
 

 

 תקנון

 "פלוס רכב ביטוח" במסלול ביטוח פוליסת רכישת

 משקארד אשראי כרטיס באמצעות הנחה + הנחה %53 

 מצטרפים)ל  ₪ 031 בסך קניה תווי +  בלבד( חדשים מצטרפים)ל 

 בלבד( חדשים

 הגדרות .0

  שבצדם: המשמעות פי-על שלהלן הביטויים יפורשו זה בתקנון

 .בע"מ מרכזית שיתופית אגודה חקלאי ביטוח -״האגודה״ / חקלאי״ ״ביטוח

 ובהתאם הרשימה בדף הרשומות והטבות הרחבות של רחב מגוון הכולל ,לרכב מקיף ביטוח – פלוס" רכב ביטוח "

  להלן: כמפורט ,הפוליסה לתנאי

 .חודשים 3 למשך חינם - המלווה בתקופת צעיר נהג הוספת .1

 בתוספת חיוב תוך חקלאי, בביטוח רכב ביטוח פוליסות בשתי המבוטחים רכבים 2 - ל צעיר נהג כיסוי תוספת .2

 .בלבד אחת בפוליסה פרמיה

 – רכב( פוליסות שתי )עד המבוטח של ראשונה דרגהמ משפחה לקרוב , רכב ביטוח תפוליס כל על הנחה %5 .3

 .בלבד חדשים למצטרפים

 .והצמדה ריבית ללא חודשיים תשלומים 12 עד .4

  .הפרמיה את תייקר לא שנים שלוש של תקופה משךב אחת תביעה כי הבטחה .5

 .חינם ומראות פנסים כיסוי .6

 לאקטיבציה(. )בכפוף רצופה לנסיעה הפוליסה לבעל מתנה ימים 5 - לחו"ל נסיעות ביטוח .7

 האגודה. לבחירת אחרת, חברה כל של או, buy meשל חברת ₪  151תווי קניה בסך  –" ת תווי קניה"הטב

 מהפרמיה לתשלום )לאחר קיזוז כל ההנחות(. 8.33%הנחה בשיעור של  - משקארד" "הנחת

 מינימום( יתיופרמ החיתום הנחיות )בכפוף מהפרמיה %35 של בשיעור הנחה – הקיבוצים" משקי "הנחת

 משקארד. צרכנות מועדון לחברי המונפק ישראכרט, קבוצת של אשראי כרטיס – משקארד" מועדון "כרטיס

 הסכימה והאגודה הביטוח, סוכנות באמצעות מהאגודה רכב ביטוח פוליסת מהאגודה לרכוש שביקש מי  - ״מבוטח״

  .שלה החיתום לכללי בהתאם ,לקבלו

  .זה בתקנון כמפורט  - ״המבצע״

 .https://www.meshekard.co.il/about.aspx ההתיישבותי לסקטור הצרכנות מועדון - משקארד" "מועדון

  בע"מ. (2111) לביטוח סוכנות כנעני או בע"מ לביטוח סוכנות חקלאי ביטוח - הביטוח" "סוכנות

  פרטית. בבעלות טון 3.5 עד מסחרי או פרטי לרכב מקיף ביטוח פוליסת  - רכב" ביטוח "פוליסת
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  .רכב. ביטוח פוליסת עבור הביטוח שנת במשך המשולמים הביטוח דמי מכלול  - שנתית״ ״פרמיה

 מגוריו. כתובת לפי קיבוץ תושבכ המזוהה – קיבוץ" תושב"

 .1.6.2121-1.4.2121 – המבצע״ ״תקופת

 

  המבצע .2

 רכב ביטוח במסלול רכב ביטוח תפוליס ,הביטוח סוכנות באמצעות ,האגודמה רכש אשר ,קיבוץ תושב מבוטח

יהיה  ,חדש מצטרף הוא אם וכן, השוטפים, מהתשלומים שתנוכה ,הקיבוצים משקי הנחת לקבלת זכאי יהיה ,פלוס

 המצטברים התנאים בכל עמדש לכך בכפוף קניה, תווי הטבתלו ,, במעמד הרכישההנחת משקארד זכאי לקבלת

 הבאים:

  שנה. של לתקופה רכב ביטוח פוליסת רכש המבוטח .1

 .המבצע תקופתב חל הרכב ביטוח פוליסת תחילת מועד .2

 .משקארד מועדון כרטיסבאמצעות  השנתית הפרמיהשילם את  המבוטח .3

 ₪. 1,11113 -מ גבוה אינו ושוויו ,פרטית בבעלות הינו הרכב .4

 רכב כלי ,מוניות אישי, ביבוא רכב כלי ספורט, רכבי להשכרה, יםרכב  מסוג רכבים כולל לא המבצע .5

  וכדומה. נהיגה לימוד תפעולי, רכב זעיר, אוטובוס – בשכר נוסעים להסעת המשמשים

  בהתאם יחסי בשיעור משקארד הנחתל זכאי יהיה המלאה הביטוח תקופת תום לפני הפוליסה את ביטלש מבוטח

 או כולו ,הקניה תווי הטבת שווי את להחזיר המבוטח יידרש לא כאמור במקרה כי יובהר, בפועל. הביטוח לתקופת

  מקצתו.

 כפוף הביטוח רכב. ביטוח פוליסת לרכוש מהמבקשים מי לבטח מתחייבת אינה האגודה כי יובהר, ספק להסרת

  הבלעדי. דעתה שיקול פי על וייערך האגודה של החיתום לנהלי

 

 שונות .5

 אין כפל מבצעים. .3.1

במשרדי האגודה, תוך  המעודכניםלפרטים , מסרון באמצעות דוא"ל/תשלח למבוטח  הטבת תווי הקניה .3.2

 כובד. הפוליסהלתוקף, ובכפוף לכך שהתשלום הראשון בגין  הרכב ביטוח תספולייום ממועד כניסת  45

 ניתנת למימוש בתוך התקופה הקבועה ע"ג תווי הקניה. הטבת תווי הקניה .3.3



 

 

, על כל הקניה תווי הטבתולא תהיה מעורבת, ולא תהיה לה כל אחריות בנוגע למימוש  אינה האגודה .3.4

 למימוש בקשר פניה בכל. הקניה תווי הטבתהנובע מכך, לרבות כל נזק שהוא שייגרם כתוצאה ממימוש 

 .המנפיקה לחברה לפנות יש הקניה תווי

 

 שינוי במבצע, להשתתף הזכאות תנאי לרבות ,מבצע בתנאי שינויים על להודיע רשאית תהיה האגודה .3.5

 להתחייבות ובכפוף הדין להוראות בכפוף ,הבלעדי דעתה שיקול לפי עת, בכל וביטולו, מבצע תקופת

עד מועד ההודעה פוליסת ביטוח הרכב להחיל את תנאי המבצע על מבוטחים אשר רכשו את  האגודה

 האמורה.

 שיפוטית. החלטה ו/או דין לכל כפופים וביצועו מבצע תוקף .3.6

 זה. בתקנון לעיל המפורטים מבצע תנאי לכל כהסכמה תחשב במבצע מבוטח השתתפות .3.7

 נקבה. לשון לגבי שווה במידה יחול זכר בלשון זה בתקנון האמור כל .3.8

 ט.ל.ח


