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  :כללי

פוליסות ( 33+03 פי�בענעבר ביטוחי גבי ל/סוכני� מחוזותבמטה/מטרת הנוהל להגדיר את אופי הפעולה   .א

� יש לפעול בהתא� לנהלי התחו�. )מקי

: כל שנת ביטוח מלאה המצוינת באישור עבר ביטוח מהווה הוכחה לזכאות עבור אותה העיקרו	 המנחה  .ב

 שנה, ובתנאי והאישור הנו לאותה תקופת ביטוח.

 מטה/מחוזות/סוכני�.אחריות לקיו� הנוהל,   .ג

 

 לתת הנחות עבר ביטוחי בהתא� להנחיות המפורטות בנוהל זה:יש  14/9/2014: החל מתארי$ כללי .1

אישור עבר ביטוחי מוכח יחשב כאישור מחברת ביטוח אחרת אשר מאושרת ע"י הפיקוח על   .א

 הביטוח.

ע"ש המבוטח  האישור יהיה  האישור עבר ביטוחי יתקבל על הרכב המבוטח, ובמידה והרכב חדש  .ב

 (בעל הפוליסה) ו/או ב(/בת זוגו.

 , בני משפחה, גיסי� וכו..לא יתקבלו אישורי� ע"ש ילדי�/חברי�  .ג

 הבאי�:אישור עבר ביטוחי של ההורי� יתקבלו עבור הילדי� בתנאי   .ד

 24הכתובת, במידה והנהג מעל גיל , וה� מתגוררי� באותה 24מתחת לגיל הנהג גיל   .א

 מתגורר בדירת ההורי�, יש לקבל אישור של סג( מנהל מחוז/מנהל מחוז.ועדיי( 

ולא  כי הילד נהג ברכב שלה� כדר$ קבע(בהתא� להצהרה המצ"ב)  הצהרת ההורי�  .ב

 היה מעורב בתאונת דרכי�.

 לנהג יש רשיו( נהיגה בהתא� לשנות הוותק של העדר התביעות שנמסר.  .ג

 בלבד. גנבה ללא/מקי� מקי�אישור עבר ביטוחי יתקבל על סוג הביטוח   .ה

בפוליסות ע� נהגי� נקובי�, יש לקבל את האישור העבר הביטוחי ע"ש הנהגי� הנקובי�, ג� א�   .ו

 בעל הפוליסה / רכב הנו מבוטח אחר.

עבור סוג כיסוי "צד שלישי/מקי� ללא תאונה" " מנורה"של חברת  נקיאישור עבר ביטוחי   .ז

 מזכה:

 לשלוש שני�.ביטוחי ארבע שני� רצופות מזכה בהנחת עבר  )1

 .ביטוחי לשנתיי�שלוש שני� רצופות מזכה בהנחת עבר  )2

 .לשנת ביטוחשנתיי� רצופות מזכה בהנחת עבר ביטוחי  )3

 .לא מזכה בהנחת עבר ביטוחישנה אחת אישור עבר ביטוחי,  )4

 ביטוחי.אישור עבר ביטוח של צד ג' ע� תביעה, לא יחשב להנחת עבר  )5

        

  עבר ביטוחישם הנוהל :   
  

  מיכאל קלמןמאושר עי":   ביטוחי עברמשנה:  פרק  פרק: ביטוח כללי
  הנוהל: יוסי סודרי יוצר

:   תאריך עדכון אחרון 
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ללא , שני� מקי� 3  ד צד שלישי, מזכה באישור עבר ביטוחי לשנתיי� מקי�, ואח )6

 קשר הא� האישור מקי� הנו בשנה השלישית או בשנה האמצעית או הראשונה.

, שני� עבר ביטוחי 3 –אישור עבר ביטוחי של שנתיי� צד שלישי, ואחד מקי�, מזכה  )7

 האחרונה.ללא קשר הא� זה בשנה הראשונה ו/או 

למע	 הסר ספק: היה והרכב מבוטח בשנה אחרונה בכיסוי צד שלישי ו/או כיסוי חלקי  )8

 .מנורה שמאי"י ע הרכב תקינות בדיקת לבצע ישורוצי� לבטח את הרכב במקי�, 

 

 "צד שלישי/מקי� ללא תאונה"עבור סוג כיסוי מחברת ביטוח אחרת  נקיאישור עבר ביטוחי   .ח

 מזכה:

 לשנתיי� ביטוחישני� רצופות מזכה בהנחת עבר  שלוש )1

 ביטוח לשנתרצופות מזכה בהנחת עבר ביטוחי  שנתיי� )2

 .ביטוחי עבר בהנחת מזכה לאאחת אישור עבר ביטוחי,  שנה )3

 .ביטוחי עבר להנחת יחשב לא, תביעה ע�' ג צד של ביטוח עבר אישור )4

   .מקי� שני� 3   ב מזכה, שלישי צד ואחד, מקי� לשנתיי� ביטוחי עבר אישור )5

שני� עבר ביטוחי,  3 –עבר ביטוחי של שנתיי� צד שלישי, ואחד מקי�, מזכה  אישור )6

 ללא קשר הא� זה בשנה הראשונה ו/או האחרונה.

הסר ספק: היה והרכב מבוטח בשנה אחרונה בכיסוי צד שלישי ו/או כיסוי חלקי  למע	 )7

 .מנורה שמאי"י ע הרכב תקינות בדיקת לבצע ישורוצי� לבטח את הרכב במקי�, 

 

: תקופת ביטוח קצרה משנה ילקחו בחשבו( תקופת ביטוח קצרה משנה במהל* שלוש השני� האחרונות .2

  :כדלקמ(לטובת הנחת עבר ביטוחי 

חודשי� תחשב כשנה מלאה (ובתנאי  9תקופת ביטוח מינימלית של  *שנת ביטוח האחרונה  .א

  רישוי).והאישור שהתקבל אינו על אותו מס' 

  חודשי� תחשב כשנה מלאה. 10תקופת ביטוח מינימלית של *תקופת לפני שנתיי�  .ב

 .תחשב כשנה מלאה חודשי� 10תקופת ביטוח מינימלית של  לפני שלוש שני�  .ג

 הנחת עבר ביטוחי.קצרה מהתקופה שצוינה לעיל לא תחשב כתקופת ביטוח   .ד

  מועד רכישת הרכב. בהמש$ לאמור בסעי� א לעיל, יש לצר� רשיו( רכב המעיד על  .ה

 

  :סוגי� שוני� של אישורי� .3

  טופס עבר ביטוחי ע"ש חברה יתקבל במקרי� הבאי�:  .א

 שסיפקה החברה שלאו רואה החשבו(  הרכב מקצי(נהג ברכב חברה צמוד, נדרש אישור  מבוטח )1

ו/או  הרכב קצי( חתימת הכולל, (בהתא� להצהרה המצ"ב) מסודר במכתב למבוטח הרכב את

  רואה חשבו(.

 /חשב.הכספי� מנהל של חתו� אישור לקבל יש בחברה רכב קצי( ואי( במידה )2

  :בבעלות פרטית (לא חברה) השכרה/  ליסינג חברתשל  עבר ביטוחיאישור   .ב

(לא  המבוטח"ש ע רשו� שהאישור לכ$ בכפו�מחברת הליסינג / השכרה  אישור לקבל נית( )1

 , ובנוס� חתימת המבוטח על התצהיר המצ"ב.)חברה

  נדרש אישור של קצי( רכב.*נהג ברכב צמוד של כוחות הביטחו(  .ג



               

3 
  

נדרש אישור מקצי( הרכב של הקיבו,, ובנוס� הצהרת המבוטח שלא היה מעורב בתאונת *רכב קיבו,  .ד

  דרכי�.

  נדרש אישור עבר ביטוחי של חברת ביטוח בחו"ל.*מבוטח ששהה בחול  .ה

  /משאית/מונית צמוד ע"ש המבוטח מזכה בעבר ביטוחי./אט"זשל אוטובוסעבר ביטוחי   .ו

  אינו מזכה בהנחת עבר ביטוחי.*עבר ביטוחי של אופנוע  .ז

 שיו( רכב ע"מ לבדוק תארי$ רכישת הרכב.ייש לקבל ר *רכב בבעלות חברה  .ח

  הצהרת העדר תביעות לא תתקבל  .ט

 

  :תביעות .4

  לא תחושב כתביעה .*גניבת הרכב  .א

  יחשב כתביעה. –/אובד( גמור/חלקי טוטלוס  .ב

  יחושב כתביעה . * נזקי טבע  .ג

 לא נחשב כתביעה . –שימוש בשרותי גרירה / שמשות   .ד

  לא נחשב כתביעה. –רדיו חלופי   .ה

 :כללי .5

במקרה של מעבר מבוטח מסוכ( לסוכ( (במסגרת כתב מינוי סוכ(), על הסוכ( החדש, לוודא קיו� אישורי עבר 

  ביטוחי, בהתא� לנוהל זה.
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  "מבע מבטחי� מנורה לכבוד

  

  ליסינג חברת באמצעות ביטוחי עבר הצהרתהנדו	: 

  

  

   רכבי היה' _____________ מס רכב כי, בזאת מצהיר) __________ המבוטח( הריני

  .המצור� הביטוחי האישור מתייחס אליה אשר הליסינג/ ההשכרה תקופת בכל הצמוד

  

 .הליסינג מחברת ביטוחי עבר אישור זו להצהרה לצר� יש* 

  

  

  

  

  

 תארי$                                 ת/המבוטח חתימת                       ת/המבוטח ש� 
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  מ"בע ביטוח מבטחי� מנורה לכבוד

   הורי� הצהרתהנדו	: 

  

  '______________מס לרכב ביטוחי עבר אישור

  .בתי/בני היא/הוא. ___________ ז.ת מספר), ת/המבוטח ש�____________ ( כי בזאת מצהיר הריני

 פוליסת הופקה בסיס� על אשר( שמי על הביטוחי הותק אישורי מתייחסי� לה בתקופה כי מצהיר הריני כ( כמו

  .האישורי� מתייחסי� שאליו ברכב קבע בדר$ ה/נהג היא/והוא כתובת באותה התגוררנו), ה/שלו הביטוח

  .צדדיו משני המבוטח של נהיגה רישיו( צילו� זו להצהרה לצר� יש* 

  .המבוטח הרכב רישיו( צילו� זו להצהרה לצר� יש* 

    

     

  תארי$              ההורה חתימת        ההורה ש�              

  

  

 תארי$                       ת/המבוטח חתימת                ת/המבוטח ש�             
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  "מבע מבטחי� מנורה לכבוד
  
  
  

  חברה"ש ע אישורהנדו	: 
  
  

  .ז _____________ת/ת_____________ המבוטח כי בזאת מאשר"מ הח אני
  

  _________________ /עובד בחברתנו (ש�): עבד
                                    

  /נוהג ברכב צמוד  מס' רכב:______________  ונהג
  

  שבי(_______/___/___ לבי(_______/___/___  בתקופה
  

  .זו תקופה במש$ ברכב תביעות/לה לו היו ולא
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________________            _______________  
  קצי( רכב החברה / רואה חשבו( החברה  חתימת  קצי( הרכב/ רואה החשבו(  ש�

  
  

 *)�  "ח)רו או הרכב. ק של גומי חותמת להחתי� יש בנוס
 

  


