מגדל חברה לביטוח בע”מ
מידע למועמד לביטוח רכב
מועמד לביטוח רכב יקר,
פוליסת ביטוח הינה מטריית ההגנה שלך מפני הפתעות לא נעימות בחיים ומטרתה להקטין את הסיכונים
הכלכליים העלולים להיגרם לך .מידי חודש ניזוקים ונגנבים אלפי כלי רכב בישראל .הרכב הוא נכס יקר ולכן
מומלץ לבטחו בביטוח רכב.
וודא כי התכנית מתאימה לצרכיך הביטוחיים.
ביטוח רכב  -צד שלישי מעל  3.5טון

עיקרי
הכיסוי
הביטוחי

ביטוחים
נוספים

ביטוח רכב  -מקיף מעל  3.5טון
 ביטוח מקיף לרכב מכסה אובדן או נזק
שנגרם לרכב הנקוב בהצעה זו כתוצאה
מהסיכונים המפורטים בסעיף  2לפרק 1
בבפוליסה לביטוח כלי רכב למעט כלי רכב
פרטי ומסחרי עד  3.5טון" (ראה לינק מצורף
לאתר מגדל  .)www.migdal.co.ilבמסגרת
ביטוח זה קיים גם:
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי
רכוש לרכב מכסה את חבות המבוטח בשל
רכוש המכסה את חבות המבוטח בשל נזק
נזק שיגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה
שיגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה
משימוש ברכב המבוטח הנקוב בהצעה על
משימוש ברכב המבוטח עד לגבול האחריות
פי המפורט "בפוליסה לביטוח כלי רכב
למקרה ולתקופה ,הנקוב בדף פרטי ביטוח.
למעט כלי רכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון"
מגדל
לאתר
מצורף
לינק
(ראה
 ,)www.migdal.co.ilעד לגבול האחריות
למקרה ולתקופה ,הנקוב בדף פרטי
הביטוח.
שבר שמשות לכלי רכב מסוג משאית או לכלי רכב מסוג אוטובוס
הרחבה זו מקנה החלפת שמשות שבורות בשמשות חדשות תחליפיות על ידי נותן שירות מטעם
המבטח ,על פי המפורט "בפוליסה לביטוח כלי רכב למעט כלי רכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון".
שרותי דרך וגרירה לכלי רכב מסוג משאית
הרחבה זו מקנה שרותי גרירה ,התנעת כלי הרכב ,תיקוני דרך קלים וחילוץ כלי הרכב על ידי נותן
שירות מטעם המבטח ,וזאת בהתאם למפורט "בפוליסה לביטוח כלי רכב למעט כלי רכב פרטי
ומסחרי עד  3.5טון".
הגנה משפטית
הרחבה זו מקנה למבוטח הגנה משפטית בהליכים משפטיים שהוגשו כנגד המבוטח בקשר
לתאונת דרכים ,באמצעות ייצוג ע"י עורך דין ,ויישא המבטח גם בהוצאות ההגנה בקשר להלכים
אלה.
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ביטוחים
נוספים
אפשריים

פרמיית
הביטוח
תקופת
הביטוח
חישוב
ערך
הרכב
במקרה
אובדן
גמור

מכשירים חשמליים
הרחבה זו מקנה הגנה במקרה של אובדן ו/או
נזק למכשיר חשמל המצוין ברשימה ,בהיותו
מותקן בכלי הרכב התקנה של קבע ,עד לסכום
הביטוח שצוין ברשימה.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי גוף
חבות שהמבוטח יהיה חייב בה על פי פקודת
הנזיקין (נוסח חדש) התשכ״ח  ,1968 -בשל
נזק גוף שנגרם לצד שלישי עקב שימוש ברכב
המבוטח בתקופת הביטוח ,עד לגבול האחריות
למקרה ולתקופה ,הנקובה בדף פרטי הביטוח.
הפרמיה מחושבת על פי פרמטרים שונים כגון :פרטי הרכב ,גיל הנהג וותק נהיגתו ,ניסיון תביעות,
הביטוחים הנוספים הנרכשים וכדומה.
כמצויין בדף פרטי ביטוח
תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בגין אובדן
גמור של כלי הרכב יחושבו לפי ערך השוק של
כלי הרכב ביום מקרה הביטוח ולא יעלו על סכום
הביטוח הרשום בדף הרשימה.
ערך השוק של כלי הרכב ייחושב לפי מחירון
הרכב "לוי יצחק" התקף ביום מקרה הביטוח
כולל ההפחתות והתוספות המפורטות במחירון
זה (כגון מועד עליה לכביש ,קילומטר ,עבר
תאונתי של הרכב ועוד ("המחירון").
לא מופיע כלי הרכב במחירון  -יקבע המבטח
את ערך השוק של כלי הרכב בהתאם לקביעתו
של השמאי.
מובהר כי ,לצורך קביעת ערך רכבך במקרה של
אובדן גמור או אובדן גמור להלכה (לפי המוגדר
בפוליסה) ,יובאו בחשבון המשתנים הרלוונטיים
לרכבך כולל ההפחתות והתוספות המפורטות
במחירון ,אשר יש הם כדי להשפיע על ערך
הרכב בהתאם לשיעור ההפחתה  /העלאה
הקבוע במחירון .כל המשתנים מובאים בחשבון
באופן מצטבר בהתאם למחירון.
לצורך חישוב הפחתה  /העלאה יילקח בחשבון
ערך רכב הבסיסי הרשום במחירון שאינו כולל
תוספות ואביזרים אף אם נרכשו אצל היצרן.
דוגמאות לחישוב תוכל לראות בטופס ההצעה
וכן בפוליסה.
יצויין ,דמי הביטוח המפורטים ברשימה לא
הושפעו מהמשתנים המיוחדים אשר יש בהם
כדי להשפיע על ערכו המקרה של אובדן
כאמור.
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החברה
אמצעי
תשלום
ודמי
אשראי

יש  -ראה סעיפי חריגים בכל פרק ו/או הרחבה ו/או כתב שירות.
כמו כן קיימים חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה המופיעים בתנאי הפוליסה.

 .1ביצוע התשלום במזומן:
תשלום במזומן ייחשב גם תשלום באמצעות כרטיס אשראי ,הוראת קבע ,המחאה  -עד 5
תשלומים .דמי הביטוח במזומן :הסכום הנקוב במפרט חישוב התעריף הנמסר על ידי הסוכן,
אשר גם נקוב ברשימה.
 .2ביצוע התשלום באשראי:
אשראי ייחשב תשלום באמצעות כרטיס אשראי ,הוראת קבע ,המחאה עד  8תשלומים .בגין
תשלום באשראי ,יגבו דמי אשראי המבוססים על שיעור הריבית לפי חישוב שנתי בהתאם לדין
הוא עד  6%סכומו של כל תשלום ,מספר התשלומים ,האם קיימת הצמדה ,מועדי התשלום
ודמי האשראי מפורטים ברשימה וכן במפרט חישוב התעריף הנמסר על ידי הסוכן.

לתשומת ליבך ,המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד .הפרטים המלאים בנוגע לתכניות,
מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים .למידע נוסף אנא פנה לסוכן הביטוח שלך.
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