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קבלת הצעת הביטוח תיעשה על ידי מורשה מטעם 
 החברה

 מספר סוכן שם הסוכן/סוכנות 

 מספר פוליסה )ימולא על ידי המבטח לאחר אישור ההצעה( אושר על ידי     התקבל לביטוח בתאריך 

  

 

 

 

 כל הרשום בלשון זכר משמעו גם בנקבה

 שהינו בעל הרכב הרשום ברישיון הרכבהמועמד לביטוח  א. פרטי 
 אם תאגיד סמן  מספר ת.ז/ח.פ שם משפחה                 שם פרטי

 תאגיד  ☐

 מין תאריך לידה             תאריך הוצאת רישיון נהיגה

 זכר ☐

 נקבה ☐

 מצב משפחתי

 אלמן ☐רווק  ☐

 גרוש ☐נשוי  ☐

 emailכתובת דוא"ל                     

 פקס טלפון נייד טלפון

 פרטי מגורים מיקוד יישוב מס' רחוב 

 בית פרטי/קרקע/דו משפחתי ☐

 קומה ___ מתוך ___ –משותף  ☐

  

 E-MAIL                          כתובת דואר אלקטרוני לצורך קבלת דיוורים:                                                                                      
 

 מספר זהות/ח"פ שם מבוטח נוסף בפוליסה

 

 ב. פרטי הרכב
 סוג הרכב

 פרטי )לא כולל אופנוע( ☐

 טון 5.3מסחרי עד  ☐

 בעלות

 חברה ☐פרטית  ☐

 תחילת מועד הבעלות:
___/___/___ 

 הרכב פטור ממסים? כן/לא ☐
 שמשות הרכב

  ☐לא  ☐כן  –שלמות ותקינות 

 פנסי הרכב

 ☐לא  ☐כן  –שלמים ותקינים 

 סמ"ק/משקל הצבע מספר השלדה דגם שם היצרן

 קוד דגם הרכב ב"לוי יצחק" הרישוימספר 
 )ככל שקיים(

 שנת ייצור/מועד עליה לכביש

אוץ -מד
 נוכחי

 הרכב יובא לישראל בייבוא אישי סוס-כוח

 כן  ☐

 לא  ☐

 מקוריות הרכב

 ליסינג ☐פרטי בלבד   ☐

 אחר, פרט ___________ ☐

 

 

 

 תאריך _______________ בחצותמתאריך _____________ עד   תקופת הביטוח
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 ג. פרטי השימוש ברכב
 השימוש מטרות

 
 למטרת רווח בשכר נוסעים הסעת ☐     נהיגה הוראת ☐      המבוטח של עסקו ☐     חברתיות פרטיות ☐
 
 גרירה בשכר ☐סחר ברכב          ☐עבודות חקלאיות        ☐השכרה                  ☐
 

 אחר __________________ ☐הובלת סחורות בשכר          ☐תחרות ומבחני כושר רכב              ☐

 ד. פרטי הכיסוי המבוקש
 להלן 'ה בסעיף למפורט כפוף( חובה ביטוח( 
 * מקיף ביטוח 
 תאונה ללא מקיף    המבוטח לרכב ,ותאונה מכל סוג שהוא התהפכות ,מקרית התנגשות עקב כיסוי על הנני מוותר. 
 * גניבה ללא מקיף     המבוטח לרכב ),גניבה ניסיון ובעת גניבה כדי תוך או גניבה עקב כיסוי כולל ( אךגניבה כיסוי על מוותר הנני. 
 שלישי צד               המבוטח לרכב לנזקי רכוש כיסוי על הנני מוותר 
 עצמית ביטול השתתפות + שלישי צד     המבוטח לרכב רכוש לנזקי כיסוי על הנני מוותר 



 )הפוליסה לתנאי הכיסויים כפוף יתר( לא / כן :מוגדלת עצמית בהשתתפות בוחר הנני - גניבה ללא מקיף או מקיף בביטוח *
 תמורת הביטוח סכום להגדלת ₪. 500,000 הוא צד שלישי או ביטוח מקיף ביטוח במסגרת צד שלישי רכוש לנזקי האחריות גבול

 .להלן ז סעיף עיין – תשלום
 

_______________________X תאריך ____________________ שם_____________________חתימה 

 

 ה. ביטוח חובה
 
 

 קבוע באופן ברכב הנוהגים מספר: _   _ 

 ברכב הצפויים לנהוג הנהגים של כל האחרונות השנים בשלוש רישיון פסילות 'מס :היסטוריית הרשעות: _   _ 

 לנהוג הצפויים הנהגים כל של האחרונות השנים בשלוש חובה רכב לתביעות בביטוח שהביאו התאונות 'מס :תביעות היסטוריית 
 ____ :ברכב

 ברכב לנהוג הצפוי ביותר הצעיר האדם: 

 הוצאת שנת        _      :לידה תאריך            _      :פרטי שם _____________ :משפחה שם ___                     ז.ת
 _           :רישיון

 נשוי :משפחתי מצב זכר נקבה :ביותר הצעיר הנהג מין

העיקרי הנהג הוא ביותר הצעיר האדם האם נשוי לא 

 לא   כן   ?ברכב

 בטיחות מערכת מאפיין:  כלל לא קיימת ☐ RING S.O.S  ☐ AWACS  ☐ FCW    ☐ LDW 

__ 

 

 

 ו. פרטי הנוהגים ברכב
 _ שנים.____גיל הנהג הצעיר ביותר:   כל נהג  

 שנים / *נהג חדש.____   (:לאותו סוג רכב מבוקש)וותק נהיגה מינימאלי של כל הנהגים ברכב 
 (נהגים 5עד )נהגים נקובים בשם  
 

 תאריך הוצאת
 רישיון

 תאריך
 לידה

 תעודת מספר המין
 זהות

 שם
 הפרטי

 שם
 משפחה

      

      

      

 

 רכב לאותו סוג ,חודשים 12 מ פחות נהיגתו שוותק נהג – חדש נהג
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 ז. כיסויים נוספים בתשלום

 
 

 שירות כתבי. ח
כן   ☐ג. כיסוי שבר שמשות                                                                                            לא ☐  כן ☐א. מנוי לשירותי דרך וגרירה  

 לא ☐

 ☐באמצעות זברה   ☐                                                                                             באמצעות דרכים ☐באמצעות זברה   ☐

 באמצעות דרכים

 לא ☐כן    ☐ב. כיסוי לרכב חלופי   

 באמצעות דרכים ☒באמצעות זברה   ☐

 שנים ו/או ותק נהיגתו פחות משנתיים ו/או הינו  42במקרה בו המשתמש ברכב אינו בן למעלה מ

 לכל יום זכאות לרכב חליפי. ₪ 53בשיעור של נכה יהיה זכאי לפיצוי בגין תחבורה אלטרנטיבית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  אמצעי לרבות) םשאינם אינטגראליי אביזרים בעבור לרכב מיוחדות תוספות 1. 
 :נכה ואביזרי) שמע לרבות ,אלקטרוניים אביזרים ,גז מערכת ,שבו מיגון

 ) מורשה מאת מתקין הערכה או רכישה לחשבונית ףכפו (

 

  

 ח"ש _                     שווי _                   הפריט

 כן  לא      ) הבסיסית מהפרמיה 3% ( תוספתומשביתים שובתים פעולות 2. 
 לא  כן) הבסיסית מהפרמיה 3% מהומות( תוספת 3.
 :מטה עצמית השתתפות לבחירת בכפוף אדמה רעידת 4.
 הרכבמשווי  0.14% ( פרמיה₪ 1,500 עצמית השתתפות ( 
 הרכבמשווי  0.12% ( פרמיה₪ 2,700 עצמית השתתפות ( 
 הרכבמשווי  0.07% ( פרמיה₪ 6,000 עצמית השתתפות ( 
.5  1,000,000₪ - ל שלישי צד אחריות הגדלת גבול. 
 לא כן  ישראל ומועדי בשבתות נהיגה 6.
 :העצמית ההשתתפות גובה את בחר .תאונה עקב "ערך ירידת" 7.

 1.5% סימוןבהיעדר  מחדל ( ברירתהרכב משווי ( 
 5% בסיסית מפרמיה 4% ס"ע ההנח (   הרכב משווי ( 
 בסיסית מפרמיה 3% ( תוספתעצמית השתתפות ביטול ( 

 לא  כן    משפטית הגנה 8.

  לא  כן    תוארמו םיסנפל יוסיכ .9
 זברה באמצעות              דרכים באמצעות 

 לא  כן     רומג ןדבוא ףסונ יוציפ.10

 ____________ הרישיון לפי הרכב הרישום של תאריך
 ) לכביש עליית הרכב מיום חודשים 24 עד לרכוש ןנית (

 

 ח"ש _                     שווי _                   הפריט
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 )מקיף בלבד(ח. אמצעי מיגון ברכב 

 
 

 תגמולי ביטוח  .ט

 
 

 )מקיף בלבד( שעבוד .י

 חברה/הבנק שם  חברה פ.ח/בנק סניף כתובת

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :( להלןהחברה ידי על כנדרש המיגון אמצעי קיום אי כי לי ידוע 1.

  ידוע לי כי .עלול להביא לביטול הפוליסה ,לרבות אי הפעלתם ")האמצעים"

 לרבות אי הפעלתם עלול לגרום ,אי קיום האמצעים ,בקרות מקרה הביטוח 

 בהתאם והכול הביטוח תגמולי של מלאה שלילה או משמעותית הפחתה

 2.-1981.א"תשמ ,לחוק חוזה הביטוח 21 -ו  19 18,להוראות סעיפים 

 אמצעי התאמת/התקנת אישור למבטח להמציא מתחייב הנני

 .עריכת הביטוח ממועד יום 14 תוך ברכב המיגון

תאריך: 

.......................................

 ........................ 

מס' תעודת זהות: 

.......................................

 

 :ברכב הקיים המיגון אמצעי את סמן

 (34) מקורי אימובילייזר 

 (37) עלוקה( מקשים לוח + 34 רמה ( 

 (38) אלחוטית נוספת עלוקה + 37 רמה 

 (44) למוקד ( מחוברתפעילה איתור מערכת + 38 רמה( 

 (51) רדומה איתור מערכת + 44 רמה (PAL) 

 

 

טון המחירון, המשמש בסיס לקביעת ערך השוק של הרכב בעת תשלום תגמולי ביטוח  5.3בביטוח מקיף לרכב פרטי או מסחרי עד 
וצאת תעבורה בגין אובדן מוחלט של כלי הרכב או גניבתו, הוא "מחירון מכוניות משומשות וחדשות", כפי שיפורסם ע״י יצחק לוי בה

וסקרים בע״מ, סמוך לפני קרות מקרה הביטוח. במחירון זה מופיעות טבלאות המפרטות משתנים שונים המשפיעים על ערך 
בחשבון בעת קביעת ערך השוק של הרכב לצורך תגמולי הביטוח, ותגמולי הביטוח יוגדלו או  ויילקחמכונית משומשת. משתנים אלו 
שיעורי השינוי המופיעים במחירון הנ״ל. מובהר בזאת כי סכום דמי הביטוח )הפרמיה( בגין הרכב  יופחתו בגין משתנים אלו על פי

 2-צורו קודמת ליום קרות מקרה ביטוח ביי המבוטח לא הושפע בשל משתנים אלו. לדוגמא: אם הרכב המבוטח הוא רכב ששנת
משווי הרכב המופיע במחירון. ולדוגמא:  2%המחירון הנ״ל, '׳י פע"יופחתו,  -שנים, והוא היה בבעלותם של שלושה בעלים קודמים 

שנים, מחירו במחירון מותאם לרכב שנסע במשך זמן זה  2-אם שנת הייצור של הרכב המבוטח קודמת ליום קרות מקרה הביטוח ב
 במחירון. לשווי הרכב המופיע 2%יוספו, עפ'׳י המחירון הנ"ל,  -ק"מ  22,000ק"מ בממוצע. אם הרכב נסע רק  00,000
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 צד שלישי או מקיף רכב בביטוח האחרונות השנים בשלוש מבוטח הייתי לא 

 כמפורט מבוטח הייתי: 

 .הביטוח עריכת ממועד יום 14 מעלה תוך כמוצהר ביטוחי עבר אישור למבטח להמציא מתחייב הנני

 _____________ X חתימה                           תאריך

 

 

 

 

 

 

 
 ביטוחי עבר .יא

 

 
 תקופה המבטח שם רכוש תביעות 'מס גוף תביעות 'מס גניבות 'מס

    
 אחרונה שנה

    
 שנתיים לפני

    
 שנים שלוש לפני

 
 
 

 

 לבטל  סוכן מינוי כתב .יב

 

 

 הצהרת המבקש/מציע  .יג
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 . קבלת דבר פרסומתיז

הרינו להודיעך כי קיימת אפשרות שתקבל מאת החברה או מאת חברות אחרות בקבוצת הראל אליהן יועברו פרטיך 

)ככל שנתת הסכמה להעברת פרטיך אליהן(, הצעות שיווקיות ודברי פרסומת על מוצרי ושירותי החברה ו/או 

הראל, לפי העניין, באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר  החברות בקבוצת

(SMS אם אינך מסכים לקבל הצעות שיווקיות ודברי פרסומת כאמור, באפשרותך להודיע על סירובך או לשנות .)

תך באתר האינטרנט של בחירה קודמת, בכל עת באמצעות "טופס אי קבלת פרסומות והצעות שיווקיות" העומד לרשו

או באמצעות פניה בכתב לכתובת: בית הראל, חטיבת ביטוח כללי, אבא  www.hr1.co.il/pirsumהחברה בכתובת 

 .23-7977777, או באמצעות פנייה טלפונית למספר 9511125, רמת גן 1591, ת"ד 3הלל 

 

 . הסכמה לשימוש במידעחי

הסכם, כי המידע הכלול במסמך זה, כמו גם מידע נוסף אודותיי, אני מסכים, מעבר למתחייב על פי דין או 

המצוי או שיהיה מצוי בידי חברות אחרות בקבוצת הראל )הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ וחברות 

בנות שלה( ישמש את החברות בקבוצת הראל ו/או מי מטעמן, גם לכל עניין הקשור ביתר מוצרי ושירותי החברות 

צת הראל )בתחום הביטוח, החיסכון ארוך הטווח והפיננסים( ובשיווקם, לרבות כדי לאפשר לחברות כאמור בקבו

להביא לידיעתי מידע על מוצרים ושירותים, וכן לשימושים נוספים הנלווים לשימושים האמורים לעיל ונדרשים 

 שמה ומטעמה של קבוצת הראל.לשם השלמתם, זאת אף באמצעות העברתו של המידע לצדדים שלישיים הפועלים ב

 

: ועמד לביטוחתאריך: ..................................................................... שם המ

......................................................................... חתימה:    

................................................................................ 

 

 . הצהרת סוכן לבירור צרכי המועמד והצעת ביטוח התואמת לצרכיויט
אני מאשר כי ביררתי את צרכי המועמד/ים לביטוח בהתאם להוראות חוזר המפקח על הביטוח לעניין צירוף 

לפוליסת ביטוח קיימת, התואם/ים לביטוח והצעתי לו/הם ביטוח ו/או הוספת כיסוי, הרחבה או כתב שירות 

 לצרכיו/הם.

 

תאריך: ..................................................................... שם הסוכן: 

......................................................................... חתימה:    

................................................................................ 

 

 
 
 
אני הח"מ ........................................... מצהיר/ה בזה שהתשובות הינן נכונות, מלאות  .1

וכנות ושלא העלמתי כל עניין מהותי הנוגע לביטוח זה. הנני מסכים/ה להודיע לחברה על כל שינוי 

, או על דבר סידור שיחול בעל עניין מהותי, לרבות שינוי שיחול במקצועי או במשלוח יד, במצב בריאותי

ביטוחים נוספים. כמו כן, הנני מסכים/ה שהצעה זו והצהרתי, בין שנכתבו על ידי ובין שלא על ידי, 

חברה לביטוח בע"מ. אני מסכים/ה לקבל את הפוליסה הנהוגה  שירביטתשמשנה יסוד לחוזה שביני ובין 

 בחברתכם ומתחייב/ת לשלם את הפרמיה במגיעה בגינה.

ה! כדי למנוע אי הבנות ואי דיוקים, הנך מתבקש/ת לקרוא את הפוליסה ואת דף המפרט מציע/ה נכבד/ .5

בהקדם האפשרי, בכל מקרה שבו תמצא/י כי  הערותייךאחרי הפקת הפוליסה ולהעיר את  אלייך שישלחו

 הפוליסה אינה תואמת את הצעתך.

 המידע הכלול במסמך זה ניתן מרצוני והסכמתי המלאה. .3

פרטים של אדם אחר בטופס זה, אלא אם יידעת אותו על כך וקיבלת מראש את הסכמתו אינך רשאי למסור  .7

 לשימוש הראל במידע כאמור בטופס זה ובהסכמות שתסמן.

 

.................................  מס' תעודת זהות: יך: ......................תאר

  : מועמד לביטוח..... חתימת ה....................................................
............................................................................ 

אף שאין חובה חוקית למסור חלק מהמידע המתבקש במסמך זה, המידע הכרחי לצורך הצטרפותך לפוליסות ולטיפול 

בחברה ובחברות אחרות בקבוצת הראל )הראל השקעות שמר ויעובד ייאסף, יי בעניינים הקשורים בהן. המידע

בביטוח ושירותים פיננסים בע״מ וחברות בנות שלה( וצדדים שלישיים הפועלים עבורן והן ו/או מטעמן תעשנה 

בו שימוש, לצורך הטיפול בפוליסה ולמטרות לגיטימיות אחרות, לרבות תחשיבים אקטואריים. פרטים נוספים 

 פרטיות שבאתר החברה.ניתן למצוא במדיניות ה

, אם ברשותך פוליסת ביטוח בתוקף, עליה הנך מבקש להוסיף כיסוי נוסף, הרחבה או כתב שירות, לידיעתך

הוספתם נתונה לבחירתך, והנך רשאי לבחור בהם או לוותר עליהם, מבלי שהדבר יפגע ביתר תנאי הפוליסה. 

 וש כיסוי להרחבות לאותו פרק.לא ניתן לרכ -תשומת ליבך כי בהיעדר כיסוי לפרק מסוים
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 לרכב. הסכמה על שימוש במידע לצורך כיסוי בביטוח חובה כ

 הריני מאשר ומסכים בחתימת ידי כי:

)להלן התקנות(, חלק  5227-על פי הוראות תקנות ביטוח רכב מנועי )הקמה וניהול של מאגרי מידע( התשס"ד .1

לעיל, שישמשו לצורך מתן כיסוי ביטוחי בביטוח חובה לרכב )להלן התעודה( על מפרטי המידע שנמסרו על ידי 

נתוני החיתום(, יועברו למאגר המידע -)להלן 1572-פי הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש( תש"ל

 מאגר המידע( שהוקם על פי הוראות התקנות וייבדקו באמצעותו.-)להלן

עם מאגר המידע או במקרה של הפקת תעודה שלא בשעות פעילות מאגר המידע, במקרה של תקלה טכנית בתקשורת  .5

 (.BATCHתוכל הראל חברה לביטוח בע״מ לאמת את נתוני החיתום על ידי העברתם למאגר המידע באצווה )

 

תאריך: ............................................................... מס' תעודת זהות: 

.................................................... חתימת המועמד לביטוח:    ...........

..................................................................... 

 

 . אחזור מידע אישיאכ

לידיעתך, לצורך ייעול ושיפור השירות הניתן על ידי "הראל", ככל שההצעה תאושר ותופס פוליסת ביטוח 

"אזור האישי" שלך -המידע, הדיוורים והמסמכים, אשר ישלחו אליך מחברת הראל, יופיעו במסגרת ה –בהתאם 

 באתר הראל.
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 הגביה אופן .יד

 הביטוח דמי תשלום

 :הבאות מהאפשרויות אחת לפי לתשלום דמי הביטוח ניתנים
 ) .אשראי דמי של תוספת ( ללאהביטוח תחילת ימים מיום 28 אחד בתוך בתשלום     1.

 :הבאות מהאפשרויות באחת קבע או הוראת אשראי כרטיס באמצעות     2.

 .אשראי דמי תוספת ללא - ורצופים חודשיים שווים תשלומים 5 עד 2.1.

 במועד הידוע המדד בין "),המדד" :להלן( לצרכן המחירים למדד צמודים יהיו התשלומים .ורצופים שווים חודשיים תשלומים 8 לבין 6 בין 2.2.

 .על הסך בתשלום במזומן 2.2%בשיעור של  אשראיתחילת הביטוח ועד למדד הידוע במועד התשלום ובתוספת דמי 

 התשלום במועד הידוע למדד ועד הביטוח תחילת ביום הידוע למדד צמודים יהיו התשלומים .ורצופים חודשיים שווים תשלומים 12 לבין 9 בין 2.3. 

 .במזומן לתשלום הסך על 2.5% של בשיעור אשראי דמי ובתוספת בפועל

 .הביטוח תקופת תום לפני ימים 25 לפחות יפרע שהתשלום האחרון כך התשלומים מספר יעודכן ,משנה קצרה תקופת ביטוח של במקרה     3.

 .המקורית פי הפוליסה על שנותרו התשלומים יופחת מיתרת או יתווסף ,הביטוח תקופת במהלך שתבוצע לפוליסה תוספת בגין זיכוי/חיוב     4.

 .לשנה 6% אפקטיבית בשיעור על בסיס ריבית חושבו האשראידמי  ,לעיל כאמור ,הביטוח בתשלומים דמי פירעון אפשרויות בכל     5.

 

 טו.
 

 

 ל"בדוא לשימוש הסכמה .טז

. 
 _______________ X חתימה                               תאריך
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 . פרטי התשלוםיז

 
 (בלבד הביטוח סוכן י"ע לטיפול הסוכן אישור. יח

 :טל׳   :.ז.ת   :'גב/מר עם דיברתי  :בשעה   :בתאריך כי בזה לאשר הריני

 כרטיס וכל ,כאן מפורטים פרטיו אשר ,האשראי כרטיס באמצעות שרכש הביטוח ות/פוליסת בגין התשלומים את שישלם ,במפורש לי אישר הכרטיס בעל כי בזאת מאשר אני

 רשאית תהיה מ"בע לביטוח חברה שהראל לכך הסכמתו את וקיבלתי הכרטיס לבעל הודעתי .אחר מספר וישא זה בטופס נקוב שמספרו הכרטיס במקום שיונפק אחר אשראי

 הסכם לפי ובמועדים בסכומים ביטוח פרמיות בגין ,האשראי כרטיסי לחברת מ"בע לביטוח חברה הראל שתפרט כפי לעת מעת חיובים האשראי כרטיסי לחברת להעביר

 .מ"בע לביטוח חברה הראל לבין הפוליסה בעל בין הביטוח

 

 "טלפונית הוראה" :הכרטיס בעל לחתימת המיועד במקום לרשום נא ,הלקוח נוכחות ללא דואר/בטלפון מתבצעת העסקה אם

 :סוכנות / הסוכן חתימת     :הסוכן שם    :תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X תאריך: _ _______ חתימה 

 

 /____    עד בתוקף            ___________________ אשראי שמספרו כרטיס בעל _________________ .ז.ת _________           _ מ"הח אני
 כמשמעותו בתנאי הצטרפות להסדר כרטיס האשראי, בסכום שיהיה נקוב ברשימת החיוביםנותן לכם בזאת הרשאה לחייב את החשבון 

 שיומצאו לכם ע"י הראל חברה לביטוח בע"מ ואשר מספר כרטיסי האשראי שלי יהיה נקוב בהם. הוראה זו נחתמה על ידי מבלי לנקוב במספר
 וח בע"מ להעביר למנפיקת הכרטיס חיובים מעת לעת, כפי שתפרטהתשלומים ובסכומיהם, הואיל וניתנה על ידי הרשאה להראל חברה לביט

 הראל חברה לביטוח בע"מ למנפיקה. סכומי החיובים ומועדיהם ייקבעו על ידי הראל חברה לביטוח בע"מ על פי תנאי התשלום של פוליסת/ות
 בע"מ. הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס הביטוח והשינויים שיחולו בהם מעת לעת. הרשאה זו תפקע בהודעה שלי להראל חברה לביטוח

 שיונפק וישא מספר אחר, כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב בשובר זה. היה ופוליסת/ות הביטוח הנ"ל בהראל חברה לביטוח תחודש/נה, יחויב כרטיס
 האשראי בגין החיובים הנובעים מחידוש הביטוח הנ"ל בהתאם.

 למהידוע לי כי תשלום דמי הביטוח הנ"ל יבוצע בעבור המבוטח/ים וכי כל החזר של דמי הביטוח, אם יוחזר, יוחזר באמצעות אמצעי התשלום שבו שו
 .הפוליסההפוליסה, אלא אם מכל סיבה טכנית ו/או שיקול אחר של החברה, יוחלט כי יוחזרו דמי הביטוח לבעל 

 .יודגש, כי כל תשלום אחר, אשר על החברה לשלם מכח הפוליסה/ות או בהקשר אליה/ן יבוצע לפקודת המבוטח בלבד בכפוף להוראות הדין
 אני הח"מ, 

 

 _______________ Xה חתימ                           __ :תאריך       
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 ומסחרי פרטי רכב ביטוח פוליסת בעניין ביטוח חוזה כריתת לקראת לביטוח למועמד מהותי מידע דף

 (0202 דצמבר מהדורת) שלישי צד ונזקי רכוש נזקי טון 5.3 עד

 . רכב לביטוח פוליסה במסגרת לרכישה הניתנים הכיסויים עיקרי לגבי מתומצת כללי הסבר להלן ■

 לביטוח נועדה זו פוליסה". לביטוח צירוף" 5212-1-7 חוזר לדרישת בהתאם לך נמסר זה מהותי מידע

 .הרכב

 אנא. לצרכיך בהתאם, מהם חלק רק או הפרקים כל את לרכוש ניתן. פרקים מספר כוללת הפוליסה ■

 .הרלוונטיים הכיסוי בעיקרי עיין

 תנאים וכן, הפוליסה פרקי כל על חלים אשר כלליים וחריגים תנאים כוללת הפוליסה כי בזה מובהר ■

 -המלאה לפוליסה מופנה הנך זה בעניין מפורט למידע -בנפרד פרק כל על חלים אשר ספציפיים וחריגים

 בכתובת חברתנו באתר גם בה לעיין ניתן ובנוסף הפוליסה את מהסוכן לבקש ניתן, לנוחותך

www.shirbit.co.il. 

 להפקת הביטוח חברת של הסכמה או/ו אישור או/ו ביטוחי כיסוי להוות כדי זה במסמך באמור אין ■

 .עבורך ביטוח פוליסות

 .הביטוח חוזה כריתת את לאשר וכן המהותי המידע פרטי קבלת לאשר תידרש הפוליסה הפקת לפני ■

 הרכב ביטוח -' א פרק

, מקרית התנגשות התלקחות, ,התפוצצותברק, , מאש כתוצאה לרכב שיגרם נזק או אבדן מכסה זה פרק

סיון יגניבה, תוך כדי גניבה ובעת נכל נזק שנגרם עקב , גניבה, שהוא סוג מכל תאונה, התהפכות

 המפורטים ולחריגים לתנאים ובכפיפות זדון ומעשהשלג, ברד, התפרצות הר געש , סערה, שיטפוןגניבה, 

 .הפוליסה בתנאי

 רכוש נזקי בשל שלישי צד כלפי אחריות ביטוח -' ב פרק

 ובנוסף, הביטוח בתקופת המבוטח ברכב משימוש כתוצאה שלישי צד של לרכוש שייגרם נזק מכסה זה פרק

 עצמית השתתפות תשלום בשל מוכחים הפסדים בגין שיפוי גם כולל הכיסוי. המבוטח של משפט הוצאות

שבו ניתן  ביותר הקרוב למקום  הרכב של והעברתו לשמירתו הוצאות וכן תביעות היעדר הנחת ואבדן

 .התאונה לאחר חפצו למחוז שלישי צד של הגעתו והוצאותלתקן את הנזק 

 נוספים כיסויים -' ג פרק

 כתוצאה לרכב נזקבגין  רכוש תמורת דמי ביטוח נוספים כיסוי ול' א לפרק הכיסוי את להרחיב ניתן

 גמור באובדן נוסף פיצוי, משפטית הגנה ביטוח, אדמה מרעידת, ומהומות מפעילות שובתים ומשביתים

 .מראות צד ופנסים, אלקטרונייםלתוספות מיוחדות לרכב כגון אביזרים  ביטוח

 הפוליסה במסגרת לרכוש שניתן שירות כתבי

 . , כתב שירות שבר שמשות, כתב שירות רכב חלופיוגרירה דרך שירותיכתב שירות 

 ביטוח חובה )אותו יש לרכוש בנפרד(
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לנוסעי פוליסת ביטוח חובה לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי, מכסה נזקי גוף שיארעו למבוטח, 

 הרכב או לכל אדם שנפגע בתאונת דרכים בה מעורב הרכב המבוטח.

 תשומת ליבך!

יש לענות תשובות מלאות וכנות על כל השאלות שנשאלות או תשאל בהצעת הביטוח או בעל דרך אחרת. 

אי גילוי עניין מהותי או תשובה שאינה מלאה או כנה עלול להשפיע על תשלום תגמולי ביטוח במקרה 

 ק.של נז

 

 

הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין 

 האמור בדף מידע מהותי זה ובין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה


