
                                     בטוח רכב חובה                   
                תעריף לחודש יולי 2011                        

                  תעריף החלפת רכב או שינויים אחרים  -.40 ש"ח .                             

פרמיה ברוטוסוג רכב-אופנוע בבעלות פרטי - עד 50 סמ"ק
2,828נהגת יחידה גיל 18-20 - רשיון פחות מ-2 שנים

2,766נהגת יחידה גיל 18-20 - רשיון מ-2 שנים פחות מ-3 שנים
2,702נהגת יחידה גיל 18-20 - רשיון מ-3 שנים פחות מ-4 שנים
2,640נהגת יחידה גיל 18-20 - רשיון מ-4 שנים פחות מ-8 שנים

2,766נהגת יחידה גיל 21-24 - רשיון פחות מ-2 שנים
2,702נהגת יחידה גיל 21-24 - רשיון מ-2 שנים פחות מ-3 שנים
2,640נהגת יחידה גיל 21-24 - רשיון מ-3 שנים פחות מ-4 שנים
2,578נהגת יחידה גיל 21-24 - רשיון מ-4 שנים פחות מ-8 שנים

2,452נהגת יחידה גיל 21-24 - רשיון מ-8 שנים ומעלה
2,891נהג יחיד גיל 18-20 - רשיון פחות מ-2 שנים

2,828נהג יחיד גיל 18-20 - רשיון מ-2 שנים פחות מ-3 שנים
2,766נהג יחיד גיל 18-20 - רשיון מ-3 שנים פחות מ-4 שנים
2,702נהג יחיד גיל 18-20 - רשיון מ-4 שנים פחות מ-8 שנים

2,828נהג יחיד גיל 21-24 - רשיון פחות מ-2 שנים
2,766נהג יחיד גיל 21-24 - רשיון מ-2 שנים פחות מ-3 שנים
2,702נהג יחיד גיל 21-24 - רשיון מ-3 שנים פחות מ-4 שנים
2,640נהג יחיד גיל 21-24 - רשיון מ-4 שנים פחות מ-8 שנים

2,515נהג יחיד גיל 21-24 - רשיון מ-8 שנים ומעלה
2,702נהג/ת יחיד/ה גיל 25-39 - רשיון פחות מ-2 שנים

2,640נהג/ת יחיד/ה גיל 25-39 - רשיון מ-2 שנים פחות מ-3 שנים
2,578נהג/ת יחיד/ה גיל 25-39 - רשיון מ-3 שנים פחות מ-4 שנים
2,515נהג/ת יחיד/ה גיל 25-39 - רשיון מ-4 שנים פחות מ-8 שנים

2,390נהג/ת יחיד/ה גיל 25-39 - רשיון מ-8 שנים ומעלה
2,578נהג/ת יחיד/ה גיל 40-49 - רשיון פחות מ-2 שנים

2,515נהג/ת יחיד/ה גיל 40-49 - רשיון מ-2 שנים פחות מ-3 שנים
2,452נהג/ת יחיד/ה גיל 40-49 - רשיון מ-3 שנים פחות מ-4 שנים
2,390נהג/ת יחיד/ה גיל 40-49 - רשיון מ-4 שנים פחות מ-8 שנים

2,264נהג/ת יחיד/ה גיל 40-49 - רשיון מ-8 שנים ומעלה
2,326נהג/ת יחיד/ה גיל 50-74 - רשיון פחות מ-2 שנים

2,264נהג/ת יחיד/ה גיל 50-74 - רשיון מ-2 שנים פחות מ-3 שנים
2,201נהג/ת יחיד/ה גיל 50-74 - רשיון מ-3 שנים פחות מ-4 שנים
2,138נהג/ת יחיד/ה גיל 50-74 - רשיון מ-4 שנים פחות מ-8 שנים

2,011נהג/ת יחיד/ה גיל 50-74 - רשיון מ-8 שנים ומעלה
2,452נהג/ת יחיד/ה מעל גיל 75 - רשיון פחות מ-2 שנים

2,390נהג/ת יחיד/ה מעל גיל 75 - רשיון מ-2 שנים פחות מ-3 שנים
2,326נהג/ת יחיד/ה מעל גיל 75 - רשיון מ-3 שנים פחות מ-4 שנים
2,264נהג/ת יחיד/ה מעל גיל 75 - רשיון מ-4 שנים פחות מ-8 שנים

2,138נהג/ת יחיד/ה מעל גיל 75 - רשיון מ-8 שנים ומעלה
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                                     בטוח רכב חובה                   
                תעריף לחודש יולי 2011                        

                  תעריף החלפת רכב או שינויים אחרים  -.40 ש"ח .                             

פרמיה ברוטוסוג רכב-אופנוע בבעלות פרטי מ- 51 - 250 סמ"ק
4,289נהגת יחידה גיל 18-20 - רשיון פחות מ-2 שנים

4,195נהגת יחידה גיל 18-20 - רשיון מ-2 שנים פחות מ-3 שנים
4,097נהגת יחידה גיל 18-20 - רשיון מ-3 שנים פחות מ-4 שנים
4,003נהגת יחידה גיל 18-20 - רשיון מ-4 שנים פחות מ-8 שנים

4,193נהגת יחידה גיל 21-24 - רשיון פחות מ-2 שנים
4,097נהגת יחידה גיל 21-24 - רשיון מ-2 שנים פחות מ-3 שנים
4,002נהגת יחידה גיל 21-24 - רשיון מ-3 שנים פחות מ-4 שנים
3,906נהגת יחידה גיל 21-24 - רשיון מ-4 שנים פחות מ-8 שנים

3,716נהגת יחידה גיל 21-24 - רשיון מ-8 שנים ומעלה
4,385נהג יחיד גיל 18-20 - רשיון פחות מ-2 שנים

4,289נהג יחיד גיל 18-20 - רשיון מ-2 שנים פחות מ-3 שנים
4,193נהג יחיד גיל 18-20 - רשיון מ-3 שנים פחות מ-4 שנים
4,097נהג יחיד גיל 18-20 - רשיון מ-4 שנים פחות מ-8 שנים

4,289נהג יחיד גיל 21-24 - רשיון פחות מ-2 שנים
4,195נהג יחיד גיל 21-24 - רשיון מ-2 שנים פחות מ-3 שנים
4,097נהג יחיד גיל 21-24 - רשיון מ-3 שנים פחות מ-4 שנים
4,003נהג יחיד גיל 21-24 - רשיון מ-4 שנים פחות מ-8 שנים

3,813נהג יחיד גיל 21-24 - רשיון מ-8 שנים ומעלה
4,097נהג/ת יחיד/ה גיל 25-39 - רשיון פחות מ-2 שנים

4,003נהג/ת יחיד/ה גיל 25-39 - רשיון מ-2 שנים פחות מ-3 שנים
3,906נהג/ת יחיד/ה גיל 25-39 - רשיון מ-3 שנים פחות מ-4 שנים
3,813נהג/ת יחיד/ה גיל 25-39 - רשיון מ-4 שנים פחות מ-8 שנים

3,621נהג/ת יחיד/ה גיל 25-39 - רשיון מ-8 שנים ומעלה
3,906נהג/ת יחיד/ה גיל 40-49 - רשיון פחות מ-2 שנים

3,813נהג/ת יחיד/ה גיל 40-49 - רשיון מ-2 שנים פחות מ-3 שנים
3,716נהג/ת יחיד/ה גיל 40-49 - רשיון מ-3 שנים פחות מ-4 שנים
3,621נהג/ת יחיד/ה גיל 40-49 - רשיון מ-4 שנים פחות מ-8 שנים

3,430נהג/ת יחיד/ה גיל 40-49 - רשיון מ-8 שנים ומעלה
3,528נהג/ת יחיד/ה גיל 50-74 - רשיון פחות מ-2 שנים

3,432נהג/ת יחיד/ה גיל 50-74 - רשיון מ-2 שנים פחות מ-3 שנים
3,336נהג/ת יחיד/ה גיל 50-74 - רשיון מ-3 שנים פחות מ-4 שנים
3,240נהג/ת יחיד/ה גיל 50-74 - רשיון מ-4 שנים פחות מ-8 שנים

3,050נהג/ת יחיד/ה גיל 50-74 - רשיון מ-8 שנים ומעלה
3,716נהג/ת יחיד/ה מעל גיל 75 - רשיון פחות מ-2 שנים

3,621נהג/ת יחיד/ה מעל גיל 75 - רשיון מ-2 שנים פחות מ-3 שנים
3,527נהג/ת יחיד/ה מעל גיל 75 - רשיון מ-3 שנים פחות מ-4 שנים
3,430נהג/ת יחיד/ה מעל גיל 75 - רשיון מ-4 שנים פחות מ-8 שנים

3,239נהג/ת יחיד/ה מעל גיל 75 - רשיון מ-8 שנים ומעלה
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                                     בטוח רכב חובה                   
                תעריף לחודש יולי 2011                        

                  תעריף החלפת רכב או שינויים אחרים  -.40 ש"ח .                             

פרמיה ברוטוסוג רכב-אופנוע בבעלות פרטי -מעל 251 סמ"ק
5,266נהגת יחידה גיל 18-20 - רשיון פחות מ-2 שנים

5,149נהגת יחידה גיל 18-20 - רשיון מ-2 שנים פחות מ-3 שנים
5,032נהגת יחידה גיל 18-20 - רשיון מ-3 שנים פחות מ-4 שנים
4,915נהגת יחידה גיל 18-20 - רשיון מ-4 שנים פחות מ-8 שנים

5,148נהגת יחידה גיל 21-24 - רשיון פחות מ-2 שנים
5,032נהגת יחידה גיל 21-24 - רשיון מ-2 שנים פחות מ-3 שנים
4,914נהגת יחידה גיל 21-24 - רשיון מ-3 שנים פחות מ-4 שנים
4,798נהגת יחידה גיל 21-24 - רשיון מ-4 שנים פחות מ-8 שנים

4,564נהגת יחידה גיל 21-24 - רשיון מ-8 שנים ומעלה
5,384נהג יחיד גיל 18-20 - רשיון פחות מ-2 שנים

5,266נהג יחיד גיל 18-20 - רשיון מ-2 שנים פחות מ-3 שנים
5,148נהג יחיד גיל 18-20 - רשיון מ-3 שנים פחות מ-4 שנים
5,032נהג יחיד גיל 18-20 - רשיון מ-4 שנים פחות מ-8 שנים

5,266נהג יחיד גיל 21-24 - רשיון פחות מ-2 שנים
5,149נהג יחיד גיל 21-24 - רשיון מ-2 שנים פחות מ-3 שנים
5,032נהג יחיד גיל 21-24 - רשיון מ-3 שנים פחות מ-4 שנים
4,915נהג יחיד גיל 21-24 - רשיון מ-4 שנים פחות מ-8 שנים

4,682נהג יחיד גיל 21-24 - רשיון מ-8 שנים ומעלה
5,032נהג/ת יחיד/ה גיל 25-39 - רשיון פחות מ-2 שנים

4,915נהג/ת יחיד/ה גיל 25-39 - רשיון מ-2 שנים פחות מ-3 שנים
4,798נהג/ת יחיד/ה גיל 25-39 - רשיון מ-3 שנים פחות מ-4 שנים
4,682נהג/ת יחיד/ה גיל 25-39 - רשיון מ-4 שנים פחות מ-8 שנים

4,446נהג/ת יחיד/ה גיל 25-39 - רשיון מ-8 שנים ומעלה
4,798נהג/ת יחיד/ה גיל 40-49 - רשיון פחות מ-2 שנים

4,682נהג/ת יחיד/ה גיל 40-49 - רשיון מ-2 שנים פחות מ-3 שנים
4,564נהג/ת יחיד/ה גיל 40-49 - רשיון מ-3 שנים פחות מ-4 שנים
4,446נהג/ת יחיד/ה גיל 40-49 - רשיון מ-4 שנים פחות מ-8 שנים

4,212נהג/ת יחיד/ה גיל 40-49 - רשיון מ-8 שנים ומעלה
4,330נהג/ת יחיד/ה גיל 50-74 - רשיון פחות מ-2 שנים

4,213נהג/ת יחיד/ה גיל 50-74 - רשיון מ-2 שנים פחות מ-3 שנים
4,095נהג/ת יחיד/ה גיל 50-74 - רשיון מ-3 שנים פחות מ-4 שנים
3,979נהג/ת יחיד/ה גיל 50-74 - רשיון מ-4 שנים פחות מ-8 שנים

3,745נהג/ת יחיד/ה גיל 50-74 - רשיון מ-8 שנים ומעלה
4,565נהג/ת יחיד/ה מעל גיל 75 - רשיון פחות מ-2 שנים

4,449נהג/ת יחיד/ה מעל גיל 75 - רשיון מ-2 שנים פחות מ-3 שנים
4,330נהג/ת יחיד/ה מעל גיל 75 - רשיון מ-3 שנים פחות מ-4 שנים
4,213נהג/ת יחיד/ה מעל גיל 75 - רשיון מ-4 שנים פחות מ-8 שנים

3,979נהג/ת יחיד/ה מעל גיל 75 - רשיון מ-8 שנים ומעלה
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