
 

 

 .למתקין: העתק; למבוטח : המקור

 
 ________________ :פוליסה ' מס  _______________ : שם המבוטח

 ________________  :מספר הסוכן _______________: דגם הרכב/ יצרן

  ________________ :  הסוכןשם _______________  :שנת ייצור

  _______________:רישוי הרכב' מס
     

                 : תאריך                   :ם ממלא הטופסש
 

 מיגון הרכב מפני גניבתו: הנדון
 וסף מאת חברת האיתוריש לקבל אישור על גבי טופס נ, כאשר נדרשת מערכת איתור

ãáëð çèåáî , 
 êáëø çåèéá êøåöìá"ìàøä "ä÷éãá òöá àð/ùøãðä ïåâéîä ìù äð÷úä ,êì äçåðå äáåø÷ äð÷úä úðçúá , øçàì

ïåôìèá íåàú .  
ùøãðä ïåâéîä úîøúìéòì äîåùø êáëøì  , ïåâéîä úåéåøùôàå-óãì øáòî  . 

 

âéî ìù áåùçä àùåðá äìåòôä óåúéù ìò êì íéãåî åðàêáëø ïå      .         áø ãåáëá,  
 ביטוח כללילאגף ה

 מ" חברה לביטוח בע"הראל"

 טלפון' מס שם המוקד
 לתאום התקנות

 :  ãáëð çèåáî -áì íéù àð  הערות פקס' מס

 איתור+ מיגון  03-5571393 1-800-27-22-22 רשת איתוראן
 

 איתור+ מיגון  03-9399010 1-800-28-50-50 פוינטר
 

 רדיו -רב בריח 
איתור+ מיגון   08-9424469 1-800-350-555 מרס 

 

 בדרישות שחלו שינוייםבשל ריבוי גניבות כלי רכב יתכן 
 . ון לרכבך המבוטח בחברתנוהמיג

נא ,  הפוליסה שלךחידושאם טופס זה ניתן לך לקראת 
בדוק היטב האם רמת המיגון הנדרש שמולאה לעיל 

תואמת את ) ראה גם פירוט מעבר לדף(בטופס זה 
 .המיגון המותקן ברכבך והמתואר בפוליסה שלך

 .נא פעל לפי ההנחיות הרשומות בטופס זה

 
 

 האפשרות במשבצת של X-סמן בנא ( :ולאחר סיומה הממצאים הם,  של מיגוןהתקנה/בדיקהבוצעה , ברכב שפרטיו לעיל
  .של פריטי המיגון התאור מפורטמעבר לדף . ) נא רשום למטה-אם יש הערות נוספות . המתאימה

 . נא מחק בקו את כל השורה בה הוא רשום-אם אמצעי המיגון מהרשומים מטה אינו קיים ברכב

לא  תקין :אמצעי המיגון
 תקין

כולל קוד סודי אישי 
 אינטגרלי

 יצרן ודגם של אמצעי המיגון

     שולל תנועה אלקטרוני 
     ניתוק והגנת כל הפתחים , אזעקה הכוללת גלאי 
     שולל תנועה מפוצל למנוע בנזין  
     שולל תנועה ייעודי למנוע דיזל  

        שולל תנועה מקורי 
     המבצע ניתוק , לוח מקשים בעל קוד סודי אישי 

 ______________________________________________________________________________________: הערות

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
  

 ____________: התחנה' מס  ___________________:שם התחנה __________________: שם הרשת

     _______________ : תימה וחותמתח ________:  התקנה/ בדיקהתאריך _____________: שם המתקין

 ___________:  המיגון הנדרשתרמ

 _________ ___ :הערות מיגון 

 :אישור המתקין

 לשימוש המתקין

 .  הנני מאשר בחתימתי את נכונות הפרטים שסומנו לעיל
 .שמעבר ַלדף________ : אפשרות_______ : הרכב ממוגן לפי רמה, התקנה/   עם תום הבדיקה

 ח 



 

 -אשר יותקנו ברכב המבוטח , אמצעי המיגון המפורטים באפשרויות המיגון דלעיל : שים לב
והותקנו או נבדקו אצל , בהתאם להנחיותיה  בתנאי שהם מותקנים"הראל"יאושרו על ידי 

 .מתקין מיגון המורשה על ידה

 
    מיגון  נדרש  לרכבמיגון  נדרש  לרכב        מזכה בהנחת מיגוןמזכה בהנחת מיגון* * 
 ::''רמת מיגון  ארמת מיגון  א      

  . ניתוקים2 –מנוטרל אלקטרונית , נדרך באופן פסיבי, אימובילייזר      ::  11רות רות אפשאפש        

  : : ' ' רמת מיגון ברמת מיגון ב* * 

  . נתוקים2 –מנוטרל אלקטרונית , נדרך באופן פסיבי,  אימובילייזר: : למנוע בנזיןלמנוע בנזין      ::  11אפשרות אפשרות     

 .ניתוק אחד לפחות –כולל גלאי , מערכת אזעקה המגינה על כל הפתחים  ::            ובנוסף ובנוסף              

 .אימובילייזר ייעודי למנוע דיזל : : למנוע  דיזללמנוע  דיזל        

  . ניתוק אחד לפחות–כולל גלאי ,  מערכת אזעקה המגינה על כל הפתחים       :        : ובנוסףובנוסף       

  . נתוקים2 –מנוטרל אלקטרונית , נדרך באופן פסיבי,  אימובילייזר: : למנוע בנזיןלמנוע בנזין       ::22אפשרות אפשרות                 

  ניתוק אחד-המנוטרלת באמצעות קוד סודי אישי בלוח המקשים , מערכת מניעת הנעה  ::          ובנוסף ובנוסף              

 .    לפחות                                                                                                    

  : : ' ' גגרמת מיגון רמת מיגון * * 

 .י היצרן בעת הרכבת הרכב"המותקן ע -   מקורימקוריאימובילייזר    : :11אפשרות אפשרות     

, שמרכיביה ידועים מראש  למבטח, יבואן הרכב  או מטעמם/י יצרן"מערכת מיגון המותקנת ע   : :22  אפשרותאפשרות   
 .הכוללת אימובילייזר ומערכת אזעקה

  : : ' ' דדרמת מיגון רמת מיגון * * 

 .י היצרן בעת הרכבת הרכב"המותקן ע -   מקורימקוריאימובילייזר    : :11אפשרות אפשרות    
    –ת   באמצעות  קוד  סודי  אישי בלוח  המקשים  המנוטרל, מערכת  מניעת  הנעה  ::  ובנוסףובנוסף              

 .ניתוק אחד לפחות                                          
 מנוטרל  באמצעות  קוד  סודי  אישי בלוח ,  ניתוקים2 – אימובילייזר מפוצל ::למנוע בנזיןלמנוע בנזין       : :22אפשרות אפשרות     

 .     יחידות הניתוק אין קשר חוטי ייעודיבין.                                                             המקשים
 המנוטרל   באמצעות  קוד   סודי   אישי  ,  אימובילייזר   ייעודי  למנוע   דיזל ::למנוע דיזללמנוע דיזל        
 .   המקשים  בלוח              
, שמרכיביה ידועים מראש למבטח, יבואן  הרכב  או מטעמם/י  יצרן"מערכת מיגון המותקנת ע   : :33אפשרות אפשרות   

 .ללת אימובילייזר ומערכת אזעקההכו
    –המנוטרלת  באמצעות   קוד  סודי  אישי  בלוח  המקשים ,  מערכת  מניעת  הנעה  ::  ובנוסףובנוסף              

 . לפחות      ניתוק אחד     

  : : ' ' וורמת מיגון רמת מיגון * * 
 .'אחת האפשרויות מרמה ד   : :11אפשרות אפשרות    

 ;צופר וגלאים ,  אזעקה--:הכוללת, מערכת איתור  ::  ובנוסףובנוסף               
    ;אמצעי למניעת שימוש במפתחות גנובים   --         

  ; ניתוק אחד לפחות --         
 ").עלוקה("ניתוק נוסף באמצעות יחידה מרוחקת  --         

  : : ' ' זזרמת מיגון רמת מיגון * * 
 .'אחת האפשרויות מרמה ד   : :11אפשרות אפשרות    

 ;צופר וגלאים , זעקה א--:הכוללת, מערכת איתור  ::  ובנוסףובנוסף              
    ; אמצעי למניעת שימוש במפתחות גנובים --         

  ; ניתוק אחד לפחות --         
 המופעלת במקביל למערכת, יחידת איתור לגיבוי  --         
 .  י המוקד"   האיתור הראשית או ע         

  : : ' ' חחרמת מיגון רמת מיגון * * 
 .'אחת האפשרויות מרמה ד   : :11אפשרות אפשרות     

 ;צופר וגלאים ,  אזעקה--:הכוללת, מערכת איתור  ::  ובנוסףובנוסף              
    ; אמצעי למניעת שימוש במפתחות גנובים --         

 ; ניתוק אחד לפחות --         
  ").עלוקה("ניתוק נוסף באמצעות יחידה מרוחקת  --         
 המופעלת במקביל למערכת, יחידת איתור לגיבוי  --         
 .י המוקד"איתור הראשית או ע   ה         


