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 .הביטוח פרטי בדף שצויין ובתנאי מהפוליסה נפרדי בלת חלק מהווה זה נספח

 צד ג'. רכב למבוטחי בתוקף הינו זה נספח ספק הסר למען

 לרכב בשנת הביטוח צד שלישיהמבוטח במגדל בביטוח " גמלאי" או" אחר" או "שירות" רכב בעל מדינה כעובד

 )וככל שלא ויתרת על כתבי השירות כמפורט להלן(: הנך זכאי לחבילת ההרחבות והכיסויים כמפורט להלן 2019

 שירותי גרירה ודרך ■

 היממה, בהתאם לתנאי כתב השירותd דרך בכל שעותהנך זכאי לשירות גרירה ו

המצוין  )לפי בחירתך(התקשר למוקד שירות הלקוחות של ספק השירות להזמנת שירותי דרך וגרירה יש ל

dבדף הרשימה 

 ראה פרטי התקשרות לספק השירות, במסגרת המודגשת.

 על בסיס החלפה שמשותשבר  ■

 d)כיסוי שבר שמשות לרכב על בסיס החלפה, בכפוף לכתב השירות ובאמצעות ספק השירות )לפי בחירתך

 ספקי השירות המצוין בדף הרשימהd למוקד שירות הלקוחות של לקבלת שירות יש להתקשר

 ספקי השירות המצוינים ברשימה

 03-6507777טלפון  "אוטוגלס"

 02-6409999טלפון  "גלסא.א."

 "(השירות כתבי: "להלן) חלופי ורכב משותך, שודר גרירה שירותי השירות כתביל ע ויתור

 השירות כתבי ללא צד שלישי ביטוח לרכוש באפשרותך, השירות כתבי על בוויתור מעוניין והינך במידה

 ₪d 110ל ש סך יופחת צד שלישי ביטוח ומתעריף

 dודרך גרירה שירותי dא

 dהחלפה בסיס על שמשות שבר dב

 dחלקם על לוותר ניתן ולא לעילן כמצוית השירו כתבי כלל על לוותר באפשרותך כי בזאת מובהר

 אלה שירותים להסדיר ועליך, מגדל באמצעות שלא שנרכשו השירות לכתבי צד אינם מגדל וחברת המדינה

 dעצמאי באופן

, הביטוח תקופת במהלך השירות כתבי על לוותר ובחרת במידה, שנתית הינה לעיל הנקובה בפרמיה הפחתה

 dלמגדל הודעת בו מהיום יחסי להחזר זכאי הינך

 dוהפוליסה הביטוח תנאי ביתר פוגעים אינם השירות כתבי על ויתור כי בזאת מובהר

 :אם הנך זקוק לשירותי גרירה ודרך

 ספקי השירות המצוינים ברשימה

 * מכל טלפון8888dאו  1222-8888בטלפון  "שגריר"

 03-9535656* וכן 6560או  1-800-600-611בטלפון  "פמי פרימיום"

 לעניין פנסים ומראות צד שניזוקו כתוצאה מתאונה

03-6507777 "אוטוגלס"מוקד שירות לקוחות 
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 dלמקרה₪  20,000עד לסך של ית ביטוח הגנה משפט ■

 dלמקרה ₪ 600,000הינם עד לסך  גבולות האחריות כלפי צד שלישי רכוש ■

בהסדר, בהתאם לגיל  לאגובה ההשתתפות העצמית תהא בהתאם לעלות ההשתתפות העצמית במוסך ש

 dוהעבר הביטוחי המצוין בכיסוי הביטוחיהצעיר ביותר הנהג 

 ומראות לבחירתך, בתוספת תשלוםפנסים  -כיסוי משלים לפנסים  ■

 ולפנסי החיצוניות הצד למראות לנזקה תאונ של במקרה כיסוי ,נוספת פרמיה תמורת, לרכוש באפשרותך

 (dואיתות בלמים פנסי לרבות) החיצוניים כבהר

 2,500 על יעלה לא ביטוחי למקרהי המקסימל התיקון סכום d₪ 

 250ל ע יעמוד ביטוחי מקרה לכל העצמית ההשתתפות גובה d₪ 

 55על  תעמוד שנתית כיסוי עלות d₪ 

 התביעות בדוח נרשמת אינה זה לכיסוי הביטוח פוליסת הפעלתd 

 לרבות, האחזקה סוגי בכל המבוטח חשבון על הינה, זה שירות כתבין בג הכיסוי עלות כי בזאת מובהר

 ת.שירו רכב

 dלעיל המודגשת במסגרת, השירות לספק התקשרות פרטי ראה

 עצמית השתתפות ■

 נמוכה בעלות לשאת המבוטח באפשרות, 2019 לשנת מדינה עובדיל רכב ביטוח מכרז להוראות בהתאם

 dידך על שיידרש הכיסוי למסלול בכפוף וזאת, ביטוחי אירוע בקרות העצמית ההשתתפות דמי גובה של יותר

 וכן, יותר מבוגר לגיל יהיה שלוי הביטוח הכיסוי אשר למבוטח יותר הנמוכ תהא העצמית ההשתתפות

 .אחת רכוש תביעת עד הכוללת האחרונו השנים 3 של ביטוחי עבר טופס הביטוח לחברת ימציא

 נהיגתו בעקבות שנגרם ביטוח מקרה תכסה לא צד שלישי יטוחב פוליסת כי משמעותה ביטוחי כיסוי בחירת

 dבפוליסה המפורט פי על ביטוחית מכוסה שאינו מי של

 וככל בחירתך לפי, בפוליסה הביטוחיי הכיסו את, עת בכל, לשנות ממגדל לבקש באפשרותך, אתם זע יחד

 dבכך צורך שתראה
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 של הרכוש תביעות ולמספר ברכב הנוהג ביותר הצעיר הנהג לגיל בהתאם העצמית ההשתתפות תעריפי

 :רכבים בהנהג

 תביעות רכוש ומעלה: 2טוחי הכולל יבשנים מלאות ורצופות או בעלי עבר  3מבוטח ללא עבר ביטוחי של 

 גיל הנהג הצעיר ביותר
 השתתפות עצמית )ש"ח(

 נזק לצד ג'

17 1,800 

21 1,650 

24 1,500 

30 1,450 

40 1,400 

50 1,200 

 שנים מלאות ורצופות ועד תביעת רכוש אחת: 3מבוטח בעל עבר ביטוחי של 

 הצעיר ביותרגיל הנהג 
 השתתפות עצמית )ש"ח(

 נזק לצד ג'

17 1,440 

21 1,320 

24 1,200 

30 1,160 

40 1,120 

50 960 

 3 של תביעות דוח להצגת בכפוף תהא הביטוחי העבר בגין העצמית ההשתתפות להפחתת הזכאות

 .ברכב להשתמש הצפויים הנהגים של ורצופות מלאות, האחרונותם השני

 dעת באותה שיהיו והרגולציה החוק להוראות בכפוף יחול, לעיל המפורטות בהרחבות האמור המידע* 

 dבלבד נוחות לצורך זכר בלשון מנוסח, כאחד וגברים לנשים מיועד ההנחיות דף* 

 dשימהדף הרבר האמו יגבר הרשימה דףבר האמו לבין זה בנספח האמור בין תירהס של מקרה בכל


