אוקטובר 2019

כיסוי זמני לנהג צעיר וחדש
סוכנות וסוכנים יקרים,
החל מהיום ניתן להוסיף כיסוי זמני בפוליסת הרכב עבור נהג צעיר וחדש
עד  4ימים.
ו תנאים מצטברים לרכישת הכיסוי
y
y
y
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yענף .640
yרכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון (סוגי רכב .)10 ,1
yביטוח מקיף בלבד.
yהשימוש ברכב למטרות פרטיות ועסקיות בלבד.

ו תנאי הכיסוי
y
y
y
y

y

yהרחבת הכיסוי הביטוחי לכל נהג צעיר וחדש.
yפטור מהרחבת הכיסוי בביטוח חובה ,עבור כל נהג צעיר וחדש ,ככל שקיים ביטוח חובה באיילון
ובתנאי שנרכשה ההרחבה בביטוח המקיף.
yכיסוי אוטומטי קבוע של עד  4ימים (לאחר תחילת הכיסוי ,לא ניתן לבטלו).
yפרמיה ברוטו (ללא גילום דמי אשראי) קבועה לכלי רכב ששוויים עד  ,₪ 300,000עפ"י המעודכן
בפוליסה ,כמפורט:
ערך הרכב :עד  - ₪ 150,000פרמיה לכיסוי בסך ₪ 70
ערך הרכב :מעל  - ₪ 150,000פרמיה לכיסוי בסך ₪ 150
yהשתתפות עצמית:
גובה ההשתתפות העצמית בפוליסה לתקופת התל"ק (תוספת לתקופה קצרה) ,יחול עפ"י
תנאי הפוליסה לנהיגת נהג צעיר וחדש נכון למועד התוספת .כלומר ולדוגמא ,גובה ההשתתפות
העצמית לתקופת הכיסוי הזמני ,לכל רשאי הנהיגה בפוליסה ,נכון למועד פרסום זה ,יחול כמפורט:
במוסך הסדר – ₪ 1,990
במוסך שאינו הסדר – ₪ 3,135
בנזק צד שלישי – ₪ 2,500

ו תהליך רכישת הכיסוי:
רכישת הכיסוי הינה באמצעות מערכת ההפקה ובהמשך תתאפשר רכישה דיגיטלית.
רכישת הכיסוי הינה באמצעות מערכת ההפקה ,במסך "קליטת פוליסות אלמנטריות".
להלן סדר תהליך קליטת הכיסוי על פי מבנה מערכת ההפקה:
שלב א' – בחירת כיסוי תל"ק (תוספת לתקופה קצרה)
.1
.2
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יש להיכנס למסך "קליטה והפקת פוליסות".
יש לרשום את מספר הענף ומספר הפוליסה.
יש לבחור את האפשרות "=8תוספת תל"ק מיוחד".
שלב ב' – בחירת תאריך

יש לרשום את תאריך תחילת הכיסוי המבוקש.
שלב ג' – קבלת פרמיה
יש לבצע חישוב .בשלב זה תתקבל הפרמיה המתאימה על פי שווי הרכב.
שלב ד' – אישור התוספת
יש ללחוץ על המקש ( 3סיום) ולאחר מכן על המקש ( 7דחוף).
שלב ה'  -תצוגה/הדפסה
התהליך הושלם .כל נהג צעיר וחדש מכוסה בפוליסה זו.

ו דגשים
y
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yהכיסוי אפשרי לפוליסות המשולמות בכרטיס אשראי או הו"ק בלבד.
yהפרמיה בגין התוספת הזמנית תצטרף ליתרת התשלומים בפוליסה.
yניתן להוסיף כיסוי זה לפוליסות שאינן במצב חוב כספי.
yניתן לרכוש הרחבה זו גם למועד עתידי (למעט בפוליסה שהופקה באותו יום).

לשירותכם ,צוותים מקצועיים במחוזות.
בברכת המשך שיתוף פעולה,
אגף ביטוח כללי  -פרט

