שיפורים ושינויים בחידוש ביטוחי הרכב 01/01/2018

עיקרי השנויים
השינויים בוצעו בהתאם להנחיות הרגולציה

ומתן

דף רשימה ברור

הכולל הסבר על מהות הכיסויים הנרכשים והתנאים המועדפים הקיימים

לקיבוצים.
 .1החל מינואר  2018הפוליסות יופקו בענפים הבאים וללא רצים:
ענף  – 310ביטוחי חובה
ענף  – 311ביטוחי רכוש
 .2התעריפים הותאמו למגזר הפרטי עם הטבה למגזר הקיבוצי.

עיקרי השנויים
 .3השתתפויות עצמיות במקיף
סוג רכב

השתתפות
עצמית בנזק
עצמי

רכב פרטי

₪ 1,850

השתתפות
עצמית
במוסך
הסדר
₪ 950

השתתפות עצמית
בגין נזק לצד
שלישי בכיסוי
מקיף
₪ 950

השתתפות
עצמית בגין נזק
לצד שלישי
בכיסוי צד ג'
₪ 1,450

רכב מסחרי

₪ 2,500

₪ 1,250

₪ 1,200

₪ 1,950

*בנזק בו מעורב נהג שטרם מלאו לו  24שנים או שוותק נהיגתו פחות מ 12 -חודשים תהיה תוספת של  50%בכל אחת

מהאופציות מעלה של השתתפויות העצמיות.

 .4השתתפויות עצמיות בפוליסות צד שלישי -
רכב פרטי – ₪ 1,450
רכב מסחרי – ₪ 1,950
 .5השתתפויות עצמיות מוגדלות
ניתן להוזיל את פרמיית הביטוח תמורת הגדלת
ההשתתפות העצמית ,בהתאם לאחוזים הרשומים
בטבלה.

סכום השתתפות
עצמית

אחוז הנחה

₪ 3,000

10%

₪ 5,000

20%

₪ 10,000

35%

* בתיקון נזק במוסך הסדר  ,תינתן הנחה על הסכומים הרשומים מעלה:
רכב פרטי – הנחה של ₪ 900
רכב מסחרי – הנחה של ₪ 1,250
** בנזק בו מעורב נהג שטרם מלאו לו  24שנים או שוותק נהיגתו פחות מ 12 -חודשים תהיה תוספת של  50%בכל אחת
מהאופציות מעלה של השתתפויות העצמיות.

חשוב ביותר!
פוליסות בהם הייתה הנחה תמורת הגדלת השתתפות עצמית ,בהתאם להנחיותיכם בשנים
קודמות .הפוליסה חודשה עם השתתפויות עצמיות סטנדרטיות ,וזאת משום שהשתנו אחוזי
ההנחה וכן סכום ההשתתפות העצמית.
יש להעביר הנחיותיכם לחידוש גובה ההשתתפות העצמית המבוקשת ביחד עם האישור

לביטוח ואנו נעדכן בהתאם.
הטבה משמעותית :בתאונה בה מעורבים שני כלי רכב או מכונות חקלאיות בבעלות
המבוטח (למעט נזק בזדון) ,כלי הרכב יחשבו כצד ג' אחד כלפי השני ותיגבה השתתפות
עצמית אחת.

שיפורים והרחבות
גבול אחריות כלפי צד ג'
הגדלנו את גבול האחריות מ ₪ 500,000 -ל. ₪ 1,000,000 -
הגנה משפטית
הגדלנו את גבול האחריות מ ₪ 9,500 -באירוע תאונתי ו ₪ 18,000 -בגין תאונה קטלנית
ל ₪ 30,000 -לכל המקרים ,תמורת השתתפות עצמית של . ₪ 408
הטיפול הינו ע"י עו"ד שימונה ע"י האגודה.
שביתות
הרחבה זו נכנסה אוטומטית לתנאי הפוליסה.
הרחבות שהיו ונשארו אך הינם מצוינות בדפי הרשימה
אובדן גמור יחשב אבדן מעל  50%מערכו של הרכב כמצוין במחירון "לוי יצחק".
ירידת ערך – לא תנוכה השתתפות עצמית נוספת.

הנחות
הנחות בגין נהגים
הנחה בגין ביטול נהג צעיר – הנחה זו מבוטלת ובהתאם לגיל הנהג הצעיר והוותק נקבע התעריף.
הנחת צמוד נהג – הנחה זה בטלה ומבוטלת.
הנחות לנהגים נקובים – קיימת אופציה לבטח נהג נקוב בשם או שני נהגים נקובים בשם וההנחה
תינתן בתעריף.
הנחת חובה
ההנחה ניתנת בגין קיום ביטוח חובה בתוקף בחברתנו בפוליסת הרכוש.
הנחה כללית לקיבוץ
על תעריף הלקוח הפרטי בענף זה ניתנה הנחה כוללת לכל הקיבוצים.
הנחת קיבוץ
לפני השינוי היה מנגנון שחישב את ניסיון התביעות של הקיבוץ ולפי זה הוכתב בונוס/מאלוס .מנגנון
זה בוטל ומוזנת הנחה לפי קיבוץ וזאת על פי תוצאות הרווחיות של הקיבוץ בשלוש השנים האחרונות.

ביטוחי רכב חשמלי (קלאב קאר) סוג רכב 75
לאחר בחינת סוג רכב זה ,הוחלט שסוג הרכב יבוטח תחת פוליסה של הכלים
החקלאים ואי לכך יבוצע במסגרת החידושים העברה של רכבים אלו מענפים
 300+302לענפים .50+52
סוג רכב חשמלי בוטח עד היום בענפים
ענף  - 300ביטוח חובה

יחודש בענף

ענף  – 50ביטוחי חובה

ענף  - 302ביטוח רכוש

יחודש בענף

ענף  – 52ביטוחי רכוש

ביטוחי רכב חשמלי (קלאב קאר) סוג רכב 75
ענפים אלו הופקו עם מספר רץ ולתקופת ביטוח החל מינואר ועד דצמבר.
השנה יחודשו רכבים אלו במסגרת העברתם לענף הכלים החקלאים (ענפים  )50+52החל
מ 01/01/2018 -ועד ל( 31/03/2018 -יחודשו לשלושה חודשים בלבד).
ב 01/04/2018 -הפוליסות הללו יחודשו במסגרת חידוש הכלים החקלאים לשנה מלאה,
משמע מ 01/04/2018 -ועד .31/03/2019

כללי
תכניות ביטוח  -כמידי שנה יועברו אליכם תוכניות ביטוח אשר כוללות את העדכונים
במצגת זו.

אישור חידוש  -חשוב להבהיר ולחדד שאנו חייבים לקבל את אישורכם בכתב לאישור
הפוליסות ,אי לכך במסמך הצעת מחיר הוספנו שורה שבה אתם יכולים לחתום על גבי
ההצעה ולהחזירה אלינו כולל הערות שלכם לחידוש.
דוח פוליסות משעובדות  -נא עברו על דוח זה וכל תיקון או בקשה לביצוע העבירו אלינו
בטרם אישור הפוליסות ,לאחר אישור הפוליסות נצטרך לקבל מסמך חתום מהמשעבד
לביטול ו/או שינוי השעבוד.

תעריפי רכבים פרטיים של חברי קיבוץ 2018 -
אנו שמחים לעדכנם כי גם השנה חרטנו על דגלנו להחזיר את כל ביטוחי הרכבים הפרטיים
של חברי הקיבוץ!!!
בהתאם לזאת נבנה תעריף אקטוארי חדש מיוחד לביטוחי הרכבים הפרטיים של חברי הקיבוץ.

אנו ממליצים לכולכם לנסות ומבטיחים להפתיע!!!

החתמים ואנוכי נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה/הבהרה

שנת ביטוח מוצלחת ושקטה לכולנו!!

