
- 1 - 

    מ”בע לביטוח חברה מגדל

 או אצל סוכן הביטוח שלך migdal.co.ilמידע נוסף ניתן למצוא באתר |  מגדל חברה לביטוח בע"מ

 4951106קרית אריה פתח תקווה, מיקוד  3063מגדל חברה לביטוח בע"מ, ת.ד  כתובת למשלוח דואר:

 09.2019מהדורה 

 מידע למועמד לביטוח רכב 

 מועמד לביטוח רכב יקר, 

 

פוליסת ביטוח הינה מטריית ההגנה שלך מפני הפתעות לא נעימות בחיים ומטרתה להקטין את הסיכונים 

 ולכן יקר נכס הוא הרכב .בישראל רכב כלי אלפי ונגנבים ניזוקים חודש הכלכליים העלולים להיגרם לך. מידי

 .רכב בביטוח לבטחו מומלץ

 .וודא כי התכנית מתאימה לצרכיך הביטוחיים

 טון 3.5 עדצד שלישי  ביטוח רכב טון 3.5 עדמקיף  ביטוח רכב 

עיקרי 

הכיסוי 

 הביטוחי

  ביטוח מקיף לרכב מכסה אובדן או נזק
שנגרם לרכב הנקוב בהצעה כתוצאה 

 1לפרק  1מהסיכונים המפורטים בסעיף 
מגדל לרכב פרטי ומסחרי “בתנאי הפוליסה 

)ראה לינק מצורף לאתר מגדל ” טון 3.5עד 
www.migdal.co.il במסגרת ביטוח זה .)

 :קיים גם

 

   ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי
רכוש המכסה את חבות המבוטח בשל נזק 

שיגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה 
משימוש ברכב המבוטח עד לגבול האחריות 
 .למקרה ולתקופה, הנקוב בדף פרטי הביטוח

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי
רכוש לרכב מכסה את חבות המבוטח בשל 

נזק שיגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה 
המבוטח הנקוב בהצעה על משימוש ברכב 

פי המפורט בחוברת תנאי הפוליסה "מגדל 
טון )ראה לינק  3.5לרכב פרטי ומסחרי עד 

(, עד www.migdal.co.ilמצורף לאתר מגדל 
לגבול האחריות למקרה ולתקופה, הנקוב 

 .בדף פרטי הביטוח

ביטוחים 

 נוספים

 שבר שמשות

חדשות תחליפיות על ידי נותן שירות מטעם הרחבה זו מקנה החלפת שמשות שבורות בשמשות 

 ."טון 3.5מגדל לרכב פרטי ומסחרי עד "טח, על פי המפורט בתנאי הפוליסה המב

 שירותי דרך וגרירה

הרחבה זו מקנה שרותי גרירה, התנעת המכונית, תיקוני דרך קלים וחילוץ המכונית על ידי נותן 

 3.5מגדל לרכב פרטי ומסחרי עד "זאת בהתאם למפורט בתנאי הפוליסה שירות מטעם המבטח, ו

 .טון

 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

 



- 2 - 

    מ”בע לביטוח חברה מגדל

 או אצל סוכן הביטוח שלך migdal.co.ilמידע נוסף ניתן למצוא באתר |  מגדל חברה לביטוח בע"מ

 4951106קרית אריה פתח תקווה, מיקוד  3063מגדל חברה לביטוח בע"מ, ת.ד  כתובת למשלוח דואר:

 09.2019מהדורה 

ביטוחים 

 נוספים

 אפשריים

 רדיו חילופי

במקרה של גניבת רדיו  הרחבה זו מקנה הגנה

 ,(מקלט רדיו/רשם קול/רדיו דיסק)הרכב בלבד 

מבלי שנגנב כלי הרכב כולו. במקרה כאמור 

יהיה זכאי המבוטח לרדיו חליפי על ידי נותן 

שירות מטעם המבטח, וזאת על פי המפורט 

מגדל לרכב פרטי ומסחרי עד "בתנאי הפוליסה 

 ."טון 3.5

 רכב חילופי

הרחבה זו מאפשרת למבוטח לקבל רכב חלופי 

ימים ו/או  7במקרה של תאונה עד מקסימום 

ימים,  29במקרה של גניבת הרכב עד מקסימום 

באמצעות נותן שירות מטעם המבטח, וזאת על 

מגדל לרכב פרטי "פי המפורט בתנאי הפוליסה 

 ."טון 3.5ומסחרי עד 

 -פנסים ומראות צד

הרחבה זו מאפשרת למבוטח החלפה של 

המראות ו/או הפנסים במקרה של שבר וסדק 

ו/או הפנס במוצרים  הפולש דרך עובי המראה

תחליפיים בעלי תו תקן מאותו סוג, איכות, 

 תכונות ותיאור של המוצר שניזוק.

 שמשות מקוריות

הרחבה זו מקנה החלפת שמשות שבורות 

בשמשות חדשות מקוריות על ידי נותן שירות 

טח, על פי המפורט בתנאי הפוליסה מטעם המב

 ."טון 3.5עד  מגדל לרכב פרטי ומסחרי"

 מ"אח

הרחבה זו מקנה למבוטח במקרה בו הרכב 

 בתאונת דרכים את האפשרויות הבאות: מעורב

  הגעת נציג מטעם ספק השירות המצוין

 ברשימה

  למקום בו מצוי הרכב שהיה מעורב בתאונת

 דרכים

  ויקבל על עצמו את המשך הטיפול בתיקון

 הרכב וישחרר את המבוטח לדרכו.

 ח הגעת מונית למקום תאונת הדרכים שתיק

 את המבוטח ליעדו

  הסעת הרכב המבוטח למוסך שיבחר על ידי

 המבוטח.

 

פרמיית 

 הביטוח

ותק נהיגתו, ניסיון תביעות, הפרמיה מחושבת על פי פרמטרים שונים כגון: פרטי הרכב, גיל הנהג ו

 הביטוחים הנוספים הנרכשים וכדומה.



- 3 - 

    מ”בע לביטוח חברה מגדל

 או אצל סוכן הביטוח שלך migdal.co.ilמידע נוסף ניתן למצוא באתר |  מגדל חברה לביטוח בע"מ

 4951106קרית אריה פתח תקווה, מיקוד  3063מגדל חברה לביטוח בע"מ, ת.ד  כתובת למשלוח דואר:

 09.2019מהדורה 

תקופת 

 הביטוח

 בדף פרטי ביטוח כמצויין

חישוב 

ערך 

הרכב 

במקרה 

אובדן 

 גמור

השיפוי עבור רכב באובדן גמור יחושב לפי "ערך השוק" של הרכב המבוטח בפוליסה. "ערך השוק" 

, ובהעדר התייחסות מעת לעתהמתעדכן  של כלי הרכב יחושב לפי מחירון הרכב של "לוי יצחק"

מוסכם בתחילת תקופת לפי הערכת שווי שתצורף לרשימה של דו"ח שמאי  -במחירון האמור

הביטוח, ובכלל זה ההפחתות והתוספות המפורטות במחירון זה התקף במועד קרות האובדן 

 הגמור )"המחירון"(.

מובהר כי, לצורך קביעת ערך רכבך במקרה של אובדן גמור )כמוגדר בפוליסה(, יובאו בחשבון 

בעתיד כגון בעלויות קודמות,  המשתנים הרלוונטיים לרכבך )אלו הקיימים כיום ואלו אשר יתווספו

עבר תאונתי קילומטראז', בלאי חריג ומיוחד, שימושי רכב קודמים וכו'(. המשתנים אשר יובאו 

בחשבון הינם כל המשתנים המופיעים במחירון כמשתנים אשר יש בהם כדי להשפיע על ערך הרכב 

שבון באופן מצטבר בהתאם לשיעור ההפחתה/התוספת הקבוע במחירון. כל המשתנים מובאים בח

בהתאם למחירון. הפחתה בגין ירידת ערך קודמת עקב תאונה לגביה אין במחירון שיעור הפחתה 

בהתאם לשיעור ירידת הערך  קבוע והיא נקובה בטווח של שיעורי הפחתות, יהא שיעור ההפחתה

 שנקבע בתאונה קודמת כאמור.

 דוגמאות לחישוב תוכל לראות בטופס ההצעה וכן בפוליסה.

 על אף האמור לעיל, דמי הביטוח אינם מושפעים מקיומם של משתנים כאמור ברכבך.

 חריגים

 וסייגים

 לחבות

 החברה

 ראה סעיפי חריגים בכל פרק ו/או הרחבה ו/או כתב שירות.  -יש 

 כמו כן קיימים חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה המופיעים בתנאי הפוליסה. 

אמצעי 
 תשלום

ודמי 

 אשראי 

 ביצוע התשלום במזומן: .1
 5עד   -תשלום במזומן ייחשב גם תשלום באמצעות כרטיס אשראי, הוראת קבע, המחאה  

תשלומים. דמי הביטוח במזומן: הסכום הנקוב במפרט חישוב התעריף הנמסר על ידי הסוכן, 
 נקוב ברשימה.גם אשר 

 ביצוע התשלום באשראי: .2

תשלומים. בגין  8-לוראת קבע, המחאה עד אשראי ייחשב תשלום באמצעות כרטיס אשראי, ה

תשלום באשראי, יגבו דמי אשראי המבוססים על שיעור הריבית לפי חישוב שנתי בהתאם לדין הוא 

סכומו של כל תשלום, מספר התשלומים, האם קיימת הצמדה, מועדי התשלום ודמי  6%עד 

 וכן.האשראי מפורטים ברשימה וכן במפרט חישוב התעריף הנמסר על ידי הס

, לתכניות בנוגע המלאים הפרטים. בלבד תמציתי מידע הינו לעיל שמוצג המידע, ליבך לתשומת

 .שלך הביטוח לסוכן פנה אנא נוסף מידע. להמחייבים אלו והם הפוליסות בתנאי מפורטים


