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 –דף מידע מהותי למועמד לביטוח לקראת כריתת חוזה ביטוח 

 לרכב חובה ביטוח
 טון 3.5 עד ומסחרי פרטי רכב ביטוח פוליסת

 
 יקר,   מועמד לביטוח

 
 ביטוח חובה לרכב מחויב על פי חוק ונועד לכיסוי מקרים של נזקי גוף מתאונה. 

נסיעה ללא ביטוח חובה בתוקף הינה עברה פלילית, לכן כל אדם שנוהג בכלי רכב חייב לוודא כי קיים ביטוח חובה 
 בתוקף .

ביטוח החובה הינו ביטוח שתנאיו קבועים בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח( )תנאי חוזה לביטוח חובה 
 . 2010של רכב מנועי ( תש"ע 

 
 חשוב לוודא כי הביטוח נרכש בהתאם למאפיינים המתאימים לכל נהג הצפוי לנהוג בכלי הרכב ולכלי הרכב המבוטח.

    
 עיקרי הכיסוי הביטוחי

 
 רכב פרטי חובה ללהלן הסבר מתומצת לגבי עיקריי הכיסויים הניתנים לרכישה במסגרת פוליסה לביטוח 

 טון. 3.5ומסחרי עד 
 

 כתוצאה שנגרמו, רגל והולכי הרכב נוסעי, הרכב נהג של ישראל מדינת בשטח בלבד גוף פגיעות מכסה החובה פוליסת
-ה"תשל דרכים תאונות לנפגעי הפיצויים חוק דרישות על עונה הביטוחי הכיסוי. תחבורה למטרות ברכב מהשימוש

 בו לנהוג הרשאים, הרכב פרטי את הכוללת בבנק משולמת חובה ביטוח תעודת בקיום ומותנה, תיקוניו על 1975
 . לגביו השימוש והגבלות

 
 פרמיית הביטוח 

 
 (    ESPמנוע של הרב המבוטח, )הפרמיה נקבעת על פי פרמטרים שונים כגון: גיל הנהג, וותק נהיגה, נפח 

 
 תקופת הביטוח

 
שבו הוחתמה תעודת הביטוח  אך לא לפני המועדהתקופה המתחילה בתאריך תחילת הביטוח הנקוב בתעודת הביטוח, 

 בחותמת הבנק, ומסתיימת בחצות בתאריך פקיעת הביטוח הנקוב בתעודת הביטוח. 
, שהמפקח, כהגדרתו בחוק הפיקוח על המבטח בתיאום עם הבנקלרבות חותמת שהפיק   -לעניין זה "חותמת הבנק"  

 , אישר כי יש בה כדי להבטיח את מטרות פקודת הביטוח. 1981שירותים פיננסיים )ביטוח( התשמ"א 
 
 חריגים וסייגים לחבות החברה  
 

 ראה חריגים כליים לפוליסה המופיעים בחוברת תנאי הפוליסה.  –יש 
 

 אמצעי תשלום
 

 . י( אתשלומים שווים )ללא דמי אשר 12עד ים כרטיס אשראי, תשלום דרך הבנקמזומן, 
 

 למידע מפורט לעניין זה, הנך מופנה לפוליסה המלאה.
 
 

אין באמור במסמך זה כדי להוות כיסוי ביטוחי ו/או אישור ו/או הסכמה של חברת הביטוח להפקת פוליסות ביטוח 
 .עבור המועמד לביטוח

 
 

לפני הפקת פוליסת הביטוח , יידרש המועמד לביטוח לאשר קבלת פרטי המידע המהותי וכן לאשר כריתת חוזה 
 הביטוח. 

הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור בדף מידע 
 .מהותי זה ובין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה


