
 מערכות מיגון עבור ביטוח רכב  
 

לצערנו בעקבות גניבות חוזרות מדוע בכלל צריכים לרכוש מערכות מיגון עבור ביטוח רכב? 

ונשנות של רכבים, חברות הביטוח השונות דורשות מהנהגים לרכוש מערכות מיגון לפני 

 החתימה על פוליסת ביטוח מקיף.

דרשים וקובעות אילו מערכות מיגון תצטרכו חברות הביטוח השונות מגדירות את התנאים הנ

על ידי שני  בעיקר אמצעי המיגון השונים הנדרשים על ידי חברות הביטוח נקבעיםכוש. לר

. האחד שווי הרכב, השני עד כמה הרכב שלכם אהוב על גנבי הרכב מרכזיים פרמטרים

 השונים. 

מים יותר. המטרה היא עבור רכבים בעלי שווי גבוה תדרשו להתקין אמצעי מיגון מתוחכ

כמובן להבטיח  את הרכב שלכם מפני גניבה. אך יש לדעת כי אמצעי המיגון השונים אינם 

. רמת התחכום של גנבי הרכב מצליחה לפעמים לעלות על רמת 100%מספקים הגנה של 

 התחכום של מערכות המיגון המתוחכמות ביותר בשוק. 

נת מערכות ההגנה ועל תקינותן. בדיקות חברות הביטוח השונות דורשות אישור על התק

חברות הביטוח עצמן מספקות עבורכם רשימה המיגון מבוצעות על ידי איש מקצוע מוסמך. 

של מתקינים מוסמכים מתוכם תוכלו לבחור את המתקין הקרוב לאזור המגורים שלכם. את 

למכור  העלות עבור בדיקת המיגון משלמת חברת הביטוח. חברות הביטוח רשאיות לסרב

 פוליסת ביטוח מקיף עבור בעל רכב שאינו מעוניין לבצע את הבדיקה.

המערכות הנפוצות ביותר בשוק הן אימובילייזר, מערכת אזעקה היקפית, מערכת איתוראן 

וקודנית. העלות עבור אמצעי המיגון השונים יכולים לעלות לכם בין מאות לאלפי שקלים. 

ב מורכבים באופן אינטגראלי. מכוניות יוקרה באות עם במכוניות החדישות חלק ממיגוני הרכ

 מערכת מיגון המורכבת כחלק מקו הייצור של המכונית.

שר לכם שקט נפשי. זהו הביטוח השכיח ביותר בין הביטוחים פהביטוח המקיף לרכב מא

השונים הנמכרים בשוק. חברות הביטוח השונות חייבות לעמוד בתקנים שנקבעו על ידי 

ביטוחים השונים מטעם המדינה. באמצעות חקיקה בנושא נקבעה פוליסה המפקח על ה

המחייבת את כל החברות השונות בשוק. בנוסף לפוליסה הבסיסית כל חברה מציבה דרישות 

שונות עבור הביטוח של הרכב שלכם. הדרישה לאמצעי מיגון היא אחת הדרישות שכל 

ם בניהם בנוגע לאמצעים הנדרשים. החברות השונות בשוק דורשות אך כמובן שישנם הבדלי

בהראל ביטוח רכב או בהפניקס ביטוח רכב או בכל מקום אחר תדרשו לרכוש את מוצרי 

 המיגון שנקבעו על ידי החברה.



 

  

 
 אמצעי מיגון מובילים בשוק ביטוחי הרכב 

 

מותאמים לרמת הסיכון של הגניבה. כאשר חלפי אמצעי המיגון השונים בשוק ביטוחי הרכב 

תצטרכו להשתמש באמצעים  ,כב שלכם יקרים מאוד והסיכוי לגנבה גדל בהתאםהר

 מתקדמים יותר בשביל להגן על הרכב מפני פריצות.

: האימובילייזר היא מערכת המשביתה בעצם את פעולת המנוע על ידי אימובילייזר •

כל עוד לא  .מניעת מעבר דלק. המערכת מחוברת אל מערכת ההצתה של הרכב

האימובילייזר בעצם מקבל תמשיך לפעול. המערכת לפני הנסיעה היא נטרלתם את 

איתות אלקטרוני מהמפתח של הרכב שלכם ורק באמצעותו ניתן לנטרל את המערכת 

 ולאפשר את זרימת הדלק. 

בר על ידי היצרן. במכוניות ת החדשות מערכת האימובילייזר מותקנת כובמכוני

תקנה של האימובילייזר פשוטה יחסית ההיש להתקין את המערכת בנפרד.  הישנות

 וזולה. 

הסוויטש. לפני הוא בעצם פאנל של מקשים המוצמד אל קודן לרכב קודנית לרכב:  •

הנעת הרכב והכנסת המפתח תדרשו להכניס קוד. המערכת משלימה את מערכת 

האימובילייזר ומונעת מקרים של שימוש במפתח גנוב. ברוב הרכבים החדשים שתי 

 המערכות מותקנות ביחד לשם הקטנת  הסיכוי של גניבות והגברת מערך האבטחה.

אל מוקד מאויש המחובר אל צוותי מערכות האזעקה המתקדמות מחוברות  אזעקות: •

מאפשרות גם לדעת את מיקומו של הרכב לאחר אבטחה ייעודיים. מערכות האזעקה 

המחיר של אזעקות אלו כולל מנוי שנתי לשירותי האבטחה. לצערנו הרב גנבי שנגנב. 

הרכב המנוסים יודעים איך לנתק את האזעקה ובמקרים רבים איתור הרכב לא 

המורכבת על הרכב יכולה לעזור  GPSלוב עם מערכת איתוראן אזעקה בשי .מתאפשר

 לאתר אותו גם לאחר ניתוק מערכת האזעקה. 

חברת הביטוח שלכם בכל מקרה בו אתם נדרשים לבחור מערכת מיגון עבור הרכב שלכם 

תעזור לכם לבצע את הבחירה. חברות הביטוח השונות בודקות לעומק כל מקרה פרטי 

המערכת המתאימה ביותר מבחינתם. ביטוח מקיף מהי הסיכון  ומחליטות בהתאם לרמת

חייב לכלול אמצעי מיגון מתאימים ועליכם להיערך לכך בהתאם לפני הפנייה אל החברה 

 המתאימה.

ישנם מערכות שונות שלא סקרנו כאן כגון עלוקה, המנתקת את זרם בשוק אמצעי המיגון 

 עם השנים י המיגון הולך ומשתכללהחשמל באחת ממערכות ההנעה של הרכב. שוק אמצע

בצורה מושלמת  כםאך גם התחכום של גנבי הרכב השונים. אין אפשרות להגן על הרכב של



לפני שאתם מפני גניבות אבל בהחלט ישנה אפשרות לצמצם את הסיכוי באופן משמעותי. 

 בוחרים את הביטוח המתאים אנחנו ממליצים לכם לבצע השוואת ביטוחי רכב שתכלול גם

להסתכם בהבדלים כספיים  יכולותאת המיגון הנדרש על ידי כל חברה. הדרישות השונות 

ניכרים בין החברות השונות. יש לשים לב גם מה דורשת כל חברה ולראות האם הדרישה 

 נראית הגיונית ומתקבלת על הדעת.

 רכיבי שירות נוספיםלרכב ביטוח מקיף 
 

כתוספת לאמצעי המיגון  י שירות נוספיםחברות הביטוח מציעות ללקוחות שלהם רכיב

החברות השונות מציעות שירותי גרירה במקרה של תקלה ברכב או תאונה,  .והבטיחות

הם הרכב נגנב או נגרם בבמוסך או במקרים ש בזמן  שהות ממושכתאספקה של רכב חלופי 

 מוכה. שירות של החלפת שמשות בעלות נו וביטוח של מערכות הקול ברכב  לו נזק טוטאלי

ישנם עוד שירותים נלווים הניתנים על ידי חברות הביטוח השונות. בכל מקרה נתון עליכם 

לבדוק עם החברה שלכם את גובה העלויות וכדאי גם להשוות מחירים עם חברות ביטוח 

תאפשר לכם ראש  ,נוספות. אבטחת הרכב שלכם במלואו כולל כל רכיבי השירות הנלווים

עקבות תאונה או גניבות ופריצות לרכב. לצערנו הדברים האלו שקט בכל הנוגע לנזק ב

נדרשים במציאות שבה מקרי הפריצות רק הולכים ומתרבים. אמצעי המיגון השונים 

המצורפים לביטוח המקיף וכל רכיבי השירות הנלווים מגנים עליכם מפני איבוד של כל הכסף 

 שהושקע בעקבות גניבה או פריצה לרכב. 

בדקו לעומק את כל התנאים המפורטים בשביל לחתום על הביטוח המשתלם  בכל ביטוח רכב

ביותר עבורכם במחיר הוגן. חברות הביטוח השונות מתחרות על קהל הלקוחות ואתם יכולים 

להרוויח מהעניין. אל תמהרו לחתום על ביטוח מקיף לפני קריאת כל הסעיפים הנדרשים 

 ביטוחים. וכמובן בדיקה של כמה חברות שונות בשוק ה

ביטוח מקיף הוא האופציה העדיפה על רוב אזרחי המדינה והוא מספק מענה כולל ומקיף 

להגנה של הרכב שלכם. מיגון הרכב המצטרף לביטוחים תורם להקטנת הסיכוי לגניבות 

טוב והשתתפות עצמית נמוכה הם  שירות ולהגדלת הסיכוי לישון בלילה ללא דאגות מיותרות.

 לעמוד לפניכם לפני הבחירה של חברת הביטוח המתאימה. הקריטריון שאמור 

 

 


