
דף מידע מהותי למועמד לביטוח - עובדי מדינה
 לקראת כריתת חוזה ביטוח בעניין פוליסת ביטוח רכב

)נזקי רכוש ונזקי צד שלישי וכן ביטוח חובה( וביטוח חיים ונכות

להלן הסבר כללי מתומצת לגבי עיקרי הכיסויים הניתנים לרכישה במסגרת פוליסה לביטוח רכב. מידע מהותי זה נמסר לך בהתאם 
לדרישת חוזרים 2016-1-7 "צירוף לביטוח" וכן, 2018-1-10 "צירוף לביטוח-תיקון". הפוליסה כוללת מספר פרקים ותנאיה מבוססים 

על מכרז החשב הכללי.
מובהר בזה כי הפוליסה כוללת תנאים וחריגים כלליים אשר חלים על כל פרקי הפוליסה, וכן תנאים וחריגים ספציפיים אשר חלים 
על כל פרק ו/או כיסוי בנפרד. למידע מפורט בעניין זה הנך מופנה לפוליסה המלאה. לנוחותך, ניתן לבקש, מהנציג/ה שמטפל/ת, את 
הפוליסה ובנוסף ניתן לעיין בה גם באתר חברתנו בכתובת www.harel-group.co.il. 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 את כריתת חוזה הביטוח. 

זכאות לביטוח הינה עבור כל עובד מדינה או עובד שפרש ובתנאי שהרכב רשום על שמו או על שם בן או בת זוגו.
תקופת הביטוח: החל מ-01.01.2021 ועד 31.12.2021.

לשינוי ועדכון ספקים בשרותי דרך וגרירה, ו/או רכב חלופי )בביטוח מקיף( שירות שבר שמשות ו/או הוספת בן/בת זוג 
בפוליסת ביטוח חיים   לחץ כאן

פרק א' - ביטוח רכב מקיף
)כיסוי לפי פרק זה יחול רק על כלי רכב משנת יצור 2005 ומעלה(

פרק זה מכסה אבדן או נזק שיגרם לרכב כתוצאה מאש, התפוצצות, התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא, גניבה, 
שיטפון, סערה, ומעשה זדון ובכפיפות לתנאים ולחריגים המפורטים בתנאי הפוליסה.

הכיסוי הביטוחי יכלול את ההרחבות ו/או כתבי השירות הבאים -
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי כמפורט להלן בפרק ב'.	 
רכב באובדן גמור - הינו כאשר הרכב יצא מכלל שימוש והנזק הישיר שנגרם לו, למעט נזק ישיר שנגרם מירידת ערך, הוא 50% 	 

ומעלה משווי הרכב ביום קרות מקרה הביטוח, כולל מיסים.
ביטוח הגנה משפטית כאשר מוגש כתב אישום ע"י מדינת ישראל או מטעמה. עד לגבול אחריות של 20,000 ₪.	 
ביטוח למתקנים חשמליים ברכב כגון רדיו - דיסק עד לגבול אחריות של 1,500 ₪.	 
כיסוי לחפצים אישיים עד 450 ₪ לפריט ועד 1,000 ₪ לסה״כ פריטים )לא כולל כספים, המחאות ושטרות( בכפוף להשתתפות עצמית 	 

של 100 ₪ למקרה ביטוחי.
כיסוי מלא לנזק לצמיגי הרכב המבוטח )למעט תקר ובלאי(, בכפוף להשתתפות העצמית הנקובה.	 
לא תיגבה פרמיה נוספת בגין החזרת היקף הביטוח לקדמותו לאחר נזק חלקי.	 
כיסוי ביטוחי למזגנים הנכללים בביטוח.	 
מבוטח שרכבו נגנב או שנגרם לרכב אבדן גמור או אבדן גמור להלכה, יידרש לתשלום פרמיית ביטוח מקיף לרכב החדש שרכש 	 

ליתרת תקופת הביטוח עד תום שנת הביטוח , בהתאם להפרש פרמיה חיובי בלבד בין הרכב שנגנב או שנגרם לרכב אבדן גמור או 
אבדן גמור להלכה לבין הרכב החדש, בחישוב יחסי ליתרת תקופת הביטוח כאמור.

ביטוח מלא לחלפים חדשים ומקוריים בגין נזקים לרכב שגילו אינו עולה על שנתיים.	 
הביטוח כולל כיסוי כנגד סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע, שביתות ופרעות, בכפוף להשתתפות העצמית הנקובה.	 
כיסוי אחריותה השילוחית של המדינה.	 
בקרות נזק מחמת פעולות איבה כמשמעו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים התשכ"א 1961, ישופה המבוטח בסך ההפרש שבין הפיצויים 	 

ששולמו ע"י קרן הפיצויים ובין הנזק הממשי שנגרם לרכב המבוטח.
רכב חלופי )במקרה של אבדן מוחלט לרבות גניבה ותאונה( באמצעות חברת שגריר או דרכים. 	 
שרות שבר שמשות )באמצעות אילן קארגלס או אוטו גלס(.	 
גרירה ושרותי דרך )באמצעות חברת שגריר או חברת דרכים(.	 

הערה: ניתן לוותר על שירותי גרירה ודרך, שמשות ורכב חלופי תמורת החזר בסך 175 ₪.



כיסוי זמני לנהג נוסף -
באפשרותך לרכוש בביטוח רכוש וצד ג' כיסוי זמני לנהג נוסף

הוספת נהג שאינו משתמש קבוע ברכב לרבות נהג חדש / צעיר לתקופה של 4 ימים )ללא שינוי בפוליסת חובה לרבות סכומי השתתפות 	 
עצמית שבפוליסה( ללא מגבלה על מספר הפעמים.

עלות הכיסוי 80 ₪ ומיועד לרכב ששוויו עד 300,000 ₪. את הכיסוי ניתן לרכוש בכל סוגי האחזקה בהתאם להחלטת המבוטח ועל 	 
חשבונו.

הוספת הכיסוי תתבצע בערוצים הבאים: 	
אזור האישי באתר החברה.	 
פורטל עובדי מדינה באתר החברה  לחץ לקישור 	 
מוקד ביטוח רכב עובדי מדינה  03-9208040	 

ניתן להרחיב את הכיסוי לפרק א' ולכלול כיסויים נוספים תמורת פרמיה נוספת כמפורט להלן:
כיסוי לפנסים ומראות צד - כיסוי במקרה של, תיקון או החלפה בגין נזק, למראות הצד החיצוניות ולפנסי הרכב החיצוניים. עלות  	

כיסוי זה הינה על חשבון המבוטח. סכום התיקון המקסימלי למקרה ביטוח לא יעלה על 5,000 ₪. גובה ההשתתפות העצמית לכל 
מקרה ביטוח יעמוד על 250 ₪. עלות כיסוי שנתית תעמוד על 55 ₪. הפעלת פוליסת הביטוח לכיסוי זה אינה נרשמת בדו"ח התביעות. 
אם מבוטח פונה במהלך תקופת הביטוח להרחבת הכיסוי הביטוחי למראות ופנסים , תקופת הכיסוי תחל לאחר כ–10 ימי עבודה 

מיום הבקשה.
במקיף - תוספת שווי רכב, במקרה של אבדן גמור )לרכב שעלייתו על הכביש עד שנתיים בלבד( בסכום שלא יעלה על 15% משווי  	

הרכב ביום קרות מקרה הביטוח. תמורת פרמיה בשיעור 4.5% מפרמיית הבסיס.
תגמולי ביטוח -

בביטוח מקיף לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון 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 יצחק לוי בהוצאת "תעבורה 
וסקרים בע"מ", סמוך לפני יום קרות מקרה הביטוח. במחירון זה מופיעות טבלאות המפרטות משתנים שונים המשפיעים על ערך 
מכונית משומשת. משתנים אלה יילקחו בחשבון בעת קביעת ערך השוק של הרכב לצורך תגמולי הביטוח, ותגמולי הביטוח יוגדלו 

או יופחתו בגין משתנים אלה על פי שיעורי השינוי המופיעים במחירון הנ"ל.
מובהר בזאת כי סכום דמי הביטוח )הפרמיה( בגין הרכב המבוטח לא יושפע בשל משתנים אלה. לדוגמא: אם הרכב המבוטח הוא 	 

רכב ששנת ייצורו קודמת ליום קרות מקרה הביטוח ב-4 שנים והוא היה בבעלותם של שלושה בעלים - יופחתו, עפ״י המחירון 
הנ״ל, 4% משווי הרכב המופיע במחירון. ולדוגמא: אם שנת הייצור של הרכב המבוטח קודמת ליום קרות מקרה הביטוח ב-4 שנים, 
מחירו במחירון מותאם לרכב שנסע במשך זמן זה 60,000 ק״מ בממוצע. אם הרכב נסע רק 44,000 ק״מ - יוספו, עפ״י המחירון 

הנ״ל, 4% לשווי הרכב המופיע במחירון.

אופן קביעת הפרמיה לביטוח מקיף
תעריף הביטוח מורכב ממספר פרמטרים מצטברים כמפורט להלן. 

שינוי בשיעור הפרמיה בהתאם לגיל הנהג הצעיר ביותר שינהג ברכב  -. 1
50 ומעלה40 ומעלה30 ומעלה24 ומעלה21 ומעלה17 ומעלהכיסוי ביטוחי

135%120%100%95%90%85%שיעור מתעריף המקיף המצטבר

יובהר כי גיל הנהג הצעיר הנקוב בפוליסת החובה והמקיף יהיה בהתאם לגיל הנהג הצעיר ביותר שינהג ברכב. הגיל הנקוב יהיה 
זהה בפוליסות החובה והמקיף.

עבר ביטוחי -. 2
השינוי בגובה הפרמיה בהתאם למספר תביעות הרכוש בדו"ח תביעות

2 ומעלה01מספר תביעות רכוש ב-3 שנים האחרונות
80%90%100%שיעור מהתעריף המקיף המצטבר

בהתאם לתנאי מכרז ביטוח רכב פרטי לעובדי מדינה לשנת 2021, תנאי להצטרפות לרכב שירות הינו קבלת דוח תביעות המפרט את 
תביעות הנהגים הצפויים להשתמש ברכב לשנים 2018, 2019, 2020.

באפשרותך להפיק דוח תביעות כאמור באמצעות פלטפורמה ייעודית, "הר הביטוח" של רשות שוק ההון ביטוח וחסכון.
 לחץ לקישור



נהגים נקובים -. 3
השינוי בגובה הפרמיה בהתאם למספר הנהגים הנקובים בפוליסה:

ללא נהגים נקוביםעד 2 נהגים נקוביםמספר נהגים נקובים בפוליסה
95%100%שיעור מהתעריף המקיף המצטבר

תוספת לנהג חדש -. 4
מתייחס לנהג הצעיר ביותר הנהוג ברכב.	 
נהג חדש הינו נהג שלא עברו 12 חודש מיום קבלת הרישיון שלו ועד יום כניסת הביטוח לתוקף. 	 

ללא נהג חדשכולל נהג חדששיעור מתעריף מקיף מצטבר
110%100%

דוגמה לאופן חישוב הפרמיה:
5,643

=תעריף מקיף
0.95

Xשני נהגים נקובים
1.1

פוליסה הכוללת 
נהג חדש

X
0.8

מספר תביעות 
הינו 0

X
1.35

כיסוי ביטוחי 
לכל נהג

X
5,000

תעריף מקיף 
בסיסי

תעריף מקיף בסיסי הינו סכום אחד עבור דגם רכב מסוים בכל אחת משנות הייצור, עבור כל נהג מגיל 24 ומעלה, בעל עבר ביטוחי 	 
של שתי תביעות או יותר, ללא נהג חדש וללא נהגים נקובים.

השתתפות עצמית לביטוח רכוש -
תעריפי ההשתתפות העצמית בהתאם לגיל הנהג הצעיר ביותר הנוהג ברכב:

30 ומעלה172124גיל
1,4001,050950750מוסך הסדר

1,8001,6501,5001,400מוסך שלא בהסדר
1,8001,6501,5001,400נזק לצד שלישי

בחירת כיסוי ביטוחי משמעותה כי פוליסת ביטוח המקיף לא תכסה מקרה ביטוח שנגרם בעקבות נהיגתו של מי שאינו מכוסה 	 
ביטוחית על פי המפורט בפוליסה. עם זאת, באפשרותך לבקש מחברת הביטוח לשנות, בכל עת, את הכיסוי הביטוחי בפוליסה, 

לפי בחירתך וככל שתראה בכך צורך.
הנחת עבר ביטוחי תעודכן למבוטחים רק לאחר שיועבר אישור עבר ביטוחי מלא בגין ביטוח מקיף, בשלוש השנים האחרונות 	 

מהחברה המבטחת, על שם בעל הפוליסה, ייבדק בחברתנו וימצא תקין.
במקרה של אבדן או נזק, לא תנוכה השתתפות עצמית נוספת בגין ירידת ערך מלבד ההשתתפות העצמית כמפורט לעיל.	 

פרק ב' - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש
פרק זה מכסה נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב המבוטח בתקופת הביטוח, לרבות שיפוי בגין הפסדים 
מוכחים בשל תשלום השתתפות עצמית ואבדן הנחת היעדר תביעות וכן הוצאות לשמירתו והעברתו של הרכב למוסך הקרוב ביותר 
והוצאות הגעתו של צד שלישי למחוז חפצו לאחר התאונה. וזאת עד לגבול אחריות של 1,000,000 ₪. ובנוסף הוצאות משפט סבירות 

שעל המבוטח לשאת בשל מקרה ביטוח.
בביטוח צד שלישי בלבד הכיסוי הנו כמפורט בפרק ב' לעיל ובנוסף יכלול את הכיסויים ו/או כתבי השירות הבאים:

פרמיית ביטוח צד שלישי לשנת 2021 הינה 1,218 ₪	 
ביטוח הגנה משפטית עד לסך של 20,000 ₪ למקרה.	 
כיסוי לפנסים ומראות צד כמפורט לעיל. מובהר בזאת כי עלות הכיסוי בגין כתב שירות זה, הינה על חשבון המבוטח בכל סוגי 	 

האחזקה, לרבות רכב שירות.
גרירה ושרותי דרך )לבחירה באמצעות חברת דרכים או חברת שגריר(.	 
שרות שבר שמשות )באמצעות אילן קארגלס או אוטו גלס(.	 

הערה - ניתן לוותר על שירותי דרך גרירה ושמשות תמורת החזר בסך 110 ₪.

ההשתתפות העצמית תהא נמוכה יותר למבוטח אשר הכיסוי הביטוחי שלו יהיה לגיל מבוגר יותר
30 ומעלה24 ומעלה21 ומעלה17 ומעלהגיל

1,8001,6501,5001,400השתתפות לצד שלישי



ביטוח חובה -
פוליסת ביטוח חובה לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי מכסה נזקי גוף שיארעו למבוטח, לנוסעי הרכב או לכל אדם שנפגע בתאונת 

דרכים בה מעורב הרכב המבוטח.

תעריף חובה -
התעריף שאושר לחברת הביטוח על ידי רשות שוק ההון, ביטחון וחיסכון, בשיעור הנחה של 10% מפרמיה נטו, בהתאם למאפייני 

הרכב והנוהגים ברכבו של בעל הפוליסה, כך ששיעור הדמים יעמוד על 6.25%.

אופן תשלום הפרמיה -
רכב שירות . 1

למועד תחילת הביטוח 1.1.2021 עד שלושה תשלומים שווים.
רכב אישי ואחר. 2

למועד תחילת הביטוח 1.1.2021 עד עשרה תשלומים שווים, הפוליסה תשולם בחלקה על ידי העובד בניכוי מהשכר או באמצעי 
גבייה אישי.

לתשומת לבך!
יש לענות תשובות מלאות וכנות על כל השאלות שנשאלת או תישאל בהצעת הביטוח או בכל דרך אחרת. אי גילוי עניין מהותי או 	 

תשובה שאינה מלאה או כנה עלול להשפיע על תשלום תגמולי ביטוח במקרה של נזק. 

עפ"י בקשת החשכ"ל ברצוננו ליידע אותך כי הנתונים הנמסרים על ידיך יועברו לחשכ"ל ולחברת הביטוח שתזכה בביטוח  	
רכבך במכרז הבא. אם אינך מעוניין כי הנתונים יועברו, עליך להודיע על כך בכתב בחודשים אפריל – מאי 2021. אם תבחר 
להעביר הודעה כאמור, חברת הביטוח הזוכה במכרז הבא, לא תפנה אליך באופן ייזום, ועל מנת לבטח את רכבך תידרש 

ליצור קשר עם החברה הזוכה.

קבלת דבר פרסומת - קיימת אפשרות שתקבל מהחברה דבר פרסומת על פי חוק התקשורת, שהיא רשאית לשלוח לך, באמצעות 	 
 .)SMS( פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר

אם אינך מסכים לכך, באפשרותך להודיע על סירובך בכל עת באמצעות "טופס אי קבלת פרסומות והצעות שיווקיות" המופיע באתר 
האינטרנט של החברה בכתובת www.hrl.co.il/pirsum או באמצעות פניה בכתב לכתובת בית הראל, אבא הלל 3, ת"ד 1951 

רמת גן 5211802 או באמצעות פנייה טלפונית למספר  03-9208040.

לידיעתך, ברכישת הפוליסה ובמתן הצעה הנך מאשר ונותן את הסכמתך כדלקמן -	 
כי הראל יכולה לפנות למאגרי מידע שעיקרם, אימות נתוני רכב, בעלות ורישום היסטורית תאונות כלי הרכב לצורך אימות נתונים.	 
על פי הוראות תקנות ביטוח רכב מנועי )הקמה וניהול של מאגרי מידע( התשס"ד-2004 )להלן - התקנות(, חלק מפרטי המידע 	 

שנמסרו על ידך 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 המידע, תוכל 	 

.)BATCH( הראל חברה לביטוח בע"מ לאמת את נתוני החיתום על ידי העברתם למאגר המידע באצווה
אין חובה לבטח את רכבך במסגרת המכרז בחברה הזוכה. הנך רשאי לבטח באופן פרטי בכל חברת ביטוח לפי בחירתך ולקבל 	 

החזר בהתאם לזכאותך כמפורט במכרז.

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



פוליסת ביטוח חיים ונכות צמיתה מתאונה )לבעלי רכב שירות נכלל בביטוח הרכב לבעלי רכב אחר יש לרכוש בנפרד( -
ריסק למקרה פטירה - מות המבוטח שארע במהלך תקופת הביטוח, תזכה את המוטבים בתגמולי הביטוח.. 1
מוות מתאונה - מות המבוטח שנגרם כתוצאה מתאונה כהגדרתה בפוליסה, שאירעה בתקופת הביטוח, ובלבד שמותו של המבוטח . 2

ארע בתקופה בת שנה בתוספת יום אחד ממועד קרות התאונה בין אם מותו של המבוטח כאמור, חל בתקופת הביטוח ובין אם חל 
לאחריה, תזכה את המוטבים בתגמולי הביטוח.

נכות תמידית ומוחלטת מתאונה - נכות תמידית מלאה של המבוטח שנגרמה כתוצאה ישירה ומכריעה מתאונה בלבד ללא קשר . 3
לסיבות אחרות, שארעה בתקופת הביטוח.

פוליסה ביטוח חיים )ריסק ( ונכות צמיתה מתאונה )לשנה( הינה 180 ₪ והינה פרמיה אחידה וקבועה בהתאם לתנאי המכרז.. 4

כיסויים ביטוחיים
כל עוד ביטוח הרכב )רכוש בתוקף(, יחולו הכיסויים הביטוחיים המפורטים מטה:

עבור מבוטח שהינו עובד פעיל -
גיל מרבי לביטוחסכום ביטוח לכיסויסוג כיסוי

עד גיל 67 או הגיל בו פרש משירות המדינה -120,000 ₪ביטוח ריסק למקרה פטירה
לפי המאוחר עד 120,000 ₪ביטוח נוסף למקרה נכות תמידית ומוחלטת עקב תאונה

עבור מבוטח שהינו גמלאי או בן/ת זוג -
גיל מרבי לביטוחסכום ביטוח לכיסויסוג כיסויגיל העובד

בן/ת זוג עובד לא פעיל )גמלאי(עובד לא פעיל )גמלאי(
120,00067 120,000₪ ₪ביטוח ריסק למקרה פטירהעד גיל 67

ביטוח נוסף למקרה נכות תמידית ומוחלטת 
עד 120,000 ₪עד 120,000 ₪עקב תאונה

מעל גיל 67 
ועד גיל 75

9,00075 9,000₪ ₪ביטוח ריסק למקרה פטירה
60,000 60,000₪ ₪ביטוח נוסף למקרה מוות מתאונה*
עד 60,000 ₪עד 60,000 ₪ביטוח נוסף למקרה נכות מתאונה

ללא כיסוימעל גיל 75

סכומי הביטוח צמודים למדד הידוע ב-01/01/2021.
תנאי חיתום: הצטרפות לביטוח אינה מותנית בהמצאת הוכחת מצב בריאות, אין תקופת אכשרה ו/או המתנה. 	

מבוטח ו/או בן זוגו אשר הגיע לגיל 67 במהלך תקופת הביטוח, ימשיך להיות מבוטח באותם סכומים בדומה למבוטח עד גיל 67, עד 	 
לתום שנת הביטוח הקלנדרית.

זכאות המבוטח ובן/בת הזוג תקבע בהתאם למצבם בתחילת שנת הביטוח. כך לדוגמא עובד שהיה זכאי לכיסוי ביטוחי עד גיל 67, 	 
ובחודש מרץ הגיע לגיל פרישה ופרש משירות המדינה, ייחשב כעובד פעיל וימשיך להיות מבוטח, הוא ובן זוגו בסכום של 120,000 ₪ 

עד לתום שנת הביטוח הקלנדרית.
*בכל מקרה של מוות מתאונה לא יעלה סכום הביטוח למבוטח אשר גילו בתחילת השנה עלה על 67 שנה ע"ס של 69,000 ₪.

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