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 בית חכם  –הנחה ברכישת ביטוח דירה תקנון 
 
 

 הגדרות .1

 בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהן על פי המשמעות שבצידם:
 
 

 .איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ "ביטוח ישיר/""החברה"

 מ"בע לתקשורת הישראלית החברה בזק "בזק"

 מכלול דמי הביטוח שנדרש כי ישולמו עבור רכישת פוליסה שנתית. " פרמיה"

אשר נרכשה  (יחדתכולה ו מבנההכוללת: פוליסת ביטוח לדירה ) "פוליסה"

בתקופת המבצע ולתקופת הביטוח ג ביטוח ישיר של החברה במות

מהחברה ביחס עליה חל המבצע. יובהר כי מדובר ברכישה חדשה 

תה מבוטחת על ידי החברה ילדירה המבוטחת )כלומר דירה שלא הי

 .(2016במהלך שנת 

שירות של בזק המשלב טכנולוגיה לניטור וצפייה של הנעשה בבית  "שירות בית חכם"

 ות אפשרות לניהול ושליטה על הביתבו מותקן המוצר לרב הלקוח

 הצפייניטור הבית, תנועה, טמפרטורה, לחות ואור ל מרחוק, חיישני

 אמת, אזעקה ומערכת שמע דו כיוונית וכיו"ב בנעשה בבית בזמן

כהגדרתה  שירות בית חכםבמהלך תקופת המבצע  מבזקמי שירכוש  "בזק לקוח"

 לעיל.

במהלך תקופת המבצע פוליסה כהגדרתה לעיל לקוח בזק שירכוש  "זכאי"

 .של החברה לאחר שעמד בכללי החיתום

 להלן. 2-3כמפורט בסעיפים ה ועל פי תנאי הכהגדרת "ההטבה"

 .  31.12.2017ליום  עדו 15.12.2016מיום  "המבצעתקופת "

; יובהר כי בפוליסות ממועד תחילת הפוליסהתקופת ביטוח של שנה  "תקופת הביטוח"

בהן תקופת הביטוח ארוכה או קצרה משנה, יחושב שיעור ההנחה 

 באופן יחסי לתקופת הביטוח בפועל.

 ההטבה .2

לקוח בזק הרוכש פוליסה כהגדרתה לעיל, בתקופת המבצע ולתקופת הביטוח במלואה, לאחר 

שעמד בכללי החיתום של החברה, יקבל הנחה בגובה של תשלום עבור שלושה חודשים מסך 

משיעורה  9/12פרמיית הביטוח לתקופת ביטוח מלאה )שנתית( )כלומר ישלם פרמיה של 

 לאמור בתקנון זה.המלא(, הכל בהתאם ובכפוף 

הנחה תחול גם על הוספת כיסוי של רעידת אדמה. לקוח שיבקש לרכוש פוליסה הכוללת 

 ריידרים נוספים יהיה כמובן זכאי לעשות כן, אך ההנחה לא תחול על ריידרים אלה.  

 .זכאות להנחה תופיע במפרט הפוליסהה
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 ההטבהתנאי  .3

 אם עמד בכל התנאים שלהלן במצטבר: מההטבהלקוח יהיה זכאי ליהנות 

 הלקוח רכש שירות בית חכם מבזק. 3.1

הלקוח הגיע לחברה לקבלת הצעה לפוליסה לביטוח דירה ורכישת פוליסה באמצעות לינק  3.2

 ייעודי שקיבל מבזק.

  .בתוך תקופת המבצעמלאה הזכאות ניתנת רק בגין רכישת פוליסה שנתית  3.3

או שניהם במהלך שנת הביטוח יהא זכאי להטבה  יבטל כיסוי למבנה או לתכולהאשר לקוח  3.3

 בשיעור יחסי בהתאם לתקופת הביטוח בפועל.

א ושיעורה ל ההטבהחישוב גובה ההנחה ייעשה במועד רכישת הפוליסה במהלך תקופת  3.5

 לעיל. 3.3בסעיף  ישתנה לאחר מכן למעט במצב המפורט

נהלי החברה ולביצוע החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף ל 3.6

 בדיקות החברה ביחס ללקוח.

 

 שונות .3

 חברה או עסק.החברה, לדירות בבעלות ההמבצע אינו פתוח לעובדי  3.1

 אין כפל מבצעים. 3.2

, לרבות תנאי הזכאות ההטבה )בתיאום עם בזק(החברה רשאית להודיע על שינויים בתנאי  3.3

בכל עת, לפי שיקול דעתה המלא, בכפוף להוראות הדין ובכפוף  במבצע, להשתתף

עד  ההטבהלהתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי לקוחות אשר עמדו בתנאי 

 להחלטה על שינוי תנאיו. 

 ההודעה על שינוי תינתן על ידי פרסום תקנון עדכני באתר החברה.

 כפופים לכל דין ו/או החלטת רשות ו/או החלטה שיפוטית. הוביצוע ההטבהתוקף  3.3

 השתתפות הלקוח במבצע תחשב הסכמה שלו לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה. 3.5

 כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 3.6

 ט.ל.ח. 3.7

 


