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פולי)ה זו היא חוזה

בי1 הפניק) חברה לביטוח בע”מ - (להל1: ”המבטח”)

לבי1 המבוטח ששמו נקוב במיפרט - (להל1: ”המבוטח”)

תקופת  למש&  המבוטח  את  לשפות  ביטוח,  דמי  תמורת  המבטח  מ5כי3  לפיה 

נזק  ובשל  נזק שיגר3 לרכב המבוטח עקב מקרה הביטוח  הביטוח בשל אבד: או 

הביטוח,  דמי  הכי5וי):  היק=  (להל:  זו  פולי5ה  תנאי  לפי  הכל  שלישי  צד  לרכוש 

פי  על  האחריות  וגבולות  המחירו:  ש3  העצמית,  ההשתתפות  הביטוח,  תקופת 

פרק ג’ נקובי3 במיפרט המהווה חלק בלתי נפרד מפולי5ה זו.

מבוטח נכבד,

נא עיי1 בתנאי הפולי)ה, )כומיה והגבלותיה.

אC מצאת פרט הטעו1 תיקו1 נא החזר הפולי)ה למשרדנו בצירוA הערותי@.

הפולי5ה נו5חה בלשו: זכר. בכל מקו3 בו צויי: לשו: זכר יש להתייח5 כאילו צוי: ג3 לשו: נקבה בהתא3 לעניי:.
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מבוטח/ת נכבד/ה,

פולי5ה זו והמי5מכי3 הנו5פי3 המצורפי3 אליה, דהינו הצעת הביטוח, המיפרט 

וכ: תו5פות נו5פות שצורפו או יצורפו בעתיד, מהווי3 את חוזה הביטוח בי:: הפניק5 

חברה לביטוח בע”מ (להל: ”המבטח”). לבי: המבוטח ששמו מפורש ברשימה (להל: 

”המבוטח”).

זו מ5כי3 המבטח, תמורת דמי ביטוח, לשפות את המבוטח למש&  לפי פולי5ה 

הביטוח  מקרה  המבוטח עקב  לרכב  שיגר3  נזק  או  אובד:  בשל  הביטוח,  תקופת 

הכי5וי”). ”היק=  (להל::  זו  פולי5ה  תנאי  לפי  הכל  שלישי  צד  לרכוש  נזק   ובשל 

דמי הביטוח, תקופת הביטוח, ההשתתפות העצמית וגבולות האחריות על פי פרק 

ג’ נקובי3 ברשימה המהווה חלק בלתי נפרד מפולי5ה זו.

מכל 5כו3 של תגמולי הביטוח וההוצאות תנוכה ההשתתפות העצמית.

בפולי5ה,  מפורטות  ”המבטח”  ושל  המבוטח,  של&,  ההדדיות  והחובות  הזכויות 

והביטוח על פיה יחול ע3 ה5דרת תשלו3 דמי הביטוח המצוייני3 ברשימה.

פולי5ה זו נכתבה על פי:

תקנות הפיקוח על עי)קי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ”ו-1986   .1

כולל התיקוני3 לתקנות.

ההוראות המפורטות בחוק חוזה הביטוח התשמ”א-1981 על תיקוניו שהותקנו   .2

על פיו.

חוק הפיקוח על שירותיC פיננ)יC (ביטוח) התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו   .3

על פיו.

דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי [נו)ח חדש], התש”ל-1970 על תיקוניה.  .4

לתשומת לב:

גו=: את נזקי הגו= יש לבטח בנפרד בהתא3 להוראות החוק. תנאי הביטוח  נזקי 

ביטוח החובה  פי תעודת  ביטוח החובה. הכי5וי על  ובתעודת  א’  מפורטי3 בפרק 

יחול א& ורק לאחר תשלו3 דמי הביטוח והחתמת התעודה בחותמת בנק. 

 "הפניק- זהיר" פולי-ה לביטוח רכב פרטי ומ-חרי קל (עד 3.5 טו9)
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"הפניק) זהיר" פולי)ה לביטוח רכב פרטי ומ)חרי קל (עד 3.5 טו1)

פרק א’ Q פולי)ה לביטוח חובה 
(לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי [נו)ח חדש], התש”ל-1970)

פולי5ה זו היא חוזה בי: המבטח לבי: בעל הפולי5ה שלפיו מ5כי3 המבטח, בכפו= לתנאי 
פולי5ה זו, לשל3 תגמולי ביטוח, בקרות מקרה הביטוח בתקופת הביטוח.

הגדרות 1
בפולי)ה זו

בעל הפולי)ה - מי שהתקשר ע3 המבטח בפולי5ה זו ושמו נקוב 
בתעודת הביטוח כבעל הפולי5ה.

וכל  כדי:  ברכב  המחזיק  הרכב,  בעל  הפולי5ה,  בעל   - המבוטח 
המשתמש ברכב בהיתר מאת מי מה3.

המבטח - הפניק5 חברה לביטוח בע”מ

הרכב - כלי הרכב המנועי אשר פרטיו נקובי3 בתעודת הביטוח.

חוק הפיצוייC - חוק פיצוייC לנפגעי תאונות דרכיC, התשל”ה-1975.

בעת  הרכב,  מעורב  היה  שבה  דרכי3  תאונת   - הביטוח  מקרה 
לפי  המבוטחות  מהמטרות  יותר  או  לאחת  המבוטח  את  ששימש 
תנאי הפולי5ה, ושבה נגר3 נזק גו= לנפגע, וכ: מאורע אשר החבות 

בגינו מכו5ה לפי 5עי= 3(ב) לפולי5ה זו;

תאונת דרכיC* - מאורע שבו נגר3 לאד3 נזק גו= עקב שימוש ברכב 
שאירע  מאורע  ג3  דרכי3  כתאונת  יראו  תחבורה;  למטרות  מנועי 
עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של 
א3  א=  נ5יעתו,  לכושר  חיוניי3  שה3  אחר  חומר  בשל  או  הרכב 
פגיעה  וכ: מאורע שנגר3 עקב  לרכב,   Qגור3 שמחו אירעו על-ידי 
ברכב שחנה במקו3 א5ור לחנות בו או מאורע שנגר3 עקב ניצול 
שינה  לא  כאמור  השימוש  ובלבד שבעת  הרכב,  של  המיכני  הכוח 
מאורע  דרכי3  כתאונת  יראו  לא  ואול3  המקורי;  ייעודו  את  הרכב 
שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוו: כדי לגרו3 נזק לגופו או 
ידי  ולא על  והנזק נגר3 ע”י המעשה עצמו  לרכושו של אותו אד3, 

השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי;

נזק גוA* - מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי לרבות 
פגיעה בהתק: הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגו= שהיה מחובר לגו= 

הנפגע בעת אירוע תאונת הדרכי3;

שימוש ברכב מנועי* - נ5יעה ברכב, כני5ה לתוכו או ירידה ממנו, 
ברכב,  תיקו:-דר&  או  טיפול-דר&  גרירתו,  או  דחיפתו  החנייתו 
שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אד3 אחר שלא במ5גרת עבודתו, 
לרבות הידרדרות או התהפכות של הרכב או התנתקות או נפילה 
של חלק מהרכב או מטענו תו& כדי נ5יעה  וכ: התנתקות או נפילה 
כאמור מרכב עומד או חונה, שלא תו& כדי טיפולו של אד3 ברכב 
כשהרכב  פריקתו,  או  מטע:  של  טעינתו  ולמעט  עבודתו  במ5גרת 

עומד;



הפניק- חברה לביטוח בע”מ  300203061 מהדורת יולי 2016 
5

 "הפניק1 זהיר" פולי1ה לביטוח רכב פרטי ומ1חרי קל (עד 3.5 טו")

נפגע* - אד3 שנגר3 לו נזק גו= בתאונת דרכי3, למעט א3 נגר3 
מפגיעת איבה כמשמעותה בחוק התגמוליC לנפגעי פעולות איבה, 

התש”ל-1970;

לתשומת לב@, ההגדרה המחייבת היא ההגדרה המופיעה בחוק   *
הפיצוייC במועד קרות מקרה הביטוח.

פקודת הביטוח - פקודת ביטוח רכב מנועי [נו)ח חדש], התש”ל-1970;

תגמולי ביטוח - 5כומי3 שעל המבטח לשל3 בגי: נזק גו= שנגר3 
לנפגע בקרות מקרה הביטוח, לפי תנאי פולי5ה זו;

לפי  זו,  פולי5ה  בשל  המבטח  שהוציא  תעודה   - הביטוח  תעודת 
על  הפיקוח  לתקנות   7 תקנה  לפי  או  הביטוח  לפקודת   9 5עי= 
רכב  של  חובה  לביטוח  חוזה  (תנאי  (ביטוח)   Cפיננ)יי  Cשירותי

מנועי), התש”ע-2010, והמהווה  חלק בלתי נפרד מפולי5ה זו;

הביטוח  תחילת  בתארי&  המתחילה  התקופה   - הביטוח  תקופת 
הנקוב בתעודת הביטוח, א& לא לפני המועד שבו הוחתמה תעודת 
הביטוח בחותמת הבנק, ומ5תיימת בחצות בתארי& פקיעת הביטוח 
הנקוב בתעודת הביטוח; לעניי: זה, ”חותמת הבנק” - לרבות חותמת 
שהפיק מבטח בתיאו3 ע3 בנק, שהמפקח, כהגדרתו בחוק הפיקוח 
על שירותיC פיננ)ייC (ביטוח), התשמ"א-1981, אישר כי יש בה כדי 

להבטיח את מטרות פקודת הביטוח;

מונח שלא הוגדר ב5עי= 1 יפורש כמשמעותו, במועד קרות מקרה פרשנות2
הביטוח, בחוק הפיצויי3 או בפקודת הביטוח, לפי העניי:.

בכפו= לתנאי פולי5ה זו, מבטח יחוב לפי הוראות 5עי= 3 לפקודת חבות המבטח3
הביטוח, לאמור:

כל חבות שהמבוטח עשוי לחוב לפי חוק הפיצויי3;א

לחוב ב עשוי  שהמבוטח  (א),  קט:  5עי=  לפי  שלא  אחרת,  חבות 
או עקב  מנועי  ברכב  השימוש  ידי  על  לאד3  שנגר3  גו=  נזק  בשל 

השימוש בו;

נזק גו= שנגר3 למבוטח בתאונת דרכי3.ג

השתתפות 4
עצמית

מבטח יהיה רשאי לנכות דמי השתתפות עצמית לנהג ששמו נקוב א
בדבר  תניה  של  לקיומה  התנאי3  כל  בהתקיי3  הביטוח  בתעודת 
(השתתפות  מנועי  רכב  ביטוח  תקנות  לפי  עצמית  השתתפות 
עצמית)(הוראת שעה), התש5”ט-2008, ובכלל זה שבעל הפולי5ה 
בחר בפולי5ה אשר כוללת תניה בדבר השתתפות עצמית, שבחירה 
זו תועדה על ידי המבטח וכ: שבתעודת הביטוח נרש3 שהפולי5ה 
כוללת תניה בדבר השתתפות עצמית, בהתא3 לתקנות האמורות.
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מתגמולי ב לנכות  המבטח  שרשאי  העצמית  ההשתתפות  דמי 
ובהתקיי3  זו  פולי5ה  לפי  המכו5ה  ביטוח  בקרות מקרה  הביטוח, 
התנאי3 שב5עי= קט: (א), יחושבו לפי 5וג הנזק שנגר3 ולא יעלו על 
25,000 שקלי3 חדשי3 בגי: נזק שאינו נזק ממו: ו- 7 ימי עבודה בגי: 

אבד: השתכרות.

תחולה 5
טריטוריאלית

חבות המבטח לפי פולי5ה זו חלה א3 מקרה הביטוח ארע בשטח 
מדינת ישראל או באזורי3 ובשטחי3 המפורטי3 ב5עי= 3(ג) לפקודת 
הביטוח, בכפו= לאמור בו, א& מבלי לפגוע בכלליות 5עי= 2(א1) 

לחוק הפיצויי3.

מטרות 6
השימוש

המותרות

חבות המבטח לפי פולי5ה זו חלה רק א3 בעת קרות מקרה הביטוח א
שימש הרכב את המבוטח לאחת או יותר ממטרות אלה

המבוטח 1 של  ע5קיות  מטרות  או  פרטיות  חברתיות,  מטרות 
שאינ: נכללות בפ5קאות (2) עד (4) להל:.

מטרה ע5קית של מבח: נהיגה מטע3 רשות הרישוי (”ט5ט”) 2
מעשית  השתלמות  שאינה  נהיגה,  הוראת  של  ע5קית  ומטרה 
ובלבד שמטרות  213א לתקנות התעבורה,  לפי תקנה  בנהיגה 

אלה צוינו במפורש בתעודת הביטוח.

שכר 3 תשלו3,  כנגד  ברכב,  נו5עי3  ה5עת  של  ע5קית  מטרה 
בתעודת  במפורש  צוינה  שהמטרה  ובלבד  אחרת,  תמורה  או 

הביטוח.

מטרה ע5קית של חילוQ או גרירה של רכב מנועי, כנגד תשלו3, 4
במפורש  צוינה  שהמטרה  ובלבד  אחרת,   תמורה  או  שכר 

בתעודת הביטוח.

על אA האמור ב)עיA קט1 (א), אי1 פולי)ה זו מכ)ה שימוש ברכב ב
מנועי על ב)י) חוזה שכירות אC המשכיר השכיר את הרכב דר@ 
עי)וק, אלא אC כ1 מטרה זו צוינה במפורש בתעודת הביטוח; לעני1 
זה, ”חוזה שכירות” - למעט חוזה לי)ינג-תפעולי או חוזה מקח-

אגב-שכירות (לי)ינג מימוני).

על אA האמור ב)עיA קט1 (א), אי1 פולי)ה זו מכ)ה שימוש בכלי ג
תחרותי שנית1 עליו רישיו1 כלי תחרותי, למעט שימוש בכלי כאמור 
בעת נהיגה )פורטיבית בקטע קישור או בעת נהיגה שאינה נהיגה 
)פורטיבית, שהותרה לפי )עיA 12(ד) לחוק הנהיגה ה)פורטיבית, 
מכ)ה  ואינה  ה)פורטיבית),  הנהיגה  חוק   - (להל1  התש)”ו-2005 
רכב  כלי   Uמירו של  מוטורי  )פורט  למטרות  מנועי  ברכב  שימוש 
לעני1  ה)פורטיבית;  הנהיגה  חוק  לפי  להוראות  בניגוד  שנעשה 
)עיA קט1 זה, ”כלי תחרותי”, ”נהיגה )פורטיבית”, ו”קטע קישור” 
 - כלי תחרותי”  ו”רישיו1  הנהיגה ה)פורטיבית,  בחוק   Cכהגדרת  -

כמשמעו ב)עיA 6 לחוק האמור.
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7 Cבני אד
 Cהרשאי

לנהוג ברכב

רק בעל הפולי)ה, בעל הרכב, המחזיק ברכב כדי1 וכל המשתמש א
ברכב בהיתר מאת מי מהC רשאיC לנהוג ברכב.

שהוצאה ב ביטוח  בתעודת  נקבע  (א),  קט1   Aב)עי האמור   Aא על 
לאופנוע או לרכב המ)ווג "מונית" ברישיו1 הרכב, כי חבות המבטח 
תכ)ה נהיגה ברכב רק בידי מי ששמו נקוב בתעודת הביטוח, רשאי 

לנהוג ברכב רק מי ששמו נקוב בתעודת הביטוח כאמור.

פטור  זה,   Aעי( הוראות  לפי  בו  לנהוג  רשאי  שאינו  מי  ברכב  נהג 
המבטח מחבותו לפי פולי)ה זו.

מבטח פטור מחבותו לפי פולי)ה זו אC הנוהג ברכב לא היה בעל ארישיו1-נהיגה8
רישיו1 נהיגה בר תוקA בישראל לנהיגת כלי רכב מ)וג כלי הרכב 
לנפח  המתאימה  בדרגה  נהיגה  רישיו1  בעל   - ובאופנוע  המבוטח, 
תנאי  של  הפרה  יראו  לא  זה  קט1   Aעי( לעניי1  ה)פקו;  או  המנוע 

.Aמתנאי רישיו1 הנהיגה כנהיגה ללא רישיו1 נהיגה בר תוק

על א= האמור ב5עי= קט: (א) -ב

הנוהג 1 א3  זו  פולי5ה  לפי  מחבותו  פטור  יהיה  לא  המבטח 
קט:  ב5עי=  כאמור  תוק=  בר  נהיגה  רישיו:  בעל  היה  ברכב 
קרות  למועד  החודשי3 שקדמו   24 במועד כלשהו במש&  (א), 
היה  לא  הביטוח  מקרה  קרות  ובלבד שבעת  הדרכי3,  תאונת 
הוראות  לפי  כאמור  נהיגה  ברישיו:  להחזיק  או  מלקבל  פ5ול 
די:, החלטות בית-משפט או רשות מו5מכת  שבחיקוק, פ5ק 

אחרת.

מעשית 2 השתלמות  למטרת  היה  מנועי  ברכב  השימוש  א3 
מבח:  או  התעבורה  לתקנות  213א  לתקנה  בהתא3  בנהיגה 
יהיה המבטח  נהיגה מטע3 רשות הרישוי (להל: - ט5ט), לא 
פטור מחבותו לפי פולי5ה זו, ובלבד שהנוהג ברכב הוא תלמיד 
להוראת  רישיו:  בעל  מו5מ&  נהיגה  מורה  בידי  המלווה  נהיגה 
בוח: מו5מ&  בידי  או שהנוהג ברכב בעת הט5ט מלווה  נהיגה 

מטע3 משרד התחבורה.

חובת הגילוי9
והפרתה

הציג המבטח לבעל הפולי5ה, טר3 כריתת חוזה הביטוח, שאלה א
בעניי: שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח 5ביר לכרות את 
על  להשפיע  יכול  אשר  מידע  המבקשת  שאלה  או  הביטוח  חוזה 
חישוב שיעור דמי הביטוח (להל: - שאלת חיתו3), על בעל הפולי5ה 

להשיב על שאלת החיתו3 תשובה מלאה וכנה.

שאלות חיתו3 ותשובות בעל הפולי5ה עליה:, יתועדו אצל המבטח ב
ה5פח),   - (להל:  הביטוח  לתעודת  יצור=  אשר  ב5פח  ויפורטו 
במתכונת שיורה עליה המפקח על הביטוח; לא פעל המבטח לפי 
הוראות 5עי= קט:  זה לא יהא זכאי ל5עדי3 המפורטי3 ב5עי= קט: 

(ג).
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מלאה ג הייתה  שלא  תשובה  חיתו3  לשאלת  הפולי5ה  בעל  השיב 
וכנה בעת שניתנה, ובשל התשובה נקבעו דמי ביטוח נמוכי3 מדמי 
הביטוח שהיו נקבעי3 אילו היה בעל הפולי5ה עונה תשובה מלאה 
וכנה, או שבשל התשובה כאמור ה5כי3 המבטח לכרות את חוזה 
הביטוח א= שלא היה מ5כי3 לכ& אילו ניתנה תשובה מלאה וכנה, 
וקרה מקרה הביטוח בטר3 בוטל חוזה הביטוח, יחולו הוראות אלה:

נפגע בעל הפולי5ה עקב מקרה הביטוח, ישל3 בעל הפולי5ה 1
לבעל  המגיע  לפיצוי  השווה  ב5כו3  מו5כ3  פיצוי  למבטח 
לחוק  4(א)(3)  5עי=  לפי  ממו:  נזק  שאינו  נזק  בשל  הפולי5ה 

הפיצויי3, א& לא יותר מ- 10,000 שקלי3 חדשי3;

בלי לגרוע מ: האמור בפ5קה (1), ישל3 בעל הפולי5ה למבטח 2
פיצוי מו5כ3 ב5כו3 של 2,500 שקלי3 חדשי3 בעד כל נפגע 
ידי המבטח עקב מקרה  יפוצה על  שאינו בעל הפולי5ה אשר 
שישול3 לכל  הפיצויי3  5כו3  יותר ממחצית  לא  א&  הביטוח, 
נפגע כאמור, ובלבד ש5כו3 הפיצוי המו5כ3 הכולל לפי פ5קה 

זו לא יעלה על 10,000 שקלי3 חדשי3.

מבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעי3 לבעל הפולי5ה בגי: ד
נזק שאינו ממוני עקב פגיעתו בתאונה, את 5כומי הפיצוי המו5כ3 
קיזוז  הודעת  הפולי5ה  לבעל  שימ5ור  ובלבד  (ג),  קט:  5עי=  לפי 
את  לקזז  מתכוו:  הוא  בגינ3  אשר  המבטח  נימוקי  בה  שיפורטו 

ה5כומי3 כאמור.

ידע ה א3  (ג)  קט:  5עי=  לפי  מו5כ3  לפיצוי  זכאי  יהיה  לא  מבטח 
בעל  שתשובת  הביטוח,  חוזה  כריתת  בעת  לדעת,  היה  שיכול  או 
וכנה  אינה מלאה  כפי שפורטה ב5פח,  חיתו3,  הפולי5ה לשאלת 

או שגר3 לכ& שתשובתו של בעל הפולי5ה לא היתה מלאה וכנה.

מבטח לא יהיה זכאי לכל 5עד או תרופה, למעט פיצוי מו5כ3 לפי ו
הוראות 5עי= קט: (ג), ככל שהוא זכאי לו לפי הוראות אותו 5עי= 
קט:, בכל הנוגע לחובות הגילוי וההודעה של בעל הפולי5ה, לרבות 

בשל כל אחד מאלה:

אי גילוי נאות של פרטי3 שעליה3 נשאל בעל פולי5ה;1

ה5תרת מידע בידי בעל פולי5ה;2

מת: תשובה שאינה נכונה על ידי בעל פולי5ה;3

אי מת: הודעה מאת בעל פולי5ה על החמרת ה5יכו:.4
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הודעה על 10
קרות מקרה 

הביטוח ובירור 
חבות המבטח

יודיע עליו המבוטח למבטח מיד לאחר שנודע א קרה מקרה ביטוח, 
לו על כ&.

את ב לכ&,  שנדרש  לאחר  זמ: 5ביר  תו&  למבטח,  ימ5ור  המבוטח 
אינ3  וא3  והיקפה,  החבות  לבירור  הדרושי3  והמ5מכי3  המידע 

ברשותו עליו לעזור למבטח להשיג3.

על ג אחר  מקור  מכל  או  מהמבוטח  הודעה  המבטח  שקיבל  לאחר 
קרות מקרה הביטוח, יעשה המבטח מיד את הדרוש לבירור חבותו 
ויודיע למבוטח א3 החליט להכיר בחבותו לכי5וי מקרה הביטוח; 
עותק מהודעת המבטח יישלח ג3 לנפגע ולכל צד שלישי אשר תבע 

מהמבטח תגמולי ביטוח בגי: מקרה הביטוח.

טיפול 11
בתביעות 
צד שלישי

או הלי& א בכל תביעה  הטיפול  עצמו את  ליטול על  רשאי  המבטח 
משפטי שהוגשו או עלולי3 להיות מוגשי3 כנגד המבוטח או לנהלו 
וכ: רשאי המבטח להגיש בש3 המבוטח הלי&  בשמו של המבוטח 

משפטי הדרוש להגנה על זכויות המבטח.

למבטח יהיה שיקול דעת מלא בניהול ההליכי3 המפורטי3 ב5עי= ב
וביישוב כל הלי& כאמור, לרבות בדר& של פשרה בשמו  (א)  קט: 
של המבוטח, ובלבד שלא יהיה בכ& כדי להטיל על המבוטח חבות 
שלא תכו5ה על ידי המבטח, למעט הפיצוי המו5כ3 לפי 5עי= 9(ג).

על המבוטח לשת= פעולה ע3 המבטח לש3 ביצוע ומימוש 5מכויות ג
המבטח כמפורט ב5עי= זה.

12Aתכו Cתביעתו תשלו חשבו:  על  תכו=  תשלו3  המבטח  מ:  לקבל  זכאי  הנפגע 
ובתקנות  הפיצויי3  לחוק   5 ב5עי=  הקבועי3  ובתנאי3  בנ5יבות 

שלפיו.

חריגיC לביטוח 13
לפי פולי)ה זו

בלי לגרוע מ1 האמור בפולי)ה זו, לא יהיה המבטח חייב בתשלוC א
תגמולי ביטוח לפיה לנפגעיC אלה:

מי שגרC לתאונה במתכוו1;1

מי שמתקייC בו האמור ב)עיA 7(2) לחוק הפיצוייC, לאמור נהג 2
ברכב מבלי שנטל רשות מבעל הרכב או ממי שהחזיק בו כדי1, 

וכ1 מי שמצוי ברכב ביודעו שנוהגיC בו כאמור;

מי שהרכב שימש לו או )ייע בידו לביצוע עבירה פלילית שנקבע 3
לה עונש מא)ר לתקופה העולה על שלוש שניC (עבירת פשע).

יהיה חייב בתשלוC כלשהו לפי הפולי)ה בשל חבות ב המבטח לא 
שבחוזה שאינו הפולי)ה.
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פטירת בעל14
הפולי)ה

יורש הרכב, א לידי  בפולי5ה  הפולי5ה, תעבור הבעלות  בעל  נפטר 
ויראו את היורש כבעל הפולי5ה.

א3 לאחר פטירת בעל הפולי5ה בוטח הרכב בפולי5ת ביטוח נו5פת ב
תתבטל  הביטוח,  פקודת  דרישות  לפי  הוצאה  אשר  זו  לפולי5ה 
פולי5ה זו ביו3 כני5תו לתוק= של הביטוח הנו5= כאמור, והמבטח 
ישיב ליורש הרכב את החלק היח5י מדמי הביטוח ששולמו; החלק 
הביטוח שגבה המבטח,  דמי  ידי הכפלת  יחושב על  היח5י כאמור 
תו3 תקופת  עד  הביטול  במועד  שנותרו  הימי3  מ5פר  ביח5 שבי: 
הביטוח המקורית, ובי: מ5פר הימי3  שבתקופת הביטוח המקורית.

ביטול הפולי)ה15
על ידי בעל 

הפולי)ה

בעל הפולי5ה רשאי, בהודעה למבטח, לבטל פולי5ה זו בכל עת א
א= לפני תו3 תקופת הביטוח.

בוטלה הפולי5ה לבקשת בעל הפולי5ה, יחזיר בעל הפולי5ה את ב
תעודת הביטוח המקורית למבטח כתנאי מוקד3 לכני5ת הביטול 
לתוק=; אבדה תעודת הביטוח המקורית, נגנבה או הושחתה, ימ5ור 
בעל הפולי5ה למבטח הצהרה בכתב שתיחת3 בפני המבטח או 
5וכ: הביטוח בדבר נ5יבות האבד:, הגניבה או ההשחתה שיצוי: בה 

כי הרכב עדיי: בבעלותו או בחזקתו (להל:- ההצהרה).

ביטול הפולי5ה על ידי בעל הפולי5ה ייכנ5 לתוקפו במועד החזרת ג
תעודת הביטוח המקורית או מ5ירת ההצהרה למבטח.

הפולי5ה ד לבעל  המבטח  יחזיר  זה,  5עי=  לפי  הפולי5ה  בוטלה 
בהקד3, ולא יאוחר מ-14 ימי3 מהמועד שבו נכנ5 הביטול לתוק=, 

את דמי הביטוח ששולמו, בהפחתת 5כומי3 אלה:

בעד תקופה של עד שבעה ימי3 שבה3 הייתה הפולי5ה בתוק=, 1
לרבות א3 לא נכנ5ה לתוק= - 5% מדמי הביטוח השנתיי3.

הפולי5ה 2 הייתה  שבה3  ימי3  שבעה  על  העולה  תקופה  בעד 
מדמי   0.3% בצירו=  השנתיי3  הביטוח  מדמי   5%  - בתוק= 

הביטוח השנתיי3 בעד כל יו3 ביטוח, החל ביו3 השמיני.

על א= האמור ב5עי= קט: (ד), ביטל בעל הפולי5ה את הפולי5ה ה
עקב גניבת הרכב המבוטח, העברת הבעלות על הרכב לאד3 אחר, 
יחיד  יציאתו מכלל שימוש או עקב פטירת הנהג ששמו נקוב כנהג 
בתעודת הביטוח, יחזיר המבטח לבעל הפולי5ה את החלק היח5י 
מדמי הביטוח ששולמו. החלק היח5י כאמור יחושב על ידי הכפלת 
שנותרו,  הימי3  מ5פר  שבי:  ביח5  המבטח  שגבה  הביטוח  דמי 
במועד הביטול, עד תו3 תקופת הביטוח המקורית ובי: מ5פר הימי3 

הנכללי3 בתקופת הביטוח המקורית.

יתו5פו ו (ד),  קט:  ב5עי=  כאמור  המוחזרי3  הביטוח  דמי  ל5כו3 
5מו&  שפור35  המדד  מ:  לצרכ:  המחירי3  למדד  הצמדה  הפרשי 
דמי  ועד למדד שפור35 5מו& לפני החזרת  לפני תחילת הביטוח 

הביטוח.
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ג3 א3 ז זה  ביטוח לפי 5עי=  זכאי להחזר דמי  יהיה  בעל הפולי5ה 
ביטוח שאירע  ביטוח בשל מקרה  הוגשה תביעה לתשלו3 תגמולי 

לפני מועד ביטול הפולי5ה.

ביטול הפולי)ה16
על ידי המבטח

מבטח רשאי לבטל את הפולי5ה לפני תו3 תקופת הביטוח בשל א
מרמה מצד בעל הפולי5ה או בשל אי גילוי נאות של פרטי3 שנשאל 
בכתב  בהודעה  תבוטל  הפולי5ה  הפולי5ה;  הוצאת  טר3  עליה3 
אשר תכלול את הנימוקי3 לביטול (להל: - הודעת ביטול) ותימ5ר 
לבעל הפולי5ה ביד כנגד אישור מ5ירה או שתישלח לבעל הפולי5ה 
ימי3 לפחות לפני התארי& שבו  ואחד  והכל עשרי3  בדואר רשו3, 
תתבטל הפולי5ה; נשלחה הודעת הביטול בדואר רשו3, יראו את 
תארי& חתימת בעל הפולי5ה על גבי אישור המ5ירה כתארי& מת: 
את  למבטח  יחזיר  ביטול,  הודעת  הפולי5ה  בעל  קיבל  ההודעה; 
תעודת הביטוח המקורית מיד ע3 כני5ת ביטול הפולי5ה לתוק=, 
ואול3 אי: באי החזרת התעודה כאמור כדי למנוע את כני5ת ביטול 

הפולי5ה לתוק=.

ולא ב בהקד3  הפולי5ה  לבעל  יחזיר  הפולי5ה,  את  המבטח  ביטל 
ימי3 מהמועד שבו החזיר בעל הפולי5ה את תעודת  יאוחר מ-14 
הביטוח  מדמי  היח5י  החלק  את  למבטח,  המקורית  הביטוח 
ששולמו, וא3 תעודת הביטוח המקורית אבדה, נגנבה או הושחתה - 
לא יאוחר מהמועד שבו מ5ר בעל הפולי5ה למבטח הצהרה בכתב, 
או  נ5יבות האובד:  5וכ: הביטוח בדבר  או  שנחתמה בפני המבטח 

ההשחתה כאמור.

שגבה ג הביטוח  דמי  הכפלת  ידי  על  יחושב  כאמור  היח5י  החלק 
המבטח ביח5 שבי: מ5פר הימי3 שנותרו, במועד הביטול עד תו3 
בתקופת  הנכללי3  הימי3  מ5פר  ובי:  המקורית,  הביטוח  תקופת 

הביטוח המקורית.

הועברה הבעלות על הרכב לאד3 אחר (להל: - הבעלי3 החדש), ד
לפני מועד משלוח הודעת הביטול על ידי המבטח כאמור ב5עי= קט: 
(א) והמבטח ידע על העברת הבעלות לפני משלוח הודעת הביטול, 
ה:  הביטול  ההודעה על  כ: תישלח  א3  אלא  הפולי5ה  תבוטל  לא 
וה: לבעלי3 החדש; הודעה כאמור תימ5ר ביד או  לבעל הפולי5ה 
בדואר רשו3 כנגד אישור מ5ירה, ויראו את תארי& חתימת הנמע: 

על גבי אישור המ5ירה כמועד מת: ההודעה.

הפרשי ה יתו5פו  (ב)  קט:  5עי=  לפי  שהוחזרו  הביטוח  דמי  ל5כו3 
לפני  5מו&  שפור35  המדד  מ:  לצרכ:  המחירי3  למדד  הצמדה 
תחילת הביטוח ועד למדד שפור35 5מו& לפני החזרת דמי הביטוח.

ג3 א3 ו זה  ביטוח לפי 5עי=  זכאי להחזר דמי  יהיה  בעל הפולי5ה 
שארע  ביטוח  מקרה  בשל  ביטוח  תביעה לתשלו3 תגמולי  הוגשה 

לפני מועד ביטול הפולי5ה.

המו5מ& מקוC שיפוט17 המשפט  בית  בפני  ויתבררו  יוגשו  זו  פולי5ה  לפי  תביעות 
בישראל.
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בוטח הרכב בפולי5ת ביטוח נו5פת שהוצאה לפי דרישות פקודת אביטוח כפל18
שנעשה  לאחר  מיד  למבטח  כ&  על  הפולי5ה  בעל  יודיע  הביטוח, 

ביטוח הכפל או מיד לאחר שנודע לו על כ&.

בביטוח כפל אחראי3 המבטחי3 כלפי המבוטח לחוד, ובינ3 לבי: ב
עצמ3 ישאו ה3 בתשלו3 תגמולי הביטוח בחלקי3 שווי3.

תקופת ההתיישנות של תביעה מכוח פולי5ה זו היא שבע שני3 מיו3 אהתיישנות19
קרות מקרה הביטוח.

ההתיישנות, ב חוק  הוראות  לפי  שתואר&  יכול  ההתיישנות,  תקופת 
התשי"ח-1958.

3(ג) ג ובשטחי3 המפורטי3 ב5עי=  באזורי3  ביטוח שאירע  במקרה 
לפקודת הביטוח תהיה תקופת ההתיישנות לפי הדי: החל באות3 

אזורי3 או שטחי3. 

למבטח אהודעות20 תינת:  הנפגע  של  או  הפולי5ה  בעל  של  למבטח  הודעה 
לאחד מ: המעני3 המפורטי3 להל::

מע: 1 כל  או  הביטוח  בתעודת  כמצוי:  המבטח  של  משרדו  מע: 
או  הפולי5ה  יודיע המבטח בכתב לבעל  בישראל שעליו  אחר 

לנפגע;

מע: משרדו של 5וכ: הביטוח אשר שמו מופיע בתעודת הביטוח.2

בעל ב של  למע:  בכתב  תינת:  הפולי5ה  המבטח לבעל  של  הודעה 
הפולי5ה כמצוי: בתעודת הביטוח או לכל מע: אחר בישראל שעליו 

יודיע בעל הפולי5ה בכתב למבטח.

אי: באמור ב5עי= זה כדי ל5ייג את דרישות 5עיפי3 15 ו-16, לעניי: ג
ביטול הפולי5ה או לגרוע מה:.

חודש לפני תו3 תקופת הביטוח או מיד ב5יומה, א3 היא מ5תיימת אדוח תביעות21
תביעות  דוח  הפולי5ה  לבעל  המבטח  ישלח  צפוי,  בלתי  באופ: 
שיפרט בו את כל התביעות שהוגשו עד לאותו מועד, ככל שהוגשו 

(להל: - דוח תביעות).

בשלוש ב שהוגשה  תביעה  כל  לגבי  המבטח,  יפרט  התביעות  בדוח 
השני3 שקדמו למועד שליחת הדוח או שהוגשה בתקופה שבה היה 
את  מביניה:,  הקצרה  לפי  המבטח,  אצל  מבוטח  הפולי5ה  בעל 

פרטי הנהג המעורב בתאונה.

הוגשה תביעה במהל& החודש שלפני תו3 תקופת הביטוח, ישלח ג
המבטח עדכו: לדוח התביעות מיד ע3 הגשת התביעה.
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ביטוח כלי הרכב (פרקיC ב’-ו’)

הגדרות לפרקיC ב’-ו’

[נו5ח חדש] רכב פרטי רכב פרטי כהגדרתו של מונח זה בפקודת התעבורה 
זה  מונח  של  כהגדרתו  מ5חרי  רכב  לרבות  הפקודה),   - (להל: 

בפקודה שמשקלו על 3.5 טו:, למעט ”אופנוע”.

לעניי: פרק ב’ - ”ביטוח הרכב” - הבעלי3 הרשו3 של הרכב המבוטח אהמבוטח
ו/או האד3 אשר שמו נקוב בהצעת הביטוח ובמיפרט כמבוטח או 
מי שאינו הבעלי3 הרשו3 של הרכב אשר הו5כ3 במפורש על ידי 

המבטח לבטחו ושמו צוי: בהצעת הביטוח ובמיפרט כמבוטח.

לעניי: פרק ג’ - ”ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש” ב
ברשות  המבוטח  ברכב  שנוהג  מי  וג3  א),  5עי=  (לפי  המבוטח   -

המבוטח או בפקודתו (להל: נהג הרכב) ובתנאי כי:

אחרת 1 פולי5ה  מכוח  ביטוח  לתגמולי  זכאי  אינו  הרכב  נהג 
כלשהי. 

טענה שהמבטח יכול לטעו: כלפי המבוטח תעמוד לו ג3 כלפי 2
נהג הרכב.

הפניק5 חברה לביטוח בע"מ.המבטח

המבוטח הצעה ידי  על  נמ5ר  אשר  "הצעה"  הכותרת  את  הנושא  טופ5 
למבטח לצור& הוצאת פולי5ה זו או פולי5ה\ות שקדמה/ו לה אשר 
כולל, בי: היתר, את הצהרתו של המבוטח, או כל מ5מ& אחר אשר 

הו5כ3 עליו בי: המבוטח והמבטח כי ישמש ב5י5 לפולי5ה זו.

הרכב המתואר ברשימה.הרכב המבוטח

5ימני3 פריצה והשארת  ובאלימות  בכוח  הנעול  הרכב  כלי  חדירה לתו& 
ברורי3 המעידי3 על כ&.

גבול אחריות 
המבטח

ה5כו3 המירבי אשר ישול3 על ידי המבטח על פי פרק ג’ (אחריות 
כלפי צד שלישי) של פולי5ה זו.

ארוע פתאומי ובלתי צפוי מראש.ארוע תאונתי

מדד המחירי3 לצרכ: שמפר5מת הלשכה המרכזית ל5טטי5טיקה.מדד

קובQ מחירי3 וכללי3 שיטתי, מקצועי ובלתי תלוי המשמש לקביעת מחירו1
ער& שוק של כלי רכב פרטיי3 מכל הדגמי3, בי: קונה מרצו: ומוכר 

מרצו:, שמתפר35 ומתעדכ: באופ: 5דיר ושנית: לעיי: בו בכל עת.
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Aביטוח הרכב הכולל כי5וי על פי פרק ב׳ ”ביטוח הרכב” ועל פי פרק ביטוח מקי
ג׳ ”אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש”.

ביטוח צד 
שלישי

ביטוח האחריות של בעל/מחזיק הרכב כלפי צד שלישי בשל נזקי 
רכוש בלבד על פי פרק ג׳ של הפולי5ה.

פרק ב’ Q ביטוח הרכב

במיפרט, מקרה הביטוח1 הנקוב  לרכב  שנגר3  נזק  או  אבד:  הוא  הביטוח  מקרה 
הרכב  דג3  של  הב5י5ית  והמכלולי3 שבחבילה  האבזרי3  לרבות 
הקבועי3 במיפרט היבוא: ושלא נית: לרכוש רכב בלעדיה3, למזג: 
המבטח,  דרישת  לפי  בו  שהותקנו  המיגו:  לאמצעי  שבו,  האויר 
אליו  הצמודי3  לאבזרי3  או  די:  מכח  בו  הנמצאי3  לאבזרי3 
ה5יכוני3  מאחד  כתוצאה  ”הרכב”),  (להל::  במיפרט  שנקובי3 
אלה  כי5ויי3  על  ויתר  לא  שהמבוטח  ובלבד  להל:,  המפורטי3 
להל:: כי5ויי3  על  ויתור  בפי5קת  כאמור  חלק3  או  כול3 

 Cה)יכוני
Cהמבוטחי

אש, ברק, התפוצצות, התלקחות.א

התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל 5וג שהוא.ב

גניבה.ג

כל נזק שנגר3 עקב גניבה, תו& כדי גניבה ובעת ני5יו: גניבה.ד

שטפו:, 5ערה, שלג, ברד, התפרצות הר געש.ה

מעשה זדו:, אול3 א3 נגר3 מקרה הביטוח בידי המבוטח או בידי מי ו
מטעמו במתכוו:, פטור המבטח מחבותו.

רעידת אדמה.ז

פעולות שובתי3, פעולות משביתי3, מהומות.ח

ויתור על 
Cכי)ויי

על א= האמור ברשימת ה5יכוני3 המבוטחי3 לעיל, רשאי המבוטח, 
המבטח  אצל  שתתועד  מפורשת  בהודעה  הביטוח,  הצעת  בשלב 
ותכתב במיפרט לוותר על הכי5וי לפי פרק ב׳ כולו - ביטוח הרכב.

פריטיC לא 2
Cמכו)י

על אA האמור ב)עיA 1 מקרה הביטוח לעיל, המבטח לא ישפה את 
המבוטח בשל: אובד1 או נזק לצמיגיC, אלא אC כ1 ניזוקו או אבדו 

חלקיC נו)פיC מהרכב עקב מקרה הביטוח.
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3 Cקלקולי
 ,Cמכניי

חשמלייC או 
Cאלקטרוניי

 Cאינ לרכב  שייגרמו   Cאלקטרוניי או   Cחשמליי  ,Cמכניי  Cקלקולי
מכו)יC אלא אC נגרמו במהל@ או עקב מקרה הביטוח.

המבטח יוכל, על פי שיקול דעתו, לבחור בי: דרכי הפיצוי הבאות:דרכי פיצוי4
תשלו3 ער& הנזק או האובד: במזומ:, תיקו: הרכב, החלפתו ברכב 

מ5וג ואיכות דומי3 או החלפת חלק ממנו.

תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח לפי פרק זה: חישוב הפיצוי5

מקרה  קרות  ביו3  לרכב  הנזק  או  האבד:  לפי  וישולמו  יחושבו   (1)
הביטוח, לרבות בשל ירידת ער&; 

(2) יהיו בצירו= מ5 ער& מו5=, למעט לזכאי בניכוי מ5 תשומות; 
 ,A(לעני: פולי5ה זו, ”מ5 ער& מו5=” - כמשמעו בחוק מ) ער@ מו

התשל”ו-1976.

רכב באבד1 6
גמור

נגר3 לרכב אבד: גמור, ישל3 המבטח למבוטח את מלוא ער& הרכב א
ביו3 קרות מקרה הביטוח או יחליפו ברכב מ5וג ואיכות דומי3. 

בפולי5ה זו: ”רכב באובד: גמור”:

רכב שנגנב ולא נמצא בתו& 14 ימי3 מיו3 הגניבה.1

רכב ששמאי רכב מו5מ& קבע לגביו כי נתקיימו בו אחד מאלה:2

נזק  לו, למעט  והנזק הישיר שנגר3  יצא מכלל שימוש  הוא  א. 
הרכב,  משווי  ומעלה   50% הוא  ער&,  מירידת  שנגר3  ישיר 

ביו3 קרות מקרה הביטוח כולל מי5י3.

הרכב אינו נית: עוד לשיקו3 והוא נועד לפירוק בלבד. ב. 

קבע שמאי רכב מו5מ& כי שיעור הנזק שנגר3 לרכב, למעט נזק ב
ישיר שנגר3 מירידת ער& הרכב הוא לפחות 45% משווי הרכב ביו3 
כאילו  המבוטח  את  לפצות  המבטח  רשאי  הביטוח,  מקרה  קרות 

היה אבד: גמור (להל: ”אובד: גמור להלכה”).

שיל3 המבטח למבוטח את מלוא שווי הרכב או החליפו ברכב מ5וג ג
ואיכות דומי3 בשל אבד: גמור או בשל אבד: גמור להלכה, תעבור 

הבעלות בשרידי הרכב למבטח.

תוק= פולי5ה זו יפקע ע3 שיפוי המבוטח בשל אבד: גמור או בשל ד
אבד: גמור להלכה כאמור ב5עי= זה וב5עי= 9 (כי5וי הוצאות) ולא 

תהיה למבוטח זכות להחזר דמי ביטוח.
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אובד1 גמור 7
לרכב שלא 
שילמו בעדו 

Cמי)י

גמור א אבד:  או  גמור  אבד:  נגר3  א3  6(ב),  ב5עי=  האמור  א=  על 
ולא  זו  בפולי5ה  המכו5ה  ביטוח  ממקרה  כתוצאה  לרכב  להלכה 
שולמו כל המ5י3 הממשלתיי3 בשל הרכב או שקוזז בגינו מ5 ער& 
מו5=, והמבטח החליט לא לתק: את הרכב, ישל3 המבטח תגמולי 
ביטוח לפי שווי הרכב ללא מ5י3 או ללא מ5 ער& מו5=, לפי העני:, 

או יחליפו ברכב אחר מ5וג ואיכות דומי3.

על א= האמור ב5עי= קט: א’ לעיל, מבוטח שימציא למבטח הוכחה ב
לפי  מו5=,  ער&  מ5  לקיזוז  או  ממי5י3  חוזר  לפטור  זכאי  אינו  כי 
העני:, על רכב חליפי שהוא מתכוו: לרכוש במקו3 הרכב שנגר3 לו 
אבד: גמור או אבד: גמור להלכה, ישל3 לו המבטח תגמולי ביטוח 
כל  שולמו  כאילו  הביטוח  מקרה  קרות  ליו3  עובר  הרכב  שווי  לפי 

המי5י3 בעדו או יחליפו ברכב מ5וג ואיכות דומי3.

או החלפת הרכב, רשאי המבטח ג הביטוח  לאחר תשלומי תגמולי 
ומכלולי3  אבזרי3  למעט  ברכב,  זכויותיו  את  מהמבוטח  לקבל 
ביטוח; א3 העברת הזכויות  זכאי לתגמולי  אי: המבוטח  שלגביה3 
על  זה  תשלו3  יחול  כלשה3,  מי5י3  בתשלו3  תלויה  האמורה, 

המבטח.

פנ5, אנזק חלקי8 או  ממנו  חלקי3  או  המרכב  החלפת  יחייב  הרכב  תיקו:  א3 
באיכותו,  המוחל=  לחלק  המתאי3  בחלק  ההחלפה  תבוצע 

בתכונותיו ובתיאורו והמבטח ישא במלוא עלות החלפה זו.

לעיל, ב א’ קט:  מנוי ב5עי=  נזק לחלק של רכב שאינו  במקרה של 
תהיה אחריות המבטח כמפורט להל::

בחר המבטח להחלי= את החלק שאבד או ניזק - יוחל= החלק 1
שאבד או ניזק בחלק המתאי3 לו באיכותו בתכונותיו ובתאורו 

בצרו= הוצאות התקנה.

בחר המבטח לשל3 את ער& הנזק או האבד: במזומ: - יחושב 2
ה5כו3 לתשלו3 כ& שעבור רכב שגילו עד 9 שני3 ישול3 הנזק 
לפי ערכו של חלק דומה לזה שאבד או ניזק ללא ניכוי בלאי, 
ואילו לגבי רכב שגילו מעל 9 שני3 ישול3 הנזק לפי ערכו הממשי 
בלאי); לתשלומי3  בניכוי   - (דהיינו  ניזק  או  שאבד  החלק  של 

האמורי3 יתוו5פו הוצאות התקנה.

מבלי לגרוע מהוראות חוק הגבלת השימוש ורישוC פעולות בחלקי ג
המבטח  בחר  התשנ”ח-1998,  גניבות),  (מניעת   Cמשומשי רכב 
ביו3  שנתיי3  עד  שגילו  ברכב  ניזק  או  שאבד  החלק  את  להחלי= 
קרות מקרה הביטוח, יוחל= החלק שאבד או ניזק בחלק מקורי או 
בתכונותיו,  באיכותו,  המוחל=  לחלק  מתאי3  שהוא  ובלבד  חדש, 

ובתאורו ובצרו= הוצאות התקנה.
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בחר המבטח להחלי= את החלק שאבד או ניזק ברכב שיש לגביו ד
הרכב  תיקו:  אופ:  לגבי  מ5ויימי3  בתנאי3  המותנית  יצר:  אחריות 
יפעל, ככל שיוכל, לפי הוראות האחריות האמורה; הוחל= החלק 
שאבד או ניזק שלא לפי התנאי3 המ5וימי3 באחריות היצר: ואחריות 
יהיה המבטח אחראי  זו,  הו5רה בשל פג3 שנפל בהחלפה  היצר: 

לפג3 האמור.

ב5עי= זה, ”גיל הרכב” - הזמ: שחל= מתארי& הרישו3 של הרכב ה
לראשונה, כמצוי: ברשיו: הרכב.

במקרה שהרכב יצא מכלל שימוש עקב 5יכו: המכו5ה לפי פולי5ה כי)וי הוצאות9
והעברתו למקו3  ג3 בהוצאות 5בירות לשמירתו  ישא המבטח  זו, 

הקרוב ביותר שבו נית: לתק: את הנזק.

פרק ג’ Q ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש

של מקרה ביטוח10 לרכוש  שייגר3  נזק  בשל  המבוטח  חבות  הוא  הביטוח  מקרה 
צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב הנקוב ברשימה (להל:: הרכב) 

בתקופת הביטוח.

המבטח ישל3 בש3 המבוטח את כל ה5כומי3 שהמבוטח יהיה חייב אגבולות פיצוי11
ברשימה  הנקוב  הביטוח  ל5כו3  עד  הביטוח,  מקרה  בשל  לשל3 

לגבי נזקי רכוש של צד שלישי.

על א= האמור ב5עי= 3 ב׳ (1) (חריגי3 כלליי3 לחבות המבטח) א1
ההוצאות  את  ג3  יכללו  לעיל  (א)  קט:  5עי=  לפי  ה5כומי3 

המפורטות להל: של צד שלישי שרכבו ניזוק עקב תאונה:

במקרה שהרכב יצא מכלל שימוש עקב 5יכו: המכו5ה לפי   .1
פולי5ה זו - הוצאות 5בירות לשמירתו ולהעברתו של הרכב 
והוצאות  הנזק  את  לתק:  נית:  שבו  ביותר  הקרוב  למקו3 

הגעתו של הצד השלישי למחוז חפצו לאחר התאונה.

תשלו3  בשל  שלישי  צד  של  מוכחי3  הפ5די3  בשל  שיפוי   .2
השתתפות עצמית ואבד: הנחת העדר תביעות.

לצור&  הרכב  של  השבתתו  בזמ:  רווחי3  אבד:  בשל  פיצוי   .3
שנמצא  מ5חרי  רכב  הוא  המושבת  שהרכב  ובלבד  תיקונו, 

בבעלות צד שלישי ומשמש לע5קו.

לשאת ב המבוטח  שעל  5בירות  משפט  בהוצאות  ג3  ישא  המבטח 
בשל מקרה הביטוח, וזאת א= מעל ל5כו3 הביטוח.

על א= האמור לעיל א3 נגר3 מקרה הביטוח בזדו: פטור המבטח מחבותו.ג
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12 Cהצמדת )כו
הביטוח

בי:  במדד  לשינויי3  בהתא3  ישתנה  זה  פרק  לעני:  הביטוח  5כו3 
המדד  לבי:  הביטוח  תקופת  תחילת  לפני  5מו&  שפור35  המדד 
שפור35 5מו& לפני קרות מקרה הביטוח. לעני: פרק זה ”מדד” - 
מדד המחירי3 לצרכ: שמפר5מת הלשכה המרכזית ל5טטי5טיקה.

טיפול 13
בתביעות 
צד שלישי

המבטח רשאי, ולפי דרישת צד שלישי - חייב, לשל3 לצד השלישי א
את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח, ובלבד שהודיע על כ& 
בכתב למבוטח כאמור ב5עי= קט: (א1) להל: והמבוטח לא התנגד 
כלפי  לטעו:  יכול  שהמבטח  טענה  ואול3  ה5עי=;  באותו  כאמור 

מבוטח תעמוד לו ג3 כלפי צד שלישי.

דרש צד שלישי מהמבטח את תגמולי הביטוח כאמור ב5עי= א1
ימי   7 בתו&  בכתב  למבוטח  המבטח  יודיע  לעיל,  (א)  קט: 
ע5קי3 מיו3 הדרישה על הדרישה כאמור וכי א3 לא יודיע לו על 
התנגדותו לתשלו3 הפיצוי בתו& 30 ימי3, ישל3 המבטח לצד 
חייב למבוטח, ככל שהוא  השלישי את תגמולי הביטוח שהוא 

חייב בתשלומ3.

את א2 המבוטח  בש3  לנהל  או  עצמו  על  ליטול  רשאי  המבטח 
לפי בקשתו,  יושיט למבטח,  והמבוטח  ההגנה של כל תביעה 

עזרה הנחוצה למבטח, לצור& יישוב תביעה של צד שלישי.

ממקרה ב הנובעות  המבוטח  נגד  תביעות  או  תביעה  של  במקרה 
או  אחד  למקור  ליח35  שאפשר  מקרי3  מ5ידרת  או  אחד  ביטוח 
יהא המבטח  הפולי5ה,  זה של  פרק  לפי  והמכו5י3  ל5יבה אחת, 
רשאי לשל3 למבוטח את מלוא 5כו3 הביטוח לפי פרק זה, ולאחר 
התביעות  או  התביעה  מניהול  פטור  המבטח  יהא  כזה  תשלו3 
האמורות ולא תחול על המבטח שו3 אחריות נו5פת בקשר לכ&, 
חוQ מהוצאות משפט שקבע בית משפט או הוצאות 5בירות שהוצאו 

בקשר לתביעות האמורות.

חריגיC לחבות 14
כלפי צד 

שלישי בשל 
נזקי רכוש

נזק  לעני1  חבות  בשל  כלשהו   Cאחראי לתשלו יהיה  לא  המבטח 
הנמצא  לרכוש  או  הרכב,  נהג  או  המבוטח  שבבעלות  לרכוש 
מבני  אחד  או  הרכב  נהג  או  המבוטח  של   Cבשמירת או   Cבפיקוח

.Cבית
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פרק ד’ Q ”הכל כלול” - חבילת כי)וייC מקיפה למבוטח

הביטוח מורחב לכלול את הכי)וייC המפורטיC בפרק זה והC מהוויC חלק בלתי נפרד 
מהכי)וי על פי פולי)ה זו.

כי)וייC ע”י המבטח

ביטוח הגנה 1
משפטית

הגדרותא

הליכי3  לניהול  די:  עור&  טרחת  שכר  פירושו:  טרחה”  ”שכר 
במשפטי3 פליליי3 בהתא3 לשכר הקבוע בכללי לשכת עורכי די: 

(התערי= המינימלי) כפי שיעודכ: מעת לעת.

מ5מכי3,  ביול  דמי  אגרות,  משפט,  מי5י  פירוש::  הגנה”  ”הוצאות 
העתקות פרטיכלי3, שכר עדי3, שכר מומחי3, כפי שיקבע על ידי 
למעט כל  בית המשפט או בהתא3 לקבוע ב5דרי הדי: הפלילי - 

קנ), פיצוי או עונש כ)פי המוטליC בגזר הדי1.

הכי)ויב

הגנה  מת:  לש3  די:  עור&  חשבונו,  על  למבוטח,  יעמיד  המבטח 
משפטית בהליכי3 פליליי3 שנפתחו נגדו למעט עבירות לה: ברירת 
כדי השימוש בכלי הרכב בהתא3  קנ5 בשל תאונה שנגרמה תו& 
לפולי5ה ואשר בה נפגע אד3 וג3 או רכוש. לא העמיד המבטח עור& 
די: על פי  די: בהתא3 לאמור לעיל, רשאי המבוטח לפנות לעור& 
בחירתו. במקרה כזה יפצה המבטח את המבוטח ”בשכר טרחה” 
מ5כומי  למעלה  לא  א&  המבוטח  ע”י  שישולמו  הגנה”  ו-”הוצאות 

הביטוח הנקובי3 במיפרט.

הרחבת הכי)ויג

יגיש  פלילי,  בהלי&  החלטה  על  ערעור  להגיש  המבוטח  ירצה 
למבטח חוות דעת מפורטת ומנומקת של עור& די:, לפיה יש לדעת 
עור& הדי: 5יכוי 5ביר להצלחת הערעור. המבטח, לפי שיקול דעתו 
הבלעדי, ירחיב את הכי5וי לפי פרק זה ובגבולות האחריות דלעיל 
כי  ומו5כ3  ול”הוצאות הגנה” בערעור. מוצהר  ג3 ל”שכר טרחה” 
תנאי  יהיה  כאמור,  ערעור  ומראש, להגשת  אישור המבטח בכתב 

מוקד3 לחבות המבטח לפי הרחבה זו.

חריגיCד

המבטח לא יהיה אחראי לכל תשלוC אC בעת קרות התאונה היה 
 Cה)מי בפקודת   Cכהגדרת  Cמ)וכני  Cמי( להשפעת  נתו1  הנהג 

המ)וכניC [נו)ח חדש] התשל"ג-1973.
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התנאותה

די:, 1 בית  כתבי  המבוטח  מאת  לדרוש  רשאי  יהיה  המבטח 
פרטיכלי3, חוות דעת מומחי3, החלטות, פ5קי די: וכל חומר 
ההליכי3  ניהול  בשל  הדי:  עור&  או  בידי המבוטח  אחר המצוי 
המשפטיי3 או בקשר אליה3. המבוטח יורה לעור& הדי: להעמיד 

כל חומר כאמור לרשות המבטח ע3 דרישתו.

המבטח ישל3 ”שכר טרחה” ו”הוצאות הגנה” בתו3 ההליכי3 2
המשפטיי3 או הערעור, הכל לפי העניי:. א3 שולמו ההוצאות 
ע”י המבוטח, יחזיר לו המבטח תו& 30 יו3 את ה5כו3 ששול3, 

עד ל5כו3 הביטוח הנקוב במיפרט לעניי: כי5וי זה.

הודעה בכתב תינת: למבטח מיד לאחר קרות התאונה, ובתנאי 3
שההודעה תנת: לא פחות מ -7 ימי3 לפני מועד הדיו: שנקבע. 
קיומו של 5עי= זה מהווה תנאי מוקד3 לאחריות המבטח לפי 

כי5וי זה.

כל מכתב, תביעה פלילית, הזמנה או הודעה משפטית, ישלחו 4
למבטח מיד לאחר קבלת3 על ידי המבוטח. כ: תינת: למבטח 
הודעה בכתב, מיד לאחר שיוודע למבוטח כי הליכי3 משפטיי3 
עומדי3  מוות,  5יבות  חקירת  או  משפטית  חקירה  פליליי3, 
לתביעה  לגרו3  העלול  כלשהו  מקרה  ע3  בקשר  להתקיי3 
מוקד3  תנאי  מהווה  זה  5עי=  של  קיומו  זה.  כי5וי  מתוק= 

לאחריות המבטח לפי כי5וי זה.

בעת תשלו3 נזק לפי כי5וי זה, תנוכה מהמבוטח השתתפות 5
עצמית ב5כו3 הנקוב במיפרט.

תו)פת פיצוי 2
למטרת 

רכישת רכב 
חדש

מו5כ3 בזה כי א3 יגר3 לרכב, שגילו במועד קרות מקרה הביטוח א
עד 12 חודשי3 מיו3 עליית הרכב לכביש, אובד: גמור או אובד: גמור 
פי מלוא ער&  ביטוח על  ישל3 המבטח למבוטח תגמולי  להלכה, 
הרכב ביו3 קרות מקרה הביטוח בכפיפות לאמור ב5עי= 6 ”רכב 
באובד: גמור“ של פרק ב׳ ביטוח הרכב, ובכפיפות לאמור ב5עי= 
 2 גמור“ בנ5פח מ5׳  ”חישוב תגמולי הביטוח במקרה של אבד:   5

לפולי5ה.

תו5פת ב למבוטח  המבטח  ישל3  כאמור,  הביטוח  בנו5= לתגמולי 
5וג  דג3,  ומאותו  יצר:  אותו  של  חדש  רכב  רכישת  למטרת  פיצוי 
ורמת גימור (כולל תו5פות מיוחדות לרכב א3 נכללו בביטוח לפי 
פולי5ה זו). תו5פת הפיצוי לא תעלה על ההפרש בי: עלותו בפועל 
ניזוק,  של הרכב החדש שנרכש במקו3 הרכב המבוטח שאבד או 
ניזוק  לבי: תגמולי הביטוח המגיעי3 למבוטח בגי: הרכב שאבד או 
כאמור ב5עי= א׳ לעיל, ולא תעלה בכל מקרה על 10% מתגמולי 
הביטוח המגיעי3 למבוטח על פי 5עי= א׳ לעיל - לפי ה5כו3 הנמו& 

מבי: השניי3.
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המבטח רשאי על פי הרחבה זו, להחלי= את הרכב שאבד או ניזוק ג
ובלבד  גימור,  ורמת  5וג  דג3,  ומאותו  יצר:  אותו  של  חדש  ברכב 
שעלותו של רכב זה לא תעלה על 110% מתגמולי הביטוח המגיעי3 

למבוטח על פי 5עי= א׳ לעיל.

3 Cפטור מתשלו
דמי ביטוח 

עבור השבה 
אוטומטית של 
היקA הביטוח 

לקדמותו

בניגוד לאמור ב5עי= 9 לתנאי3 הכלליי3 (פרק ו׳) במקרה בו נגר3 
לרכב נזק מכו5ה, אשר אינו מהוה אובד: מוחלט, יוחזר היק= חבותו 
זו לקדמותו לאחר קרות מקרה הביטוח  של המבטח לפי פולי5ה 

ללא תו5פת דמי ביטוח בגי: ההשבה.

ביטוח עבור השבת היק= הביטוח לקדמותו  הפטור מתשלו3 דמי 
הינו בגי: מקרה ביטוח אחד בלבד - מקרה הביטוח הראשו: שיארע 
בתקופת הביטוח, ומותנה בתיקו: הרכב ברשת ”מו5כי3 שבאחריות“ 

לשירות מבוטחי הפניק5.

לגבי מקרה הביטוח השני ואיל& שיארע בתקופת הביטוח, יחולו על 
המבוטח דמי ביטוח בעד השבת היק= הביטוח לקדמותו, בהתא3 
למפורט ב5עיפי3 א׳ ו-ב׳ של 5עי= 10 לתנאי3 הכלליי3 של פרק 

ו׳ מפרקי הפולי5ה.

 ביטוח4
 Cלאביזרי

 ותו)פות
מיוחדות לרכב

הרכוש המבוטחא

אביזרי3 ותו5פות מיוחדות לרכב המותקני3 בו ואשר אינ3 מהווי3 
חלק 5טנדרטי של דג3 הרכב.

אביזר  כל  משמעו:  לרכב  מיוחדות  ותו5פות  אביזרי3  זה  לעני: 
הקבוע ברכב ואשר אינו נכלל בי: האביזרי3 והמכלולי3 הכלולי3 
בחבילה הב5י5ית בדג3 הרכב המקורי כפי שנקבע ברמת הגימור 
של הרכב ביוצאו מחזקת היבוא: או היצר: ואינו נכלל בער& הרכב 

הנקוב במחירוני3 המקובלי3 בשוק.

הכי)ויב

אובד: או נזק מפני ”ה5יכוני3 המבוטחי3”, המפורטי3 ב5עי= 1 - 
”מקרה הביטוח” של פרק ב׳ ”ביטוח הרכב” ובכפו= ל5ייגי הכי5וי 
פי  על  המבטח  לחבות  הכלליי3  ולחריגי3  הנ”ל  ב׳  פרק  פי  על 

הפולי5ה.

אחריות המבטחג

של  הארוע,   Cביו הממשי,  הער@  על  תעלה  לא  המבטח  אחריות 
הוצאות   Aבצירו ניזוקו  או  שאבדו  המיוחדות  והתו)פות   Cהאביזרי
)בירות עבור התקנה. אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת 

ולא תעלה על 10% מער@ הרכב נכו1 ליוC האירוע.
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נהיגת אקראי 5
ע”י עובד 

מו)@/חניו1

ב׳  פרק  לפי  המבוטח  לרכב  נזקי3  לכ5ות  מורחבת  הפולי5ה 
ולרכוש צד שלישי לפי פרק ג׳ שנגרמו כתוצאה מנהיגת הרכב ע”י 
בתיקו:  העו5ק  צבע  פחח/  או  מו5& לתיקו: רכב  עובד  שהוא  נהג 
הנוהג  חניה  עובד במגרש  או  מלו:  עובד  נהג שהוא  בידי  או  הרכב, 
אי:  המלו:.  בשטח  להחנותו  כדי  או  החניה  מגרש  בשטח  ברכב 
בהרחבה זו משו3 הכללת נהג או מו5& או מלו: או מגרש חניה כנ”ל 
הזכות לתבוע  ולמבטח  זו,  בפולי5ה  הכי5וי  במ5גרת  כמבוטחי3 
מאת הנ”ל את הנזקי3 שנגרמו לו ו/או ששולמו על ידו למבוטח ו/או 

לצד שלישי.

 ”פרקליט” - 6
שירותי טיפול 

משפטי 
בתביעות נגד 

 צד שלישי -
רכב רכוש.

נות1 השירות:א

כמפורט במיפרט של הפולי)ה.

הכי)ויב

טיפול משפטי ללא תמורה.

כאשר  שלישי  צד  ע”י  המבוטח  לרכב  נזק  בקרות  יינת:  השירות 
המבוטח מעוני: לתבוע נזק זה מהמזיק.

מהות השירותג

עור& הדי: נות: הטיפול המשפטי למבוטח יפעל כדלקמ::

ינהל מו”מ ע3 המזיק או מבטחיו עד לקבלת פיצוי המו5כ3 על 1
המבוטח. 

יכי: את התביעה לבית 2  - יגיעו הצדדי3 לפשרה מו5כמת  לא 
שקיבל  לאחר  לבדו  יופיע  (המבוטח  קטנות  לתביעות  הדי: 

הדרכה מתאימה מעור& הדי:).

יוכל ד קטנות  לתביעות  הדי:  בית  מ5מכות  התביעה  5כו3  חרג 
המבוטח להעזר בשירותיו של עור& הדי: תמורת תשלו3 נפרד אשר 

יותנה בהצלחת הטיפול המשפטי.

חובות המבוטחה

להודיע למבטח על מקרה הביטוח ולמלא טופ5 תביעה. 1

להודיע למבטח על רצונו של המבוטח לממש את כי5וי הטיפול 2
המשפטי המוענק לו לפי נ5פח זה.

המ5מכי3 3 כל  את  למבטח  או  הביטוח  ל5וכ:  להמציא 
הרלבנטיי3 על מנת לב55 את התביעה.

5וכ: הביטוח ו/או המבטח אחראי3 להעברת כל מ5מכי התביעה ו
לעור& הדי: נות: הטיפול.

המבטח פטור מאחריות כלשהי בכל הקשור באי עמידה של נות: ז
השירות בצפיות המבוטח באשר לתוצאות הטיפול המשפטי.
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פרק ה’ Q כי)וייC נו)פיC לפי בחירת המבוטח

צויינה   Cא ורק  א@   Aבתוק הינו  שלהל1  ההרחבות  מבי1  כלשהי  הרחבה  פי  על  הכי)וי 
ההרחבה במפורש במיפרט.

כל הרחבה כפופה לכל התנאיC וה)ייגיC של הפולי)ה, אלא אC כ1 שונו במפורש בהרחבה.

השלמה 1
לביטוח 
Cאביזרי

ותו)פות 
מיוחדות לרכב

הגדרת הרכוש המבוטחא

מהווי3  שאינ3  פריטי3  משמעו  לרכב  מיוחדות  ותו5פות  אביזרי3 
האביזרי3  אינ3  (דהיינו  המבוטח  הרכב  דג3  של  5טנדרטי  חלק 
והמכלולי3 הכלולי3 בחבילה הב5י5ית של דג3 הרכב כפי שנקבע 
ברמת הגימור של הרכב במפרט היבוא:) ואשר פורטו ע”י המבוטח 
וצויינו ברשימה של הפולי5ה  בטופ5 ההצעה או בכל דר& אחרת 

לרבות שוויי3 של פריטי3 אלה.

הכי)ויב

ב5עי=  המפורטי3  המבוטחי3”  ”ה5יכוני3  מפני  נזק  או  אובד: 
ל5ייגי  ובכפו=  הרכב”.  ”ביטוח  ב׳  פרק  של  הביטוח”  ”מקרה   -  1
הכי5וי על פי פרק ב׳ זה ולחריגי3 הכלליי3 לחבות המבטח על פי 

הפולי5ה.

הכי5וי על פי הרחבה זו מהווה השלמה לביטוח אביזרי3 ותו5פות 
מיוחדות המכו5י3 על פי הרחבה מ5׳ 4 של חלק א׳ ”כי5ויי3 ע”י 
המבטח” של פרק ד׳ ”הכל כלול” - חבילת כי5ויי3 מקיפה למבוטח.

)כוC הביטוחג

והתו5פות  האביזרי3  כל  של  המלא  שווי3  שבי:  ההפרש  5כו3 
המיוחדות כהגדרת3 לעיל והמפורטי3 בכתב בהצעה או במיפרט 
שנמ5רה למבטח לבי: ה5כו3 המכו5ה על פי הרחבה מ5׳ 4 ”ביטוח 

לאביזרי3 ותו5פות מיוחדות לרכב” של חלק א׳ בפרק ד׳.

גבול אחריותד

אחריות המבטח לא תעלה על הער& הממשי של אביזרי3 ותו5פות 
הוצאות  בצרו=  האירוע,  ביו3  שניזוקו  לעיל  כהגדרת3  מיוחדי3 
5בירות עבור התקנה ולא למעלה מ5כו3 הביטוח הנקוב במיפרט. 
זו, בתו5פת ה5כו3 המכו5ה על פי הרחבה מ5׳ 4  לעני: הרחבה 

של חלק א׳ בפרק ד׳.

ביטוח ח)רה

פי  ועל  זו  הרחבה  פי  על  המבוטח,  הרכוש  של  הכללי  ערכו  א3 
קרות  בזמ:  יהיה  יחד,  ג3  ד׳  בפרק  א׳  חלק  של   4 מ5׳  הרחבה 
האירוע המבוטח, גדול מה5כו3 בו בוטח, ייחשב המבוטח כמבטח 
של עצמו ב5כו3 ההפרש והוא ישא בהתא3 לכ& בחלק היח5י של 

הנזק. כל פריט ופריט כפו= לתנאי זה בנפרד.
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הצמדהו

5כומי הביטוח של הפריטי3 המבוטחי3 ישתנו בהתא3 לשינויי3 1
במדד המחירי3 לצרכ: המתפר35 מידי פע3 מטע3 הלשכה 
המרכזית ל5טטי5טיקה בי: המדד שפור35 5מו& לפני תחילת 

הביטוח לבי: המדד שפור35 5מו& לפני קרות מקרה הביטוח.

5עי= זה יחול ג3 על השינויי3 ב5כומי הביטוח במש& תקופת 2
הביטוח החל מתארי& השינוי.

 ביטוח 2
 Cמתקני
Cחשמליי

הגדרהא

קומפקט  טייפ,  רדיו  רדיו,  מקלט  פירוש3:  חשמליי3  מתקני3 
בלבד  קשר  ומכשיר  טלפו:   ,(LCD (לרבות  טלויזיה  רמקול,  די5ק, 
אשר פורטו ע”י המבוטח בטופ5 הצעה או בכל דר& אחרת וצויינו 

במיפרט של הפולי5ה לרבות שוויי3 של פריטי3 אלה.

5רטי  לאנטנות,  נזק  או  אובד:  עבור  אחראי  יהיה  לא  המבטח 
הקלטה, קלטות ותקליטורי3.

הכי)ויב

הכי5וי ל5עי= זה על פי ה5יכוני3 המבוטחי3 בפ5קאות א׳, ב׳, ה׳, 
ו׳, ז׳, ח׳ של 5עי= 1 לפרק ב׳ של הפולי5ה, וכ: גניבה לאחר פריצה 
ובתנאי  לעי:  ואלימות שהותירו 5ימני3 הנראי3  לכלי הרכב בכוח 

שהדלתות והחלונות היו 5גורי3 ונעולי3.

גבול אחריותג

המתקני3  של  הממשי  הער&  על  תעלה  לא  המבטח  אחריות 
עבור  5בירות  הוצאות  בצרו=  האירוע,  ביו3  שניזוקו  החשמליי3 

התקנה ולא למעלה מ5כו3 הביטוח הנקוב במיפרט.

ביטוח ח)רד

א3 ערכו הכללי של הרכוש המבוטח על פי הרחבה זו  יהיה בזמ: 
המבוטח  ייחשב  בוטח,  בו  מה5כו3  גדול  המבוטח,  האירוע  קרות 
והוא ישא בהתא3 לכ& בחלק  כמבטח של עצמו ב5כו3 ההפרש 

היח5י של הנזק. כל פריט ופריט כפו= לתנאי זה בנפרד.

הצמדהה

5כומי הביטוח של הפריטי3 המבוטחי3 ישתנו בהתא3 לשינויי3 1
במדד המחירי3 לצרכ: המתפר35 מידי פע3 מטע3 הלשכה 
המרכזית ל5טטי5טיקה בי: המדד שפור35 5מו& לפני תחילת 

הביטוח לבי: המדד שפור35 5מו& לפני קרות מקרה הביטוח.

5עי= זה יחול ג3 על השינויי3 ב5כומי הביטוח במש& תקופת 2
הביטוח החל מתארי& השינוי.
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פרק ו Q תנאיC כללייC לכל פרקי הפולי)ה 
(למעט פרק א’ - ביטוח חובה)

1 Cבני האד
Cהרשאי

לנהוג ברכב

בני אד3 הרשאי3 לנהוג ברכב יהיו אחד או יותר מהמפורטי3 להל:, 
תוק=  בר  נהיגה  רשיו:  בעלי  שה3  ובתנאי  במיפרט,  שנכתב  כפי 
בישראל, לנהיגת כלי רכב מ5וג הרכב, או שהיו בעלי רשיו: כאמור 
בתארי& כלשהו במש& 24 חודשי3 שקדמו לנהיגה ברכב ולא נפ5לו 
די:,  פ5ק  חיקוק,  הוראות  פי  על  כזה  רשיו:  מלהחזיק  או  מלקבל 

החלטת בית משפט או רשות מו5מכת אחרת:

המבוטח.א

אד3 ששמו נקוב במיפרט.ב

אד3 הנוהג לפי הוראת המבוטח או ברשותו.ג

אד3 הנמצא בשירות המבוטח ונוהג לפי הוראתו או ברשותו.ד

יותר מהמטרות המנויות להל: כפי השימוש ברכב2 או  יהיה לאחת  השימוש ברכב 
שנכתב במיפרט:

מטרות חברתיות ופרטיות.א

מטרות ע5קו של המבוטח.ב

עבודות  השכרה,  בשכר,   Cנו)עי ה)עת  נהיגה,  הוראת  לא:  א@ 
חקלאיות, )חר ברכב, גרירה בשכר, הובלת )חורות בשכר.

3 Cכלליי Cחריגי
לחבות המבטח

נזק או חבות שאירעו מחוU לשטח א זו אינה מכ)ה אובד1,  פולי)ה 
מדינת ישראל איזור יהודה ושומרו1 ואזור חבל עזה.

פולי)ה זו אינה מכ)ה:ב

נזק תוצאתי. 1

אובד1 או נזק שנגרמו בעת שהרכב היה מגויי) לצה”ל.2

תביעה הנובעת מחבות שבחוזה.3

4 Cאובד1 או נזק שנגרמו בשל היות נהג הרכב נתו1 להשפעת )מי
חדש]  [נו)ח   Cהמ)וכני  Cה)מי בפקודת   Cכהגדרת  Cמ)וכני

התשל”ג-1973.

5 Cתוצאה של מלחמה, פעולות אויב, פיגועי Cאובד1 או נזק שה
חבלנייC, התקוממות צבאית או עממית, מהפיכה.
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אובד1 או נזק שהC תוצאה של קרינה מייננת, זיהוC רדיואקטיבי, 6
תהליכיC גרעינייC וכל אובד1 או נזק עקב חומר גרעיני או פ)ולת 

גרעינית.

 גילוי ושינוי 4
בעני1 מהותי

בהודעה א המבוטח  שנת:  התשובות  5מ&  על  הוצאה  זו  פולי5ה 
שתתועד אצל המבטח, על כל השאלות שנשאל בהצעה ששימשה 
5מ&  ועל  שנתבקש,  כפי  אחרת,  דר&  בכל  או  לפולי5ה,  ב5י5 
על  וכנות  מלאות  תשובות  השיב  שהמבוטח  המבטח  של  הנחתו 
שהוא  עני:  מירמה  בכוונת  ה5תיר  לא  כאמור,  שנשאל  השאלות 
המבוטחי3  ה5יכוני3  הערכת  לצור&  למבטח  מהותי  הוא  כי  ידע, 
להקלת  נקיטת3  דרש  שהמבטח  נזקי3  למניעת  באמצעי3  ונקט 

ה5יכוני3 המבוטחי3 לפי פולי5ה זו.

עני: מהותי הוא עני: ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח או בכל ב
דר& אחרת שתתועד אצל המבטח ומבלי לגרוע מכלליות האמור, 

ג3 ענייני3 אלה:

5וג הרכב, שנת ייצורו, מ5פר הרישוי שלו, התוצר והדג3 שלו, 1
5וג תיבת ההילוכי3.

פטור ממי5י3 לגבי הרכב, במידה שישנו.2

תיאור השימוש ברכב והמקו3 שבו הוא מוחזק בדר& כלל.3

אמצעי המיגו: של הרכב.4

זהות הבעלי3 או המחזיקי3 דר& קבע ברכב ועי5וקיה3, תאונות 5
שהיו מעורבי3 בה: ועבירות תנועה שבה: הורשעו בשלוש השני3 
שקדמו לעשיית הביטוח על פי פולי5ה זו, פרט לעבירות תנועה 

שיש לגביה: ברירת-קנ5.

נזקי3 שאירעו לרכב או לצד שלישי בשלוש השני3 האחרונות 6
כתוצאה מ5יכוני3 הכלולי3 בביטוח זה, למעט בתקופה שבה 

הרכב לא היה בבעלות המבוטח.

פרטי3 אודות מבטחי3 קודמי3 שביטחו את הרכב.7

נ5יבות שבעטי: נכלל המבוטח בתכנית ביטוח זו לרבות זהות 8
הרשאי3 לנהוג ברכב, גיל3 וותק נהיגת3.

בענייני3 ג לשאלות  וכנות  מלאות  תשובות  המבוטח  השיב  לא 
המהותיי3 או ה5תיר מ: המבטח בכוונת מירמה עני: מהותי או לא 
נקט באמצעי3 שדרש המבטח להקלת ה5יכוני3 המבוטחי3 לפי 
פולי5ה זו, יהיה המבטח רשאי לבטל את הפולי5ה או להקטי: את 
היק= חבותו והכל על פי הוראות חוק חוזה הביטוח התשמ”א-1981 

(להל:: החוק).
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שינוי שחל ד כל  הביטוח על  יודיע למבטח במש& תקופת  המבוטח 
בעני: מהותי מיד ע3 היוודע לו על כ&. לא גילה המבוטח למבטח 
יהיה המבטח רשאי לבטל את הפולי5ה או להקטי: את  שינוי כזה 

היק= חבותו על פי הוראות החוק.

המבוטח ימ5ור למבטח לפי בקשתו, דוח תביעות כמשמעותו ב5עי= 20.ה

יותר אביטוח כפל5 אצל  זו  בפולי5ה  הכלולי3  ה5יכוני3  בפני  הרכב  בוטח  א3 
ממבטח אחד לתקופות חופפות, יודיע המבוטח על כ& למבטח מיד 

לאחר שנעשה ביטוח הכפל או מיד לאחר שנודע לו על כ&.

מלוא ב על  לחוד  המבוטח  כלפי  המבטחי3  אחראי3  כפל  בביטוח 
5כו3 הביטוח, ובינ3 לבי: עצמ3 ה3 ישאו בתשלו3 תגמולי ביטוח 

לפי היח5 שבי: 5כומי הביטוח.

כל הארכה של תקופת הביטוח על פי פולי5ה זו טעונה ה5כמה של הארכת ביטוח6
המבטח ושל המבוטח.

7 Cתשלו
דמי הביטוח 

 Cו)כומי
Cאחרי

דמי הביטוח וכל יתר ה5כומי3 המגיעי3 מהמבוטח למבטח בקשר א
לפולי5ה זו ישולמו במלוא3 תו& 30 יו3 מיו3 תחילתה של תקופת 
לפי  למבוטח,  הביטוח  דמי  בעד  החשבו:  הגשת  מיו3  או  הביטוח, 
זו  בפולי5ה  במיפרט.  שפורטו  אחרי3  במועדי3  או  המאוחר, 
”דמי ביטוח” - 5& כל התשלומי3, שרשאי מבטח לגבות ממבוטח 

במועד תחילת הביטוח בקשר לפולי5ה זו.

ישא ב במועדו,  מ: המבוטח למבטח  המגיע  כלשהו  5כו3  שול3  לא 
ה5כו3 שבפיגור ריבית שנתית כנקוב במיפרט ו/או הפרשי הצמדה 
בהתא3 לשינויי3 במדד המחירי3 לצרכ:, בי: המדד שפור35 5מו& 
לפני היו3 שנקבע לתשלו3 ובי: המדד שפור35 לפני יו3 התשלו3 

בפועל.

לא שול3 5כו3 כלשהו שבפיגור כאמור תו& חמישה עשר יו3 לאחר ג
להודיע  המבטח  רשאי  לשלמו,  בכתב  מהמבוטח  דרש  שהמבטח 
א3  נו5פי3  ימי3   21 כעבור  יתבטל  הביטוח  כי  בכתב  למבוטח 
ה5כו3 שבפיגור לא י5ולק לפני כ:. א3 נקבע מוטב שאינו המבוטח, 
והקביעה היתה בלתי חוזרת, רשאי המבטח לבטל את הביטוח א3 
הודיע למוטב בכתב על הפיגור האמור והמוטב לא 5ילק את ה5כו3 

שבפיגור תו& 15 יו3 מהיו3 שנמ5רה לו ההודעה האמורה.

המבוטח ד מחובת  לגרוע  כדי  זה  5עי=  פי  על  הביטוח  בביטול  אי: 
ל5לק את ה5כו3 שבפיגור המתייח5 לתקופה שעד לביטול האמור, 

וכ: את הוצאות המבטח.

השתתפות 8
עצמית

בקרות מקרה ביטוח המכו5ה לפי פרקי3 ב׳, ד׳ חלק ראשו: 1 ”הגנה א
משפטית“ ופרק ה׳ לפולי5ה זו, פרט למקרה ביטוח שגר3 לרכב 
לאבד: גמור או לאבד: גמור להלכה, ינוכה מתגמולי הביטוח 5כו3 
של השתתפות עצמית הקבוע במיפרט לגבי כל תביעה, בהתא3 
ל5וג הנזק שנגר3 ובלבד שלעניי: ההשתתפות העצמית לנזק של 

ירידת ער& יחולו הכללי3 המפורטי3 ב5עי= 9 להל:.
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ישל3 ב זו,  לפולי5ה  ג’  פרק  לפי  המכו5ה  ביטוח  מקרה  בקרות 
המבטח לצד שלישי את כל ה5כומי3 שהמבוטח יהיה חייב לשל3 
את  מהמבוטח  יגבה  המבטח  לעיל.  ג׳  לפרק   11 ב5עי=  כאמור 
5כו3 ההשתתפות העצמית הקבוע במיפרט בשל מקרה הביטוח 
ינכה את 5כו3 ההשתתפות העצמית מה5כומי3 המשולמי3  ולא 

לצד שלישי.

על א= האמור ב5עי= ב’ לעיל, א3 ה5כו3 שהמבוטח חייב לשל3 ג
לצד שלישי שווה ל5כו3 ההשתתפות העצמית, או קט: ממנו, ישא 
חייב  יהיה  לא  והמבטח  השלישי  לצד  בתשלו3  בעצמו  המבוטח 

לשל3 לצד השלישי כל 5כו3 שהוא.

(ב), בקרות מקרה ד ו-  (א)  מבלי לגרוע מהאמור ב5עיפי3 קטני3 
המבוטח  יחויב  זו  לפולי5ה  ג’  ו-  ב’  פרקי3  לפי  המכו5ה  ביטוח 
מבי:  הגבוה  על  יעלה  שלא  עצמית,  השתתפות  של  אחד  ב5כו3 

ה5כומי3 הקבועי3 במפרט.

השתתפות 9
עצמית לנזק 

של ירידת ער@

השתתפות עצמית לנזק של ירידת ער& לא תעלה על 1.5% מ5כו3 א
בחר  א3  זולת  ב5י5ית),  עצמית  השתתפות   - (להל:  הביטוח 
המבוטח, בחתימתו על נ5פח נפרד לטופ5 הצעת הביטוח (להל: - 
נ5פח ירידת ער&) בהשתתפות עצמית אחרת שהציע לו המבטח 

והדבר צוי: ג3 במיפרט של הפולי5ה.

בהשתתפות ב בחר  שבו  ער&  ירידת  נ5פח  על  המבוטח  חת3  לא 
הב5י5ית  עצמית  ההשתתפות  תחול  מבטח,  לו  שהציע  עצמית 
יהיה  ואול3 המבוטח  ביטוח,  ירידת ער&, בכל מקרה  נזק של  על 
למפרע  הב5י5ית,  עצמית  ההשתתפות  שיעור  את  לשנות  רשאי 
 30 תו&  למבטח  כ&  על  יודיע  א3  הביטוח,  תקופת  תחילת  מיו3 
ימי3 מקבלת המפרט שבו צוינה השתתפות עצמית ב5י5ית; הודיע 
מתחילת  בהתאמה  הביטוח  דמי  יחולו  כאמור  שינוי  על  המבוטח 

תקופת הביטוח.

החזרת 10
היקA הכי)וי 

לקדמותו

מקרה  בשל  שלישי  לצד  או  למבוטח  ביטוח  תגמולי  תשלו3  ע3 
ביטוח במש& תקופת הביטוח, ישיב המבטח את היק= חבותו לפי 
הביטוח.  מקרה  קרות  לפני  5מו&  שהיה  כפי  לקדמותו  זו  פולי5ה 
המבטח רשאי לגבות דמי ביטוח נו5פי3 בעד השבת היק= הביטוח 

לקדמותו אשר יחושבו כדלהל::

כאשר שולמו תגמולי הביטוח לפי פרק ב’ לפולי5ה - כאחוז מ5כו3 א
תגמולי הביטוח ששולמו בשיעור שהתיר המפקח לאותו רכב לפי 
ועד  הביטוח  מקרה  קרות  ממועד  שנותרה  הביטוח  ולתקופת  גילו 

תו3 תקופת הביטוח על פי הפולי5ה.

לפולי5ה ב ג’  פרק  לפי  שלישי  לצד  הביטוח  תגמולי  שולמו  כאשר 
ששול3  ה5כו3  בגובה  ביטוח  עבור  הנגבי3  הביטוח  דמי  כגובה   -
יח5ית  הביטוח  מקרה  ביו3  בערכו  שלישי  לצד  ביטוח  כתגמולי 
תו3  ועד  הביטוח  מקרה  קרות  ממועד  שנותרה  הביטוח  לתקופת 

תקופת הביטוח על פי הפולי5ה.
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השבה ג עבור  ביטוח  דמי  ”פטור מתשלו3   3 ב5עי=  לאמור  בכפו= 
ד’,  פרק  של  א’  בחלק  לקדמותו“  הביטוח  היק=  של  אוטומטית 
פי  על  המתחייבי3  הביטוח  דמי  תשלו3  על  בזה  מוותר  המבטח 
הביטוח הראשו:  - מקרה  ביטוח אחד בלבד  בגי: מקרה  זה  5עי= 
שארע בתקופת ביטוח ובתנאי שתיקו: הרכב בוצע ברשת ”מו5כי3 

שבאחריות“ לשירות מבוטחי הפניק5.

5עי= זה לא יהא בתוק= בכל מקרה של תשלו3 בגי: אובד: גמור, ד
לרבות אובד: גמור להלכה של כלי הרכב.

החלי= המבוטח את הרכב בתו& תקופת הביטוח ורכש רכב חליפי, אהחלפת הרכב11
יוכל המבוטח, בהודעה למבטח, ובה5כמת המבטח, להעביר את 

הכי5וי לפי פולי5ה זו לרכב החליפי.

היו ביו3 ההחלפה, דמי הביטוח עבור הרכב המוחל= נמוכי3 מדמי ב
הביטוח עבור הרכב החליפי, ישל3 המבוטח למבטח את ההפרש, 
באופ: יח5י לתקופת הביטוח שנותרה תו& 30 ימי3 מיו3 ההחלפה.

היו ביו3 ההחלפה, דמי הביטוח עבור הרכב המוחל= גבוהי3 מדמי ג
הביטוח עבור הרכב החליפי, ישל3 המבטח למבוטח את ההפרש, 
באופ: יח5י לתקופת הביטוח שנותרה תו& 30 ימי3 מיו3 ההחלפה.

ממבטח ד למנוע  כדי  (ג)  ו-  (ב)  (א),  קטני3  ב5עיפי3  באמור  אי: 
לדרוש תשלו3 לכי5וי הוצאותיו בשל העברת הכי5וי הביטוחי לפי 

תעריפיו המאושרי3.

מראש אהשבתה12 למבטח  להודיע  רשאי  המבוטח  הביטוח,  תקופת  במהל& 
תפחת  שלא  לתקופה  שימוש  ללא  והעמדתו  הרכב  השבתת  על 
מ- 30 ימי3 ושלא תעלה על מ5פר הימי3 שנותרו עד לתו3 תקופת 

הביטוח (להל: - ”תקופת ההשבתה”).

הודיע המבוטח למבטח כאמור בתקנת משנה (א), לא ינהג המבוטח ב
או מי מטעמו ברכב במהל& תקופת ההשבתה וא3 נהג המבוטח או 
מי מטעמו ברכב - לא יחול כי5וי לפי 5עי= 1(ב) (התנגשות מקרית, 

התהפכות ותאונה מכל 5וג שהוא) בפרק ב’ ביטוח הרכב.

לא ג המבוטח;  בהודעת  הקבוע  במועד  ת5תיי3  ההשבתה  תקופת 
ההשבתה  תקופת  ת5תיי3  כאמור,  מועד  האמורה  בהודעה  ננקב 
5יו3  על  מהמבוטח  הודעה  קבלת  ע3  או  הביטוח  תקופת  בתו3 

תקופת ההשבתה, לפי המוקד3 מביניה3.

בתו3 תקופת ההשבתה, ישיב המבטח למבוטח את החלק היח5י ד
מקרית,  (התנגשות  1(ב)  5עי=  לפי  כי5וי  בשל  הביטוח  מדמי 
התהפכות ותאונה מכל 5וג שהוא) בפרק ב’ ביטוח הרכב, ששיל3 

המבוטח בעד תקופת ההשבתה.

תקופת אביטול הביטוח13 תו3  לפני  עת  בכל  הביטוח  את  לבטל  רשאי  המבוטח 
הביטוח, לפי שיקול דעתו; הביטוח יתבטל במועד שבו נמ5רה על 
כ& הודעה למבטח; במקרה כזה יחזיר המבטח למבוטח בהקד3, 
את  לתוק=,  הביטול  נכנ5  שבו  מהמועד  ימי3   14 מ-  יאוחר  ולא 
כני5ת הביטול  מועד  דמי הביטוח ששולמו בעד התקופה שלאחר 

לתוק=, בהפחתת 5כומי3 אלה:
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בעד תקופה של עד שבעה ימי3 בה3 היתה הפולי5ה בתוק=, 1
לרבות א3 לא נכנ5ה לתוק= - 5% מדמי הביטוח השנתיי3.

הפולי5ה 2 היתה  בה3  ימי3  שבעה  על  העולה  תקופה  בעד 
מדמי   0.3% בצירו=  השנתיי3  הביטוח  מדמי   5%  - בתוק= 

הביטוח השנתיי3 בעד כל יו3 ביטוח, החל ביו3 השמיני.

על א= האמור ב5עי= קט: (א), ביטל המבוטח את הפולי5ה עקב ב
העברת בעלות הרכב המבוטח, עקב החזרת רישיו: הרכב למשרד 
של  במיפרט  יחיד  כנהג  נקוב  הנהג ששמו  פטירת  או עקב  הרישוי 
הפולי5ה, יחזיר המבטח למבוטח את החלק היח5י מדמי הביטוח 
ידי הכפלת דמי הביטוח  יחושב על  ששולמו; החלק היח5י כאמור 
הביטול,  במועד  שנותרו,  הימי3  ביח5 שבי: מ5פר  שגבה המבטח 
הנכללי3  הימי3  מ5פר  לבי:  המקורית,  הביטוח  תקופה  תו3  עד 

בתקופת הביטוח המקורית (להל: - ”החלק היח5י”).

מבלי לגרוע מזכויות המבטח על פי די:, רשאי המבטח לבטל את ג
כ&, שבה  ובלבד שהודעה על  הביטוח,  תו3 תקופת  לפני  הביטוח 
ימי3   45 רשו3  בדואר  למבוטח  תישלח  הנימוקי3 לביטול,  ייכללו 

לפחות לפני התארי& שבו יתבטל הביטוח.

ביטל המבטח את הפולי5ה, יחזיר המבטח למבוטח בהקד3, ולא ד
נכנ5 הביטול לתוק=, את החלק  ימי3 מהמועד שבו  יאוחר מ-14 

היח5י מדמי הביטוח ששולמו.

כל ה5כומי3 שיוחזרו לפי 5עי= זה ישתנו בהתא3 לשינויי3 במדד ה
הביטוח  דמי  תשלו3  ביצוע  מועד  לפני  5מו&  שפור35  המדד  בי: 
לבי: המדד שפור35 5מו& לפני מועד החזרת דמי הביטוח. א3 דמי 
הביטוח שולמו לשיעורי:, ישתנה כל 5כו3 בהתא3 לשינויי3 במדד 
המדד  התשלו3 לבי:  ביצוע  מועד  לפני  5מו&  שפור35  המדד  בי: 

שפור35 5מו& לפני השבת דמי הביטוח.

על א= האמור ב5עי= זה פולי5ה משועבדת תתבטל 30 ימי3 לאחר ו
שניתנה התראה על הביטול לבעל השיעבוד.

תביעה 14
לתגמולי ביטוח

קרה מקרה ביטוח, על המבוטח או המוטב להודיע על כ& למבטח א
מיד לאחר שנודע לו על כ&.

למבטח ב תוגש  הפולי5ה  פי  על  ביטוח  תגמולי  לתשלו3  תביעה 
ותתועד אצלו. אי: באמור למנוע מהמבטח לדרוש שהתביעה תוגש 

בכתב.

זמ: ג תו&  למבטח,  למ5ור  העני:,  לפי  המוטב,  או על  המבוטח  על 
5ביר לאחר שנדרש לכ&, את המידע והמ5מכי3 הדרושי3 לבירור 
החבות והיקפה וא3 אינ3 ברשותו, עליו לעזור למבטח, ככל שיוכל, 

להשיג3.

המבטח, מיד לאחר שקיבל הודעה מהמבוטח או המוטב על קרות ד
מקרה הביטוח, יעשה את הדרוש לבירור חבותו.
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תגמולי הביטוח ישולמו תו& 30 יו3 מהיו3 שהיו בידי המבטח המידע ה
והמ5מכי3 הדרושי3 לבירור חבותו, ולגבי גניבה אשר בעקבותיה לא 

נמצא הרכב במש& 14 יו3, תו& 7 ימי3 מהיו3 האמור.

למבוטח ו המשולמי3  או  שלישי  לצד  המשולמי3  הביטוח  תגמולי 
ישתנו בהתא3 לשינויי3 במדד בי: המדד שפור35 5מו& לפני מועד 
קרות מקרה הביטוח לבי: המדד שפור35 5מו& לפני מועד תשלומ3 
בפועל, וכ: תיוו5= לה3 ריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי ההגדרה 
והצמדה,  ריבית  1 לחוק פ5יקת  וריבית”, ב5עי=  ”הפרשי הצמדה 
התשכ”א-1961, מתו3 30 ימי3 מיו3 מ5ירת התביעה. אי: בהוראה 

זו כדי לגרוע מ5מכות בית המשפט לפי החוק האמור.

כל ז בפולי5ה,  ב’  פרק  לפי  הביטוח  מתגמולי  לקזז  רשאי  המבטח 
פולי5ה  בשל  או  זו  פולי5ה  בשל  לו  חייב  שהמבוטח  קצוב  5כו3 
אחרת ובמידה וקיי3 חשש ממשי לאי פירעו: החוב, רשאי המבטח 
חיוב  או  מועד תשלומ3  הגיע  הביטוח שטר3  דמי  יתרת  את  לקזז 

אחר שטר3 הגיע מועד קיומו.

תגמולי ביטוח לא יכללו מ5 ער& מו5= לזכאי בניכוי מ5 תשומות.ח

הודאה ללא 15
ה)כמת 
המבטח

הביטוח  למקרה  בקשר  פיצוי  מטעמו   Cאד או  המבוטח   Cשיל
או התחייב  הציע, הבטיח  בחבות,  הודה  זו,  פולי)ה  לפי  המכו)ה 
לפיצוי כאמור, ללא ה)כמת המבטח מראש, לא יחייב הדבר את 

המבטח.

מקדמה 16
 Cותגמולי

 Cשנויי Cשאינ
במחלוקת

בקרות מקרה ביטוח יהא המבוטח או הצד השלישי, לפי העני:, זכאי א
לקבל  שתאפשר  כ5פית  התחייבות  או  מקדמה  מהמבטח  לקבל 
שירות לתיקו: הנזק, וזאת על חשבו: הכ5פי3 שיגיעו מהמבטח לפי 

תנאי פולי5ה זו.

יו3 מהיו3 ב ישולמו תו& 30  תגמולי ביטוח שאינ3 שנויי3 במחלוקת 
וה3  הביטוח  תגמולי  לתשלו3  בכתב  תביעה  למבטח  שנמ5רה 

ניתני3 לתביעה בנפרד מיתר התגמולי3.

ו-ב’ ג א’  5עיפי3  מכוח  שלישי  לצד  או  למבוטח  ששולמו  5כומי3 
לעיל ינוכו מתגמולי הביטוח ה5ופיי3 שישולמו. בחישוב הניכוי ישתנו 
ה5כומי3 שנוכו בהתא3 לשינויי3 במדד המחירי3 לצרכ: בי: המדד 
שפור35 5מו& לפני תשלומ3 לבי: המדד שפור35 5מו& לפני יו3 

תשלו3 ה5כו3 ה5ופי של תגמולי הביטוח.

התשלו3 ה5ופי והמלא של תגמולי הביטוח למקרי נזק לפי פרק ב’, ד
ייעשה לאחר המצאת הוכחות 5בירות כי המבוטח תיק: את הנזק לרכב.

תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פולי)ה זו היא התיישנות17
שלוש שניC מיוC קרות מקרה הביטוח אלא אC כ1 נקבעה תקופה 
אינה  ג’  פרק  לפי  ביטוח  לתגמולי  התביעה  החוק.  לפי  אחרת 

מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח.
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18Aהיתה למבוטח בשל מקרה הביטוח ג3 זכות פיצוי או שיפוי כלפי אתחלו
למבטח  זו  זכות  עוברת  ביטוח,  חוזה  מכוח  שלא  שלישי  אד3 

מששיל3 תגמולי3 למבוטח או למוטב וכשיעור התגמולי3 ששיל3.

זה ב 5עי=  לפי  אליו  שעברה  בזכות  להשתמש  רשאי  אינו  המבטח 
באופ: שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מ: האד3 השלישי פיצוי או 

שיפוי מעל לתגמולי3 שקיבל מהמבטח.

קיבל המבוטח מ: האד3 השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח ג
לפי 5עי= זה, עליו להעבירו למבטח. עשה פשרה, ויתור או פעולה 

אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, עליו לפצותו בשל כ&.

קיבל המבטח מ: האד3 השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע לו לפי ד
5עי= זה, עליו לעדכ: על כ& את המבוטח תו& 15 ימי3.

יעשה שימוש ב5עי= זה א3 מקרה הביטוח נגר3 שלא ה מבטח לא 
בכוונה בידי אד3 שלישי שמבוטח 5ביר לא היה תובע ממנו פיצוי או 

שיפוי, מחמת קירבת משפחה או יח5 של מעביד ועובד שביניה3.

הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח תינת: למבטח לפי אחד הודעות19
מהבאי3:

מע: משרדו של המבטח, כמצויי: בכותרת לפולי5ה או כל מע: אחר א
בישראל שעליו יודיע המבטח למבוטח או למוטב מזמ: לזמ:.

מע: משרדו של 5וכ: הביטוח, הרשו3 בפולי5ה - כמפורט בה, או ב
כל מע: אחר בישראל שעליו יודיע 5וכ: הביטוח הנזכר או המבטח 

למבוטח או למוטב מזמ: לזמ:.

כל דר& אחרת שהמבטח יודיע עליה למבוטח מזמ: לזמ:.ג

בתו3 11 חודשי3 מתחילת תקופת הביטוח - בביטוח לשנה אחת, אדו”ח תביעות20
או בתו3 תקופת הביטוח - בביטוח לתקופה הקצרה משנה, ישלח 
הגיש,  המבוטח  א3  יצויי:  שבו  תביעות  דו”ח  למבוטח  המבטח 
בדו”ח  ביטוח.  שנת  לכל  תביעות  או  תביעה  האמור,  למועד  עד 
התביעות יצויי: פירוט של כל מקרה ביטוח שבשלו הוגשה תביעה 
כאמור. לרבות מ5פר הרכב המבוטח, מועד מקרה הביטוח, ה5כו3 
ששול3, 5וג הכי5וי, 5וג התביעה (נזק עצמי או צד שלישי), הא3 
התביעה,  בשל  שלישי  מצד  שיפוי  או  פיצוי  המבטח  אצל  התקבל 
ואת שיעור או 5כו3 ירידת הער& שנקבע, בתקופה של שלוש השני3 
שקדמו למועד הדו”ח או בתקופה שבה היה המבוטח מבוטח אצלו, 

לפי התקופה הקצרה ביניה3.

מתחילת תקופת ב חודשי3   11 תו3  לאחר  ראשונה  תביעה,  הוגשה 
הביטוח, ישלח המבטח דו”ח מתק: מיד ע3 הגשת התביעה.

ב5עי= זה, ”תביעה” - תביעה לתגמולי ביטוח לפי 5עי= 14 בשיעור ג
העולה על 35% מהיק= דמי הביטוח למלוא תקופת הביטוח.
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נ)פח Q 1 שמאות נזקי רכב (רכוש) ונזקי רכוש לצד שלישי
בהתאC להוראות חוזר המפקח על הביטוח 2007-1-8

מו5כ3 בזה כי הביטוח על פי הפולי5ה כפו= לה5דרי שמאות נזקי רכב רכוש ונזקי צד 
שלישי רכוש כמפורט להל::

”הצעת תיקו1” - אומד: נזק ראשוני שמבצע השמאי לפני או במהל& הגדרות1
תיקו: הרכב.

של  רשמיי3  חג  או  מנוחה  ימי  למעט  יו3  כל   - עבודה”   Cיו”
מדינת ישראל.

”קבוצת ביטוח” - חברות ביטוח, לרבות חברת ביטוח א3 וחברה 
אחות, כמשמעות: בתקנות הפיקוח על ע5קי ביטוח )דרכי השקעת 
התש5”א-2001,  התחייבויותיו(,  וניהול  מבטח  של  והקרנות  ההו: 
ניירות  בחוק  כמשמעות:  מ5ונפת  וחברה  בת  חברה  כל  ולרבות 

ער&, התשכ”ח-1968.

”שומה” - אומד: נזק 5ופי שמבצע השמאי לאחר תיקו: הרכב.

”שמאי” - מי שרשו3 בפנק5 השמאי3 כמשמעותו בצו הפיקוח על 
מצרכי3 ושירותי3 )שמאי רכב(, התש”1980-3 .

.Qשמאי אחר” - כל שמאי שאינו שמאי בית או שמאי חו”

”שמאי בית” - שמאי שעלול להימצא במצב של ניגוד ענייני3 בשל 
קשר מיוחד ע3 המבטח, לרבות:

שמאי שהוא עובד של קבוצת הביטוח;

וע5קי3  משמאות  הכנ5ותיו  כל  מ5&  מ-30%  שלמעלה  שמאי 
אחרי3 ע3 מבטחי3 הינ3 מקבוצת הביטוח;

מ-5%  בלמעלה  מחזיקה  הביטוח  קבוצת  אשר  שמאות  חברת 
מאמצעי

השליטה בה.

 Qשמאי שאינו שמאי בית ונכלל ברשימת שמאי החו - ”Uשמאי חו”
כפי

שתפור35 על ידי המבטח מעת לעת.

די: תאגיד או משרד שמאי3 כדי: שמאי בודד.

תאגיד - לרבות חברה, שותפות או כל מיז3 אחר.

הערכת נזק 2
לאחר קרות 

מקרה הביטוח

ומת: שומה  ליישוב תביעה  ושמאי  פעולתו של מבטח, 5וכ: ביטוח 
תעשה

באופ:  התביעה  של  וצודק  הוג:  מהיר,  ליישוב  ותחתור  לב  בתו3 
שתצומצ3, ככל הנית:, עלות הטיפול והטרחה של המבוטח.
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לאחר קרות מקרה הביטוח ולפני תיקו: הנזק לרכב, יבחר המבוטח א
שמאי חוQ מתו& רשימת שמאי החוQ, שפור5מה ע”י המבטח ,על 

מנת להערי& את הנזק לרכב.

חברתנו:  של  האינטרנט  באתר  לציבור  זמינה  הרשימה 
www.fnx.co.il ונית: כמו כ: לקבלה אצל 5וכ: הביטוח של&.

משמאי ב שירות  לקבל  העדפה  לו  שאי:  למבטח  המבוטח  הודיע 
אותו  של   Qהחו שמאי  רשימת  מתו&  שמאי  המבטח  יבחר  מ5וי3, 
מחוז באופ: אקראי שיבטיח כי לא תהיה בכל עת העדפה כל שהיא 
בבחירת שמאי מ5וי3 על פני שמאי אחר. המבטח יעביר למבוטח 
באופ: מיידי את פרטי שמאי החוQ, לרבות הפרטי3 הנדרשי3 לש3 
התקשירות עימו. מבטח יא5ו= וישמור מידע בדבר מ5פר השומות 
שביצע כל שמאי ברשימת שמאי החוQ שנבחר באופ: האמור ב5עי= 

קט: זה.

דעתו ג שיקול  פי  על  והשומה  התיקו:  הצעת  את  יערו&  השמאי 
זה  חוזר  הוראות  לרבות  די:,  כל  להוראות  ובהתא3  המקצועי, 

והוראות משרד התחבורה הנוגעות לעניי:.

ע3 5יו3 עריכת הצעת התיקו: או השומה, יעביר השמאי עותקי3 ד
מה: למבוטח וכ: למבטח ולמו5&.

המבטח והשמאי יתעדו וישמרו את כל החומר הנוגע להערכת הנזק, ה
לרבות כל התכתבות, הצעת תיקו: ושומה הקשורה בתיק התביעה 
וזאת למש& שלוש שני3 לפחות. המבטח והשמאי  ובתיקו: הרכב, 
שידרוש  ומידע  מ5מ&  כל  לאחר דרישתו,  ב5מו&  למבוטח  יעבירו 

בעניי: הערכת הנזק.

הצעת התיקו: והשומה של שמאי החוQ יהיו הצעת התיקו: והשומה ו
הקובעות, אלא א3 כ: הציג המבטח בכתב הצעת תיקו: או שומה 
הצעת  על  לערער  רצונו  על  והודיע  שהוא)  שמאי  כל  (של  נגדיות 
מיו3  יאוחר  לא  כמפורט להל:,  מכריע  לשמאי  השומה  או  התיקו: 
עבודה אחד מיו3 עריכת הצעת התיקו: על ידי שמאי החוQ ומ5ירתה 

למבטח או שבוע ממועד העברת השומה למבטח, לפי העניי:.

יהיה רשאי לערער על הצעת התיקו: או על השומה של ז המבוטח 
רצונו  על  והודיע  נגדית  תיקו:  הצעת  שהציג  ובלבד   ,Qהחו שמאי 
לערער לפני תיקו: הרכב, או הציג שומה נגדית לא יאוחר משבוע 

.Qלאחר שנמ5רה לו השומה של שמאי החו

בערעור על השומה של שמאי החוQ בפני שמאי מכריע נית: לערער ח
רק על אות3 ענייני3 שלא נקבעו בהצעת התיקו:, על אות3 ענייני3 
שנכללו בהצעת התיקו: א& שונו בשומה, או על אות3 ענייני3 שיכלו 

להתברר במהל& תיקו: הרכב בלבד.

המבטח ישא במלוא עלות שכר הטרחה של שמאי החוQ. ט
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לחילופי:: המבטח יאפשר למבוטח לבחור בשמאי אחר והוא רשאי י
מטע3  לשמאי  יאפשר  שהמבוטח  בכ&  כאמור  בחירה  להתנות 
המבטח לבדוק את הרכב טר3 תיקונו. מבטח המעוניי: בכ& ישלח 
ממועד  אחד  עבודה  מיו3  יאוחר  לא  הרכב  שמאי מטעמו לבדיקת 

קבלת הצעת התיקו: של השמאי האחר.

אי:  (ו).  קט:  ב5עי=  כמפורט  הקובעת  השומה  תהיה  לא  זו  שומה 
בהוראת 5עי= קט: זה כדי לגרוע מזכותו של המבוטח לקבל החזר 
עבור עלות שכר הטרחה של השמאי האחר, ככל שעומדת לו זכות 

זו.

רשימת שמאי3
Uחו

מבטח יכי: רשימת שמאי3 לכל מחוז בפיזור גיאוגרפי נאות (להל: - א
.(Qהרשימה או רשימת שמאי החו

שהיו ב רכב  כלי   2,000 לכל  אחד  שמאי  לפחות  כוללת  הרשימה 
מבוטחי3 בביטוח רכב רכוש אצל המבטח ביו3 האחרו: של השנה 

הקלנדרית החולפת. נית: להו5י= שמאי3 בכל עת.

בכל מקרה, מ5פר השמאי3 בכל מחוז לא יפחת משבעה.ג

מבטח יהיה רשאי להכי: רשימות שמאי חוQ נו5פות עבור כלי רכב ד
או  טו:   3.5 או מ5חריי3 עד  פרטיי3  כלי רכב  שאינ3 אחד מאלה: 
אופנועי3. נית: לקבוע רשימות אלה ג3 שלא על פי מחוזות, ובלבד 

שנכללו בכל רשימה חמישה שמאי3 לפחות.

מנגנו1 שמאי4
מכריע

שמאי3 א רשימת  ירכיבו  השמאי3  ואיגוד  הביטוח  חברות  איגוד 
מכריעי3, אשר ישומו את הנזק בכל מקרה של מחלוקת בי: שתי 
של  5ביר  מ5פר  תכלול  הרשימה  שומות.  שתי  או  תיקו:  הצעות 
לרבות  לציבור,  זמינה  תהיה  והיא  נאות,  גיאוגרפי  בפיזור  שמאי3 

באמצעות האינטרנט.

הודיעו המבוטח או המבטח על רצונ3 לערער על הצעת התיקו: או ב
השומה כאמור ב5עיפי3 2(ו) או 2(ז) לעיל, ייקבע השמאי המכריע 
לא  אקראית מתו& רשימת השמאי3 המכריעי3. השמאי המכריע 

יהיה שמאי בית או שמאי חוQ של המבטח הרלבנטי.

השמאי המכריע יית: חוות דעתו לא יאוחר מיו3 עבודה אחד לאחר ג
שקיבל את הצעות התיקו: או שבעה ימי3 מיו3 שקיבל את השומות 

של שני השמאי3.

יקבע ד המכריע  השמאי  מראש.  יקבע  המכריע  השמאי  של  שכרו 
ג3 את אופ: חלוקת שכרו ועלות הצעת התיקו: הנגדית או השומה 
לתוצאת  לב  בשי3  למבוטח,  המבטח  בי:  המבוטח,  של  הנגדית 
הערעור. עלות הצעת התיקו: או השומה הנגדית של המבטח תהיה 

על חשבו: המבטח.

מ5פר הטלפו: של מוקד: שמאי מכריע: 1-700-700-888ה

רשימת  מתו&  המוקד:  ע”י  אקראי  באופ:  יבחר  המכריע  השמאי 
השמאי3 המכריעי3 הנמצאת במוקד.
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השפעה על 5
שמאיC, הלי@ 
השומה ותיקו1 

הרכב

לא  אחר  רלבנטי  גור3  כל  או  מו5&  מבוטח,  ביטוח,  5וכ:  מבטח, 
ישפיעו (מעבר להעברת מידע רלבנטי) על שיקול דעתו המקצועי 

הבלתי תלוי של שמאי הקובע שומה עבור מבוטח, ובכלל זה:

לא תוטל כל הגבלה שהיא על מבוטח לפנות ישירות לשמאי. לעניי: א
זה, דרישה של מבטח כי פניה של המבוטח לשמאי תעשה רק אחרי 
שהמבוטח פנה למבטח, תחשב להגבלה. יובהר כי אי: בהוראה זו 
כדי לגרוע מחובתו של מבוטח להודיע למבטח על מקרה הביטוח 
זכותו לתגמולי ביטוח  ועל  מיד לאחר שנודע לו על קרות המקרה 

בהתא3 להוראות 5עי= 22 לחוק חוזה הביטוח, תשמ”א-1981.

זולת ב גור3  כל  של  כלשהי  מעורבות  א5ורה  הנזק  הערכת  בהלי& 
זו כדי למנוע מהמבטח להעביר לשמאי  שמאי החוQ. אי: בהוראה 
פרטי  ביטוחי,  כי5וי  לגבי  מידע  כגו:  השומה  עריכת  לפני  מידע 

הפולי5ה, תנאי הפולי5ה, הרחבות וכדומה.

לאחר מ5ירת הצעת התיקו:, רשאי3 המבטח או המבוטח להעלות ג
בפני שמאי החוQ הערה בעניי: טכני בלבד הנוגע להצעת התיקו:, 
של  המקצועי  דעתו  שיקול  על  כלשהי  השפעה  בה  אי:  ואשר 
לשו:,  טעות  בדבר  הערה  טכני”  בעניי:  ”הערה  זה,  לעניי:  השמאי. 
וכדומה.  בשוגג  דבר  הו5פת  מקרית,  השמטה  בחישוב,  טעות 
ההערה  את  יפרט  שהועלתה,  להערה  ב5י5  יש  כי  השמאי  מצא 
הצעת  את  ג3  ימ5ור  השמאי  התיקו:.  הצעת  את  בכתב  ויעדכ: 
התיקו: המעודכנת למו5&, למבטח ולמבוטח, בצרו= ה5בר לגבי 
בהוראת  אי:  זו לבי: ההצעה הקודמת.  בי: הצעת תיקו:  ההבדלי3 
5עי= קט: זה כדי לגרוע מזכותו של מי מהצדדי3 לערער על הצעת 
התיקו: בהתא3 למנגנו: הקבוע ב5עיפי3 קטני3 2(ו) ו -2(ז) לעיל.

לא ינחו את השמאי בהוראות המגבילות את שיקול דעתו המקצועי, ד
לרבות בעת הגדרת הרכב כרכב ”באובד: גמור” ג3 א3 הנזק הגולמי 

לרכב נמו& מ-60% .

יטילו על השמאי מטלות שאינ: עולות בקנה אחד ע3 תפקידו ה לא 
כשמאי, ובפרט:

מו5כי3 1 או  ה5דר  למו5כי  מבוטחי3  ממנו להפנות  ידרשו  לא 
מ5וימי3 אחרי3;

לא ידרשו ממנו לחתו3 על טפ5י3 לבדיקת רכב לאחר תיקו:.2

5וכ: ביטוח, מו5&, שמאי או כל גור3 אחר לא ישלמו עמלה מכל ו
5וג, לרבות טובת הנאה כלשהי, האחד למשנהו, בקשר לה5דר זה.

יעניקו או יקבלו עמלה או ז מבטח, 5וכ: ביטוח, מו5& או שמאי לא 
כל טובת הנאה, לרבות בדר& של הנחות בהשתתפות עצמית, מת: 

רכב חלופי וכיו”ב, במ5גרת ואגב הלי& בחירת זהות השמאי.

5וכ: ביטוח המעורב בהלי& בחירת השמאי יעשה זאת לטובת מיצוי ח
זכויותיו של המבוטח בלבד ולפי שיקול דעתו המקצועי.
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מבטח ימ5ור למבוטח במועד כריתת חוזה הביטוח ד= ה5בר אשר אגילוי נאות6
יכלול מידע כללי בנוגע לבחירת שמאי והלי& השומה, בדבר הזכויות 
העומדות למבוטח על פי הפולי5ה, וכ: בדבר הצעדי3 שעליו לנקוט 

לש3 מימוש זכויות אלה (להל: - ד= הה5בר).

מבטח יכלול בפולי5ת הרכב, בד= הה5בר ובאתר האינטרנט שלו ב
גילוי מפורט של המנגנו: שנקבע בהוראות 5עיפי3 1, 2, 3, 4, ו -5 

לעיל. 

לציבור, ג זמיני3  יהיו  הה5בר  וד=  המעודכנת   Qהחו שמאי  רשימת 
למבוטח  ויועברו  המבטח,  של  האינטרנט  אתר  באמצעות  לרבות 

בכל מועד על פי דרישתו באמצעות פק5 ודואר אלקטרוני.

את ד המבטח  יידע  ביטוח,  מקרה  אודות  למבטח  המבוטח  הודיע 
שמאי  או   Qחו שמאי  לבחור  הזכות  למבוטח  עומדת  כי  המבוטח 
אחר, י5ביר לו את ההבדלי3 ביניה3, וכ: יידע את המבוטח בדבר 
וד=   Qהחו שמאי  רשימת  קבלת  לש3  לרשותו  העומדות  הדרכי3 
ויציע למבוטח לקבל את הרשימה המעודכנת של שמאי  הה5בר, 

החוQ ואת ד= הה5בר באמצעות פק5 ודואר אלקטרוני.

מבטח ימ5ור למבוטח, טר3 תיקו: הרכב, את כל הצעות התיקו: ה
שהגיעו לידיו וכל מ5מ& רלבנטי אחר אשר הועבר אליו אגב השומה. 
בנו5=, המבטח ימ5ור למבוטח את דוח השמאי ה5ופי 5מו& לאחר 

השלמתו. דוחות אלה יכללו בי: היתר, על פי העניי:, את כל אלה:

תיאור וזיהוי הרכב נשוא השומה;1

פירוט הנזק הפיזי שנגר3 בשל מקרה הביטוח, לרבות תיאור 2
מילולי שלהנזק;

מקרה 3 בשל  ער&,  ירידת  לרבות  הנזק,  של  כ5פית  הערכה 
הביטוח ואופ: חישוב3, לרבות:

תו&  הנזק  לתיקו:  להשתמש  יש  שבה3  החלפי3   -
החל=:  ותיאור  ציו:  או  שלה3  הקטלוגי  המ5פר  ציו: 
היצר:,  ש3  מקורי/תחליפי,   ,Qחדש/משומש/משופ
מזהה. ונתו:  פרט  וכל  היבוא:  ש3  ייצור,   Qאר

מחירי החלפי3.  -

פירוט  כולל  הנזק,  הנדרשות לתיקו:  העבודה  מ5פר שעות   -
השעות הנדרשות עבור כל אחד מ5עיפי התיקו: השוני3.

מחירי שעת עבודה.  -

אופ: חישוב שווי הרכב לעניי: ירידת הער& ואופ: חישוב ירידת   -
הער&.

אופ: חישוב שווי הרכב במקרה של אובד: מוחלט;  -

כל מידע עובדתי נו5= עליו מתב55ת השומה;.4
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פרטי עור& השומה וחתימתו בהתא3 להוראות הדי:.5

את ו לכ&,  ה5כי3  אשר  למבוטח  להעביר  רשאי  יהיה  מבטח 
המ5מכי3 כאמור ב5עי= קט: (ה) לעיל באמצעות אתר האינטרנט 

של המבטח או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני למבוטח.

הוראות אלה יחולו במלוא: ג3 לעני: תביעות צד שלישי בכל מקרה נזק צד שלישי7
 Qמתו& רשימת שמאי החו Qבו הניזוק (הצד שלישי) בחר שמאי חו

של המבטח.

אי: בעצ3 בחירת שמאי חוQ ע”י צד שלישי כדי לקבוע את אחריותו 
של המבטח.
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נ)פח Q 2 ה)בר על חישוב תגמולי ביטוח במקרה של 
אובד1 גמור לרכב

גניבת רכב שלא נמצא או ”טוטלו5” או אבד: אובד1 גמור1 אובד: גמור משמעו: 
גמור להלכה.

המחירו: ביו3 כריתת חוזה הביטוח, המשמש לקביעת ער& הרכב המחירו21
לחישוב תגמולי ביטוח בקרות מקרה של אובד: גמור הינו: ”מחירו: 
מכוניות משומשות וחדשות של השמאי” ”לוי יצחק”, להל:: ”המחירו:”

ער@ ב)י)י של 3
הרכב

הרכב”  של  ב5י5י  ”ער&  מהווי3  במחירו:  המופיעי3  הרכב  ערכי 
במשתני3  התחשבות  ללא  כזה  של רכב  שוויו  את  מייצגי3  דהיינו 
מיוחדי3 המשפיעי3 על ער& הרכב המבוטח במועד כריתת חוזה 

הביטוח ובמועד קרות מקרה של אובד: גמור.

חישוב דמי 4
הביטוח

דמי הביטוח בגי: הרכב המבוטח חושבו על פי ”הער& הב5י5י של 
הרכב” ולא הושפעו בשל המשתני3 המיוחדי3 שלו אשר יש בה3 כדי 
להשפיע על ערכו של הרכב במועד כריתת חוזה הביטוח ובמועד 

קרות מקרה של אובד: גמור.

חישוב תגמולי 5
הביטוח 

במקרה של 
אובד1 גמור

תגמולי  חישוב  לעניי:  הרכב  ער&  ייקבע  גמור  אובד:  של  במקרה 
אופי השימוש  הביטוח בשי3 לב למשתני3 המיוחדי3 שלו לרבות: 
ברכב מ5פר בעלויות קודמות, תאונות קודמות שהרכב היה מעורב 
קודמי3  תשלומי3  המכני,  מצבו  הרכב,  שעבר  הקילומטרז’  בה:, 
וגורמי3 נו5פי3 הנקובי3 במחירו:  ששולמו בגי: ירידת ער& הרכב, 

נכו: למועד קרות מקרה של אובד: גמור.

להל: דוגמאות להפחתה בחישוב ער& הרכב (נכו: ל – 07/2016):דוגמאות6

 _ המי5י3)  תשלו3  (לאחר  לשעבר  ותיור  5יור  של  פרטי  רכב 
הפחתה של 12% מהער& הב5י5י של הרכב.

 30% של  הפחתה   – ישראל  משטרת  בבעלות  שהיה  פרטי  רכב 
מהער& הב5י5י של הרכב.

7 Cאביזרי
ותו)פות 
מיוחדות

לרכב  מיוחדות  ותו5פות  אביזרי3  כולל  אינו  הב5י5י  הרכב  ער& 
שנרכשו או הו5פו לרכב (ג3 א3 נרכשו או הו5פו לרכב בעת רכישת 
הרכב מהיבוא:) ואשר אינ3 נכללי3 במ5גרת האביזרי3 והמכלולי3 
של  הגימור  ברמת  הקבועי3  הרכב  דג3  של  הב5י5ית  שבחבילה 

הרכב במפרט היבוא: ושלא נית: לרכוש את הרכב בלעדיה3.
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נ)פח Q 3 הגדרות פרטי המיגו1 (מעודכ1 ל-)פטמבר 2016)

שולל תנועה 
מקורי

אמצעי מיגו: המותק: ע”י יצר: הרכב בהלי& הרכבת הרכב.

התק1 נגד 
שימוש 

במפתחות 
Cגנובי

משבת  של  האלקטרוני  במפתח  שימוש  המונע  אלקטרוני  התק: 
פ5יבי  באופ:  נדר&  ההתק:  מורשה.  בלתי  משתמש  ידי  על  המנוע 
במקביל לדריכת משבת המנוע הקיי3 ברכב. ההתק: מנוטרל על 

ידי הקלדת קוד 5ודי.

יחידת ניתוקי3 מרוחקת המבצעת ניתוק חשמלי באחת ממערכות עלוקה
הפעולה או ההפעלה של מנוע הרכב ומערכותיו, המותקנת במקו3 

נ5תר ומוגנת באמצעות מעטה מתכת.

יכולת כ)פת ומונעת את  קופ5ת מתכת המותקנת על גבי מחשב הרכב 
או  לפחות  מ"מ   5 בעובי  מאלומיניו3  עשויה  הכ5פת  החלפתו. 
ברזל בעובי 3 מ”מ לפחות. הכ5פת נ5גרת באמצעות בירגי פלדה 
מחו5מי3, חלק3 בעלי תבריג שמאלי. הכ5פת תקובע אל מרכב 

הרכב ותותק: כ& שלא תפגע במערכת החשמל או במחברי3.

מערכת איתור 
עצמאית

על  למוקד  מידע  ומעבירה  ברכב  המותקנת  אלקטרונית  מערכת 
מחוברת  האיתור תהא  גניבתו. מערכת  בעת  ומצבו  הרכב  מיקו3 

למוקד 5פק השירות ודמי המנוי ישולמו כ5דר3.

מערכת איתור 
פעילה

מערכת התרעת גניבה ואיכו: (זיהוי מיקו3 הרכב) מבית איתורא: או 
פוינטר מערכות.

באמצעות  לניטרול  הנית:  חשמלי  ניתוק  תבצע  האיתור  מערכת 
5פק  למוקד  מחוברת  תהא  האיתור  מערכת  מקודד.  מקשי3  לוח 

השירות ודמי המנוי ישולמו כ5דר3.

מערכת איתור 
פעילה לגיבוי

למערכת  במקביל  הפועלת  לגיבוי,  נו5פת  פעילה  איתור  מערכת 
הראשית וללא קשר אליה.
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Cבאמצעות נותני שירות חיצוניי Cכי)ויי Q כתבי שירות

שי לשמשה - כי)וי שבר שמשות - כתב שירות

”שמשות”: שמשות קדמיות, אחוריות וצידיות של כלי הרכב.הגדרותא

”שבר”: שבר וכ: 5דק הפולש דר& כל עובי השמשה.

”השירות”: החלפת שמשות שבורות בשמשות חדשות.

”כלי הרכב”: כלי רכב כמפורט במיפרט, המבוטח על פי הפולי5ה.

”מקבל השירות”: המבוטח על פי הפולי5ה וכ: א= מי שיחזיק בכלי 
הרכב וג3 או ישתמש בו מטעמו של המבוטח.

כמפורט  השירות  נות:  השירות”:  ”תחנת  או  וג3  השירות”  ”נות1 
נות:  עבור  המבצעי3  משנה  קבלני  ו/או  הפולי5ה  של  במיפרט 
השירות תיקוני שבר שמשות, אשר שמותיה3, כתובותיה3 ומ5פרי 
הטלפו: שלה3 נית: לקבל באמצעות מוקד מידע ושירות ארצי של 

נות: השירות, כמפורט במיפרט.

או  שבורות  שמשות  שבר  לתיקו:  השירות  נות:  מחירו:  ”מחירו1”: 
מעת  בתוק=  שיהיה  כפי  חדשות  בשמשות  החלפת:  ו/או  5דוקות 

לעת.

מהות והיקA ב
השירות

הרחבה זו ניתנת ע”י המבטח במצור= לפולי5ה. השירות על פי ב1
הרחבה זו יינת: וג3 או יבוצע על ידי תחנות השירות במקרה של 

שבר תאונתי לשמשות של כלי הרכב.

היא תבוטל ב2 הינה לתקופה המצויינת במיפרט, א&  זו  הרחבה 
או  ביטולה  של  במקרה  במיפרט,  המצויי:  למועד  קוד3  עוד 

פקיעתה של הפולי5ה (להל: ”תקופת השירות”).

תקופת ב3 בתחילת  כי  בכ&,  מותנה  זו  הרחבה  פי  על  השירות 
וג3 או  השירות שמשות כלי הרכב תהיינה תקינות, ללא פג3 
לאחר  יותר  או  חודש  שנרכשה  הרחבה  ולגבי  כלשה3,  5דק 
אישור  בקבלת  השירות  מותנה  הפולי5ה  של  תוקפה  תחילת 
השמשות  תקינות  בדבר  השירות  מתחנות  אחת  מאת  בכתב 

במועד תחילת תקופת השירות.

המוחרגי3 ב4 במקרי3  (למעט  לשמשה  שבר  של  מקרה  בכל 
להל:), יפנה מקבל השירות, אל אחת מתחנות השירות הקרובה 

למקו3 הימצאו על מנת לקבל את השירות.
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השירות יוענק ויבוצע בהתא3 לתנאי ההרחבה, תו& המועדי3 ב5
כדלהל::

עבודה  שעות   12 תו&   - מודבקות  לכלי רכב ששמשותיו   5.1
תו3  עד  מקרה  ובכל  השירות,  לתחנת  הבאתו  ממועד 
לתחנת  הרכב  כלי  הובא  בו  היו3  שלאחר  העבודה  יו3 

השירות.

לכלי רכב ששמשותיו אינ: מודבקות - תו& 4 שעות עבודה   5.2
ממועד הבאתו לתחנת השירות.

לצור& 5עי= זה ”ימי עבודה” משמע3: ימי3 א׳ ו׳ (כולל),   5.3
למעט ימי חג רשמייC בישראל.

א׳-ה׳  ימי3  משמע::  עבודה”  ”שעות  זה  5עי=  לצור&   5.4
ובאזור תל-אביב   16:30 שעה  עד   07:30 משעה  (כולל), 
07:30 עד  וערבי חג - משעה  ו׳  בימי   .17:30 והמרכז עד 

שעה 14:00.

נזק, ב6 לשמשה,  נזק  ייגר3  בו  ביטוח,  מקרה  באותו  ייגר3  א3 
המכו5ה בפולי5ה, או נזק שנגר3 ע”י צד ג׳ ג3 לגו= כלי הרכב, 
לא תחל תחנת השירות במת: השירות אלא א3 יימ5ר לה בגי: 

אותו מקרה ביטוח טופ5 אישור אי הגשת תביעה.

השמשה שתותק: תהא שמשה תחליפית בעלת תו תק: ומאותו ב7
5וג, טיב ואיכות של השמשה השבורה. בכל מקרה בו לא יוכל 
של  ואיכות  טיב  מאותו  תחליפית  שמשה  ל5פק  השירות  נות: 
השמשה שניזוקה, תוחל= השמשה השבורה שניזוקה בשמשה 
חדשה ”אורגינלית”, דהיינו, שמשה מתוצרת יצר: כלי הרכב או 
מתוצרת יצר: המורשה לייצר עבורו, ואשר מוטבע עליה 5ימו: 

יצר: כלי הרכב.

היה ותחנת השירות תתבקש לבצע בכלי הרכב תיקו: חוזר של ב8
אותה שמשה, תו& 12 חודשי3 ממועד התיקו: הקוד3, והתיקו: 
או  השירות,  תחנת  של  מחדל  ו/או  במעשה  מקורו  החוזר 
שהתיקו: החוזר מתייח5 לחלקי3 או לעבודה שבוצעה בתיקו: 
לא  והיא  התיקו:  עלות  במלוא  השירות  תחנת  תישא  הקוד3, 
ה3  א3  חלקי3,  עבור  בתשלומי3  השירות  מקבל  את  תחייב 

הוחלפו בתיקו: הקוד3, או בדמי השתתפות עצמית כלשה3.

הרחבה זו לא תכ5ה את החריגי3 המפורטי3 ב5עי= ד׳ להל:.ב9

השתתפות ג
עצמית

השירות על  פי כתב שירות זה אינו כפו= להשתתפות עצמית של 
המבוטח.
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שמשה ד1חריגיCד שבר  כל  זו  הרחבה  תכ)ה  לא  לעיל,  האמור  למרות 
הרכב  כלי  לשמשות  שייגרמו  נזק)  או  תקלה  )דק,  (לרבות 

כתוצאה או במהל@ אחד מאלה:

שבר שמשה שנגרC על ידי המבוטח או מי מטעמו במתכוו1.  1.1

לרבות   ,Cלמנגנוני או   Cוג לשמשות   Cחשמליי  Cקלקולי  1.2
גומיות  וכ1  בייצור   Cמפג או  מבלאי  משימוש,  כתוצאה 

ניקליC ואביזריC לשמשה.

 Cבטר לחלוטי1  שלמה  היתה  לא  אשר  לשמשה  שבר   1.3
נשברה או שלא הורכבה כיאות.

שבר שמשה שארע כתוצאה או במהל@ שימוש בתחרות   1.4
וגC או במבח1 כושר נהיגה.

שריטות למיניה1 לשמשה.  1.5

נזק שנגרC לשמשת הגג של הרכב.  1.6

.Uנזק לשמשות כלי רכב שאי1 לו שמשות חילופיות באר  1.7

נזק לשמשות החורגות מתק1 יצר1 הרכב ושמשות ארגז,   1.8
אלא אC צויי1 אחרת במפורש בפולי)ה.

נזק למראות מכל )וג שהוא.  1.9

נזק לשמשות ממוגנות אבניC ו/או ירי.  1.10

הרחבה זו אינה כוללת שבר שמשות הנובע מ)יבה שהוחרגה ד2
בפרק  המבטח”  לחבות   Cכלליי  Cחריגי” בפי)קת  כמפורט 

התנאיC הכללייC שבפולי)ה.

במפורש ה1תיקוניC נו)פיCה מוחרגי3  בגינ3  שהתיקוני3  נזקי3,  ו/או  נזק  עבור 
ו/או  בפולי5ה  נכללי3  אינ3  ו/או  זו  בהרחבה  ו/או  בפולי5ה 
בהרחבה זו (להל1 - ”תיקוניC מוחרגיC”), ואשר מקבל השירות 
יפנה לתחנת השירות בבקשה לבצע עבורו את תיקונ3, תהיה 
תחנת השירות זכאית לגבות ממקבל השירות תשלו3, בתנאי3 

וב5כומי3 כדלהל::

מקבל השירות נת: את ה5כמתו לתחנת השירות, בכתב   1.1
ומראש, לבצע את התיקוני3 המוחרגי3 בהתא3 להצעת 
לו  שהו5בר  לאחר  השירות,  תחנת  מאת  בכתב  מחיר 

במפורש דבר העדר הכי5וי הביטוחי.

יהיה  המחיר  בהצעת  תנקוב  השירות  שתחנת  המחיר   1.2
בהתא3 למחיר מחירו: לאחר הנחה מיוחדת.

בתו3 ביצוע התיקוני3 המוחרגי3 תמ5ור תחנת השירות   1.3
להצעת  בהתא3  כדי:  וקבלה  מ5  חשבונית  למבוטח 
המחיר, אשר בה: יפורט החשבו: המלא, תו& הפרדה בי: 

עלות החלקי3 שתוקנו ו/או הוחלפו לבי: עלות העבודה.
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הכי)וי על פי הרחבה זו מותנה בזה, כי מקבל השירות פנה לאחת תנאיC כללייCו
מתחנות השירות כדי לקבל את השירות ממנה.

מופיע  במו5& שלא  בו יבוצע תיקו:  בכל מקרה  למע: ה5ר 5פק, 
ברשימת המו5כי3 המורשי3 לא יהיה המבוטח זכאי לפיצוי כ5פי 

כלשהו בגי: התיקו:.

לא קיבל מקבל השירות מתחנת השירות את השירות לאחר פנייתו 
אליה וזאת למרות שהתקיימו כל התנאי3 לקבלת השירות על פי 
הרחבה זו, תפנה הפניק5 את מקבל השירות לגור3 מו5מ& אחר 

תו& זמ: 5ביר.

א3 כלליז אלא  הפולי5ה,  של  וה5ייגי3  התנאי3  כפופה לכל  זו  הרחבה 
שונו במפורש בהרחבה (כתב שירות) זה.

מידע  אנא פנה למוקד  ניזוקה  ושמשת רכב@  נכבד! במידה  לקוח 
ושירות ארצי של נות1 השירות.

שירותי דר@ וגרירה - כתב שירות

 מהות א
Cהשירותי

נות: השירות יעניק שירותי ”עזרה ראשונה” כמפורט בכתב השירות 1
(להל: ”שירותי הרכב”) במש& 24 שעות ביממה, בכל יו3 בשנה פרט 
ליו3 הכיפורי3. (בכפו= למגבלות ביטחוניות כמפורט בפי5קה א׳2 
לפני  שעות  שלוש  שירותי3  יינתנו  לא  הכיפורי3  יו3  בערב  להל:). 
תחילתו ובמוצאי יו3 הכיפורי3, יחודשו שירותי הרכב שלוש שעות 

לאחר 5יומו.

יינתנו בתו& תחו3 הגבולות הטריטוריאליי3 של מדינת 2 השירותי3 
האוטונומיה),  שטחי  (למעט  שומרו:  יהודה  תחומי  ובתו&  ישראל 
רשות  ע”י  זמ:  באותו  ומוגבלת  א5ורה  אינה  אליה3  שהכני5ה 

מו5מכת כלשהי.

וללא 3 תמורה  ללא  הבאי3  הרכב  שירותי  את  לקבל  זכאי  המנוי 
הגבלה של מ5׳ הפניות במש& תקופת המנוי.

גרירת המכונית - בהתא3 לתנאי3 הבאי3:א

הגרירה תהיה מכל מקו3 במדינת ישראל, לכל מקו3 במדינת א1
ישראל, בהתא3 לאמור בפי5קה א׳2 לעיל.

קיי3 צור& לגרור את המכונית כתוצאה מהיות המכונית בלתי א2
ניתנת להפעלה עקב תאונת דרכי3, או גניבה או תקלה שמקורה 

ברכב ושיש בה להשבית את הרכב.

אי: באפשירות נות: השירות להתניע את המכונית או לבצע בה א3
תיקו: דר& במקו3.
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גורר א4 ידי  על  מידית  וניתנת לגרירה  דר&  נמצאת על  המכונית 
תיקני. דר& משמעותה כביש א5פלט או דר& שנ5ללה לצור& 
חניה  מקו3  או  מו5דר  חניה  מקו3  פרטיי3,  רכב  כלי  תנועת 

פרטי.

נות: השירות לא יגרור את המכונית ממו5& או מרדיו5 של 50 א5
מטר ממו5&.

נובע א6 השירות  במת:  הצור&  א3  שירות  ית:  לא  השירות  נות: 
מטיפול של גור3 לא מו5מ& ברכב או מעי5וק ב5פורט תחרותי.

התנעת המכונית.ב

תיקוני דר& קלי3 - (החלפי3 יהיו על חשבו: המנוי).ג

חילוQ המכונית - חילוצי3 קלי3 ממקומות ה5מוכי3 לכביש, ד
כתוצאה מתאונת דרכי3, גניבה או תקלה שמקורה ברכב ושיש 
בה להשבית את הרכב ובלבד שמש& החילוQ לא יעלה על 20 
5יוע של  ללא  והציוד שבו,  גורר תקני  ע”י  ונית: לבצעו  דקות, 
אחרת,  5יבה  מכל  הנובע   Qחילו עזר.  כלי  או  אחרי3  גוררי3 
לרבות שקיעת הרכב, יינת: למנוי תמורת תשלו3 מוזל. (חלפי3 

יהיו על חשבו: המנוי).

שירות החלפת גלגל בתנאי שקיי3 ברכב גלגל חלופי תקי:. ה

הגעת רכב השירות לרכב המנוי תתבצע תו& פרק זמ: שלא יעלה על 4
שלוש שעות ממועד מ5ירת כל הפרטי3 הנדרשי3 למת: השירות, 
וכ: למעט במקרי3 חריגי3 כגו::  אלא א3 תוא3 ע3 המנוי אחרת 
אוויר  מזג  בטחוני,  5יכו:  בעלי  אזורי3  הערבה,  מרוחקי3,  אזורי3 
קיצוני וכו’, בה3 ינת: השירות בתו& פרק זמ: שלא יעלה על חמש 

שעות.

מטעמו 5 המכונית  שיחזיק  מי  ולכל  למנוי  יינתנו  הרכב  שירותי 
וברשותו.

המנוי הינו אישי ואינו נית: להעברה.6

לגבי 7 השירות  כתב  של  תוקפו  יפוג  המכונית  מכירת  של  במקרה 
לאמור  בכפו=  המכונית  את  להחלי=  רשאי  המנוי  מכונית.  אותה 

ב5עי= ד’ ביטול המנוי/החלפת המכונית שלהל:.

ללא 8 אחת  התנעה  או  תמורה  ללא  אחת  לגרירה  רק  זכאי  המנוי 
תמורה בגי: מקרה, או שורת מקרי3 הקשורי3 קשר 5יבתי האחד 
רכב  שמאי  להכרעת  הנושא  יועבר  מחלוקת  של  במקרה  לשני. 
מו5מ&. במקרה שהשמאי יפ5וק שלא היה קשר 5יבתי בי: המקרי3, 
יפ5וק  נות: השירות בשכר טרחת השמאי. במקרה שהשמאי  ישא 
שהיה קשר 5יבתי בי: המקרי3, ישא המנוי בשכר טרחת השמאי. עד 
הכרעת השמאי יינתנו על ידי המנוי  המחאה דחויה או פרטי כרטי5 

אשראי לגיבוי.
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שירותי רכב לרכב עמו5 או לרכב שאינו נית: להפעלה עקב תקר או 9
תקרי3 בגלגלי3 יינתנו תמורת תשלו3 מוזל. (חלפי3 יהיו על חשבו: 

המנוי).

שירותי גרירה יינתנו בתנאי שתימצא אפשירות גישה ישירה לגורר 10
תיקני.

שירותי התנעה ותיקוני דר& יינתנו בתנאי שתימצא אפשירות גישה 11
ישירה לניידת תיקוני דר& תיקנית.

כני5ה 12 לצור&  השירות  כלי  על  שתחול  העלות  במלוא  ישא  המנוי 
למגרש חנייה בתשלו3 ו/או מעבר בכבישי אגרה לצור& מת: שירות.

כהגדרת3 13 השירות  כתב  לתנאי  בהתא3  יינת:   4x4 לרכב  שירות 
בפי5קה א׳ 5עי= 3א׳ לעיל. שירותי חילוQ ו/או שירותי דר& וגרירה 
שלא על דר& 5לולה יינתנו למנוי תמורת תשלו3 מוזל וזמ: הגעת 

רכב השירות יהיה בהתא3 לנ5יבות המקרה. 

נות: השירות לבדו יבחר את 5וג השירות הנחוQ מבי: שירותי הרכב.14

הזמנת וקבלת ב
שירות

שירותי הרכב יינתנו למנוי לאחר שמ5ר הוא או מישהו מטעמו את 1
מלוא הפרטי3 הדרושי3 למת: השירות, לאחד ממוקדי התפעול של 

נות: השירות.

נות: א2 ברישומי  יופיעו  לא  המנוי  של  מכוניתו  שפרטי  במידה 
השירות כמנוי בתוק=, נות: השירות לא יהיה חייב במת: שירות 
ללא תמורה של שירותי רכב למכונית המנוי, כל עוד לא הוצג 
מ5מ& בר תוק= המעיד על זכאות המנוי לקבלת שירותי רכב 

ומ5מ& נו5= המאפשר את זיהויו של המנוי. 

שירותי הרכב יינתנו למנוי לאחר שמ5ר הוא או מישהו מטעמו ב
יימ5רו  הפרטי3  השירות.  למת:  הדרושי3  הפרטי3  מלוא  את 

לאחד ממוקדי התפעול של נות: השירות.

נות: א3 ברישומי  יופיעו  לא  המנוי  של  מכוניתו  שפרטי  במידה 
השירות כמנוי בתוק=, נות: השירות לא יהיה חייב במת: שירות 
ללא תמורה של שירותי רכב למכונית המנוי, כל עוד לא הוצג 
מ5מ& בר תוק= המעיד על זכאות המנוי לקבלת שירותי רכב 

ומ5מ& נו5= המאפשר את זיהויו של המנוי.

נות: השירות יעניק שירותי רכב לכל הטוע: שהינו נמנה על מנויי ב
נות: השירות ולא הציג מ5מ& המעיד על זכאותו, כנגד הפקדת 
השירות  הוצאות  תשלו3  עבור  (המחאה/אשראי)  ביטחו: 
במקו3, לפי תעריפי החברה ללקוחות שאינ3 מופיעי3 ברישומי 

החברה.

שירותי ג 5פק  ו/או  הביטוח  חברת  מול  בירור  ולאחר  במידה 
הדר& תובהר זכאות המבוטח, יוחזר אמצעי הביטחו: למבוטח. 
ימומש  למבוטח,  זכאות  קיימת  לא  כי  יובהר  בה3  במקרי3 

אמצעי הביטחו: ע”י 5פק השירותי3.
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במידה והמנוי הזמי: שירות כל שהוא ונות: השירות פעל למת: ד
השירות, הרי במידה והשירות לא נית: מ5יבות הקשורות למנוי 
יזמי:  א3  בתשלו3  המנוי  יחויב  השירות,  בנות:  תלויות  ושאינ: 

מנות: השירות שירות נו5= בגי: אות: נ5יבות.

לנכו: ה נות: השירות רשאי, לפי שיקול דעתו, במועדי3 שימצא 
ועל מנת לקצר את מש& ההמתנה והשירות, להודיע למנוי כי 
מועד)  ובאותו  שהוזמ:  המ5וי3  השירות  (לגבי  לו  מאפשר  הוא 
מכל  השירות,  כתב  לפי  לו  זכאי  השירות שהמנוי  את  להזמי: 
גור3 אחר שיבחר המנוי על אחריותו. במקרה כזה יחזיר נות: 
כנגד  וזאת  גור3,  לאותו  ששיל3  התשלו3  את  למנוי  השירות 
הצגת חשבונית מ5 כדי:, ובלבד שה5כו3 ששול3 תוא3 ואושר 
השירות  נות:  של  התקפי3  התעריפי3  על  עולה  ואינו  מראש 
נכלל  שהשירות  ובלבד  הרלבנטי  במועד  שירות  אותו  לביצוע 

במ5גרת השירותי3 הניתני3 למנוי ללא תשלו3.

)ייגיC לכתב ג
שירות זה

השירותיC הבאיC אינC מכו)יC בכתב שירות זה:

שירות במקרה של קלקול/ אובד1 מפתחות/ שלט/ מקודד (מפתח 1
אימבולייזר) הרכב או השארתC בתו@ הרכב.

גרירת רכב עמו) או שירות לרכב שאינו נית1 להפעלה עקב תקר/2
.Cאו נזק בגלגל/י Cי

גרירת רכב ממו)@ למו)@ או לכל יעד מבוקש.3

גרירת רכב שהורד מהכביש ע"י רשות מו)מכת או רכב ללא רישוי 4
שנתי.

שירות הוצאת רכב מחניו1 או כל פעולה אחרת הנדרשת על מנת 5
לאפשר את גרירתו של הרכב על ידי גורר תיקני.

שירות מפוצל (גרירת המש@ לאחר גרירה המכו)ה בכתב שירות 6
זה, בגי1 אותה תקלה).

החלפת נורות ברכב.7

שירותי אח)נה ושמירה על הרכב באחד ממגרשי החברה.8

חילוציC הנובעיC כתוצאה משקיעת הרכב.9

ביטול המנוי/ ד
החלפת 
המכונית

המנוי רשאי להחלי= את המכונית נושאת המנוי בכל עת כל עוד א1
תקופת המנוי בתוק=, ללא תמורה, באמצעות שינוי בפולי5ת 

הביטוח.

וכ: ב זה.  שירות  כתב  פי  על  המנוי  והתחייבויות  הצהרות 
על  יחולו  למכונית  ביח5  השירות  נות:  של  וחובותיה  זכויותיה 

המכונית החדשה.
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ביטול המנוי שנכלל בפולי5ת הביטוח, עקב ביטול הפולי5ה בשל 2
בכפו=  פרמיה  בהחזר  המנוי  את  יזכה  לא  גניבה,  או  מוחלט  נזק 

לדיווח ע”י חברת הביטוח.

 שמירתה
 Cהמכונית ו)יו
ביצוע השירות

כל 1 הרכב.  שירותי  לקבלת  עד  מכוניתו  לשמירת  אחראי  המנוי 
הגעת  עד  לתכולתה  או  למכונית  שיגרמו  חו5ר  או  אובד:  או  נזק 
המנוי  באחריות  יהיו  שירות,  מת:  ותחילת  המנוי  למכונית  השירות 
אינו אחראי לדברי ער&  נות: השירות  נות: השירות.  ולא באחריות 

שהושארו במכונית במידה שאי: המנוי מתלווה לרכב השירות.

נות: השירות אחראי לשמירת המכונית מתחילת מת: השירות ועד 2
ל5יו3 מת: השירות על ידה. 5יו3 שירות גרירה משמעותו - הבאת 
המפתחות  את  להשאיר  המנוי  בחר  המבוקש.  למקו3  המכונית 
ברכב ו/או הורה לנות: השירות להשאיר3 ברכב לאחר 5יו3 ביצוע 

השירות. תחול האחריות על כל המשתמע מכ& על המנוי.

נות: השירות רשאי להשאיר את מכונית המנוי במקו3 שצוי: על ידי 3
המנוי והאחריות לקבלתה ושמירתה באותו מועד תהיה על המנוי, 

בי: א3 היה מי שיקבל את הרכב ובי: א3 לא.

השירות 4 נות:  באשמת  המנוי  מכונית  את  להביא  נית:  ולא  במידה 
נות: השירות  ידאג  נתבקשה לגררה.  אליו  בשעות העבודה למו5& 
של  מקרה  (למעט  למחרת  למו5&  והבאתה  המכונית  לשמירת 
שבת וחג). הוצאות האח5נה של מכונית במקרה כזה יחולו על נות: 

השירות.

נות: 5 באשמת  (שלא  המנוי  מכונית  את  להביא  נית:  ולא  במידה 
השירות) בשעות העבודה, ליעד אליו נתבקש נות: השירות לגרור את 
והגרירה  ולחילופי: בחר המנוי להשתמש בשירותי האח5נה  הרכב 
השניה של נות: השירות, יינתנו שירותי3 אלה תמורת תשלו3 מוזל 

ביח5 לתעריפי3 הרלבנטיי3 של נות: השירות באותו מועד.

למכונית 1נזקיCו שיגר3  ישיר  נזק  כל  על  המנוי  את  יפצה  השירות  נות: 
א3  רק  יינת:  פיצוי  די:.  לכל  בכפו=  שירותי רכב,  ממת:  כתוצאה 
ולא  תיקונו  לפני  הרכב  בדיקת  את  השירות  לנות:  יאפשר  המנוי 

יאוחר מ - 14 יו3 מיו3 קרות הנזק.

בקרות נזק או אובד: כלשהו כתוצאה ממת: שירותי רכב, על המנוי 2
להודיע על כ& לנות: השירות בהקד3 האפשרי.

כל 3 של  בכתב  פירוט  ההקד3  בכל  השירות  לנות:  להמציא  יש 
הנזקי3, החפצי3, או פרטי הרכוש הנדרשי3 על ידי המנוי.

המנוי חייב לאפשר לנציגי נות: השירות בדיקה מיידית או בכל מועד 4
5ביר שיקבע על ידי נות: השירות, של הנזק או האובד: ולהושיט כל 

עזרה 5בירה בנ5יבות העניי: שתידרש בהקשר לכ&.

לא תוצא על ידי המנוי כל הוצאה לש3 תיקו: נזק בלי ה5כמה בכתב 5
בהתא3  5ביר,  זמ:  תו&  שתינת:  בתנאי  וזאת  השירות,  נות:  של 

לנ5יבות.
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תקופת ז
 Aהמנוי ותוק

התחייבות 
 על פי כתב 

השירות

הביטוח 1 בפולי5ת  התוק=  לתאריכי  בהתא3  הנה  המנוי  תקופת 
ובלבד שאי: מדובר בתו5פת/הרחבה של פולי5ת הביטוח.

כי5וי שירותי דר& שנובע מתו5פת הרחבה לפולי5ת הביטוח יכנ5 2
לתוק= רק לאחר שחלפו 10 ימי3 מיו3 הוצאת הכי5וי, זאת ובלבד 

שהכי5וי לא הוצא רטרואקטיבית.

תקופות 3 או  לתקופה  המנוי  את  לחדש  חייב  אינו  השירות  נות: 
שירות נו5פות.

נות: השירות רשאי ל5רב לקבל כמנוי רכב זה או אחר מבלי שיחויב 4
במת: נימוקי3 וכ: רשאי נות: השירות לקבל רכב כמנוי בה5תייגות 

או בהגבלות מ5וימות בתנאי שהדבר הו5כ3 ע3 המנוי מראש.

 הצהרות המנוי ח
והתחיבויותיו

המנוי מצהיר:1

כי פרטי הרכב המפורטי3 ה3 אלה שנמ5רו על ידו במישרי: או א
באמצעות 5וכ:/חברת הביטוח וכי פרטי3 אלה נכוני3.

על ב בה5תמ&  בה5כמתו  נער&  זה  שירות  כתב  כי  לו  ידוע  כי 
הפרטי3 הנ”ל ובכפו= לה3.

כי כתב השירות ותנאיו מהווי3 חוזה בינו לבי: נות: השירות.ג

המכונית ניתנת להפעלה בשעת ההתקשירות ע3 נות: השירות.ד

ידוע למבוטח שפניה לגור3 אחר לצור& קבלת השירות, ללא ה
קבלת אישור מוקד3 לכ& ומראש מנות: השירות לא תזכה אותו 
בהחזר הוצאות, או חלק מה3, או בכל תשלו3 אחר, ג3 א3 

יהיה זכאי לקבל את השירות מנות: השירות אילו פנה אליו.

יוכל ו ידוע למבוטח שבמקרה של חריגה מהאמור ב5עי= א׳4, 
הוצאות  החזר  ולקבל  אחריותו  על  אחר  מגור3  שירות  לקבל 
נות:  ממחירו:  יותר  לא  א&  לה3,  זכאי  שהיה  השירותי3  בגי: 
השירות שבתוק=, ובלבד שהודיע לנות: השירות (לפני הזמנת 
השירות מהגור3 האחר) על ביטול הצור& במת: השירות על ידי 

נות: השירות בהתא3 ל5עי= ב׳2 ה.

המנוי מתחייב כדלקמ::2

לנקוט באמצעי זהירות 5בירי3 כדי למנוע מכל מי שאינו זכאי א
לכ& לקבל שירותי רכב מנות: השירות עבור המנוי או בשמו.

אירוע ב או  מעשה  למניעת  5בירי3  זהירות  באמצעי  לנקוט 
שכתוצאה מה3 יהא נות: השירות חייב לתת למנוי שירותי רכב.

להחזיר לנות: השירות את ההוצאות שהוציא לגרירת המכונית ג
לפי חשבו: נות: השירות בכל מקרה שהמנוי יקבל פיצוי או שיפוי 

מצד ג׳ כלשהו עבור ביצוע אותה גרירה.
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 להודיע לנות: השירות על קבלת כ5פי3 כנ”ל.ד

 לאפשר לנות: השירות לגבות בש3 המנוי ובמקומו את הוצאות ה
הגרירה הנ”ל המגיעות לו מצד ג׳ כל שהוא ולש3 כ& מ5כי3 
אות3  את  לגבות  השירות  נות:  של  כוחו  את  ליפות  המנוי 

הכ5פי3.

לו ו ש5ופק/ו  השירות/י3  הוצאות  את  השירות  לנות:  להחזיר 
תוק=  קיצור  עקב  לשירות  זכאי  היה  לא  כי  שי5תבר  במידה 

המנוי או ביטולו.

לקיי3 את כל שאר ההתחייבויות כמפורט בכתב שירות זה.ז

להפעלה ח נית:  שהרכב  בעת  רכב  שירותי  מלהזמי:  להימנע 
מבחינה מכנית. הזמי: המנוי שירות ונות: השירות קבע שהרכב 
יחויב  השירות,  מת:  לפני  מכנית  מבחינה  להפעלה  היה  נית: 
 20% של  ובהנחה  השירות  נות:  מחירו:  לפי  בתשלו3  המנוי 

ממנו, בגי: הפעלת 5רק.

- Cבמקרה תאונת דרכי Aהרחבה לשירות עדי 
כתב שירות

 מהות א
Cהשירותי

נות: השירות יעניק תעניק למנוי הרחבה מיוחדת לכי5וי שירותי דר& 1
וגרירה, במקרה וקיי3 צור& לגרור את המכונית כתוצאה מהיותה 
בכתב  המפורטת  דרכי3,  תאונת  עקב  להפעלה,  ניתנת  בילתי 
שירות זה (להל: ”שירות עדי=”) במש& 24 שעות ביממה, בכל יו3 
בשנה פרט ליו3 הכיפורי3 (בכפו= למגבלות ביטחוניות). בערב יו3 
הכיפורי3 לא יינתנו שירותי3 שלוש שעות לפני תחילתו ובמוצאי יו3 

הכיפורי3, יחודשו שירותי הדר& שלוש שעות לאחר 5יומו.

המנוי זכאי לקבל את השירותי3 הבאי3 ללא תמורה וללא הגבלה 2
של מ5פר הפניות במש& תקופת המנוי:

בתאונת א מעורב  שהיה  המנוי  לרכב  השירות  נות:  נציג  הגעת 
לדרכו  הלקוח  את  לשחרר  מנת  על  התאונה  למקו3  דרכי3, 

ולש3 המש& טיפול ברכב (בכפו= לפי5קה א' 8 להל:).

ה5עת הלקוח ממקו3 התאונה באמצעות נציג נות: השירות או ב
מונית ליעד המבוקש למרחק של עד 250 ק”מ.

המש& טיפול בגרירת הרכב ליעד המבוקש.ג

שהשירות ד במידה  למו5&,  וגרירתו  שמירתו  הרכב,  אח5נת 
מבוצע בשעות מעבר לשעות הפעילות המקובלות.

כל השירותי3 הניתני3 לרכב המנוי, יינתנו בהתא3 לכתב השירות 3
ל”שירותי דר& וגרירה” של נות: השירות, כמצוי: בכתב הכי5וי.
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שירות עדי= יינת: ברחבי מדינת ישראל בשטחי3 בשליטה ישראלית 4
ובשטחי  אדומי3  למעלה  מזרחית  הערבה,  לצומת  למעט דרומית 

האוטונומיה. למרות האמור לעיל, יינת: השירות ג3 בערד.

או 5 מעורבת  אינה  ישראל  ומשטרת  במידה  רק  יינת:  עדי=  שירות 
הנידרשי3  האישורי3  את  ישראל  ממשטרת  קיבל  המנוי  לחילופי:, 

לביצוע שירותי הרכב.

למע: ה5ר 5פק, השירות יינת: ממקו3 התאונה בלבד ולא ממגרשי 6
חניה משטרתיי3, מגרשי אח5נה בשירות המשטרה, ביתו של המנוי 

ומו5כי3.

הקריאה 7 פרטי  כל  מקבלת  שעה  תו&  למנוי  יוענק  עדי=  שירות 
החריגות  למעט  השירות  נות:  של  הממוחשב  במוקד  הנדרשי3 

הבאות:

היו3 שלאחר ימי חג, שבת ושבתו:.א

ימי3 בה3 שינויי מזג האוויר קיצוניי3 (שרב, גש3).ב

באזורי3 שמחוQ לערי3 יינת: השירות תו& שעה, בתו5פת זמ: ג
הנ5יעה מהעיר הקרובה.

תעבורה ד למפגעי  ובכפו=  עליו:  מכוח  הנובעי3  באירועי3 
והגבלות ביטחוניות.

צור& לגרור את המכונית 8 במידה שקיי3  רק  יינת:  העדי=  השירות 
כתוצאה מהיותה בלתי ניתנת להפעלה עקב תאונת דרכי3, ממקו3 

התאונה ובשעות ה5מוכות לה.

מטעמו 9 במכונית  שיחזיק  מי  ולכל  למנוי  יינת:  העדי=  השירות 
וברשותו.

המנוי ב"נות: השירות" הוא אישי ואינו נית: להעברה.10

לגבי 11 השירות  כתב  של  תוקפו  יפוג  המכונית  מכירת  של  במקרה 
אותה מכונית.

המנוי זכאי רק לשירות עדי= אחד ללא תמורה, בגי: אותה תאונה.12

המנוי יישא במלוא העלות של שירותי הדר& והגרירה לרכב במידה 13
בהתא3 לכתב  השירות  נות:  ידי  על  הנית:  מהכי5וי  חורגי3  שאלו 
השירות ל”שירותי דר& וגרירה” למעט 5עי= ד׳4 להל:. מו5כ3 בזה 
כי שירות חריג הכרו& בעלות נו5פת יתוא3 מראש ע3 הלקוח טר3 

ביצועו.

הזמנת וקבלת ב
שירות

בהתא3 לכתב השירות ל”שירותי דר& וגרירה”.
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ביטול המנוי/ ג
החלפת מכונית

בהתא3 לכתב השירות ל”שירותי דר& וגרירה”.

שמירת ד
 Cהמכונית ו)יו
ביצוע השירות

כל 1 העדי=.  השירות  לקבלת  עד  מכוניתו  לשמירת  אחראי  המנוי 
נזק, אובד: או חו5ר שיגרמו למכונית או לתכולתה עד הגעת נציג 
נות: השירות למכונית ותחילת מת: שירות, יהיו באחריות המנוי ולא 

באחריות נות: השירות. 

נות: השירות אחראי לשמירת המכונית מתחילת מת: השירות ועד 2
ל5יו3 מת: השירות על ידו. 5יו3 שירות גרירה משמעותו - הבאת 
השירות”  ל”נות:  המנוי  הורה  ידו.  על  שצוי:  למקו3  המנוי  מכונית 
השירות,  ביצוע  5יו3  לאחר  ברכב  הרכב  מפתחות  את  להשאיר 

תחול האחריות על כל המשתמע מכ& על המנוי.

נות: השירות רשאי להשאיר את המכונית במקו3 שצוי: על ידי המנוי 3
והאחריות לקבלתה ושמירתה מאותו מועד תהיה על אחריותו של 
המנוי, בי: א3 יהיה מי שיקבל את הרכב ובי: א3 לא ובתנאי שהרכב 

הובא בשעות העבודה המקובלות.

המקובלות 4 העבודה  בשעות  המכונית  את  נית: להביא  ולא  במידה 
למו5& או ליעד הגרירה אליו ביקש המנוי לגרור, ידאג נות: השירות 
לשמירת המכונית והבאתה ליעד למחרת (למעט מקרה של שבת 
יחולו  וחג). הוצאות האח5נה והשמירה של המכונית במקרה כזה 

על נות: השירות.

בהתא3 ל5עי= ו' בכתב השירות ל”שירותי דר& וגרירה”.נזקיCה

תקופת המנוי ו
ותוקA התחייבות 

על פי כתב 
השירות

בהתא3 ל5עי= ז' בכתב השירות ל”שירותי דר& וגרירה”.

הצהרות המנוי ז
והתחייבויותיו

הצהרות המנוי והתחיבויותיו כאמור ב5עי= ח׳ בכתב השירות ל- 
”שירותי דר& וגרירה” הינ: בתוק= ג3 לגבי הרחבה זו לשירות עדי= 

במקרה תאונת דרכי3.
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רכב חלופי - כתב שירות

 מהות א
Cהשירותי

נות: השירות יעניק למנוי שירות רכב חלופי כמפורט בכתב השירות 1
להל: ”שירות רכב חלופי” במהל& תקופת המנוי.

המנוי זכאי לשירותי3 הבאי3 ללא תמורה וללא הגבלה של מ5פר 2
הפניות במש& תקופת המנוי.

במקרה של תאונה - בהתא3 לתנאי3 הבאי3:א

מכונית  מושבתת  ממנה  שכתוצאה  תאונה  של  במקרה  א1 
לרשות  השירות  נות:  יעמיד  לש3 תיקונה,  במו5&  המנוי 
המנוי רכב חלופי של חברת השכרה אליה יופנה המנוי על 

ידי נות: השירות להל: ”חברת ההשכרה”. 

ידי  על  הניזוק  הרכב  בדיקת  לאחר  יינת:  החלופי  הרכב  א2 
שמאי מו5מ& מטעמו של המנוי.

מותנית  החלופי  הרכב  לקבלת  הימי3  מ5פר  קביעת  א3 
במ5פר הימי3 הנדרשי3 לתיקו: כלי הרכב הניזוק.

קביעת מ5פר הימי3 תעשה על 5מ& דו”ח השמאי שיוגש  א4 
כמפורט להל:: עלות עבודת תיקו: הרכב המבוטח, (ללא 
במו5&  שעות)   8) עבודה  יו3  במחיר  מחולק  חלפי3), 
(בהתא3 ל5טנדרטי3 מקובלי3 לשעת עבודה התקפי3 

בזמ: התיקו:).

כמפורט  השמאי  לדו”ח  בהתא3  ינת:  החילופי  הרכב  א5 
ב5עי= א׳ 4 לעיל, בו קבע את מ5פר הימי3 הדרוש לתיקו: 
ימי3. אול3 בכל מקרה לא   3 ובניכוי  כלי הרכב הניזוק, 
יינת: הרכב לתקופה העולה על 7 ימי3 ובכפו= לאי קבלת 

רכב חלופי מגור3 אחר בגי: אותו מקרה. 

במקרה של תאונה שהנזק לרכב המנוי הוגדר ע”י השמאי  א6 
כנזק מוחלט, ינת: הרכב החלופי ל- 14 ימי3.

לא יינתנו שירותי רכב חלופי במקרה של תאונה הנובעת  א7 
מעי5וק ב5פורט תחרותי.

במקרה של גניבה - בהתא3 לתנאי3 הבאי3:ב

במקרה של גניבת רכב ממנוי יעמיד נות: השירות לרשות  ב1 
המבוטח רכב חלופי החל מהיו3 השני להודעה שנמ5רה 
למועד  ועד  הרכב  גניבת  הביטוח על  ולחברת  למשטרה 
מציאת המכונית או מועד קבלת הפיצוי מחברת הביטוח 
יועמד  לא  מקרה  בכל  אלה.  מועדי3  שני  מבי:  המוקד3 
רכב חלופי לרשות הלקוח לפני היו3 השני, מיו3 ההודעה 
למשטרה על הגניבה, לא מעבר למועד קבלת התשלו3 
מחברת הביטוח ולא לתקופה העולה על 21 ימי3, בכפו= 

לפי5קה ב'1 (הגבלות) להל:.
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לחברת  החלופי  הרכב  את  להחזיר  מתחייב  המנוי  ב2 
קבלת  או  הרכב  מציאת  מועד  לאחר  מיד  ההשכרה 
מחברת  פיצוי  קבלת  ו/או  הרכב  מציאת  על  ההודעה 

הביטוח (המועד המוקד3 ביניה3).

ג3  מעורב  היה  שנגנב  המנוי  רכב  כי  ויתברר  במידה  ב3 
בפי5קה  זכאי לרכב חלופי כאמור  יהיה המנוי  בתאונה, 

*א׳ לעיל.

דרישה 1הגבלותב הוגשה   Cא אלא  חלופי  רכב  שירות  יינת1  לא  מקרה  בכל 
לנות1 השירות לא יאוחר מהיוC ה-14 לקרות התאונה או הגניבה.

בגי1 2 תמורה  ללא  אחד  חלופי  משירות רכב  ליותר  זכאי  המנוי  אי1 
מקרה או שורת מקריC הקשוריC קשר )יבתי האחד לשני.

על 3 יעלה  לא  המנוי  תקופת  במש@  שינתנו  ההשכרה  ימי  כל   @( 
 .C30 יו

4.Cימי הזכאות יינתנו ברציפות ולא נית1 לפצל

את 5 מימש  ולא  השירות  נות1  ע”י  ההשכרה  לחברת  המנוי  הופנה 
זכאותו לרכב החלופי, פקעה זכאותו לרכב החלופי לאותו מקרה. 
למע1 ה)ר )פק, קבלת הרכב החלופי תתאפשר רק אC טרC חלפו 

14 יוC מקרות האירוע.

קבלת הרכב ג
החלופי 
והחזרתו

החלופי  הרכב  את  יקבל  לעיל  כמבואר  חלופי  לרכב  הזכאי  מנוי 
בהתאC להוראות הבאות:

הזכאות לקבלת רכב חלופי, על פי כתב שירות זה, תקוי3 בעקבות 1
מקרה ביטוח (תאונה או גניבה) המכו5ה על פי פולי5ת הביטוח.

המנוי יציג באחד ממשרדי נות: השירות הוכחה על זכאותו לשירות, 2
לחברת  הודעה  אישור  תאונה),  של  (במקרה  שמאי  דו”ח  בצרו= 
וכ:  גניבה)  של  (במקרה  ישראל  למשטרת  הודעה  אישור  הביטוח, 

תעודה מזהה. 

לחברת 3 הפניה  השירות  מנות:  יקבל  המנוי  תאונה,  של  במקרה 
ההשכרה בה נכתב מ5פר הימי3 לה3 הוא זכאי לרכב חלופי.

4 10 עבור  ההשכרה  הפניה לחברת  המנוי  יקבל  גניבה  של  במקרה 
המנוי  יקבל  הימי3   10 תו3  ימצא עד  לא  המנוי  ורכב  במידה  ימי3 
מנות: השירות הפניה לימי3 נו5פי3, עד תו3 תקופת זכאותו לרכב 
חלופי כמבואר לעיל, ובכפו= להצהרותיו על אי מציאת הרכב טר3 

קבלת כל הפניה והפניה.

המנוי יקבל את הרכב החלופי בחברת ההשכרה (לאחר המצאת 5
מכתב הפנייה) תו& 48 שעות מעת הצגת המ5מכי3 לנות: השירות 

וקבלת מכתב הפנייה כמבואר לעיל.
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המנוי יחתוC על חוזה השכרה עC חברת ההשכרה בנו)ח המקובל 6
ושימוש  הפיקדו1  הפקדת  לרבות  מועד,  באותו  ההשכרה  בחברת 

בכרטי) אשראי.

על המנוי יחולו כל הזכויות לרבות הקטנת השתתפות עצמית בנזק 7
והחובות החליC על שוכר מכונית רגיל מחברת ההשכרה (למעט 

נושא התשלוC כמבואר בכתב שירות זה).

יהיה רכב 8 המנוי  לרשות  הרכב החלופי שתעמיד חברת ההשכרה 
ממוזג אוטומטי עד 1300 5מ”ק או רכב אחר בתנאי שצוי: במפורש 
חברת  מ5ניפי  באחד  למנוי  ימ5ר  הרכב  הפולי5ה.  של  במיפרט 
ובנמל  שבע,  באר  חיפה,  ירושלי3,  בחולו:,  הראשיי3  ההשכרה 
תעופה ב: גוריו: (בהתא3 לבחירת המנוי בעת קבלת מכתב ההפניה 
בחר  שהמנוי  במידה  המקובלות.  העבודה  בשעות  השירות)  מנות: 
חברת  לדרישת  בהתא3  נמל  במ5  יישא  מנתב”ג,  רכב  לקבל 

ההשכרה ולתעריפי3 הנהוגי3 אצלה באותה עת.

דוחות 9 החלופי,  הרכב  של  הדלק  הוצאות  בכל  בעצמו  ישא  המנוי 
תנועה, דמי אגרת כביש בהתא3 לחוזה ההשכרה.

תקופת 10 בתו3  ההשכרה  לחברת  החלופי  הרכב  את  יחזיר  המנוי 
הזכאות כמפורש בחוזה ההשכרה.

בהחזרת 11 איחור  בגי:  ההשכרה  חברת  ידי  על  שידרשו  תשלומי3 
הרכב החלופי, יחולו על המנוי במלוא3.

נות: השירות רשאי, לפי שיקול דעתו במועדי3 שימצא לנכו: ובלבד 12
תשלו3  ללא  למנוי  הניתני3  השירותי3  במ5גרת  נכלל  שהשירות 
ועל מנת לאפשר את מת: השירות, להודיע למנוי כי הוא מאפשר 
לו (לגבי השירות המ5וי3 שהוזמ: ובאותו מועד) להשתמש בשירותי 
תחבורה חלופיי3 מכל גור3 אחר שיבחר המנוי על אחריותו. במקרה 
כזה יחזיר נות: השירות למנוי, 5& של 125 ש”ח בגי: כל יו3 זכאות.

בגי: 1הנחותד עת)  באותה  שבתוק=  לבודד  (מהמחירו:  להנחה  זכאי  המנוי 
הזכאות,  לתקופת  מעבר  נו5פי3  השכרה  ימי  הבאי3:  השירותי3 
(או  5מ”ק   1300 עד  אוטומטי  ממוזג  מרכב  המכונית  5וג  והחלפת 

כפי שמופיע בפולי5ת הביטוח) לקבוצה אחרת.

בחר המנוי להחלי= 5וג המכונית מרכב ממוזג אוטומטי עד 1300 2
מקבוצה  לרכב  הביטוח  בפולי5ת  המופיע  הרכב  מ5וג  או  5מ”ק 
נו5פי3  ובק”מ  הביטוח  דמי  הפרשי  בעלות  בעצמו  ישא  אחרת, 

מעבר ל- 150 ק”מ ליו3, זאת בנו5= לאמור ב5עי= ד׳ 1 לעיל.

ביטול המנוי ה
והחלפת הרכב

המנוי רשאי להחלי= את המכונית נושאת המנוי בכל עת שתקופת 1
המנוי בתוק=, ללא תמורה, באמצעות שינוי בפולי5ת הביטוח.

הצהרות והתחייבויות המנוי על פי כתב שירות זה, זכויותיו וחובותיו 2
של נות: השירות ביח5 למכונית יחולו על המכונית החדשה. 
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ביטול המנוי שנכלל בפולי5ת הביטוח, עקב ביטול הפולי5ה בשל 3
בכפו=  פרמיה  בהחזר  המנוי  את  יזכה  לא  גניבה,  או  מוחלט  נזק 

לדיווח ע”י חברת הביטוח.

תקופת המנוי ו
 Aותוק 

ההתחייבות 
עפ”י כתב 

השירות

הביטוח 1 בפולי5ת  התוק=  לתאריכי  בהתא3  הנה  המנוי  תקופת 
ובלבד שאי: מדובר בתו5פת הרחבה של פולי5ת הביטוח.

כי5וי רכב חלופי שנובע מתו5פת הרחבה לפולי5ת הביטוח יכנ5 2
לתוק= רק לאחר שחלפו 10 ימי3 מיו3 הוצאת הכי5וי, זאת ובלבד 

שהכי5וי לא הוצא רטרואקטיבית.

תקופות 3 או  לתקופה  המנוי  את  לחדש  חייב  אינו  השירות  נות: 
שירות נו5פות.

נות: השירות רשאי ל5רב לקבל כמנוי רכב זה או אחר מבלי שיחויב  4
במת: נימוקי3. כ: רשאי נות: השירות לקבל רכב כמנוי בה5תייגות 

או בהגבלות מ5וימות בתנאי שהדבר הו5כ3 ע3 המנוי מראש. 

המנוי מצהיר ומתחייב כדלקמ::הצהרות המנויז

או 1 במישרי:  ידו  על  שנמ5רו  אלה  ה3  המפורטי3  הרכב  פרטי  כי 
באמצעות 5וכ:/חברת הביטוח וכי פרטי3 אלה נכוני3.

כי הרכב נושא המנוי נמצא בחזקתו, כשיר לנ5יעה ולא היה מעורב 2
בתאונה שנזקיה טר3 תוקנו.

כי מובהר בזאת שבמידה ולא יינת1 רכב חלופי כתוצאה מכ@ שהמנוי 3
אינו ב1 למעלה מ-24 שנה ו/או אינו מחזיק ברשיו1 נהיגה תקA במש@ 
יותר משנתייC, תפעל נות1 השירות בהתאC לאמור בפי)קה ג׳ 12 לעיל.

כי כתב השירות ותנאיו מהווי3 חוזה בינו לבי: נות: השירות.4

כי ידוע לו שהמנוי הינו אישי ואינו נית: להעברה.5

כי ידוע לו שפנייה לגורC אחר לצור@ קבלת השירות, ללא קבלת 6
אותו בהחזר  ומראש מנות1 השירות לא תזכה  אישור מוקדC לכ@ 
הוצאות, או חלק מה1, או בכל תשלוC אחר, גC אC היה זכאי לקבל 

את השירות מנות1 השירות אילו פנה אליו.

השירות/י3 7 השירות/י3  בגי:  ההוצאות  את  השירות  לנות:  להחזיר 
ש5ופק/ו לו, במידה שי5תבר כי לא היה זכאי לשירות עקב קיצור 

תוק= המנוי או ביטולו.
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תנאיC כללייC לכתבי שירות

ביטול כתב 1
השירות

המבוטח רשאי לבטל את כתב שירות זה בכל עת לפני תו3 תקופת א
הביטוח, לפי שיקול דעת; כתב השירות יתבטל במועד שבו נמ5רה 
למבוטח  המבטח  יחזיר  כזה  במקרה  למבטח;  הודעה  כ&  על 
בהקד3, ולא יאוחר מ- 14 ימי3 מהמועד שבו נכנ5 הביטול לתוק=, 
את דמי הביטוח ששולמו בעד התקופה שלאחר מועד כני5ת הביטול 

לתוק=, בהפחתת 5כומי3 אלה:

בעד תקופה של עד שבעה ימי3 בה3 היה כתב השירות בתוק=, 1
לרבות א3 לא נכנ5 לתוק= - 5% מדמי הביטוח השנתיי3.

השירות 2 כתב  היה  בה3  ימי3  שבעה  על  העולה  תקופה  בעד 
מדמי   0.3% בצירו=  השנתיי3  הביטוח  מדמי   5%  - בתוק= 

הביטוח השנתיי3 בעד כל יו3 ביטוח, החל ביו3 השמיני.

על א= האמור ב5עי= קט: (א), ביטל המבוטח את כתב השירות עקב ב
העברת בעלות הרכב המבוטח, עקב החזרת רישיו: הרכב למשרד 
של  במיפרט  יחיד  כנהג  נקוב  ששמו  הנהג  פטירת  או עקב  הרישוי 
הפולי5ה, יחזיר המבטח למבוטח את החלק היח5י מדמי הביטוח 
ידי הכפלת דמי הביטוח  יחושב על  ששולמו; החלק היח5י כאמור 
הביטול,  במועד  שנותרו,  הימי3  ביח5 שבי: מ5פר  שגבה המבטח 
הנכללי3  הימי3  מ5פר  לבי:  המקורית,  הביטוח  תקופה  תו3  עד 

בתקופת הביטוח המקורית (להל: - ״החלק היח5י״).

מבלי לגרוע מזכויות המבטח על פי די:, רשאי המבטח לבטל את ג
כ&  על  שהודעה  ובלבד  הביטוח,  תו3 תקופת  לפני  השירות  כתב 
 30 רשו3  בדואר  למבוטח  הנימוקי3 לביטול, תישלח  ״כללו  שבה 

ימי3 לפחות לפני התארי& שבו יתבטל הביטוח.

ביטל המבטח את כתב השירות, יחזיר המבטח למבוטח בהקד3, ד
ולא יאוחר מ-14 ימי3 מהמועד שבו נכנ5 הביטול לתוק=, את החלק 

היח5י מדמי הביטוח ששולמו.

5יו3 התקשות של ה המבטח רשאי לבטל כתב שירות במקרה של 
המבטח ע3 5פק השירות, א3 המבטח לא הגיע לה5דר ע3 5פק 
על  השירות  כתב  ביטול  המפקח.  לאישור  ובכפו&  חולפי,  שירות 
פי 5עי= זה, יכנ5 לתוק= באופ: מיידי מרגע ההודעה על הביטול, 

והמבוטח יהיה זכאי להחזר יח5י ממחיר כתב השירות ששיל3.

מקצועיות נות1 2
השירות

השירות על פי כתב השירות יוענק על ידי גורמי מקצוע מתאימי3 
ורלוונטיי3.

כתב אחריות3 במ5גרת  הנית:  השירות  על  אחראית  תהיה  הביטוח  חברת 
השירות.



 3
00

20
30

61
 :

ט
ק"

מ

 

www.fnx.co.il | infom@fnx.co.il | 5345433 /הפניק. חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי: דר: השלו/ 53, גבעתיי

פר.ו5 זה הינו תמצית בלבד וזכויות המבוטח יהיו בהתא5 לתנאי הפולי.ה ו.ייגיה

במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש ל: הפניק..

 במקרה של תביעה, בירורי/ ושאלות נית@ לפנות

Aלמוקד קשרי הלקוחות של הפניק

03-7332222  |  *3455

מהדורה יולי 2016


