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1981 כל השאלות בטופס   - 6 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  תשומת לב המבוטח מופנית לכך שעל פי הוראות סעיף 
זה ייחשבו כעניין מהותי. עליך להשיב עליהן תשובות מלאות וכנות, וככל שלא תעשה כן ייתכן ותהיה לכך השפעה על 
ו/או אפשרות להקנות  רכוש  כדי שלילת הפיצויים שישולמו לבעל הפוליסה בביטוח רכב  תשלום תגמולי הביטוח עד 

למבטח זכות לפיצויים מבעל הפוליסה, כמפורט בסעיף 9 לפוליסה בביטוח חובה

טל. נייד

מס׳רחוב

פקס.טל. בבית

תאריך לידה

שם פרטישם משפחה

מיקוד

______ /______ / ______

מס׳ ת. זהות

@

עיר

דוא״ל

האם המועמד לביטוח בעל הפוליסה הוא:              עובד המדינה          בן/בת זוג עובד המדינה

טופס הצעה לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון -
ביטוח רכב מקיף וביטוח רכב חובה

הצעת הביטוח ואחריות החברה1  תכנס לתוקפה רק לאחר שתאושר בכתב על - ידי ווישור חברה לביטוח בע"מ ובהתאם 

לתנאים שיקבעו על - ידה.

יש להקפיד ולמלא את כל הפרטים הרלוונטיים הנדרשים בהתאם להנחיות באופן מדויק ושלם.

מוסכם כי הצעה והצהרה זו תהווה בסיס לחוזה הביטוח, ככל שתאשר החברה את ההצעה ותנאיה.

לתשומת ליבך: 

חובה לצרף לטופס זה המלא על כל פרטיו וחתום העתק של:

א. תלוש שכר עדכני ממשרד האוצר/אישור חשבות משרד.

ב. רישיון רכב )ע"ש עובד המדינה או בן/בת הזוג(.

ג. אישור עבר ביטוחי ע"ש המבוטח ב-3 שנים האחרונות.

יובהר כי בעלי הרכב אינם חייבים לבטח את רכבם הפרטי בחברה הזוכה והם רשאים לבטח את רכבם בכל חברת 

ביטוח לפי בחירתם

פרטי המועמד לביטוח בעל הפוליסה )בעל הרכב( 1

טל. בביתטל. נייד

מס׳ ת. זהותשם פרטישם משפחה
פרטים בנוגע לבן/בת הזוג )חובה לפרט ככל שבעל הפוליסה הוא בן/בת זוג ולא עובד המדינה( 2

______ /______ / ______
תאריך לידה

@
דוא״ל

 1 ווישור חברה לביטוח בע"מ, או כל חברה שתבוא במקומה במקרה של שינוי במבנה התאגידי ו/או העברת בעלות
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הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד
ונוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד
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תקופת הביטוח 4

מיום  _____/ _____ /  _____     עד יום  31/12/2022 שעה 23:59.

פרטי הנוהגים ברכב וותק ביטוחי בביטוח רכב חובה

האם בעל הרכב הוא הנהג העיקרי?   
במידה ובעל הרכב אינו הנהג העיקרי יש למלא הפרטים הבאים:  

שם פרטי של הנהג העיקרי: ______________  
שם משפחה של הנהג העיקרי: ______________  

תאריך לידה של הנהג העיקרי: _____/____/_____  
תאריך הוצאת רישיון נהיגה של הנהג העיקרי: _____/____/_____  

תעודת זהות של הנהג העיקרי: ______________  

השאלות הבאות מתייחסות לכל הנהגים הצפויים לנהוג ברכב:  
מספר תאונות עם נפגעי גוף ב-3 שנים האחרונות:  
מספר שלילות רישיון נהיגה ב-3 שנים האחרונות:  

מהו גיל הנהג הצעיר ביותר שינהג ברכב:  
נהגים נקובים בשם:   

וותק נהיגה:  

לאכן

6

אחר0123
אחר0123

21+24+30+40+50+כל נהג

מעל שנהעד שנה )נהג חדש(

21+24+30+40+50+כל נהג

עמוד 2  מתוך 11

פרטים בנוגע לעובד המדינה 3

סוג אחזקה: רכב שירות* / רכב אחר / גמלאי

טל. משרד:שם משרד:קוד משרד:

*במידה ומדובר ברכב שירות יש לצרף אישור המשרד

פרטי הרכב 5
קוד דגםהיצרן:מספר רישוי

משרד
התחבורה

שנת ייצור/עלייה 
על הכביש

שם הדגם

תיבת הילוכים אוטומיתנפח מנוע משקל
 אוטומ׳          ידנית

סוג מערכת מיגון )פעילה ותקינה(: סמן/י את המערכות הקיימות
מערכת ABS - מערכת לנעילת גלגלים
מערכת ESP - מערכת לבקרת יציבות

מערכת FCW** - מערכת התרעה על אי שמירת מרחק
מערכת LDW** - מערכת התרעה על סטייה מנתיב

**  במידה והותקנה מערכת בטיחות שאינה מעודכנת ברישיון הרכב  
יש לצרף חשבונית התקנה של המערכת הכוללת את מספר הרישוי.   

סוג הרכב:         פרטי          מסחרי עד 3.5 טון

בחירת כיסוי גיל נהג בפוליסה )השאלות מתייחסות לכל הנהגים שינהגו ברכב( 7

2 נהגים נקובים בשםנהג יחיד

יובהר כי גיל הנהג הצעיר הנקוב בפוליסת החובה והמקיף יהיה בהתאם לגיל הנהג הצעיר ביותר שינהג ברכב. הגיל 
הנקוב יהיה זהה בפוליסת החובה והמקיף.
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לידיעתך, ברכישת הפוליסה ובמתן הצעה הנך נותן את הסכמתך כי ווישור יכולה לפנות למאגרי מידע שעיקרם, 

אימות נתוני רכב ובעלות ורישום היסטורית תאונות כלי הרכב לצורך אימות נתונים.

רישיון הנהיגה – הכיסוי הביטוחי מותנה בקיום רישיון נהיגה בר תוקף בישראל.

באחריותך לוודא ברשויות המוסמכות כי רישיון הנהיגה שלך הינו בר תוקף בישראל, ככל שהינך נושא ברישיון נהיגה 

בינלאומי או רישיון זר שאינו ישראלי.

האם קיים רצף ביטוחי של שלוש שנים מלאות ורצופות בביטוח רכב רכוש )מקיף או צד שלישי(?           כן           לא

מספר התביעות המופיעות בדוח התביעות ב – 3 השנים האחרונות __________.  

על מנת לבחון את  זכאותך בפועל להפחתת הפרמיה וגובה דמי ההשתתפות העצמית, הנך נדרש להעביר דוח 

תביעות של ה - 3 שנים האחרונות, מלאות ורצופות בביטוח רכב רכוש. )שנים 2021,2020,2019(.

באפשרותך להפיק דוח תביעות באמצעות פלטפורמה ייעודית "הר הביטוח" של רשות ההון ביטוח וחסכון בכתובת 

.https://harb.cma.gov.il
 

יובהר כי תעריף הביטוח למבוטח שלא יציג דוח עבר ביטוחי מלא ורצוף ב – 3 השנים האחרונות יעמוד על 100%     
מהתעריף המקיף הבסיסי.  

ההשתתפות העצמית לבעל רכב ללא עבר ביטוחי ב – 3 השנים האחרונות מלאות ורצופות, תהיה בהתאם     
למדרגת השתתפות העצמית לבעלי רכב עם 3 תביעות בעבר הביטוחי, כנקוב בתנאי המכרז.  

www.we-sure.co.il

וותק ביטוחי ביטוח רכב רכוש: 9

עמוד 3  מתוך 11

זכרנקבה

  _____  / _____ /_____

תעודת זהות: _____________________

נתוני הנהג הצעיר ביותר שצפוי לנהוג ברכב: 8

תאריך הוצאת רישיון נהיגה של הנהג הצעיר ביותר שצפוי לנהוג ברכב:   
הנהג הצעיר ביותר אשר צפוי לנהוג ברכב:
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הערותכיסויים
כיסויים נוספים: 11

לאכן

שיעבוד 10

מובהר כי הכיסוי הביטוחי שמעניקה החברה מכסה רק שימוש ברכב למטרות חברתיות פרטיות או מטרות עסקיות של 
המבוטח, כנקוב בתנאי הפוליסה וכפי המצוין במפרט )דף הרשימה(. 

לאכן

לאכן

לאכן

לאכן

לאכן

עמוד 4  מתוך 11

האם קיים שעבוד?  )ידוע לי כי הפוליסה תשועבד בהתאם לפרטים שמסרתי להלן( במידה וקיים שעבוד יש למלא את 
כל הפרטים הבאים:

השעבוד לטובת: בנק / מוסד פיננסי אחר:  שם הבנק / המוסד הפיננסי:______________  סניף מס':__________
כתובת מוסד פיננסי אחר: _______________________________________________________________

בהתאם להוראות המכרז:
עלות החבילה 180 ₪.  •

לא ניתן לבטל כיסוי זה ברכב שירות.  •

בתוספת פרמיה, על חשבונך )בכל סוגי 
האחזקה(: כיסוי לתוספת שווי הרכב, עד 15% 

משווי הרכב המבוטח )לרכב שעלייתו על 
הכביש עד שנתיים בלבד(, תמורת תוספת 

פרמיה של 4.5% מפרמיית המקיף
כיסוי לרדיו עד 1,500 ₪ כלול בכיסוי הבסיסי ללא 

עלות. ככל שבחרת לבטח מכשיר רדיו שערכו 
מכל 1,500 ₪ תגבה תוספת פרמיה בשיעור של 

5% מההפרש על חשבונך בכל סוגי האחזקה.

בתוספת פרמיה, על חשבונך )בכל סוגי 
האחזקה(: עד לגבול אחריות של 5,000 ₪ 

למקרה נזק. השתתפות עצמית בסך 250 ₪ 
לכל מוקד נזק.

בתוספת פרמיה, על חשבונך )בכל סוגי 
האחזקה(: במידה והינך מבקש לבטח אביזרים 

אלה תגבה פרמיה בשיעור של 8% מערך 
האביזרים המלא. ככל שהינך מבקש לרכוש יש 

לפרט מטה בטבלה הרלוונטית.

בתוספת פרמיה, על חשבונך )בכל סוגי 
האחזקה(: במידה והינך מבקש לבטח אביזרים 

אלה תגבה פרמיה בשיעור של 1.5% מערך 
האביזרים המלא. ככל שהינך מבקש לרכוש יש 

לפרט מטה בטבלה הרלוונטית

חבילת ביטוח חיים ונכות 

תוספת פיצוי לרכב חדש עד 15%

רדיו לרכב )מכל סוג שהוא( מעל 1,500 ₪ 

שבר פנסים ומראות צד

אביזרים מיוחדים שאינם אינטגרליים

אביזרי נכה
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סוג האביזר
אביזר שאינו אינטגרלי לגביו

נדרש ביטוח

אביזרי נכה

שווי האביזר בערכו המלא )₪(פירוט האביזר
אביזרי נכה ואביזרים שאינם אינטגרליים 12

אביזרים נוספים 13

מובהר בזאת כי אביזרים נוספים ככל שקיימים, שלא צוינו במפורש במפרט )דף הרשימה( ואינם חלק אינטגרלי 
מהדגם הנמכר אינם מכוסים בפוליסה זו.

ספקי שירות – כתבי שירות הכלולים בפוליסה:
השירותים ניתנים במסגרת המכרז על -ידי ספקי השירות הבאים: 

14

מובהר בזאת, כי ככל ואינך מעוניין ברכישת כתבי שירות, יופחת סך של 175 ש"ח מפרמית הביטוח השנתית. לא ניתן 
לוותר על חלק מכתבי השירות. במקרה זה, עליך להסדיר שירותים אלו באופן עצמאי, והמדינה וחברת ווישור לא יהיו 

צד לכתבי השירות שנרכשו שלא באמצעות ווישור. במידה ותבחר לוותר על כתבי השירות במהלך תקופת הביטוח, 
תהיה זכאי להחזר יחסי מהיום בו התקבלה הודעתך כאמור בחברת ווישור. מובהר בזאת כי ויתור על כתבי השירות 

אינו פוגע ביתר תנאי הביטוח והפוליסה.

לאור האמור איני מעונין ברכישת כתבי שירות במסגרת המכרז.  

מיגון הרכב:

אחריות החברה בגין סיכוני גניבה והיקפה, מושפעת מקיום אמצעי המיגון המפורטים במפרט, תקינותם והפעלתם. על 

אמצעי המיגון להיות תקינים ומופעלים בכל עת שהרכב אינו מאוייש. 

כמו כן לא יוחזק הקוד הסודי להפעלת מערכת המיגון/איתור בצרור המפתחות ו/או במקום אחר ברכב. אי קיום 

האמצעים המפורטים במפרט, לרבות אי הפעלתם, במועד קרות הפריצה ו/או הגניבה, עלול לגרום להפחתה 

משמעותית או שלילה מלאה של תגמולי הביטוח בהתאם להוראות סעיפים 18 ו-21 לחוק חוזה ביטוח, תשמ"א 1981.

כדי למנוע היעדר כיסוי ביטוחי או הפחתה משמעותית בתגמולי הביטוח בקרות מקרה הביטוח – עליך להקפיד על מילוי 

האמצעים במלואם.

עמוד 5  מתוך 11

כתב השירות
שירותי דרך וגרירה 

שמשות

ספק שירות )יש לבחור ספק שירות אחד לבחירתך(
ממסי           דרכים

אילן קארגלאס           אוטוגלאס
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עמוד 6  מתוך 11

מה הם אמצעי המיגון הקיימים ברכב המוצע לביטוח? פרט:__________________________________________

אני מאשר ומסכים כי תנאי לכיסוי הביטוחי לרכב מפני גניבה ו/או פריצה ו/או נזק בזדון תוך כדי גניבה ו/או פריצה כי ברכבי 

מותקנת מערכת מיגון כנדרש ע"י החברה. אני והנוהגים ברכב מתחייבים להפעיל את מערכת המיגון בכל עת שהנהג ימצא 

מחוץ לרכב.

אמצעי מיגון  נדרשים: 

עבור רכב שוויו עד 130,000 ₪ - רשאית החברה לדרוש מערכת אימובילייזר מקורי/אימובילייזר מותאם לרכב דיזל.  4 	

עבור רכב שוויו עולה על 130,001 ₪ אך אינו עולה על 150,000 ₪ -  רשאית החברה לדרוש, בנוסף לאמור בסעיף    4 	

הקודם לעיל, גם מערכת למניעת גניבת מפתחות )קוד אישי סודי(. נוסף לכך, מערכת האימובילייזר ברכב לפי פסקה      

זו, צריכה להיות מותאמת לסוג המנוע. היינו, ברכב בעל מנוע דיזל שאין בו מערכת אימובילייזר מקורי, יש להתקין      

מערכת אימובילייזר ייעודית למנוע דיזל.    

עבור רכב ששוויו עולה על 150,000 ₪ אך אינו עולה על 220,000 ₪ - רשאית החברה לדרוש,  בנוסף לאמור     4 	

בסעיפים לעיל, מערכת איתור פעילה המעבירה מידע על מיקום הרכב וכן מנוי בתוקף בחברת איתור.    

עבור רכב ששוויו עולה על 220,000 ₪ אך אינו עולה על 500,000 ₪ - רשאית החברה לדרוש, בנוסף לאמור     4 	

בסעיפים לעיל, עלוקה, וכן מערכת איתור נוספת שמנויה בחברת איתור.    

עבור רכב ששוויו עולה על 500,000 ₪ - רשאית החברה לדרוש, בנוסף לאמור בסעיפים לעיל מערכת איתור ראשית    4 	

ממוגנת הכוללת קוד אישי סודי, גלאי גרירה וכן שתי מערכות איתור זעירות נוספות לגיבוי.    

במקרה של מבוטח שלא ביטח את רכבו במסגרת המכרז בשנת 2021 או מבוטח שביצע בדיקת מיגון, על פי האמור     .1

בסעיף 2-3 להלן, ונמצא כי רכבו לא ממוגן באמצעי המיגון הרשומים בסעיפים לעיל, תהיה חברת הביטוח רשאית לפעול    

בהתאם להוראות הדין רק בנוגע לכיסוי ביטוחי מפני גניבת הרכב, במסגרת ביטוח נזקי רכוש לרכב  פרטי. ובלבד שחברת    

הביטוח לא תנקוט בכל פעולה שהיא בעניינו של מבוטח שלא מיגן את רכבו כאמור במהלך 30 הימים הראשונים לתקופת    

הביטוח או במהלך 30 הימים הראשונים מיום שהמציאה למבוטח דרישות מיגון כאמור בסעיף "אמצעי מיגון נדרשים"    

דלעיל. לא מיגן המבוטח את רכבו תוך 30 יום בהתאם לדרישת חברת הביטוח לפי סעיפים לעיל, תודיע לו חברת הביטוח    

על כל פעולה שבכוונתה לנקוט נגדו בהתאם להוראות הדין, ותיתן לו שהות סבירה למגן את רכבו לאחר אותה הודעה.  

ווישור רשאית להפנותך לבדיקת רכב על פי שיקול דעתה ובהתאם להוראות המכרז, עלות הבדיקה כאמור תמומן     .2

במלואה על ידיה. אם נשלח המבוטח על ידי חברת הביטוח לבדיקת מיגון, ולא ביצע בדיקת מיגון כפי שנדרש, תהיה     

רשאית חברת הביטוח לפעול על פי דין וליידע את המבוטח ואת החשכ״ל בדבר הצעדים שבדעתה לנקוט.   
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חתימת בעל הכרטיס: _____________________תאריך: _____________________

תשלום משכר – רכב שירות בלבד  
ידוע לי כי במידה והמדינה לא תעביר את התשלום בגין הביטוח, מכל סיבה שהיא, אדרש לשלם לווישור את 

עלות הביטוחים מיד עם פניית החברה אליי.
כמו כן במידה והפרמיה לביטוח תעלה על 7,000 ₪, אחוייב על ידי המדינה בגין הפרש העלות מעל 7,000 ₪, 

והכל בהתאם להוראות המכרז.

אמצעי תשלום 15

כרטיס אשראי  
מספר כרטיס

תוקףסוג כרטיס
ת. זהותשם בעל הכרטיס

מספר תשלומים )סוג אחזקה 
שירות עד 3 תשלומים, סוג אחזקה 

אחר עד 10 תשלומים(

הפרמיה בגין תוספות שיבוצעו בפוליסה במהלך גבייתה, יתווספו ליתרה לגביה ויגבו בהתאם לתנאי הגביה 
המוגדרים בפוליסה והמכרז.

יש ליצור קשר עם חברת הביטוחאמצעי גביה אחר
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הצהרת המבקש/מציע:

אני הח"מ___________________ מצהיר בזה שהתשובות הינן נכונות, מלאות וכנות ושלא העלמתי כל ענין מהותי     .1
הנוגע לביטוח זה. הנני מסכים להודיע לחברה על כל שינוי שיחול בכל עניין מהותי, לרבות שינוי שיחול במקצועי או     
במשלוח יד, במצב בריאותי, או על דבר סידור ביטוחים נוספים. כמו כן, הנני מסכים שהצעה זו והצהרתי, בין שנכתבו    
  על ידי ובין שלא על ידי, תשמשנה יסוד לחוזה שביני ובין ווישור חברה לביטוח בע"מ. אני מסכים לקבל את הפוליסה   

הנהוגה בחברתכם ומתחייב/ת לשלם את הפרמיה המגיעה בגינה.  

ידוע לי כי אני מחויב לקרוא את הפוליסה ואת דף המפרט שישלחו אליי אחרי הפקת הפוליסה. בכל מקרה שבו אמצא כי     .2
הפוליסה אינה תואמת את הצעתי ידוע לי כי באחריותי להעביר את הערותיי לחברת הביטוח בהקדם.  

המידע הכלול במסמך זה )וכל מידע אחר שיגיע לחברה ו/או למי מטעמה במהלך תקופת הפוליסות( ניתן מרצוני      .3
ובהסכמתי המלאה ומבלי שחלה עלי חובה חוקית למסרו. עם זאת, הובהר לי שהמידע הכרחי לצורך הצטרפותי לפוליסות    

ולטיפול בעניינים הקשורים בהן. אני מסכים כי המידע ייאסף, יישמר ויעובד בחברה ובחברות אחרות בקבוצת ווישור     
)ווישור חברה לביטוח בע"מ וחברות בנות של הקבוצה( וכן עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים הפועלים עבורן והן  

ו/או  מטעמן תעשנה בו שימוש, לצורך הטיפול בפוליסה ולמטרות לגיטימיות אחרות, לרבות תחשיבים אקטואריים ונתוני    
תביעות. כמו כן המידע עשוי לעבור לחשכ"ל בהתאם להוראות המכרז. פרטים נוספים ניתן למצוא במדיניות הפרטיות    

שבאתר החברה.  
 

לידיעתך, אם ברשותך פוליסת ביטוח בתוקף, עליה הנך מבקש להוסיף כיסוי נוסף, הרחבה או כתב שירות, הוספתם    
  נתונה לבחירתך, והנך רשאי לבחור בהם או לוותר עליהם, מבלי שהדבר יפגע ביתר תנאי הפוליסה. תשומת ליבך כי  

  בהיעדר כיסוי לפרק מסוים - לא ניתן לרכוש כיסוי להרחבות לאותו פרק.

אינך רשאי למסור פרטים של אדם אחר בטופס זה, אלא אם יידעת אותו על כך וקיבלת מראש את הסכמתו לשימוש      .4
ווישור חברה לביטוח בע"מ במידע כאמור בטופס זה ובהסכמות שתסמן.  

תאריך: ___________________   מס' תעודת זהות: _________________    חתימת המציע: ________________

שיווק מוצרי ביטוח נוספים:
קיימת אפשרות שתקבל מהחברה דברי פרסומת על פי חוק התקשורת, שהיא רשאית לשלוח לך, באמצעות כלים דיגיטליים 

לרבות באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר)SMS(, ווטסאפ.

אם אינך מסכים לכך, באפשרותך להודיע על סירובך בכל עת באמצעות אתר האינטרנט של החברה או בפנייה לשירות הלקוחות. 
אני הח"מ מאשר לחברה לפנות אליי במהלך תקופת הביטוח ולהציע לי מוצרי ביטוח נוספים.

יובהר כי המוצרים אינם חלק מהמכרז ואינם באחריות החשב הכללי.

תאריך: ___________________    מס' תעודת זהות: ____________________    חתימה: ____________________
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הסכמה לשימוש במידע:
אני מסכים, מעבר למתחייב על פי דין או הסכם, כי המידע הכלול במסמך זה, כמו גם מידע נוסף אודותיי, המצוי או שיהיה מצוי 
בידי חברות אחרות בקבוצת ווישור )יו. דיגיטל  וחברות בנות שלה( ישמש את החברות בקבוצת ווישור ו/או מי מטעמן, גם לכל 
עניין הקשור ביתר מוצרי ושירותי החברות בקבוצת ווישור )בתחום הביטוח, החיסכון ארוך הטווח והפיננסים( ובשיווקם, לרבות 
כדי לאפשר לחברות כאמור להביא לידיעתי מידע על מוצרים ושירותים, וכן לשימושים נוספים הנלווים לשימושים האמורים 
לעיל ונדרשים לשם השלמתם, זאת אף באמצעות העברתו של המידע לצדדים שלישיים הפועלים בשמה ומטעמה של הקבוצה 

ווישור חברה לביטוח.
       

תאריך: ___________________        שם המציע: _____________________        חתימה: ____________________ 

הסכמה להעברת מידע לחברה הזוכה הבאה:
הנתונים הנמסרים על ידך )לרבות נתוני תביעות( יועברו לחשכ"ל ולחברת הביטוח שתזכה בביטוח רכבך במכרז הבא.

אם אינך מעונין כי הנתונים יועברו לחברת הזוכה הבאה, עליך לציין זאת בעת תהליך הצירוף. אם תבחר בכך, חברת הביטוח 
הזוכה במכרז הבא לא תפנה אליך באופן יזום, ועל מנת לבטח את רכבך תידרש ליצור קשר עם החברה הזוכה.

במידה והינך מבקש שלא להעביר את המידע אודותיך לחברה הזוכה במכרז הבא, יש למלא ולחתום:

איני מאשר העברת המידע אודותיי לחברה הזוכה במכרז ביטוח הרכב הבא. ידוע לי כי אי - הסכמה להעברת המידע 
לחברה הזוכה במכרז ביטוח רכב הבא תביא לכך כי לא אקבל פנייה יזומה לביטוח הרכב שלי במכרז הבא:

תאריך: ___________________        שם המציע: _____________________        חתימה: ____________________

הסכמה על שימוש במידע לצורך כיסוי בביטוח חובה לרכב:

הריני מאשר ומסכים בחתימת ידי כי: 
1.   על פי הוראות תקנות ביטוח רכב מנועי )הקמה וניהול של מאגרי מידע( התשס"ד-2004 )להלן התקנות(, חלק מפרטי   
המידע שנמסרו על ידי לעיל, שישמשו לצורך מתן כיסוי ביטוחי בביטוח חובה לרכב )להלן התעודה( על פי הוראות     
  פקודת ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש( תש"ל-1970 )להלן-נתוני החיתום(, יועברו למאגר המידע )להלן-מאגר המידע(   

שהוקם על פי הוראות התקנות וייבדקו באמצעותו.  

במקרה של תקלה טכנית בתקשורת עם מאגר המידע או במקרה של הפקת תעודה שלא בשעות פעילות מאגר     .2
.)BATCH( המידע,  תוכל ווישור חברה לביטוח בע"מ לאמת את נתוני החיתום על ידי העברתם למאגר המידע באצווה  

לידיעתך, ברכישת הפוליסה הינך נותן את הסכמתך כי ווישור יכולה לפנות למאגרי מידע שעיקרם אימות נתוני רכב      .3
ובעלות ורישום הסטוריית תאונות כלי הרכב לצורך אימות נתונים.  

תאריך: ___________________        שם המציע: _____________________        חתימה: ____________________
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אחזור מידע אישי:
לידיעתך, לצורך ייעול ושיפור השירות הניתן על ידי ״ווישור״, ככל שההצעה תאושר ותופק פוליסת ביטוח בהתאם - המידע, 
הדיוורים והמסמכים, אשר ישלחו אליך מחברת ווישור, יופיעו במסגרת ה-״האזור האישי״ שלך באזור האישי באתר "ווישור".

תגמולי הביטוח:

אובדן גמור או אובדן גמור להלכה עקב מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה משמעו: רכב שנגנב ולא נמצא בתוך 30 ימים מיום 

ההודעה למשטרה על הגניבה או, רכב ששמאי מוסמך קבע שאינו ניתן לשיקום או הרכב יצא מכלל שימוש והנזק הישיר )ללא 

ירידת ערך( הוא למעלה מ-50% )או כל אחוז אחר הנקוב במפרט לעיל(. המחירון המשמש בסיס לקביעת ערך השוק של הרכב 

בעת תשלום תגמולי ביטוח בגין אבדן מוחלט של כלי הרכב או גניבתו, הוא מחירון מכוניות משומשות וחדשות כפי שיפורסם 

ע"י "לוי יצחק" סמוך לפני יום קרות מקרה הביטוח. ערכי הרכב במחירון הנ"ל מהווים "ערך בסיסי של הרכב" – כלומר הם 

מייצגים את שוויו של רכב כזה ללא התחשבות במשתנים מיוחדים המשפיעים על ערך הרכב המבוטח בעת עריכת הביטוח 

ובעת אובדן הרכב. במחירון לוי יצחק מופיעות טבלאות המפרטות משתנים שונים, המשפיעים על ערכו של כלי רכב משומש. 

משתנים אלו יילקחו בחשבון בעת קביעת ערך השוק של הרכב לצורך תגמולי הביטוח והם יוגדלו או יופחתו בגין משתנים אלה 

ייצורו קודמת ליום קרות מקרה  על פי שעורי השינוי המופיעים במחירון הנ"ל. לדוגמא: אם הרכב המבוטח הוא רכב ששנת 

הביטוח ב - 4 שנים, והוא היה בבעלותם של שלושה בעלים קודמים - לצורך חישוב גובה תגמולי הביטוח המשולמים יופחתו עד 

5% משווי הרכב המופיע במחירון. דוגמא נוספת: בגין רכב שהוא מונית לשעבר יופחתו עד 35% משווי הרכב המופיע במחירון. 

דוגמא נוספת: בגין רכב שנרכש "באפס ק"מ" מחברת ליסינג יופחתו בגין רכב פרטי עד כ- 14% משווי הרכב המופיע במחירון. 

גובה תגמולי  - "קביעת  . בנוסף ראה פירוט לאופן החישוב בפרק א' לפוליסה  ינואר 2018  נכונות למחירון  הדוגמאות הנ"ל 

הביטוח במקרה של גניבה או אבדן מוחלט של הרכב המבוטח" תשומת ליבך, גובה דמי הביטוח בהם תחויב, מבוססים על ערך 

הרכב הבסיסי והם נקבעו אך ורק על סוג הרכב ושנת הייצור בלבד והם אינם מושפעים באופן כלשהו מן המשתנים האמורים 

של רכבך, אף אם יש במשתנים אלו כאמור לעיל להשפיע על ערכו של הרכב במועד עשיית הביטוח ובמקרה של אובדן גמור. 

ערך הרכב הבסיסי אינו כולל אביזרים ותוספות מיוחדות לרכב שנרכשו או הוספו לרכב )גם אם נרכשו או הוספו לרכב בעת 

רכישת הרכב מהיבואן( ואשר אינם נכללים במסגרת האביזרים והמכלולים שבחבילה הבסיסית של דגם הרכב הקבועים ברמת 

הגימור של הרכב במפרט היבואן ושלא ניתן לרכוש את הרכב בלעדיהם. אביזרים ותוספות מיוחדות אלה יכוסו אך ורק אם 

בוטחו בנפרד בסעיף ההרחבות הרלבנטי לעניין זה.

דוגמאות לחישוב ערך הרכב – 

דוגמא 1 – רכב שנתיים על הכביש, עלה לכביש בפברואר, ליסינג לשעבר,24,000 ק״מ,  יד שלישית, 4.5% בגין ירידת ערך 
בגין תאונה קודמת: 

ערך רכב בסיסי בהתאם לסוג רכב ושנת יצור על פי המחירון
מועד עליה לכביש 2/19 )תוספת עבור חודש עליה לכביש(

ליסינג לשעבר על פי המחירון – 23%
תוספת בגין ק"מ נמוך על פי המחירון בהתאם לגובה הק"מ – 2%

הפחתה בגין יד שלישית על פי המחירון - 3%
הפחתה בגין ירידת ערך כפי שנקבע בתאונה קודמת - 4.5%

סה״כ

 ₪ 100,000
 ₪ 500

)₪ 23,115(
 ₪ 1,548

 )₪ 2,368(
)₪ 3,445(
₪ 73,120
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דוגמא 2 - רכב בן 10 שנים, בית ספר לנהיגה בעבר, 150,000 ק"מ, יד שניה:

למען הסר ספק, הדוגמאות המפורטות לעיל הינן לצורך המחשה בלבד ואין במשתנים ובשיעורי המופיעים בהן בכדי 

לחייב את החברה. כמצוין בסעיף "חישוב ערך הרכב במקרה אובדן גמור" לעיל, ערך השוק של כלי הרכב יחושב לפי 

המחירון, ובכלל זה ההפחתות והתוספות המפורטות ושיעוריהן המפורטים שם.

שים לב! גובה דמי הביטוח בו תחויב, מבוסס אך ורק על סוג הרכב ושנת הייצור של רכבך כפי שנקבע במכרז, ולא 

הושפע באופן כלשהו מן המשתנים האמורים של רכבך, אף אם יש במשתנים אלו כאמור לעיל כדי להשפיע על ערכו של 

הרכב במקרה של אובדן גמור.

דוגמאות לחישוב ערך הרכב:
למען הסר ספק, הדוגמאות המפורטות לעיל הינן לצורך המחשה בלבד ואין במשתנים ובשיעורי המופיעים בהן בכדי לחייב 

את החברה. כמצוין בסעיף "חישוב ערך הרכב במקרה אובדן גמור" לעיל, ערך השוק של כלי הרכב יחושב לפי המחירון, 
ובכלל זה ההפחתות והתוספות המפורטות ושיעוריהן המפורטים שם.

שים לב! גובה דמי הביטוח בו תחויב, מבוסס אך ורק על סוג הרכב ושנת הייצור של רכבך כפי שנקבע במכרז, ולא הושפע 
באופן כלשהו מן המשתנים האמורים של רכבך, אף אם יש במשתנים אלו כאמור לעיל כדי להשפיע על ערכו של הרכב 

במקרה של אובדן גמור.

הצהרת הסוכן לבירור צרכי המועמד והצעת ביטוח התואמת לצרכיו: )ככל שרלוונטי(
אני מאשר כי ביררתי את צרכי המועמד/ים לביטוח בהתאם להוראות חוזר המפקח על הביטוח לעניין צירוף לביטוח והצעתי 

לו/הם ביטוח ו/או הוספת כיסוי, הרחבה או כתב שירות לפוליסת ביטוח קיימת, התואם/ים לצרכיו/הם.

תאריך: ___________________    שם הסוכן: _______________________    חתימה: ______________________

ערך רכב בהתאם לסוג רכב ושנת יצור על פי מחירון
בית ספר לנהיגה בעבר על פי המחירון - 26%

תוספת בגין ק״מ נמוך, על פי המחירון, בהתאם לגובה הק"מ – 10%
תוספת בגין יד שניה - 3%

סה״כ

 ₪ 100,000
)₪ 26,000(

 ₪ 7,400
  ₪ 1,628

 ₪ 83,028
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