
                                       בטוח רכב חובה                   
                תערי� לחודש אוגוסט 2012                              

             תערי� החלפת רכב או שינויי	 אחרי	  �.40 ש"ח .                           

פרמיה ברוטוסוג רכב�אופנוע בבעלות פרטי � עד 50 סמ"ק

�2,889נהגת יחידה גיל 21�24 � רשיו� פחות מ�2 שני

�2,825נהגת יחידה גיל 21�24 � רשיו� מ�2 שני� פחות מ�3 שני

�2,761נהגת יחידה גיל 21�24 � רשיו� מ�3 שני� פחות מ�4 שני

�2,633נהגת יחידה גיל 21�24 � רשיו� מ�4 שני� פחות מ�8 שני

2,506נהגת יחידה גיל 21�24 � רשיו� מ�8 שני� ומעלה

�2,953נהג יחיד גיל 21�24 � רשיו� פחות מ�2 שני

�2,889נהג יחיד גיל 21�24 � רשיו� מ�2 שני� פחות מ�3 שני

�2,825נהג יחיד גיל 21�24 � רשיו� מ�3 שני� פחות מ�4 שני

�2,697נהג יחיד גיל 21�24 � רשיו� מ�4 שני� פחות מ�8 שני

2,569נהג יחיד גיל 21�24 � רשיו� מ�8 שני� ומעלה

�2,825נהג/ת יחיד/ה גיל 25�39 � רשיו� פחות מ�2 שני

�2,761נהג/ת יחיד/ה גיל 25�39 � רשיו� מ�2 שני� פחות מ�3 שני

�2,697נהג/ת יחיד/ה גיל 25�39 � רשיו� מ�3 שני� פחות מ�4 שני

�2,569נהג/ת יחיד/ה גיל 25�39 � רשיו� מ�4 שני� פחות מ�8 שני

2,440נהג/ת יחיד/ה גיל 25�39 � רשיו� מ�8 שני� ומעלה

�2,697נהג/ת יחיד/ה גיל 40�49 � רשיו� פחות מ�2 שני

�2,633נהג/ת יחיד/ה גיל 40�49 � רשיו� מ�2 שני� פחות מ�3 שני

�2,569נהג/ת יחיד/ה גיל 40�49 � רשיו� מ�3 שני� פחות מ�4 שני

�2,440נהג/ת יחיד/ה גיל 40�49 � רשיו� מ�4 שני� פחות מ�8 שני

2,312נהג/ת יחיד/ה גיל 40�49 � רשיו� מ�8 שני� ומעלה

�2,439נהג/ת יחיד/ה גיל 50�74 � רשיו� פחות מ�2 שני

�2,375נהג/ת יחיד/ה גיל 50�74 � רשיו� מ�2 שני� פחות מ�3 שני

�2,311נהג/ת יחיד/ה גיל 50�74 � רשיו� מ�3 שני� פחות מ�4 שני

�2,183נהג/ת יחיד/ה גיל 50�74 � רשיו� מ�4 שני� פחות מ�8 שני

2,055נהג/ת יחיד/ה גיל 50�74 � רשיו� מ�8 שני� ומעלה

�2,569נהג/ת יחיד/ה מעל גיל 75 � רשיו� פחות מ�2 שני

�2,506נהג/ת יחיד/ה מעל גיל 75 � רשיו� מ�2 שני� פחות מ�3 שני

�2,440נהג/ת יחיד/ה מעל גיל 75 � רשיו� מ�3 שני� פחות מ�4 שני

�2,312נהג/ת יחיד/ה מעל גיל 75 � רשיו� מ�4 שני� פחות מ�8 שני

2,184נהג/ת יחיד/ה מעל גיל 75 � רשיו� מ�8 שני� ומעלה
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                                       בטוח רכב חובה                   
                תערי� לחודש אוגוסט 2012                              

             תערי� החלפת רכב או שינויי	 אחרי	  �.40 ש"ח .                           

פרמיה ברוטוסוג רכב�אופנוע בבעלות פרטי מ� 51 � 250 סמ"ק

�4,378נהגת יחידה גיל 21�24 � רשיו� פחות מ�2 שני

�4,282נהגת יחידה גיל 21�24 � רשיו� מ�2 שני� פחות מ�3 שני

�4,185נהגת יחידה גיל 21�24 � רשיו� מ�3 שני� פחות מ�4 שני

�3,989נהגת יחידה גיל 21�24 � רשיו� מ�4 שני� פחות מ�8 שני

3,796נהגת יחידה גיל 21�24 � רשיו� מ�8 שני� ומעלה

�4,477נהג יחיד גיל 21�24 � רשיו� פחות מ�2 שני

�4,378נהג יחיד גיל 21�24 � רשיו� מ�2 שני� פחות מ�3 שני

�4,282נהג יחיד גיל 21�24 � רשיו� מ�3 שני� פחות מ�4 שני

�4,086נהג יחיד גיל 21�24 � רשיו� מ�4 שני� פחות מ�8 שני

3,891נהג יחיד גיל 21�24 � רשיו� מ�8 שני� ומעלה

�4,282נהג/ת יחיד/ה גיל 25�39 � רשיו� פחות מ�2 שני

�4,185נהג/ת יחיד/ה גיל 25�39 � רשיו� מ�2 שני� פחות מ�3 שני

�4,086נהג/ת יחיד/ה גיל 25�39 � רשיו� מ�3 שני� פחות מ�4 שני

�3,891נהג/ת יחיד/ה גיל 25�39 � רשיו� מ�4 שני� פחות מ�8 שני

3,697נהג/ת יחיד/ה גיל 25�39 � רשיו� מ�8 שני� ומעלה

�4,086נהג/ת יחיד/ה גיל 40�49 � רשיו� פחות מ�2 שני

�3,989נהג/ת יחיד/ה גיל 40�49 � רשיו� מ�2 שני� פחות מ�3 שני

�3,891נהג/ת יחיד/ה גיל 40�49 � רשיו� מ�3 שני� פחות מ�4 שני

�3,697נהג/ת יחיד/ה גיל 40�49 � רשיו� מ�4 שני� פחות מ�8 שני

3,503נהג/ת יחיד/ה גיל 40�49 � רשיו� מ�8 שני� ומעלה

�3,697נהג/ת יחיד/ה גיל 50�74 � רשיו� פחות מ�2 שני

�3,599נהג/ת יחיד/ה גיל 50�74 � רשיו� מ�2 שני� פחות מ�3 שני

�3,503נהג/ת יחיד/ה גיל 50�74 � רשיו� מ�3 שני� פחות מ�4 שני

�3,309נהג/ת יחיד/ה גיל 50�74 � רשיו� מ�4 שני� פחות מ�8 שני

3,112נהג/ת יחיד/ה גיל 50�74 � רשיו� מ�8 שני� ומעלה

�3,891נהג/ת יחיד/ה מעל גיל 75 � רשיו� פחות מ�2 שני

�3,796נהג/ת יחיד/ה מעל גיל 75 � רשיו� מ�2 שני� פחות מ�3 שני

�3,697נהג/ת יחיד/ה מעל גיל 75 � רשיו� מ�3 שני� פחות מ�4 שני

�3,503נהג/ת יחיד/ה מעל גיל 75 � רשיו� מ�4 שני� פחות מ�8 שני

3,309נהג/ת יחיד/ה מעל גיל 75 � רשיו� מ�8 שני� ומעלה
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