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 הגדרות .1

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

 לביטוח סוכנות חקלאי ביטוח מקבוצת ביטוח משקי או בע"מ לביטוח סוכנות חקלאי ביטוח - הביטוח" "סוכנות

  בע"מ. (3121) לביטוח סוכנות כנעני או בע"מ (3122)

 .רכב ביטוח פוליסת עבור הביטוח שנת במשך המשולמים הביטוח דמי מכלול  - שנתית״ ״פרמיה

  ת.פרטי  בבעלות טון 3.5 עד מסחרי או פרטי לרכב מקיף ביטוח פוליסת  - רכב" ביטוח "פוליסת

 הרשימה בדף הרשומות והטבות הרחבות של רחב מגוון תהכולל  ,מקיף  רכב ביטוח פוליסת – פלוס" רכב "ביטוח

 הפוליסה. לתנאי ובהתאם

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

  שלה. החיתום לכללי בהתאם

  זה. בתקנון כמפורט  - ״המבצע״

 .31319.2.-313123.42.  - המבצע״ ״תקופת

 

  המבצע .0

 לתקופה ,פלוס רכב ביטוח במסלול רכב ביטוח תפוליס ,הביטוח סוכנות באמצעות ,האגודמה רכש אשר ,מבוטח

הפרמיה מכל תשלום שוטף של  %46לקבלת הנחה בשיעור של  להלן, 4 בסעיף לאמור בכפוף ,זכאי  יהיה שנה, של

 הקילומטראז' על להצהרתו בהתאם קילומטראז', לפי הנחה המעניק ייחודי למסלול להצטרף יוכל וכן ,השנתית

   ההצטרפות: במועד הצפוי השנתי

 בכפוף אך ההנחות(, כל קיזוז )לאחר לתשלום מהפרמיה %26 של בשיעור הנחה - בשנה ק"מ 5,111 עד .3.2

 מינימום. פרמיית לתשלום

 אך ההנחות(, כל קיזוז )לאחר לתשלום מהפרמיה %21 של בשיעור הנחה - בשנה ק"מ 0,111 עד 5,112 .3.3

 מינימום. פרמיית לתשלום בכפוף

 אך ההנחות(, כל קיזוז )לאחר לתשלום מהפרמיה %6 של בשיעור הנחה - בשנה ק"מ 23,111 עד 0,112 .3.4

 מינימום. פרמיית לתשלום בכפוף



 

 

 

 הבאים: המצטברים התנאים בכל עמד שהמבוטח בכך מותנית במבצע ההשתתפות .4

  שנה. של לתקופה רכב ביטוח פוליסת רכש המבוטח .2

 .המבצע תקופתב חל הרכב ביטוח פוליסת תחילת מועד .3

 ₪. 1,11114 -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

 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 .4

 אין כפל מבצעים. .5.2

 שינוי ,במבצע להשתתף הזכאות תנאי לרבות ,מבצעה בתנאי שינויים על להודיע רשאית תהיה האגודה .5.3

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

ההודעה עד מועד  פוליסת ביטוח הרכבאשר רכשו את  ,מבוטחיםעל  המבצעלהחיל את תנאי  האגודה

 האמורה.

 שיפוטית. החלטה ו/או דין לכל כפופים וביצועו מבצעה תוקף .5.4

 זה. בתקנון לעיל המפורטים מבצעה תנאי לכל כהסכמה תחשב במבצע מבוטח השתתפות .5.5

 נקבה. לשון לגבי שווה במידה יחול זכר בלשון זה בתקנון האמור כל .5.6

 ט.ל.ח


