שם הסוכן

מספר הסוכן

מרחב

מספר מבוטח

הטופס מיועִד ֹלנשים וֹלגברים כאחִד
יש ֹלמֹלא את הטופס בעט בֹלבִד וֹלא בעיפרון

אישור בִדיֱקת מיגון ֹלרכב פרטי ומסחרי עִד  3.5טון
טופס מספר

804

א .פרטי המבוטח והרכב
מספר פוֹליסה

מספר רישוי

ֱקוִד אישור מיגון נִדרש )סמן ב( -

שם המבוטח )פרטי ומשפחה(
ִדגם

יצרן

שנת ייצור

11

55
44
ֱקוִד ִדגם

22

66

77

מתֱקין נכבִד שים ֹלב! יש ֹלמֹלא את כֹל השִדות שבטופס ע"י מתֱקין מורשה.

ב .אישור )ימוֹלא ע"י מתֱקין מוסמך(
שם החברה המתֱקינה:

מערכת ֹלמניעת גניבת רכב באמצעות מפתחות גנובים

שם המתֱקין )שם משפחה(:

האם המערכת ֱקיימת?

ציוִד שהותֱקן:

אם כן ,מתי הותֱקנה המערכת הֱקיימת? תאריך:
ֹלא ,הותֱקנה מערכת מסוג ִ +דגם:

אני מאשר בזאת כי בִדֱקתי את אמצעי המיגון ברכב אשר פרטיו
מופיעים ֹלעיֹל והינם תֱקינים ועונים ֹלִדרישות "מגִדֹל".

כן

כן ,פרט סוג ִ +דגם:

ֹלא

אימוביֹלייזר ֱקיים  /הותֱקן ִדגם:
כן

ניתוֱק משאבת ִדֹלֱק:

ֹלא,

ניתוֱק הצתה:

תאריך:

מערכת איתור פעיֹלה ֱקיים/הותֱקן ִדגם:

חתימה וחותמת:

מערכת איתור נוספת ֹלגיבוי ֱקיים /הותֱקן ִדגם:

הערות:

ֹלא ,ניתוֱק מתנע:

כן

האם בוצעה בִדיֱקת ֱקֹליטה וחיווים ֹלרכב במוֱקִד המבצעי?

כן

ֹלא

האם ֱקיים שֹלט ֱקוִד ֹ /לוח מֱקשים ֹלניטרוֹל מערכת האיתור?

כן

ֹלא

ג .רמות מיגון
רמת מיגון

כן

ֹלא

נתונים

11

מערכת הגנה מסוג "אימוביֹלייזר" מֱקורי המותֱקן ע"י יצרן הרכב או "אימוביֹלייזר".

22

מערכת הגנה מסוג "אימוביֹלייזר" מֱקורי המותֱקן ע"י יצרן הרכב ובנוסף "אימוביֹלייזר" נוסף בעֹל ֹלוח מֱקשים ֹלמניעת שימוש במפתחות גנובים.

44

מערכת הגנה מסוג "אימוביֹלייזר" המותאם ֹלמנועי ִדיזֹל ,תֱקינה ופעיֹלה המנתֱקת את מערכת הִדֹלֱק שֹל הרכב ומוגנת ע"י ֱקופסת פֹלִדה.

55

מערכת מסוג "אימוביֹלייזר" מֱקורי המותאם ֹלמנועי ִדיזֹל המותֱקן ע"י יצרן הרכב ובנוסף" ,אימוביֹלייזר" נוסף בעֹל ֹלוח מֱקשים ֹלמניעת שימוש במפתחות גנובים.

66

מערכת הגנה מסוג "אימוביֹלייזר" המותאם ֹלמנועי ִדיזֹל או "אימוביֹלייזר" מֱקורי המותֱקן ע"י יצרן הרכב ובנוסף "מערכת איתור" פעיֹלה.

77

מערכת הגנה מסוג "אימוביֹלייזר" מֱקורי המותֱקן ע"י יצרן הרכב ובנוסף מערכת "איתוראן" או "פוינטר" או "סֱקייֹלוֱק" פעיֹלה הכוֹלֹלת יחיִדת איתור נוספת "ֹ PALלרכב"
ו "פוינטר  "DOUBLEאו "סֱקייֹלוֱק פומה" הפועֹלת אוטומטית בכֹל ניסיון פגיעה במשִדר מערכת האיתור.

"אימוביֹלייזר" )משבת מנוע(  -המצוייִד במפתח אֹלֱקטרוני הכוֹלֹל רוֹלינג ֱקוִד )ֱקוִד משתנה( או ֹלוח מֱקשים בעֹל ֱקוִד אישי סוִדי ֹלמניעת שימוש במפתחות גנובים ,מופעֹל פסיבית ומנתֱק
ֹלפחות שתי מערכות מתוך :הִדֹלֱק ,הצתה והתנעה ע"י חוטים בצבע אחִד וֹלא מסומנים .המערכת מותֱקנת ֹלֹלא תֱקעים פנימיים או חיצונייםֹ ,לֹלא מפתח שירות וֹלֹלא עֱקיפה בעת תֱקֹלה.
מערכת איתור  -מערכת איתור אֹלֱקטרונית פעיֹלה המופעֹלת פסיבית הכוֹלֹלת שֹלט ֱקוִד או ֹלוח מֱקשים המותֱקן בתוך הרכב בעֹל ֱקוִד אישי סוִדי ֹלמניעת ניטרוֹל המערכת בעזרת מפתחות
ושֹלט גנובים .מערכת האיתור תהיה משוֹלבת עם משִדר סמוי ומחוברת ֹלמוֱקִד עם מנוי בתוֱקף שֹל "איתוראן" או "פוינטר" או "סֱקייֹלוֱק".

חישוב ערך הרכב במֱקרה אבִדן גמור

השיפוי עבור רכב באובִדן גמור יחושב ֹלפי "ערך השוֱק" שֹל הרכב המבוטח בפוֹליסה" .ערך השוֱק" שֹל כֹלי הרכב ֹלפי מחירון הרכב שֹל "ֹלוי יצחֱק" ובכֹלֹל זה ההפחתות והתוספות
המפורטות במחירון זה ,התֱקף באותו מועִד שֹל אובִדן גמור )"המחירון"(.
מובהר כיֹ ,לצורך ֱקביעת ערך רכבך במֱקרה שֹל אובִדן גמור )ֹלפי המוגִדר בפוֹליסה( ,יובאו בחשבון המשתנים הרֹלוונטים ֹלרכבך )אֹלו הֱקיימים כיום ואֹלו אשר יתווספו בעתיִד כגון
בעֹלויות ֱקוִדמות ,עבר תאונתיֱ ,קיֹלומטראז' ,בֹלאי חריג ומיוחִד ,שימושי רכב ֱקוִדמים וכו'( .המשתנים אשר יובאו בחשבון הינם כֹל המשתנים המופיעים במחירון כמשתנים אשר יש
בהם כִדי ֹלהשפיע עֹל ערך הרכב בהתאם ֹלשיעור ההפחתה  /התוספת הֱקבוע במחירון .כֹל המשתנים מובאים בחשבון באופן מצטבר בהתאם ֹלמחירון .הפחתה בגין יריִדת ערך
ֱקוִדמת עֱקב תאונה ֹלגביה אין במחירון שיעור הפחתה ֱקבוע והיא נֱקובה בטווח שֹל שיעורי הפחתות ,יהא שיעור ההפחתה בהתאם ֹלשיעור יריִדת הערך שנֱקבע בתאונה ֱקוִדמת
כאמור ,אוֹלם ֹלא מעֹל הסף העֹליון שֹל הטווח המצוין במחירון .בכֹל מֱקרה אחר בו צויינה במחירון הפחתה בטווח שֹל שיעורי הפחתות ,תהא ההפחתה בסף הנמוך שֹל טווח ההפחתות.

ֹלהֹלן ִ 2דוגמאות ֹלחישוב ערך הרכב*

 .2רכב בן  7שנים ,בית ספר ֹלנהיגה בעברֱ 65,000 ,ק"מ ,יִד ראשונה

 .1רכב בן  4שניםֹ ,ליסינג ֹלשעבר ,יִד רביעית 5% ,בגין יריִדת ערך בגין תאונה ֱקוִדמת.

מֱק"ט (09.2013) 514200029

ערך רכב בסיסי בהתאם ֹלסוג רכב ושנת יצור עֹל פי המחירון

 50,000ש"ח

ערך רכב בסיסי בהתאם ֹלסוג רכב ושנת יצור עֹל פי המחירון

ֹליסינג ֹלשעבר עֹל פי המחירון 6%

) (3,000ש"ח

בית ספר ֹלנהיגה בעבר עֹל פי המחירון 20%

) (20,000ש"ח

יִד רביעית עֹל פי המחירון 10%

) (4,700ש"ח

תוספת מיעוט ֱק"מ עֹל פי המחירון בהתאם ֹלגובה הֱק"מ 5% -

 4,000ש"ח

תוספת מיעוט ֱק"מ עֹל פי המחירון בהתאם ֹלגובה הֱק"מ 2% -

 846ש"ח

בעֹלות ראשונה עֹל פי המחירון 2%

 1,680ש"ח

 5%בגין יריִדת ערך כפי שנֱקבע בתאונה ֱקוִדמת

) (2,157ש"ח

סה"כ

 85,680ש"ח

סה"כ

 40,989ש"ח

 100,000ש"ח

* ֹלמען הסר ספֱק ,הִדוגמאות המפורטות ֹלעיֹל הינן ֹלצורך המחשה בֹלבִד ואין במשתנים ובשיעורים המופיעים בהן בכִדי ֹלחייב את החברה .כמצוין בסעיף .7אֹ .לפוֹליסה ֹלעיֹל ,ערך
השוֱק שֹל כֹלי הרכב יחושב ֹלפי המחירון ,ובכֹלֹל זה ההפחתות והתוספות המפורטות ושיעוריהן המפורטים שם.
שים ֹלב! גובה ִדמי הביטוח בו תחויב ,מבוסס אך ורֱק עֹל סוג הרכב ושנת הייצור בֹלבִד וֹלא הושפע באופן כֹלשהו מן המשתנים האמורים שֹל רכבך ,אף אם יש
במשתנים אֹלו כאמור ֹלעיֹל כִדי ֹלהשפיע עֹל ערכו שֹל הרכב במֱקרה שֹל אובִדן גמור.

ֱקוִד מסמך 14

עמוִד מספר
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