
  

 מידע מהותי למועמד לביטוח לקראת כריתת חוזה ביטוח
  טון 3.5בעניין פוליסה לביטוח לרכב מעל  

  
כלי  פוליסה לביטוחלהלן הסבר כללי ומתומצת לגבי עיקרי הכיסויים הניתנים לרכישה במסגרת 

  טון.  3.5רכב מעל 
  

ל ידי שפורסם ע "צירוף לביטוח" 12-1-2015מידע מהותי זה נמסר לך בהתאם לדרישת חוזר 
  המפקח על הביטוח במשרד האוצר.

  
טון כגון משאיות, אוטובוסים, אטז"ים ואחרים.  3.5פוליסה זו נועדה  לביטוח כלי רכב מעל 

הפוליסה כוללת מספר פרקים. ניתן לרכוש את כל הפרקים או רק חלק מהם, בהתאם לצרכיך. 
   בטופס ההצעה. פרוט הכיסויים הניתנים לרכישה מופיעים 

  
מובהר בזאת כי הפוליסה כוללת תנאים וחריגים כלליים אשר חלים על כל פרקי הפוליסה, וכן 

למידע מפורט בעניין זה הנך מופנה  –תנאים וחריגים ספציפיים אשר חלים על כל פרק בנפרד 
חותך בקישור לאתר האינטרנט שלנו או באמצעות סוכן הביטוח. רשימת לנו –לפוליסה המלאה 

  www.kesh-ins.co.il   באתרינו באינטרנטתן למצוא גם הפוליסות, הכיסויים וכל מידע נוסף ני
  

אין באמור במסמך זה כדי להוות כיסוי ביטוחי ו/או אישור ו/או הסכמה של חברת הביטוח 
  להפקת פוליסות ביטוח עבורך. 

  
לפני הפקת הפוליסה תידרש לאשר שקיבלת מסוכן הביטוח את כל המידע המהותי בפוליסה ורק 

  אז לאשר את הסכמתך לכריתת חוזה הביטוח. 
  

  ביטוח הרכב –פרק א' 
פרק זה מכסה אובדן או נזק שיגרם לרכב כתוצאה מאש, התפוצצות, התנגשות, התהפכות, גניבה, 

  שיטפון, סערה ומעשה זדון ובכפיפות לתנאים ולחריגים המפורטים בתנאי הפוליסה. 
  טון מכסה פרק זה גם נזק שנגרם מתאונה מכל סוג שהוא.  3.5מעל בביטוח לרכב 

  
  צד שלישי בשל נזקי רכושביטוח אחריות כלפי  –פרק ב' 

פרק זה מכסה נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב המבוטח בתקופת 
  הביטוח, לרבות הוצאות משפט של המבוטח. 

  
  כיסויים נוספים –פרק ג' 

  ניתן להרחיב את הכיסוי לפרק א' ולכלול גם כיסוי למערכות קול, ביטוח הוצאות משפטיות. 
  

  הגדרת נהג ורשאים לנהוג –אדם הרשאים לנהוג בני  –פרק ד' 
  

  במקרה של נזק מכוסה השתתפות עצמית לכל פרקי הפוליסה –השתתפות עצמית  –פרק ה' 
  

  מקרים ואירועים שאינם מכוסים –חריגים  –פרק ו' 
  

תשומת ליבך ! יש לענות תשובות מלאות וכנות על כל השאלות שנשאלות בטופס ההצעה או 
יטוח או בכל דרך אחרת. אי גילוי  עניין מהותי או תשובה שאינה מלאה או כנה תשאל בהצעת הב

  עלול להשפיע על תשלום תגמולי ביטוח במקרה של נזק.
   

  
  

הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח המפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה 
 תנאי הפוליסה  של סתירה בין האמור בדף מידע מהותי זה ובין תנאי הפוליסה יגברו


