
 

 

 ?עם נזקי רכוש בלבד בתאונת דרכים כיצד להפעיל ביטוח

 

 צד ג' אשם

 כשצד ג' פגע ברכבך, באשמתו, וברשותך ביטוח מקיף

 ך: שתי אפשרויות בפני

לקבל את הפיצוי, פחות סכום ההשתתפות העצמית ודמי כינון.  ,הפוליסה שלךתוכל לתבוע את  ·

במקרה זה תפסיד את הנחת היעדר תביעות לשנת הביטוח הבאה. ביכולתך לתבוע מצד ג' או 

מחברת הביטוח שלו תשלום עבור הפסדים אלה וכל נזק עקיף שחברת הביטוח שלך לא שילמה. 

 פה עבורך.אם אשמתו של צד ג' אינה מובהקת, אפשרות זו עדי

על כל הנזק שנגרם לרכבך. לשם כך חברת הביטוח של צד  תוכל לתבוע את חברת הביטוח שלו, ·

מחברת הביטוח שלך. חברת באמצעותנו ג' תבקש ממך אישור אי הגשת תביעה, שאותו תשיג 

הביטוח של צד ג' תעביר אליך את התשלום, אך היא עלולה לא להכיר בחלק מהנזקים שתתבע, או 

את כל האמור באופציה זו תוכל לעשות דרך משרדנו. אנו נשמח  את התביעה כליל.לדחות 

 . עבורךלהגיש ולנהל את התביעה מול צד ג' ו/או חברת הביטוח שלו 

 כשצד ג' פגע באשמתו ברכבך, וברשותך ביטוח צד ג' בלבד

על כל הנזק שנגרם לרכבך. לשם כך חברת הביטוח של צד  תוכל לתבוע את חברת הביטוח שלו,

מחברת הביטוח שלך. חברת באמצעותנו ג' תבקש ממך אישור אי הגשת תביעה, שאותו תשיג 

הביטוח של צד ג' תעביר אליך את התשלום, אך היא עלולה לא להכיר בחלק מהנזקים שתתבע, או 

וכל לעשות דרך משרדנו. אנו נשמח את כל האמור באופציה זו ת לדחות את התביעה כליל.

 .  עבורךלהגיש ולנהל את התביעה מול צד ג' ו/או חברת הביטוח שלו 

 

 אתה אשם

 כשהרכב שלך גרם נזק לצד ג', וברשותך ביטוח מקיף או צד ג' בלבד

את הפיצוי,  צד ג' יקבל ,שלךאו פוליסת צד ג'  מפוליסת המקיףלצד ג' תוכל לתבוע את הנזק 

סכום ההשתתפות העצמית. במקרה זה תפסיד את הנחת היעדר את רק אתה תאלץ לשלם 

 תביעות לשנת הביטוח הבאה. 

 וברשותך ביטוח מקיף או צד ג' בלבדכשהרכב שלך ניזוק באשמתך, עם או בלי צד ג', 

תוכל לתבוע את הנזק מחברת הביטוח שלך ולקבל את הפיצוי בקיזוז אם ברשותך ביטוח מקיף,  ·

 תפות עצמית וכינון. במקרה זה תפסיד את הנחת היעדר תביעות לשנת הביטוח הבאה. השת

 אינך זכאי לפיצוי עבור רכבך. באפשרותך לתקן את רכבך כראות עיניך. , בלבד אם ברשותך צד ג' ·

 

 כך תממש את זכויותיך לאחר תאונה עם נזקי רכוש



 

 

 

 

 

 

 

  –לתשומת ליבך 

כאשר סכום הנזק נמוך וקרוב לסכום ההשתתפות העצמית, אנו ממליצים לשקול לא  ·

תפסיד את הנחת היעדר תביעות לתבוע את הפוליסה ולקחת את הסכום על עצמך. כך לא 

 .הפרמיותימנע מעלית ה לשנת הביטוח הבאה

 בוי תביעות לפוליסה עלול לגרום לחברת הביטוח לא לחדש את הפוליסה. רי ·

 

 מטעמי נוחות בלב, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.מדריך זה נכתב בלשון זכר  ·

 

 


