
ללא הנחת ביטוח חובה כולל הנחת ביטוח חובה ללא הנחת ביטוח חובה כולל הנחת ביטוח חובה 

1,295 1,157₪ 1,041₪ 820₪ 738₪ ₪עד 3 נקובים מעל 24

1,295 1,096₪ 986₪ 763₪ 687₪ ₪עד 3 נקובים מעל 30

1,295 1,084₪ 948₪ 744₪ 651₪ ₪עד 3 נקובים מעל 40

1,295 1,209₪ 1,058₪ 820₪ 717₪ ₪עד 3 נקובים מעל 70

1,295 1,366₪ 1,229₪ 899₪ 809₪ ₪כל נהג מגיל 24

1,295 1,235₪ 1,111₪ 819₪ 737₪ ₪כל נהג מגיל 30

1,295 1,132₪ 990₪ 796₪ 696₪ ₪כל נהג מגיל 40

1,295 1,322₪ 1,157₪ 876₪ 766₪ ₪כל נהג מגיל 70

ללא הנחת ביטוח חובה כולל הנחת ביטוח חובה ללא הנחת ביטוח חובה כולל הנחת ביטוח חובה 

1,295 1,246₪ 1,090₪ 880₪ 770₪ ₪עד 3 נקובים מעל 24 - ללא חדש

1,295 1,168₪ 1,022₪ 795₪ 696₪ ₪עד 3 נקובים מעל 30 - ללא חדש

1,295 1,232₪ 1,047₪ 778₪ 661₪ ₪עד 3 נקובים מעל 40 - ללא חדש

1,295 1,282₪ 1,122₪ 831₪ 727₪ ₪עד 3 נקובים מעל 70 - ללא חדש

1,990 2,102₪ 1,734₪ 1,370₪ 1,130₪ ₪כל נהג מגיל 21- ללא חדש

1,295 1,467₪ 1,284₪ 943₪ 825₪ ₪כל נהג מגיל 24 - ללא חדש

1,295 1,316₪ 1,151₪ 853₪ 746₪ ₪כל נהג מגיל 30 - ללא חדש

1,295 1,287₪ 1,094₪ 835₪ 710₪ ₪כל נהג מגיל 40 - ללא חדש

1,295 1,444₪ 1,263₪ 893₪ 781₪ ₪כל נהג מגיל 70 - ללא חדש

1,990 2,750₪ 2,406₪ 1,940₪ 1,697₪ ₪כל נהג כולל צעיר ו/או חדש

ללא הנחת ביטוח חובה כולל הנחת ביטוח חובה ללא הנחת ביטוח חובה כולל הנחת ביטוח חובה 

1,750 2,324₪ 2,092₪ 1,580₪ 1,422₪ ₪עד 3 נקובים מעל 24 - ללא חדש

1,750 1,827₪ 1,644₪ 1,240₪ 1,116₪ ₪עד 3 נקובים מעל 30 - ללא חדש

1,750 1,827₪ 1,599₪ 1,240₪ 1,085₪ ₪עד 3 נקובים מעל 40 - ללא חדש

1,750 2,540₪ 2,286₪ 1,634₪ 1,471₪ ₪כל נהג מגיל 24 - ללא חדש

1,750 2,376₪ 2,138₪ 1,528₪ 1,375₪ ₪כל נהג מגיל 30 - ללא חדש 

1,750 2,376₪ 2,138₪ 1,528₪ 1,375₪ ₪כל נהג מגיל 40 - ללא חדש 

2,750 3,929₪ 3,536₪ 2,517₪ 2,265₪ ₪כל נהג כולל צעיר ו/או חדש

שומרה G - רכב פרטי (ענף 742)

הרשאים לנהוג 
כולל רכישת ביטול השתתפות עצמית ללא רכישת ביטול השתתפות עצמית 

השתתפות עצמית 

מיועד לנהגים מעל גיל 24 שאינם חדשים , המשלמים בכרטיס אשראי או בהוראת קבע בלבד

שומרה G כולל אוטומטית כיסוי שבר שמשות וביטוח הגנה משפטית - ללא תוספת פרמיה !

  תעריף צד ג'                                  נכון ליום:   02/07/2013

כיסויים נוספים :

 ם חבילת "משלים G" - הכוללת שירותי גרירה וכיסוי לרדיו-דיסק MP3 חלופי, בפרמיה של 170 ₪ (ללא עמלה).

 ם "קלאסיק" - ניתן לרכוש כל כיסוי בנפרד (בעמלה הרגילה) :

      * שרותי גרירה בפרמיה של 175 ₪ 

      * כיסוי לרדיו-דיסק MP3 חלופי בפרמיה של 149 ₪ .

צד ג' לרכב פרטי (ענף 730)

כולל רכישת ביטול השתתפות עצמית ללא רכישת ביטול השתתפות עצמית 
השתתפות עצמית  הרשאים לנהוג 

ללא רכישת ביטול השתתפות עצמית 

צד ג' לרכב מסחרי - עד 3.5 טון (ענף 730)

ט.ל.ח

 ם הפרמיות בתעריף הינן שנתיות לתשלום במזומן, למבוטח חדש.

 ם הנחות נוספות:

    * הנחת חובה- לרכב פרטי ומסחרי, בשיעור של עד 17.5% בהתאם לסוג הרכב וגיל הנהגים, למבוטח בעל תעודת חובה משולמת בשומרה לאותו רכב.

    * הנחת לקוח מועדף- בחידוש פוליסה ללא תביעות וללא בעיית גביה.

    * הנחת שבת- 5% (למבוטחים שאינם נוהגים בשבת).

 ם התעריף מבוסס על המדד הידוע ביום 01.06.13.

 ם בפוליסה עם תביעה בשנת הביטוח האחרונה ניתן לרכוש ביטול ה.ע. בעלות נוספת של 190 ש"ח .

הרשאים לנהוג 
כולל רכישת ביטול השתתפות עצמית 

השתתפות עצמית 


