מידע למועמד לביטוח רכב חובה
מועמד לביטוח יקר,
ביטוח חובה לרכב מחויב על פי חוק ונועד לכיסוי מקרים של נזקי גוף מתאונה.
נסיעה ללא ביטוח חובה בתוקף הינה עבירה פלילית ,לכן כל אדם שנוהג בכלי רכב חייב לוודא כי קיים ביטוח חובה בתוקף.
ביטוח החובה הינו ביטוח שתנאיו קבועים בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים)ביטוח()תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב
מנועי( תש“ע .2010
חשוב לוודא כי הביטוח נרכש בהתאם למאפיינים המתאימים לכל נהג הצפוי לנהוג בכלי הרכב ולכלי הרכב המבוטח.
עיקרי הכיסוי
הביטוחי

ביטוח חובה
ביטוח חובה לרכב:
ביטוח זה מכסה מצב בו הרכב היה מעורב בתאונת דרכים ,כהגדרתה להלן ,בהתאם להוראות חוק
הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה.1975 -
תאונת דרכים הינה מאורע בו נגרם לאדם נזק גוף כגון :מוות ,מחלה ,פגיעה או ליקוי גופני ,נפשי או
שכלי ,לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף הנפגע עקב שימוש
ברכב מנועי כגון :נסיעה ברכב ,כניסה לתוכו או ירידה ממנו ,החנייתו ,דחיפתו או גרירתו ,טיפול דרך
או תיקון דרך ברכב .כמו כן ,יראו כתאונת דרכים מאורע שנגרם עקב התפוצצות או התלקחות של
הרכב ,שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו ,אף אם אירעו על
ידי גורם מחוץ לרכב וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע
שנגרם עקב ניצול הכוח המכאני של הרכב.

פרמיית הביטוח הפרמיה נקבעת על-פי פרמטרים שונים כגון :גיל הנהג ,מגדר הנהג ,ותק נהיגה ,נפח מנוע של כלי
הרכב המבוטח ,מערכות בטיחות מיוחדות.(ESP, FCW, LDW) ,
תקופת הביטוח

התקופה המתחילה בתאריך תחילת הביטוח הנקוב בתעודת הביטוח ,אך לא לפני המועד שבו
הוחתמה תעודת הביטוח בחותמת הבנק ,ומסתיימת בחצות בתאריך פקיעת הביטוח הנקוב בתעודת
הביטוח; לעניין זה "חותמת הבנק"  -לרבות חותמת שהפיק מבטח בתיאום עם הבנק ,שהמפקח,
כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( התשמ"א ,1981-אישר כי יש בה כדי להבטיח
את מטרות פקודת הביטוח.

חריגים וסייגים
לחבות החברה

יש  -ראה חריגים כלליים לפוליסה המופיעים בתנאי הפוליסה.

אמצעי תשלום

באמצעות הסוכן בכרטיס אשראי )עד  8תשלומים ללא דמי אשראי(.
באמצעות הבנקים ניתן לשלם במזומן וכרטיס אשראי.
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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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