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ארבע )עם אפשרות הארכה ל  2023העירייה מבקשת לקבל הצעות לעריכת ביטוח רכבי העירייה, לשנת  .1

 נוספות(. שנים 

 

 רצ"ב המפרט ורשימת כלי רכב.  .2

 

,  בשעות אלטמן אחראית על ביטוחי העירייה פרטים נוספים ניתן לקבל אצל עו"ד טובה שפירא .3

 לאור מגבלת הנגשת.  tova@yavne.muni.ilאו במייל:  08-9433390,439העבודה המקובלות בטלפון  

. המעוניינים לקבל (נספחי הפניהתק ללא הע) מסמכים באתר העירייה יועלה לאתר נוסח חלקי

 נוסח מלא עם נספחים של פניה זאת מתבקשים לפנות כאמור ברישת סעיף זה. 

 

ההצעות החתומות תוגשנה במסירה ידנית במשרדי העירייה לגברת טובה שפירא אלטמן לא יאוחר  .4

 . 12:00בשעה   21.12.2022מתאריך  

 

 רייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. אין העי .5

 

 

        

 ראש העירייה  
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 תנאים למפרט ביטוחים
 

 תנאים כלליים למפרט ביטוחים .1

 

 המציעים מתבקשים להציע הצעתם על גבי הטפסים המצ"ב ולא לחרוג מגדרם. 1.1

 המציעים יצרפו להצעתם: 

כלי רכב בנפרד וכן סה"כ פרמיה לפי הטבלאות, בדף  חישוב דמי הביטוח, יהיה לכל א.

 ריכוז הפרמיות.

 המציעים רשאים לצרף חומר נוסף לפי שיקול דעתם. ב.

 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת שהיא. 1.2

 העירייה תהיה רשאית לערוך את הביטוחים לגבי כל כלי הרכב, או חלקם כראות עיניה. 1.3

 ירת ההצעה הזוכה ובירור פרטים:בח 1.4

העירייה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה ולפי הצורך, לפנות למציעים  לצורך בירור פרטי 

הצעתם, התאמת ההצעה לדרישות מפרט הביטוחים ובירור פרטים על המציע כישוריו 

 וניסיונו.

ל בתביעות המבטח יידרש לספק שירותי טיפול בתביעות, ברמה גבוהה וזמינה לרבות טיפו 1.5

 רכוש כנגד צד ג', בביטוחי הרכב.

דרישת המיגון תתבסס על המיגון הקיים ברכב כיום, דרישת המיגון ברכב  -דרישת מיגון  1.6

 חדש תתואם עם המבוטח.

בכל מקרה לא יקבעו דרישות מיגון באופן חד צדדי על ידי המבטח, ללא תיאום מוקדם עם 

מבוטח זמן מתאים לביצוע המיגון, אשר בכל המבוטח. משהוסכמו דרישות המיגון יוקצה ל

 יום. 60מקרה לא יפחת מ 

המבטח ימנה מספר מוסכי הסדר , אשר יפעלו באזור הרשות , ואשר יתנו פתרון מלא לכל  1.7

 אירוע ביטוחי.  שמאות הרכב הנפגע על ידי השמאי תתואם עם המבוטח.

 

לצורך הגשת הצעתו, המציע לא יעשה שימוש במסמכי פניה זאת כולם או מקצתם שלא  1.8

 ומתחייב לשמור על סודיות פרטי הפנייה.

 תקופת הביטוח: 1.9

להלן "תקופת הביטוח   31.12.2023 – 1.1.2023ביטוח כלי הרכב יהיה לתקופה  א.

 הראשונה".

בתום "תקופת הביטוח הראשונה" ובכפוף להסכמת המבטחים להאריך את  ב.

הביטוחים לתקופות נוספות של הביטוחים, תהיה הרשות רשאית להאריך את תוקף 

שנים סה"כ, בהודעה בכתב שתימסר  חמששנה אחת בכל פעם, עד לתקופת כוללת בת 

למבטחים. בתקופת ההארכה יחולו כל התנאים המוסכמים עם המבטחים לגבי 

 "תקופת הבטוח הראשונה" עד כמה שלא שונו בהסכמת הצדדים.
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 הסדרי  תשלומים 1.10

תשלומים שווים    4 -ע"י המבטחים, וישלמו ע"י העירייה ב תעודות חובה ישולמו 1.10.1

 ורצופים.

 תשלומים שווים ורצופים, לא צמודים. 10 -כל יתר הביטוחים ישולמו ב 1.10.2

 יום מיום מתחילת הביטוח. 30תשלום ראשון 

   

החלפות, ורכבים אשר ירכשו במשך שנה, ביטוחיהם יערכו על פי תנאי הכיסוי  1.10.3

 יום לאחר מועד התחלת הכיסוי. 60שיסוכמו וישולמו בתשלום אחד, 

-בביטוחים אשר יערכו לתקופות קצרות משנה יחושבו דמי הביטוח על בסיס פרו 1.10.4

 ראטה.  

 תנאים ביטוחיים כלליים החלים על כל הבטוחים .2

לאחר המבטחים מאשרים הסכמתם לכל תנאי מפרט זה, וכל שינוי לא יקבל תוקף, אלא  2.1

 שהוסכם בכתב על ידי המבוטחים.

למרות האמור בנוסחי הפוליסות המצורפים הרי בכל נושא בו נקבעו בחוק הסדרים עדיפים  2.2

למבוטח על פני אלה הקבועים בפוליסות, יחולו לפי בחירת המבוטח בכל עת הוראות החוק 

 ביחס לאותו נושא.

מרות הנאמר בכל פוליסה בדבר זכות ביטול ביטול הביטוח ע"י המבטח: מוסכם ומוצהר כי ל 2.4

הביטוח על ידי המבטח מכל סיבה שהיא, לא יהיה לביטול על ידי המבטח תוקף אלא ביום 

 יום לפני אותו מועד. 60ובשעה ה//נקובים בהודעה בכתב שתימסר למבוטח לפחות 

במקרה   ביטול הביטוח על ידי המבוטח: מוסכם ומוצהר כי בנגוד לאמור בכל פוליסה 2.5

קופת הביטוח, יהיה תשהמבוטח יודיע למבטח על ביטול חלק מן הביטוחים או כולם תוך 

 חייב בתשלום פרמיה לפי חשוב יחסי עבור התקופה בה היו הביטוחים המבוטלים בתוקף.

המבטחים יוותרו על כל זכות שיבוב הקיימת להם במפורש או מכללא בעקבות תשלום פיצוי  2.6

 וטח נגד המבוטח וגופים הנכללים בהגדרת המבוטח.ו/או שיפוי למב

באירוע בו יהיו מעורבים יותר מכלי רכב אחד של העירייה תגבה השתתפות עצמית פעם אחת  2.7

 בלבד, הגבוהה מבניהם.

על פי בקשת העירייה יעביר המבטח פירוט מלא של התביעות ואומדן של תביעות צד שלישי.   2.8

את כל התביעות / אומדן מחולק על פי נזק עצמי, הוצאות  הנתונים יוגשו ברשימה שתכלול

 נלוות, נזק מוחלט, גניבה ושיבובים.

העירייה תהיה רשאית לבחור שמאי אשר ילווה את העירייה לאורך תקופת הביטוח. בחירת  2.9

 השמאי תתבצע מרשימת שמאים שתועבר על ידי הזוכה.

 

 המבוטח .3

העירייה(  ו/או חברות עירוניות ו/או חברות בנות, חברות שלובות,  –עיריית יבנה  )להלן  -"המבוטח"   

עמותות וגופים משפטיים אחרים הקשורים לרשות ו/או נמצאים בשליטתה המלאה או החלקית ו/או 

 המתוקצבים על ידי הרשות ו/או שלרשות יש חובה חוקית ו/או חוזית לבטחם.
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 ( כל הזכויות שמורות לעו"ד יגאל שגיאc)           ~ 4~      עיריית יבנה 
 

   תק ונהג צעירתנאי גיל ו .4

למעט נהג צעיר ו/או חסר ותק בנהיגה  )למעט במקום בו צוין   לכל נהגהביטוח מתייחס  4.1

 במפורש קיומו של כיסוי לגבי נהג צעיר חסר ותק בנהיגה(.

ר ,  ו/או נהג המחזיק ברישיון נהיגה ב24"נהג צעיר ו/או חסר ותק בנהיגה" יוגדר כנהג עד גיל  4.2                 

 תוקף תקופה קצרה משנה.

                                         

 כ ל ל י .5

מדינת ישראל, שטחי יהודה ושומרון, שטחי האוטונומיה והשטחים   תחום טריטוריאלי: 5.1

 הנמצאים בשליטת צה"ל.

 התנאים המוצעים יחולו גם על כלי הרכב שירכשו ו/או יצטרפו במהלך תקופת  הביטוח. 5.2

 

 י ש ו רא  .6

חתימת המציע על האישור המצורף מהווה אישור והצהרה להסכמתו לכל התנאים הכלליים  א.

האמורים לעיל ולכל תנאי הפוליסות המפורטות במפרט, ולכל הערה שתצוין על ידי המציע 

 בגוף המפרט בין בכתב יד ובין בדפוס, תהיה בטלה ומבוטלת והנוסח המקורי יהיה הקובע.

זו לעריכת ביטוחי כלי רכב העירייה הננו מאשרים כי אם תודיע לנו העירייה  בהגשת הצעה ב.

. או בהודעה בע"פ על עריכת הביטוחים באמצעותנו תוך שלשה מייל/בכתב, באמצעות פקס

חדשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת הצעה, ייכנס הביטוח לתוקף בתאריך שיקבע 

 בהודעה בהתאם לכל תנאי מפרט זה.

יבים להנפיק תעודות ביטוח חובה לכלי הרכב המפורטים ברשימה על מנת שניתן הננו מתחי

 יהיה לשלמן לפני מועד כניסת הביטוח לתוקף.

 

 

 

______________    _____________ 

 חתימת המציע        תאריך   
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 מפרט -ביטוח רכב 

 

 ביטוח חובה וצד ג' )רכוש(  –נגררים וכלי רכב מיוחדים   .1

 . 1970 –על פי פקודת רכב מנועי  )נוסח חדש(  התש"ל  ביטוח חובה. 1.1

 ביטוח צד ג' רכוש,  1.2

טון או על פי פוליסה מאושרת של  3.5לפי פוליסה תקנית לרכב עד  –תנאי כיסוי  1.2.1

 טון  . 3.5המבטח לרכב מעל 

 הרחבה לנזקי גוף שאינם מכוסים בביטוח חובהכולל  1.2.2 

לכסות חבות כספית שהמבוטח יהא חייב בה על פי פקודת ביטוח צד ג' יורחב 

הנזיקין, אשר אינה מכוסה בביטוח רכב חובה ועל פי פקודת רכב מנועי )נוסח חדש( 

  , בגין נזקי גוף שנגרמו לצד שלישי ע"י הרכב המבוטח. 1970 -התש"ל 

  

 ₪ .    1,000,000   -גבולות אחריות בסך 1.3

 ₪  1,000  נגררים        -השתתפות עצמית  1.4

 ₪  600 מכסחת דשא       

 ₪   2,000  טרקטור       

 ., ללא השתתפות עצמיתלמקרה₪  30,000ביטוח הוצאות הגנה משפטית עד סך  1.5

 כיסוי אחריות בגין מתקנים מיוחדים לרבות מנופים ומתקני הרמה בהתאם לרשימת הרכבים. 1.6

הרשות תחשב כפגיעה ברכב של צד פגיעת כלי רכב מבוטח של הרשות בכלי רכב מבוטח אחר של  1.7

 ג' והנזקים שיגרמו לרכב הנפגע יהיו מכוסים.
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 ( כל הזכויות שמורות לעו"ד יגאל שגיאc)           ~ 6~      עיריית יבנה 
 

 

 רשימת כלי הרכב

 צד שלישי +חובה –נגררים ורכב מיוחד 
 

 רשיון   רכב  

 

       פרמיה   שנת יצור יצרן/ סוג רכב

 צ"ג    

 לתשלום

 חובה     

   2012 נגררי השרון  חפ"ק -נגרר  99-167-73 1

   2013 חפ"ק -סגור   -נגרר  92-493-74 2

 2012 סימון כבישים -נגרר פתוח  99-251-73 3
  

   2011 גרור עבודה -גנרטור נייד  99-098-72 4

   2011 גנרטור נייד -גרר  עבודה  97-888-72 5

פונדקי  -מכסחת דשא  202-595 6

 2005 גו'נדיר
  

   2003 נגרר רתכת 96-367-15 7

   2014 נגרר חילוץ 91-269-75 8

   2013 נגרר  פתוח 99-762-74 9

   2015 נגרר חפ"ק תאורה 90-338-76 10

   2007 פיקוח -נגרר  93-534-60 11

   2005 חפ"ק -נגרר  98-501-57 12

   2011 טרקטור קוואסאקי 26-530-74 14

   2000 גנרטור כחולנגרר  352-71-101 15

 2021 נגרר גנרטור צהוב 352-71-201  16
  

   סה"כ 
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 טון  3.5ביטוח חובה ומקיף עד   –רכב מיוחד  .2

 . 1970 –על פי פקודת רכב מנועי )נוסח חדש(  התש"ל   -ביטוח חובה  2.1

 טון. 3.5לפי פוליסה תקנית של כלי רכב עד  -ביטוח מקיף   )כולל ביטוח צד ג'  הנ"ל(  2.2

 -כולל את ההרחבות ותנאי הכיסוי הבאים, ללא תוספת מחיר :

 ביטוח גרירה ושרותי דרך. 2.2.1

ביטוח על בסיס ערך רכישה של כלי רכב חדש מאותו סוג ודגם, לכלי רכב שגילם אינו  2.2.2

 חודש. 12עולה על 

 מערך הרכב ביום הנזק. 50%( יחשב כנזק העולה על TOTAL LOSSנזק מוחלט )  2.2.3

 באופן אוטומטי לאחר הנזק, ללא תוספת מחיר למעט באובדן מוחלט.כינון ערך הפוליסה  2.2.4

 ביטוח שמשות על בסיס חילוף. 2.2.5

יום מיום הגניבה, למען הסר ספק הנזק  30תשלום תגמולי ביטוח בגין גניבת רכב תוך  2.2.6

 יחושב על פי ערכו של הרכב ביום הגניבה.

 . 1.5%השתתפות עצמית בגין נזקי ירידת ערך,   תהיה  2.2.7

העצמית במקרה של נזק לרכב, תקבע על פי ההשתתפות החלה על הנוהג  השתתפות 2.2.8

 בפועל.

 -השתתפות עצמית )ביטוח מקיף( 2.2.9

 במוסך הסדר בכל מוסך      

 ₪  950     ₪     2,500    רכב מיוחד

לא תחול השתתפות עצמית כלל על פי תנאי  -למען הסר ספק בנזקי גניבה ונזק מוחלט 

 הפוליסה התקנית.

 להשתתפות העצמית הרגילה. 50%תוספת  -עצמית נהג צעיר או חסר ותק  השתתפות 2.2.10

 כיסוי פרעות שביתות מהומות אזרחיות ונזק בזדון. 2.2.11

 הרחבה לכיסוי כנגד סיכוני רעידת אדמה. 2.2.12

אם נגרם מקרה הביטוח בזדון מצד "הנהג" לא יהיה פטור המבטח מחבותו כלפי הרשות  2.2.13

רה הביטוח לא נגרם בזדון של הרשות ו/או ו/או חברות בנות של הרשות, ובתנאי שמק

 החברות הבנות.

מוסכם כי כלי רכב של הרשות יחשבו "כצד שלישי" האחד כלפי האחר, לרבות כל רכוש  2.2.14

 ו/או נכס ו/או בנין שבבעלות הרשות או לרשות יש חזקה עליו או ענין בו.

 ביטוח צד ג' רכוש,  2.3

 חובה הרחבה לנזקי גוף שאינם מכוסים בביטוח         

ביטוח צד שלישי יורחב לכסות חבות כספית שהמבוטח יהא חייב בה על פי פקודת הנזיקין, אשר       

, בגין נזקי 1970 -אינה מכוסה בביטוח רכב חובה ועל פי פקודת רכב מנועי )נוסח חדש( התש"ל 

 גוף שנגרמו לצד שלישי ע"י הרכב המבוטח.

  

 .₪    1,000,000  -גבולות אחריות שלא יפחתו מ  2.4

 .₪    2,000   -השתתפות עצמית  2.5

 , ללא השתתפות עצמית.למקרה ₪  30,000ביטוח הוצאות הגנה משפטית עד סך  2.6
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 רשימת כלי הרכב

 מקיף +חובה –רכב מיוחד 
 

 רשיון   רכב  

 

  שנת יצור יצרן/ סוג רכב

 ערך הכלי

       פרמיה  

 מקיף    

 לתשלום

 חובה     

 –טרקטור משא  15-980-28 1

TRAXTER DEF 

UG 

2019 65,000 ₪   

 –טרקטור משא  15-981-28 2

TRAXTER DEF 

UG 

2019 65,000 ₪ 
  

 –טרקטור משא  15-982-28 3

TRAXTER DEF 

UG 

2019 66,971 ₪   

 –טרקטור משא  15-983-28 4

TRAXTER DEF 

UG 

2019 65,000 ₪   

 –טרקטור משא  20-069-28 5

TRAXTER DEF 

UG 

2019 65,000 ₪   

    סה"כ 
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 ביטוח מקיף + חובה  –אוטובוסים  .3

 בטוח חובה. 3.1

 כלי רכב המבוטחים יהיו מבוטחים בביטוח חובה כמתחייב על פי כל דין.

 ביטוח אוטובוסים: –כיסויים בסיסים  3.2

 נזק לרכב ואביזרים  )ביטוח מקיף מורחב( א.

 אש, ברק, התפוצצות, התלקחות. * 

 מקרית, התהפכות.התנגשות  *

גניבה. כל נזק שנגרם עקב גניבה, תוך כדי הגניבה ובעת ניסיון  *

 הגניבה.

 פרעות, מהומות, נזק על ידי שובתים, למעט פעולות איבה וטרור. *

שיטפון, סערה ו/או סופה, התפרצות הר געש, רעידת אדמה ושיפור  *

 הפוליסה ללא פרמיה נוספת(.

בידי המבוטח או מי מטעמו מעשה זדון )למעט אם נגרם  *

 במתכוון(. 

 תאונה מכל סוג שהיא. *

הפוליסה תכסה גם תשלום הוצאות שמירת רכב. חילצו וגרירתו  *

 למוסך במקרה של אובדן או נזק לכלי אשר אין אפשרות להסיעו.

כיסוי לגלגלים רזרביים, ארגז כלים וכל ציוד מכל סוג ותיאור  *

 המורכבים על כלי הרכב.

הפוליסה מכסה התהפכות כלי הרכב כתוצאה  –ה וטעינה פריק *

 מפריקה וטעינה.

 רכוש -אחריות לנזקי צד שלישי  ב.

  

 למקרה ולתקופה.₪,   2,000,000גבול אחריות בסך 

 הרחבה לנזקי גוף שאינם מכוסים בביטוח חובה: 

ביטוח צד ג' יורחב לכסות חבות כספית שהמבוטח יהא חייב בה על פי פקודת  

הנזיקין, אשר אינה מכוסה בביטוח רכב חובה ועל פי פקודת רכב מנועי )נוסח חדש( 

 , בגין נזקי גוף שנגרמו לצד שלישי ע"י הרכב המבוטח. 1970 -התש"ל 

   השתתפות עצמית ג.

  

 ₪     5,000  -נזקי רכב מקיף 

 ₪  10,000 במקרה של אובדן גמור 

 ₪      4,000 -נזקי צד ג' רכוש 

 משפטית הגנה ד.

 למקרה.₪    30,000הוצאות עד לסך 

 .השתתפות עצמיתללא 

 שבר שמשות ה.

שבר שמשות מכוסה אם נגרם כתוצאה ממקרה ביטוח לרכב, וכפוף 

 ₪ 250להשתתפות עצמית מיוחדת בסך 

 )הכיסוי כולל הוצאות פירוק והרכבה במלואן(.
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 הכיסוי הינו ללא תוספת תשלום.

 מכשירים חשמליים וכיוצא בזהביטוח מכשירי רדיו  ו.

רדיו טייפ, תקליטור, רמקולים, טלפון סלולארי קבוע, מכשירי קשר 

קבועים, וידאו, טלוויזיה, מצלמות וידאו לצילום בתוך האוטובוס, חגורות 

בטיחות , מוניטור לנסיעה לאחור ,מערכת איתור, מתקנים חשמליים 

לאחר קנייתו ואינם המותקנים ברכב וכו' שהורכבו הותקנו באוטובוס 

מהווים חלק מהציוד הסטנדרטי המסופק ע"י היבואן לרכב, שערכם יצוין 

ברשימת הפוליסה ויתווסף לסכום הביטוח של הרכב  )כפוף למיון כלי 

 הרכב(.

במקרה של נזק המכוסה על פי תנאי הפוליסה. תחול השתתפות עצמית 

ות עצמית לכל אירוע. גם אם נבחרה השתתפ₪  250מיוחדת בסך של 

 מוגדלת.

 הוצאות שירותי הסעות חילופיים ז.

תינתן לרשות האפשרות לרכוש ביטוח עבור הוצאות לשכירת שירותי 

הסעות חלופיים במקרה של נזק לאוטובוס המבוטח ובהתאם לאישור 

השמאי המטפל בנזק.  הפיצוי יעשה כנגד הצגת חשבונית ע"י הרשות 

 המבוטחת.

 וחתקופת השיפוי וסכומי הביט

 ימים. 10עד   -  במקרה של תאונה

 יום. 30עד   -  בנזק כללי וגניבה

 ש"ח  ליום  )ערך מוסכם(. 1,000עד   -   סכום שיפוי יומי

 ימים. 3  - השתתפות עצמית לכל אירוע   

 סכומי ההשתתפות העצמית יהיו קבועים לאורך כל שנת הביטוח ולא יוצמדו למדד.  3.3

 במקרה של גניבת רכב לא תנוכה ההשתתפות העצמית.         

 אובדן מוחלט  )טוטל לוס( 3.4

 מערך כלי הרכב במועד הנזק.  50%יוכרז בכל מקרה בו סכום הנזק עולה על נזק מעל 

 הפעלת הרחבה זו היא על פי שיקול דעתו של המבוטח.

 רשאים לנהוג 3.5

 כל נהג בפקודת הרשות וברשותו. 

 +חובהמקיף –אוטובוסים 

 

 מספר רישוי 

 

 שנת יצור יצרן/סוג רכב

  

 מקיף פרמיה           תשלום      ₪ ערך לביטוח   

 חובה   

   269,375 2019 מניבוס מרצדס 540-17-601 1

 

 ______________        ס ה  " כ        
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 )רכוש(הכיסוי המבוקש: ביטוח חובה וצד ג'  -טון   3.5ביטוח רכב מסחרי מעל   .4

 .1970 –על פי פקודת רכב מנועי )נוסח חדש(  התש"ל ביטוח חובה   4.1

   

 ביטוח צד ג' רכוש,    4.2

 טון.  3.5לפי פוליסה לביטוח רכב שאינו פרטי ואינו מסחרי מעל  –תנאי כיסוי  4.2.1

  

 הרחבה לנזקי גוף שאינם מכוסים בביטוח חובה 4.2.2 

ביטוח צד ג' יורחב לכסות חבות שהמבוטח יהא חייב בה על פי פקודת הנזיקין, אשר  

אינה מכוסה בביטוח רכב חובה, בגין נזקי גוף שנגרמו לצד שלישי ע"י הרכב 

 המבוטח.  

  

 ₪     1,000,000    - גבולות אחריות   4.3

 ₪     4,000  -השתתפות עצמית  4.4

 ., ללא השתתפות עצמיתלמקרה ₪  30,000ביטוח הוצאות הגנה משפטית עד סך  4.5

כיסוי אחריות בגין מתקנים מיוחדים לרבות מנופים ומתקני הרמה בהתאם לרשימת   4.6

 הרכבים.

פגיעת כלי רכב מבוטח של העירייה בכלי רכב מבוטח אחר של העירייה תחשב כפגיעה ברכב  4.7

 של צד ג' .

  

 הרכברשימת כלי 

 צד שלישי בלבד –טון   3.5רכב  מסחרי מעל 
 

 מספר רישוי 

 

 פרמיה         שנת יצור יצרן/סוג רכב

 צד ג'        

 לתשלום

 חובה

1 66-067-45    2009 מניבוס מרצדס 

2 14-133-85    2006 מניבוס מרצדס 

     סה"כ  

 

 ______________      ס ה  " כ

 

 

 נהג יחיד .  –סחר כלי רכב  .5

 

 

 

  



 
 2023 כלי רכב מפרט ביטוחי        עיריית יבנה 

 

 

 ( כל הזכויות שמורות לעו"ד יגאל שגיאc)           ~ 12~      עיריית יבנה 
 

 

 –נספח לפוליסת צד ג' נזקי רכוש 

 ביטוח הגנה משפטית במשפטים פליליים
 הביטוח לפי פרק זה מכסה הוצאות הגנה משפטית כמפורט להלן:

 הגדרות .1

 בפרק זה תהיה לכל אחד מהמונחים הבאים משמעות הרשומה בצידו. 

 אדם אחר הרשאי לנהוג ברכב המבוטח.מניב ראשון בע"מ ו/או כל  -"המבוטח" 

 הליכים פליליים בהם מוגש נגד המבוטח כתב אישום ע"י מדינת ישראל. - "הליכים משפטיים"

תאונת דרכים שאירעה ע"י השימוש ברכב, בה נפגע אדם ו/או רכוש, ואשר  - "תאונה"

תוצאותיה מכוסות פוליסה לביטוח חובה ו/או בפוליסה אחריות כלפי צד 

 בשל נזקי רכוש. שלישי

 "הוצאות הגנה" או            

אגרות, דמי ביול מסמכים, העתק פרוטוקולים, שכר עדים ו/או שכר  - "הוצאות ערעור"

מומחים כפי שייקבע ע"י בית המשפט או בהתאם לקבוע בכל חיקוק 

בהם בקשר להליכים המשפטיים או להליכי ערעור, למעט  שהמבוטח ישא

 קנס, פיצוי או תשלום עונשי המוטלים בגזר הדין.

 הכיסוי .2

המבטח ימנה למבוטח, על חשבונו, עורך דין לשם מתן הגנה משפטית בהליכים משפטיים  2.1

שר שהוגשו נגד המבוטח בקשר לתאונה, לרבות הליכי חקירה וישא גם בהוצאות ההגנה בק

 להליכים אלו.

המבטח ימנה למבוטח, על חשבונו, עורך דין לשם הגשת ערעור ו/או הופעה בו וייצוגו בו, עד  2.2

לערכאה הסופית האפשרית, על הכרעת דין ו/או גזר דין שיוטלו על המבוטח בהליכים 

 משפטיים וישא גם בהוצאות הערעור.

תקבל חוות דעת מנומקת מאת  תנאי מוקדם לחבות המבטח לפי סעיף זה הוא כי החברה

עורך דין שייצג את המבוטח בערכאה שעל החלטתה מבקשים לערער, הקובעת כי יש בסיס 

 ענייני וסיכוי טוב להצלחת ערעור כאמור.

לא העמיד המבטח למבוטח עורך דין, יהיה המבוטח רשאי לפנות לכל עורך דין על פי בחירתו,  2.3

רבות הליכי חקירה, כאמור ובמקרה כזה ישפה המבטח לשם מתן הגנה בהליכים משפטיים, ל

 את המבוטח בשכר הטרחה ובהוצאות ההגנה ששולמו ע"י המבוטח.

גבול סכום אחריות המבטח בפסקה זו לא יעלה על הסכום הנקוב ברשימה המצורפת לפוליסה  2.4

 למקרה אחד ולכל תקופת הביטוח לרכב אחד.

 מסירת מידע .3

ר למבטח לפי דרישתו כתבי בית דין, פרוטוקולים, חוות דעת מומחים, המבוטח יהיה חייב למסו

רישומי עדויות, החלטות, פסקי דין וכל חומר אחר המצוי בידו או בידי עורך הדין בשל ניהול ההליכים 

 המשפטיים או בקשר אליהם.
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 ריכוז  -הצעת  פרמיות  
 

 מקיף 

 ₪ 

 צד ג'

 ₪ 

 חובה

 ₪ 

 ס ה " כ

 ₪ 

    ------ צד ג'  + חובה –נגררים  .1

מקיף + –רכב מיוחד .2

 חובה

 ------   

מקיף+ –אוטובוסים .3

 חובה

 ------   

צד ג'+ –אוטובוסים .4

 חובה

------    

    ------ .          סחר כלי רכב נהג יחיד5

     ס ה " כ

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


