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 הרכב החדשה
  



חתם על תקנות , ר יובל שטייניץ"שר האוצר ד     

שמעדכנות את הפוליסה התקנית לביטוח 

עודד ' פרופבהמלצת המפקח על הביטוח , רכב

 .  שריג

  

העדכון מציג שורה של שינויים צרכניים  

 . שנועדו לשפר את מצב המבוטחים, בפוליסות

 

 הודעה לעיתונות 



 שינויים לטובת המבוטחים. א

 שינויים לטובת המבטחים. ב

 ניסוח בהיר ומחודד יותר. ג

 הגברת השקיפות. ד

 שינויים כלליים. ה

 הבהרת נושא החלפים.  ו

 תיקונים לפוליסה הבאה. ז
 

 

 נושאי ההרצאה

 

 



 רשם קול/ביטול חריג רדיו  •

 הוספת: בחריג נהיגה תחת השפעת סמים  •

 "מסוכנים"המילה    

 הארכת תקופת הביטוח טעונה הסכמת  •

 המבוטח   

 15על המבטח לעדכן את המבוטח תוך   •

 'יום על קבלת פיצויים מצד ג   

 

 שינויים לטובת המבוטחים



 :בסעיף ביטול הביטוח בוצעו השינויים הבאים

ביטול ביוזמת המבוטח נכנס לתוקף מיד עם  •

 הודעת המבוטח

הנוסחה להחזרת הפרמיה למבוטחים הינה •

 כשלעיתים ההחזר הינו יחסי  , הוגנת יותר

ביטול ביוזמת המבטח נכנס לתוקף רק אחרי •

כאשר חובה לנמק במכתב רשום  , ימים 45

 את סיבת הביטול
 

 (המשך)שינויים לטובת המבוטחים 



 

 התווסף חריג של קלקולים אלקטרוניים  •

 (ומכנייםבנוסף לקלקולים חשמליים )   

 לא  50%-חישוב ה, במקרה של אובדן להלכה  •

 כולל את מרכיב ירידת הערך   

 עניין"אמצעי המיגון ברכב התווספו להגדרת   •

 על כל המשתמע מכך מזווית חובות" )מהותי   

 (המבוטח   

 

 שינויים לטובת המבטחים

    

  



 בהחלפת רכב נדרשת הסכמת המבטח   •

 להחלפה    

 המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח   •

 סכומים שהמבוטח חייב לו מכל פוליסה        

 ובמקרה של חשש לאי פירעון  , שהיא     

 ניתן לקזז פרמיה עתידית -חוב     

 

 

 (המשך) שינויים לטובת המבטחים



 ניסוח בהיר ומחודד יותר
 :הגדרת הרכב המבוטח

 (כולל מזגן)ברשימה  המצוייןהרכב •

האביזרים והמכלולים הקבועים במפרט •

 ושלא ניתן לרכוש רכב בלעדיהם, היבואן

 אמצעי המיגון שהותקנו לפי דרישת המבטח•

 דין מכחהאביזרים הנמצאים ברכב •

שלא נכללו באביזרים  )אביזרים צמודים לרכב •

 ברשימה וצויינושבוטחו בנפרד , (לעיל

 

 
 

 



 (המשך)ניסוח בהיר ומחודד יותר 

 הינו 60%-חישוב ה, במקרה של אובדן גמור   •

 משווי הרכב ביום קרות מקרה הביטוח    

 באותו' במקרה של נזק עצמי ונזק לצד ג   •

 תשולם רק השתתפות עצמית אחת -אירוע     

 (הגבוהה)    

 למבוטח, מ"תגמולי ביטוח לא יכללו מע   •

 מ"שזכאי לנכות את המע     
 
 

 



 הגברת השקיפות
הנוסחה המדויקת של פרמיית ההשבה לקדמות  •

בצמידות  , חייבת להיות מצוינת ברשימה לפוליסה

 לסעיף ההשתתפות העצמית

חובה לציין ברשימה לפוליסה את הפירוט המדויק •

,  של התוספות והאביזרים שאינם חלק מהרכב

 ושבוטחו בנפרד

במקרה של רכב שלא מופיע במחירון המקובל שבו  •

חובה לצרף לרשימה לפוליסה  , משתמשת החברה

 את הערכת השווי
 



 שינויים כלליים

 3.5הפוליסה כוללת רכבים מסחריים עד •

 (טון 4ולא עד )טון    

 

 חל איסור להרחיב את הפוליסה ולכלול כיסוי•

 למעט ביטוח תאונות אישיות, לנזקי גוף   

 

 התווסף סעיף מיוחד למקרה של השבתת•

 הרכב   



 

החלפים יתאימו לחלקים המוחלפים באיכותם  •

 ובתכונותיהם  

-יהיו החלפים מקוריים, ברכב שגילו עד שנתיים•

 חדשים-תחליפייםחדשים או 

במקרה של החלפת חלקים ברכב חדש שיש לגביו  •

אחריות יצרן המותנית בתנאים מוגדרים לגבי אופן  

 יפעל המבטח בהתאם -תיקון הרכב 

 הבהרת נושא החלפים



 מקורי חדש•

 

 מקורי משומש•

 

 תחליפי חדש מאושר•

 

 תחליפי חדש מתאים•

 סוגי החלפים



 2012איסוזו די מקס שנת : הרכב•

 כיסוי למגן קדמי: החלק•

:  מחיר חלק מקורי חדש אצל היבואן•

1,924 ₪ 
 :מחיר חלק תחליפי חדש מאושר•

  510 ₪ 
 

 חלק תחליפי חדש מאושר



  2012שנת  3מאזדה : הרכב•

 מגן קדמי: החלק•

:  מחיר חלק מקורי חדש אצל היבואן•

3,169 ₪ 
 :מחיר חלק תחליפי חדש מתאים•

   489 ₪ 

 חלק תחליפי חדש מתאים



 כיסוי חובה לרעידת אדמה•

 

 כיסוי חובה למהומות ולשביתות•

 

 הוספת חריג שכרות בכפיפות לתקנות •

 (ביחס לנזק העצמי: לפחות)התעבורה    

 תיקונים לפוליסה הבאה



 :בפוליסה החדשה' הכיסוי בנזק תוצאתי לצד ג

הוצאות העברתו : רכב שיצא מכלל שימוש•

 למחוז חפצו' למוסך והוצאות הגעת צד ג

:  בשל' הפסדים מוכחים שנגרמו לצד ג•

 השתתפות עצמית ואובדן הנחת העדר תביעות

יינתן פיצוי בגין  : ברכב מסחרי שמשמש לעסק•

 אובדן הרווחים שנגרם במהלך תקופת התיקון

 (המשך) תיקונים לפוליסה הבאה



 לקבלת' הודעה למבוטח על דרישת צד ג•

 אין שום התייחסות לכתובת המבוטח: פיצוי   

 השתתפות: רלוונטיות)ואין חובת דואר רשום    

 (עצמית ואובדן הנחת העדר תביעות    

 

 הוראות הפיקוח בקשר עם אובדן גמור •

 !חובת הגילוי הבלתי סבירה בעליל : לרכב   

 (המשך) תיקונים לפוליסה הבאה




