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חלק 1 - ביטוח חובה

פולי$ת ביטוח חובה לרכב

(לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי [נו%ח חדש], התש"ל-1970)

הראל חברה לביטוח בע"מ (להל5 המבטח) פולי9ה זו היא חוזה בי5 

בעל הפולי9ה לבי5   

שלפיו מ9כיC המבטח, בכפוD לתנאי פולי9ה זו, לשלC תגמולי ביטוח, בקרות מקרה 
הביטוח בתקופת הביטוח.

הגדרות בפולי9ה זו -. 1

"בעל הפולי9ה" - מי שהתקשר ע< המבטח בפולי%ה זו ושמו נקוב בתעודת הביטוח כבעל הפולי%ה;

"המבוטח" - בעל הפולי%ה, בעל הרכב, המחזיק ברכב כדיO וכל המשתמש ברכב בהיתר מאת 
מי מה<;

"המבטח" - הראל חברה לביטוח

"הרכב" - כלי הרכב המנועי אשר פרטיו נקובי< בתעודת הביטוח;

"חוק הפיצוייC" - חוק פיצויי< לנפגעי תאונות דרכי<, התשל"ה-1975;

"מקרה הביטוח" - תאונת דרכי< שבה היה מעורב הרכב, בעת ששימש את המבוטח לאחת 
או יותר מהמטרות המבוטחות לפי תנאי הפולי%ה, ושבה נגר< נזק גוC לנפגע, וכO מאורע אשר 

החבות בגינו מכו%ה לפי %עיC 3.2 לפולי%ה זו;

"נזק גוD" - מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי לרבות פגיעה בהתקO הדרוש לתפקוד 
אחד מאברי הגוC שהיה מחובר לגוC הנפגע בעת אירוע תאונת דרכי<.

"נפגע" - אד< שנגר< לו נזק גוC בתאונת דרכי<, למעט א< נגר< מפגיעת איבה כמשמעותה בחוק 
התגמולי< לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970.

"שימוש ברכב מנועי" - נ%יעה ברכב, כני%ה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, 
טיפול-דרB או תיקוO-דרB ברכב, שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אד< אחר שלא במ%גרת 
עבודתו, לרבות הידרדרות או התהפכות של הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או 
מטענו תוB כדי נ%יעה וכO הינתקות או נפילה כאמור מרכב עומד או חונה, שלא תוB כדי טיפולו 

של אד< ברכב במ%גרת עבודתו ולמעט טעינתו של מטעO או פריקתו, כשהרכב עומד.

"תאונת דרכיC" - מאורע שבו נגר< לאד< נזק גוC עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה, 
יראו כתאונת דרכי< ג< מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל 
 Qא< אירעו על-ידי גור< שמחו Cרכיב של הרכב או בשל חומר אחר שה< חיוניי< לכושר נ%יעתו, א
לרכב, וכO מאורע שנגר< עקב פגיעה ברכב שחנה במקו< שא%ור לחנות בו או מאורע שנגר< 
עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו 
המקורי, ואול< לא יראו כתאונת דרכי< מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכווO כדי 
לגרו< נזק לגופו או לרכושו של אותו אד<, והנזק נגר< על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו 

של המעשה על השימוש ברכב המנועי.

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

"תגמולי ביטוח" - %כומי< שעל המבטח לשל< בגיO נזק גוC שנגר< לנפגע בקרות מקרה הביטוח, 
לפי תנאי פולי%ה זו;

"תעודת הביטוח" - תעודה שהוציא המבטח בשל פולי%ה זו, לפי %עיC 9 לפקודת הביטוח או 
לפי תקנה 7 לתקנות הפיקוח על שירותי< פיננ%יי< (ביטוח) (תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב 

מנועי), התש"ע-2010, והמהווה חלק בלתי נפרד מפולי%ה זו;
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 Bתחילת הביטוח הנקוב בתעודת הביטוח, א Bתקופת הביטוח" - התקופה המתחילה בתארי"
לא לפני המועד שבו הוחתמה תעודת הביטוח בחותמת הבנק, ומ%תיימת בחצות בתאריB פקיעת 
הביטוח הנקוב בתעודת הביטוח; לענייO זה, "חותמת הבנק" - לרבות חותמת שהפיק מבטח בתיאו< 
ע< בנק, שהמפקח, כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותי< פיננ%יי< (ביטוח), התשמ"א-1981, אישר 

כי יש בה כדי להבטיח את מטרות פקודת הביטוח.

פרשנות. 2

מונח שלא הוגדר ב%עיC 1 יפורש כמשמעותו, במועד קרות מקרה הביטוח, בחוק הפיצויי< או 
.Oבפקודת הביטוח, לפי העניי

חבות המבטח. 3

בכפוC לתנאי פולי%ה זו, מבטח יחוב לפי הוראות %עיC 3 לפקודת הביטוח, לאמור:

כל חבות שהמבוטח עשוי לחוב לפי חוק הפיצויי<;. 3.1

חבות אחרת, שלא לפי %עיC קטO 3.1, שהמבוטח עשוי לחוב בשל נזק גוC שנגר< לאד< . 3.2
על ידי השימוש ברכב מנועי או עקב השימוש בו;

נזק גוC שנגר< למבוטח בתאונת דרכי<.. 3.3

השתתפות עצמית. 4

מבטח יהיה רשאי לנכות דמי השתתפות עצמית לנהג ששמו נקוב בתעודת הביטוח . 4.1
בהתקיי< כל התנאי< לקיומה של תניה בדבר השתתפות עצמית לפי תקנות ביטוח רכב 
מנועי (השתתפות עצמית) (הוראת שעה), התש%"ט-2008, ובכלל זה שבעל הפולי%ה 
בחר בפולי%ה אשר כוללת תניה בדבר השתתפות עצמית, שבחירה זו תועדה על ידי 
המבטח וכO שבתעודת הביטוח נרש< שהפולי%ה כוללת תניה בדבר השתתפות עצמית, 

בהתא< לתקנות האמורות.

דמי ההשתתפות העצמית שרשאי המבטח לנכות מתגמולי הביטוח, בקרות מקרה ביטוח . 4.2
המכו%ה לפי פולי%ה זו בהתקיי< התנאי< שב%עיC קטO 4.1, יחושבו לפי %וג הנזק שנגר< 

ולא יעלו על 25,000 ₪ בגיO נזק שאינו נזק ממוO ו–7 ימי עבודה בגיO אבדO השתכרות.

תחולה טריטוריאלית. 5

חבות המבטח לפי פולי%ה זו חלה א< מקרה הביטוח אירע בשטח מדינת ישראל או באזורי< 
ובשטחי< המפורטי< ב%עיC 3(ג) לפקודת הביטוח, בכפוC לאמור בו, אB בלי לפגוע בכלליות 

%עיC 2(א1) לחוק הפיצויי<.

מטרות השימוש המותרות. 6

חבות המבטח לפי פולי%ה זו חלה רק א< בעת קרות מקרה הביטוח שימש הרכב את . 6.1
המבוטח לאחת או יותר ממטרות אלה:

מטרות חברתיות, פרטיות או מטרות ע%קיות של המבוטח שאינO נכללות בפ%קאות . 6.1.1
.O6.1.2 עד 6.1.4 להל

מטרה ע%קית של מבחO נהיגה מטע< רשות הרישוי ("ט%ט") ומטרה ע%קית . 6.1.2
של הוראת נהיגה, שאינה השתלמות מעשית בנהיגה לפי תקנה 213א לתקנות 

התעבורה, ובלבד שמטרות אלה צוינו במפורש בתעודת הביטוח;

מטרה ע%קית של ה%עת נו%עי< ברכב, כנגד תשלו<, שכר או תמורה אחרת, . 6.1.3
ובלבד שהמטרה צוינה במפורש בתעודת הביטוח;

מטרה ע%קית של חילוQ או גרירה של רכב מנועי, כנגד תשלו<, שכר או תמורה . 6.1.4
אחרת, ובלבד שהמטרה צוינה במפורש בתעודת הביטוח.
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על אD האמור ב9עיD קט5 6.1, אי5 פולי9ה זו מכ9ה שימוש ברכב מנועי על ב9י9 . 6.2
חוזה שכירות אC המשכיר השכיר את הרכב דרH עי9וק, אלא אC כ5 מטרה זו צוינה 
במפורש בתעודת הביטוח; לעניי5 זה, "חוזה שכירות" - למעט חוזה לי9ינג-תפעולי 

או חוזה מקח–אגב–שכירות (לי9ינג מימוני).

על אD האמור ב9עיD קט5 6.1, אי5 פולי9ה זו מכ9ה שימוש בכלי תחרותי שנית5 עליו . 6.3
רישיו5 כלי תחרותי, למעט שימוש בכלי כאמור בעת נהיגה 9פורטיבית בקטע קישור 
או בעת נהיגה שאינה נהיגה 9פורטיבית, שהותרה לפי 9עיD 12(ד) לחוק הנהיגה 
ה9פורטיבית, התש9"ו-2005 (להל5 - חוק הנהיגה ה9פורטיבית), ואינה מכ9ה שימוש 
ברכב מנועי למטרות 9פורט מוטורי של מירוL כלי רכב שנעשה בניגוד להוראות לפי 
חוק הנהיגה ה9פורטיבית; לעניי5 9עיD קט5 זה, "כלי תחרותי", "נהיגה 9פורטיבית" 
ו"קטע קישור" - כהגדרתC בחוק הנהיגה ה9פורטיבית, ו"רישיו5 כלי תחרותי" - כמשמעו 

ב9עיD 6 לחוק האמור.

בני האדC הרשאיC לנהוג ברכב. 7

רק בעל הפולי9ה, בעל הרכב, המחזיק ברכב כדי5 וכל המשתמש ברכב בהיתר, . 7.1
מאת מי מהC, רשאיC לנהוג ברכב.

על אD האמור ב9עיD קט5 7.1, נקבע בתעודת ביטוח שהוצאה לאופנוע או לרכב . 7.2
המ9ווג "מונית" ברישיו5 הרכב, כי חבות המבטח תכ9ה נהיגה ברכב רק בידי מי ששמו 
נקוב בתעודת הביטוח, רשאי לנהוג ברכב רק מי ששמו נקוב בתעודת הביטוח כאמור.

נהג ברכב מי שאינו רשאי לנהוג בו לפי הוראות 9עיD זה, פטור המבטח מחבותו . 7.3
לפי פולי9ה זו.

רישיו5 נהיגה. 8

 מבטח פטור מחבותו לפי פולי9ה זו אC הנוהג ברכב לא היה בעל רישיו5 נהיגה . 8.1
בר–תוקD בישראל לנהיגת כלי רכב מ9וג כלי הרכב המבוטח, ובאופנוע - בעל רישיו5 
נהיגה בדרגה המתאימה לנפח המנוע או ה9פקו; לעניי5 9עיD קט5 זה לא יראו הפרה 

.Dשל תנאי מתנאי רישיו5 הנהיגה כנהיגה בלא רישיו5 נהיגה בר–תוק

8.2 .- 8.1 Oקט Cהאמור ב%עי Cעל א

8.2.1 . Oהמבטח לא יהיה פטור מחבותו לפי פולי%ה זו א< הנוהג ברכב היה בעל רישיו
נהיגה בר– תוקC כאמור ב%עיC קטO 8.1, במועד כלשהו במשB 24 החודשי< 
שקדמו למועד קרות תאונת הדרכי<, ובלבד שבעת קרות מקרה הביטוח לא היה 
 ,Oנהיגה כאמור לפי הוראות שבחיקוק, פ%ק די Oפ%ול מלקבל או להחזיק ברישיו

החלטות בית משפט או רשות מו%מכת אחרת.

א< השימוש ברכב מנועי היה למטרת השתלמות מעשית בנהיגה בהתא< לתקנה . 8.2.2
213א לתקנות התעבורה או מבחO נהיגה מטע< רשות הרישוי (להלO - ט%ט), 
לא יהיה המבטח פטור מחבותו לפי פולי%ה זו, ובלבד שהנוהג ברכב הוא תלמיד 
נהיגה המלווה בידי מורה נהיגה מו%מB בעל רישיוO להוראת נהיגה או שהנוהג 

ברכב בעת הט%ט מלווה בידי בוחO מו%מB מטע< משרד התחבורה.

חובת הגילוי והפרתה. 9

הציג המבטח לבעל הפולי%ה, טר< כריתת חוזה הביטוח, שאלה בענייO שיש בו כדי להשפיע . 9.1
על נכונותו של מבטח %ביר לכרות את חוזה הביטוח או שאלה המבקשת מידע אשר יכול 
להשפיע על חישוב שיעור דמי הביטוח (להלO - שאלת חיתו<), על בעל הפולי%ה להשיב 

על שאלת החיתו< תשובה מלאה וכנה.



8

שאלות חיתו< ותשובות בעל הפולי%ה עליהO, יתועדו אצל המבטח ויפורטו ב%פח אשר . 9.2
יצורC לתעודת הביטוח (להלO - ה%פח), במתכונת שיורה עליה המפקח על הביטוח; לא 
.9.3 Oקט Cזה לא יהא זכאי ל%עדי< המפורטי< ב%עי Oקט Cפעל המבטח לפי הוראות %עי

השיב בעל הפולי9ה לשאלת חיתוC תשובה שלא היתה מלאה וכנה בעת שניתנה, . 9.3
ובשל התשובה נקבעו דמי ביטוח נמוכיC מדמי הביטוח שהיו נקבעיC אילו היה בעל 
הפולי9ה עונה תשובה מלאה וכנה, או שבשל התשובה כאמור ה9כיC המבטח לכרות 
את חוזה הביטוח אD שלא היה מ9כיC לכH אילו ניתנה תשובה מלאה וכנה, וקרה 

מקרה הביטוח בטרC בוטל חוזה הביטוח, יחולו הוראות אלה:

נפגע בעל הפולי9ה עקב מקרה הביטוח, ישלC בעל הפולי9ה למבטח פיצוי . 9.3.1
מו9כC ב9כוC השווה לפיצוי המגיע לבעל הפולי9ה בשל נזק שאינו נזק 

ממו5 לפי 9עיD 4(א)(3) לחוק הפיצוייC, אH לא יותר מ–10,000 ₪;

בלי לגרוע מ5 האמור בפ9קה 9.3.1, ישלC בעל הפולי9ה למבטח פיצוי . 9.3.2
מו9כC ב9כוC של 2,500 ₪ בעד כל נפגע שאינו בעל הפולי9ה אשר יפוצה 
 Cהפיצויי Cלא יותר ממחצית 9כו Hעל ידי המבטח עקב מקרה הביטוח, א
שישולC לכל נפגע כאמור, ובלבד ש9כוC הפיצוי המו9כC הכולל לפי פ9קה 

זו לא יעלה על 10,000 ₪.

מבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעיC לבעל הפולי9ה בשל נזק שאינו ממוני . 9.4
עקב פגיעתו בתאונה, את 9כומי הפיצוי המו9כC לפי 9עיD קט5 9.3, ובלבד שימ9ור 
לבעל הפולי9ה הודעת קיזוז שיפורטו בה נימוקי המבטח אשר בשלהC הוא מתכוו5 

לקזז את ה9כומיC כאמור.

מבטח לא יהיה זכאי לפיצוי מו%כ< לפי %עיC קטO 9.3 א< ידע או שיכול היה לדעת, בעת . 9.5
כריתת חוזה הביטוח, שתשובת בעל הפולי%ה לשאלת חיתו<, כפי שפורטה ב%פח, אינה 

מלאה וכנה או שגר< לכB שתשובתו של בעל הפולי%ה לא היתה מלאה וכנה.

9.6 . ,9.3 Oקט Cמבטח לא יהיה זכאי לכל %עד או תרופה, למעט פיצוי מו%כ< לפי הוראות %עי
ככל שהוא זכאי לו לפי הוראות אותו %עיC קטO, בכל הנוגע לחובות הגילוי וההודעה של 

בעל הפולי%ה, לרבות בשל כל אחד מאלה.

אי–גילוי נאות של פרטי< שעליה< נשאל בעל פולי%ה;. 9.6.1

ה%תרת מידע בידי בעל פולי%ה;. 9.6.2

מתO תשובה שאינה נכונה על ידי בעל פולי%ה;. 9.6.3

9.6.4 ..Oהודעה מאת בעל פולי%ה על החמרת ה%יכו Oאי–מת

הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור חבות המבטח. 10

10.1 ..Bקרה מקרה ביטוח, יודיע עליו המבוטח למבטח מיד לאחר שנודע לו על כ

המבוטח ימ%ור למבטח, בתוB זמO %ביר לאחר שנדרש לכB, את המידע והמ%מכי< הדרושי< . 10.2
לבירור החבות והיקפה, וא< אינ< ברשותו עליו לעזור למבטח להשיג<.

לאחר שקיבל המבטח הודעה מהמבוטח או מכל מקור אחר על קרות מקרה הביטוח, . 10.3
יעשה המבטח מיד את הדרוש לבירור חבותו ויודיע למבוטח א< החליט להכיר בחבותו 
לכי%וי מקרה הביטוח; עותק מהודעת המבטח יישלח ג< לנפגע ולכל צד שלישי אשר 

תבע מהמבטח תגמולי ביטוח בשל מקרה הביטוח.

טיפול בתביעות צד שלישי. 11

המבטח רשאי ליטול על עצמו את הטיפול בכל תביעה או הליB משפטי שהוגשו או עלולי< . 11.1
להיות מוגשי< כנגד המבוטח או לנהלו בשמו של המבוטח וכO רשאי מבטח להגיש בש< 

המבוטח הליB משפטי הדרוש להגנה על זכויות המבטח.
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למבטח יהיה שיקול דעת מלא בניהול ההליכי< המפורטי< ב%עיC קטO 11.1 וביישוב כל . 11.2
הליB כאמור, לרבות בדרB של פשרה בשמו של המבוטח, ובלבד שלא יהיה בכB כדי להטיל 

.9.3 Cעל המבוטח חבות שלא תכו%ה על ידי המבטח, למעט הפיצוי המו%כ< לפי %עי

על המבוטח לשתC פעולה ע< המבטח לש< ביטוח ומימוש %מכויות המבטח כמפורט . 11.3
ב%עיC זה.

12 .Dתכו Cתשלו

 Cתביעתו בנ%יבות ובתנאי< הקבועי< ב%עי Oעל חשבו Cהמבטח תשלו< תכו Oהנפגע זכאי לקבל מ
5 לחוק הפיצויי< ובתקנות שלפיו.

חריגיC לביטוח לפי פולי9ה זו. 13

בלי לגרוע מ5 האמור בפולי9ה זו, לא יהיה המבטח חב בתשלוC תגמולי ביטוח לפיה . 13.1
לנפגעיC אלה:

מי שגרC לתאונה במתכוו5;. 13.1.1

מי שמתקייC בו האמור ב9עיD 7(2) לחוק הפיצוייC, לאמור נהג ברכב בלי . 13.1.2
שנטל רשות מבעל הרכב או ממי שהחזיק בו כדי5, וכ5 מי שמצוי ברכב 

ביודעו שנוהגיC בו כאמור;

מי שהרכב שימש לו או 9ייע בידו לביצוע עבירה פלילית שנקבע לה עונש . 13.1.3
מא9ר לתקופה העולה על שלוש שניC (עבירת פשע).

המבטח לא יהיה חב בתשלוC כלשהו לפי הפולי9ה בשל חבות שבחוזה שאינו הפולי9ה.. 13.2

פטירת בעל הפולי9ה. 14

נפטר בעל הפולי%ה, תעבור הבעלות בפולי%ה לידי יורש הרכב, ויראו את היורש כבעל . 14.1
הפולי%ה.

א< לאחר פטירת בעל הפולי%ה בוטח הרכב בפולי%ת ביטוח נו%פת לפולי%ה זו אשר . 14.2
הוצאה לפי דרישות פקודת הביטוח, תתבטל פולי%ה זו ביו< כני%תו לתוקC של הביטוח 
הנו%C כאמור, והמבטח ישיב ליורש הרכב את החלק היח%י מדמי הביטוח ששולמו; החלק 
היח%י כאמור יחושב על ידי הכפלת דמי הביטוח שגבה המבטח, ביח% שביO מ%פר הימי< 
שנותרו במועד הביטול עד תו< תקופת הביטוח המקורית, וביO מ%פר הימי< שבתקופת 

הביטוח המקורית.

ביטול הפולי9ה על ידי בעל הפולי9ה. 15

בעל הפולי%ה רשאי, בהודעה למבטח, לבטל פולי%ה זו בכל עת אC לפני תו< תקופת הביטוח.. 15.1

בוטלה הפולי%ה לבקשת בעל הפולי%ה, יחזיר בעל הפולי%ה את תעודת הביטוח המקורית . 15.2
למבטח כתנאי מוקד< לכני%ת הביטול לתוקC; אבדה תעודת הביטוח המקורית, נגנבה או 
 Oהושחתה, ימ%ור בעל הפולי%ה למבטח הצהרה בכתב שתיחת< בפני המבטח או %וכ
הביטוח בדבר נ%יבות האבדO, הגניבה או ההשחתה שיצויO בה כי הרכב עדייO בבעלותו או 

בחזקתו (להלO - ההצהרה).

ביטול הפולי%ה על ידי בעל הפולי%ה ייכנ% לתוקפו במועד החזרת תעודת הביטוח המקורית . 15.3
או במועד מ%ירת ההצהרה למבטח.

בוטלה הפולי%ה לפי %עיC זה, יחזיר המבטח לבעל הפולי%ה בהקד<, ולא יאוחר מ–14 ימי< . 15.4
מהמועד שבו נכנ% הביטול לתוקC, את דמי הביטוח ששולמו, בהפחתת %כומי< אלה:

בעד תקופה של עד שבעה ימי< שבה< היתה הפולי%ה בתוקC, לרבות א< לא . 15.4.1
נכנ%ה לתוקC - 5% מדמי הביטוח השנתיי<;
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בעד תקופה העולה על שבעה ימי< שבה< היתה הפולי%ה בתוקC -5% מדמי . 15.4.2
הביטוח השנתיי< בצירוC 0.3% מדמי הביטוח השנתיי< בעד כל יו< ביטוח, 

החל ביו< השמיני.

על אC האמור ב%עיC קטO 15.4, ביטל בעל הפולי%ה את הפולי%ה עקב גניבת הרכב . 15.5
המבוטח, העברת הבעלות על הרכב לאד< אחר, יציאתו מכלל שימוש או עקב פטירת 
הנהג ששמו נקוב כנהג יחיד בתעודת הביטוח, יחזיר המבטח לבעל הפולי%ה את החלק 
היח%י מדמי הביטוח ששולמו; החלק היח%י כאמור יחושב על ידי הכפלת דמי הביטוח 
שגבה המבטח ביח% שביO מ%פר הימי< שנותרו, במועד הביטול, עד תו< תקופת הביטוח 

המקורית וביO מ%פר הימי< הנכללי< בתקופת הביטוח המקורית.

ל%כו< דמי הביטוח המוחזרי< כאמור ב%עיC קטO 15.4, ייוו%פו הפרשי הצמדה למדד . 15.6
 Bלפני תחילת הביטוח ועד למדד שפור%< %מו Bהמדד שפור%< %מו Oמ Oהמחירי< לצרכ

לפני החזרת דמי הביטוח.

בעל הפולי%ה יהיה זכאי להחזר דמי ביטוח לפי %עיC זה ג< א< הוגשה תביעה לתשלו< . 15.7
תגמולי ביטוח בשל מקרה ביטוח שאירע לפני מועד ביטול הפולי%ה.

ביטול הפולי9ה על ידי המבטח. 16

מבטח רשאי לבטל את הפולי%ה לפני תו< תקופת הביטוח בשל מרמה מצד בעל הפולי%ה . 16.1
או בשל אי–גילוי נאות של פרטי< שנשאל עליה< טר< הוצאת הפולי%ה; הפולי%ה תבוטל 
בהודעה בכתב אשר תכלול את הנימוקי< לביטול (להלO - הודעת ביטול) ותימ%ר לבעל 
הפולי%ה ביד כנגד אישור מ%ירה או שתישלח לבעל הפולי%ה בדואר רשו<, והכל עשרי< 
ואחד ימי< לפחות לפני התאריB שבו תתבטל הפולי%ה; נשלחה הודעת הביטול בדואר 
רשו<, יראו את תאריB חתימת בעל הפולי%ה על גבי אישור המ%ירה כתאריB מתO ההודעה; 
קיבל בעל הפולי%ה הודעת ביטול, יחזיר למבטח את תעודת הביטוח המקורית מיד ע< 
כני%ת ביטול הפולי%ה לתוקC, ואול< איO באי החזרת התעודה כאמור כדי למנוע את כני%ת 

.Cביטול הפולי%ה לתוק

ביטל המבטח את הפולי%ה, יחזיר לבעל הפולי%ה בהקד< ולא יאוחר מ–14 ימי< מהמועד . 16.2
שבו החזיר בעל הפולי%ה את תעודת הביטוח המקורית למבטח, את החלק היח%י מדמי 
הביטוח ששולמו, וא< תעודת הביטוח המקורית אבדה, נגנבה או הושחתה - לא יאוחר 
 Oמהמועד שבו מ%ר בעל הפולי%ה למבטח הצהרה בכתב, שנחתמה בפני המבטח או %וכ

הביטוח בדבר נ%יבות האבדO או ההשחתה כאמור.

החלק היח%י כאמור יחושב על ידי הכפלת דמי הביטוח שגבה המבטח ביח% שביO מ%פר . 16.3
הימי< שנותרו, במועד הביטול עד תו< תקופת הביטוח המקורית, וביO מ%פר הימי< הנכללי< 

בתקופת הביטוח המקורית.

הועברה הבעלות על הרכב לאד< אחר (להלO - הבעלי< החדש), לפני מועד משלוח . 16.4
הודעת הביטול על ידי המבטח כאמור ב%עיC קטO 16.1 והמבטח ידע על העברת הבעלות 
לפני משלוח הודעת הביטול, לא תבוטל הפולי%ה אלא א< כO תישלח ההודעה על הביטול 
הO לבעל הפולי%ה והO לבעלי< החדש; הודעה כאמור תימ%ר ביד או בדואר רשו< כנגד 
אישור מ%ירה, ויראו את תאריB חתימת הנמעO על גבי אישור המ%ירה כמועד מתO ההודעה.

ל%כו< דמי הביטוח שהוחזרו לפי %עיC קטO 16.2 ייוו%פו הפרשי הצמדה למדד המחירי< . 16.5
לצרכO מO המדד שפור%< %מוB לפני תחילת הביטוח ועד למדד שפור%< %מוB לפני החזרת 

דמי הביטוח.

בעל הפולי%ה יהיה זכאי להחזר דמי ביטוח לפי %עיC זה ג< א< הוגשה תביעה לתשלו< . 16.6
תגמולי ביטוח בשל מקרה ביטוח שאירע לפני מועד ביטול הפולי%ה.

מקוC שיפוט. 17

תביעות לפי פולי%ה זו יוגשו ויתבררו לפני בית המשפט המו%מB בישראל.
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ביטוח כפל. 18

בוטח הרכב בפולי%ת ביטוח נו%פת שהוצאה לפי דרישות פקודת הביטוח, יודיע בעל . 18.1
.Bלמבטח מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או מיד לאחר שנודע לו על כ Bהפולי%ה על כ

בביטוח כפל אחראי< המבטחי< כלפי המבוטח לחוד, ובינ< לביO עצמ< יישאו ה< בתשלו< . 18.2
תגמולי הביטוח בחלקי< שווי<.

התיישנות. 19

תקופת ההתיישנות של תביעה מכוח פולי%ה זו היא שבע שני< מיו< קרות מקרה הביטוח.. 19.1

תקופת ההתיישנות, יכול שתוארB לפי הוראות חוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.. 19.2

במקרה ביטוח שאירע באזורי< ובשטחי< המפורטי< ב%עיC 3(ג) לפקודת הביטוח תהיה . 19.3
תקופת ההתיישנות לפי הדיO החל באות< אזורי< או שטחי<.

הודעות. 20

הודעה למבטח של בעל הפולי%ה או של הנפגע תינתO למבטח לאחד מO המעני< המפורטי< . 20.1
:Oלהל

מעO משרדו של המבטח כמצויO בתעודת הביטוח או כל מעO אחר בישראל שעליו . 20.1.1
יודיע המבטח בכתב לבעל הפולי%ה או לנפגע;

מעO משרדו של %וכO הביטוח אשר שמו מופיע בתעודת הביטוח.. 20.1.2

הודעה של המבטח לבעל הפולי%ה תינתO בכתב למעO של בעל הפולי%ה כמצויO בתעודת . 20.2
הביטוח או לכל מעO אחר בישראל שעליו יודיע בעל הפולי%ה בכתב למבטח.

איO באמור ב%עיC זה כדי ל%ייג את דרישות %עיפי< 15 ו–16, לענייO ביטול הפולי%ה או . 20.3
.Oלגרוע מה

דוח תביעות. 21

חודש לפני תו< תקופת הביטוח או מיד ב%יומה, א< היא מ%תיימת באופO בלתי צפוי, ישלח . 21.1
המבטח לבעל הפולי%ה דוח תביעות שיפרט בו את כל התביעות שהוגשו עד לאותו מועד, 

ככל שהוגשו (להלO - דוח תביעות).

בדוח התביעות יפרט המבטח, לגבי כל תביעה שהוגשה בשלוש השני< שקדמו למועד . 21.2
שליחת הדוח או שהוגשה בתקופה שבה היה בעל הפולי%ה מבוטח אצל המבטח, לפי 

הקצרה מביניהO, את פרטי הנהג המעורב בתאונה.

הוגשה תביעה במהלB החודש שלפני תו< תקופת הביטוח, ישלח המבטח עדכוO לדוח . 21.3
התביעות מיד ע< הגשת התביעה.
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חלק 2 - פולי$ת ביטוח רכב פרטי ומ$חרי עד 3.5 טו, 
נזקי רכוש ונזקי רכוש צד שלישי

מבוא

הראל חברה לביטוח בע"מ (להלO ”המבטח")  Oפולי%ה זו היא חוזה בי

המבוטח ששמו נקוב במפרט (להלO ”המבוטח")  Oלבי  

לפיה מ9כיC המבטח, תמורת דמי ביטוח, לשפות את המבוטח למשH תקופת הביטוח 
בשל אבד5 או נזק שיגרC לרכב המבוטח עקב מקרה הביטוח ובשל נזק לרכוש צד שלישי,

הכל לפי תנאי פולי9ה זו (להל5 ”היקD הכי9וי").

דמי הביטוח, תקופת הביטוח, ההשתתפות העצמית, שC המחירו5 וגבולות האחריות
על פי פרק ב נקוביC במפרט המהווה חלק בלתי נפרד מפולי9ה זו.
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פרק א׳: ביטוח הרכב

מקרה הביטוח. 1

מקרה הביטוח הוא אבדO או נזק שנגר< לרכב הנקוב במפרט, לרבות האבזרי< והמכלולי< שבחבילה 
הב%י%ית של דג< הרכב הקבועי< במפרט היבואO ושלא ניתO לרכוש רכב בלעדיה<, למזגO האויר 
שבו, לאמצעי המיגוO שהותקנו בו לפי דרישת המבטח,לאביזרי< הנמצאי< בו מכוח דיO או לאביזרי< 

:Oכתוצאה מאחד ה%יכוני< המפורטי< להל ,(הרכב :Oלהל) הצמודי< אליו שנקובי< במפרט

אש, ברק, התפוצצות, התלקחות;. 1.1

התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל %וג שהוא;. 1.2

גניבה;. 1.3

כל נזק שנגר< עקב גניבה תוB כדי גניבה ובעת ני%יוO גניבה;. 1.4

שיטפוO, %ערה, שלג,ברד, התפרצות הר געש;. 1.5

מעשה זדוO, אולC אC נגרC מקרה הביטוח בידי המבוטח או בידי מי מטעמו במתכוו5, . 1.6
פטור המבטח מחבותו.

על אC האמור לעיל המבוטח רשאי לותר על הכי%וי הביטוחי לפי פרק א כולו או לותר על הכי%וי 
הביטוחי לפי %עיC 1.2 או 1.3 לעיל ובלבד שחת< על טופ% מתאי< של המבטח בעניO הודעת ויתור.

2 .Cלא מכו9י Cפריטי

 ,C1 לעיל - המבטח לא ישפה את המבוטח בשל אבד5 או נזק לצמיגי Dהאמור ב9עי Dעל א
אלא אC כ5 ניזקו או אבדו חלקיC נו9פיC מהרכב עקב מקרה הביטוח.

3 .Cאו אלקטרוניי Cחשמליי,Cמכניי Cקלקולי

קלקוליC מכנייC,חשמלייC או אלקטרונייC שיגרמו לרכב אינC מכו9יC אלא אC נגרמו 
במהלH או עקב מקרה הביטוח.

דרכי הפיצוי. 4

המבטח יוכל, על פי שיקול דעתו, לבחור ביO דרכי הפיצוי הבאות:

תשלו< ערB הנזק או האבדO במזומO, תיקוO הרכב, החלפתו ברכב מ%וג ואיכות דומי< או החלפת 
חלק ממנו.

חישוב הפיצוי. 5

תגמולי ביטוח שיגיעו למבוטח לפי פרק זה-

5.1 ..Bאו הנזק לרכב ביו< קרות מקרה הביטוח, לרבות בשל ירידת ער Oיחושבו וישולמו לפי האבד

5.2 . Bפולי%ה זו, "מ% ער Oלמעט לזכאי בניכוי מ% תשומות; לעניי C%מו Bמ% ער Cיהיו בצרו
מו%C"- כמשמעותו בחוק מ% ערB מו%C, התשל"ו-1976.

רכב באבד5 גמור. 6

נגר< לרכב אבדO גמור ישל< המבטח למבוטח את מלוא ערB הרכב ביו< קרות מקרה . 6.1
הביטוח או יחליפו ברכב מ%וג ואיכות דומי<;

בפולי%ה זו: ”רכב באבדO גמור" –

6.1.1 . O30 ימי< מיו< הגניבה או כל תקופה אחרת כמצוי Bרכב שנגנב ולא נמצא בתו
במפרט, אB בכל מקרה לא יותר מ-30 ימי<.

רכב ששמאי רכב מו%מB קבע לגביו כי התקיימו בו אחד מאלה:. 6.1.2
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הוא יצא מכלל שימוש והנזק הישיר שנגר< לו, למעט נזק ישיר שנגר< . 6.1.2.1
מירידת ערB, הוא 60 אחוזי< ומעלה משווי הרכב ביו< קרות מקרה 

הביטוח, כולל מ%י<;

הרכב אינו ניתO עוד לשיקו< והוא נועד לפירוק בלבד;. 6.1.2.2

קבע שמאי רכב מו%מB, כי שיעור הנזק שנגר< לרכב, למעט נזק ישיר שנגר< מירידת . 6.2
ערB הרכב, הוא לפחות 50 אחוזי< משווי הרכב ביו< קרות מקרה הביטוח, רשאי המבטח 

לפצות את המבוטח כאילו היה אבדO גמור (להלO: אבדO גמור להלכה).

שיל< המבטח למבוטח את מלוא שווי הרכב או החליפו ברכב מ%וג ואיכות דומי< בשל . 6.3
אבדO גמור או בשל אבדO גמור להלכה, תעבור הבעלות בשרידי הרכב למבטח.

תוקC פולי%ה זו יפקע ע< שיפוי המבוטח בשל אבדO גמור או בשל אבדO גמור להלכה, . 6.4
כאמור ב%עיC זה וב%עיC 9, ולא תהיה למבוטח זכות להחזר דמי ביטוח.

7 .Cאבד5 לרכב שלא שילמו בעדו מ9י

על אC האמור ב%עיC 5.2 א< נגר< אבדO גמור או אבדO גמור להלכה לרכב כתוצאה . 7.1
ממקרה ביטוח המכו%ה בפולי%ה זו ולא שולמו כל המי%י< הממשלתיי< בשל הרכב או 
שקוזז בגינו מ% ערB מו%C, והמבטח החליט לא לתקO את הרכב, ישל< המבטח תגמולי 
ביטוח לפי שווי הרכב בלא מי%י< או בלא מ% ערB מו%C, לפי הענייO או יחליפו ברכב אחר 

מ%וג ואיכות דומי<.

על אC האמור ב%עיC קטO 7.1, מבוטח שימציא למבטח הוכחה כי אינו זכאי לפטור חוזר . 7.2
ממ%י< או לקיזוו מ% ערB מו%C, לפי הענייO, על רכב חליפי שהוא מתכווO לרכוש במקו< 
הרכב שנגר< לו אבדO גמור או אבדO גמור להלכה, ישל< לו המבטח תגמולי ביטוח לפי 
שווי הרכב עובר ליו< קרות מקרה הביטוח כאילו שולמו כל המ%י< בעדו, או יחליפו ברכב 

מ%וג ואיכות דומי<.

לאחר תשלו< תגמולי הביטוח או החלפת הרכב רשאי המבטח לקבל מהמבוטח את זכויותיו . 7.3
ברכב, למעט אביזרי< ומכלולי< שלגביה< איO המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח; א< העברת 

הזכויות האמורה תלויה בתשלו< מ%י< כלשה<, יחול תשלו< זה על המבטח.

נזק חלקי. 8

א< תיקוO הרכב יחייב החלפת המרכב או חלקי< ממנו או פנ%, תבוצע ההחלפה בחלק . 8.1
המתאי< לחלק המוחלC באיכותו, בתכונותיו ובתאורו והמבטח ישא במלוא עלות החלפה זו;

8.2 .:O8.1, תהיה אחריות המבטח כמפורט להל Cבמקרה של נזק לחלק של הרכב שאינו מנוי ב%עי

בחר המבטח להחליC את החלק שאבד או ניזוק, יוחלC החלק בחלק המתאי< . 8.2.1
לו באיכותו, בתכונותיו ובתיאורו בצרוC הוצאות התקנה.

בחר המבטח לשל< את ערB הנזק או האבדO במזומO - יחושב ה%כו< לתשלו< . 8.2.2
כB שעבור רכב שגילו עד 9 שני< ישול< הנזק לפי ערכו של חלק דומה לזה 
שאבד או ניזוק ללא ניכוי בלאי, ואילו לגבי רכב שגילו מעל 9 שני< ישול< הנזק 
לפי ערכו הממשי של החלק שאבד או ניזוק (דהיינו - בניכוי בלאי); לתשלומי< 

האמורי< יתוו%פו הוצאות התקנה

רכב . 8.2.3 בחלקי  פעולות  ורישו<  השימוש  הגבלת  חוק  מהוראות  לגרוע  בלי 
משומשי<(מניעת גניבות), התשנ"ח 1998, בחר המבטח להחליC את החלק 
שאבד או ניזוק ברכב שגילו עד שנתיי< ביו< קרות מקרה הביטוח, יוחלC החלק 
שאבד או ניזק בחלק מקורי או חדש, ובלבד שהוא מתאי< לחלק המוחלC באיכותו, 

בתכונותיו, בתיאורו ובצרוC הוצאות התקנה.
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8.2.4 . Oאת החלק שאבד או ניזק ברכב שיש לגביו אחריות יצר Cבחר המבטח להחלי
המותנית בתנאי< מ%ויימי< לגבי אופO תיקוO הרכב,יפעל, ככל שיוכל,לפי הוראות 
האחריות האמורה; הוחלC החלק שאבד או ניזק שלא לפי התנאי< המ%ויימי< 
באחריות היצרO ואחריות היצרO הו%רה בשל פג< שנפל בהחלפה זו, יהיה המבטח 

אחראי לפג< האמור.

ב%עיC זה "גיל הרכב" – הזמO שחלC מתאריB הרישו< של הרכב לראשונה, . 8.2.5
כמצוייO ברישיוO הרכב.

כי9וי הוצאות. 9

במקרה שהרכב יצא מכלל שימוש עקב %יכוO המכו%ה לפי פולי%ה זו, ישא המבטח ג< בהוצאות 
%בירות לשמירתו והעברתו למקו< הקרוב ביותר שבו ניתO לתקO את הנזק.

קביעת תגמולי הביטוח במקרי אבד5 מוחלט או גניבה של הרכב המבוטח. 10

"מחירוO" - קובQ מחירי< וכללי< שיטתי מקצועי ובלתי תלוי המשמש לקביעת ערB שוק של 
כלי-רכב פרטיי< מכל הדגמי<, ביO קונה מרצוO ומוכר מרצוO, שמתפר%< ומתעדכO באופO %דיר 

ושניתO לעייO בו בכל עת.
 Oאבד Oהשוק של הרכב בעת תשלו< תגמולי ביטוח בגי Bהמשמש ב%י% לקביעת ער ,Oהמחירו
מוחלט של כלי הרכב או גניבתו, הוא ”מחירוO מכוניות משומשות וחדשות", כפי שיפור%< ע"י יצחק 

לוי, בהוצאת ”תעבורה ו%קרי< בע"מ", %מוB לפני יו< קרות מקרה הביטוח.
במחירוO זה מופיעות טבלאות המפרטות משתני< שוני<, המשפיעי< על ערB מכונית משומשת. 
משתני< אלו ילקחו בחשבוO בעת קביעת ערB השוק של הרכב לצורB תגמולי הביטוח, ותגמולי 

הביטוח יוגדלו או יופחתו בגיO משתני< אלה על פי שעורי השינוי המופיעי< במחירוO הנ"ל.
מובהר בזאת, כי %כו< דמי הביטוח (הפרמיה) בגיO הרכב המבוטח לא הושפע בשל משתני< אלה.

לדוגמא: א< הרכב המבוטח הוא רכב ששנת ייצורו קודמת ליו< קרות מקרה הביטוח ב-4 שני<, 
והוא היה בבעלות< של שלושה בעלי< קודמי< - יופחתו, עפ"י המחירוO הנ"ל, 4% משווי הרכב 

.Oהמופיע במחירו
ולדוגמא: א< שנת הייצור של הרכב המבוטח קודמת ליו< קרות מקרה הביטוח ב-4 שני<, מחירו 

במחירוO מותא< לרכב שנ%ע במשB זמO זה 60,000 ק"מ בממוצע.
.Oהנ"ל, 4% לשווי הרכב המופיע במחירו Oא< הרכב נ%ע רק 44,000 ק"מ - יוו%פו, עפ"י המחירו
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פרק ב׳: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש

מקרה הביטוח. 11

מקרה הביטוח הוא חבות המבוטח בשל נזק שיגר< לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש 
ברכב בתקופת הביטוח.

גבולות הפיצוי. 12

המבטח ישל< בש< המבוטח את כל ה%כומי< שהמבוטח יהיה חייב לשל< בשל מקרה . 12.1
הביטוח, עד ל%כו< הביטוח הנקוב במפרט לגבי נזקי רכוש של צד שלישי.

על אC האמור ב%עיC 34.2.1 ה%כומי< לפי %עיC קטO 12.1 יכללו ג< את ההוצאות המפורטות . 12.2
להלO של צד שלישי שרכבו ניזוק עקב תאונה:

במקרה שהרכב יצא מכלל שימוש עקב %יכוO המכו%ה לפי פולי%ה זו – הוצאות . 12.2.1
%בירות לשמירתו ולהעברתו של הרכב למקו< הקרוב ביותר שבו ניתO לתקO את 

הנזק והוצאות הגעתו של הצד השלישי למחוז חפצו לאחר התאונה.

שיפוי בשל הפ%די< מוכחי< של צד שלישי בשל תשלו< השתתפות עצמית . 12.2.2
ואבדO הנחת העדר תביעות.

פיצוי בשל אבדO רווחי< בזמO השבתתו של הרכב לצורB תיקונו, ובלבד שהרכב . 12.2.3
המושבת הוא רכב מ%חרי שנמצא בבעלות צד שלישי ומשמש לע%קו.

המבטח ישא ג< בהוצאות משפט %בירות שעל המבוטח לשאת בשל מקרה הביטוח, . 12.3
וזאת אC מעל ל%כו< הביטוח.

על אD האמור לעיל, אC נגרC מקרה הביטוח בזדו5 - פטור המבטח מחבותו.. 12.4

הצמדת 9כוC הביטוח. 13

%כו< הביטוח לעניO פרק זה ישתנה בהתא< לשינויי< במדד ביO המדד שפור%< %מוB לפני תחילת 
תקופת הביטוח לביO המדד שפור%< %מוB לפני קרות מקרה הביטוח. לעניO זה ”מדד" - מדד 

המחירי< לצרכO שמפר%מת הלשכה המרכזית ל%טטי%טיקה.

טיפול בתביעות צד שלישי. 14

המבטח רשאי, ולפי דרישת צד שלישי - חייב, לשל< לצד השלישי את תגמולי הביטוח . 14.1
 14.2 Oקט Cבכתב למבוטח כאמור ב%עי Bשהמבטח חייב למבוטח, ובלבד שהודיע על כ
והמבוטח לא התנגד כאמור באותו ה%עיC; ואול< טענה שהמבטח יכול לטעוO כלפי מבוטח 

תעמוד לו ג< כלפי צד שלישי.

דרש צד שלישי מהמבטח את תגמולי הביטוח כאמור ב%עיC קטO 14.1. יודיע המבטח . 14.2
למבוטח בכתב בתוB 7 ימי ע%קי< מיו< הדרישה על הדרישה כאמור וכי א< לא יודיע 
לו על התנגדותו לתשלו< הפיצוי בתוB 30 ימי<, ישל< לצד השלישי את תגמולי הביטוח 

שהוא חייב למבוטח, ככל שהוא חייב בתשלומ<

המבטח רשאי ליטול על עצמו או לנהל בש< המבוטח את ההגנה של כל תביעה והמבוטח . 14.3
יושיט למבטח, לפי בקשתו, עזרה הנחוצה למבטח לצורB יישוב תביעה של צד שלישי.

במקרה של תביעה או תביעות נגד המבוטח הנובעת ממקרה ביטוח אחד או מ%דרת . 14.4
מקרי< שאפשר ליח%< למקור אחד או ל%יבה אחת, והמכו%י< לפי פרק זה של הפולי%ה, 
יהא המבטח רשאי לשל< למבוטח את מלוא %כו< הביטוח לפי פרק זה, ולאחר תשלו< 
כזה יהא המבטח פטור מניהול התביעה או התביעות אמורות ולא תחול על המבטח שו< 
אחריות נו%פת בקשר לכB, חוQ מהוצאות משפט שקבע בית משפט או הוצאות %בירות 

שהוצאו בקשר לתביעות האמורות.
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חריגיC לחבות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש:. 15

המבטח לא יהיה אחראי לתשלוC כלשהו בגי5 חבות בשל נזק לרכוש שבבעלות המבוטח 
או נהג הרכב, או לרכוש הנמצא בפיקוחC או בשמירתC של המבוטח או נהג הרכב או 

.Cאחד מבני בית
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פרק ג׳: כי$ויי> נו$פי>

אC צוי5 במפרט במפורש כי כי9וי מהכי9וייC הרשומיC בפרק זה כלול בביטוח, הרי יחולו עליו 
התנאיC הרשומיC מטה.

הכללת שביתות ומהומות. 16

בניגוד לכתוב ב%עיC 34.2.3 - חריגי< כלליי< לחבות המבטח, הפולי%ה מורחבת לכ%ות . 16.1
אבדO או נזק שנגרמו בשל פעולות שובתי< ופעולות משביתי<.

בניגוד לכתוב ב%עיC 34.2.4 - חריגי< כלליי< לחבות המבטח, הפולי%ה מורחבת לכ%ות . 16.2
אבדO או נזק שנגרמו בשל מהומות.

על אC האמור ב%עיC 39.1, בקרות מקרה ביטוח המכו%ה בהתא< ל%עיC 16, יגבה המבטח . 16.3
מהמבוטח %כו< השתתפות עצמית בגובה של 75% מה%כו< הקבוע במפרט לפי פרק א.

הכללת רעש (רעידת אדמה). 17

בניגוד לכתוב ב%עיC 34.2.9 - חריגי< כלליי< לחבות המבטח, הפולי%ה מורחבת לכ%ות אבדO או 
נזק שה< תוצאה של רעידת אדמה.

לענייO כי%וי זה ייחשב כאירוע אחד, כל אובדO או נזק שארע תוB פרק זמO אחד של 72 שעות 
רצופות אחרי שנרשמה רעידת האדמה.

18 .Cלא מכו9י Cהכללת פריטי

בנגוד לכתוב ב%עיC 2 –פרטי< לא מכו%י<, הפולי%ה מורחבת לכ%ות אבדO או נזק לצמיגי< ג< 
א< לא ניזוקו או אבדו חלקי< נו%פי< מהרכב, עקב מקרה הביטוח.

19 .Cמקוריי Cהכללת חלפי

בנגוד לכתוב ב%עיC 8.2.3 - נזק חלקי, יוחלC החלק שאבד או ניזוק בחלק מקורי חדש, ככל 
שאושר ע"י השמאי המטפל באירוע כי החלק דרוש להחלפה, וזאת לרכב שגילו עד שנתיי< או 
כל תקופה אחרת המצוינת במפרט, אB בכל מקרה גיל הרכב לא יעלה על שלוש שני< ביו< 

קרות מקרה הביטוח.

הכללת רכוש המבוטח בביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש. 20

בנגוד לאמור ב%עיC 15 לפרק ב -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש, מורחב לכ%ות 
חבות בשל נזק לרכוש שבבעלות המבוטח או בעל הפולי%ה, או נהג הרכב, או לרכוש הנמצא 

בפיקוח< או בשמירת< של המבוטח או נהג הרכב או אחד מבני בית<.

רכב באבד5 גמור- קביעת שיעור הנזק הישיר. 21

בנגוד לרשו< ב%עיC 6.1.2.1 שעור הנזק הישיר לרכב באבדO גמור הנו כמצויO במפרט, אB לא 
יותר מ-60 אחוזי<.

רכב באבד5 גמור להלכה- קביעת שיעור הנזק הישיר. 22

 Bבמפרט, א Oגמור להלכה הנו כמצוי O6.2 שעור הנזק הישיר לרכב באבד Cבנגוד לרשו< ב%עי
לא יותר מ-50 אחוזי<.
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רכישת רכב חדש לאחר אבד5 גמור או אבד5 גמור להלכה. 23

בנגוד לרשו< ב%עיC 6.4, מבוטח שרכבו נגנב או שנגר< לרכב אבדO גמור או אבדO גמור להלכה 
ישל< פרמיית ביטוח מקיC לרכב החדש שרכש ליתרת תקופת הביטוח עד תו< תקופת הביטוח 
של הפולי%ה, בהתא< להפרש פרמיה חיובי בלבד, ביO הרכב שנגנב או שנגר< לרכב אבדO גמור 
או אבדO גמור להלכה, לביO הרכב החדש, בחישוב יח%י ליתרת תקופת הביטוח כאמור, למעO ה%ר 

%פק, כי%וי כאמור לא יזכה בהחזר פרמיה.

ביטוח הגנה משפטית. 24

לצורB פ%קה זו יהיו למונחי< המובאי< להלO המובני< המפורשי< להלO ולא כל מובO אחר.

הגדרות

”הפולי9ה" - הפולי%ה שמ%פרה רשו< במפרט, ואשר הוצאה למבוטח בקשר לשימוש 
בכלי רכב.

”המבוטח" - בעלי הפולי%ה ו/או כל אד< אחר הרשאי לנהוג בכלי הרכב שהיה מעורב 
במקרה הביטוח, בהתא< לפולי%ה.

”הליכיC משפטייC" - הליכי< בה< מוגש כתב אישו< ע"י מדינת ישראל או מטעמה, לרבות 
בקשות מנהליות לשלילת רשיוO נהיגה ולהשבתתו, למעט אישומי< לה< ברירת קנ%.

”מקרה הביטוח" - תאונת דרכי< בה נפגע אד< ו/או כל רכוש שארעה עקב שימוש הנעשה 
בכלי רכב והמכו%ה במ%גרת הפולי%ה.

”הוצאות הגנה" - מ%י משפט, אגרות, דמי ביול מ%מכי<, העתקת פרטיכלי<, שכר מומחי< 
כפי שייקבע ע"י בית המשפט או בהתא< לקבוע ב%דרי הדיO הפלילי, למעט כל קנ%, פיצוי 

.Oאו תשלו< עונש המוטלי< בגזר הדי

שיפוי שכר טרחה והוצאות. 24.1

24.1.1 . Cבהתקיי< התנאי< לתחולת הרחב זה, על המבוטח לפנות אל המבטח, ובכפו
לתנאי< והה%תייגויות המפורטי< להלO מתחייב המבטח להעמיד למבוטח על 
חשבונו עורB דיO על פי בחירתו לש< מתO הגנה בהליכי< משפטיי< שהוגשו נגד 

המבוטח בקשר לתאונה.

לא העמיד המבטח עורB דיO בהתא< ל%עיC 24.1.1, רשאי המבוטח לפנות לכל . 24.1.2
עורB דיO על פי בחירתו לש< מתO הגנה בהליכי< משפטיי< כאמור, ובמקרה כזה 
ישפה המבטח את המבוטח בשכר הטרחה (ב%כו< המינימאלי הקבוע בתקנות 

עפ"י חוק לשכת עורכי הדיO) ובהוצאות ההגנה ששולמו על ידי המבוטח.

הביטוח הניתO בהתא< לפ%קה זו יחול לגבי כל הליכי< משפטיי< אשר יוגשו . 24.1.3
בגיO מקרה הביטוח.

ערעור. 24.2

המבטח ישפה את המבוטח בשכר טרחה והוצאות הגנה שישולמו על ידו לעורB דיO בשל 
ערעור - עד ערכאה %ופית וכולל הכרעת דיO ו/או גזר דיO שיוטלו על המבוטח בהליכי< 
משפטיי<. על המבוטח לקבל את אישור המבטח בכתב ומראש להגשת ערעור 
כאמור. המבטח ית5 את האישור לאחר קבלת חוות דעת מנומקת מאת עורH הדי5 
אשר הופיע בערכאה עליה מבוקש הערעור כי יש לדעתו ב9י9 עניני ו9יכוי טוב 

להצלחת ערעור כאמור.

הגבלת אחריות. 24.3

 Hהכל למש H924.1.2 לעיל בגי5 כל מקרה תאונה, וב Dאחריות המבטח על פי 9עי
כל תקופת הביטוח, מוגבלת ל9כוC הנקוב בפ9קה זו במפרט.
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תנאיC וה9תייגויות. 24.4

המבטח לא יהא חייב בכל תשלוC על פי פ9קה זו אC בעת קרות התאונה . 24.4.1
היה הנהג תחת השפעת 9מיC לפי פקודת ה9מיC המ9וכניC [נו9ח חדש] 

תשל"ג - 1973.

המבטח יהא רשאי לדרוש מאת המבוטח כתבי בית די5, פרטיכליC, חוות . 24.4.2
דעת מומחיC, עדויות, החלטות, פ9קי די5 וכל חומר אחר המצוי בידי המבוטח 
או עורH הדי5 בשל ניהול ההליכיC המשפטייC או בקשר אליהC, והמבוטח 

יורה לעורH הדי5 להעמיד כל חומר כאמור לרשות המבטח עC דרישתו.

המבטח ישלC שכר הטרחה והוצאות ההגנה, עבור ההליכיC המשפטייC או . 24.4.3
הערעור, לאחר שיומצאו לו כל המ9מכיC הדרושיC לקיוC ההליH ולביצוע 

.Cהתשלו

ביטוח שבר שמשות. 25

אC צוי5 במפורש במפרט כי ביטוח שבר שמשות בתוקD, הפולי9ה תכ9ה תיקו5/החלפה 
שבר שמשות לרכב המצוי5 במפרט. וכמפורט להל5:

הגדרות. 25.1

"שמשות" - שמשות קדמיות, אחוריות וצידיות של כלי הרכב.

"שבר" - שבר וכO %דק הפולש דרB עובי השמשה.

"מבצע התיקוO״ - מי אשר פרטיו צוינו במפרט מטע< המבטח.

 Cשמשות ו/או החלפת שמשות כפי שיהיה בתוק Oלתיקו Oמבצע התיקו Oמחירו - "Oמחירו"
מעת לעת.

מהות והיקD השרות. 25.2

השרות על פי כי%וי זה יינתO על ידי מבצע התיקוO בלא הגבלה של מ%פר פניות . 25.2.1
:Oלהשתתפויות עצמיות שיפורטו להל Cבתקופת הביטוח בכפו

רכב פרטי ומ%חרי עד 3.5 טוO – ללא השתתפות עצמית.

היה והרכב הנו רכב מ%חרי או בבעלות חברה ישול< המע"מ בגיO התיקוO אצל 
מבצע התיקוO תמורת חשבונית וקבלה.

הכי%וי עפ"י הרחבה זו יינתO בגיO נזק תאונתי בלתי צפוי שייגר< לשמשות כלי . 25.2.2
הרכב. בנו%C לכB יינתO הכי%וי א< נגר< באותו אירוע ג< נזק לחלקי< אחרי< 
בכלי הרכב ובלבד שH9 הנזק הכולל את השמשה אינו עולה על 2,500 ₪ 

ובקבלת אישור אי הגשת תביעה (מקור) מהמבטח.

השמשה שתותקO תהה שמשה חליפית בעלת תו תקO מאותו %וג טיב ואיכות של . 25.2.3
השמשה השבורה. א< איO באפשרות מבצע התיקוO למצוא שמשה תואמת כאמור, 
ישתמש מבצע התיקוO בשיקול דעתו, ויהיה זכאי לייצר ו/או לייבא שמשה כזאת 
 Oאת השמשה השבורה בשמשה חדשה מתוצרת יצר Cעבור המבוטח ו/או להחלי

כלי הרכב או מתוצרת יצרO המורשה לייצר עבור יצרO כלי רכב.

25.3 .Cחריגי

 C25.2.2 ו- 25.2.3 לעיל לא תכ9ה הרחבה זו כל נזק שנגר Cלמרות האמור ב9עיפי
לשמשות כלי הרכב כתוצאה מהמקריC המפורטיC להל5:

שבר שמשה שנגרC במתכוו5 על ידי המבוטח או מי מטעמו. 25.3.1

25.3.2 ..(sunroof) שמשות מיוחדות ושמשות החורגות מתק5 יצר5 הרכב, שמשות גג

קלקוליC מכל 9וג שהוא למנגנוניC, ניקליC, חיישניC ואביזרי עזר לשמשות.. 25.3.3
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שבר לשמשה שארע כתוצאה או עקב תחרות ו/או במבח5 נהיגה ו/או . 25.3.4
בדיקת כושר נהיגה.

כל נזק אשר הפיצוי בגינו נית5 עפ"י חוקי המדינה.. 25.3.5

רכב שאי5 לו 9וכנות בישראל וכ5 רכב שיובא בייבוא אישי, אלא אC יש . 25.3.6
לרכב שמשות חלופיות בישראל.

שריטות או 9דקיC שאינC פולשיC דרH עובי השמשה.. 25.3.7

גניבת שמשה.. 25.3.8

שמשות כלי הרכב היו עC פגC ו/או 9דק כל שהוא בתחילת תקופת הביטוח.. 25.3.9

קבלת השירות. 25.4

בכל מקרה של שבר לשמשה (למעט החריגי< שפורטו לעיל), יפנה המבוטח . 25.4.1
למבצע התיקוO המצוייO במפרט.

25.4.2 .:Oהמועדי< כדלקמ Bהשירות יוענק ויבוצע בהתא< לתנאי כי%וי זה תו

לכלי רכב ששמשותיו מודבקות - תוB 12 שעות עבודה ממועד הבאתו . 25.4.2.1
לתחנת השירות, ובכל מקרה עד לתו< יו< העבודה שלאחר היו< בו 

הובא כלי הרכב לתחנת השירות.

לכלי רכב ששמשותיו אינO מודבקות – תוB 4 שעות עבודה ממועד . 25.4.2.2
הבאתו לתחנת השירות.

לצורB %עיC זה "ימי עבודה" הינ<: בימי א׳-ה׳ (כולל) – משעה 07:30 . 25.4.2.3
עד שעה 16:30, בימי ו' וערבי חג משעה 07:30 עד שעה 14:00.

למבטח או למבצע התיקו5 מטעמו הזכות לבדוק כל נזק לפני מת5 אישור . 25.4.3
לביצוע התיקו5 ולדרוש בכל מקרה של חשד 9ביר אישור משטרה בגי5 הנזק/

יC וזאת לפי שיקול דעתו ובתנאי שלא יחרוג ממועדי השירות.

כי9וי שמשות עד הבית. 25.5

א< נרש< במפורש במפרט כי כי%וי זה תקC, יינתO השירות בגיO ביטוח שבר שמשות בכל 
מקו< בו נמצא כלי הרכב לפי בחירתו של המבוטח ובלבד שהמבוטח פנה למוקד השירות 

של מבצע התיקוO וביקש לקבל "כי%וי שמשות עד הבית".

25.5.1 .  25.4 Cיו< העבודה כהגדרתו ב%עי Bבמהל ,Oככל הנית ,Oכי%וי עד הבית יינת Oמת
"קבלת שירות" ולא יותר מ–8 שעות עבודה אשר י%פרו מהמועד שהתבקש 

כי%וי שמשות עד הבית.

25.5.2 .:Cהבאי Cכי9וי עד הבית לא יחול במקרי

בעת קיומC של תנאי מזג אוויר קיצונייC באזור בו התבקש השירות, . 25.5.2.1
לרבות בעת 9ופות גשC ברד או שלג, אשר אינC מאפשריC מת5 

שירות בשטח.

אC השירות התבקש באזור שבו מתחוללות מהומות או פרעות.. 25.5.2.2

25.5.2.3 . Cמיוחדי Cביצוע השרות מחייב שימוש בציוד מיוחד או כלי Cא
אשר לא נית5 להוציאC אל מחוL לתחנת השירות, או אC מת5 

השירות מחייב שימוש או חיבור למחשבי היצר5.

25.5.2.4 . Cמזרחית למעלה אדומי Cדרומית לצומת הערבה, באזורי Cבאזורי
ובשטחי האוטונומיה.

25.6 .Cכללי Cתנאי

25.6.1 . Cשל הפולי9ה אליה צורפה, אלא א Cוה9ייגי Cלכל התנאי Dכי9וי זה כפו
שונו במפורש.
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יובהר כי במקרה שהמבוטח אינו יכול להמציא אישור כי הוא זכאי לכי9וי . 25.6.2
האמור, בעת היותו אצל מבצע התיקו5, מבצע התיקו5 יעניק שרותי זיגוג 
למקבל השירות הטוע5 שרכש כי9וי זה,  וזאת כנגד המחאה דחויה ל-30 
יוC. 9כוC זה יוחזר למקבל השירות תוH 15 ימיC מהוכחת הזכאות לכי9וי.

ביטוח פנ9יC ומראות צד. 26

א< צויO במפורש במפרט כי כי%וי בגיO פנ%י< ומראות צד בתוקC, תכ%ה הפולי%ה תיקוO או החלפה 
בגיO נזק לפנ%י< ומראות צד לרכב המבוטח.

הגדרות. 26.1

"מראות/פנ%י<" - מכלול הפנ% הקדמי והאחורי (לרבות פנ%י איתות ובלמי< ) וכO מכלול 
מראת צד חיצונית ובלבד שהנ< חלק ממפרט הרכב עפ"י נתוני יצרO הרכב.

"נזק" - שבר וכO %דק הפולש דרB עובי המראה ו/או הפנ% וכO שבר למנגנוO הפנימי של 
המראה או הפנ%.

״מבצע התיקוO" - מי אשר פרטיו צוינו במפרט מטע< המבטח.

"מחירוO" - מחירוO מבצע התיקוO לתיקוO מראות ופנ%י< כפי שיהיה בתוקC מעת לעת.

מהות והיקD הכי9וי. 26.2

גבול אחריות לנזק הנו %B של 2,500 ₪. %כו< התיקוO ( כולל חלפי<, עבודה . 26.2.1
ומע"מ) לא יעלה על גבול אחריות המבטח למקרה ולכל מוקד נזק בנפרד.

השרות על פי כי%וי זה יינתO ע"י מבצע התיקוO במקרה של נזק לפנ%י< ו/או . 26.2.2
מראות כלי הרכב (להלO: "המוצר"), בכפוC להשתתפויות העצמיות ב%B של 

250 ₪ לכל נזק בנפרד.

הכי%וי על פי הרחבה זו יהא תקC ג< א< נגר< באותו אירוע נזק/י< לחלק/י< . 26.2.3
נו%פי< בכלי הרכב ובתנאי שניתO יהיה לתקO את הנזק לפנ%/מראה מבלי לפרק 
חלקי< נו%פי< בכלי הרכב ובביטוח מקיC בלבד, בקבלת אישור אי הגשת תביעה 

(מקור) מחברת הביטוח.

במקרה בו %כו< הנזק לפנ%/מראה הנו מעבר לגבול האחריות של כי%וי זה ובחר . 26.2.4
המבוטח לתקO רק את המראה/הפנ% באמצעות כי%וי זה, יתקO מבצע התיקוO את 
הפנ%/מראה והמבוטח ישל< למבצע התיקוO את %כו< ההפרש. התיקוO יבוצע 

בכפוC לה%כמת המבוטח לביצוע התיקוO ולתשלו< יתרת ההפרש על חשבונו.

המראות ו/או הפנ%י< שיוחלפו יהיו מוצרי< חליפי< ו/או משומשי< בכפוC לחוק . 26.2.5
החלפי<, בעלי תו תקO מאותו %וג טיב ואיכות של המוצר שניזוק. א< איO באפשרות 
מבצע התיקוO למצוא מוצר תוא< כאמור, ישתמש מבצע התיקוO בשיקול דעתו, 
ויהיה זכאי לייצר ו/או לייבא ו/או לתקO מוצר זה עבור המבוטח או להחליC את 
המוצר שניזוק במוצר מקורי מתוצרת יצרO כלי הרכב או מתוצרת יצרO המורשה 

לייצר עבור יצרO כלי רכב.

הכי%וי יינתO ללא הגבלה של מ%פר פניות בתקופת הביטוח בכפוC להשתתפות . 26.2.6
עצמית מצד המבוטח לכל מקרה ולכל מוקד נזק בנפרד.

26.3 .Cחריגי

כי9וי זה לא יחול לגבי כל נזק שנגרC לפנ9יC ו/או מראות צד של כלי הרכב, במישרי5 
או בעקיפי5 כתוצאה או בקשר אC או המקריC שלהל5:

נזק שנגרC במתכוו5 על ידי המבוטח או מי מטעמו.. 26.3.1

נזק למוצר אשר לא היה שלC לחלוטי5 בטרC נשבר ו/או שלא הורכב כיאות.. 26.3.2

פנ9/מראה אשר לא הותקנו בהתקנה תקנית ו/או אינC חלק ממפרט הרכב . 26.3.3
עפ"י נתוני היצר5.
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קלקוליC חשמלייC ו/או מכנייC מכל 9וג שהוא.. 26.3.4

שריטות ו/או 9דקיC שאינC שבר מוחלט ו/או דהייה ו/או בלאי של הפנ9/. 26.3.5
המראה.

כל נזק אשר הפיצוי בגינו נית5 עפ"י חוקי המדינה.. 26.3.6

כל נזק אשר ייגרC מחוL לגבולות מדינת ישראל ומחוL לשטח יהודה שומרו5 . 26.3.7
המצוי בשליטת מדינת ישראל.

גניבת פנ9 ו/או מראה.. 26.3.8

שבר לפנ9 ו/או מראת צד שאירע כתוצאה או עקב תחרות ו/או במבח5 . 26.3.9
נהיגה ו/או בדיקת כושר נהיגה.

רכב שאי5 לו 9וכנות בישראל וכ5 רכב שיובא ביבוא אישי, אלא אC יש לרכב . 26.3.10
פנ9יC ומראות חלופיות בישראל.

פנ9י הרכב וה5 המראות היו עC פגC ו/או 9דק כלשהוא בתחילת תקופת . 26.3.11
הביטוח.

26.4 .Cלא מכו9י Cושימושי Cפריטי ,Cאביזרי

:Cהבאי Cאו השימושי Cהפריטי Cנות5 השירות לא יהיה אחראי בגי5 האביזרי

מוצריC מיוחדיC ו/או החורגיC ממפרט הטכני של יצר5 הרכב.. 26.4.1

מנורות מכל 9וג שהוא.. 26.4.2

פנ9י ק9נו5 ו/או מנורות ק9נו5. 26.4.3

26.4.4 ..Cחשמליי Cתיקו5 קצרי

אי התאמה בהרכבת המוצר וזאת עקב פגC בחלקיC אחריC בכלי הרכב . 26.4.5
לדוגמא: פגC בפחחות וכיוו5 אורות.

קבלת השירות. 26.5

בכל מקרה של נזק למוצר (למעט התנאי< החריגי< שפורטו דלעיל), יפנה מקבל . 26.5.1
השירות למבצע התיקוO המצויO במפרט.

26.5.2 .:Oהמועדי< כדלקמ Bהשירות יוענק ויבוצע בהתא< לתנאי הכי%וי תו

פנ%י< - תוB 48 שעות עבודה ממועד הבאתו לתחנת השירות, ובכל . 26.5.2.1
מקרה עד לתו< יו< העבודה שלאחר היו< בו הובא כלי הרכב לתחנת 

השירות.

מראות צד – תוB 48 שעות עבודה ממועד הבאת כלי הרכב לתחנת . 26.5.2.2
השרות כפוC לקבלת מ%' הצבע המוגדר של כלי הרכב.

לצורB %עיC זה "ימי עבודה" הינ<: בימי א'-ה' (כולל) – משעה 07:30 . 26.5.2.3
עד שעה 16:30, בימי ו' וערבי חג משעה 07:30 עד שעה 13:30.

למבטח או לנות5 השירות מטעמו הזכות לבדוק כל נזק לפני מת5 אישור לביצוע . 26.5.3
 התיקו5 ו\או החלפה, ולדרוש בכל מקרה של חשד 9ביר אישור משטרה בגי5
הנזק/יC וזאת לפי שיקול דעתו ובתנאי שלא יחרוג נות5 השירות ממועדי 

השירות.

26.6 .Cכללי Cתנאי

כי%וי זה כפוC לכל התנאי< וה%ייגי< של הפולי%ה, אלא א< שונו במפורש.. 26.6.1

יובהר כי במקרה שהמבוטח אינו יכול להמציא אישור כי הוא זכאי לכי%וי האמור, . 26.6.2
בעת היותו אצל נותO השירות, נותO השירות יעניק שרותי תיקוO למקבל השירות 
הטועO שרכש כי%וי זה, וזאת כנגד המחאה דחויה ל-30 יו<. %כו< זה יוחזר למקבל 

השירות תוB 15 ימי< מהוכחת הזכאות לכי%וי.
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27 . Cחלק מהחבילה הב9י9ית של דג Cשאינ Cוהמכלולי Cהאביזרי Cחשמליי Cביטוח מתקני
הרכב הקבועיC במפרט היבוא5.

הרכוש המבוטח:. 27.1

 :Oתו%פות מיוחדות כגו Oמכשירי< חשמליי< המותקני< בכלי הרכב המתואר במפרט כמו כ
.C%גלגלי< מיוחדי<, פנ%י< מיוחדי< וכל אביזר מיוחד נו

הכי9וי:. 27.2

במקרה של אבדO או נזק למתקני< הנ"ל שיגר< כתוצאה מה%יכוני< המפורטי< במקרה 
הביטוח לפרק א' – ביטוח רכב.

המבטח ישפה על פי שיקול דעתו, את המבוטח ע"י תשלו<, החלפה או תיקוO בגבולות 
%כו< הביטוח המצויO במפרט.

הכי9וי אינו כולל:. 27.3

אבד5 או נזק למתקניC הנ"ל אלא אC נגרC במישרי5 ע"י אש, ני9יו5 גניבה או . 27.3.1
תאונה לכלי הרכב אשר בו מותק5 המכשיר החשמלי שבגינו תוגש תביעה 

לפי הפולי9ה.

אבד5 או נזק ע"י אש כתוצאה מקלקול חשמלי או התלקחות עצמית.. 27.3.2
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פרק ד׳: הרחבות

שעבוד. 28

הפיצויי< לפי פרק א - ביטוח הרכב של פולי%ה זו, א< יגיעו, ישולמו לטובת בעל השעבוד במקרה 
שעבוד הנקוב במפרט, וזאת עד ל%כו< הנקוב במפרט ובכפוC לכל תנאי פולי%ה זו. שו< דבר 
האמור ב%עיC זה לא יפורש כמרחיב את אחריות המבטח לפי הפולי%ה או כגורע מ%מכות 
 כלשהי שהוענקה לו. בהתחשב ע< כB, מו%כ< ומוצהר בזה, כי למרות כל האמור בפולי%ה

ו/או בתו%פת כלשהי בדבר ביטול הפולי%ה עקב אי תשלו< של פרמיה או בדבר ביטול הפולי%ה 
ע"י המבטח בתוקC %עיC 43 - ביטול הביטוח, לא יהיה לביטול הביטוח תוקC אלא ביו< ובשעה 
הנקובי< בהודעה שתימ%ר בכתב לטובת בעל השעבוד הנהנה במקרה שעבוד, כנקוב במפרט, 

לפחות 30 יו< לפני המועד הנ"ל.

אחריות שילוחית - הרחבה זו ניתנת ללא תו9פת פרמיה. 29

בכל מקרה שאחריות המבוטח המכו%ה ע"י פרק ב תהווה עילה לתביעה ג< נגד מעבידו של 
המבוטח כפי שרשו< במפרט של פולי%ה זו בגיO אחריותו השילוחית למעשי ו/או מחדלי המבוטח, 
יכ%ה המבטח ג< אחריות שילוחית זו, אול< אחריות המבטח לא תעלה על גבול האחריות בפרק ב.

נהיגת אקראי. 30

הפולי%ה מורחבת לכ%ות נזקי< לרכב המבוטח ולרכוש צד שלישי שנגרמו כתוצאה מנהיגת הרכב 
ע"י נהג שהוא עובד מו%B לתיקוO רכב או צבע העו%ק בתיקוO רכב, או עובד מלוO או עובד במגרש 

.Oחניה הנוהג ברכב בשטח מגרש חניה או כדי להחנותו בשטח המלו

אי5 בהרחבה זו משוC הכללת נהג או מוH9 או מלו5 או מגרש חניה כנ"ל כמבוטחיC בפולי9ה, 
ולמבטח הזכות לתבוע מאת הנ"ל את הנזקיC שנגרמו לו ו/או ששולמו על ידו למבוטח

ו/או לצד שלישי.

הרשו< ב%עיC זה לא יגרע מהחבות שהיתה למבטח אלמלא %עיC זה היה קיי< בפולי%ה.

תו9פת שווי הרכב עד 10%. 31

א< צוייO במפרט במפורש כי תו%פת זו כלולה בביטוח, יחולו עליה התנאי< הבאי<:

בניגוד לרשו< בפולי%ה ב%עיC 5, הרי א< יגר< לרכב המבוטח אבדO גמור או אבדO גמור להלכה 
ישל< המבטח למבוטח תגמולי ביטוח כדי מלוא מחיר הרכישה של רכב חדש של אותו יצרO ומאותו 
 Cדג< ו%וג, כולל תו%פות מיוחדות לרכב - א< נכללו בביטוח לפי הפולי%ה. מותנה, כי ה%כו< העוד
שישל< המבטח מכוח תו%פת זו לעומת ה%כו< שהיה משל< אילו לא היתה כלולה בביטוח - לא 

יעלה על 10% משווי הרכב ביו< קרות מקרה הביטוח.

 Oבמועד תשלו< תגמולי הביטוח על פי הרחבה זו, לרכוש במדינת ישראל, מהיבוא ,Oא< לא נית
המו%מB של אותו רכב, רכב חדש של אותו יצרO מאותו דג< ו%וג - יפצה המבטח את המבוטח 
כדי מלוא מחיר השוק של הרכב המבוטח, בתו%פת פיצוי לרכישת רכב חדש מ%וג דומה. תו%פת 
 הפיצוי במקרה כזה תקבע לפי גילו של הרכב כדלקמO: תו%פת של 7.5% ממחיר השוק של הרכב -
לרכב שגילו ביו< קרות הנזק עד שנה, או 10% - א< גילו עד שנתיי<. הרחבה זו כפופה לכל 

התנאי< וה%ייגי< של הפולי%ה, אלא א< כO שונו בה במפורש.
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פרק ה׳: תנאי> כלליי>

בני אדC הרשאיC לנהוג ברכב. 32

בני אד< הרשאי< לנהוג ברכב יהיו אחד או יותר מהמפורטי< להלO, כפי שנכתב במפרט, ובתנאי 
 Oבישראל לנהיגת כלי רכב מ%וג הרכב, או שהיו בעלי רשיו Cנהיגה בר-תוק Oשה< בעלי רשיו
כאמור בתאריB כלשהו במשB 24 חודשי< שקדמו לנהיגה ברכב ולא נפ%לו מלקבל או מלהחזיק 

רשיוO כזה על פי הוראות חיקוק, פ%ק-דיO, החלטת בית משפט או רשות מו%מכת אחרת:

המבוטח;. 32.1

אד< ששמו נקוב במפרט;. 32.2

אד< הנוהג לפי הוראת המבוטח או ברשותו;. 32.3

אד< הנמצא בשרות המבוטח ונוהג לפי הוראתו או ברשותו;. 32.4

אד< הנוהג ברשות המבוטח ובלווית אד< מהמנויי< ב%עיפי< קטני< 32.1 – 32.4 לעיל;. 32.5

32.6 . Bבתנאי שהוא מלווה על ידי מורה נהיגה מו%מ ,Cבראש ה%עי Oנהיגה כמצוי Oאד< ח%ר רשיו
בעל רשיוO להוראת נהיגה או בעת מבחO נהיגה רשמי מטע< משרד התחבורה, בתנאי 

שהאד< מלווה בבוחO מטע< משרד התחבורה.

השימוש ברכב. 33

השימוש ברכב יהיה לאחת או יותר מהמטרות המנויות להלO כפי שנכתב במפרט:

מטרות חברתיות ופרטיות;. 33.1

מטרות ע%קו של המבוטח;. 33.2

הוראת נהיגה;. 33.3

ה%עת נו%עי< בשכר למטרות רווח;. 33.4

השכרה;. 33.5

עבודות חקלאיות;. 33.6

%חר ברכב;. 33.7

גרירה בשכר;. 33.8

תחרות ומבחני כושר רכב;. 33.9

הובלת %חורות בשכר.. 33.10

חריגיC כללייC לחבות המבטח. 34

הביטוח לפי פרקיC א-ה לעיל אינו מכ9ה אבד5, נזק או חבות שאירעו מחוL לשטח . 34.1
מדינת ישראל ואזורי יהודה, שומרו5 וחבל עזה.

פולי9ה זו אינה מכ9ה:. 34.2

נזק תוצאתי;. 34.2.1

אבד5 או נזק שנגרמו בעת שהרכב היה מגוי9 לצה"ל;. 34.2.2

34.2.3 . Cאלא א ,Cאו פעולות משביתי Cאבד5 או נזק שנגרמו בשל פעולות שובתי
כ5 נכתב אחרת במפרט;

אבד5 או נזק שנגרמו בשל מהומות, אלא אC כ5 נכתב אחרת במפרט;. 34.2.4

תביעה הנובעת מחבות שבחוזה;. 34.2.5

34.2.6 . Cמ9וכני Cאבד5 או נזק שנגרמו בשל היות נהג הרכב נתו5 להשפעת 9מי
כהגדרתC בפקודת ה9מיC המ9וכניC [נו9ח חדש], התשל"ג-1973;
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34.2.7 . ,Cחבלניי Cתוצאה של מלחמה, פעולות אויב, פיגועי Cאבד5 או נזק שה
התקוממות צבאית או עממית, מהפכה;

34.2.8 . Cרדיואקטיבי, תהליכי Cתוצאה של קרינה מייננת, זיהו Cאבד5 או נזק שה
גרעינייC וכל אב5 או נזק עקב חומר גרעיני או פ9ולת גרעינית;

אבד5 או נזק שהC תוצאה של רעידת אדמה - אלא אC נכתב אחרת במפרט.. 34.2.9

34.3 . Cא-ה לא יכ9ה נזק כלשהו, שבגינו יש למבוטח הזכות לפיצויי Cהביטוח לפי פרקי
על פי חוק מ9 רכוש וקר5 פיצוייC, התשכ"א-1961, גC אC זכותו זו נמנעה ממנו עקב 

אי-קיוC הוראה כלשהי מהוראות החוק הנ"ל

גילוי ושינוי בעני5 מהותי. 35

פולי%ה זו הוצאה על %מB התשובות שנתO המבוטח בהודעה שתתועד אצל המבטח, . 35.1
למבטח על כל השאלות שנשאל בהצעה ששימשה ב%י% לפולי%ה, או בכל דרB אחרת, 
כפי שנתבקש, ועל %מB הנחתו של המבטח שהמבוטח השיב תשובות מלאות וכנות על 
השאלות שנשאל כאמור, לא ה%תיר בכוונת מרמה עניO שהוא ידע כי הוא מהותי למבטח 
לצורB הערכת ה%יכוני< המבוטחי< ונקט אמצעי< למניעת נזקי< שהמבטח דרש נקיטת< 

להקלת ה%יכוני< המבוטחי< לפי פולי%ה זו.

עניO מהותי הוא עניO ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח או בכל דרB אחרת שתתועד . 35.2
אצל המבטח ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ג< עניני< אלה:

%וג הרכב, שנת ייצורו, מ%פר הרישוי שלו, התוצר והדג< שלו, %וג תיבת ההילוכי<;. 35.2.1

פטור ממ%י< לגבי הרכב א< ישנו;. 35.2.2

תאור השימוש ברכב והמקו< שבו הוא מוחזק בדרB כלל;. 35.2.3

אמצעי מיגוO של הרכב;. 35.2.4

זהות הבעלי< או המחזיקי< דרB קבע ברכב ועי%וקיה<, תאונות שהיו מעורבי< . 35.2.5
בהO ועבירות תנועה שבהO הורשעו בשלוש השני< שקדמו לעשיית הביטוח על 

פי פולי%ה זו, פרט לעבירות תנועה שיש לגביהO ברירת קנ%;

נזקי< שאירעו לרכב או לצד שלישי בשלוש השני< האחרונות כתוצאה מ%יכוני< . 35.2.6
הכלולי< בביטוח זה,למעט בתקופה שבה הרכב לא היה בבעלות המבוטח.

פרטי< על אודות מבטחי< קודמי< שביטחו את הרכב.. 35.2.7

לא השיב המבוטח תשובות מלאות וכנות לשאלות בעניני< המהותיי< או ה%תיר מO המבטח . 35.3
בכוונת מרמה עניO מהותי או לא נקט אמצעי< שדרש המבטח להקלת ה%יכוני< המבוטחי< 
לפי פולי%ה זו, יהיה המבטח רשאי לבטל את הפולי%ה או להקטיO את היקC חבותו, והכל 

על פי הוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלO - ”החוק").

המבוטח יודיע למבטח במשB תקופת הביטוח על כל שינוי שחל בעניO מהותי מיד ע< היוודע . 35.4
לו על כB; לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה יהיה המבטח רשאי לבטל את הפולי%ה או 

להקטיO את היקC חבותו על פי הוראות החוק.

35.5 ..O49 להל Cהמבוטח ימ%ור למבטח, לפי בקשתו דו"ח תביעות, כמשמעותו ב%עי

ביטוח כפל. 36

א< בוטח הרכב בפני ה%יכוני< הכלולי< בפולי%ה זו אצל יותר ממבטח אחד לתקופות . 36.1
חופפות, יודיע המבוטח על כB למבטח מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או מיד לאחר 

.Bשנודע לו על כ

36.2 . Oבביטוח כפל אחראי< המבטחי< כלפי המבוטח לחוד על מלוא %כו< הביטוח, ובינ< לבי
עצמ< ה< ישאו בתשלו< תגמולי ביטוח לפי היח% שביO %כומי הביטוח.
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הארכת הביטוח. 37

כל הארכה של תקופת הביטוח על פי פולי%ה זו טעונה ה%כמה של המבטח ושל המבוטח.

38 .Cאחרי Cדמי הביטוח ו9כומי Cתשלו

דמי הביטוח וכל יתר ה%כומי< המגיעי< מהמבוטח למבטח בקשר לפולי%ה זו ישולמו . 38.1
במלוא< תוB 30 ימי< מיו< תחילתה של תקופת הביטוח, או מיו< הגשת החשבוO בעד 
דמי הביטוח למבוטח, לפי המאוחר, או במועדי< אחרי< שפורטו במפרט. בפולי%ה זו ”דמי 
הביטוח" - %B כל התשלומי<, שרשאי מבטח לגבות ממבוטח במועד תחילת הביטוח 

בקשר לפולי%ה זו.

לא שול< %כו< כלשהו המגיע מO המבוטח למבטח במועדו, ישא ה%כו< שבפיגור ריבית . 38.2
 ,Oשנתית כנקוב במפרט ו/או הפרשי הצמדה בהתא< לשינויי< במדד המחירי< לצרכ
ביO המדד שפור%< %מוB לפני היו< שנקבע לתשלו< וביO המדד שפור%< %מוB לפני יו< 

התשלו< בפועל.

לא שול< %כו< כלשהו שבפיגור כאמור תוB חמישה עשר ימי< לאחר שהמבטח דרש . 38.3
מהמבוטח בכתב לשלמו, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח יתבטל כעבור 
21 ימי< נו%פי< א< ה%כו< שבפיגור לא י%ולק לפני כO; א< נקבע מוטב שאינו המבוטח, 
והקביעה היתה בלתי חוזרת, רשאי המבטח לבטל את הביטוח א< הודיע למוטב בכתב 
על הפיגור האמור והמוטב לא %ילק את ה%כו< שבפיגור תוB 15 ימי< מהיו< שנמ%רה 

לו ההודעה האמורה.

איO בביטול על פי %עיC זה כדי לגרוע מחובת המבוטח ל%לק את ה%כו< שבפיגור המתייח% . 38.4
לתקופה שעד לביטול האמור, וכO את הוצאות המבטח.

השתתפות עצמית. 39

בקרות מקרה ביטוח המכו%ה לפי פרק א לפולי%ה זו, פרט למקרה ביטוח שגר< לרכב . 39.1
לאבדO גמור או לאבדO גמור להלכה או מקרי< נו%פי< המצויני< במפרט, ינוכה מתגמולי 
הביטוח %כו< של השתתפות עצמית הקבוע במפרט לגבי כל תביעה ובהתא< ל%וג הנזק 
שנגר<. בנזק של ירידת ערB: ההשתתפות העצמית תהיה ב%כו< שהוא 1.5% מערB הרכב 
 Bלקרות הנזק, אלא א< בחר המבוטח, בחתימתו על ”נ%פח ירידת ער Bכפי שיהיה %מו

לרכב", בהשתתפות עצמית אחרת, והדבר צוייO במפרט.

בקרות מקרה ביטוח המכו%ה לפי פרק ב לפולי%ה זו, ישל< המבטח לצד שלישי את כל . 39.2
ה%כומי< שהמבוטח יהיה חייב לשל< כאמור ב%עיC 12 לעיל. המבטח יגבה מהמבוטח 
את %כו< ההשתתפות העצמית הקבוע במפרט בשל מקרה הביטוח ולא ינכה את %כו< 

ההשתתפות העצמית מה%כומי< המשולמי< לצד שלישי.

על אC האמור ב%עיC קטO 39.2 א< ה%כו< שהמבוטח חייב לשל< לצד שלישי שווה ל%כו< . 39.3
ההשתתפות העצמית, או קטO ממנו, ישא המבוטח בעצמו בתשלו< לצד השלישי, והמבטח 

לא יהיה חייב לשל< לצד השלישי כל %כו< שהוא.

בלי לגרוע מהאמור ב%עיפי< קטני< 39.1 ו-39.2 בקרות מקרה ביטוח המכו%ה לפי פרקי< . 39.4
א ו-ב לפולי%ה זו יחויב המבוטח ב%כו< אחד של השתתפות עצמית, שלא יעלה על הגבוה 

מביO ה%כומי< הקבועי< במפרט.

החזרת היקD הכי9וי לקדמותו. 40

ע< תשלו< תגמולי ביטוח למבוטח או לצד שלישי בשל מקרה ביטוח במשB תקופת הביטוח, 
ישיב המבטח את היקC חבותו לפי פולי%ה זו לקדמותו כפי שהיה %מוB לפני קרות מקרה הביטוח; 
Oהביטוח לקדמותו אשר יחושבו כדלהל Cהמבטח רשאי לגבות דמי ביטוח נו%פי< בעד השבת היק

כאשר שולמו תגמולי הביטוח לפי פרק א לפולי%ה - כאחוז מ%כו< תגמולי הביטוח ששולמו . 40.1
בשעור שהתיר המפקח לאותו רכב לפי גילו ולתקופת הביטוח שנותרה ממועד קרות מקרה 

הביטוח ועד תו< תקופת הביטוח על פי הפולי%ה.
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כאשר שולמו תגמולי הביטוח לצד ג' לפי פרק ב לפולי%ה - כגובה דמי הביטוח הנגבי< . 40.2
עבור ביטוח בגובה ה%כו< ששול< כתגמולי ביטוח לצד ג' בערכו ביו< מקרה הביטוח, 
יח%ית לתקופת הביטוח שנותרה ממועד קרות מקרה הביטוח ועד תו< תקופת הביטוח 

על פי הפולי%ה.

החלפת הרכב. 41

החליC המבוטח את הרכב בתוB תקופת הביטוח ורכש רכב חליפי, יוכל המבוטח, בהודעה . 41.1
למבטח, ובה%כמת המבטח, להעביר את הכי%וי לפי פולי%ה זו לרכב החליפי.

היו ביו< ההחלפה, דמי הביטוח בעבור הרכב המוחלC נמוכי< מדמי הביטוח בעבור הרכב . 41.2
 Bיח%י לתקופת הביטוח שנותרה בתו Oהחליפי, ישל< המבוטח למבטח את ההפרש, באופ

30 ימי< מיו< ההחלפה.

היו ביו< ההחלפה, דמי הביטוח בעבור הרכב המוחלC גבוהי< מדמי הביטוח בעבור הרכב . 41.3
 Bיח%י לתקופת הביטוח שנותרה בתו Oהחליפי, ישל< המבטח למבוטח את ההפרש, באופ

30 ימי< מיו< ההחלפה.

איO באמור ב%עיפי< קטני< 41.1, 41.2, 41.3 כדי למנוע ממבטח לדרוש תשלו< לכי%וי . 41.4
הוצאותיו בשל העברת הכי%וי הביטוחי לפי תעריפיו המאושרי<.

השבתה. 42

במהלB תקופת הביטוח, המבוטח רשאי להודיע למבטח מראש על השבתת הרכב והעמדתו . 42.1
בלא שימוש לתקופה שלא תפחת מ–30 ימי< ושלא תעלה על מ%פר הימי< שנותרו עד 

לתו< תקופת הביטוח (להלO - תקופת ההשבתה).

42.2 . B42.1 לא ינהג המבוטח או מי מטעמו ברכב במהל Cהודיע המבוטח למבטח כאמור ב%עי
 .1.2 Cתקופת ההשבתה וא< נהג המבוטח או מי מטעמו ברכב - לא יחול כי%וי לפי %עי

לפולי%ה זו.

תקופת ההשבתה ת%תיי< במועד הקבוע בהודעת המבוטח; לא ננקב בהודעה האמורה מועד . 42.3
כאמור ת%תיי< תקופת ההשבתה בתו< תקופת הביטוח או ע< קבלת הודעה מהמבוטח 

על %יו< תקופת ההשבתה, לפי המוקד< מביניה<.

בתו< תקופת ההשבתה, ישיב המבטח למבוטח את החלק היח%י מדמי הביטוח בשל כי%וי . 42.4
לפי %עיC 1.2 לפולי%ה זו, ששיל< המבוטח בעד תקופת ההשבתה.";

ביטול הביטוח. 43

המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת לפני תו< תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו; . 43.1
הביטוח יתבטל במועד שבו נמ%רה על כB הודעה למבטח; במקרה כזה יחזיר המבטח 
למבוטח בהקד<, ולא יאוחר מ–14 ימי< מהמועד שבו נכנ% הביטול לתוקC, את דמי הביטוח 

ששולמו בעד התקופה שלאחר מועד כני%ת הביטול לתוקC, בהפחתת %כומי< אלה:

בעד תקופה של עד שבעה ימי< שבה< היתה הפולי%ה בתוקC, לרבות א< לא . 43.1.1
נכנ%ה לתוקC - 5% מדמי הביטוח השנתיי<

בעד תקופה העולה על שבעה ימי< שבה< היתה הפולי%ה בתוקC - 5% מדמי . 43.1.2
הביטוח השנתיי< בצירוC 0.3% מדמי הביטוח השנתיי< בעד כל יו< ביטוח, החל 

ביו< השמיני

על אC האמור ב%עיC 43.1 ביטל המבוטח את הפולי%ה עקב העברת בעלות הרכב . 43.2
המבוטח, עקב החזרת רישיוO הרכב למשרד הרישוי או עקב פטירת הנהג ששמו נקוב 
כנהג יחיד במפרט, יחזיר המבטח למבוטח את החלק היח%י מדמי הביטוח ששולמו; החלק 
היח%י כאמור יחושב על ידי הכפלת דמי הביטוח שגבה המבטח ביח% שביO מ%פר הימי< 
שנותרו, במועד הביטול, עד תו< תקופה הביטוח המקורית, לביO מ%פר הימי< הנכללי< 

בתקופת הביטוח המקורית (להלO - החלק היח%י).
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בלי לגרוע מזכויות המבטח על פי דיO, רשאי המבטח לבטל את הביטוח לפני תו< תקופת . 43.3
הביטוח, ובלבד שהודעה על כB, שבה ייכללו הנימוקי< לביטול, תישלח למבוטח בדואר 

רשו< 45 ימי< לפחות לפני התאריB שבו יתבטל הביטוח

ביטל המבטח את הפולי%ה, יחזיר המבטח למבוטח בהקד<, ולא יאוחר מ–14 ימי< מהמועד . 43.4
שבו נכנ% הביטול לתוקC, את החלק היח%י מדמי הביטוח ששולמו.

43.5 . Bהמדד שפור%< %מו Oזה ישתנו בהתא< לשינויי< במדד בי Cכל ה%כומי< שיוחזרו לפי %עי
לפני מועד ביצוע תשלו< דמי הביטוח לביO המדד שפור%< %מוB לפני מועד החזרת דמי 
 Oישתנה כל %כו< בהתא< לשינויי< במדד בי ,Oהביטוח; א< דמי הביטוח שולמו לשיעורי
המדד שפור%< %מוB לפני מועד ביצוע התשלו< לביO המדד שפור%< %מוB לפני השבת 

דמי הביטוח.

על אC האמור ב%עיC זה פולי%ה משועבדת תתבטל 30 ימי< לאחר שניתנה התראה על . 43.6
הביטול לבעל השיעבוד

תביעה לתגמולי ביטוח. 44

קרה מקרה הביטוח, על המבוטח או המוטב להודיע על כB למבטח מיד לאחר שנודע לו . 44.1
.Bעל כ

תביעה לתשלו< תגמולי ביטוח על פי הפולי%ה תוגש למבטח ותתועד אצלו;איO באמור . 44.2
למנוע מהמבטח לדרוש שהתביעה תוגש בכתב.

44.3 . ,Bביר לאחר שנדרש לכ% Oזמ Bלמ%ור למבטח, תו ,Oעל המבוטח, או על המוטב, לפי העני
את המידע והמ%מכי< הדרושי< לבירור החבות והיקפה וא< אינ< ברשותו, עליו לעזור 

למבטח, ככל שיוכל, להשיג<.

המבטח, מיד לאחר שקיבל הודעה מהמבוטח או המוטב על קרות מקרה הביטוח, יעשה . 44.4
את הדרוש לבירור חבותו.

תגמולי הביטוח ישולמו תוB 30 ימי< מהיו< שהיו בידי המבטח המידע והמ%מכי< הדרושי< . 44.5
לבירור חבותו, ולגבי גניבה אשר בעקבותיה לא נמצא הרכב משB 30 ימי< - תוB 7 ימי< 

מהיו< האמור.

תגמולי הביטוח המשולמי< לצד שלישי או המשולמי< למבוטח ישתנו בהתא< לשינויי< במדד . 44.6
ביO המדד שפור%< %מוB לפני מועד קרות מקרה הביטוח לביO המדד שפור%< %מוB לפני 
מועד תשלומ< בפועל, וכO תיוו%C לה< ריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי ההגדרה "הפרשי 
הצמדה וריבית", ב%עיC 1 לחוק פ%יקת ריבית והצמדה, התשכ"א,-1961 מתו< 30 ימי< 
מיו< מ%ירת התביעה; איO בהוראה זו כדי לגרוע מ%מכות בית המשפט לפי החוק האמור.

המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח לפי פרק א בפולי%ה, כל %כו< קצוב שהמבוטח . 44.7
חייב לו בשל פולי%ה זו או בשל פולי%ה אחרת וא< קיי< חשש ממשי לאי–פירעוO החוב, 
רשאי המבטח לקזז את יתרת דמי הביטוח שטר< הגיע מועד תשלומ< או חיוב אחר 

שטר< הגיע מועד קיומו.

תגמולי ביטוח לא יכללו מ% ערB מו%C לזכאי בניכוי מ% תשומות.. 44.8

הודאה ללא ה9כמת המבטח. 45

שיל< המבוטח או אד< מטעמו פיצוי בקשר למקרה ביטוח המכו%ה לפי פולי%ה זו, הודה בחבות, 
הציע, הבטיח או התחייב לפיצוי כאמור, ללא ה%כמת המבטח מראש, לא יחייב הדבר את המבטח.

מקדמה ותגמוליC שאינC שנוייC במחלוקת. 46
בקרות מקרה ביטוח יהא המבוטח או הצד השלישי, לפי העניO, זכאי לקבל מהמבטח . 46.1

מקדמה או התחייבות כ%פית שתאפשר לקבל שרות לתיקוO הנזק, וזאת על חשבוO הכ%פי< 
שיגיעו מהמבטח לפי תנאי פולי%ה זו.
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תגמולי ביטוח שאינ< שנויי< במחלוקת ישולמו תוB 30 ימי< מהיו< שנמ%רה למבטח . 46.2
תביעה בכתב לתשלו< תגמולי הביטוח, וה< ניתני< לתביעה בנפרד מיתר התגמולי<.

%כומי< ששולמו למבוטח או לצד שלישי מכח %עיפי< קטני< 46.1 ו-46.2 ינוכו מתגמולי . 46.3
הביטוח ה%ופיי< שישולמו. בחישוב הניכוי ישתנו ה%כומי< שנוכו בהתא< לשינויי< במדד 
המחירי< לצרכO ביO המדד שפור%< %מוB לפני תשלומ< לביO המדד שפור%< %מוB לפני 

יו< תשלו< ה%כו< ה%ופי של תגמולי הביטוח.

התשלו< ה%ופי והמלא של תגמולי הביטוח למקרי נזק לפי פרק א ייעשה לאחר המצאת . 46.4
הוכחות %בירות כי המבוטח תיקO את הנזק לרכב.

התיישנות. 47
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פולי%ה זו היא שלוש שני< מיו< קרות מקרה 
הביטוח,אלא א< כO נקבעה תקופה אחרת לפי החוק; התביעה לתגמולי ביטוח לפי פרק ב אינה 

מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח.

48 .Dתחלו
היתה למבוטח בשל מקרה הביטוח ג< זכות פיצוי או שיפוי כלפי אד< שלישי שלא מכח . 48.1

חוזה ביטוח, עוברת זכות זו למבטח מששיל< תגמולי< למבוטח או למוטב וכשעור התגמולי< 
ששיל<.

המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי %עיC זה באופO שיפגע בזכותו של . 48.2
המבוטח לגבות מO האד< השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולי< שקיבל מהמבטח.

קיבל המבוטח מO האד< השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי %עיC זה, עליו . 48.3
להעבירו למבטח; עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, 

.Bעליו לפצותו בשל כ

48.4 . Oזה, עליו לעדכ Cהאד< השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע לו לפי %עי Oקיבל המבטח מ
על כB את המבוטח בתוB 15 ימי<.

מבטח לא יעשה שימוש ב%עיC זה א< מקרה הביטוח נגר< שלא בכוונה בידי אד< שלישי . 48.5
שמבוטח %ביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יח% של 

מעביד ועובד שביניה<.

דו"ח תביעות. 49
 בתו< 11 חודשי< מתחילת תקופת הביטוח - בביטוח לשנה אחת, או בתו< תקופת הביטוח -. 49.1

בביטוח לתקופה הקצרה משנה, ישלח המבטח למבוטח דוח תביעות שבו יצויO א< המבוטח 
הגיש, עד למועד האמור, תביעה או תביעות לכל שנת ביטוח; בדוח התביעות יצויO פירוט 
של כל מקרה ביטוח שבשלו הוגשה תביעה כאמור, לרבות מ%פר הרכב המבוטח, מועד 
מקרה הביטוח, ה%כו< ששול<, %וג הכי%וי, %וג התביעה (נזק עצמי או צד שלישי), הא< 
התקבל אצל המבטח פיצוי או שיפוי מצד שלישי בשל התביעה, ואת שיעור או %כו< 
ירידת הערB שנקבע, בתקופה של שלוש השני< שקדמו למועד הדוח או בתקופה שבה 

היה המבוטח מבוטח אצלו, לפי התקופה הקצרה ביניה<.

הוגשה תביעה, ראשונה לאחר תו< 11 חודשי< מתחילת תקופת הביטוח, ישלח המבטח . 49.2
דו"ח מתקO מיד ע< הגשת התביעה.

49.3 . C44, בשעור העולה על 35% מהיק Cזה, ”תביעה" - תביעה לתגמולי ביטוח לפי %עי Cב%עי
דמי הביטוח למלוא תקופת הביטוח.

%כו< הביטוח או %כומי הביטוח (למעט שווי הרכב) הנקובי< במפרט אינ< %כומי ביטוח מו%כמי<. . 50
 Cכו< הביטוח בפולי%ה הוא ה%כו< המירבי לחובת שיפוי בקרות מקרה ביטוח - זאת בכפו%

למכלול תנאי הפולי%ה.
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הודעות. 51

הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח תינתO למבטח לפי אחד מאלה:

מעO משרדו של המבטח, כמצוייO בכותרת לפולי%ה, או כל מעO אחר בישראל שעליו יודיע . 51.1
.Oלזמ Oהמבטח, למבוטח או למוטב מזמ

במשרדו של %וכO הביטוח, הרשו< בפולי%ה לפי מענו, כמפורט בה, או לפי כל מעO אחר . 51.2
.Oלזמ Oהביטוח הנזכר או המבטח, למבוטח או למוטב מזמ Oבישראל שעליו יודיע %וכ

51.3 ..Oלזמ Oאחרת שהמבטח יודיע עליה למבוטח מזמ Bכל דר
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כתבי שירות

א> צויי, במפורש במפרט כי "כתב שירות שירותי דרE וגרירה" 
בתוקG, אזי יחולו הוראות כתב השירות שלהל,:

לידיעתH, המבטח יהיה אחראי על השירות הנית5 במ9גרת כתב השירות.

הגדרות. 1

"הרכב הזכאי לשירות" - רכב פרטי, או מ%חרי עד 4 טוO, שפרטיו רשומי< במפרט, ואשר הוא 
תקיO וכשיר לנ%יעה במועד התחלת הכי%וי.

"כתב השירות –" מ%מB זה המפרט את השירותי< והתנאי< לקבלת השירות ע"י נותO השירות.

"נות5 השירות" – המצויO במפרט.

"מוקד השירות" – מוקד השרות של נותO השירות בטלפוO המצויO במפרט.

"מקבל השירות" - מבוטח אשר כלי הרכב שלו מבוטח בפולי%ת רכב של הראל ובמפרט 
צויO כי כתב שירות זה בתוקC (להלO: ג< "המבוטח").

"תקופת השירות" - בהתא< לתקופת הביטוח הנקובה במפרט.

היקD השירות. 2

נותO השירות יעניק שירותי דרB וגרירה כמפורט בכתב השירות (להלO "שירותי רכב"), . 2.1
24 שעות ביממה, 364 ימי< בשנה, פרט לערב יו< הכיפורי< מO השעה 14:00 וכO יו< 

הכיפורי< עצמו עד 3 שעות לאחר צאתו.

2.2 .  Bוגרירה בלא הגבלה של מ%פר הפניות במש Bמקבל השירות זכאי לקבל שירותי דר
תקופת השירות.

השירותי< יינתנו בתוB הגבולות הטריטוריאליי< של מדינת ישראל ובתוB תחומי יהודה . 2.3
  Oמשטחי האוטונומיה, שהכני%ה אליה< אינה א%ורה ומוגבלת באותו זמ Qחו Oשומרו

על-ידי רשות מו%מכת כלשהי.

גרירת הרכב הזכאי לשירות (להל5 "הרכב") כפופה לתנאיC האלה:. 2.3.1

הגרירה תהיה מכל מקו< במדינת ישראל, לכל מקו< במדינת ישראל, . 2.3.1.1
חוQ מאשר אל שטחי האוטונומיה וחבל עזה ובכפוC ל%עיC 2.3 לעיל.

קיי< צורB לגרור את הרכב כתוצאה מהיות הרכב בלתי ניתO להפעלה  . 2.3.1.2
עקב תאונת דרכי<, תקלה מכנית שמקורה ברכב ושיש בה להשבית 

את הרכב או גניבה.

2.3.1.3 . Bדר-Oהשירות להתניע את הרכב או לבצע בו תיקו Oבאפשרות נות Oאי
במקו< או לתת עזרה ראשונה.

הרכב נמצא על דרB ואפשר לגרור אותו מיידית. דרB משמעותה . 2.3.1.4
כביש א%פלט או דרB שנ%ללה לצורB תנועת כלי-רכב בעלי הנעה, 
4X2 מקו< חנייה מ%ודר, או מקו< חנייה פרטי, לא מקורי< שאליה< 

יש גישה ישירה ע< גרר רגיל.

חילוQ הרכב - חילוצי< קלי< ממקומות ה%מוכי< לדרB, בעקבות . 2.3.1.5
תאונת דרכי<, ובלבד שמשB החילוQ לא יעלה על 20 דקות, ואפשר 
לבצעו באמצעות גורר תקני בלא %יוע בגוררי< אחרי< או בכלי עזר. 
חילוQ הנובע מכל %יבה אחרת, כולל שקיעת הרכב, יינתO תמורת 

תשלו< בהנחה ממחירוO נותO השירות.

שירותי הגרירה יינתנו בתנאי שתימצא גישה ישירה לרכב השירות.. 2.3.1.6
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נותO השירות לבדו יבחר את %וג השירות הנחוQ מביO שירותי הרכב  . 2.3.1.7
כאמור.

2.3.2 .Hהתנעת הרכב ושירותי דר

תיקוני דרB קלי< – (החלפיC יהיו על-חשבו5 מקבל השירות).

מובהר כי תיקוני דרB קלי<, מהווי< תיקוO זמני. על מקבל השירות להגיע ישירות  
למו%B מורשה לתיקוO קבוע של התקלה. א< יותקO ברכב חלק ליווי כדי לאפשר 
לרכב להגיע למו%B, על מקבל השירות למ%ור אמצעי תשלו< לביטחוO להחזרת    
החלק על-ידו לנציג נותO השירות בקרבת מקו< מגוריו. הגעת רכב השירות 
תתבצע בתוH פרק זמ5 שלא יעלה על חמש שעות ממועד מ9ירת כל 
הפרטיC הנדרשיC למת5 השירות, אלא אC תואC אחרת עC מקבל השירות.

מקבל השירות זכאי רק לגרירה או התנעה אחת בלא תמורה בגי5 מקרה 
או שורת מקריC הקשוריC האחד בשני בקשר 9יבתי. במקרה של מחלוקת 
יועבר הנושא להכרעת שמאי רכב מו%מB. במקרה שהשמאי יפ%וק שלא היה 
קשר %יבתי ביO המקרי<, יישא נותO השירות בשכר טרחת השמאי. א< השמאי 
יפ%וק שהיה קשר %יבתי ביO המקרי< יישא מקבל השירות בשכר טרחת השמאי 

.Oובעלות השירות שנית

עד להכרעת השמאי יינתO על-ידי מקבל השירות תשלו< דחוי.

2.4 .Cחריגי

הכי9וי אינו כולל שירות לרכב הנמצא במוH9 או ב9ביבתו הקרובה.. 2.4.1

הכי9וי אינו כולל שירות אC גורC בלתי מו9מH ערH בדיקה/טיפול/תיקו5 . 2.4.2
ברכב.

הכי9וי אינו כולל שירות לרכב עמו9 ב9חורה ו/או במטע5.. 2.4.3

 הכי9וי אינו כולל שירות לרכב, עקב מח9ור בדלק. שירות ה9פקת דלק. 2.4.4
.Cו/או גרירת הרכב לתחנת הדלק הקרובה יינת5 בתשלו

הכי9וי אינו כולל גרירת רכב שנמצא בחניו5 מקורה.. 2.4.5

2.4.6 .  Cהכי9וי אינו כולל שירות לרכב, שאי5 אפשרות להפעילו עקב תקר או תקרי
.Cבגלגלי

הכי9וי אינו כולל שירות לרכב, שאי5 אפשרות להפעילו עקב תקלה הנובעת . 2.4.7
מבעיה הקשורה במנעול5 (נזק או אבד5 מפתחות, או השארתC בתוH הרכב,  
או אי-התאמתC, או נעילת הגה, נזק או אבד5 שלט רחוק, אבד5 מקודד וכו').

הכי9וי אינו כולל את ה9עת הנהג ונו9עי הרכב.. 2.4.8

הכי9וי אינו כולל שירות במקרה של תקלה בנורות הרכב או במגבי הרכב.  . 2.4.9
החלפת נורות או מגביC תיערH בתשלוC אC אלה קיימיC במלאי ניידת 

השירות.

2.4.10 .  2.4.1 Cבפרק זה (חריגי Cהמפורטי Cנות5 השירות יוכל ל9פק את השירותי
עד 2.4.9) על-פי שיקול דעתו, על-פי האפשר ובתשלוC בלבד.

מקבל השירות יישא במלוא העלות שתחול על רכב השירות, לצורH מת5  . 2.4.11
השירות, בכלל זה: כני9ה למגרש חנייה/חניו5 בתשלוC ומעבר בכבישי אגרה,  

זאת בתו9פת דמי-טיפול שלא יעלו על 15 ₪.

נות5 השירות לא יית5 שירות במצב מלחמה, פעולות איבה, פיגוע חבלני, . 2.4.12
גיו9 כללי, רעידת אדמה, הצפה, שיטפו5, אירוע טבע קיצוני, אירוע גרעיני או 
רדיואקטיבי, אירוע קט9טרופאלי ואירוע שהפיצוי בגינו נית5 על-ידי המדינה.
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הזמנת וקבלת שירות. 3

התחייבויותיו של נותO השירות כלפי מקבל השירות ייכנ%ו לתוקC מיד א< וכאשר כתב השירות נרכש 
בצמוד לפולי%ת הביטוח או בחלוC 7 ימי< (שבעה ימי<) מעת הרכישה, בא< נרכש במועד אחר.

נזקק מקבל השירות לשירותי< כאמור בכתב שירות זה, יפנה טלפונית למוקד נותO השירות

בטלפוO המצויO במפרט וימ%ור את הפרטי< שיתבקש על-ידי נותO השירות.

 C%השירות הנו .C%השירות כשירות נו Bבחר מקבל השירות לפצל את השירות ייחשב המש
כאמור יינתO תמורת תשלו<, בהנחה של 20% ממחירוO נותO השירות.

יובהר, שהזמנת שירות שבוטלה על-ידי מקבל השירות, מ%יבות שאינO קשורות בנותO השירות, 
אזי הזמנת שירות נו%פת בגיO אותה תקלה ונ%יבות, תחויב בתשלו<.

ביטול כתב השירות. 4

ביטול כתב השירות יהיה בהתא< להוראות המצוינות לענייO ביטול של פולי%ת הביטוח, . 4.1
בשינויי< המחויבי<.

מבלי לגרוע מהאמור ב%עיC 4.1 לעיל, המבטח רשאי לבטל את כתב השירות במקרה . 4.2
של %יו< התקשרות ע< נותO השירות המצויO במפרט והביטול יכנ% לתוקC באופO מידי 

מרגע ההודעה. במקרה כאמור המבוטח יהא זכאי להחזר דמי ביטוח יח%יי< לכי%וי זה.

שמירת הרכב ו9יוC ביצוע השירות. 5

מקבל השירות אחראי לשמירת הרכב עד לקבלת שירותי הרכב. כל נזק או אובדO או . 5.1
חו%ר שייגרמו לרכב או לתכולתו עד הגעת רכב השירות לרכב למתO השירות יהיה 

באחריות מקבל השירות ועל מקבל השירות לרוקO את הרכב מפריטי< ו/או מציוד כולל 
לא יהיה  פריטי< אישיי<, תקליטורי<, פנל נשלC לרדיו-די%ק וכו'. מובהר כי נותO השירות 

אחראי לציוד ו/או לפריטי< כלשה< שנותרו ברכב.

נותO השירות אחראי לשמירת הרכב מהתחלת מתO השירות ועד ל%יו< השירות על-ידו. . 5.2
%יו< שירות גרירה משמעו - הבאת הרכב למקו< שצויO על-ידי מקבל השירות. בחר מקבל 
השירות להשאיר את המפתחות ברכב ו/או הורה לנותO השירות להשאיר< ברכב לאחר 

%יו< השירות, תחול האחריות על כל המשתמע מכB על מקבל השירות.

נותO השירות רשאי להשאיר את הרכב במקו< שצויO על-ידי מקבל השירות והאחריות . 5.3
לקבלתו ולשמירתו, מאותו מועד ואילB, תהיה על אחריות מקבל השירות, א< היה מי 

שיקבל את הרכב וא< לאו.

א< נותO השירות לא יכול להביא את הרכב למו%B שצייO מקבל השירות בשעות  . 5.4
למחרת   B%וייגרר למו O%השירות, אזי הרכב יאוח Oהעבודה, וזאת מ%יבות התלויות בנות

(למעט מקרה של שבת וחג) על-חשבונו של נותO השירות.

הכי%וי אינו כולל שירות לרכב עמו% ב%חורה ו/או במטעO. א< מקבל השירות ישאיר . 5.5
פריטי %חורה ו/או מטעO ו/או פריט כלשהו ברכב, מבלי לידע את נותO השירות, יהיו פריטי< 

.Bהשירות לא תהיה כל אחריות לכ Oאלו באחריותו הבלעדית של מקבל השירות ולנות

6 .Cנזקי

6.1 .  Oהשירות יפצה את מקבל השירות על כל נזק ישיר שייגר< לרכב כתוצאה ממת Oנות
שירותי רכב, בכפוC לכללי פקודת הנזיקיO נו%ח חדש- התשכ"ח – 1968.

בקרות נזק או אבדO כלשהו כתוצאה ממתO שירותי רכב, חובה על מקבל השירות . 6.2
להודיע על-כB לנותO השירות בהקד< האפשרי.

מקבל השירות חייב להמציא לנותO השירות, בהקד< האפשרי, פירוט בכתב על כל . 6.3
הנזקי<, החפצי<, או פרטי הרכוש הניזוקי<.
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מקבל השירות יאפשר לנציגי נותO השירות בדיקה מיידית של הנזק או האבדO בכל מועד . 6.4
.Bהשירות ולהושיט עזרה ככל שתידרש בהקשר לכ Oביר שיקבע על-ידי נות%

6.5 . Oנזק מבלי ה%כמה בכתב של נות Oלא תוצא על-ידי מקבל השירות כל הוצאה לש< תיקו
השירות, וזאת בתנאי שתינתO בתוB זמO %ביר בהתא< לנ%יבות. אי-קיו< תנאי זה יבטל 

את חובות נותO השירות לפיצוי בגיO הנזק.

הצהרות מקבל השירות והתחייבויותיו. 7

מקבל השירות מצהיר כי:. 7.1

הרכב היה תקיO וכשיר לנ%יעה בשעת ההתקשרות ע< נותO השירות.. 7.1.1

ידוע לו שפנייה לגור< אחר לצורB קבלת השירות, בלא קבלת אישור מוקד<  . 7.1.2
ובכתב מנותO השירות, לא תזכה אותו בהחזר ההוצאות, או חלק מהO, או בכל 

תשלו< אחר, ג< א< היה זכאי לקבל את השירות מנותO השירות אילו פנה אליו.

מקבל השירות מתחייב כלהל5:. 7.2

לנקוט אמצעי זהירות %בירי< כדי למנוע מכל מי שאינו זכאי לכB לקבל שירותי . 7.2.1
רכב מנותO השירות בעבור מקבל השירות או בשמו.

7.2.2 . Oלנקוט אמצעי זהירות %בירי< למניעת מעשה או אירוע שכתוצאה מה< יהיה נות
השירות חייב לתת לו שירותי רכב.

להחזיר לנותO השירות את ההוצאות שהוציא נותO השירות בקשר למתO שירותי . 7.2.3
הרכב למקבל השירות, בכל מקרה שיתקבל פיצוי או שיפוי מצד שלישי כלשהו 

בעבור ביצוע אותה גרירה.

להודיע לנותO השירות על קבלת כ%פי< כנ"ל.. 7.2.4

7.2.5 ..Oשהרכב המפורט בכתב השירות אינו רכב שמשקלו הכולל יותר מ -4 טו

לאפשר לנותO השירות לגבות בש< מקבל השירות את ההוצאות בגיO השירות . 7.2.6
המגיעות מצד שלישי כלשהו ולש< כB מקבל השירות מ%כי< ליפות את כוחו 

של נותO השירות לגבות את הכ%פי< האלה.

לקיי< את כל ההתחייבויות כמפורט בכתב שירות זה.. 7.2.7

7.2.8 . Oלהפעלה מבחינה מכאנית. הזמי Oשירותי רכב בעת שהרכב נית Oלהימנע מלהזמי
מקבל השירות שירות ונותO השירות קבע שהרכב ניתO היה להפעלה מבחינה 
מכאנית לפני מתO השירות, יחויב מקבל השירות בתשלו< לפי מחירוO נותO השירות.

הצהרות נות5 השירות. 8

השירות יינת5 על ידי גורמיC מקצועייC ל9וג השירות.
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א> צויי, במפורש במפרט כי "כתב שירות רכב חלופי" בתוקG, אזי 
יחולו הוראות כתב השירות שלהל,:

מ%מB זה מהווה את כתב השרות שביO המבוטח לביO %פק שרות רכב חלופי המצויO במפרט 
(הנקרא לש< הקיצור "נותO השירות") ואשר במהלB תקופת הביטוח נותO השירות יקיי< תקשורת 
יעילה וזמינה. כתב שירות זה מפרט את השירותי< שהמבוטח זכאי לה<, את הזכויות והחובות 

ההדדיות של המבוטח ושל "נותO השירות".

מוקד השירות זמיO בימי< א' עד ה' מ-8:00 עד 17:00 , בימי שישי וערבי חג מ-8:00 עד 13:00, 
בערב יו< הכיפורי< מ-8:00 עד 12:00.

מהות השירותי<א. 

"נותO השירות" ייתO למבוטח שרות רכב חלופי כמפורט בכתב השרות להלO "שירות רכב . 1
חלופי" במהלB תקופת הביטוח.

2 . Bהמבוטח זכאי לשירותי< הבאי< ללא תמורה וללא הגבלה של מ%פר פניותיו במש
תקופת הביטוח.

במקרה של תאונה - בהתא< לתנאי< הבאי< (א< נרכש כי%וי תאונה בפולי%ת הביטוח):א. 

במקרה של תאונה שכתוצאה ממנה מושבתת מכונית המבוטח במו%B לש< ) 1
תיקונה, יעמיד "נותO השירות" לרשות המבוטח רכב חלופי של חברת השכרה, 

אליה יופנה המבוטח על ידי "נותO השירות" להלO "חברת ההשכרה".

2 (.Bלאחר בדיקת הרכב הניזוק על ידי שמאי מו%מ Oהרכב החלופי "נת

קביעת מ%פר הימי< לקבלת הרכב החלופי מותנית במ%פר הימי< הדרושי< ) 3
לתיקוO רכב המבוטח שניזוק.

קביעת מ%פר הימי< תעשה על %מB דו"ח השמאי שיוגש כמפורט להלO: עלות ) 4
עבודת תיקוO הרכב המבוטח, (ללא חלפי<), מחולק במחיר יו< עבודה (8 שעות) 
.Oהתיקו Oבהתא< לתעריפי איגוד המו%כי< לשעת עבודה, התקפי< בזמ) B%במו

הרכב החלופי יינתO בהתא< לדו"ח השמאי כמפורט ב%עיC 4 לעיל, בו קבע ) 5
 Oכלי הרכב הניזוק, ובניכוי 3 ימי< (אלא א< צוי Oאת מ%פר הימי< הדרוש לתיקו
אחרת במפרט הביטוח). אול< בכל מקרה לא יינתO הרכב לתקופה העולה על 
7 ימי< (אלא א< צויO אחרת במפרט הפולי%ה) ובכפוC לאי קבלת רכב חלופי 

מגור< אחר בגיO אותו מקרה.

6 ( Oבמקרה של תאונה שהנזק לרכב המבוטח הוגדר ע"י השמאי כנזק מוחלט, יינת
הרכב החלופי לשבעה ימי<, אלא א< צויO אחרת בפולי%ת הביטוח.

לא יינתנו שירותי רכב חלופי במקרה של תאונה הנובעת מעי9וק ב9פורט ) 7
תחרותי.

במקרה של גניבה - בהתא< לתנאי< הבאי< (א< נרכש כי%וי גניבה בפולי%ת הביטוח):ב. 

במקרה של גניבת רכב המבוטח יעמיד "נותO השירות" לרשותו רכב חלופי החל ) 1
מהיו< ה-8 (אלא א< צויO אחרת בפולי%ת הביטוח) להודעה שנמ%רה למשטרה 
ולחברת הביטוח על גניבת הרכב - ועד למועד מציאת המכונית או מועד קבלת 
הפיצוי מחברת הביטוח - המוקד< מביO שני מועדי< אלה. בכל מקרה לא יועמד 
רכב חלופי לרשות הלקוח לפני היו< השמיני, (אלא א< צויO אחרת בפולי%ת 
הביטוח), לא מעבר ליו< ה-30 (אלא א< צויO אחרת בפולי%ת הביטוח), מיו< 
ההודעה למשטרה על הגניבה, לא מעבר למועד קבלת התשלו< מחברת הביטוח 
 Cבכפו ,(אחרת בפולי%ת הביטוח Oאלא א< צוי) ,>ולא לתקופה העולה על 23 ימי

.Oב'1 להל Cל%עי
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המבוטח מתחייב להחזיר את הרכב החלופי לחברת ההשכרה מיד לאחר מועד ) 2
מציאת הרכב או קבלת ההודעה על מציאת הרכב ו/או שרידיו ו/או קבלת פיצוי 

מחברת הביטוח (המועד המוקד< ביניה<).

א< יתברר כי רכב המבוטח שנגנב היה מעורב ג< בתאונה, יהיה המבוטח ) 3
זכאי לרכב חלופי כאמור בפי%קה א׳ לעיל.

הגבלותב. 

בכל מקרה לא יינת5 שרות רכב חלופי אלא אC הוגשה דרישה ל״נות5 השירות" לא . 1
יאוחר מהיוC ה-4ו לקרות התאונה או הגניבה.

אי5 המבוטח זכאי ליותר משרות רכב חלופי אחד ללא תמורה בגי5 מקרה או שורת . 2
מקריC הקשוריC קשר 9יבתי האחד לשני.

3 . Cאלא א) Cתקופת הביטוח לא יעלה על 30 יו Hכל ימי ההשכרה שיינתנו במש H9
צוי5 אחרת בפולי9ת הביטוח).

4 ..Cימי הזכאות יינתנו ברציפות ולא נית5 לפצל

הופנה המבוטח לחברת ההשכרה ע"י "נות5 השירות" ולא מימש את זכאותו לרכב . 5
החלופי, פקעה זכאותו לרכב החלופי לאותו מקרה. למע5 ה9ר 9פק, קבלת הרכב 

החלופי תתאפשר רק אC טרC חלפו 4ו יוC מקרות האירוע.

קבלת הרכב החלופי והחזרתו:ג. 

מבוטח הזכאי לרכב חלופי כמפורט לעיל יקבל את הרכב החלופי בהתאC להוראות 
הבאות:

הזכאות לקבלת רכב חלופי, על פי כתב שירות זה, תקוי< בעקבות מקרה ביטוח (תאונה . 1
או גניבה) המכו%ה על-פי פולי%ת הביטוח.

המבוטח יציג באחד ממשרדי "נותO השירות" הוכחה על זכאותו לשרות, בצרוC דו״ח . 2
שמאי (במקרה של תאונה), אישור הודעה לחברת הביטוח, אישור הודעה למשטרת 

ישראל (במקרה של גניבה) וכO תעודה מזהה.

במקרה של תאונה, המבוטח יקבל מ ״נותO השירות" הפניה לחברת ההשכרה בה נקוב . 3
מ%פר הימי< לה< הוא זכאי לרכב חלופי.

במקרה של גניבה יקבל המבוטח הפניה לחברת ההשכרה עבור 10 ימי<. א< רכב המבוטח . 4
לא ימצא עד תו< 10 הימי<, יקבל המבוטח מ"נותO השירות" הפניה לימי< נו%פי<, עד 
תו< תקופת זכאותו לרכב חלופי כמבואר לעיל, ובכפוC להצהרותיו על אי מציאת הרכב 

טר< קבלת כל הפניה והפניה.

5 . Bהמבוטח יקבל את הרכב החלופי בחברת ההשכרה (לאחר המצאת מכתב הפנייה) תו
48 שעות מעת הצגת המ%מכי< ל"נותO השירות" וקבלת מכתב הפנייה כמבואר לעיל.

המבוטח יחתוC על חוזה השכרה עC חברת ההשכרה בנו9ח המקובל בחברת . 6
ההשכרה באותו מועד, לרבות הפקדת הפיקדו5 ושימוש בכרטי9 אשראי.

על המבוטח יחולו כל הזכויות לרבות הקטנת השתתפות עצמית בנזק והחובות . 7
החליC על שוכר מכונית רגיל מחברת ההשכרה (למעט נושא התשלוC כמבואר 

בכתב שרות זה).

8 . Oא< לא צוי) B הרכב החלופי שתעמיד חברת ההשכרה לרשות המבוטח יהיה מקבוצה
אחרת בפולי%ת הביטוח) ויימ%ר למבוטח באחד מ%ניפי חברת ההשכרה הראשיי< 
בחולוO, ירושלי<, חיפה, באר שבע, ונמל תעופה בO-גוריוO (בהתא< לבחירת המבוטח 
בעת קבלת מכתב ההפניה מ"נותO השירות") בשעות העבודה המקובלות. א< המבוטח 
בחר לקבל רכב מנתב״ג, יישא במ% נמל בהתא< לדרישת חברת ההשכרה ולתעריפי< 

הנהוגי< אצלה באותה עת.
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המבוטח יישא בעצמו בכל הוצאות הדלק של הרכב החלופי, דוחות תנועה, דמי אגרת . 9
כביש בהתא< לחוזה ההשכרה.

המבוטח יחזיר את הרכב החלופי לחברת ההשכרה בתו< תקופת הזכאות כמפורט . 10
בחוזה ההשכרה.

תשלומי< שידרשו על ידי חברת ההשכרה בגיO איחור בהחזרת הרכב החלופי, יחולו על . 11
המבוטח במלוא<.

"נותO השירות" רשאי, לפי שיקול דעתו במועדי< שימצא לנכוO ובלבד שהשירות נכלל . 12
במ%גרת השירותי< הניתני< למבוטח ללא תשלו< ועל מנת לאפשר את מתO השרות, 
להודיע למבוטח כי הוא מאפשר לו (לגבי השרות המ%וי< שהוזמO ובאותו מועד) להשתמש 
בשירותי תחבורה חלופיי< מכל גור< אחר שיבחר המבוטח על אחריותו. במקרה כזה 

יחזיר "נותO השירות" למבוטח, %B של 100 ₪ בגיO כל יו< זכאות.

הנחותד. 

המבוטח זכאי להנחה (מהמחירוO לבודד שבתוקC באותה עת) בגיO השירותי< הבאי<: . 1
ימי השכרה נו%פי< מעבר לתקופת הזכאות, והחלפת %וג המכונית מקבוצה B (או כפי 

שמופיע בפולי%ת הביטוח) לקבוצה אחרת.

בחר המבוטח להחליC %וג המכונית מקבוצה B (או כפי שמופיע בפולי%ת הביטוח) לקבוצה . 2
אחרת, יישא בעצמו בעלות הפרשי דמי הביטוח ובק״מ נו%פי< מעבר ל-150 ק"מ ליו<, 

זאת בנו%C לאמור ב%עיC 1 לעיל.

ביטול כתב השירותה. 

ביטול כתב השירות יהיה בהתא< להוראות המצוינות לענייO ביטול של פולי%ת הביטוח, . 1
בשינויי< המחויבי<.

מבלי לגרוע מהאמור ב%עיC 1 לעיל, המבטח רשאי לבטל את כתב השירות במקרה . 2
של %יו< ההתקשרות ע< נותO השירות המצויO במפרט והביטול יכנ% לתוקC באופO מידי 
מרגע ההודעה. במקרה כאמור המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי ביטוח יח%יי< לכי%וי זה.

תקופת מת5 השירות ותוקD ההתחייבות עפ"י כתב השירותו. 

תקופת מתO השירות הנה בהתא< לתאריכי התוקC בפולי%ת הביטוח ובלבד שאיO מדובר . 1
בתו%פת הרחבה של פולי%ת הביטוח.

כי9וי רכב חלופי שנובע מתו9פת הרחבה לפולי9ת הביטוח יכנ9 לתוקD רק לאחר . 2
שחלפו 10 ימיC מיוC הוצאת הכי9וי, זאת ובלבד שהכי9וי לא הוצא רטרואקטיבית.

הצהרות המבוטחז. 

:Oהמבוטח מצהיר ומתחייב כדלקמ

כי הרכב המבוטח נמצא בחזקתו, כשיר לנ%יעה ולא היה מעורב בתאונה שנזקיה טר< תוקנו.. 1

כי א< לא יינתO רכב חלופי כתוצאה מכB שהמבוטח אינו בO למעלה מ-24 שנה ו/או אינו . 2
מחזיק ברישיוO נהיגה תקC במשB יותר משנתיי<, יפעל "נותO השירות״ בהתא< לאמור 

ב%עיC ג׳ 12 לעיל.

כי ידוע לו שפנייה לגור< אחר לצורB קבלת השרות, ללא קבלת אישור מוקד< לכB ומראש . 3
מ ״נותO השירות" לא תזכה אותו בהחזר הוצאות, או חלק מהO, או בכל תשלו< אחר, ג< 

א< היה זכאי לקבל את השירות מ ״נותO השירות" אילו פנה אליו.

הצהרות נות5 השירותח. 

נותO השירות מצהיר ומתחייב כי השירות יינתO על ידי גורמי< מקצועיי< ל%וג השירות.
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א> צויי, במפורש במפרט כי "הרחבה לשירות מורחב - במקרה 
תאונת דרכי>" בתוקG, אזי יחולו הוראות כתב השירות שלהל,:

 Oוגרירה באמצעות %פק השרות המצוי Bזה מהווה הרחבה לכתב השרות לשירותי דר Bמ%מ
במפרט (הנקרא לש< הקיצור "נותO השירות"). כתב שרות זה מפרט את השירותי< הנו%פי< 
(המותני< ברכישת הכי%וי) שהמבוטח זכאי לה<, את הזכויות והחובות ההדדיות של המבוטח 

ושל "נותO השירות".

מהות השירותי<א. 

1 . Bוגרירה, במקרה וקיי< צור Bלמבוטח הרחבה מיוחדת לכי%וי שירותי דר Oהשירות" יית Oנות"
 ,Cלגרור את המכונית כתוצאה מהיות המכונית בלתי ניתנת להפעלה, עקב תאונת דרכי
המפורטת בכתב שרות זה (להלO "שרות מורחב"), במשB 24 שעות ביממה, בכל יו< בשנה 
פרט ליו< הכיפורי< (בכפוC למגבלות ביטחוניות). בערב יו< הכיפורי< לא יינתנו שירותי< שלוש 

שעות לפני תחילתו ובמוצאי יו< הכיפורי<, יחודשו שירותי הדרB שלוש שעות לאחר %יומו.

המבוטח זכאי לקבל את השירותי< הבאי< ללא תמורה וללא הגבלה של מ%פר הפניות . 2
במשB תקופת הביטוח:

הגעת נציג "נות5 השירות" לרכב המבוטח שהיה מעורב בתאונת דרכי<, למקו< התאונה, א) 
.(8 Cל%עי Cבכפו) טיפול ברכב Bעל מנת לשחרר את המבוטח לדרכו ולש< המש

ה9עת המבוטח ממקוC התאונה באמצעות נציג "נותO השירות" או מונית ליעד המבוקש ב) 
למרחק של עד 250 ק״מ.

המשB טיפול בגרירת הרכב ליעד המבוקש.ג) 

אח9נת הרכב, שמירתו וגרירתו למו%B, א< השרות מבוצע בשעות מעבר לשעות ד) 
הפעילות המקובלות.

כל השירותי< הניתני< לרכב המבוטח, יינתנו בהתא< לכתב השרות ל"שרותי דרH וגרירה" . 3
של "נותO השירות", כמצויO בכתב השירות.

שירות מורחב יינתO ברחבי מדינת ישראל בשטחי< בשליטה ישראלית למעט דרומית לצומת . 4
הערבה, מזרחית למעלה אדומי< ובשטחי האוטונומיה. למרות האמור לעיל, יינתO השירות 

ג< בערד.

שירות מורחב יינתO רק א< משטרת ישראל אינה מעורבת או לחלופיO, המבוטח קיבל . 5
ממשטרת ישראל את האישורי< הנדרשי< לביצוע שירותי הרכב.

6 . ,Cהתאונה בלבד ולא ממגרשי חניה משטרתיי Cלמע5 ה9ר 9פק, השרות יינת5 ממקו
.Cמגרשי אח9נה בשרות המשטרה, ביתו של המבוטח ומו9כי

שרות מורחב יינת5 למבוטח תוH שעה מקבלת כל פרטי הקריאה הנדרשיC במוקד . 7
הממוחשב של "נות5 השירות" למעט החריגות הבאות:

היוC שלאחר ימי חג, שבת ושבתו5.א) 

ימיC בהC יחולו שינויי מזג אוויר קיצונייC (שרב, גשC).ב) 

באזוריC שמחוL לעריC יינת5 השרות תוH שעה, בתו%פת זמO הנ%יעה מהעיר הקרובה.ג) 

באירועיC הנובעיC מכוח עליו5 ובכפוD למפגעי תעבורה והגבלות ביטחוניות.ד) 

השירות המורחב יינתO רק א< קיי< צורB לגרור את המכונית כתוצאה מהיותה בלתי . 8
ניתנת להפעלה עקב תאונת דרכי<, ממקו< התאונה ובשעות ה%מוכות לה.

שירות מורחב יינתO למבוטח ולכל מי שיחזיק במכונית מטעמו וברשותו.. 9

המבוטח זכאי רק לשרות מורחב אחד ללא תמורה, בגי5 אותה תאונה.. 10
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המבוטח יישא במלוא העלות של שירותי הדרH והגרירה לרכב אC אלו חורגיC מכי9וי . 11
"נות5 השירות" בהתאC לכתב השרות ל"שירותי דרH וגרירה" למעט 9עיD ד' 4 להל5.

הזמנת וקבלת שרות בהתאC לכתב השרות ל"שרותי דרH וגרירה".א. 

ביטול כתב השירותב. 

ביטול כתב השירות יהיה בהתא< להוראות המצוינות לענייO ביטול של פולי%ת . 1
הביטוח, בשינויי< המחויבי<.

מבלי לגרוע מהאמור ב%עיC 1 לעיל, המבטח רשאי לבטל את כתב השירות במקרה . 2
 Oבאופ Cבמפרט והביטול יכנ% לתוק Oהשירות המצוי Oשל %יו< ההתקשרות ע< נות
מידי מרגע ההודעה. במקרה כאמור המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי ביטוח יח%יי< 

לכי%וי זה.

שמירת המכונית ו%יו< ביצוע השירותג. 

המבוטח אחראי לשמירת מכוניתו עד לקבלת השירות המורחב. כל נזק, אובדO או . 1
חו%ר שייגרמו למכונית או לתכולתה עד הגעת נציג "נותO השירות" למכונית ותחילת 

מתO שירות, יהיו באחריות המבוטח ולא באחריות "נותO השירות".

"נותO השירות" אחראי לשמירת המכונית מתחילת מתO השירות ועד ל%יו< מתO השירות . 2
על ידיו. %יו< שירות גרירה משמעותו - הבאת מכונית המבוטח למקו< שצייO המבוטח. 
א< המבוטח הורה ל"נותO השירות" להשאיר את מפתחות הרכב ברכב לאחר %יו< 

ביצוע השרות, תחול האחריות על כל המשתמע מכB על המבוטח.

"נותO השירות" רשאי להשאיר את רכבו של המבוטח במקו< שצויO על ידי המבוטח . 3
והאחריות לקבלתה ושמירתה מאותו מועד תהיה על המבוטח, ביO א< יהיה מי שיקבל 

את הרכב וביO א< לא ובתנאי שהרכב הובא בשעות העבודה המקובלות.

א< לא ניתO להביא את הרכב בשעות העבודה המקובלות למו%B או ליעד הגרירה . 4
אליו ביקש המבוטח לגרור, ידאג "נותO השירות" לשמירת המכונית והבאתה ליעד 
למחרת (למעט מקרה של שבת וחג). הוצאות האח%נה והשמירה של המכונית 

במקרה כזה יחולו על "נותO השירות".

נזקיCד. 

בהתא< ל%עיC 6 בכתב השרות ל"שירותי דרB וגרירה".

תקופת השירות ותוקC התחייבות על פי כתב השרות בהתא< לתקופת הביטוח הנקובה ה. 
בפולי%ה.

הצהרות המבוטח והתחייבויותיו.ו. 

בהתא< ל%עיC 7׳ בכתב השרות ל"שירותי דרB וגרירה".. 1

בנו%C לאמור לעיל המבוטח ישפה את "נותO השירות" בגיO הוצאותיו לצורB קבלת . 2
שרות מורחב תוB 30 יו< מדרישתו, א< י%תבר כי המבוטח לא היה זכאי לשרות 

המורחב אותו הזמיO, בהתא< ל%עיC ב׳ ול%עיC ו׳ לעיל.

הצהרת נות5 השירותז. 

נותO השירות מצהיר ומתחייב כי השירות יינתO על ידי גורמי< מקצועיי< ל%וג השירות.
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 Eא> צויי, במפורש במפרט כי כתב שירות “חבילת שירותי דר
מורחבת“ בתוקG, אזי יחולו הוראות כתב השירות שלהל,:

הגדרות. 1

בכתב שירות זה יהיו למונחי< המפורטי< שלהלO את המשמעות המיוחדת לה< בציד<:

"הרכב הזכאי לשירות" - הרכב המבוטח בפולי%ת הביטוח, שפרטיו רשומי< במפרט, ואשר 
בוטח במ%גרת הפולי%ה ועל-פיה.

"נות5 השירות" - כמצויO במפרט הפולי%ה.

"המוקד" - מוקד נותO השרות המופעל 7 ימי< בשבוע, 24 שעות ביממה חוQ מאשר ביו< הכיפורי<. 
השירותי< לא יינתנו שלוש שעות לפני התחלתו ושלוש שעות לאחר %יומו.

"מקבל השירות" - המבוטח בפולי%ת הביטוח וכO כל מי שמורשה לנהוג ברכב מטעמו.

כללי. 2

2.1 . Bתקופת הביטוח, את שירותי "חבילת שירותי דר Bהשירות י%פק למבוטח, במש Oנות
מורחבת" בהתא< ובכפוC לאמור בכתב שירות זה.

למעO ה%ר %פק, השירות על-פי כתב שירות זה, אינו כולל כל תשלו< אחר או נו%C, הנלווה . 2.2
לשירות או נובע ממנו, כולל: תשלו< הוצאות דלק, תשלומי< בגיO אחזקת הרכב ותשלו< 

אגרת תיקוני< ברכב הזכאי לשירות.

השירותי< יינתנו לרכב הזכאי לשירות בלבד ואיO מקבל השירות זכאי להעביר את הזכות . 2.3
לקבלת< לרכב אחר, למעט א< הוחלC הרכב המבוטח, נערכה תו%פת החלפת רכב 

לפולי%ה וניתנה ה%כמה מראש, של נותO השירות, להחלפת הרכב המבוטח.

השירותי< פריצת רכב, החלפת גלגל וה%פקת דלק יינתנו 24 שעות ביממה.. 2.4

3 . Qחו Oתחומי יהודה שומרו Bהגבולות הטריטוריאליי< של מדינת ישראל ובתו Bהשירותי< יינתנו בתו
משטחי האוטונטמיה, שהכני%ה אליה< אינה א%ורה ומוגבלת באותו זמO על-ידי רשות מו%מכת 

כלשהי.

נבצר מנותO השירות ל%פק את השירות מכל %יבה שבשליטתו, ישל< נותO השירות ישירות . 3.1
למבוטח %B של 300 ₪ (שלוש מאות ש״ח) או את ה%כו< הנדרש לביצוע השירות, אשר 
שול< על-ידי המבוטח, תמורת חשבונית - הנמוB ביניה<. זאת בניכוי דמי ההשתתפות 

העצמית - כמקובל.

תשלו< זה יבוא במקו< מתO השירות, כפיצוי קבוע ומו%כ< למקבל השירות, ולמקבל 
.Bהשירות בקשר לכ Oהשירות לא תהיה כל טענה נגד נות

מהות השירותי<. 4

שירות פריצת רכב. 4.1

לצורB פריצת רכב שמפתחותיו ננעלו בתוכו, יגיע לרכב המבוטח נציג מטע< נותO השירות  
אשר ינ%ה לפרוQ את הרכב.

פירוט השירותי<. 4.1.1

השירותי< המפורטי< להלO יינתנו למקבל השירות באמצעות נותO השירות 
:Oוכמפורט להל

הגעת נציג מטע< נותO השירות למקו< בו מצוי הרכב הזכאי לשירות, . 4.1.1.1
אשר ינ%ה לבצע פריצה במקו< לרכב.

השירותי< יינתנו לכל %וגי הרכב עד 4 טוO למעט כלי רכב אשר ננעלי< . 4.1.1.2
בנעילת ואקו<.
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השתתפות עצמית. 4.1.2

בכל מקרה של מתO שירות על-פי כתב שירות זה, ישל< מקבל השירות דמי 
השתתפות-עצמית ב%B 59 ₪ (חמישי< ותשעה ש״ח) כולל מע״מ. התשלו< ישול< 

לידי נותO השירות שנותO את השירות בפועל, במועד קבלת השירות.

שירות החלפת גלגל. 4.2

לצורB החלפת גלגל יגיע נציג מטע< נותO השירות למקו< הרכב ויבצע במקו< את ההחלפה.

פירוט השירותי<. 4.2.1

השירותי< המפורטי< להלO יינתנו למקבל השירות באמצעות נותO השירות 
:Oוכמפורט להל

הגעת נציג מטע< נותO השירות למקו< בו מצוי הרכב הזכאי לשירות, אשר יבצע 
את החלפת הגלגל ע< התקר בגלגל החלופי שברכב וזאת אB ורק א<:

קיי< גלגל חלופי תקיO ברכב.א. 

חלקי הגלגלי< המוחלפי< וחלקיה< (ברגי<,אומי<) תקיני<.ב. 

השתתפות עצמית. 4.2.2

בכל מקרה של מתO השירות או הפעלתו על-פי כתב שירות זה, ישל< מקבל 
השירות דמי-השתתפות-עצמית ב%B 59 ₪ (חמישי< ותשעה ש״ח) כולל מע״מ.

התשלו< ישול< לידי נותO השירות שנותO את השירות בפועל, במועד קבלת השירות.

שירות ה%פקת דלק. 4.3

לצורB ה%פקת דלק לרכב הזכאי לשירות, יגיע נציג מטע< נותO השירות על מנת לאפשר 
הגעה לתחנת הדלק הקרובה.

פירוט השירותי<. 4.3.1

השירותי< המפורטי< להלO יינתנו למקבל השירות באמצעות נותO השירות 
:Oוכמפורט להל

הגעת נציג מטע< נותO השירות למקו< בו נמצא הרכב הזכאי לה%פקת . 4.3.1.1
הדלק.

ה%פקת הדלק תיעשה על-ידי נציג מטע< נותO השירות ולפי שיקול . 4.3.1.2
:Oהאפשרויות שלהל Oדעתו באחת מ

הבאת דלק בכמות המ%פקת להגעת הרכב עד לתחנת הדלק ) 1(
הקרובה.

ה%עת הלקוח לתחנת הדלק הקרובה והחזרתו כדי שיוכל לרכוש ) 2(
דלק להמשB נ%יעת הרכב.

גרירת הרכב לתחנת הדלק הקרובה.) 3(

בעת הבאת הדלק למקו< הרכב, על מקבל השירות לשל< במקו< . 4.3.1.3
לנציג מטע< נותO השירות בעבור הדלק וזאת נו%C על דמי ההשתתפות 

העצמית.

השתתפות עצמית. 4.3.2

בכל מקרה של מתO השירות או הפעלתו על-פי כתב שירות זה, ישל< מקבל 
השירות דמי-השתתפות-עצמית ב%B 59 ₪ (חמישי< ותשעה ש״ח) כולל מע״מ.

התשלו< ישול< לידי נותO השירות שנותO את השירות בפועל, במועד קבלת השירות.
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קבלת השירותי< - כללי. 5

5.1 . Oהשירותי< שבכתב שירות זה, יפנה טלפונית למוקד נות Oנזקק מקבל השירות לאחד מ
השירות בטלפוO המצויO במפרט מכל טלפוO. מקבל השירות יזדהה בשמו, ימ%ור את מ%פר 
הרכב ואת מ%פר פולי%ת הביטוח, את מ%פר הזהות או כל פרט נו%C שיידרש כדי לזהותו 
כמקבל השירות אשר זכאי לקבלת השירותי< על-פי כתב שירות זה וכO פרטי< על מקו< 

הימצאו המדויק של הרכב הזכאי לשירות.

פנה מקבל השירות למוקד, ומ%יבה כלשהי איO הוא מופיע ברישומי המוקד כזכאי לקבלת . 5.2
השירותי< שבכתב שירות זה, ימ%ור מקבל השירות את פרטי כרטי% האשראי שלו ויוחת< 
 Oעל כתב התחייבות לפיו הוא מתחייב לשאת במלוא עלות השירות הרלוונטי לפי מחירו
מבצע השירות. זאת א< יתברר כי הפונה אינו זכאי לשירות בהתא< לתנאי כתב השירות.

מובהר כי לנותO השירות לא תהיה כל אחריות לגבי שירותי< שאינ< כלולי< במ%גרת כתב . 5.3
שירות זה. למעO ה%ר %פק, נותO השירות ו/או המבטח לא יהיו אחראי< לכל נזק שייגר< 
למקבל השירות או לכל צד שלישי כתוצאה מקיו< או אי-קיו< כתב שירות זה, מכל %יבה, 
למעט נזקי< ישירי< שייגרמו לרכב כמוגדר לעיל כתוצאה משירותיו ו/או כתוצאה מרשלנותו 

ו/או רשלנות עובדיו של נותO השירות.

בשו< מקרה לא יהיה נותO השירות אחראי לנזקי< תוצאתיי< כלשה< ובכלל זאת, אB מבלי . 5.4
לפגוע בכלליות האמור, למניעת רווח או ח%רונות צפויי< או פיצויי< בגיO רווח שאינו נזק 
ממוO או לתביעות כלשהO נגד המבוטח מצד שלישי כלשהו, אC א< ניתנה לנותO השירות 
הודעה בדבר אפשרות לנזקי<, הפ%די< או תביעות כאלה. הגבלת האחריות כאמור לעיל 

תחול ג< על ותהיה לטובת מי מעובדי או שליחי נותO השירות.

תקופת תוקפו של כתב השירות. 6

בהתא< לתקופת הביטוח המצוינת בפולי%ה.

ביטול כתב השירות. 7

ביטול כתב השירות יהיה בהתא< להוראות המצוינות לענייO ביטול של פולי%ת הביטוח, . 7.1
בשינויי< המחויבי<.

מבלי לגרוע מהאמור ב%עיC 7.1 לעיל, המבטח רשאי לבטל את כתב השירות במקרה . 7.2
של %יו< ההתקשרות ע< נותO השירות המצויO במפרט והביטול יכנ% לתוקC באופO מידי 

מרגע ההודעה. במקרה כאמור המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי ביטוח יח%יי< לכי%וי זה.

הצהרת נות5 השירות. 8

נותO השירות מצהיר ומתחייב כי השירות יינתO על ידי גורמי< מקצועיי< ל%וג השירות.
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דG ה$בר לתהליE מינוי שמאי ועריכת שומת נזק 
בקרות מקרה ביטוח לרכב

על פי הנחיות המפקח על הביטוח בקודק% הרגולציה בענייO שמאות ביטוח רכב (רכוש וצד ג') 
אנו נפרט להלO את תיאור תהליB הדיווח על הנזק, בחירת שמאי, דרכי קבלת המידע לגבי הנזק 

ואפשרויות הערעור השונות.

אנו מקווי< כי המידע י%ייע לB במקרה ורכבB יינזק חלילה ומאחלי< לB נ%יעה בטוחה ודרB צלחה.

:Hלהל5 תיאור התהלי

מיד לאחר שנודע לB על קרות מקרה ביטוח לרכבB, עליB להודיע על כB להראל חברה לביטוח . 1
בע"מ (להלO-"הראל").

לפני תיקוO הרכב יש לערוB הצעת תיקוO לאומדO הנזק. לצורB הערכת הנזק לרכב, עליB או על ניזוק . 2
צד ג' לפנות להראל על מנת לבחור שמאי חוQ מתוB רשימה של שמאי חוQ, או לבחור שמאי אחר.

ההודעה על הנזק ובחירת שמאי חוQ ייעשו על ידי פנייה למוקד התביעות של הראל "ר.ש.ת" (ריכוז . 3
שמאות תביעות) בטלפוO: 03-9294000 ובפק%: 03-9294017 או על ידי הודעה ל%וכO הביטוח 

שלB על מנת שידווח במקומB על מקרה הביטוח.

שומת נזק לרכב נערכת ע"י שמאי.. 4

להלO הגדרות %וגי שמאי< שנקבעו ע"י המפקח על הביטוח:

"שמאי" - מי שרשו< בפנק% השמאי< כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכי< ושירותי< (שמאי-
רכב), התש"<-1980.

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

"שמאי בית" – שמאי שעלול להימצא במצב של ניגוד ענייני< בשל קשר מיוחד ע< המבטח, לרבות 
שמאי שמתקיימי< לגביו כל אחד מאלה:

שמאי שהוא עובד של קבוצת הביטוח.א. 

שמאי שלמעלה מ-30% מ%B כל הכנ%ותיו משמאות וע%קי< אחרי< ע< מבטחי< ה< מקבוצת ב. 
הביטוח.

חברת שמאות אשר קבוצת הביטוח מחזיקה בלמעלה מ- 5% מאמצעי השליטה בה.ג. 

"שמאי חוQ" – שמאי שאינו שמאי בית ואשר נכלל ברשימת שמאי חוQ. דיO תאגיד או משרד שמאי< 
כדיO שמאי בודד, לענייO זה "תאגיד" – לרבות חברה, שותפות או כל מיז< אחר.

עפ"י הנחיות המפקח על הביטוח: הראל הכינה רשימת שמאי חוQ לכל מחוז בפיזור גיאוגרפי . 5
נאות. הרשימה כוללת לפחות שמאי אחד לכל 2000 כלי רכב שהיו מבוטחי< בביטוח רכב רכוש 
בהראל ביו< הראשוO של השנה הקלנדרית, ובכל מקרה לא פחות משבעה שמאי< בכל מחוז. 
הראל רשאית להכיO רשימות שמאי חוQ נו%פות עבור כלי רכב שאינ< פרטיי< או מ%חריי< עד 
4 טוO או אופנועי<. רשימות אלו יכולות להיקבע ג< שלא על פי מחוזות ובלבד שנכללו בכל אחת 

מהO חמישה שמאי< לפחות.

על פי בקשתB, רשימת שמאי החוQ ודC ה%בר זה יועברו אליB, ע< כריתת חוזה הביטוח, בעת . 6
 Cד Oוכ Qדיווח על מקרה ביטוח או בכל עת, באמצעות פק% ו/או דואר אלקטרוני. רשימת שמאי החו
www.harel-group.co.il :ג< באמצעות אתר האינטרנט של הראל בכתובת Bה%בר זה זמיני< ל
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א< אתה או ניזוק צד ג' תודיעו ל'הראל' כי איO לכ< העדפה לקבל שירות משמאי מ%וי<, הראל . 7
תבחר שמאי מתוB רשימת שמאי החוQ של אותו מחוז באופO אקראי שיבטיח כי לא תהיה בכל 
עת העדפה כל שהיא בבחירת שמאי מ%וי< על פני שמאי אחר. הראל תעביר אליB או לניזוק 
צד ג', באופO מיידי את פרטי שמאי החוQ לרבות הפרטי< הנדרשי< לש< התקשרות עמו. הראל 
 Oשנבחר באופ Qותשמור מידע בדבר מ%פר השומות שביצע כל שמאי ברשימת שמאי החו Cתא%ו

האמור ב%עיC זה.

לאחר בחירת השמאי, תוכל לבקש כי השמאי יתא< עמB את מועד ומקו< עריכת השומה.. 8

9 ..Oוהשומה על פי שיקול דעתו המקצועית ובהתא< לכל די Oאת הצעת התיקו Bהשמאי יערו

10 ..B%למבטח ולמו Oלמבוטח וכ Oאו השומה, יעביר השמאי עותקי< מה Oע< %יו< עריכת הצעת התיקו

הראל והשמאי יתעדו וישמרו את כל החומר הנוגע להערכת הנזק, לרבות כל התכתבות, הצעת . 11
תיקוO ושומה הקשורה בתיק התביעה ובתיקוO הרכב, וזאת למשB שלוש שני< לפחות. הראל 
והשמאי יעבירו אליB ולניזוק צד ג', ב%מוB לאחר דרישתB או דרישתו, כל מ%מB ומידע שתדרוש 

או שניזוק צד ג' ידרוש, בענייO הערכת הנזק.

הצעת התיקוO והשומה של שמאי החוQ יהיו הצעת התיקוO והשומה הקובעות, אלא א< כO הציגה . 12
הראל בכתב הצעת תיקוO או שומה נגדיות (של כל שמאי שהוא) והודיעה על רצונה לערער על 
 Oאו השומה לשמאי מכריע, לא יאוחר מיו< עבודה אחד מיו< עריכת הצעת התיקו Oהצעת התיקו

.Oומ%ירתה להראל, או שבוע ממועד העברת השומה להראל, לפי העניי Qעל ידי שמאי החו

אתה או ניזוק צד ג' רשאי< לערער על הצעת התיקוO או על השומה של שמאי החוQ בפני שמאי . 13
מכריע, ובלבד שתציגו הצעת תיקוO נגדית ותודיעו על רצונכ< לערער לפני תיקוO הרכב, או תציגו 

.Qשומה נגדית לא יאוחר משבוע לאחר שנמ%רה לכ< השומה של שמאי החו

בערעור על השומה של שמאי החוQ בפני שמאי מכריע ניתO לערער רק על אות< ענייני< שלא . 14
נקבעו בהצעת התיקוO, על אות< ענייני< שנכללו בהצעת התיקוO אB שונו בשומה, או על אות< 

ענייני< שיכלו להתברר במהלB תיקוO הרכב בלבד.

15 ..Qהראל תישא במלוא עלות שכר הטרחה של שמאי החו

לחילופיO: הראל מאפשרת לB לבחור בשמאי אחר ובלבד שתאפשר לשמאי מטע< הראל לבדוק . 16
את הרכב טר< תיקונו. א< הראל תהיה מעוניינת בבדיקה, היא תשלח שמאי מטעמה לבדיקת 
הרכב לא יאוחר מיו< עבודה אחד ממועד קבלת הצעת התיקוO של השמאי האחר. שומה זו לא 
תהיה השומה הקובעת כמפורט ב%עיC 12. איO בכB כדי לגרוע מזכותB לקבל החזר עבור עלות 

שכר הטרחה של השמאי האחר, ככל שעומדת לB זכות זו.

איגוד חברות הביטוח ואיגוד השמאי< ירכיבו רשימת שמאי< מכריעי<, אשר יישומו את הנזק בכל . 17
מקרה של מחלוקת ביO שתי הצעות תיקוO או שתי שומות. הרשימה תכלול מ%פר %ביר של שמאי< 

בפיזור גיאוגרפי נאות, והיא תהיה זמינה לציבור, לרבות באמצעות האינטרנט.

א< אתה המבוטח או ניזוק צד ג' תודיעו על רצונכ< לערער על השומה, או א< הראל תודיע על . 18
רצונה לערער עליה, ייקבע שמאי מכריע אקראית מתוB רשימת השמאי< המכריעי<. הערעור 
יתבצע בפניה למוקד ערעורי< משותC לכל חברות הביטוח בטלפוO 1-700-700-888. השמאי 

המכריע לא יהיה שמאי בית או שמאי חוQ של הראל.

19 . Oאת חוות דעתו לא יאוחר מיו< עבודה אחד לאחר שקיבל את הצעות התיקו Oהשמאי המכריע יית
או שבעה ימי< מיו< שקיבל את השומות של שני השמאי<.
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שכרו של השמאי המכריע ייקבע מראש. השמאי המכריע ייקבע את אופO חלוקת שכרו ועלות . 20
הצעת התיקוO הנגדית או השומה הנגדית שלB, ביO הראל לבינB או לניזוק צד ג', בשי< לב לתוצאת 

הערעור. עלות הצעת התיקוO או השומה הנגדית של הראל תהיה על חשבוO הראל.

א%ור לB, לניזוק צד ג', ל%וכO, להראל ולכל גור< רלוונטי אחר, להשפיע בכל צורה שהיא על שיקול . 21
דעתו המקצועי של השמאי.

באפשרותB לפנות ישירות לשמאי, בכפוC לחובתB להודיע להראל על קרות מקרה הביטוח מיד . 22
לאחר שנודע לB עליו.

בהליB הערכת הנזק א%ורה מעורבות כלשהי של כל גור< זולת שמאי החוQ. איO בכB כדי למנוע . 23
מהראל להעביר לשמאי מידע לפני עריכת השומה כגוO מידע לגבי כי%וי ביטוחי, פרטי הפולי%ה, 

תנאיה וכדומה.

24 . Qתהיו אתה, ניזוק צד ג' או הראל רשאי< להעלות בפני שמאי החו ,Oלאחר מ%ירת הצעת התיקו
הערה בענייO טכני בלבד הנוגעת להצעת התיקוO ושאיO בה השפעה כלשהי על שיקול דעתו המקצועי 
של השמאי. הערה בענייO טכני היא למשל: הערה בדבר טעות לשוO, טעות בחישוב, השמטה או 
הו%פה בשוגג וכדומה. א< השמאי ימצא כי יש ב%י% להערה, הוא יפרט את ההערה, יעדכO בכתב 

את הצעת התיקוO וישלח את ההצעה המעודכנת למו%B, להראל ואליB, בצירוC ה%בר.

א%ור להנחות את השמאי בהוראות המגבילות את שיקול דעתו המקצועי, לרבות בעת הגדרת . 25
הרכב כרכב "באבדO גמור" ג< א< הנזק הגולמי לרכב נמוB מ- 60%.

א%ור להטיל על שמאי מטלות שאינO עולות בקנה אחד ע< תפקידו, כגוO להפנות מבוטח למו%כי . 26
.Oה%דר או למו%כי< מ%וימי< אחרי< או לחתו< על טפ%י< לבדיקת רכב לאחר תיקו

%וכO ביטוח, מו%B, שמאי או כל גור< אחר לא ישלמו עמלה מכל %וג, לרבות טובת הנאה כלשהיא, . 27
האחד למשנהו, בקשר לה%דר זה.

28 . Bאו שמאי לא יעניקו או יקבלו עמלה או כל טובת הנאה, לרבות בדר B%ביטוח, מו Oמבטח, %וכ
של הנחות בהשתתפות עצמית, מתO רכב חלופי וכיו"ב, במ%גרת ואגב הליB בחירת זהות השמאי.

%וכO ביטוח המעורב בהליB בחירת השמאי יעשה זאת לטובת מיצוי זכויותיו של המבוטח בלבד . 29
ולפי שיקול דעתו המקצועי.

הראל תמ%ור לB, את כל הצעות התיקוO שהועברו אליה וכל מ%מB רלוונטי אחר אשר הועבר אליה . 30
אגב השומה. בנו%C, הראל תמ%ור לB את דוח השמאי ה%ופי %מוB לאחר השלמתו. דוחות אלה 
יימ%רו לB, או למי מטעמB שדיווח על הנזק, בדרB שתתוא< עימB או ע< מי מטעמB שדיווח כאמור.

הדוחות יכללו ביO היתר, על פי הענייO, את כל אלה:

תיאור וזיהוי הרכב נשוא השומה.א. 

פירוט הנזק הפיזי שנגר< בשל מקרה הביטוח, לרבות תיאור מילולי של הנזק.ב. 

הערכה כ%פית של הנזק, לרבות ירידת ערB, בשל מקרה הביטוח ואופO חישוב<, לרבות:ג. 

החלפי< שבה< יש להשתמש לתיקוO הנזק תוB ציוO המ%פר הקטלוגי שלה< או ציוO  ותיאור ) 1
החלC: חדש/ משומש/ משופQ, מקורי/ תחליפי, ש< היצרO, ארQ הייצור ש< היבואO וכל 

פרט ונתוO מזהה.

מחירי החלפי<.) 2

מ%פר שעות העבודה הנדרשות לתיקוO הנזק, כולל פירוט השעות הנדרשות עבור כל ) 3
אחד מ%עיפי התיקוO השוני<.
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מחירי שעת עבודה.) 4

5 (.Bחישוב ירידת ער Oואופ Bירידת הער Oחישוב שווי הרכב לעניי Oאופ

אופO חישוב שווי הרכב במקרה של אבדO מוחלט.) 6

כל מידע עובדתי נו%C עליו מתב%%ת השומה.ד. 

פרטי עורB השומה וחתימתו בהתא< להוראות הדיO.ה. 

הראל תהיה רשאית להעביר אליB, א< ת%כי< לכB, את המ%מכי< המפורטי< ב%עיC 30, באמצעות . 31
אתר האינטרנט שלה או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לB או למי מטעמB שדיווח על הנזק.
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