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עומסחריפרטירבבלביטוחפוליסה
~

טון4
('גצדשלרנושומקיונושמקי)

,("המבטח"-להלן)מ"בעביטוחמבטחיםמנורהביןחרההיא1,טה,ל,כ

("המבוטח"-להלן)במכרטרט,מכ,ששםהמבוטחבין,

שיגרםחק,אאבדןבשלהביטוחכת,תקלמשךהמבוטחאתלשכותביטוחדמיתמורתהמבטחמסכיםה,לכ
;("י,הכיטהיקף"להלן)1,טה,ל,כתנאי,לכהכל,שלישיצדלרכושחקבשל,הביטוחמקרהעקבהמבוטחלרכב

,כעלהאחריותגבולות,העצמיתת,ההשתתכ,הביטוחכת,תק,הביטוחדמי,המבוטחבחר,אותי,הכיטג,ט
.1,טה,ל,מכנכרדבלתיחלקהמהנהבמכרטנקובים'בכרק

חלק1מה11ה1,טה,ל,לכד,היט,הבטיטהינה,המבוטחבידי,שנחתם,בההכלולהההצהרה,הביטוחהצעת
.ההצהרה,ההצעהעלבהסתמךהחברהידיעלהוצאהטה,ל,הכ.ממנהנכרדבלתי

רנבניסוח:'אפוק

ביטוחמקרה.1
המיגוןלאמצעי,,שבהאוירלמנגןלרבות,במכרטהנקובלרכבשנגרםחק,אאבדןהואהביטוחמקרה
כתוצאה(הרכבלהלן)דיןמכח,בהנמצאים,א,אליהצמודים,לאביזרי,אהמבטחדרישת,לכ,ב,תקנ,שה

בסעיף,א2קטןבסעיףרט,המכי,הכיטעליתר,לאשהמבוטחבלבד,,להלןרטים,המכנים,הטיכמאחד
!המבטחאצלשתתועדרשת,מכבהודעה,,כול'אכרקעל,א,להלן3קטן

;התלקחות,ת,צצ,התכ,ברק,אש(1)
;שהואג,טמכלתאונה,ת,התהככ,מקריתהתנגשות(2)
;גניבה(3)
;גניבהן,נטיבעת,גניבהכדיתוך,גניבהעקבשנגרםנזקכל(4)
;געשהרת,התכרצ,ברד,שלג,סערה,ן,שטכ(5)
המבטחכטור,במתכון,מטעםמיבידי,אהמבוטחבידיהביטוחמקרהנגרםאםאולם;דון,מעשה(5)

.,מחבות

מכופיםלאפריטים.2
!בשלהמבוטחאתישכהלאהמבטחלעיל1בסעיףהאמוראףעל

ברכבהמותקניםן,לטלכ,לטלויזיה,לאנטנה,קשרלמכשיר,קוללרשם,,הרדילמקלטחק,אאבדן(1) .בכתבאחרתטכם,האםאלא,,מאביזריחלק,אינ,ברכבהנמצאאחררכושלכל,

'DOIJחלקים,אבד,א,נינקאםאלא,צמיגים(2)
~

.הביטוחמקרהעקבמהרכב

וחשמלייםמכנייםקלקולים.3
.ביטוחמקרהעקב,אבמהלך,נגרסאםאלאטים,מכאינםלרכב,שייגרסחשמליים,מכנייםקלקולים

הפיצוידרכי.4
,במרמןהאבדן,אהנזקערךתשלום!הבאותי,צ,הכדרכיביןלבחור,,דעתשיקול,כעל,יוכלהמבטח
.,ממגחלקהחלכת,אדומיםאיכות,ג,מטברכב,החלכת,הרכבתיקון

הפיצויחישוב.5
קרותביוםלרכבהנזק,אהאבדןש11י,לכ,למ,יש,,יחושבה,כרק,לכלמבוטח,שיגיעהביטוחתגמולי
.ברשימההנקובההעצמיתת,להשתתכף,בככ,ערךירידתשלנזקלרבות,הביטוחמקרה



באובדןרכב
אוהביטוחמקרהקרותביוםהרכבערךמלואאתלמבוטחהמבטחישלםגמוראובדןלרכבנגרם(ו)

;דומיםואיכותמסוגברכביחליכו
!מאלהאחדבונתקיימוכילגביוקבערכבששמאירכב-"גמורבאובדןרכב"!1,טה,בכול

כ5הוא,ערךמירידתשנגרםישירחקלמעטלושנגרםהישירוהחקשימושמכלליצאהוא(ו)
.מיסיםכוללהרכבמשוויומעלהאחוים

.בלבדרוק,לכנועדוהואלשיקוםעודניתןאינוהרכב(2)

.ימיםכ3תוךנמצאולאנגנבהרכב(3)

כלכחותהואלרכבשנגרםהנזקשיעורכימוסמךשמאיקבע(2)
~

לכניסמוךהרכבמשוויאחוים
גמוראבדן-להלן)גמוראבדןהיהכאילוהמבוטחאתלכצותהמבטחרשאי,הביטוחמקרהקרות

.(להלכה

גמוראובדןבשלדומיםואיכותמסוגברכבהחליכואוהרכבש11ימלואאתלמבוטחהמבטחשילם(3)
.למבטחהרכבבשרידיהבעלותתעבור,להלכהגמוראובדןבשלאו

כאמורלהלכהגמוראובדןבשלאוגמוראובדןבשלהמבוטח,שיכועםיכקע1,טה,כולתוקף(4)
.כרמיההחזרכות,למבוטחתהיהולא,7ובסעיףה,בסעיף

מפיםבעדושילמושלאלרכבגמוראובדן
ולא1,טה,בכולהמכוסהביטוחממקרהכתוצאהלרכבלהלכהגמוראובדןאוגמוראובדןנגרםאם(ו)

המבטחישלם,הרכבאתלתקןלאהחליטוהמבטח,הרכבבשלהממשלתייםהמטיםכלשולמו
.דומיםואיכותמסוגברכביחליכואומטיםללאהרכבש11י,לכביטוחתגמולי

ממטיםחורלכטורכאי,אינוכיהוכחהלמבטחשימציאמבוטח,(ו)קטןבסעיףהאמוראףעל(2)
המבטחלוישלם,להלכהגמוראבדןלושנגרםהרכבבמקוםלרכושמתכווןשהוא,חליכרכבעל

או,בעדוהמטיםכלשולמוכאילוהביטוחמקרהקרותליוםעוברהרכבש11י,לכביטוחתגמולי
.דומיםואיכותמסוגברכביחליכו

ברכבכויותיו,אתמהמבוטחלקבלהמבטחרשאיהרכבהחלכתאוהביטוחתגמוליתשלוםלאחר(3)
.המבטחעלה,תשלוםיחול,כלשהםמטיםבתשלוםתלויה1,כויות,העברתואם

חלקינזק
החלכהעלותבמלואהמבטחישא,OJDאוממנוחלקיםאוהמרכבהחלכתיחייבהרכבתיקוןאם(ו) ,1;

!להלןכמכורטהמבטחאחריותתהיה,(ו)קטןבסעיףמנוישאינוהרכבשללחלקנזקשלבמקרה(2)

ובתאורובתכונותיולוהדומהבחלקהחלקיוחלףנינקאושאבדהחלקאתהמבטחהחליף(ו)
.התקנההוצאותבצרוף

רכבשעבורכךלתשלוםהסכוםיחושב-במומןהאובדןאוהנזקערךאתלשלםהמבטחבחר(2)
,בלאיניכויללאנינקאושאבדלנהדומהחלקשלערכו,לכהחקישולםשנים9עדשגילו
נינקאושאבדהחלקשלהממשיערכו,לכהנזקישולםשנים9מעלשגילורכבלגביואילו

.התקנההוצאותית11טכ1האמוריםלתשלומים;(בלאיבניכוידהיינו)

.הביטוחדמישולמו1,לכואשרטה,בכולשנקבע,ככהרכבגיל-"הרכבגיל"ה,סעיףלענין

הוצאותכיפוי
סבירותבהוצאותגםהמבטחישא,1,טה,כול,לכהמכוסהסיכוןעקבשימושמכלליצאשהרכבבמקרה

.הנזקאתלתקןניתןשבוביותרהקרובלמקוםוהעברתולשמירתו

הרכבהחלפת
,למבטחבהודעה,המבוטחוכל,,,חליכרכבורכשהביטוחתקוכתבתוךהרכבאתהמבוטחהחליף(ו)

.,החליכלרכב1,טה,כול,לכהכיסויאתלהעביר

,,החליכהרכבעבורהביטוחמדמינמוכיםהמוחלףהרכבעבורהביטוחדמי,ההחלכהביוםהיו(2)
מיוםימיםכ3תוךשנותרההביטוחלתקוכתחטי,באוכן,ההכרשאתלמבטחהמבוטחישלם

ההחלכה



,,החליכהרכבעבורהביטוחמדמיגבוהיםהמוחלףהרכבעבורהביטוחדמי,ההחלכהביום,הי(3)
;ההחלכהמיוםימיםט3תוךהביטוחכת,לתקחטי,כן,באההכרשאתלמבוטחהמבטחישלם

בשל,הוצאותיי,לכיטתשלוםלדרושמהמבטחלמנועכדי(3)-1(2),(ו)קטניםם,בטעיכבאמוראין(4)
.המאושרים1,תעריכ,לכהביטוחיי,הכיטהעברת

רנושנזקיבשלשלישיצדנלפיאחריותניסוח:'נפוק

ביטוחמקרה.11
כת,בתקברכבמשימושכתוצאהשלישיצדשללרכוששייגרםחקבשלהמבוטחחבותהואהביטוחמקרה

.הביטוח

הפיצויגבולות.12
עד,ביטוחמקרהבשללשלםחייביהיהשהמבוטחמים,הטככלאתהמבוטחבשםישלםהמבטח(ו)

.שלישיצדשלרכושנזקילגביברשימההנקובהאחריותגבול

מעלאףאת,1,הביטוחמקרהבשללשאתהמבוטחשעלת,טבירמשכטבהוצאותגםישאהמבטח(2)
.הביטוחם,לטכ

.מחבותוהמבטחפטורבזדוןהביטוחמקרהנגרםאםלעילהאמוראףעל(3)

הביטוחסכוםהצמדת.13
כת,תקתחילתלכניך,טמשכיורטםהמדדביןבמדדלשינוייםבהתאםישתנהה,כרקלעניןהביטוחם,טכ

לצרכןהמחיריםמדד-"מדד"ה,כרקלענין.הביטוחמקרהקרותלכניך,טמשכיורטםהמדדלביןהביטוח
.לטטטיטטיקההמרכזיתהלשכהשמכרטסת

שלישיצדבתביעותטיפול.14
גם,תביעהכלשלהיישובאת,אההגנהאתהמבוטחבשםלנהל,א,עצםעלל,ליטרשאיהמבטח(ו)

ם"משכטהליכיםכלבניהולמלאדעתשיקוליהיהלמבטח;תביעהבכלהמבוטחשל,בשםלהתכשר
.ה,לצורךלמבטחהנחוצהעזרה,,בקשת,לכ,למבטחלהושיטהמבוטחעל.תביעהכלביישוב,א

שאכשרמקריםמסדרת,אאחדביטוחממקרההנובעותהמבוטחנגדתביעות,אתביעהשלבמקרה(2)
לשלםרשאיהמבטחיהא,טה,ל,הכשלה,כרק,לכטים,המכ,,אחתלטיבה,אאחדלמקורליחסם
התביעהמניהולכטורהמבטחיהאכנהתשלוםלאחר,,ה,כרק,לכהביטוחם,טכמלואאתלמבוטח

משכטמהוצאותחוץ,לכךבקשרטכת,נאחריותשוםהמבטחעלתחוללא,האמורותהתביעות,א
.האמורותלתביעותבקשר,שהוצאת,טבירהוצאות,אהמשכטביתשקבע

רכושנזקיבשלשלישיצדכלפילחבותחריגים.15
נהגאוהמבוטחשבבעלותלרכושנזקלעניןחבותבשלכלשהולתשלוםאחראייהיהלאהמבטח
.ביתםמבניאחדאו,הרכבנהגאוהמבוטחשלבשמירתםאובפיקוחםהנמצאלרכושאו,הרכב

נוספיםניסויים:'גפרק

.ברשימהבמפורשצוייןאםרקבתוקףיהיהזהבפרקהמפורטיםמהסעיפיםאחדכללפיהכיסויכיבזאתמיסכם

משפטיתהגנהביטוח.16
מתאונתכתוצאה,ל,כלהליךכלבכנית,משכטהגנהייתןאשרדיןעורך,חשבונהעלתמנההחברה
Uבהדרכים

~

DJהוצאות-להלן)1,טה,ל,כבמסגרתטה,המכ,ברכבשימושעקבשארעה,רכוש,אאדם
.ברשימההנקובהעצמיתת,להשתתכף,בככ,,ברשימהרט,המכה,י,לכיטהאחריותלגבולעד(המשכט

ראשונהבערכאהע,כ,האשרהדיןעורךאםרקבערעורמשכטהוצאותיממןהמבטחלעילהאמוראףעל
.בערעורלהצלחהטובי,טיכישכי,בכתבמנומקתדעתה11תנתן

.ברשימהבמפורשצוייןאםרקבתוקףהכיסוי



שמעמערכתביטוח.17
כתוצאההמבוטחברכבהמותקנת(דיסק-,רדי,טייכ-,רדי,,רדי)שמעלמערכתחק,אאובדן!הביטוחמקרה
.טה,ל,לכ1בסעיףרטים,המכנים,מהטיכמאחד

.ברשימהרט,כמכ!,,השיכדרכי

,לקלטות,ואפר-לסאב,די.וי.לדי,לרמקולים,לאנטנהנזקאואובדןכוללאינוזהסעיףלפיהכיסוי(ו)
.רחוקולשלטלתקליטורים,לאקולייזר

ם'ר'המכש'ש11להוכחתף,בככ,מה'ברשהנקובם,הטכעלתעלהלאה,ף'טע'לכהמבטחת,'אחר(2)
.מה'ברשרט,כמכת'עצמת,השתתכ',כ'בנהחשמליים

.הרכבתוךאלצה'כר'מנ'טבקוםת'תנ,מבה'גנשלבמקרההמבטחאחרות(3)

.נוספתפרמיהותמורתברשימהבמפורשצוייןאםרקבתוקףהכיסוי

(ישןתמורתחדשרכב)לרכבפלוספוליסה.18

השניהבשנה3004ועד,הראשונהבשנה1504עדשלפיצוילתוספתבכפוף
כאי,המבוטח,,הביטוחמקרהעקב,גמוראובדןלרכבנגרם(ו)(ו)

~

DU ' lS ' D"'ישלם,טה,ל,הכ
מחירמלואעדהשלמה,העיקריתטה,ל,הכ,לכביטוחלתגמולימעברלמבוטחהמבטח
,נכללאםלרכבמיוחדותת,טכ,תכוללג,ט,דגם,מאות,יצרן,אותשלחדשרכבשלהרכישה
בשנהליצועלתעלהלאחדשלרכבשההשלמהבלבד,,העיקריתטה,ל,הכ,לכבביטוח

.יצחקלויהשמאיחוברת,"עכ,השניהבשנהליט1-3הראשונה

רכבישראלבמדינתלרכושהביטוחתגמוליתשלוםבמועדניתןלא(ו)ק"בסכאמורבמקרה(2)
השוקמחירמלואכדיהמבוטחאתהמבטחיכצה-ג,ט,דגם,מאות,יצרן,אותשלחדש
דומהג,מטחדשרכבלרכישתהשלמהטכת,בת,העיקריתטה,ל,הכתנאי,לכ,הרכבשל
י,צ,הכטכת,תששיעורבלבד,העיקריתטה,ל,הכלתנאיבהתאם,הרכבשמאיהערכת,לכ
השמאיחוברתכ"ע-השניהבשנהליט1-3הראשונהבשנההרכבממחירליצועלתעלהלא

.יצחקלוי
.טה,ל,לכ(ו)5בסעיףרט,כמכ,משמע"גמוראובדן"ה,סעיףלענין

!הבאיםהתנאיםכל,לגבי,יתקייםאםרקבתוקףיהיהה,נוטףי,כיט(2)

.מעלה,(,,אחחמישים)ליטרבשיעורנזקבעברנגרםלאלרכב(ו)

ליט2עלהעולהמצטברבשיעור,ערךירידתכולל,נזקלרכבנגרםלאהביטוחכת,בתק(2)
.י,הכיטביטולעלהמבוטחאתהמבטחתתיידעהנזקלאחר.מש11ו1

.ברשימהרט,שכ,ככהמיגוןמרכיביכלקיימיםהמבוטחברכב(3)

.נוספתפרמיהותמורתברשימהבמפורשצוייןאםרקבתוקףהכיסוי



נישחמש:9קד
~

ן5הנו64הלנקי
.-ח

ברכבלנהוגהרשאיםאדםבני.פו
שהםבתנאי,,במכרטרט,שכ,ככ,להלןרטים,מהמכתר,י,אאחד,יהיברכבג,לנההרשאיםאדםבני

בתאריךכאמוררשיוןבעלי,שהי,א,הרכבג,מטרכבכלילנהיגתבישראלקף,תברנהיגהן,רשיבעלי
Iלא,ברכבלנהיגה,שקדםחודשים24במשך,כלשה

~

ODJהוראות,כעלכנהרשיוןמלהחניק,אמלקבל
(i,חיקוק ODאחרתטמכת,מרשות,אמשכטביתהחלטת,דין!

;המבוטח(ו)
;במכרטנקוב,ששםאדם(2)
;,ברשות,אהמבוטחהוראות,לכהנוהגאדם(3)
;,ברשות,א,הוראותי,לכנוהג,המבוטחבשירותהנמצאאדם(4)
.לעיל(4)עד(ו)ת,בכטקאמהמנוייםאדם1בל11יתהמבוטחברשותהנוהגאדם(5)

בעלטמך,מנהיגהמורהבידימלוהשהואבתנאי,הסעיףבראשכמצויןנהיגהרשיוןחטראדם(5)
מלוהשהאדםבתנאי,התחבורהמשרדמטעםרשמינהיגהמבחןבעת,אנהיגהלהוראתרשיון
.התחבורהמשרדמטעםבבוחן

20.win~ wnברכב
!ברשימהרט,שכ,ככלהלןהמנויותמהמטרותיותר,אלאחתיהיהברכבהשימוש

;כרטיות,חברתיותמטרות(ו)
;המבוטחשל,עסקמטרות(2)
;נהיגההוראות(3)
;ך11חלמטרותבשכרנוטעיםהטעת(4)
;השכרה(5)
;חקלאיותעבודות(5)
;ברכבסחר(7)
;בשכרגרירה(8)
;הרכבכושרמבחני,תחרות(9)
;בשכרת,ר,טחהובלת(סו)

המבוטחלחבותכללייםחריגים.21
יהודהאיזורישראלמדינתלשטחמחוץשארעוחבותאונזק,אובדןמכסהאינהזופוליסה(ו)

.עזהחבלואיזורושומרון
:מכ0האינהזופוליסה(2)

;ביטוחמקרהעקבתוצאתינזק(ו)
;ל"לצהמגוייסהיהשהרכבבעתשנגרמונזקאואובדן(2)
הוסכםאםאלא,ומהומותמשביתיםפעולות,שובתיםפעולותבשלשנגרמונזקאואובדן(3)

;אחרת
;שבחוזהמחבותהנובעתתביעה(4)
;סמיםלהשפעתנתוןהרכבנהגהיותבשלשנגרמונזקאואובדן(5)
צבאיתהתקוממות,חבלנייםפיגועים,אויבפעולות,מלחמהשלתוצאהשהםנזקאואובדן(5)

;מהפכה,עממיתאו
אבדןוכלגרעינייםתהליכים,רדיואקטיביזיהום,מיננתקרינהשלתוצאהשהםנזקאואובדן(7)

;גרעיניתפסולתאוגרעיניחומרעקבנזקאו
;במפרטאחרתהוסכםאםאלא-אדמהרעידתשלתוצאהשהםנזקאואובדן(8)



מהותיבעניןושינויגילוי.22
בהצעהשנשאלהשאלותכלעללמבטחבכתבהמבוטחשנתןהתשובותסמךעלהוצאה1,טה,ל,כ(1)

o[ששימשה ~ oשהמבוטחהמבטחשל,הנחתטמךעל,,שנתבקש,ככ,אחרתדרךבכל,א,טה,ל,לכ
שהואבעניןמרמהבכננתהסתירלא,כאמורשנשאלהשאלותעלכנות,מלאותתשובותהשיב
חקיםלמניעתבאמצעיםנקט,המבוטחיםנים,הטיכהערכתלצורךלמבטחמהותיהואכיידע

.1,טה,ל,כ,לכהמבוטחיםנים,הטיכלהקלתנקיטתםדרששהמבטח

לגרועמבלי,בכתבאחרתדרךבכל,אהביטוחבהצעתהוצגה,לגביששאלהעניןהואמהותיענין(2)
!אלהענייניםגם,האמורמכלליות

;ההילוכיםתיבתג,ט,,שלהדגם,התוצר,,שלהרישוימסכר,,ייצורשנת,הרכבג,ט(1)
;,שישגבמידההרכבלגביממטיםכטור(2)
;כללבדרךמוחנקהוא,שבהמקום,ברכבהשימושתיאור(3)
עבירות,בהןמעורבים,שהיתאונות,קיהם,עיט,ברכבקבעדרךהמחניקים,אהבעליםהות,(4)

לעבירותכרט,1,טה,ל,כ,כעלהביטוחלעשיית,שקדםהשניםבשלוש,הורשעשבהןתנועה
;קנטברירתלגביהןשישתנועה

;ה,בביטוחהכלוליםנים,מטיככתוצאההאחרונותהשניםבשלושלרכב,שארענזקים(5)
,קודמיםמבטחים,שדרשמיוחדותדרישות,הרכבאת,שביטחקודמיםמבטחיםאודותכרטים(5)

.,שידרשבמידה

בכננתהמבטחמןהסתיר,אהמהותייםבעניניםלשאלותכנות,מלאותתשובותהמבוטחהשיבלא(3)
טה,ל,כ,לכהמבוטחיםנים,הטיכלהקלתהמבטחשדרשבאמצעיםנקטלא,אמהותיעניןמרמה ,

חוקהוראות,כעלהכל,,חבותהיקףאתלהקטין,אטה,ל,הכאתלבטלרשאיהמבטחיהיה,1
.(החוק-להלן)1981-א"התשמ,הביטוחחרה

על,להיודעעםמידמהותיבעניןשחלשינויכלעלהביטוחכת,תקבמשךלמבטחיודיעהמבוטח(4)
אתלהקטין,אטה,ל,הכאתלבטלרשאיהמבטחיהיה,כנהשינוילמבטחהמבוטחגילהלא;כך

.החוקהוראות,כעל,חבותהיקף

.35בסעיף,כמשמעות,תביעותח"דלמבוטחר,ימטהמבטח(5)

כפלביטוח.23
,חוככותת,כ,לתקאחדממבטחיותראצל1,טה,ל,בכהכלוליםנים,הטיכבכניהרכבבוטחאם(1)

על,לשנודעלאחרמיד,אהככלביטוחשנעשהלאחרמידלמבטחבכתבכךעלהמבוטחיודיע
.כך

.לחוד,יחדהמבוטח,כלכהמבטחיםאחראיםככלבביטוח(2)

הביטוחהארכת.24
.המבטחשלבכתברשת,מכהסכמהטעונה1,טה,ל,כ,כעלביטוחכת,תקשלהארכהכל

אחריםופכומיםביטוחדמיתשלום.25
תוךבמלואם,למ,יש1,טה,ל,לכבקשרלמבטחמהמבוטחהמגיעיםמים,הטכיתרכל,הביטוחדמי(1)

,לכ,למבוטחהביטוחדמיבעדהחשבוןהגשתמיום,א,הביטוחכת,תקשלתחילתהמיוםימיםכ3
,התשלומיםכלסך-"ביטוחדמי",1,טה,ל,בכ.ברשימה,שכיורטאחריםבמועדים,א,המאוחר
.1,טה,ל,לכבקשרהביטוחתחילתבמועדממבוטחלגבותמבטחשרשאי,בוליםמטלמעט

שנתיתריביתר,ג,שבכם,הטכישא,,במועדלמבטחהמבוטחמןהמגיע,כלשהם,טכשולםלא(2)
שכיורטםהמדדבין,לצרכןהמחיריםבמדדלשינוייםבהתאםהצמדההכרשי,א/1ברשימהכנקוב
.על,בכהתשלוםיוםלכניך,טמשכיורטםהמדדבין,לתשלוםשנקבעהיוםלכניך,טמ



dh

51מהמבוטחדרששהמבטחלאחרימיםעשרחמישהתוךכאמורר,ג,שבכ,כלשהסכוםשולםלא(3)
'DOIJימים21כעבוריתבטלהביטוחכיבכתבלמבוטחלהודיעהמבטחרשאי,,לשלםבכתב

~
5מאם

םא,חררתבלתיהיתההקביעה,,המבוטח,שאינמוטבנקבעאם;כןלכנייסולקלאר,ג,שבכהסכום
5ןהסכוםלק,סלאהמוטב,האמורר,ג,הכעלבכתבלמוטבהודיעאםהביטוחאתלבטלהמבטחרשאי

.האמורהההודעה,לשנמסרהמהיוםימיםו]תוךר,ג,שבכ

המתייחסר,ג,שבכהסכוםאתלסלקהמבוטחמחובתלגרועכדיה,סעיף,כעלהביטוחבביטולאין(4)
.המבטחהוצאותאתכן,,האמורלביטולשעדכה,לתק

עצמיתהשתתפות.26
ר[גמבדן[לאלרכבשגרםה[ביטלמקרהברט,11סה,ל[לכ'אברק,לבסה[המכה[ביטמקרהת[בקר(ו)

כללגביבממרטע[הקבעצמיתהשתתפתשלם[סכה[הביטלי[מתגמכה[ינלהלכהר[גמבדן[לא[א
So/s.1עלתעלהלא11עצמיתהשתתפתערךירידתשלבנזק.שנגרםהנזקג[לסבהתאם[תביעה

,המבטהת[באמצע[לצאה[שהאחרתעצמיתת[בהשתתכטה[המבבהרכןאםאלא,ה[הביטם[מסכ
(iעלה[ק,הכת[לתקנ'א]בתקנהכממרט).ברשימהבמארשיין[צהדבר[כרמיהרת[תמ OU~ה[הביט

.(סרטירכבה[לביט[11985"תשמ]

הסכומיםכלאתשלישילצדהמבטחישלם,1,סה,ל,לכ'בכרק,לכהמכוסהביטוחמקרהבקרות(2)
ת,ההשתתכסכוםאתמהמבוטחיגבההמבטח.לעיל12בסעיףכאמורלשלםחייביהיהשהמבוטח
מהסכומיםהעצמיתת,ההשתתכסכוםאתינכהלא,הביטוחמקרהבשלברשימההקבועהעצמית

.שלישילצדהמשולמים

ת,ההשתתכלסכוםש11השלישילצדלשלםחייבשהמבוטחהסכוםאם(2)קטןבסעיףהאמוראףעל(3)
לשלםחייביהיהלאהמבטח,השלישילצדבתשלום,בעצםהמבוטחישא,,ממגקטן,א,העצמית

.שהואסכוםכלהשלישילצד

העצמיתההשתתפותפכוםהצמדת.27
במדדלשינוייםבהתאםישתנה1,סה,ל,כ,לכהמכוסיםביטוחמקרילגביהעצמיתת,ההשתתכסכום

למדדעד,הביטוחכת,תקתחילתלכניסמוךשכורסםלצרכןהמחיריםממדדהחללצרכןהמחירים
.המבוטחידיעלהעצמיתת,ההשתתכתשלוםלכניסמוךשכורסםלצרכןהמחירים

לקדמותוהכיפויהיקףהחזרת.28
,הביטוחכת,תקבמשךביטוחמקרהבשלשלישילצד,אלמבוטחביטוחתגמוליהמבטחששילםלאחר
דמי;הביטוחמקרהקרותלכניסמוךשהיה,ככ,לקדמות1,סה,ל,כ,לכ,חבותהיקףאתהמבטחישיב

!,יחושב,לקדמותהביטוחהיקףהשבתבעדלשלםהמבוטחשעלהביטוח

בשיעור,למ,ששהביטוחתגמולימסכום,,כאח-סה,ל,לכ'אכרק,לכהביטוחתגמולי,למ,שכאשר(ו)
עד,הביטוחמקרהקרותממועדשנותרההביטוחכת,לתק,,גיל,לכרכב,לאותהמכקחשהתיר

.סה,ל,הכ,כעלהביטוחכת,תקתום

ביטוחעבורהנגביםהביטוחדמיכגובה-סה,ל,לכ'בכרק,לכ'גלצדהביטוחתגמולי,למ,שכאשר(2)
הביטוחכת,לתקיחסיתהביטוחמקרהביום,בערכ'גלצדביטוחכתגמוליששולםהסכוםבגובה

.סה,ל,הכ,כעלהביטוחכת,תקתוםעד,הביטוחמקרהקרותממועדשנותרה

הביטוחביטול.פ2
בלבד,,,דעתשיקול,לכ,הביטוחכת,תקתזםלכנישהיאעתבכלהביטוחאתלבטלרשאיהמבוטח(ו)

.הביטוחיתבטל,שבהתאריךלכנילכחותימים21רשוםבדוארלמבטחתישלחכךעלשהודעה

כלבעד,השנתייםהביטוחמדמישיסו,לכמחושביםביטוחדמי,לעצםהמבטחישאירכנהבמקרה
הביטוחמדמישיסושלכוללתתוסכתלנהבנוסף,בתוקףהביטוחהיה,שב,,ממנחלק,אחודש

.למבוטחתוחזרהיתרה,השנתיים

המבטחרשאי,1,סה,ל,בככלשהיאחרתהוראה,כעל,אדין,כעלהמבטחת,י,כ,מלגרועמבלי(2)
עלשהודעהבלבד,,,דעתשיקול,לכ,הביטוחכת,תקתוםלכנישהיאעתבכלהביטוחאתלבטל

כנהבמקרה,,הביטוחיתבטל,שבהתאריךלכנילכחותימים21רשוםבדוארלמבוטחתישלחכך
.הביטוחביטולשלאחרכה,התקבעדלמבטחששילםהביטוחדמילהחזרכאי,יהיההמבוטח

9



ם,לטכ.הביטוחביטולמיוםימיםכ3תוךייעשה(2)-1(1)קטניםם,בטעיככאמורהביטוחדמיהחזר(3)

הביטוחתחילתלכניך,טמשכיורטםלצרכןהמחיריםממדדהחלהצמדההכרשיית11טכ1ההחזר ,
.הביטוחדמיהחזרתלכניך,טמשכיורטם,לצרכןהמחיריםלמדדעד

שהמבוטחאינהלביטולהעילה,כמת,המטהביטוחכת,תקתוםלכניטה,ל,הכאתיבטלהמבטחאם(4)
בסעיףכאמורהחזרבמקום,למבוטחהמבטחישלם,המבטחאתלהונותניטה,אהחרהאתהכר
יחסיתלמבוטחם,הטכהחזרביוםביטוחג,ט,לאותדומהממבוטחדורששהואם,הטכאת,(2)קטן
ביטולמיוםימיםכ3תוךייעשההתשלום.טמכת,המהביטוחכת,תקתוםעדשנותרהכה,לתק
.טה,ל,הכ

ביטוחלתגמוליתביעה.30
.כךעל,לשנודעלאחרמידלמבטחכךעללהודיעהמוטב,אהמבוטחעל,ביטוחמקרהקרה(1)

.בכתבתוגשטה,ל,הכ,כעלביטוחתגמולילתשלוםתביעה(2)

המידעאת,לכךשנדרשלאחרסבירמן,תוך,למבטחלמטור,הענין,לכ,המוטבעל,א,המבוטחעל(3) ,שיכולככל,למבטחלערר,עלי,,ברשותאינםאם,היקכה,החבותלבירורהדרושיםהמסמכים,

.להשיגם

הדרושאתיעשה,הביטוחמקרהקרותעלהמוטב,אמהמבוטחהודעהשקיבללאחרמיד,המבטח(4)
.,חבותלבירור

(

~

לבירורהדרושיםהמסמכים,המידעהמבטחבידי,שהימיוםימיםכ3תוך,למ,ישהביטוחתגמולי(
.האמורמהיוםימים7תוך,ימיםכ3במשךהרכבנמצאלאבעקבותיהאשרגניבהלגבי,,,חבות

ך,טמשכיורטםלצרכןהמחיריםמדדשביןליחסבהתאם,שתג''גלצדהמשולמיםהביטוחתגמולי(5)

.התשלוםיוםלכניך,טמשכיורטםלצרכןהמחיריםמדדלביןהביטוחמקרהקרותיוםלכני

מהמדדהחלהצמדההכרשיית11טכ1למבוטחהמשולמים,א,גלצדהמשולמיםהביטוחתגמוליעל(7)
שלבשיעורריביתכן,,על,בכתשלומםלמועדעד,הביטוחמקרהקרותמועדלכניך,טמשכיורטם

ביתשל,ת,מטמכלגרועכדי1,בהוראהאין;התביעההוגשה,במהיוםימיםכ3מתוםלשנהלי4
.1951-א"התשכ,הצמדה,ריביתקת,כטחוק,לכהמשכט

המבטחהסכמתללאהודאה.31
,הציע,בחבותהודה,1,טה,ל,כ,לכטה,המכביטוחלמקרהבקשרי,צ,כ,מטעםאדם,אהמבוטחשילם
.המבטחאתהדבריחייבלא,מראשהמבטחהטכסתללא,כאמורי,צ,לכהתחייב,אהבטיח

במחלוקתשנוייםשאינםותגמוליםמקדמה.32
,אמקדמהמהמבטחלקבלכאי,,הענין,לכ,השלישיהצד,אהמבוטחיהאביטוחמקרהבקרות(1)

מהמבטח,שיגיעם,הכטכחשבוןעלאת,1,הנזקתיקוןשירותלקבלשתאכשרת,כטכהתחייבות
.1,טה,ל,כתנאי,לכ

בכתבתביעהלמבטחשנמטרהמהיוםימיםכ3תוך,למ,ישבמחלוקתשנוייםשאינםביטוחתגמולי(2)

.התגמוליםמיתרבנכרדלתביעהניתניםהם,הביטוחתגמולילתשלום

הביטוחמתגמולי,כ,ינ(2)-1(1)קטניםם,טעיכבכוחשלישילצד,אלמבוטח,למ,ששמים,טכ(3)
לצרכןהמחיריםבמדדלשינוייםבהתאם,כ,שנמים,הטכ,ישתנהניכויבחישוב.,למ,שישם"כ,הט
,כ,הטם,הטכתשלוםיוםלכניך,טמשכיורטםהמדדלביןתשלומםלכניך,טמשכיורטםהמדדבין
.הביטוחתגמולישל

הוכחותהמצאתלאחרעשה"'אכרק,לכנזקלמקריהביטוחתגמולישלהמלא,,כ,הטהתשלום(4)

.לרכבהנזקאתתיקןהמבוטחכית,טביר



dh

11התיישנות.33
5מ;הביטוחמקרהקרותמיוםשניםשלושהיא1,טה,ל,כ,לכביטוחלתגמוליתביעהשלההתיישנותכת,תק

ם5.המבוטחנגדהשלישיהצדתביעתהתיישנהלאעודכלמתיישנתאינה'בכרק,לכביטוחלתגמוליהתביעה

תחלוף.34
חרהמכוחשלאשלישיאדם,כלכ,,שיכ,אי,צ,ככות,גםהביטוחמקרהבשללמבוטחהיתה(ו)

.ששילםהתגמוליםוכשיעורלמוטב,אלמבוטחתגמוליםמששילםלמבטח1,כות,עוברת,ביטוח

טח,מבשל,ת,כ,בשיכגעכן,באה,סעיף,לכ,אלישעברהבוכותלהשתמשרשאי,אינהמבטח(2)
.מהמבטחשקיבללים,לתגממעל,,שיכ,אי,צ,כהשלישיהאדםמןת,לגב

,להעביר,עלי,ה,סעיף,לכלמבטחמגיעשהיה,,שיכ,אי,צ,כהשלישיהאדםמןטח,המבקיבל(3)
בשל,ת,לכצ,עלי,למבטחשעברהת,כ,בגעת,הכאחרתלה,כע,אר,ית,,כשרהעשה;למבטח

.כך

היהלאסבירשמבוטחאדםבידיבכונהשלאנגרםהביטוחמקרהאם,יחוללאה,סעיףהוראות(4)
.שבינהםעובד,מעבידשליחס,אמשכחהקרבתמחמת,,,שיכ,אי,צ,כ,ממגתובע

תביעותח"דו.35
בביטוח-הביטוחכת,תקבתום,אאחתלשנהבביטוח-הביטוחכת,תקמתחילתחודשים11בתום(ו)

עד,הגישהמבוטחאםיצויין,שבתביעותח"דלמבוטחהמבטחישלח,משנההקצרהכה,לתק
ביטוחמקרהכל-ט,ר,ככן,ביטוחשנתלכליים,הכיטש,ר,כתוךתביעות,אתביעה,האמורלמועד
שבהכה,בתק,אח"הדולמועד,שקדםהשניםשלוששלכה,בתק,כאמורתביעההוגשה,שבשל

.ביניהםהקצרהכה,התק,לכ,,אצלמבוטחהמבוטחהיה

מתקןח"דהמבטחישלח,הביטוחכת,תקמתחילתחודשים11תוםלאחרראשונה,תביעההוגשה(2)
.התביעההגשתעםמיד

הכרמיהמהיקףליתעלהעולהבשיעור,כ3סעיף,לכביטוחלתגמוליתביעה-"תביעה"ה,בסעיף(3)
.הביטוחכת,תקלמלוא

הודעות.36
!האלהמהמעניםאחד,לכבכתבלמבטחתינתןלמבטחהמוטבשל,אהמבוטחשלהודעה

,המבטחיודיע,שעליבישראלאחרמעןכל,אטה,ל,לכבכותרתכמצויין,המבטחשל,משרדמען(ו)
.לנמןמנמןלמוטב,אלמבוטח,בכתב

בישראלאחרמעןכל,לכ,א,בהרט,כמכ,,מעג,לכ-טה,ל,בכהרשום,הביטוחטוכןשל,משרד(2)

.לנמןמנמןלמוטב,אלמבוטח,בכתבהננכרהביטוחטוכןיודיע,שעלי



המשתניםנספח
~

הסטייהשיעצי
בתגמ

~
ביטלי

~
alבעתח

~

wnכללאבדןבגין
כללימשקלטון4עדומסחריפרטילרכב

כללי.1

בקרות,הביטוחתגמוליתשלוםולענייןהביטוחחוזהכריתתביום,הרכבערךלקביעתהמשמשהמחירון.1
.יצחקלויהשמאישלוחדשותמשומשותמכוניותמחירוןהוא("המחירון"-להלן),הביטוחמקרה

,המחירוןפי-עלהכוללההוספה/ההפחתהשיעור,במזומןהאבדןאוהנזקערךבתשלוםהמבטחבחראם.2
,"הסטייהשיעורי"-להלן,במחירוןהמפורטיםמיוחדיםממשתניםהנובע

~

wI

nwהוספה/להפחתה
גמוראבדןאוגמוראבדןשלמקרהבקרותשישולמוהביטוחתגמוליחישובלצורךבמחירוןהרכבמערך
.להלכה

המשפיעיםהרכבשלהמיוחדיםמהמשתניםהושפעולא,הרשימהבדףהמפורטיםהביטוחדמיכילצייןיש.3
.לעיל2-ו1בסעיפיםכמפורטגמוראבדןשלבמקרהערכועל

:הרכבערךבחישובהוספה/להפחתהדוגמאותשתילהלן.2

:1998ייצורשנת,סובארומסוגפרטירכב.1

סכוםהפחתהאחווהמשתנהפרוטמשתנה

גש000,49בסיסירכבערך

-גשo/7o-3430חברהקודמתבעלות

+490גש+2o/1oבעליםמספר

46גש,060הרכבשלשוקערך

:2003ייצורשנת,הונדהמסוגפרטירכב.2

סכוםהפחתהאחוןהמשתנהפרוטמשתנה

גש000,88בסיסירכבערך

-גשo/2o-760,1מ"ק000,26קילומטריםמספר

10בעליםמספר

86גש,240הרכבשלשוקערך



ג2רכבביטוחשמאות-קפח ..
~אח מ

הביטוחמקרהקרותלאחרהנזקהערכת.1

כן,באהתביעהשלצודק,הוגן,מהירליישובתחתור,לבבתוםתעשההתביעהליישובהמבטחשל,כעולת
.המבוטחשלהטרחה,ל,הטיכעלות,הניתןככל,שתצומצם

,החוץשמאירשימתמתוךחוץשמאיהמבוטחיבחר,לרכבהנזקתיקוןלכני,הביטוחמקרהקרותלאחר.א
.לרכבהנזקאתלהעריךמנתעל,להלןרט,כמכ

המבטחהציגאםאלא,הקובעותהשומה,התיקוןהצעת,יהיהחוץשמאישלהשומה,למוטךהתיקוןהצעת.ב
,אהתיקוןהצעתעללערער,נ,רצעלהודיע,(שהואשמאיכלשל)נגדיותשומה,אתיקוןהצעתבכתב

שמאיידיעלהתיקוןהצעתעריכתמיוםאחדעבודהמיוםיאוחרלא,להלןרט,כמכמכריעלשמאיהשומה
.למבטחהשומהמהעברתמשבוע,אהחוץ

תיקוןהצעתשהציגבלבד,,החוץשמאישלהשומהעל,אהתיקוןהצעתעללערעררשאייהיההמבוטח.ג
שנמטרהלאחרמשבועיאוחרלאנגדיתשומההציג,א,הרכבתיקוןלכנילערער,נ,רצעלהודיע,נגדית

.החוץשמאישלהשומה,ל

,נקבעשלאענייניםאותםעלרקלערערניתןמכריעשמאיבכניהחוץשמאישלהשומהעלבערעור.ד
.התיקוןבהצעת

החוץשמאישלהטרחהשכרעלותבמלואיישאהמבטח.ה

הקובעתהשומהתהיהלא1,שומה.(חוץ,אביתשמאי,שאינ)אחרבשמאילבחורמבוטחרשאי,ן,כ,חיל.1
.לעיל'1בבסעיףרט,כמכ

השמאישלהטרחהשכרעלותעבורהחגרלקבלהמבוטחשל,מנכותלגרועכדיה,בסעיףבאמוראין
.1,כות,,לשעומדתככלהאחר ,

בדרךלרבות,ה,לעניין,הנאהטובתכל,אעמלה,יקבל,א,יעניקלאמוטך,אשמאי,ביטוחטוכן,מבטח.
.החוץשמאיבחירתהליךאגב,במסגרת,כיזב,,כ,חלרכבמתןעצמיתת,בהשתתכהנחותשל

חוץטומאירוטינות.2

.(החוץשמאירשימת,אהרשימה-להלן)נאות,גרכ,גאר,,,בכ,,מחלכלשמאיםרשימתיכיןמבטח.א

,דרישת,כעלמיד,הביטוחמקרהבקרותלמבוטחתועבר,להלןכאמורלעתמעתשתעודכן,ככ,1,רשימה
.המבטחשלהאינטרנטאתרבאמצעותלרבותלציבורמינה,תהיהכן,,עתבכל

טטלכלאחדשמאילכחותתכלולהרשימה.ב
~

המבטחאצל(רכוש)רכבבביטוחמבוטחים,שהירכבכלי3
.עתבכלשמאיםטיף,להניתן.לכת,החהשנהשלהאחרוןביום

.מחמישהיכחתלא,,מחבכלהשמאיםמסכרמקרהבכל.ג

כרטייםרכבכלי!מאלהאחדשאינםרכבכליעבורת,טכ,נחוץשמאירשימותלהכיןרשאייהיהמבטח.ד
בכל,שנכללבלבד,,ת,,,מח,כעללאגםאלהרשימותלקבועניתן.עים,כנ,א,אטון4עדמסחריים,א

.לכחותשמאיםחמישהרשימה

סךכיהמעידחשבוןרואהאישורמהשמאיכךלשםיקבל,ברשימתחוץשמאילרשוםשמעונייןמבטח.ה
לאהקודמותהעסקיםשנותמשתיאחתבכלהמבטחשלהביטוחמקבוצתשהואג,טמכל,הכנטותיכל

.הרלבנטיתבשנהמבטחיםעםאחריםעסקים,משמאות,הכנטותיכלמטךליתעלעלה

הרכבכלימטכרעלבהתבטט,באכרילט3-מהיאוחרלא,לשנהאחתייעשההחוץשמאירשימתעדכון.1

שמאילהוציאמבטחרשאיהאמוראףעל.לכת,החבשנהלדצמבר31ליוםנכוןהמבטחאצלהמבוטחים
שלהכנימיהמבקראצלבענייןדיוןשהתקייםבלבד,,לעיל'3בלסעיףף,בככ,השנהבמהלךמהרשימה
לטעוןנאותההזדמנות,לניתנה,,מהרשימה,הוצאתלכנייום21לשמאינמטרהמנומקתהודעה,המבטח

שהוקמההמייעצתלמועצההשמאיהוצאתעלהמבטחידוחלשמאילהודעהבמקביל.,טענותיאת
.1981-א"התשמ,ביטוחעסקיעלח,ק,הכחוק,כעל



מכריעשמאי.3
שלמקרהבכלהחקאת,מ,ישאשרמכריעיםשמאיםרשימת,ירכיבהשמאיםאיגוד,הביטוחחברותאיגוד.א

ר,,,בכשמאיםשלסבירמסכר,יכללברשימה.לעילכאמורשומותשתי,אתיקוןהצעותשתיביןמחלוקת
.האינטרנטבאמצעותלרבות,לציבורמינה,תהיההיא,,נאות,גרכ,גיא

,'וג,א'גבם,בטעיככאמורהשומה,אהתיקוןהצעתעללערעררצונםעלהמבטח,אהמבוטח,הודיע.ב
ביתשמאייהיהלאהמכריעהשמאי,המכריעיםהשמאיםרשימתמתוךאקראיתהמכריעהשמאיייקבע

.הרלבנטיהמבטחשלחוץ,א

שלושה,אהתיקוןהצעותאתשקיבללאחראחדעבודהמיוםיאוחרלא,דעתה11תיתןהמכריעהשמאי.ג
.השמאיםשנישלהשומותאתשקיבלמיוםימים

הצעתעלות,,שכרחלוקתאוכןאתגםיקבעהמכריעהשמאי.מראשיקבעהמכריעהשמאישל,שכר.ד
עלות.הערעורלתוצאותבהתאם,למבוטחהמבטחבין,המבוטחשלהנגדיתהשומה,אהנגדיתהתיקון
.המבטחחשבוןעלתהיההמבטחשלהנגדיתהשומה,אהתיקוןהצעת

נאותגילוי.4
אתלמבוטחר,ימטבנוטף.,לידי,שהגיעהתיקוןהצעותכלאת,הרכבתיקוןטרם,למבוטחמטור'מבטח

!היתרבין,העניין,כעל,,יכללאלהדוחות,הדוחהשלמתלאחרך,טמ,כ,הטהשמאידוח

.השומהנשואהרכבי,יה,1תיאור.א

.הנזקשלמילוליתיאורלרבות,הביטוחמקרהבשלנגרםאשר,,,הכהנזקט,ר,כ.ב

!לרבות,חישובםאוכן,הביטוחמקרהבשל,ערךירידתלרבות,הנזקשלת,כטכהערכה.ג

.החקלתיקוןלהשתמשיששבהםם,החלכ-

.אחרמשומש,מקורימשומש,אחרחדש,מקוריחדש!ם,החלכג,ט-

.ם,חלכמחירי-

.הנזקלתיקוןהנדרשותהעבודהשעותמטכר-

.עבודהשעותמחיר-

.הערךירידתחישובאוכן,הערךירידתלענייןהרכבש11יחישובאוכן-

.מוחלטאובדןשלבמקרההרכבש11יחישובאוכן-

.השומהמתבטטת,עלינוטףעובדתימידעכל.ד

.הדיןלהוראותבהתאם,חתימת,השומהעורךכרטי.ה



שירותכתבי
,יקרמבוטח
.לפוליסהנוטפתפרמיהבאמצעותלרכושניתןאותםנוטפיםשירותיםמגווןלרשותך
.הרשימהבדףבמפורשצוייןאםרקבתוקףאלוכיסויים
ח:השירותיםתקצירלהלן

ם

ת~-"שגריר"-וגרירהדרךשירותי
שש.הרכבגניבת,אדרכיםתאונת,מכניתמתקלהכתוצאההרכבגרירת,קליםדרךתיקונישירותי,הרכבהנעת
"שגריר"-תאונהלמקרהעדיףשירות

חברתנציגי"עברכבל,טיככוללהשירות.,בגרירתצורךיש,דרכיםבתאונתמעורבשהיהלרכבמיוחדת,ר'ש
.המוטךכתיחתעד,אחסנתצורךישאם,למוטךהרכבגרירת,,ליעדהמבוטחהטעת,"שגריר"

"שגריר"-חליפירכבנחירות
.הרכבגניבתשלבמקרהאחגמוראובדן,תאונהבמקרה,,הליסרכבקבלת

"גלא0אוטו"-שנוטרותלנחברכייפויטמירות
.סדק,אשברשלבמקרהשמשההחלכת

"שגריר"-חליפידיסקרדיולכיסויהזירות
אובדן,א,הרכבעםדיטק/טייכ,הרדי,א,מהרכבדיטק/טייכ,הרדיגניבתשלבמקרה,חליכדיסק,רדיהתקנת
.שריכה,אדרכיםמתאונתכתוצאהדיטק/טייכ,לרדימוחלט

.עצמיתלהשתתפותבכפוף

"שחר"-לרכבשירותחבילת
!,כ,בתהכוללייחודית,ר'ש

uouרישוילמבחןהרכבאתייקח"שחר"נציג-בזק)ooo(.

.במוטךתיקון,אל,לטיכהרכבאתייקח"שחר"נציג-זהבך(3!3ו

ג
~

.המבוטחבביתהרכבשטיכת-קצףוץ!ר

.רחת,השמתינותבאיתנם,יהתקרקחן,לתתלחשתן,1הרכבבמקוםגלגלף,יל,"שיר"ג,נצ-גלגלהחלפתשרנת

ג
~

Dמרחקים,לים,מטל,בדרכיםהכונהשירות-עופהוץי!ר ' OI'
~

.בישראליעדלכליעדמכל

.עצמיתלהשתתפותבכפוףהשירותים

.בזאתהמצורפיםהשירותבכתבכמפורטהמחייביםוהתנאיםהכיפוייםפירוט



עבורופרמיהושולמהברשימהבמפורשצוייןאםורקאךבתוקףהכיפוי

)"שגריר"לביןשבינךהשרותכתבאתמהוהה,מסמך
~

.("שגריר"הקיצורלשםהנקראת)מ"בע(198

.שגרירשל,שלךההדדיותהחובות,ת,י,כ,האת,להםכאי,שהנךהשרותיםאתמכרטה,שרותכתב

ירותים(הטהיהוון.1
שעות24במשך("רכבשרותי"להלן)השרותבכתברט,כמכ"ראשונהעזרה"שירותילךתיתןשגריר1.1

בערב(2.1בסעיףרט,כמכביטחוניותלמגבלותף,בככ)רים,הכיכליוםכרטבשנהיוםבכל,ביממה
הרכבשירותי,יחודש,רים,הכיכיוםבמוצאי,,תחילתלכנישעות3שירותים,ינתנלארים,הכיכיום

.,מ,סילאחרשעות3

שומרון,יהודהתחומיבתוך,ישראלמדינתשלריאלים,הטריטהגבולותתחוםבתוך,ינתנהשירותים2.1

רשותי"עמן,,באותמוגבלת,אסורהאינהאליהםשהכניסה,(מיה,נ,ט,האשטחילמעט)ענהורצועתש
.כלשהימוסמכתמ

תיך,כנימסכרשלהגבלהללא,תמורהללאהבאיםהרכבשירותיאתלקבלכאי,הנך,שגרירכמנוי3.1ש
.המנויכת,תקבמשךבע

!הבאיםלתנאיםבהתאם-המכוניתגרירת1.3.1

לאמורבהתאם,ישראלבמדינתמקוםלכל,ישראלבמדינתמקוםמכלתהייההגרירה1.1.3.1
.לעיל2.1בסעיף

עקבלהכעלהניתנתבלתיהמכוניתמהיותכתוצאההמכוניתאתלגרורצורךקיים2.1.3.1
.הרכבאתלהשביתבהשיש,ברכבשמקורהתקלה,אגניבה,א,דרכיםתאונת

.במקוםדרךתיקוןבהלבצע,אהמכוניתאתלהתניעשגרירת,באכשראין3.1.3.1

כבישמשמעותהדרך.תיקניגוררי"עמידיתלגרירהניתנת,דרךעלנמצאתהמכונית4.1.3.1
O

~

DONמקום,אמסודרחניהמקום,כרטייםרכבכליתנועתלצורךשנסללהדרך,א
.כרטיחניה

~

סשלמרדיוס,אממוסךהמכוניתאתתגרורלאשגריר1.3.1.
~

.ממוסךמטר

מוסמךלאגורםשלל,מטיכנובעהשרותבמתןהצורךאםשרותתיתןלאשגריר5.1.3.1
.תחרותירט,בסכמעיסוק,אברכב

.המכוניתהתנעת2.3.1

.(חשבונךעל,יהים,החלכ)-קליםדרךתיקוני3.3.1

גניבה,דרכיםמתאונתכתוצאה,לכבישהסמוכיםממקומותקליםחילוצים-המכוניתחילוץ4.3.1
ס2עליעלהלאהחילוץשמשךבלבד,הרכבאתלהשביתבהשיש,ברכבשמקורהתקלה,א

חילוץ.ענרכלי,אאחריםגורריםשלסיועללא,,שבהציוד,תקניגוררי"ע,לבצעניתן,,דקות
.]לסעיףבהתאםלמנחימ11לתשלםתמחרתינתן,רכבשקיעתלרבת,אהרהבה,סמכלהנובע

עליעלהשלאמן,כרקתוךתתבצעלרכבךהשרותרכבהגעת4.1
~

הכרטיםכלמסירתממועדשעות
.אחרתעימךתואםאםאלא,השרותלמתןהנדרשים

~

.ברשותך,מטעמךבמכוניתשיחניקמילכל,לך,ינתנהרכבשירותי1.

.להעברהניתן,אינ,אישיהואבשגרירשלךהמנוי5.1

.מכוניתאותהלגביהשרותכתבשל,קכ,תג,יכמכוניתךמכירתשלבמקרה7.1

מקריםשורת,א,מקרהבגיןתמורהללאאחתהתנעה,אתמורהללאאחתלגרירהרקכאי,הינך8.1
מוסמךרכבשמאילהכרעתהנושאיועברמחלוקתשלבמקרה.לשניהאחדסיבתיקשרהקשורים
.השמאיטירחתבשכרשגרירתישא,המקריםביןסיבתיקשרהיהשלאק,יכסשהשמאיבמקרה

להכרעתעד,השמאיטירחתבשכרהמנויישא,המקריםביןסיבתיקשרשהיהק,יכסשהשמאיבמקרה

.המנויי"עדחויתשלוםינתן,השמאי



תמורתינתנובגלגלתקריםאותקרעקבלהפעלהניתןשאינולרכבאועמוסלרכברכבשירותי9.1
.3לסעיףבהתאםתשלום

.תיקנילגוררישירהגישהת,אכשרשתמצאבתנאי,ינתנגרירהשירותי1.כ1

.תיקניתדרךתיקונילניידתישירהגישהת,אכשרשתימצאבתנאי,ינתנדרךתיקוני,התנעהשירותי11.1

מעבר,א/1בתשלוםחנייהלמגרשכניטהלצורךהשרותכליעלשתחולהעלותבמלואישאהמנוי12.1
על,יעלשלאל,טיכדמיטכת,בתשרותמתןלצורךאגרהבכבישי

~
.ח"ש1

תאוחילוץשירותי.לעיל1בפרקכהגדרתםהשרותכתבלתנאיבהתאםינתן4%4לרכבשרות13.1
הגעתוזמן3ל0עיףבהתאםתשלוםתמורתלמנוייינתנוסלולהדרךעלשלאוגרירהדרךשירותי
.המקרהלנסיבותבהתאםיהיההשרותרכב

.הרכבשירותימביןהנחוץהשרותג,טאתתבחרלבדהשגריר14.1

שרותוקבלתהזמנת.2
למתןהדרושיםהכרטיםמלואאתמטעמך,מישה,אאתהשמטרתלאחרלך,ינתנהרכבשרותי1.2

.למשרדיה,אלהלןרטים,המכל,התיכעממוקדילאחד,לשגרירהשרות

למתןחייבתתהיהלאשגריר,בתוקףכמנוישגרירברישומי,ע,כ,ילאמכוניתךשכרטיבמידה2.21.2.2
כאיותך,עלהמעידתוקףברמטסךהצגתלאעודכל,למכוניתךרכבשירותישלתמורהללא

.יך,יה,המאכשרנוטףמטמך,רכבשירותילקבלת
המעידמטמךהציגלא,שגרירמנוייעלנמנה,שהינהטועןלכלרכבשירותיתעניקשגריר2.2.2

שאינםללקוחותהחברה,תעריכ,לכ,במקוםהשרותהוצאותתשלוםכנגד,,כאות,על
.החברהברישומיעים,כ,מ

שלשגרירלמשרדהמצאתםממועדיוםכ3תוךהמנוילךיוחגרהשרותעבורשיגבהם,הטכ3.2.2
!הבאיםהמסמכים

ברי,שהישגרירבשרותיאותךהמנכההביטוחטת,ל,כ,אתוקףברמטמךתצלום1.3.2.2
.השרותביצועבמועדתוקף

המינהליותהוצאותיהתכחיתלךשיוחגרם,מהטכ.ממךשנגבהם,הטכעלקבלה2.3.2.2
בסךבהחגרהכרוכות

~
.ח"ש3

ניתןלאהשרות,במידההרי,השרותלמתןכעלההחברה,,כלשהשרותהנמיןהמנוי,במידה4.2.2
שרותמהחברהיזמיןאםבתשלוםהמנוייחוייב,בחברהתלויותשאינןלמנויהקשורותמטיבות
.ת,נטיבאותןבגיןנוטף

~

ההמתנהמשךאתלקצרמנתעל,לנכוןשתמצאבמועדיםדעתהשיקול,לכ,רשאיתשגריר2.2.
להזמין(מועד,באות,שהכמןהמטווייםהשרותלגבי),למאכשרתשגרירכילהודיע,לשרות

.,אחריותעלהמנוישיבחראחרגורםמכל,השרותכתב,לכ,לכאי,שהמנויהשרותאת

חשבוניתהצגתכנגדאת,1,גורם,לאותששילםהתשלוםאתלמנוישגרירתחזירכנהבמקרה
ם,התקכם,התעריכעלעולה,אינ,מראשאושר,תואםששולםם,שהטכבלבד,,כדיןמט
הניתניםהשירותיםבמסגרתנכללשהשרות,הרלוונטיבמועדשירות,אותלביצועשגרירשל

.תשלוםללאלמנוי

השרותכתבהרחבות.3

lwתשלוםתמורתלקבליוכלהמנוי ~a5wאתהשרותמתןבמעמדQ ~nllwnהבאים:

השארתם,אהרכב(ר,ליי,אימבמכתח)דד,מק/שלט/ת,מכתחבדן,א/ל,קלקשלבמקרהשרות1.3
.הרכבבתוך

לתחנתבנטיעהלהגיע,ללאכשרמנתעל,דלקללאנתקעשהרכבבמקרה-דלקאטכקתשרות2.3
.הדלקמחירטף,,יתהשרותלמחיר.קרובהדלק

.ים/בגלגלחק,אתקריביםעקבלהכעלהניתן,שאינלרכבשרות,אט,עמרכבגרירת3.3

.2.1לסעיףבהתאםמבוקשיעדלכל,אלמוטךממוטךרכבגרירת4.3

~
.שנתירישויללארכב,אטמכת,מרשותי"עמהכביששהורדרכבגרירת3.

י"עהרכבשל,גרירתאתלאכשרמנתעלהנדרשתאחרתכעולהכל,אמחניוןרכבהוצאתשרות5.3
.תיקניגורר

אותהבגיןבתשלום,נוטףכשרותהשרותהמשךיחשב,השרותאתלכצלהמנויבחר-צל,מכשרות7.3
."שגריר"ממחירוןליכ2שלבהנחההמנויירכה,ובגינתקלה

.השרותניידתבמלאיקיימתהמתאימהשהנורהבמידהאת,1ברכבנורותהחלכת8.3



.המנייבאטריית1הי1רת1למגרשהרכבהעברת.היברהממגרשיבאידהרכבעלישמירהאחסנהשריתי9.3

.4.1.3.11-13.1ם,בסעיככלוליםשאינם,אהרכבמשקיעתכתוצאההנובעיםחילוצים3.ס1

המכוניתהחלפת/המנויביטול.4
שלךהמנויכת,שתקעתבכלהמנוינושאתהמכוניתאתלהחליףרשאיהנךשגרירכמנוי1.41.1.4

.השינוילביצועהוצאותיהעבורלחברהח"ש35בסךלתשלוםכרט,תמורהללא,בתוקף

למכוניתךביחסשגרירשלחובותיה,כויותיה,,ה,שרותכתב,כעלתך,י,התחיב,הצהרותיך2.1.4
.החדשההמכוניתעל,יחול

לא,גניבה,אמוחלטנזקבשלסה,ל,הכביטולעקב,הביטוחברשימתשנכללשגרירמנויביטול2.4
.הביטוחחברתי"עלדיווחף,בכככרמיהבהחזראותךינכה

השרותביצועופינםהמכוניתשמירת.5
למכונית,שיגרסחוסר,אאובדן,אנזקכל.הרכבשרותילקבלתעדמכוניתךלשמירתאחראיהנך1.5

באחריותלא,באחריותך,יהי,שרותמתןתחילת,למכוניתךהשרותרכבהגעתעדלתכולתה,א
.השרותלרכבמתלוהשאינךבמידהבמכוניתך,שהושארערךלדבריאחראיתאינהשגריר.שגריר

שרותסיום.ידהעלהשרותמתןלסיוםעד,השרותמתןמתחילתהמכוניתלשמירתאחראיתר'שגר25ש~ .
הורית,א/1ברכבת,המכתחאתלהשאירבחרת.שציינתלמקוםמכוניתךהבאת-,משמעותרה'גרםש
.עליךמכךהמשתמעכלעלהאחריותתחול,השרותביצועם,,סלאחרברכבלהשאירםלשגריר!_ם

,מאותשמירתה,לקבלתההאחריות,ידךעלשצוייןבמקוםמכוניתךאתלהשאיררשאיתשגריר3.5בש
.לאאםבין,הרכבאתשיקבלמיהיהאםבין,אחריותךעלתהיהמועד

,לגררהביקשת,אלילמוסךהעבודהבשעות-שגרירבאשמת-מכוניתךאתלהביאניתןלא,במידה4.5
הוצאות.(חג,שבתשלמקרהלמעט)למחרתלמוסךהבאתה,המכוניתלשמירתשגרירתדאג

."שגריר"על,יחולכנהבמקרהמכוניתשלהאחסנה

ביקשת,אליליעד,העבודהבשעות(שגרירבאשמתשלא)מכוניתךאתלהביאניתןלא,במידה5.5
שרותיםלך,ינתנ,שגרירשלהשניההגרירה,האחסנהבשרותילהשתמשבחרת,הרכבאתלגרור
.מועד,באותשגרירשלהרלוונטיםם,לתעריכביחס,מזלתשלוםתמורתאלה

נזקים.6
לכלף,בככ,רכבשרותיממתןכתוצאהלמכוניתךשיגרםישירחקכלעלהמנויאותךתכצהשגריר1.5

מיוםיום14-מיאוחרלא,,נ,תיקלכניהרכבבדיקתאתלשגריריאכשרהמנויאםרקינתןי,צ,כ.דין
.החקקרות

.האכשריבהקדםלשגרירכךעללהודיעעליך,רכבשרותיממתןכתוצאה,כלשהאובדן,אנזקבקרות2.5

הרכושכרטי,א,החכצים,הנזקיםכלעלבכתבט,ר,כהאכשריבהקדםלשגרירלהמציאעליך3.5
.ידךעלהנדרשים

הנזקשל,שגרירידיעלשיקבעסבירמועדבכל,אמיידיתבדיקהשגרירלנציגילאכשרחייבהנך4.5
.לכךבהקשרשתידרשהענייןבנסיבותסבירהעזרהכללהושיט,האובדן,א

תוךשתינתןבתנאיאת,1,שגרירשלבכתבהסכמהבלינזקתיקוןלשםהוצאהכלידךעלתוצאלא5.5 ,
.לנסיבותבהתאם,סבירמן

השרותכתבפיעלהתחייבויותותוקףהמנויתקופת.7
הרחבה/סכת,בתמדוברשאיןבלבד,הביטוחסת,ל,בכהתוקףלתאריכיבהתאםהינההמנויכת,תק1.7

.הביטוחסת,ל,כשל

מיוםם,מ,סו,שחלכלאחררקלתוקףיכנסהביטוחסת,ל,לכהרחבהמתוסכתשנובעשגרירכיסוי2.7
.רטרואקטיביתהוצאלאשהכיסויבלבד,את,,הכיסויהוצאת

.נוסכותשרותת,כ,תק,אכה,לתקהמנויאתלחדשחייבתאינהשגריר3.7

שגריריכולהכן,נימוקיםבמתןשתחויבמבליאחר,אה,רכבכמנוילקבללסרברשאיתשגריר4.7
.מראשהמנויעםהוסכםשהדברבתנאימסויימותבהגבלות,אבהסתייגותכמנוירכבלקבל

במקרה.יום21שלמוקדמתבהודעהנימוקיםבמתןשתחוייבמבליהמנויאתלבטלרשאיתשגריר5.7
.המקוריתכה,התקתוםעדשנשארהכה,לתקבהתאםהמנוידמישלהיחסיבחלקהמנויירכהכנה



והתחיבויותיוהמנויהצהרות
!מצהירהמני1.8

הביטוחחברת/כן,טבאמצעות,אבמישריןידךעל,שנמטראלההםרטים,המכהרכבכרטיכי1.1.8 ,
.נכוניםאלהכרטיםכי

.להםף,בככ,ל"הנהכרטיםעלבהסתמך,בהסכמתנערךה,שרותכתבכי,לידועכי2.1.8

.שגרירלבין,בינחרהמהנים,תנאי,השרותכתבכי3.1.8

.שגרירעםההתקשרותבשעתלהכעלהניתנתהמכונית4.1.8

~

מראש,לכךמוקדםאישורקבלתללא,השרותקבלתלצורךאחרלגורםשכניה,לידועכי1.8.
כאי,היהאםגם,אחרתשלוםבכל,א,מהםחלק,א,הוצאותבהחגר,אותתנכהלאמשגריר
.אליהכנה,אילמשגרירהשרותאתלקבל

לקבל,,אחריותעלאחרמגורםשרותלקבליוכל,4.1בסעיףמהאמורשחריגה,לידועכי5.1.8
בלבד,,שבתוקףשגרירממחירוןיותרלאאך,להםכאי,שהיההשרותיםבגיןהוצאותהחגר

ידיעלהשרותבמתןהצורךביטולעל(האחרמהגורםהשרותהזמנתלכני)לשגרירשהודיע
לסעיףבהתאםשגריר

~
ש.2.2.

מקהידועלצרכןהמחיריםלמדדצמודיםה,שרותבכתברטים,המכמים,הטכשכל,לידועכי7.1.8
ע,.2004/1לחודש

"ם!כדלקמןמתחייבהמנוי2.8
משגריררכבשירותילקבללכךכאי,,שאינמימכללמנועכדיסביריםהירות,באמצעילנקוט1.2.8

.,בשם,אהמנויעבור

חייבתשגרירתהאמהםשכתוצאהארוע,אמעשהלמניעתסביריםהירות,אמצעילנקוט2.2.8
.רכבשרותילךלתת

שתקבלמקרהבכלשגרירחשבון,לכהמכוניתלגרירתשהוציאהההוצאותאתלשגרירלהחזיר3.2.8
.גרירהאותהביצועעבור,כלשה'גמצד,,שיכ,אי,צ,כ

.ל"כנם,כטכקבלתעללשגרירלהודיע4.2.8

~

,כלשה'גמצדלךהמגיעותל"הנהגרירההוצאותאתבמקומך,בשמךלגבותלשגרירלאכשר2.8. ,
.ם,הכטכאותםאתלגבותשגרירשלכוחהאתת,ליכמסכיםהינךכךלשם

לשירותכאי,היהלאכישהסתברבמידה,ל1/כק,שטים/ת,השרהוצאותאתלשגרירלהחזיר5.2.8
.,ביטול,אהמנויתוקףקיצורעקב

.ה,שרותבכתברט,כמכהתחייבויותיךשארכלאתלקיים7.2.8

שרותהמנויהנמין.מכניתמבחינהלהכעלהניתןשהרכבבעתרכבשרותימלהזמיןלהמנע8.2.8 ,
המנוייחוייב,השרותמתןלכנימכניתמבחינהלהכעלההיהניתןשהרכבקבעהשרותנותן

.טרקהכעלתבגין,,ממגליט2שלבהנחה,"שגריר"מחירון,לכבתשלום

צרירהד1ךן11113-111
5518888-03ארצינפוקד

5518889-03.פקס

'8888טלפוןמנשירמנלמקוצרחיוג
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תאונתנסקרה-"עטיףשרות"
~

רנים
.עבורופרמיהושולמהברשימהבמפורשצוייןאםורקאךבתוקףהכיסוי

)"שגריר"לביןשבינךגרירה,דרךלשרותיהשרותלכתבהרחבהמהוהה,מטסך
~

לשםהנקראת)מ"בע(198
,להםכאי,שהנך(י,הכיטברכישתהמותנים)ם,טכ,הנהשרותיםאתמכרטה,שרותכתב.("שגריר"הקיצור

.שגרירשל,המנוישלךההדדיותהחובות,ת,י,כ,האת

ירותים(הטהיהוון.1
אתלגרורצורךקיים,במקרה,גרירה,דרךשירותילכיסוימיוחדתהרחבההמנוילךתיתן"שגריר"1.1

ה,שרותבכתברטת,המכ,דרכיםתאונתעקב,להפעלהניתנתבלתימהיותהכתוצאההמכונית
למגבלותף,בככ)רים,הכיכליוםכרטבשנהיוםבכל,ביממהשעות24במשך("עדיףשרות"להלן)

,רים,הכיכיוםבמוצאי,,תחילתלכנישעות3שירותים,ינתנלארים,הכיכיוםבערב.(ביטחוניות
.,מ,טילאחרשעות3הדרךשירותי,יחודש

הכניותמסכרשלהגבלהללא,תמורהללאהבאיםהשרותיםאתלקבלכאי,הנך,"שגריר"כמנוי2.1
!המנויכת,תקבמשך

מנתעלהתאונהלמקום,דרכיםבתאונתמעורבשהיההמנוילרכב"שגריר"נציגהגעת1.2.1
lDהמשךלשם,,לדרכהלקוחאתלשחרר ' O

~

.(8.1לסעיףף,בככ)ברכב

שללמרחקהמבוקשליעדמונית,א"שגריר"נציגבאמצעותהתאונהממקוםהלקוחהטעת2.2.1
טעד

~
.מ"ק2

lDהמשך3.2.1 ' O

~

.המבוקשליעדהרכבבגרירת

לשעותמעברבשעותמבוצעשהשירותבמידה,למוטך,גרירת,,שמירת,הרכבאחסנת4.2.1
.המקובלותהכעילות

חברתשל"וגרירהדרךרותי(ט"להשרותלכתבבהתאם,יינתנ,המנוילרכבהניתניםהשרותיםכל3.1
.י,הכיטבכתבכמצויין,"שגריר"

,הערבהלצומתדרומיתלמעטישראליתבשליטהבשטחיםישראלמדינתברחביינתןעדיףשרות4.1
.בערדגםהשרותיינתן,לעילהאמורלמרות.מיה,נ,ט,האבשטחי,אדומיםלמעלהמזרחית

~

ממשטרתקיבלהמנוי,ן,כ,לחיל,אמעורבתאינהישראלמשטרת,במידהרקיינתןעדיףשרות1.
.הרכבשרותילביצועהנדרשיםהאישוריםאתישראל

rlהסרלמען5.1 ) DOאחסנהמגרשי,משטרתייםחניהממגרשילא,בלבדהתאונהכשוקוםיינתןהשרות
.טכים,מ,המנוישל,בית,המשטרהבשרות

שלהממוחשבבמוקדהנדרשיםהקריאהפרטיכלמקבלתשעהתוךהמנוילךיינתןעדיףשרות7.1
:הבאותהחריגותלמעט"שגריר"
.ושבתוןשבת,חגימישלאחרהיום1.7.1
.(גשם,שרב)קיצונייםאווירמזגשינוייבהםימים2.7.1
.הקרובהמהעירהנטיעהזמןבתוספת,שעהתוךהשרותיינתןלעריםשמחוץבאזורים3.7.1
.בטחוניותוהגבלותתעבורהלמפגעיובכפוףעליוןמכחהנובעיםבאירועים4.7.1

ניתנתבלתימהיותהכתוצאההמכוניתאתלגרורצורךשקייםבמידהרקיינתןהעדיףהשרות8.1
.לההסמוכותובשעותהתאונהממקום,דרכיםתאונתעקבלהפעלה

.ברשותך,מטעמךת'נ,במכק',ח'ש'מלכל,',המנלךנתן'ף'עדשרות9.1

.להעברהתן'נ,נ'א,'ש'אהואר'בשגרשלך',המנ1.ט1

.ת'נ,מכאותה'לגבהשרותכתבשל,קכ,תג,כ'תך'נ,מכרת'מכשלבמקרה11.1
.תאונהאותהבגין,תמורהללאאחדף'עדלשרותרק'כא,הנך12.1

"שגריר"י,מכיטחורגים,שאלבמידהלרכבהגרירה,הדרךשירותישלהעלותבמלואישאהמנוי13.1

.לעיל4.4סעיףלמעט"גרירה,דרךתי,שר"להשרותלכתבבהתאם

שרותוקבלתהזמנת.2
."גרירה,דרךתי,שר"להשרותלכתבבהתאם

המכוניתהחלפת/הנונויביטול.3
."גרירה,דרךתי,שר"להשרותלכתבבהתאם



השרותביצועוטוםהמכוניתשמירת.4
,שייגרםחמר,א,אובדן,נזקכל.העדיףהשרותלקבלתעדמכוניתךלשמירתאחראיהמנויהנך1.4

לא,באחריותך,יהי,שרותמתןתחילת,למכוניתך"שגריר"נציגהגעתעדלתכולתה,אלמכונית
."שגריר"באחריות

ליום.ידהעלהשרותמתןלסיוםעד,השרותמתןמתחילתהמכוניתלשמירתאחראית"שגריר"2.4
אתלהשאיר"שגריר"להורית.שציינתלמקוםהמנוימכוניתךהבאת-,משמעותגרירהשרות
.המנויעליךמכךהמשתמעכלעלהאחריותתחול,השרותביצועליוםלאחרברכבהרכבת,מכתח

,מאותשמירתה,לקבלתההאחריות,ידךעלשצוייןבמקוםמכוניתךאתלהשאיררשאית"שגריר"3.4
בשעותהובאשהרכבבתנאי,לאאםבין,הרכבאתשיקבלמייהיהאםבין,אחריותךעלתהיהמועד

.המקובלותהעבודה

ביקשת,אליהגרירהליעד,אלמלךהמקובלותהעבודהבשעותמכוניתךאתלהביאניתןלא,במידה4.4
הוצאות.(חג,שבתשלמקרהלמעט)למחרתליעדהבאתה,המכוניתלשמירת"שגריר"תדאג,לגרור

."שגריר"על,יחולכנהבמקרההמכוניתשלהשמירה,האחלנה

נזקים.5
."גרירה,דרךתי,שר"להשרותבכתב5לכרקבהתאם

השרותכתבפיעלהתחייבותותוקףהמנויוזקופת.6
."גרירה,דרךתי,שר"להשרותבכתב7לכרקבהתאם

והתחייבויותיוהמנויהצהרות.7
."גרירה,דרךתי,שר"להשרותבכתב7לכרקבהתאם1.7

תוךעדיףשרותקבלתלצורךהוצאותיהבגיןשגריראתלשכותמתחייבהננילעיללאמורבנאף2.7
2לכרקבהתאם,הזמנתי,אותהעדיףלשרותכאי,הייתילאכייסתבר,במידה,מדרישתהיוםכ3 ,

.לעיל5לכרק

וגרירהד1ך11113-1111
5518888-03ארציניוקד

5518889-03.פקס

'8888טלפוןמנשירמגלמקוצרחיוג



חלופילרגבשרותנתנ
.עבורופרמיהושולמהברשימהבמפורשצוייןאםורקאךבתוקףהכיפוי

)"שגריר"לביןשבינךהשרותכתבאתמהוהה,מסמך
~

.("שגריר"הקיצורלשםהנקראת)מ"בע(198

.שגרירשל,שלךההדדיותהחובות,ת,י,כ,האת,להםכאי,שהנךהשרותיםאתמכרטה,שרותכתב

ירותים(הטהיהוון.1
כת,תקבמהלך",כ,חלרכבשרות"להלןהשרותבכתברט,כמכ,כ,חלרכבשרותלךתתןשגריר1.1

.המנוי

.המנויכת,תקבמשךתיך,כנימסכרשלהגבלהללא,תמורהללאהבאיםלשרותיםכאי,הנך2.1

(הביטוחבפוליפתהכיפויברכישתמותנה)!הבאיםלתנאיםבהתאם-תאונהשלבמקרה1.2.1

,תיקונהלשםבמוסךהמנוימכוניתמושבתתממנהשכתוצאהתאונהשלבמקרה1.1.2.1
עלהמנויכנה,יאליה,השכרהחברתשל,כ,חלרכבהמנוילשרותשגרירתעמיד

."ההשכרהחברת"להלןשגרירידי

.המנחישלמטעמומחטמךשמאיידיעלהנינקהרכבבדיקתלאחרנתן,,ההלחהרכב2.1.2.1

לתיקוןהדרושיםהימיםבמסכרמותנית,כ,החלהרכבלקבלתהימיםמסכרקביעת3.1.2.1
.הנירקהמנוירכב

עבודתעלות!להלןרט,כמכשיוגששמאידוחסמךעלתעשההימיםמטכרקביעת4.1.2.1
במוטך(שעות8)עבודהיוםבמחירמחולק,(ם,חלכללא),המבוטחהרכבתיקון

.(התיקוןבנמןם,התקכעבודהלשעתטכים,המאיגוד,לתעריכבהתאם)

~

קבע,ב,לעיל4.1.2.1בסעיףרט,כמכהשמאיח"לדובהתאםנתן",כ,החלהרכב1.2.1.
צוייןאםאלא)ימים3ובניכוי,הנירקהרכבכלילתיקוןהדרושהימיםמטכראת

7עלהעולהכה,לתקהרכבינתןלאמקרהבכלאולם.(הביטוחטת,ל,בכאחרת

מגורם,כ,חלרכבקבלתלאיף,בככ,(הביטוחברשימתאחרתצוייןאםאלא)ימים
.מקרה,אותבגיןאחר

הרכבינתן,מוחלטכנזקשמאיי"עהוגדרהמנוילרכבשהנזקתאונהשלבמקרה5.1.2.1
.הביטוחטת,ל,בכאחרתצוייןאםאלא,ימיםלשבעה,כ,החל

.תחרותירט,בטכק,מעיטהנובעתתאונהשלבמקרה,כ,חלרכבשרותי,יינתנלא7.1.2.1

.(הביטוחברשימתהכיפויברכישתמותנה)!הבאיםלתנאיםבהתאם-גניבהשלבמקרה2.2.1

8-המהיוםהחל,כ,חלרכב,לרשותשגרירתעמידהמנוירכבגניבתשלבמקרה1.2.2.1

הביטוחלחברת,למשטרהשנמטרהלהודעה(הביטוחטת,ל,בכאחרתצוייןאםאלא)
הביטוחמחברתי,צ,הכקבלתמועד,אהמכוניתמציאתלמועדעד,-הרכבגניבתעל

הלקוחלרשות,כ,חלרכביועמדלאמקרהבכל.אלהמועדיםשנימביןהמוקדם-

,ט3-הליוםמעברלא,(הביטוחטת,ל,בכאחרתצוייןאםאלא),השמיניהיוםלכני
לא,הגניבהעללמשטרהההודעהמיום,(הביטוחטת,ל,בכאחרתצוייןאםאלא)

ימים23עלהעולהכה,לתקלא,הביטוחמחברתהתשלוםקבלתלמועדמעבר
.להלן1.2.2.1לסעיףף,בככ,(הביטוחטת,ל,בכאחרתצוייןאםאלא)

מציאתמועדלאחרמידההשכרהלחברת,כ,החלהרכבאתלהחזירמתחייבהמנוי2.2.2.1
מחברתי,צ,כקבלת,א/1,שרידי,א/1הרכבמציאתעלההודעהקבלת,אהרכב

.(בינהםהמוקדםהמועד)הביטוח

לרכבכאי,המנוייהיה,בתאונהגםמעורבהיהשנגנבהמנוירכבכייתברר,במידה3.2.2.1
.לעיל1.2.1טקה,בככאמור,כ,חל

הגבלות.2
14-המהיוםיאוחרלאלשגרירדרישההוגשהאםאלאחלופירכבשרותינתןלאמקרהבכל1.2

.הגניבהאוהתאונהלקרות
הקשוריםמקריםשורתאומקרהבגיןתמורהללאאחדחלופירכבמשרותליותרזכאיהמנויאין2.2

.לשניהאחדפיבתיקשר



אחרתצוייןאםאלא)יום30עליעלהלאהמנויתקופתבמשךשינתנוההשכרהימיכלסך3.2
.(הביטוחבפוליסת

.לפצלםניתןולאברציפותינתנוהזכאותימי4.2
זכאותופקעה,החלופילרכבזכאותואתמימשולאשגרירי"עההשכרהלחברתהמנויהופנה5.2

חלפוטרםאםרקתתאפשרהחלופיהרכבקבלת,ספקהסרלמען.מקרהלאותוהחלופילרכב
.הארועמקרותיום14
:והחזרתוהחלופיהרכבקבלת

!הבאותלהוראותבהתאם'כ,החלהרכבאתקבל'ל'לעכמבואר'כ,חללרכב'כא,ה'מנו

תאונה)ביטוחמקרהבעקבותתקוייםה,שרותכתבכיעל,תשלוםללא'כ,חלרכבלקבלתהזכאות1.3
.הביטוחטת,ל,כ,כעלטה,המכ(גניבה,א

,(תאונהשלבמקרה)שמאיח"דבצרוף,לשרות,כאות,עלהוכחהשגרירממשרדיבאחדיציגהמנוי2.3
.מזההתעודהכן,(גניבהשלבמקרה)ישראללמשטרתהודעהאישור,הביטוחלחברתהודעהאישור

הואלהםהימיםמסכרנקובבהההשכרהלחברתהכניהמשגריריקבלהמנוי,תאונהשלבמקרה3.3 ,
.,כ,חללרכבכאי

ימצאלאהמנוירכב,במידהימיםכ1עבורההשכרהלחברתהכניההמנוייקבלגניבהשלבמקרה4.3
,כ,חללרכב,כאות,כת,תקתוםעד,ם,טכ,נלימיםהכניהמשגרירהמנוייקבלהימיםכ1תוםעד

.הכניה,הכניהכלקבלתטרםהרכבמציאתאיעל,להצהרותיף,בככ,,לעילכמבואר

מעתשעות48תוך(הכנייהמכתבהמצאתלאחר)ההשכרהבחברת,כ,החלהרכבאתיקבלהמנוי3.3
.לעילכמובהרהכנייהמכתבקבלת,בשגרירהמסמכיםהצגת

,מועדבאותוההשכרהבחברתהמקובלבנוסחההשכרהחברתעםהשכרהחוזהעליחתוםהפנוי5.3
.אשראיבכרטיסושימושהפיקדוןהפקדתלרבות

שוכרעלהחליםוהחובותבנזקעצמיתהשתתפותהקטנתלרבותהזכויותכליחולוהמנויעל7.3
.(זהשרותבכתבכמובהרהתשלוםנושאלמעט)ההשכרהמחברתרגילמכונית

טת'ל,בכאחרתצרןלאאם)13מקבוצתה'ה'',המנלרשותההשכרהחברתד'שתעמ'כ,החלהרכב8.3
שבעבאר,חיכה,ירושלים,בחולוןהראשייםההשכרהחברת'כ'מטנבאחד',למנמטר'1(ח,ט'הב ,

העבודהבשעות(משגרירההכניהמכתבקבלתבעתהמנוילבחירתבהתאם)גוריון-בןכה,תענמל

חברתלדרישתבהתאםבוליםבמטיישא,ג"מנתברכבלקבלבחרשהמנויבמידה.המקובלות
.עתבאותהאצלההנהוגיםם,לתעריכ,ההשכרה

בהתאםכבישאגרתדמי,תנועהדוחות,,כ,החלהרכבשלהדלקהוצאותבכל,בעצםישאהמנוי9.3
.ההשכרהלחזה

.ההשכרהבחרהרט,כמכהזכאותכת,תקבתוםההשכרהלחברת,כ,החלהרכבאתיחגירהמנוי3.כ1

.במלואםהמנויעל,חול,,כ,החלהרכבבהחזרתאיחורבגיןההשכרהחברהידיעל,שידרשתשלומים11.3

השירותיםבמסגרתנכללשהשרותבלבד,לנכוןשתמצאבמועדיםדעתהשיקול,לכ,רשאיתשגריר12.3
,למאכשרתהיאכילמנוילהודיע,השירותמתןאתלאכשרמנתעל,תשלוםללאלמנויהניתנים

אחרגורםמכלם"כ,חלתחבורהבשירותילהשתמש(מועד,באות,שהכמןהמטווייםהשרותלגבי)
.כאות,יוםכלבגיןח"שככ1שלסך,למנוישגרירתחזירכנהבמקרה.,אחריותעלהמנוישיבחר

הנחות
השכרהימי!הבאיםהשירותיםבגין(עתבאותהשבתוקףלבודדמהמחירון)להנחהכאי,המנוי1.4

~ '
DOIJ

(הביטוחטת,ל,בכע,כ,שמ,ככ,א)13מקבוצתהמכוניתג,טהחלכת,,הזכאותכת,לתקמעבר
.אחרתלקבוצה

ישא,אחרתלקבוצה(הביטוחברשימתע,כ,שמ,ככ,א)13מקבוצתמכוניתג,טלהחליףהמנויבחר2.4

'DOIJמ"בק,הביטוחדמיהכרשיבעלות,בעצמ
~

בסעיףלאמורבנוטףאת,,ליוםמ"קכ13-למעבר
.לעיל1.4

הרכבהחלפתהמנויביטול
,בתוקףשלךהמנויכת,שתקעתבכלהמנוינושאתהמכוניתאתלהחליףרשאיהנךשגרירכמנוי1.3

.השינוילביצועהוצאותיהעבורלחברהח"ש33בסךלתשלוםכרט,תמורהללא
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על,יחוללמכוניתךביחסשגרירשלחובותיה,כויותיה,,ה,שרותכתב,כעלתיך,התחייב,הצהרותיך2.5
.החדשההמכונית

ינכהלא,גניבה,אמוחלטחקבשלטה,ל,הכביטולעקב,הביטוחטת,ל,בכשנכללשגרירמנויביטול3.5
.הביטוחחברתי"עלדיווחף,בכככרמיהבהחגרהמנויאותך

השירותכתבי"עפההתחייבותותוקףהמנויתקופת
הרחבה/טכת,בתמדוברשאיןבלבד,הביטוחטת,ל,בכהתוקףלתאריכיבהתאםהינההמנויכת,תק1.5

.הביטוחטת,ל,כשל

מיוםם,מ,כ1,שחלכלאחררקלתוקףיכנסהביטוחטת,ל,לכהרחבהטכת,מתשנובעשגרירי,כיט2.5
.רטרואקטיביתהוצאלאי,שהכיטבלבד,את,,י,הכיטהוצאת

.ת,טכ,נשרותת,כ,תק,אכה,לתקהמנויאתלחדשחייבתאינהשגריר3.5
לקבלשגריריכולהכן,נימוקיםבמתןשתחוייבמבליאחר,אה,רכבכמנוילקבללסרברשאיתשגריר4.5

.מראשהמנויעםטכם,השהדברבתנאית,יימ,מטבהגבלות,את,בהטתייגכמנוירכב

במקרה.יום21שלמוקדמתבהודעהנימוקיםבמתןשתחויבמבליהמנויאתלבטלרשאיתשגריר5.5
.המקוריתכה,התקתוםעדשנשארהכה,לתקבהתאםהמנוידמישלהיחסיבחלקהמנויירכהכנה

המנויהצהרות
!כדלקמןמתחייב,מצהירהמנוי

כיהביטוחחברת/כן,טבאמצעות,אבמישרין,ידעל,שנמטראלההםרטים,המכהרכבכרטיכי1.7
.נכוניםהםאלהכרטים

.,קנ,תטרםשנזקיהבתאונהמעורבהיהלא,לנטיעהכשיר,,בחנקתנמצאהמנוינושאהרכבכי2.7

שנה24-מלמעלהבןאינושהמנוימכךכתוצאהחלופירכבינתןולאשבמידהבזאתמובהרכי3.7
בסעיףלאמורבהתאםשגרירתפעל,משנתייםיותרמשךתקףנהיגהברשיוןמחזיקאינווקאו

.לעיל12.3
.ר'שגרן'ב,,נ'בחזהם',,מה1'תנא,השרותכתב'כ4.7

.להעברהתן'נ,נ'א,'ש'א,נ'ה',שהמנ,לע,ד''כ5.7

משגרירומראשלכךמוקדםאישורקבלתללא,השרותקבלתלצורךאחרלגורםשפנייהלוידועכי5.7
אתלקבלזכאיהיהאםגם,אחרתשלוםבכלאו,מהןחלקאוהוצאותבהחזראותותזכהלא

.אליהפנהאילומשגרירהשרות
קיצורעקבלשרותכאי,היהלאכייסתבר,במידה,,ל1/כק,שטם'/ת,השרהוצאותר'לשגרלהחזר7.7

.,ביטול,אהמנויתוקף

לחודשהידועלצרכןהמחיריםלמדדצמודיםה,שרותבכתברטים,המכמים,הטכשכל,לידועכי8.7
2004/1.
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עומפחריפרטירגבלנלישמשותשברלניפוישירותנתנ
~

טון4
.עבורופרמיהושולמהברשימהבמפורשצוייןאםורקאךבתוקףהכיפוי

הגדרות
אצלהרכבכלימבוטחה,כשעלטון4עדמסחרי,כרטירכבכלילביטוחליטה,כ-"הפוליפה"1.1

.אליהמצורףה,שירותכתבאשר,("מנורה"!להלן)מ"בעלביטוחחברהמנורה

.לעתמעתשתעודכן,ככ,הימנהנכרדבלתיחלק1מה11הטה,ל,לכמצורכתהרשימה-"הרשימה"2.1

.הרכבכלישלצידיות,אחוריות,קדמיותשמשות-"שמשות"3.1

.השמשהעובידרךלש,הכסדקכן,שבר-"טיבר"4.1

~

.חדשותבשמשותשבורותשמשותהחלכת-"השרות"1.

Dבמסגרתבוטחאשר,הרשימהבדףנקובים,שכרטי,רכבכלי-"הרכב-כלי"5.1 "UIטה,ל,הכ.

,מטעם,בישתמש,א/1הרכבבכלישיחניקמיאףכן,טה,ל,הכ,כ-עלהמבוטח-"השרותמקבל"7.1
.המבוטחשל

תיקוניעבורםהמבצעיםמשנהקבלני,א/1מ"בעגלט,ט,א-"השירותתחנת"וקאו"השרותנותן"8.1
תחנותברשימתרטים,מכשלהםן,הטלכמסכרי,כתובותיהם,שמותיהםאשר,שמשותשבר

.לעתמעת,נ,ישאלהשכרטים,ככ,ה,שירותבכתברטת,המכהשירות

.לעתמעתבתוקףשיהיה,ככשמשותשברלתקוןהשירותנותןמחירון-"מחירון"9.1

השירותהיקף
ינתן1,הרחבה,כ-עלהשירות.טה,ל,לכבמצורףמנורהי"עניתן("ההרחבה"!להלן)ה,שרותכתב1.2

.עצמיתת,השתתכללאהרכבלכלישמשותשברשלבמקרההשירותתחנותידיעליבוצע,א/1

המצוייןלמועדקודםעודתבוטלהיאאך,טה,ל,הכשלברשימההמצוינתכה,לתקהנה1,הרחבה2.2
.("השרותכת,תק"!להלן)טה,ל,הכשלעתה,כק,אביטולשלבמקרה,ברשימה

תהיינההרכבכלישמשות,השירותכת,תקבתחילתכי,בכךמותנה1,הרחבה,כ-עלהשירות3.2
קכה,תתחילתלאחריותר,אחודששנרכשההרחבהלגבי,,כלשהםטדק,א/1כגםללא,תקינות

תקינותבדברהשירותמתחנותאחתמאתבכתבאישורבקבלתהשירותמותנהטה,ל,הכשל
.השירותכת,תקתחילתבמועדהשמשות

אחתאל,השירותמקבליכנה,(להלןחרגים,המבמקריםלמעט)לשמשהשברשלמקרהבכל4.2
.השירותאתלקבלמנתעל,הימצאלמקוםהקרובההשירותמתחנות

~

!כדלהלןהמועדיםתוך,ההרחבהלתנאיבהתאםיבוצע,יוענקהשירות2.

1.

~

העבודהיוםתוםעדמקרהבכל,,השירותלתחנת,הבאתממועדעבודהשעות12תוך2.
.השירותלתחנתהרכבכליהובא,בהיוםשלאחר

2.

~

.בישראלרשמייםחגימילמעט,(כולל)'1-'אימים!משמעם"עבודהימי"ה,סעיףלצורך2.

3.

~

15!ט3שעהעד7ט!ט3משעה(כולל)'ה-'אבימים!משמען"עבודהשעות"ה,סעיףלצורך2. ,
.14!טטשעהעד7!ט3משעהחגערבי,'1בימי,17!ט3עד,המרכ,אביב-תלבארר

4.

~

משטרהאישורלדרוש,התיקוןלביצועאישורמתןלכניחקכללבדוקהנכותהשרותלנותן2.
.השרותממועדהשרותנותןיחרוגשלאבתנאי,,דעתשיקול,לכאת,1ים/ק,הנבגין

י"עשנגרםנזק,א,טה,ל,בכטה,המכ,נזק,לשמשותנזקייגרם,ב,ביטוחמקרה,באותיגרםבאם5.2
מקרה,אותבגיןלהימטראםאלאהשרותבמתןהשירותתחנתתחללא,הרכבכלילגוףגם'גצד

.תביעההגשתאיאישורכט,טבטוח

.השבורההשמשהשלאיכות,טיב,מאות,תקן,תבעלתת,תחליכשמשהתהאשתותקןהשמשה7.2

השירותנותןיוכללא,במקרהבכל

~
i) DOתוחלף,שניזקהשמשהשלאיכות,טיב,מאותשמשה

הרכבכלייצרןמתוצרתשמשה,,דהיינ,"אורגינלית"חדשהבשמשה,שניזקההשבורההשמשה
.הרכבכלייצרןטימןעליהמוטבעאשר,,,עבורלייצרהמורשהיצרןמתוצרת,א

ממועדחודשים12תוך,שמשהאותהשלחררתיקוןהרכבבכלילבצעתתבקשהשירותתחנת,היה8.2
החררשהתיקון,א,השירותתחנתשלמחדל,א/1במעשה,מקורהחררהתיקון,הקודםהתיקון
התיקוןעלותבמלואהשירותתחנתתישא,הקודםבתיקוןשבוצעהלעבודה,אלחלקיםמתייחס ,

,א,הקודםבתיקון,חלכ,ההםאם,חלקיםעבורבתשלומיםהשירותמקבלאתתחייבלאהיא
.כלשהםעצמיתת,השתתכבדמי



להלן3בסעיףרטים,המכהחריגיםאתתכסהלא1,הרחבה9.2
חריגים

שייגרמו(נזקאותקלה,סדקלרבות)שמשהשברכלזוהרחבהתכטהלא,לעילהאמורלמרות1.3
:מאלהאחדבמהלךאוכתוצאההרכבכלילשמשות

.במתכווןמטעמומיאוהמבוטחידי-עלשניגרםשמשהשבר1.1.3
פגםאומבלאי,משימושכתוצאהלרבות,למנגנוניםולאולשמשותחשמלייםקלקולים2.1.3

.לשמשהנילוויםואביזריםניקלים,גומיותוכןבייצור
.כיאותהורכבהשלאאונשברהבטרםלחלוטיןשלמההיתהלאאשרלשמשהשבר3.1.3
.נהיגהכושרולאובמבחןולאובתחרותשימושבמהלךאוכתוצאהשארעשמשהשבר4.1.3
.סלולרילטלפוןאנטנההדבקתבמהלךאוכתוצאהשארעשמשהשבר5.1.3
.לשמשהלמינהןשריטות6.1.3
.הרכבשלהגגלשמשתשנגרםנזק7.1.3
במפורשאחרתצויןאםאלא,ארגזושמשותהרכביצרןמתקןהחורגותלשמשותנזק8.1.3

.בפוליסה
.אדמהרעידתמתוצאתשנגרםנזק3.ו.פ

.לפוליסהכללייםתנאיםבפרקשמופיעיםכפיהכללייםהחריגיםאתזוהרחבהתכטהלאכןכמו2.3
נוטפיםתיקונים

נכלליםאינם1,בהרחבה,א/1טה,ל,בכרש,במכחרגים,מבגינםשהתיקונים,ם'חק,א/1חקעבור1.4
השירותלתחנתיכנההשירותמקבלאשר,,("חרגים,מתיקונים"להלן)1,בהרחבה,א/1טה,ל,בכ

,תשלוםהשירותממקבללגבותכאית,השירותתחנתתהיה,תיקונםאת,עבורלבצעבבקשה
!כדלהלןמים,בטכ,בתנאים

התיקוניםאתלבצע,מראש,בכתב,השירותלתחנת,הטכסתאתנתןהשירותמקבל1.1.4
רט,כמכ,לטבר,שהלאחר,השירותתחנתמאתבכתבמחירלהצעתבהתאםחרגים,המ
.הביטוחיי,הכיטהעדרדבר

הנחהלאחרמחירוןלמחירבהתאםיהיההמחירבהצעתתנקובהשירותשתחנתהמחיר2.1.4
.מנורהלמבוטחימיוחדת

כדיןקבלה,מטחשבוניתלמבוטחהשירותתחנתר,תמטחרגים,המהתיקוניםביצועבתום3.1.4
החלקיםעלותביןהכרדהתוך,המלאהחשבוןרט,יכבהןאשרהמחירלהצעתבהתאם

.העבודהעלותלבין,חלכ,ה,א/1,קנ,שת

כללייםתנאים
השירותאתקיבל,השירותמתחנותלאחתכנההשירותמקבלכי,בנהמותנה1,הרחבה,כ-עלי,הכיט
rlהסרלמען.ממנה ) DOלא,המורשיםטכים,המברשימתע,כ,משלאבמוטךתיקוןיבוצע,במקרהבכל
השירותאתהשירותמתחנתהשירותמקבלקיבללא.התיקוןבגין,כלשה'DOJי,צ,לככאי,המבוטחיהיה

מנורהתכנה,1,הרחבה,כ-עלהשירותלקבלתהתנאיםכל,שהתקייםלמרותאת,1אליה,כנייתלאחר
.אחרטמך,מלגורםהשירותמקבלאת

כללי
.ברשימהרש,במכצוייןאםרקבתוקףיהיה1,הרחבה,כ-עלי,הכיט1.5

בהרחבהרש,במכ,נ,שאםאלא,צורכהאליהטה,ל,הכשלהסייגים,התנאיםלכלככוכה1,הרחבה2.5
.ה,(שרותכתב)

ארציושרותמידעמוקד
505-404-800-1טלי



לרריוניפוינתנ
~

חליפייפק
.עבורופרמיהושולמהברשימהבמפורשצוייןאםורקאךבתוקףהכיסוי

הגדרות.1
הכוללתתקכהטה,ל,כ,ביד,מקיףבביטוחהחברהבאמצעותשהתקשרמי-"השירותמקבל"1.1

.ה,י,כיטכתבלתנאיבהתאםהכל,,חליכדיסק,לרדיי,כיט

Dבמסגרתבוטחאשר,הרשימהבדףנקובים,שכרטי,רכבכלי-"רכבכלי"2.1 "UIטה,ל,הכ.

דיטק,רדי,אערךש11ה,אSGYK234DCדגם"קנווד"ג,מטדיטק,רדימכשיר-"חליפידיטקרדיו"3.1
M3Pדגם"קנווד"ג,מטK434DCWל"הנלדגמיםערךש11ה,א.

קבלני,א/1מ"בערכבמערכותשגרירמביתינטר,כרשתהשרותמעבדת-"השירותמעבדת"4.1
.לרכבדיטק,רדיהתקנתעבורםהמבצעיםמשנה

חול,חגערבי,'1בימי.שבתות,חגיםכולללאבישראלהמקובליםהעבודהימי-"עבודהינוי"5.1
.12!כ3שעהעד,הינהעבודהיוםהמועד

.מ"בערכבמערכותשגרירמביתנטר,,כרשת-"שרותנותן"5.1

הביטוחהיקף.2
.הרכבכלישלטה,ל,בכשנרכשי,לכיטבהתאם,לעיל3.1בסעיףכאמור,ענק,,,חליכדיטק,רדי1.2

D,הרדיגניבתשלבמקרה2.2 " Oהרדיגניבת,אהרכבמכלי,D " O,מוחלטאובדן,א/1הרכבכליעםחד
D,הרדילמכשיר " Oאהמבוטחברכביותקן("הנזקאירוע"להלן)שריכה,א/1מתאונהכתוצאה,
.ה,י,כיטכתבלתנאיף,בככ,חליכדיטק,רדיהחדשברכב

בהתאםטה,ל,הככת,תקבמשךמקריםמסכרהגבלתללא,חליכדיטק,רדילקבלתכאי,הנך3.2
!הבאיםלתנאים

.מטעמהמי,א"השרותמעבדות"באמצעותרק,אךתעשה,חליכדיטק,רדיהתקנת1.3.2

נותןאחריות,,חודשים35שלכה,לתקהיבואןאחריותתינתןהמותקן,החליכדיטק,לרדי2.3.2
.חודשים12שלכה,לתקלהתקנה,לעבודההשירות

באמצעותהתקלהכל,תטהאחריותכת,בתק,חליכדיטק,ברדיתקלהשלמקרהבכל3.3.2
.השירותלמוקדההודעהממועדשעות48תוךבלבדהשירותמעבדות

,השרותתקופתבמהלךחוזרתדיטקרדיוגניבתשלבמקרהשרותלקבלתהכרחיתנאי4.3.2
.שנגנבדיטקהרדיומכשירשלהנשלףהפנלהצגתהינו

'ש'ש'מ'כולללאעבודה'מ'4תוך1'ה'לרכב'כ'החלטק'ד1'הרדשלהתקנה,אטכקה5.3.2 ,
.השרותבמעבדתתבוצעההתקנה,חג'ערב

עצמיתהשתתפות.3
SGYK234DCדגם"קנווד"ג,מטטק'ד1'הרדר'למכשח"ש250בסךת'עצמת,להשתתכף,ככה,',ט'ככתב
המחיריםלמדדצמודיםאלהמים,טכ,סן[ו,434דגם"קנווד"ג,מטM3Pטק'ד,'רדר'למכשח"שכ35,א

.נזקאירועשלמקרהבכל,למ,יש,דיטק,הרדיי,כיטרכישתביוםלצרכן

חריגים.4
n'דבפרקהמפורטיםההגבליםיחולו,לעילהאמורלמרות1.4 ~ wo22לפוליסה.
טלפונים,קלטות,תקליטורים,רמקולים,קולייםאורמכשירים,אנטנותכוללאינוזהכיסויכתב2.4

Qולוחסלולרים ~ lluwהמבוטחהרכבשל.
.השירותלכתב2.2בטעיףמפורטיםאינםאשרלנזקיםכיסוי:כוללאינוזהכיסויכתב3.4
ולאוטייפרדיוהמבוטחברכבמותקןהיההנזקאירועבעתכיבכךמותנהזהכיסויכתב4.4

.תקיןדיטקרדיו
מכשירהתקנתורקאךאלא,כטפילפיצויזכותמקרהבשוםמקנהאינוזהשירותכתב5.4

.חלופידיטקרדיו
בתביעהוטיפולהודעה.5

נותןשלת,ר'השלמוקדהמבוטחכךעלע'ד,'ל'דלע.2.2ף'בטעכאמורנזקע,ר'אשלמקרהבכל1.5
ת,ר'השלמוקדר'עב'31כ-5578844'מסן,בטלכת,ר'הש

OilDI

ליטת,כהעתק,3כ-5583844:
גניבתאודותמשטרהאישור,,כ,חלדיטק,לרדיי,כיטהכוללתהמבוטחהרכבשלהמקיףהביטוח

D,הרדי " O1/דיטק,הרדי,א



2.
~

.השירותלמעבדתהרכבהובא,בעבודהיום,באותתקן,,,כ,החלהמכשיר

3.

~

.אירעכלבגיןלעיל3בסעיףכאמורעצמיתת,השתתכדמיישלםהשירותמקבל

.אשראיבכרטיס,אבמרמן,החליכדיסק,הרדיהתקנתביצעבמעדיבוצעהתשלום

4.

~

.התקנהאישורעלהשירותמקבליחתוםההתקנהבתום

כללייםתנאים.6
אתקיבל,השירותממעבדותלאחתכנההשירותמקבלכיבנהמותנהה,י,כיטכתב,כעלי,הכיט1.5

שלאשירותבתחנתדיסק,רדיהחלכת/ן,תיקיבוצע,במקרהבכלטכקהסרלמען.ממנההשירות
,כלשה,כטכי,צ,לככאי,המבוטחיהיהלא,השירותנותןשלהשירותמעבדותברשימתעה,כ,מ

.החלכה/ן,התיקבגין

הרכבשלהמקיףביטוחטת,ל,בכרש,במכצויןאםרקבתוקףיהיהה,י,כיטכתב,כעלי,הכיט2.5
.המבוטח

רש,במכ,נ,שאםאלא,המצורכתטה,ל,הכשלהסייגים,התנאיםלכלם,כ,ככה,י,כיטכתבתנאי3.5
.ה,י,כיטבכתב

חליפילרדיושרותמוקד

,5518844-03:טלי
~

Op:5583844-03
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לרגבשיוותחנילת
.עבורופרמיהושולמהברשימהבמפורשצוייןאםורקאךבתוקףהכיפוי

בזקטפט
.הבדיקהלהשלמתאישיכן,באידאג,הטסטמסמכי,הרכבאתייקחמקצועינציג.הטירחה,הנמןאתך,חט

.לביתךבחגרההרכבאתהנציגיביא,הבדיקהבגמר

.ח"ש75.-עצמיתת,השתתכ

"הזהבמנפך"שרות
.שתבחרבמוטךתיקון,אל,לטיכרכבךאתייקחמקצועיונציגהשרותלמוקדטלכן-בשבילךלעבוד,לנתן

עדבמוניתהטעה).במוטךהחשבוןסגירת,הרכבקבלתלשם,ננ,חשבעלמוניתתזמןן,תיק/ל,הטיכבגמר
.(חיובללאמ"קט4

.ח"ש75.-עצמיתת,השתתכ

בביתךהרכבשטיפת-קצףשרות
lDאבקשאיבתכולל,שתבחרמקוםבכל,אבביתךהרכבשלידניתשטיכה ' OI

~

הטקאי,ק,הכלטטבחלקי
.(בלבדדןבגושמבוצעהשירות).הכנימיים

.לשטיכהח"שט4.-עצמיתת,השתתכ

גלגלהחלפתשרות
.הגלגלאתיחליף,הרכבלמקוםיגיעמקצועיונציגהשרותמוקדאלחייג.תתאמץאל,בגלגלתקרשלבמקרה

.ביממהשעות24ניתןהשרות

.השרותמתחנותבאחת,חינםהתקרלתיקוןכאי,הנך,השרותהזמנתעם

.לקריאהח"שט5.-עצמיתת,השתתכ

Personal"שרות Map"
Dמרחקים,לים,מטל,בדרכיםהכונהשרות ' OI'

~
מענה,משוכלל,ממוחשבמוקד.בישראליעדלכליעדמכל

.חינםבשיחתאנושי,אישי

.שרותדמיללא

שירותנתנ
:הגדרות.1

!לצידםלהםהמיוחדתהמשמעותלהלןרטים,המכלמונחים,יהיה,שרותבכתב

.מ"בעלביטוחחברהמנורה-"החברהאוהביטוחחברת"1.1

.החברהי"עשהוצאה,תוקףבתטון4עדמסחרי,אכרטירכבביטוחליטת,כ-"הביטוחפוליפת"2.1

.תקכהביטוחטת,ל,כבעל-"תבוטח"3.1

אשר,הרשימהבדףנקובים,שכרטי,הביטוחליטת,בכהמבוטחהרכב-"לשרותהזכאיהרכב"4.1
Dבמסגרתבוטח "

IU

.טה,ל,הכ

.מטעמהאחרגורםכל,אמ"בעאטיטטנטשחרחברת-"השרותנותן"5.1

כעל,מהמוקד.ניידן,טלכמכל'585,א1-טט8-ט44-ט44ן,בטלכ,אטיטטנטשחרמוקד-"המוקד"5.1
.הצוםלאחרשעתייםעד14!טטמשעהרים,הכיכיוםערבלמעט,ביממהשעות24,בשבועימים7

.הביטוחטת,ל,בכהמבוטח-"השרותנוקבל"7.1

בזקטפט.2
.לביתכם,אותיחגיר,לרכבטסטהעברתלשם,רישוילמכוןמביתכםהרכבאתיקח,מטעמיננציג

:השירותים
!להלןרט,כמכ,השירותנותןבאמצעותהשרותלמקבל,יינתנלהלןרטים,המכהשרותים

,להביא,,ברכבלנהוג(הנציג-להלן)השרותנותןלנציגהמאשרכוח,,ייכעלהשרותמקבלהחתמת1.2
.הרישוילמכון

השרותנותןלנציג("טטט")רישוילמבחןההנמנהכט,לטהמקושרכוח,,יכשלחתוםטכחהעברת2.2
.השרותמקבלידיעל

פ
ממ פם
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התשלוםם,טכקבלתכן,בבנקששולםלאחרכט,הטאתהשרותלנותןיעבירהשרותמקבל3.2
השרותנותןי"עבבנקהתשלוםבוצע,ן,כ,לחיל.הרישוימבחןביצועלשםהרישויבמכוניהמבוקש ,

.השרותמקבלח"ע

בתוקףרכברשיון,לרכבהחובהביטוחתעודתאתכן,מגההתעודהלנציגלמטורהשרותמקבלעל4.2
.שלהלן8.4בסעיףרט,כמכ

~

טעלעולה,שאינבתשלוםהרכבבתיקוןצורך,ליקויקיים,במידהכימובהר2.
~

נציגיתקשר,ח"ש1
עלהתיקוןאת,השרותמקבלבאישוריבצע,לתיקון,אישוראתלבקשהשרותלמקבלהשרות
מקבלעלתחולהנוטףהמבחןביצועעלות.(חררooo(נוטףמבחןיבצע,השרותמקבלחשבון
לתוצאות,א/1התיקוןלטיבהשרותנותןהתחייבותמהנה,אינהשרותמקבלשל,אישור.השרות
.הרישוימבחן

איננהם,החלכ,א/1התיקוןטיב,א/1הרכבאתתיקןאשרהגורם,כלכהשרותמקבלמצדטענהכל5.2
.השרותנותןשל,ל,בטיכאיננהגם,,באחריות

טמעל,הינהליקוילתיקוןהנדרשהתשלום,במקרהבכל7.2
~

,דעתשיקול,כעל,במקרה,א/1ח"ש1
יבוצעלא-מתמשך,אמטובךהליקויתיקון,השרותנותןבמוקדהמשמרתת/אחראישלהבלעדי
.,לבעלייוחזרהרכב,התיקון

אתלשלםהשרותמקבלשל,מאחריותגורעיםאינםהרישוימבחןתוצאות,א/1התיקוןביצועאי8.2
בסעיףרט,כמכהשרותדמי

~
.שלהלן

זהבנושך
.בחירתכם,כעללמוטךמביתכםהרכבאתיקח,מטעמיננציג

:השירותים
!להלןרט,כמכ,השירותנותןבאמצעותהשרותלמקבל,יינתנלהלןרטים,המכהשרותים

.השרותלמקבלהנוחבמועד,במקוםהשרותמבצעמטעםהנציגהגעת,תאום1.3

ת,לתקכ,אישורעל,למוטך,להביא,,ברכבלנהוגלנציגהמאשרכוח,,ייכעלהשרותמקבלהחתמת2.3
.הרכברשיון,החובהביטוח

.השרותמקבללהנחייתבהתאםלמוטך,העברת,לשרותהזכאיברכבנהיגה3.3

.במוטךהתקבלהרכבכי1ו11דאבמוטךימתיןהנציג4.3

~

מוניתהזמנתלשםלמוקדלהתקשרהשרותמקבלרשאי,השרותלמקבלהתיקוןגמרהיודעלאחר3.
נותןח"עהמוניתמימון.התיקוןעבורתשלום,המתוקןהרכבלקיחתלשםלמוטך,הימצאממקום
.למוטךהלקוחמאתרמ"קט4למרחקעדהשרות

בסעיףרט,כמכלרכבהחובהביטוחתעודתאתכן,מגההתעודהלנציגלמטורהשרותמקבלעל5.3
.שלהלן8.4

מו/בזקטפט-כללי
~

זהבך
ן,תיק/י,רישמבחןלביצועאישינציגשרותיאת,הזכאותכת,תקלמשך,ללקוחיטכקהשרותנותן1.4

.ה,שרותבכתבלאמורף,בככ,בהתאםבמוטך

ישירותהשרותנותןישלם,,שבשליטתשהיאטיבהמכלהשרותאתלטכקהשרותמנותןנבצר2.4
קבועי,צ,ככהשרותמתןבמקוםיבואה,תשלום,(ח"שטט3)ח"שמאותשלוששלסךללקוח ,
.לכךבקשרהחברהכנגדטענהכלתהיהלאללקוח,,ללקוחמוטכם

rlהסרלמען3.4 ) DOלשרותהנלוהנוטף,אאחרתשלוםכלכולל,אינה,שרותכתב,כעלהשרות
תיקוניםאגרותתשלום,הרכבאחזקתבגיןתשלומים,דלקהוצאותתשלום!לרבות,,ממגנובע,א

.לשרותהזכאיברכב

לקבלתןהנכותאתלהעבירכאי,השרותמקבלאין,בלבדלשרותהזכאילרכב,יינתנהשרותים4.4
.לאחר

~

לשעותבהתאם,8!טט-13!ט3בשעות'1ימי,8!טט-17!טטבשעות'ה-'אבימיניתניםהשרותים4.
.הרישויני,מכ/טכים,המשל,הרישוימכונישלהכתיחה

הרמן,אלימהמיקוםמ"קט4עלעולה,שאיננבמרחקטך,מ/י,רישמכוןבאמצעותיינתןהשרות5.4
.טכים,המשל,הרכבאתלקבלהנציג

כן,אילת,הערבה,ענהחבל,הגולן,שומרון,יהודהבשטחילמעטהארץבכל,יינתנהשרותים7.4
שלהבלעדי,דעתשיקול,כעלהרכב,אהשרותנותןנציגשל,בטיחותאתלטכןהעלוליםשטחים

באנריםגםשרותליתןחייבלאאךרשאיהשרותנותן.הביטחוןרשויותהנחיות,כעל,אהשרותנותן
הבלעד,דעתשיקול,לכאלה



תעודת,ברכבהנהיגהלצורך,השרותנותןלנציגר,ימטהשרותשמקבלבכךמותנההשירותמתן8.4
המכטה,חובהביטוחשל,מ,קי.הרכברשיונותאת,נהגכלהמכסההרכבשלתקכהחובהביטוח

כי,מצהירהשרותנותן.השרותנותןידיעלהשרותלמתןתנאימהנהמקיףביטוחכן,,נהגכל
נותןנציגאתכולליםאינםאשר,בשםנקוביםנהגיםמכסהלעילכהגדרתהטה,ל,שהכבמקרה
במסגרתאת,1,מקיףבביטוחטה,מכיהיה,השרותאתיבצעאשר,שהנהגלכךידאגהואאני,השרות
רק,אךמכטהל"הני,הכיטכתבכי,בנאתמובהר.מבטחמטעםמחניקהשרותשנותןי,כיטכתב
.ה,שרותכתב,כעלהשרותמתןבעת,השרותאתשיבצעהנהגאת

.בטיחותיתסכנה,בקיימתאשרברכבינהגלאהשרותנותןנציג9.4

ן,טלכמכל'383,או-טט7-טט3-ט44ן,בטלכלמוקדנית,טלכיכנה,לשרותהשרותמקבלנזקק4.טו
הלקוחמבקש,בהמועדלכני(מביניהםהמוקדם,לכ)אחדעסקיםיום,אשעות24לכחות,נייד

.השרותאתלקבל

זהבמופך/בזקטפט-השרותדפי
לשבעיםהשוהבסךשרותדמיהשרותמקבלישלם,ה,שרותכתבכיעלשרותמתןשלמקרהבכל1.3 ,

התשלום.ו.ו.4טט2ביוםשכיורטםלצרכןהמחיריםלמדדצמוד,מ"מעכולל(ח"ש73)ח"שחמישה
דמיתשלוםכימובהר.השרותקבלתבמועד,על,בכהשרותאתשנותןהשרותנותןלידיישולם
,א/1הרישוימבחןלתוצאותהשרותנותןשלאחריותכלמטיל,אינ,הבטחהמהנה,אינהשרות
.כאלה,יתגל,במידה,ברכבליקוייםלתיקון,א/1המוטךתיקון

מבחןבוצע,די"מכן,באנוטףרישוימבחןלבצעהשירותמנותןנבצרשהיאטיבהמכל,במידה2.3
כתוצאהאם,א/1במוטךליקוייםמתיקוןכתוצאהאםהרישוימכוןשטחעניבתלאחרנוטףרישוי
'DOIJשירותדמיהשירותמקבלישלם,אחרתטיבהמכל

~
73)ח"שחמישה,לשבעיםהשנהבטך

דמיכימובהר.השירותנותן,בעבורשביצעהשניהרישוימבחן,הכעולותבגין,מ"מעכולל(ח"ש
הדורשותבטיחותתקלותתיקוןעקבהרישוימכוןעניבתשלבמקריםרק,למ,ישם,טכ,הנהשירות

ממכוןמ"ק2עדשלט,ברדייהיההמתקןהמוטךמקרהבכל,,חזרתבדיקהגם,מוטךאישורגם
.הרישוי

אי/טך,המסגירתלרבות"הב,טך,מ"השרותאתלבצעהשרותמנותןנבצרשהיאטיבהמכל,במידה3.3
מי,א/ת,השרנותןרשלנותלמעטאחרתטיבהמכלכתוצאהאם,א/1המוטךי"עהרכבקבלת
שרותדמיהשרותמקבלישלם,טכת,נקריאהשלבמקרה,השרותלמקבלהרכביוחגר,,מטעם

DOIJ'
~

.לעילכאמורמ"מעכולל(ח"ש73)ח"שחמישה,לשבעיםהשנהבטך

קצף
.שייבחרמקוםבכל,א,בביתהלקוחרכבשלידניתשטיכה

הטקאי,ק,הכלטטבחלקיל,טיכ,אבקשאיבתכולל,הרכבשלוכנימיתחיצוניתשטיכהכוללהשרות
.הכנימיים

.המיםאת,החשמלאתאףעימההמביאהחדשניתניקויניידתידיעלמתבצעתהשטיכה

.בלבדדןבגושניתןהשרות
.ו.ו.4טט2ביוםשכיורטםלצרכןהמחיריםלמדדצמוד,מ"מעכולל(ח"שט4)ח"שארבעים!שרותדמי

.השרותקבלתבמועד,על,בכהשרותאתשנותןהשרותנותןלידיישולםהתשלום

בדרכיםהכוונה
.אנושי,אישימענה,ממוחשבמוקדידיעלבדרכיםהכננהשרות

מטלולילגביעצותלקבל,מרחקיםלאמוד,נוחיםנטיעהמטלוליבבחירתע,טילתתבכדינועדהשרות
.בישראלהנטיעה

.שרותדמיללאניתןהשרות

גלגלהחלפת
.הגלגלהחלכת,בגלגלתקר,לאשר,הרכבלמקום,מטעמיננציגהגעת

:השירותים
!להלןרט,כמכ,השירותנותןבאמצעותהשרותלמקבל,יינתנלהלןרטים,המכהשרותים

הגלגלהחלכתאתיבצעאשר,לשרותהזכאיהרכבמצוי,בלמקוםהשרותנותןמטעםנציגהגעת1.8
.השרותבמוקדהקריאהמקבלתשעתייםעד,,כ,החלבגלגלהתקרבעל

לאחרשעתייםעד14!טטמהשעהרים,הכיכיוםערבלמעט,ביממהשעות24ניתניםהשרותים2.8
פ.הצוםתום

ממ פם
3111 מ



הערבה,ענהחבל,ן,מר,ש,דה,יהבשטחילמעטהארץבכל,נתנ,לעיל1.8בסעיףר,כאמתים,השר3.8 ,
הבלעדי,דעתל,שיקכיעלת,השרתן,ננציגשל,ת,בטיחאתלסכןלים,העלשטחיםכן,אילת
ת,שרליתןחייבלאאךרשאית,השרמבצע.ן,הביטחת,י,רשת,הנחיכיעל,את,השרתן,נשל
.הבלעדי,דעתל,שיקלכיאלהרים,,באגם

.ברכבתקיןכי,חלגלגלם,בקיתנה,מת,השר4.8

.(מים,א,ברגים)הם,חלק,חלכים,המהגלגליםחלקית,בתקינתנה,מת,השר5.8

.ת,השירת,מתחנבאחתם,תשלללאהתקרן,לתיקת,השירמקבלכאי,,ת,השירהזמנתעם5.8
(iהסרלמען DOהאכשרבמידת,בלבדהתקרן,תיקאתלל,כת,השיר.

גלגלהחלפת-השירותדתי.9
השנהבסךת,שרדמית,השרמקבלישלם,ה,ת,שרכתבכיעל,הכעלת,את,השרמתןשלמקרהבכל

ם,התשל.4.1.1סס2ם,בירסם,שכלצרכןהמחיריםלמדדד,צמ,מ"מעלל,כ(ח"שס5)ח"שלשישים
.ת,השרקבלתעד,במ,על,בכת,השראתתן,שנת,השרתן,נלידילם,יש

aקבלת.10 ~ nilwn-כללי
440-500-700-1'בטלאסיסטנטשחרקד,למנית,טלכיכנה,תים,מהשרלאינהת,השרמקבלמקקס1.1

כל,את,ה,דת,תע,אח,הביטליסת,כמסכר,הרכבמסכר,,בשםיזדהה,ניידן,מטלכ'585או
כרטיםכן,ה,ת,שרכתב'"DUתים,השרלקבלתהזכאית,השרכמקבל,ת,ה,למנתעלשידרשכרט
.ת,לשרהזכאיהרכבשליק,המד,הימצאם,מקעל

תים,השרלקבלתכזכאיקד,הממי,ברישכיע,מא,ה,איכלשהיומסיבה,למוקדהשרותמקבלכנהס2.1
,לכית,התחייבכתבעלת,השרמקבלחתם,י,,שלהאשראיכרטיסכרטיאתר,ימס,מהםאיזה,א
כי,יתברר,במידה,ת,השרמבצען,מחירלכינטי,,הרלת,השרת,עלא,במללשאתמתחייבא,ה

.תים,השרלקבלתהזכאית,השרמקבלבגדר,אינ

ת,שרכתבבמסגרתלים,כלשאינםתים,שירלגבית,אחריכלתהיהלאת,השירתן,לנכיבהר,מס3.1 ,
.ה

lהסרלמעןס4.1 ) DO,שחר,א/,ת,השרתן,נOJUO ' ON,/שייגרםנזקלכלאחראים,יהילאהחברה,א
למעט,סיבהמכל,ה,ת,שרכתבם,קיאי,אם,מקיצאה,כתשי,שלצדלכל,א/,ת,השרלמקבל
OJUOשחר,א/,ת,השרתן,נשלתם,אחרי ' ONלעילגדר,כמלרכב,שייגרסישיריםלנזקיםרק,אך
לחקיםרק,אךאחראייהיהת,השרתן,נ.סיבהמכל,ה,ת,שרכתבם,קיאי,אם,מקיצאה,כת

,בדי,עת,רשלנ,א/,,ת,מרשלנצאה,כת,א/,,תי,משרצאה,כתלעילגדר,כמלרכב,שייגרסישירים
.ת,השרתן,נשל

ע,לכגמבליאך,את,בכלל,כלשהםצאתיים,תלנזקיםאחראית,השרתן,ניהיהלאמקרהם,בשס5.1
ת,לתביע,אן,מממק,שאינמקבגיןיים,כיצ,איים,צכת,נ,חסר,אח"רלמניעת,ר,האמת,בכללי
,לנזקיםת,אכשרבדברדעה,הת,השרתן,לנניתנהאםאף,,כלשהשלישימצדח,הלקנגדכלשהן
בדי,מעמיבת,לטתהיה,עלגםל,תחלעילר,כאמת,האחריהגבלת.כאלהת,תביע,אהכסדים

.ת,השר,ת,נשליחי,א
שמאיקביעתכיעל,נציג/ת,השירתן,נבאשמתת,השירמתןבעתארעהאשרנה,תאשלבמקרהס5.1

הכרשיסכת,בתהמקבגיןהעצמיתת,ההשתתכם,סכ,אהמקם,סכאתת,השרתן,נישלםסמך,מ
מביןך,הנמלכי,הרכבליסת,כש,חידבמסגרתטח,המבעל,ל,שיחנה,מהתאצאה,כתכרמיה

ת,השירתן,נכלכיה,בענייןסכת,נטענהכלעלמראשתר,,מת,השירמקבל.ל"הנמים,הסכשני ,
.,מטעםמי,א/

,מנהיגת,א/,,ת,מרשלנצאה,כת,נגרםכיכח,יאשרחניהח",ד/עה,תנעבירתבגיןח",דשלבמקרהס7.1
מקבלאתישכה,אאה,במלח",הדת,בעלת,השרתן,נישא,ת,לשרהזכאיברכבת,השרתן,נשל

מקת,המנ,ת,השרמקבלדרישתם,מיימים7ך,תם,בתשלת,השרמקבלנשא,במידהת,השר ,
.בכתבכחת,המ

בשל,א/,ת,השרמקבלת,רשלנבשלארעהנה,התא/ח",הדבהםבמקריםחל,אינלעילר,האמס8.1
לכלאחראית,השרמבצעאיןכן,כס.(ר,אסם,במקת,לחנ,ראת,הן,כג)ת,השרתן,לנ,תי,הנחי
.,כלשהשי,שלצד,אאחרת,שרתן,ני"עתגרמנהאשרתביעה,א/,נזק,א/,נה,תא

השרותכתבשלתוקפותקופת.11
ח,,תד,החברהי"עשתיקבעככית,לשרת,השרמקבלשל,ת,כא,לף,ככה,ת,שרכתבשל,קכ,ת

טלה,בת,לשרי,המנשל,ת,כא,כי,ת,השרתן,לנ,החברהדיעה,ה.לעתמעתת,השרתן,לנ,טח,למב
תן,נשלדעה,הכלללאאת"ה,ת,שרכתבגםמטי,ט,אכן,באיסתיים,קכה,תכת,תקשהסתיימה,א

.ת,השרלמקבלת,השר

ארציושירותמידעמוקד
440-500-700-1

'585סלולרימטלפוןמקוצרחיוגש8 ם
פ
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