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ביטוח למשאיות קלות

מסלול ביטוח ייעודי עבור משאיות במשקל  3.5טון ועד  15טון
תעריף דיפרנציאלי לפי משקל וגיל המשאית בהרחבות
ובתנאים אטרקטיביים במיוחד

כללי
• החל מנובמבר  ,2019הנכם רשאים להפיק במשרדכם פוליסות לביטוח מקיף או
צד שלישי (ענף  )620במסלול .3277
• לרשותכם גם תעריף ביטוח חובה אטרקטיבי במיוחד במסלול .3277

תנאי חיתום
המסלול מותאם לנהגים שגילם  24ומעלה עם וותק נהיגה של  12חודשים ומעלה ,בעלי עבר ביטוחי מוכח של
מינימום שנתיים ללא תביעות או של שלוש שנים ועד תביעה אחת.
עבר ביטוחי:
יש לקבל אישור עבר ביטוחי על משאית בלבד ובהתאמה לסוג הביטוח הנדרש בפוליסה ,כלומר:
• עבור ביטוח מקיף נדרש אישור עבר ביטוחי על מקיף או מקיף ללא גניבה ,ולהיפך.
• עבור ביטוח מקיף ללא תאונה נדרש אישור עבר ביטוחי על מקיף או מקיף ללא תאונה.
• עבור ביטוח צד שלישי נדרש אישור עבר ביטוחי מסוג צד שלישי או מקיף מכל סוג.
חריגים:
• משאית אשר בהגדרתה או תכונתה היא מסוג :ביובית (פורץ צינורות) ,מטאטא כביש ,גרר (מוביל רכבים).
• משאית המובילה חומ"ס או נוזלים אחרים.
• משאית שהינה חלק מצי משאיות.

ו ביטוח מקיף
• שווי משאית מינימאלי (ללא אביזרים).₪ 70,000 :
• שווי משאית מקסימאלי (כולל אביזרים).₪ 750,000 :
כיסויים והרחבות
• גבול אחריות צד שלישי ע"ס .₪ 1,000,000
• הרחבת צד שלישי עבור מנוף  /דופן הידראולית  /רמס"ע  /רכינה (בבחירה אקטיבית).
• הרחבת צד שלישי עבור נזקי גוף ע"ס ( ₪ 250,000בבחירה אקטיבית).
• הגנה משפטית ע"ס .₪ 30,000
• התהפכות כתוצאה מפריקה וטעינה.
כיסויים והרחבות  -בתוספת תשלום
• הרחבת הכיסוי לאביזרים בהתאם ובכפוף לחשבונית או הערכה.
• רעידת אדמה.
• מהומות.
• גרירה.
• שמשות.
תוענק הנחת חבילה בשיעור  10%עם רכישת כיסוי גרירה ושמשות.
• הרחבת צד שלישי עבור נזקי גוף עד לסך .₪ 1,000,000
• זכות גרירה לנגרר בלתי מסוים.
אמצעי מיגון
שווי רכב כולל אביזרים

רמת מיגון פירוט המיגון (פירוט מורחב במפרט הפוליסה)

עד ₪ 99,999

410

ביטכונית /מד /סלקה /מקסיוואב /עלוקה ובנוסף לוח מקשים

עד ₪ 199,999

420

 + 410מערכת איתור פעילה

עד ₪ 399,999

430

 + 410מערכת איתור פעילה  +מערכת איתור פעילה לגיבוי

מעל ₪ 400,000

440

 + 410מערכת איתור פעילה  +מערכת איתור פעילה לגיבוי +
מערכת איתור רדומה

ו ביטוח צד שלישי
כיסויים והרחבות
• גבול אחריות צד שלישי ע"ס .₪ 1,000,000
• הרחבת צד שלישי עבור נזקי גוף ע"ס ( ₪ 250,000בבחירה אקטיבית).
• הגנה משפטית ע"ס .₪ 30,000
כיסויים והרחבות  -בתוספת תשלום
• הרחבת צד שלישי עבור מנוף  /דופן הידראולית  /רמס"ע  /רכינה.
• גרירה.
• שמשות.
תוענק הנחת חבילה בשיעור  10%עם רכישת כיסוי גרירה ושמשות.
• הרחבת צד שלישי עבור נזקי גוף עד לסך .₪ 1,000,000
השתתפויות עצמיות
 4 - 3.5טון
מקיף
נזק עצמי חלקי

 10 - 4טון

מוסך הסדר – ₪ 1,680
מוסך שאינו בהסדר – ₪ 2,690

 2.5%מערך המשאית
מקיף
אובדן גמור  /גניבה מינימום ₪ 2,500
צד שלישי
₪ 2,150

 15 – 10טון

 2.5%מערך המשאית
מינימום ₪ 5,500

 2.5%מערך המשאית
מינימום ₪ 7,000

 2.5%מערך המשאית
מינימום ₪ 7,500
₪ 5,500

 2.5%מערך המשאית
מינימום ₪ 9,000
₪ 7,000

תחולת חוזר זה מיום הפצתו.
כל הרשום לעיל הינו בכפוף לתנאי הפוליסה ,כתבי השירות והנחיות החברה .ט.ל.ח

לשירותכם,
אגף ביטוח כללי – פרט

