ביטוח לנהגים זהירים בהתאמה אישית
חדש!

חבילת בסיס
בתעריף LOW COST
המאפשרת רכישת כיסויים
נוספים (באופן מודולרי)

ביטוח הרכב המוכר
לכם לנהגים זהירים,
מעתה בחבילות CLASSIC
ובתעריפים אטרקטיביים

בקרוב!

לפירוט החבילות >>
1-800-30-30-34 :
לשירותכם מרכז שירות

Driving Classic
ענ ף  646מסלול 900

תנאי חיתום:
 		‰ביטוח מקיף בלבד.
 		‰מיועד עבור כלי רכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון ,שערכם החל מ ₪18,000 -ועד ,₪500,000
ללא הגבלת גיל הרכב.
 		‰רשאים לנהוג:
רכב בשווי עד  - ₪300,000נהגים בגילאי  21-80בעלי וותק נהיגה מעל שנה.
רכב בשווי מעל  - ₪300,000נהגים בגילאי  24-80בעלי וותק נהיגה מעל שנה.
 		‰תנאי עבר ביטוחי:
רכב בשווי עד  - ₪300,000שלוש שנים רצופות בביטוח מקיף ועד תביעה אחת.
רכב בשווי מעל  - ₪300,000שלוש שנים רצופות בביטוח מקיף ,ללא תביעות.

רכב בשווי
עד ₪300,000
רכב בשווי
מעל ₪300,000

גילאים

ה.ע במוסך הסדר

 ,21לא נהג חדש

1,490

 ,24לא נהג חדש

890

₪

 ,24לא נהג חדש

3,000

₪

₪

ה.ע במוסך רגיל

ה.ע לנזק צד ג'

2,613

₪

2,150

₪

1,900

₪

1,250

₪

4,500

₪

1,250

₪

תנאים והרחבות:
 		‰גבול אחריות צד שלישי ע"ס .₪1,500,000
 		‰הגנה משפטית ע"ס .₪30,000
 		‰אבדן גמור ("טוטאלוס") החל מ.50%-
 		‰פיצוי נוסף באובדן גמור (חדש תמורת ישן) לרכב חדש מהיבואן ,ששוויו עד .₪300,000
 		‰כיסוי שביתות ומהומות.
 		‰כיסוי רעידת אדמה.
 		‰כיסוי מערכת קול עד לסך של .₪1,800
 		‰פטור מדמי השבה לקדמות בעת תיקון הרכב במוסך הסדר.
 		‰רכב חלופי במקרה של תאונה בלבד בשיטת מפתח תמורת מפתח ,בעת תיקון הנזק במוסך הסדר.

Driving Classic
ענ ף  646מסלול 900

תנאים והרחבות – בתוספת תשלום
 		‰שירותי התנעה ,גרירה וחילוץ.
 		‰פיצוי נוסף באובדן גמור (חדש תמורת ישן) לרכב חדש מהיבואן ,ששוויו מעל .₪300,000
 		‰כיסוי מערכת קול מעל .₪1,800
 		‰שירותי רכב חלופי כמפורט:
במקרה של תאונה  -מהיום הרביעי לכניסת הרכב למוסך לתקופה של עד  10ימים.
במקרה של אובדן גמור  -לתקופה של עד  21ימים.
במקרה של גניבה – מהיום השני להודעה שנמסרה למשטרה ולשירות לקוחות,
לתקופה של עד  30ימים
 		‰שירות החלפת שמשות בגין שבר תאונתי לשמשה.
 		‰שירות שמשות עד הבית – שירות החלפת שמשות עד הבית עבור כלי רכב שערכם עד .₪300,000
 ‰חבילת שירותי  VIPלרכב הכוללת שירותי :החלפת גלגל ,אספקת דלק ,פתיחת דלתות נעולות,
הכוונה בדרכים.
 ‰שירות מונית  VIPלאחר תאונה.
 		‰שירות תיקון פנסים ומראות צד – עבור כלי רכב שערכם עד  ₪300,000בלבד.
 		‰ביטול השתתפות עצמית במוסך הסדר (אינו חל במקרה של נזק לצד ג' ו/או ירידת ערך בלבד)
מותנה בנזק העובר את גובה ההשתתפות העצמית בכל מוסך אחר.
רכבים עד לשווי  - ₪350,000פרמיה ע"ס .₪140
רכבים בשווי  ₪350,000ועד  - ₪500,000פרמיה ע"ס .₪280
תנאי הכיסוי:
רכב פרטי עד  3.5טון בלבד.
נהגים מגיל  24ומעלה בעלי וותק נהיגה של  12חודשים לפחות.
מותנה בתיקון הנזק במוסך הסדר.
 		‰זכות גרירה  -הרחבת צד שלישי לגרירת נגרר בלתי מסוים.

Driving Basic

חדש!

ענף  646מסלול 905

תנאי חיתום:
 		‰ביטוח מקיף בלבד.
 		‰מיועד עבור כלי רכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון ,שערכם החל מ ₪18,000 -ועד ,₪500,000
ללא הגבלת גיל הרכב.
 		‰רשאים לנהוג:
• רכב בשווי עד  - ₪300,000נהגים בגילאי  21-80בעלי וותק נהיגה מעל שנה.
• רכב בשווי מעל  - ₪300,000נהגים בגילאי  24-80בעלי וותק נהיגה מעל שנה.
 		‰תנאי עבר ביטוחי:
• רכב בשווי עד  - ₪300,000שלוש שנים רצופות בביטוח מקיף ועד תביעה אחת.
• רכב בשווי מעל  - ₪300,000שלוש שנים רצופות בביטוח מקיף ,ללא תביעות.

רכב בשווי
עד ₪300,000
רכב בשווי
מעל ₪300,000

גילאים

ה.ע במוסך הסדר

 ,21לא נהג חדש

1,990

 ,24לא נהג חדש

1,590

 ,24לא נהג חדש

3,790

ה.ע במוסך רגיל

₪

3,100

₪

2,900

₪

5,000

ה.ע לנזק צד ג'

₪

2,500

₪

1,890

₪

1,890

₪

₪

₪

*השתתפות עצמית בירידת ערך הינה בשעור של 1.5%

תנאים והרחבות:
 		‰גבול אחריות צד שלישי ע"ס .₪1,000,000
 		‰הגנה משפטית ע"ס .₪20,000
 		‰כיסוי מערכת קול עד לסך של .₪1,500
 		‰פטור מדמי השבה לקדמות בעת תיקון הרכב במוסך הסדר.
 		‰רכב חלופי במקרה של תאונה בלבד בשיטת מפתח תמורת מפתח ,בעת תיקון הנזק במוסך הסדר.

Driving Basic

חדש!

ענף  646מסלול 905

תנאים והרחבות – בתוספת תשלום
 		‰שירותי התנעה ,גרירה וחילוץ.
 		‰אובדן גמור ("טוטאלוס") החל מ.50%-
 		‰פיצוי נוסף באובדן גמור (חדש תמורת ישן) לרכב חדש מהיבואן ,ששוויו עד 300,000
ובתנאי שמועד עלייתו לכביש תואם למועד תחילת הביטוח או החלפת הרכב ,המאוחר מהשניים.
₪

 		‰כיסוי שביתות ומהומות.
 		‰כיסוי רעידת אדמה.
 		‰פיצוי נוסף באובדן גמור (חדש תמורת ישן) לרכב חדש מהיבואן ,בשווי מעל .₪300,000
 		‰כיסוי מערכת קול מעל .₪1,500
 		‰שירותי רכב חלופי כמפורט:
• במקרה של תאונה  -מהיום הרביעי לכניסת הרכב למוסך לתקופה של עד  10ימים.
• במקרה של אובדן גמור  -לתקופה של עד  21ימים.
• במקרה של גניבה – מהיום השני להודעה שנמסרה למשטרה ולשירות לקוחות,
לתקופה של עד  30ימים
 		‰שירות החלפת שמשות בגין שבר תאונתי לשמשה.
 		‰שירות שמשות עד הבית – שירות החלפת שמשות עד הבית עבור כלי רכב שערכם עד .₪300,000
 ‰חבילת שירותי  VIPלרכב הכוללת שירותי :החלפת גלגל ,אספקת דלק ,פתיחת דלתות נעולות,
הכוונה בדרכים.
 ‰שירות מונית  VIPלאחר תאונה.
 		‰שירות תיקון פנסים ומראות צד – עבור כלי רכב שערכם עד  ₪300,000בלבד.
 		‰זכות גרירה  -הרחבת צד שלישי לגרירת נגרר בלתי מסוים.

כל הרשום לעיל הינו בהתאם ובכפוף לתנאי הפוליסה ,כתבי השירות והנחיות החברה.
.
לכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות לצוות

