
 
 

 

 02/2018מהדורה 

 *www.memci.co.il/5202ב /ממסי שרותי רכ

 סוכן נכבד, מחיר ההסכם כולל מע"מ ואינו כולל את עמלת הסוכן .

 :(טון 3.5עד )פרטי /מסחרי  -סוג רכב 

 סוג הכיסוי מהות הכיסוי הערות
כיסוי 

 אינטרנטי

             ₪    65שנה תוספת  15מעל 
ללא רכבי אספנות , רכב לימוד  

 נהיגה
טון 3.5רכב פרטי/מסחרי עד  ש.דרך וגרירה     2 

                                                         
       בהתאם לכתב שירות אוטו גלס

טון 3.5רכב פרטי/מסחרי עד   
כיסוי שבר שמשה+גומייה/כיסוי שבר 

שרות עד בית הלקוח  שמשה +גומייה כולל  274/267 

                                                         
       בהתאם לכתב שירות אוטו גלס

טון 3.5רכב פרטי/מסחרי עד   328 כיסוי שבר שמשה  "שמשות מקוריות" 

₪       65שנה תוספת  15מעל  טון 3.5רכב פרטי/מסחרי עד   ה + גומייהש.דרך וגרירה +שבר שמש   272 

₪       65שנה תוספת  15מעל  טון  4רכב פרטי/מסחרי עד    
מראות ופנסים+ש.דרך וגרירה +שבר 

.בלי חליפי שמשה + גומייה  172 

₪       65שנה תוספת  15מעל  טון 3.5רכב פרטי/מסחרי עד    
ש.דרך וגרירה +שבר שמשה + גומייה 

 282 +רדיו דיסק חלופי

₪ 65שנה תוספת  15מעל  טון 3.5רכב פרטי/מסחרי עד    
ש.דרך וגרירה +שבר שמשה + 

 293 גומייה+שרות עד הבית

₪ 65שנה תוספת  15מעל   
 תנאי רכב חלופי:

       -    7 –יום/תאונה  30 –גניבה 

 total loss   10ימים 

/מסחרי  אוט' + 1.4/1.6חב' מורחב + 
 277/8/9 גומייה

₪ 65שנה תוספת  15מעל   

 תנאי רכב חלופי:
       -    7 –יום/תאונה  30 –גניבה 

 total loss   10ימים 
 177/8/9 חב' מורחבת + כיסוי מראות ופנסים

₪ 65שנה תוספת  15מעל   
 תנאי רכב חלופי:

       -    7 –יום/תאונה  30 –גניבה 

 total loss   10ימים 

אוט' + גומייה +   1.4חב' מורחב + 
 363 שמשות מקוריות

,  30 –רכב חלופי : גניבה  תנאי

,  7 –תאונה   total loss   - 10  
תיקון/החלפת שמשה עפ"י יעד 

 נבחר
אוט' + שירות  1.4/1.6חב' מורחב+ 

 290/2 שמשות עד בית הלקוח

₪ 65שנה תוספת  15מעל   
 תנאי רכב חלופי:

       -    7 –יום/תאונה  30 –גניבה 

 total loss   10ימים 

סמ"ק 2.0חב' מורחב +      300 

₪ 65שנה תוספת  15מעל   

 תנאי רכב חלופי:
       -    7 –יום/תאונה  30 –גניבה 

 total loss   10ימים 

סמ"ק + שמשות  2.0חב' מורחב +   
  מקוריות

362 

 

 תנאי רכב חלופי:
       -    7 –יום/תאונה  30 –גניבה 

 total loss   10ימים 

הבית עד שמשות + מסחרי פיוחלכיסוי   255 

http://www.memci.co.il/


 
 

 

₪ 65שנה תוספת  15מעל   

 תנאי רכב חלופי:
       -    7 –יום/תאונה  30 –גניבה 

 total loss   10ימים 

מוגדלת 'תק-משפחתי חלופי חבילה  286 

₪ 65שנה תוספת  15מעל   

 תנאי רכב חלופי:
       -    7 –יום/תאונה  30 –גניבה 

 total loss   10ימים 

וט'א 1.4/ 1.6חב' מורחב/  132/3/4 מסחרי/

  
 174  מראות ופנסים+  שמשות

 
 יום 10גניבה 

 יום 10טוטלוס 
33+100 

ופנסים מראות+משלים קטן' אוטו חלופי  

 ללא תאונה
175 

 
 ימים 7גניבה 

 ימים 8טוטלוס 

פנסים+חליפי משלים גניבה מראות ו
 130 +טוטלוס ללא תאונה

 
 יום 30גניבה 

 יום 21טוטלוס 

חבילה אוטו קטן גניבה פנסים+מראות ו
 135 +טוטלוס ללא תאונה

 

  הבהרה : חב' מורחב + כוללת : ש.דרך וגרירה/רכב חלופי/כיסוי שבר שמשה/רדיו דיסק

 (:2009ניתן לכיסוי עד שנת ) (טון 4עד ) רכב מסיע נוסעים בשכר/ מוניות -סוג רכב 

 סוג הכיסוי מהות הכיסוי הערות
כיסוי 

 אינטרנטי

עצמיתהשתתפות  10%  

אוטו גלס כתב שירות נפרד –*נותן שירות   
שנה 20ניתן לכיסוי עד   93 כיסוי שבר שמשה 

₪ 65שנה תוספת  15מעל  שנה 20ניתן לכיסוי עד    
כיסוי שבר שמשה + ביטול השתתפות 

 334 עצמית

₪ 65שנה תוספת  15מעל   320 ש.דרך וגרירה  

השתתפות עצמית 10%  322 ש.דרך וגרירה +שבר שמשה  

₪ 65שנה תוספת  15מעל    
ש.דרך וגרירה +שבר שמשה + ביטול 

 333 השתתפות עצמית

 

 :כולל 2009ניתן לכיסוי עד שנת /  טון(3.5)עד בה ייש מקומות 16 מקסימום -ז "אט -סוג רכב 

 סוג הכיסוי מהות הכיסוי הערות
כיסוי 

 אינטרנטי

השתתפות עצמית 10%  

ת נפרדאוטו גלס כתב שירו –*נותן שירות   
שנה 20ניתן לכיסוי עד   375 כיסוי שבר שמשה 

₪ 65שנה תוספת  15מעל  שנה 20ניתן לכיסוי עד    
כיסוי שבר שמשה + ביטול השתתפות 

 376 עצמית

 377 ש.דרך וגרירה  מוצר חדש !!!

השתתפות עצמית 10% מוצר חדש !!!  378 ש.דרך וגרירה +שבר שמשה 



 
 

 

  מוצר חדש !!!
ר שמשה + ביטול ש.דרך וגרירה +שב

 379 השתתפות עצמית

 

 :כולל 2009ניתן לכיסוי עד שנת  (ןטו 5.5ועד  4מעל )בה ייש מקומות 16 מקסימום -ז "אט -סוג רכב 

 סוג הכיסוי מהות הכיסוי הערות
כיסוי 

 אינטרנטי

₪ 65שנה תוספת  15מעל  שנה 20ניתן לכיסוי עד    380 כיסוי שבר שמשה 

ס כתב שירות נפרדאוטו גל –*נותן שירות  שנה 20ניתן לכיסוי עד    
כיסוי שבר שמשה + ביטול השתתפות 

 381 עצמית

 382 ש.דרך וגרירה   בהתאם לכתב השירות

 383 *ש.דרך וגרירה +שבר שמשה  בהתאם לכתב השירות

  בהתאם לכתב השירות
ש.דרך וגרירה +שבר שמשה + ביטול 

 384 השתתפות עצמית

 

 
 :(2009)ניתן לכיסוי עד שנת  טון 7.5עד ו -טון  3.5מ  לותמשאיות ק -סוג רכב 

 

 סוג הכיסוי מהות הכיסוי הערות
כיסוי 

 אינטרנטי

השתתפות עצמית 10%  

אוטו גלס כתב שירות נפרד –*נותן שירות   

 20שבר שמשה משאית עד 
 שנה

 94 שבר שמשה משאית

אוטו גלס כתב שירות נפרד –*נותן שירות   
 20 שבר שמשה משאית עד

 שנה
שבר שמשה משאית + ביטול 

 337 השתתפות עצמית 

שנים 9ניתן לכיסוי עד גיל  בהתאם לכתב שירות ממסי טון 7ש.דרך וגרירה משאית קלות  עד    365 

שנים 9ניתן לכיסוי עד גיל  בהתאם לכתב שירות ממסי  
ש.דרך וגרירה + שבר שמשה משאית 

טון 7קלות  עד   366 

שנים 9ניתן לכיסוי עד גיל  בהתאם לכתב שירות ממסי  
ש.דרך וגרירה + שבר שמשה משאית 

טון + ביטול השתתפות  7קלות  עד 
 עצמית

367 

 

 סוג רכב – משאיות מעל – 7.5 טון ועד 15 טון )ניתן לכיסוי עד שנת 2003(:

 סוג הכיסוי מהות הכיסוי הערות
כיסוי 

 אינטרנטי

השתתפות עצמית 10%  

אוטו גלס כתב שירות נפרד –תן שירות *נו  

 20שבר שמשה משאית עד 
 שנה

 94 שבר שמשה משאית

אוטו גלס כתב שירות נפרד –*נותן שירות   
 20שבר שמשה משאית עד 

 שנה
שבר שמשה משאית + ביטול 

 337 השתתפות עצמית 

שנים 9ניתן לכיסוי עד גיל  בהתאם לכתב שירות ממסי טון 15ש.דרך וגרירה משאית עד    340 



 
 

 

שנים 9ניתן לכיסוי עד גיל  בהתאם לכתב שירות ממסי  
ש.דרך וגרירה + שבר שמשה משאית 

טון 15עד   341 

שנים 9ניתן לכיסוי עד גיל  בהתאם לכתב שירות ממסי  
ש.דרך וגרירה + שבר שמשה משאית 

טון + ביטול השתתפות עצמית 15עד   364 

 

 סוג רכב – משאיות מעל – 15 טון ועד 34 טון )ניתן לכיסוי עד שנת 2003(:

טון 34ש.דרך וגרירה משאית עד  387 שנים 9ניתן לכיסוי עד גיל    בהתאם לכתב שירות ממסי 

377 
שבר שמשה משאית + ביטול השתתפות 

 עצמית 
 20שבר שמשה משאית עד 

 שנה
אוטו גלס כתב שירות נפרד –*נותן שירות   

388 
 ש.דרך וגרירה + שבר שמשה משאית עד

טון 34  
שנים 9ניתן לכיסוי עד גיל   בהתאם לכתב שירות ממסי 

389 
ש.דרך וגרירה + שבר שמשה משאית עד 

טון + ביטול השתתפות עצמית  34  
שנים 9ניתן לכיסוי עד גיל   בהתאם לכתב שירות ממסי 

 

  הערה: לרכבים מסוג משאית לא ניתן לרכוש מוצרי .V.I.P מכל סוג !!!

 סוג רכב - כיסוי ש.דרך וגרירה אופנועים:

 סוג הכיסוי מהות הכיסוי הערות
כיסוי 

 אינטרנטי

  בהתאם לכתב שירות ממסי
ש.דרך וגרירה אופנוע 

סמ"ק 250עד   338 

  בהתאם לכתב שירות ממסי
ש.דרך וגרירה אופנוע 

סמ"ק 250מעל   339 

 

 כיסויים נוספים :

 סוג הכיסוי מהות הכיסוי הערות
כיסוי 

 אינטרנטי

רחבה לכיסוי רכב חלופי לסוגיו במקרה מוצר ה
גניבה/טוטאלוס                         *  מותנה בניצול  ראשוני 

 של הפוליסה
הרחבת כיסוי רכב חלופי 

  total lossגניבה/

 *** 33/81/73 "חלופי משלים"

 בהתאם לכתב שרות ממסי
 תנאי רכב חלופי:

   7 –יום/תאונה  30 –גניבה 

ימים   10 -  total loss 

 ***213/4/5 רכב חלופי בלבד

 כיסוי משלים "כלל"
 תנאי רכב חלופי:

   7 –יום/תאונה  30 –גניבה 

ימים   10 -  total loss 

ש.דרך וגרירה + רכב 
אוט'   1.6/1.4חלופי   30/79/31 *** 

 כיסוי משלים חברת ביטוח "הראל"

 תנאי רכב חלופי:
   7 –יום/תאונה  30 –גניבה 

 total loss ימים  10 - 

כיסוי שבר שמשה + 
גומייה+רכב חלופי 

אוטומט 1.4/1.6  
251/2  *** 

 כיסוי משלים חברות ביטוח

 תנאי רכב חלופי:
   7 –יום/תאונה  30 –גניבה 

ימים   10 -  total loss 

ש.דרך וגרירה + רכב 
אוט'  +   1.4חלופי

 כיסוי רדיו חלופי
150 *** 



 
 

 

 כיסוי משלים חברות ביטוח
 תנאי רכב חלופי:

   7 –יום/תאונה  30 –גניבה 

ימים   10 -  total loss 

אוטומט  1.3רכב חלופי 
מורחב+ כולל רדיו 

₪  1,000דיסק   
258*** 

שרותי ניידת ממסי )תקלות התנעה/החלפת תקר/א.דלק(  
 ללא זכאות לגרירה!

 תנאי רכב חלופי:
   7 –יום/תאונה  30 –גניבה 

ימים   10 -  total loss 

י ניידת +רכב שרות
סמ"ק  1.3חלופי   349*** 

 
 

שרותי -רכב אספנות
 500 דרך וגרירה

 

 

 

 

 

 

 

 

 חבילות ממסי הכוללות כיסוי מראות צד ופנסים :

 סוג הכיסוי מהות הכיסוי הערות
כיסוי 

 אינטרנטי

ופנסים מראות כיסוי    100 

בהתאם לכתב השרות 
 תנאי רכב חלופי: הרלוונטי 

 ימים  total loss 10/   7 –ונה יום/תא 30 –גניבה  

חבילה ממסי -                    
/משפחתי/  רכב חלופי קטן

ופנסים מראות +מסחרי     

177/178/179 

בהתאם לכתב השרות 
 הרלוונטי 

 תנאי רכב חלופי:

/   7 –יום/תאונה  30 –גניבה   total loss ימים 10   

חבילה ממסי -                    
טן/ רכב חלופי ק

משפחתי/מסחרי כולל כיסוי 
מראות צד ופנסים              

  כולל שירות עד הבית ! 

190/192/197 

בהתאם לכתב השרות 
 תנאי רכב חלופי: הרלוונטי 

 total lossימים   10 -    7 –יום/תאונה  30 –גניבה 

 חבילת ממסי הכוללת :
   רכב חליפי +וגרירה  דרך.ש

סיםכיסוי מראות צד ופנ+קטן   

131 

ומראות פנסים + שמשות    174 

בהתאם לכתב השרות 
 תנאי רכב חלופי: הרלוונטי 

 total lossימים   10 -    7 –יום/תאונה  30 –גניבה 

כיסוי רכב חלופי קטן 
"משלים"  + כיסוי מראות צד 

 ופנסים 

175 

בהתאם לכתב השרות 
 הרלוונטי 

 תנאי רכב חלופי:

 total lossימים   10 -    7 –יום/תאונה  30 –גניבה 

כיסוי רכב חלופי קטן + כיסוי 
 מראות צד ופנסים 

113 

בהתאם לכתב השרות 
 הרלוונטי 

 + מקוריות  כיסוי שמשות בהתאם לתנאי כתב השרות !!
צד ומראות פנסים כיסוי   

128 

בהתאם לכתב השרות   תנאי רכב חלופי:

מים  י 10 -    7 –יום/תאונה  30 –גניבה  total loss 

כיסוי + קטן  כיסוי חלופי
כיסוי +הבית  עד שמשות 

153 



 
 

 

ופנסים מראות צד  הרלוונטי   

 

 רכב חלופי - הערות כלליות : 

 .  total lossביטוח בהתאמה להלן המקרים: תאונה, גניבה, לדו"ח שמאי , משטרה , חב' זכאות לרכב חלופי במקרים הבאים כפופה 

ר לחב' ההשכרה כ.אשראי לטובת פיקדון .יש למסו , בעת קבלת רכב חלופי  

 נהג צעיר  -  עבור מסירת רכב חלופי לנהג צעיר תתווסף תוספת מחיר בהתאם לנהליי חברת ההשכרה הרלוונטית.

 * ניתן להוסיף חב' מוצרי  V.I.P: תוספת תשלום ע"ס 35 ₪ 

 .מבונהחניון  , ישי אגרה()כבשרות החלפת תקר, שרות א.דלק ללא עלות, אחסון לילה, פטור אגרת מעבר 

יום מראש  60מוסכם כי החברה שומרת לה את הזכות לעדכון תעריפים וזאת בכתב לאחר  *  

 ט.ל.ח.


