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פתיחת ענפי רכב/דירה לחודש פברואר 2014
חתמים יקרים,

1. ענף 80  - תעריף חובה  נפתח להפקה. מצ"ב קבצי התעריף  המעודכנים.
    בהתאם לעדכונים כדלקמן :

• הוזלת תעריפים ככלי תחרותי.
• השוואת תעריפי החובה לרכבים מסחריים במשקל 3.5-4 טון לרכב מסחרי עד 3.5 טון.

2. ענף 60 – רכב מקיף , פרטי ומסחרי עד 3.5 טון.
נפתח ללא שינוי מתעריף חודש קודם.

נזכיר את הנחת ״צמדים״  שעודכנה ל – 10% בהתאם להגדרת הזכאות שלהלן : 
רכב בבעלות פרטית, לנהגים בני 24 +, בעלי וותק נהיגה של שנה ומעלה, מקסימום תביעה אחת 

מתוך שלוש שנים מוכחות, תשלום הפוליסה בכרטיס אשראי, תעודת חובה זהה משולמת בכרטיס 
אשראי.

3. ענף 66 – הנחת צמדים גם בצד ג׳.
בהתאם לבחינת רווחיות ומחירי השוק בענף זה אנו רואים לנכון לעדכן את תעריפי צד ג׳ בענף זה, 

תוך הגדרה של הנחה של 10% בגין פוליסת חובה זהה משולמת לנהגים בני +24 בעלי וותק של 
נהיגה של שנה ומעלה.

4. תעריף רכוש בענף 61 נפתח ללא שינוי מחודש קודם!

5. ענף הדירות נפתח להפקה.

לידיעתכם: החל מתאריך 1.12.2013 כיסוי בגין תיקון דוודים לא יסופק ע״י חברת ״שחר״.
כל המעוניין בשירות זה יוכל לקבלו דרך חברת ״ש.כ.ל.״ )בתנאי שחברה זו היא ספק השירות הנבחר 

בפוליסה לעניין נזקי צנרת(

*לפוליסות שיחודשו עם ספק השירות ״שחר״ לא תהיה אפשרות לקבל כיסוי זה.

אנו בטוחים כי עדכון התעריפים יפתח בפניכם, סוכני הביטוח, הזדמנויות עסקיות חדשות ויסייע 
לעמוד ביעדים שהצבנו לפנינו בסביבה דינמית ותחרותית.
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תעריף ביטוח חובה החל מיום 1.2.2014

ESP רכב פרטי עם
נפח מנוע  סוג בעלות

)סמ״ק(
גיל הנהג 
הצעיר 
ביותר

17-2021-2324-2930-3435-3940-4950-5960+

3,6483,1241,7881,3831,3801,3081,2151,206עד 1550פרטית

1551-20503,6483,1951,7851,3811,3741,2951,2121,200פרטית

20503,6023,1951,7321,3411,3361,2761,2091,197 ומעלהפרטית

3,6483,0061,8731,6441,6441,4701,4351,435עד 1550אחרת

1551-20503,6483,1961,8651,6391,6391,4681,4281,428אחרת

20503,6503,0711,7981,5751,5751,4151,3801,380 ומעלהאחרת

ESP רכב פרטי ללא
נפח מנוע  סוג בעלות

)סמ״ק(
גיל הנהג 
הצעיר 
ביותר

17-2021-2324-2930-3435-3940-4950-5960+

3,6773,1541,8161,4111,4061,3351,2431,234עד 1550פרטית

1551-20503,6763,2221,8141,4081,4021,3241,2411,230פרטית

20503,6293,2221,7591,3691,3641,3021,2371,224 ומעלהפרטית

3,6783,0361,9021,6741,6741,5011,4641,464עד 1550אחרת

1551-20503,6783,2251,8931,6661,6681,4921,4561,456אחרת

20503,6783,0991,8261,6041,6041,4421,4061,406 ומעלהאחרת
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רכב אחר ומיוחד
רכב מיוחד

תעריף ברוטוסוג הרכבשימוש הרכב 

90247נגרר רגיל 

90273נגררים אחרים רכינים

90273נגררים אחרים עם מנוף

91829נתמך 

91913נתמך רכין

91913נתמך עם מנוף

611,221, 62ציוד הנדסי

362,849מכונית כיבוי אש

356,188אמבולנס

372,849רכב הלוויות

383,562מכונית טאטוא כבישים

90247נגרר לטרקטור

90273נגרר רכין לטרקטור

691,445טרקטור לעבודות חלקאיות

681,926טרקטור לעבודות אחרות )לא כולל טרקטורונים ומיולים(

65825רכב אחר )כגון מלגזה וכד'(

*)לא כולל טרקטורונים ו״מיולים״ – טרקטור משא(

רכב מסחרי עד 4 טון
גיל הנהג משקל  )ק״ג(סוג בעלות

הצעיר ביותר

17-2021-2324-2930-3940-4950+

4,6554,0432,3152,1842,0641,962כל משקל עד 4000פרטית

3,9993,4522,4972,2752,1482,124כל משקל עד 4000אחרת

רכב מסחרי מעל 4 טון, משקל כללי
תעריף ברוטומשקלסוג הרכב 30

4,657עד 10 טוןמסחרי מעל 4 טון

6,095עד 30 טון

7,128מעל 30 טון

תוספת מקדםשימוש הרכב

1.25לימוד נהיגה

1.1רכב רכין ו/או מגבה נוע )רמסע(

1.1רכב עם מנוף ו/או דופן הידראולית

1.25הובלת דלק, גז, חומרים מתלקחים או מתפוצצים
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תעריפים צד ג׳ ענף 66
רכב פרטי

כולל ביטול ה״עללא ביטול ה״ע

פרמיה לפוליסה גיל הנהג
חדשה

פרמיה לחידוש 
ללא תביעה

פרמיה לפוליסה גיל הנהג
חדשה

פרמיה לחידוש 
ללא תביעה

2,9332,640בין 2,4052,16517-20בין 17-20

2,4742,226בין 2,0531,83021-23בין 21-23

2,2041,984בין 1,3241,19124-29בין 24-29

1,5841,426בין 1,04794230-39בין 30-39

401,4491,304 ומעלה40982884 ומעלה

רכב מסחרי עד 3.5 טון

כולל ביטול ה״עללא ביטול ה״ע

פרמיה לפוליסה גיל הנהג
חדשה

פרמיה לחידוש 
ללא תביעה

פרמיה לפוליסה גיל הנהג
חדשה

פרמיה לחידוש 
ללא תביעה

3,9173,525בין 2,7262,45317-20בין 17-20

3,5503,195בין 2,2842,05621-23בין 21-23

3,1882,869בין 2,1601,94424-29בין 24-29

2,8112,530בין 1,8301,64730-39בין 30-39

402,6142,353 ומעלה401,6341,471 ומעלה

תעריפים צד ג׳ ענף 65*
תעריף עם ה״ע תעריף עם ה״ערשאים לנהוג

+הנחת חובה
תעריף ללא ה״ע תעריף ללא ה״ע 

+הנחת חובה
השתתפות עמית

9868991,6491,489990כל נהג מעל גיל 24-29

29338521,5641,414990 נהגים מעל גיל 24-29

8788031,5411,393990כל נהג גיל 30+

28327621,4621,323990 נהגים גיל 30+

*כולל חבילה בשווי 180 ש״ח


