
 

  השתתפות עצמית מוגדלת בביטוח מקיף – 91-6192חוזר אלמנטרי 

 6102 יביול 4         
 0106102חוזר אלמנטרי מס'          

 סוכן/ת נכבד/ה
 
 

 השתתפות עצמית מוגדלת בביטוח מקיף 
 
 

הנחה תמורת לאפשרויות תוכל להציע למבוטחיך  ,ביולי( 4יום )החל מה אנו שמחים לעדכנך כי

 בביטוח מקיף בענפי "הפניקס זהיר" ו"רכבית". מוגדלתהשתתפות עצמית 

 

בהתאם  ,דלתגוחה ביחס לסכום ההשתתפות העצמית המלהלן טבלה המשקפת את שיעורי ההנ

 :הרכב המבוטח במועד תחילת הביטוח לערך

 

 השתתפות עצמית

 עצמיבנזק 

 הרכב ערך

 בש"ח
 שיעור ההנחה

00444 ₪ 

 06.0% 01,111עד 

01,110-011,111 5.0% 

011,110-001,111 0% 

001,110-411,111 4% 

00444 ₪ 

 61% 01,111עד 

01,110-011,111 06.0% 

011,110-001,111 5.0% 

001,110-411,111 0% 

00444 ₪ 

 60% 01,111עד 

01,110-011,111 05.0% 

011,110-001,111 06.0% 

001,110-411,111 5.0% 

 
  



 

  השתתפות עצמית מוגדלת בביטוח מקיף – 91-6192חוזר אלמנטרי 

יהיה המבוטח זכאי להטבה  ,ברשת "מוסכים שבאחריות"מבוצע תיקון הרכב כאשר מודגש כי 

 :פניקס" דהיינוהמקובלת ב"

  00444בסך של  תופחתההשתתפות העצמית ₪:  040444בנזק עד   .₪ 

 ההשתתפות העצמית לכדי תופחת -₪  2,111 של עצמיתאם המבוטח בחר בהשתתפות  :לדוגמא

0,111  .₪ 

  מהנזק 04%בשיעור של  תופחתההשתתפות העצמית ₪:  040444בנזק העולה על. 

 ₪  60,111של  בסךגרם לרכב נזק ונ₪  2,111 של עצמיתבהשתתפות בחר אם המבוטח  :לדוגמא

 ₪. 0,011לכדי ₪  6,011ההשתתפות העצמית בסכום של  תופחת -

 

 הבהרות:

 המוגדלת ע"י המבוטח.מצ"ב נספח לטופס ההצעה לבחירת ההשתתפות העצמית  .0

 חובה להחתים את המבוטח על הטופס כתנאי לרכישת ההנחה ולצרפו לארכיון הפוליסה.

 ערך הרכב במועד תחילת הביטוח הינו ערך הרכב הקיים במערכות "הפניקס". .2

 מובהר כי ערך הרכב מתעדכן מעת לעת במערכות "הפניקס".

ע"י הסוכן בפולדר הרחבים ע"י בחירת ההנחה בגין השתתפות עצמית מוגדלת ניתנת לרכישה  .3

ליולי ואילך )חדש  4-מה שמועד תחילתןפוליסות וזאת בגובה ההשתתפות העצמית המוסכמת, 

 + חידוש(.

בפוליסות בהן נרכשה הנחה בגין השתתפות עצמית מוגדלת, ההשתתפויות העצמיות בגין  .0

 :צד ג' יוגדלו אף הן לכדיונזק ל ירידת ערך

 מערך הרכב ביום קרות מקרה הביטוח. 6.0% :ירידת ערך 

 0.60%תוקטן ההשתתפות העצמית לכדי  - ברשת "מוסכים שבאחריות"הרכב )בעת תיקון  

 בלבד(. 

  0,111 :ג'נזק לצד .₪ 

 (.01% של תוספת ללא שינוי )= :גין נהג צעיר 0 חדשתוספת ההשתתפות העצמית ב .5

 י "רכב שני" ו"שומר הדרך".במסלולמוגדלת  לא ניתן לרכוש הנחה תמורת השתתפות עצמית .0

לא ניתן לרכוש סעיף "פטור  ,השתתפות עצמית מוגדלת נרכשה הנחה תמורתבפוליסה בה  .7

 (.01021מהשתתפות עצמית בתיקון הרכב ברשת מוסכים שבאחריות" )

בפוליסה בה נרכשה הנחה תמורת השתתפות עצמית מוגדלת, לא ניתן לרכוש סעיף "ירידת ערך  .0

 (.01161עצמית" ) ללא השתתפות

 

 בכבוד רב      
 

 תחום ביטוח כללי                                                                


