמצא
המבוטח

ביטוח ופיננסים



ליסות והכיסוייםפירוט הפו

טבלה עליונה
שלוש העמודות הראשונות:

)סיעוד(.הפוליסה וסוג הפוליסה, שם המבוטח, של האישיים נתוניו את מפרטות 

פירוט הפוליסות והכיסויים

פירוט כיסויים עיקריים סכום ביטוח
מירבי

של הפוליסה

תאריך תום
תקופת הביטוח

תאריך תחילת
תקופת הביטוח

סטטוס
הפוליסה

סוג
הפוליסה

שם הפוליסה שם מלא, ת.ז. 

באשפוז סיעודי - שיפוי; בטיפול ביתי - פיצוי חודשי קבוע; למעט השיפוי, הכיסוי בלתי תלוי בפוליסות אחרות לא רלוונטי 31/03/2019 01/07/2017 מבוטלת סיעוד לאומית סיעוד
לא נגבית פרמיה במהלך התקופה בה זכאי המבוטח לקבלת תגמולי ביטוח.

בעמודה הרביעית: "סטטוס הפוליסה" מפורט סטטוס הביטוח:
פעילה - בתוקף

מבוטלת - לא בתוקף

ביטוח ופיננסים



פירוט הפוליסות והכיסויים

טבלה עליונה

בעמודות החמישית והשישית:
מפורטים תאריכי תחילת ותום תקופת הביטוח במסגרת הפוליסה.

לתשומת לבך:
ביטוחלעניין לתקנות בהתאם היתר, בין סיעוד, לאומית פוליסת תנאי עודכנו זה במועד – ואילך  01.07.2017שמיום לתקופה בנוגע * 

ות בפוליסה זו מתבססת גם על גיל ההצטרפות לראשונה כהגדרתו בתקנות.  סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים. קביעת הזכא
 לא נגבית פרמיה במהלך התקופה בה זכאי המבוטח לקבלת תגמולי ביטוח.**  
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דיווח שנתי למבוטח – “לאומית סיעוד” בגין ינואר עד מרץ 2019
ביטוח ופיננסים
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(2) פיצוי חודשי קבוע - 4,559 ש"ח
l תקופת תשלום תגמולי הביטוח הינה עד לתקרה של 60 חודשים

לא רלוונטי מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן משתנה לא רלוונטי לא רלוונטי פיצוי/שיפוי (1) שיפוי - 80% מההוצאה בפועל ולא יותר מ-4,559 ש"ח
(2) פיצוי חודשי קבוע - 3,546 ש"ח

l תקופת תשלום תגמולי הביטוח הינה עד לתקרה של 60 חודשים
הדיווח שלפניך כולל את כל בני המשפחה שהיו מבוטחים בביטוח הסיעודי "לאומית סיעוד" בכלל ביטוח ופיננסים עד 31.03.2019, לרבות מי שעזב את הביטוח במהלך שנה זו. יתכן ונכללים בדיווח גם בני משפחה אשר היו מבוטחים ולצערנו נפטרו במהלך השנה.

פירוט הפרמיות שנדרשו לתשלום בגין פוליסת "לאומית סיעוד" במהלך שנת הדיווח - ריכוז חודשי של תשלומי פרמיה לשנה המדווחת

סה"כ דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר שם מלא, ת.ז. 

לידיעתך, קיימת אפשרות לקבל על פי דרישתך פירוט תגמולי הביטוח ששולמו לך בשנה האחרונה.

לתשומת לבך:
כל המפורט בדיווח שנתי זה כפוף לתנאי הפוליסה המלאים.

החל מיום 1 באפריל 2019 המבטחת בפוליסת "לאומית סיעוד" היא מנורה מבטחים חברה לביטוח. מאחר והדיווח הוא בגין שלושת החודשים הראשונים של שנת 2019 הוא נשלח על ידי כלל חברה לביטוח.

עדכון פרטים אישיים. אם ברצונך לעדכן הפרטים, נא פנה למוקד שירות לקוחות 1-700-507-507 
כתובת דוא"ל טלפון 3 טלפון 2 טלפון 1 מיקוד ישוב כתובת מצב

משפחתי
מין תאריך

לידה
שם מלא מס' ת.ז

ביטוח ופיננסים



פירוט הפוליסות והכיסויים

טבלה עליונה

העמודה השביעית:
"סכום ביטוח מירבי של הפוליסה"

עמודה זו אינה רלוונטית לפוליסת "לאומית סיעוד".
בעמודה השמינית:

"פירוט כיסויים עיקריים"
מפורטים עיקריי הכיסויים הקיימים במסגרת פוליסת "לאומית סיעוד".

200128

דיווח שנתי למבוטח – “לאומית סיעוד” בגין ינואר עד מרץ 2019
ביטוח ופיננסים

מבוטח יקר, להלן דיווח שנתי בגין הכיסוי הביטוחי שניתן לך מכוח פוליסת "לאומית סיעוד", לרבות סכומי ביטוח ופרמיות, במהלך שנת 2019
www.leumit.co.il למצגת הסבר על מבנה הדיווח השנתי, פנה לאתר "לאומית סיעוד" בכתובת

שנת הדו"ח תאריך הפקת הדו"ח שם בעל הפוליסה שם סוכן הביטוח שם המבטח
פרטים בסיסיים ונתונים אישיים

2019 31/12/2019 לאומית שירותי בריאות לא רלוונטי כלל חברה לביטוח בע"מ

פירוט הפוליסות והכיסויים

פירוט כיסויים עיקריים סכום ביטוח
מירבי

של הפוליסה

תאריך תום
תקופת הביטוח

תאריך תחילת
תקופת הביטוח

סטטוס
הפוליסה

סוג
הפוליסה

שם הפוליסה שם מלא, ת.ז. 

באשפוז סיעודי - שיפוי; בטיפול ביתי - פיצוי חודשי קבוע; למעט השיפוי, הכיסוי בלתי תלוי בפוליסות אחרות לא רלוונטי 31/03/2019 01/07/2017 מבוטלת סיעוד לאומית סיעוד
לא נגבית פרמיה במהלך התקופה בה זכאי המבוטח לקבלת תגמולי ביטוח.

המשך הטבלה מלמעלה (פירוט הפוליסות והכיסויים)

פרמיה שנתית
בש"ח

השתתפות
עצמית

אופן הצמדת
סכום הביטוח
אחרי קרות

מקרה הביטוח

אופן הצמדת
סכום הביטוח

במהלך
תקופת הביטוח

מבנה
הפרמיה

החרגות
בגין מצב

רפואי מסויים
למבוטח
מסויים

תוספות
חיתומיות

סוג תגמולי
הביטוח

סכום ביטוח מירבי עבור עיקרי הכיסויים שם מלא

לא רלוונטי מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן משתנה לא רלוונטי לא רלוונטי פיצוי/שיפוי (1) שיפוי - 80% מההוצאה בפועל ולא יותר מ-10,130 ש"ח
(2) פיצוי חודשי קבוע - 5,572 ש"ח

l תקופת תשלום תגמולי הביטוח הינה עד לתקרה של 60 חודשים
לא רלוונטי מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן משתנה לא רלוונטי לא רלוונטי פיצוי/שיפוי (1) שיפוי - 80% מההוצאה בפועל ולא יותר מ-6,585 ש"ח

(2) פיצוי חודשי קבוע - 4,559 ש"ח
l תקופת תשלום תגמולי הביטוח הינה עד לתקרה של 60 חודשים

לא רלוונטי מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן משתנה לא רלוונטי לא רלוונטי פיצוי/שיפוי (1) שיפוי - 80% מההוצאה בפועל ולא יותר מ-4,559 ש"ח
(2) פיצוי חודשי קבוע - 3,546 ש"ח

l תקופת תשלום תגמולי הביטוח הינה עד לתקרה של 60 חודשים
הדיווח שלפניך כולל את כל בני המשפחה שהיו מבוטחים בביטוח הסיעודי "לאומית סיעוד" בכלל ביטוח ופיננסים עד 31.03.2019, לרבות מי שעזב את הביטוח במהלך שנה זו. יתכן ונכללים בדיווח גם בני משפחה אשר היו מבוטחים ולצערנו נפטרו במהלך השנה.

פירוט הפרמיות שנדרשו לתשלום בגין פוליסת "לאומית סיעוד" במהלך שנת הדיווח - ריכוז חודשי של תשלומי פרמיה לשנה המדווחת

סה"כ דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר שם מלא, ת.ז. 

לידיעתך, קיימת אפשרות לקבל על פי דרישתך פירוט תגמולי הביטוח ששולמו לך בשנה האחרונה.

לתשומת לבך:
כל המפורט בדיווח שנתי זה כפוף לתנאי הפוליסה המלאים.

החל מיום 1 באפריל 2019 המבטחת בפוליסת "לאומית סיעוד" היא מנורה מבטחים חברה לביטוח. מאחר והדיווח הוא בגין שלושת החודשים הראשונים של שנת 2019 הוא נשלח על ידי כלל חברה לביטוח.

עדכון פרטים אישיים. אם ברצונך לעדכן הפרטים, נא פנה למוקד שירות לקוחות 1-700-507-507 
כתובת דוא"ל טלפון 3 טלפון 2 טלפון 1 מיקוד ישוב כתובת מצב

משפחתי
מין תאריך

לידה
שם מלא מס' ת.ז

ביטוח ופיננסים



פירוט הפוליסות והכיסויים

טבלה תחתונה

מופיע שמו של המבוטח.: בעמודה הראשונה

ביטוח ופיננסים



פירוט הפוליסות והכיסויים

טבלה תחתונה

בעמודה השנייה:
"סכום ביטוח מירבי עבור עיקרי הכיסויים"

מפורטים סכומי הביטוח או גבולות אחריות המבטח בגין כל כיסוי,
)הסכומים המופיעים הינם לאחר הצמדתם למדד המחירים לצרכן(.

כמפורט בשקף הבא

ביטוח ופיננסים



פירוט הפוליסות והכיסויים

 בהתאם
לרובד שבו 

 נמצא
המבוטח

ביטוח ופיננסים



פירוט הפוליסות והכיסויים

טבלה תחתונה
בעמודה השלישית:

"סוג תגמולי הביטוח"
 במוסדהשוהה מבוטח )בגין שיפוי מסוג הם התגמולים סיעוד", "לאומית בפוליסת 
ראה מילון מושגים בסוף מצגת ההסברפיצוי )בגין מבוטח השוהה בבית(. או סיעודי( 

ביטוח ופיננסים



פירוט הפוליסות והכיסויים

טבלה תחתונה

העמודות הרביעית והחמישית:
"תוספות חיתומיות"

ו- "החרגות בגין מצב רפואי מסויים למבוטח מסויים"

ביטוח ופיננסים



פירוט הפוליסות והכיסויים

טבלה תחתונה

העמודה השישית: "מבנה הפרמיה"
 הביטוחתקופת במהלך  משתנההפרמיה סיעוד", "לאומית פוליסת לתנאי בהתאם 
  בטבלאותהנקובים בתאריכים בפועל הפרמיה תשלום במועד המבוטח לגיל בהתאם 

ראה מילון מושגים בסוף מצגת ההסברֿ, ובהתאם להצמדה לשינויים במדד.שבפוליסה

ביטוח ופיננסים



פירוט הפוליסות והכיסויים

טבלה תחתונה

בעמודות השביעית והשמינית:
 קרותולאחר הביטוח תקופת במהלך הביטוח סכום של ההצמדה אופן מצוינים 

מקרה הביטוח.
סיעוד"."לאומית לפוליסת רלוונטית אינה - עצמית" "השתתפות העמודה התשיעית: 

ביטוח ופיננסים



פירוט הפוליסות והכיסויים

טבלה תחתונה

בעמודה העשירית:
"פרמיה שנתית"

 שנתבמהלך מבוטח כל של לתשלום הנדרשת השנתית הפרמיה סך מופיע 
(.2019הדיווח )

ביטוח ופיננסים



פירוט הפרמיות

טבלה תחתונה

"סיעודלאומית "פוליסת בגין לתשלום שנדרשו הפרמיות פירוט 
 לתשלוםשנדרשו ש"ח ב- החודשיות הפרמיות מפורטות זו בטבלה 

(.2019לאורך תקופת הדיווח )ינואר עד מרץ 

פירוט הפרמיות שנדרשו לתשלום בגין פוליסת "לאומית סיעוד" במהלך שנת הדיווח - ריכוז חודשי של תשלומי פרמיה לשנה המדווחת

סה"כ דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר שם מלא, ת.ז. 

לידיעתך, קיימת אפשרות לקבל על פי דרישתך פירוט תגמולי הביטוח ששולמו לך בשנה האחרונה.

ביטוח ופיננסים



פרטי מבוטח

בטבלה זו מפורטים פרטיו האישיים של המבוטח כפי שהם רשומים במערכת.

 שלהלקוחות שירות למוקד לפנות נבקשך תיקונים, / שינויים ונדרשים במידה 
1-700-507-507"לאומית שירותי בריאות" טל: 

עדכון פרטים אישיים. אם ברצונך לעדכן הפרטים, נא פנה למוקד שירות לקוחות 1-700-507-507 
כתובת דוא"ל טלפון 3 טלפון 2 טלפון 1 מיקוד ישוב כתובת מצב

משפחתי
מין תאריך

לידה
שם מלא מס' ת.ז

ביטוח ופיננסים



מילון מושגים

 המבטח למבוטח, ולקבוע את החובות והזכויות המוטלות על כל אחד מהם.חוק שמטרתו להסדיר את היחסים בין - 1981חוק חוזה הביטוח תשמ”א -  •
שמטרתו להסדיר את זכאותו של כל תושב במדינת ישראל לשירותי בריאות.חוק  - 1994חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ”ד -  •
כאות לקבלת תגמולי ביטוח במקרה בו המבוטח יהפוך לבעל צורך סיעודי.ביטוח המקנה ז ביטוח סיעודי - •

דשי במשך תקופה המוגדרת בפוליסה וכל עוד המבוטח נמצא במצב סיעודי.תגמולי הביטוח ישולמו באופן חו
משולמים בקרות מקרה הביטוח ללא תלות כלשהי בהוצאות שהוציא המבוטח.תגמולי ביטוח קבועים מראש, ה פיצוי - •
וצאות שהוציא המבוטח בפועל. לרוב נקבע בפוליסה סכום החזר מכסימלי.תגמולי ביטוח שגובהם נקבע בהתאם לה שיפוי - •
בפוליסה. במהלך תקופת ההמתנה המבוטח אינו זכאי לקבל תגמולי ביטוח.תקופה שתחילתה במועד קרות מקרה הביטוח וסיומה מצוין  תקופת המתנה - •
תקופה אשר במהלכה זכאי המבוטח לכיסוי במסגרת הפוליסה.תקופת ביטוח -  •
רלוונטי ככל שמדובר בתגמולי ביטוח עיתיים.  משולמים למבוטח תגמולי הביטוח בגין מקרה הביטוח במסגרת הפוליסה.  התקופה אשר במהלכהתקופת תשלום תגמולי ביטוח - •
ם לתנאים הקבועים מראש בפוליסה, בנוסף להצמדה למדד המחירים לצרכן.פרמיה שגובהה משתנה במהלך תקופת הביטוח, בהתא פרמיה משתנה - •
מים למבטח ועל ידי המבטח במסגרת הפוליסה, הינו מדד המחירים לצרכן.המדד אליו יוצמדו כל התשלומים המשולסוג הצמדה -  •
סכום תגמולי הביטוח אשר המבטח ישלם במסגרת כיסוי הקיים בפוליסה.סכום ביטוח -  •
גילו של המבוטח במועד תחילת הביטוח. גיל כניסה - •
בחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח, לרבות בשל מחלה או תאונה.מערכת נסיבות רפואיות שאו מצב רפואי קודם / קיים - •
•  ADLActivities of Daily Living) ) לקום ולשכב.1ת להעריך את מוגבלותו של המבוטח ולקבוע האם הוא בעל צורך סיעודי: - פעולות יומיומיות אשר היכולת לבצען מאפשר . 

. ניידות.6. לשלוט על סוגרים. 5. לאכול ולשתות. 4. להתרחץ. 3. להתלבש ולהתפשט. 2

רך מידע כללי לקורא ואינו בא במקום הגדרתם בפוליסה "מכבי סיעודי".ההסבר בהודעה זו אודות מושגים שונים הוא לצו
עות של המושגים אשר מחייבת את המבטח היא זו המובאת בתנאי הפוליסה.המשמ

והנחיות הצבא המשתנות מעת לעת, והעלולות להגביל או למנוע מן החייליסת ביטוח כפוף, בעת שירות צבאי )סדיר, מילואים או קבע(, להוראות השימוש בפול
סה. מידע בדבר הוראות והנחיות הצבא האמורות מצוי אצל רשויות הצבא.מימוש זכויותיו על פי הפולי

לתשומת לבך - כל המפורט בדיווח שנתי זה כפוף לתנאי הפוליסה המלאים

ביטוח ופיננסים
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