רכבחלופי

ג.

מנויהזכאילרכבחלופיכמבוארלעיליקבלאתהרכבהחלופיבהתאםלהוראותהבאות:

)כפוףלרכישתהכיסויבפוליסתהביטוח(

כתבשירות

קבלתהרכבהחלופיוהחזרתו

מהדורה02.2011

מסמךזהמהווהאתכתבהשירותשבינךלבין"קבוצתשגרירשירותירכבבע"מ")הנקראת
לשםקיצור"שגריר"(.כתבשירותזהמפרטאתהשירותיםשהנךזכאילהם,אתהזכויות
והחובותההדדיותשלךושל"שגריר".

.1

הזכאותלקבלתרכבחלופי,עלפיכתבשירותזה,תקויםבעקבותמקרהביטוח
)תאונהאוגניבה(המכוסהעלפיפוליסתהביטוח.

.2

המנוייציגבאחדממשרדי"שגריר"הוכחהעלזכאותולשירות,בצירוףדו"חשמאי
)במקרהשלתאונה(,אישורהודעהלחברתהביטוח,אישורהודעהלמשטרתישראל
)במקרהשלגניבה(וכןתעודהמזהה.

.3

במקרהשלתאונה,המנוייקבלמ"שגריר"הפניהלחברתההשכרהבהנקובמספר
הימיםלהםהואזכאילרכבחלופי.
במקרהשלגניבהיקבלהמנויהפניהלחברתההשכרהעבור10ימיםבמידהורכב
המנוילאימצאעדתום10הימיםיקבלהמנוימ"שגריר"הפניהלימיםנוספים,עדתום
תקופתזכאותולרכבחלופיכמבוארלעיל,ובכפוףלהצהרותיועלאימציאתהרכב
טרםקבלתכלהפניהוהפניה.
המנוייקבלאתהרכבהחלופיבחברתההשכרה)לאחרהמצאתמכתבהפניה(תוך
48שעותמעתהצגתהמסמכיםב"שגריר"וקבלתמכתבהפנייהכמבוארלעיל.

.1

"שגריר"תתןלךשירותרכבחלופיכמפורטבכתבהשירותלהלן"שירותרכבחלופי"
במהלךתקופתהמנוי.

*.2

הנךזכאילשירותיםהבאיםללאתמורהוללאהגבלהשלמספרפניותיךבמשךתקופת
המנוי.

.5

*א .במקרהשלתאונה–בהתאםלתנאיםהבאים:
)מותנהברכישתהכיסויבפוליסתהביטוח(
 (1במקרהשלתאונהשכתוצאהממנהמושבתתמכוניתהמנויבמוסךלשם
תיקונה,תעמיד"שגריר"לרשותהמנוירכבחלופישלחברתהשכרה,אליה
יופנההמנויעלידי"שגריר"להלן"חברתההשכרה".
 (2הרכבהחלופייינתןלאחרבדיקתהרכבהניזוקעלידישמאימוסמךמטעמו
שלהמנוי.
 (3קביעתמספרהימיםלקבלתהרכבהחלופימותניתבמספרהימיםהדרושים
לתיקוןרכבהמנויהניזוק.
 (4קביעתמספרהימיםתעשהעלסמךדוחהשמאישיוגשכמפורטלהלן:
עלותעבודתתיקוןהרכבהמבוטח),ללאחלפים(,מחולקבמחיריוםעבודה
)8שעות(במוסך)בהתאםלתעריפיאיגודהמוסכיםלשעתעבודההתקפים
בזמןהתיקון(.
 (5הרכבהחלופייינתןבהתאםלדו"חהשמאיכמפורטבסעיף4לעיל,בוקבע
אתמספרהימיםהדרושלתיקוןכליהרכבהניזוק,ובניכוי3ימים)אלאאם
צויןאחרתבפוליסתהביטוח(.אולםבכלמקרהלאיינתןהרכבלתקופה
העולהעל7ימים)אלאאםצויןאחרתבפוליסתהביטוח(ובכפוףלאיקבלת
רכבחלופימגורםאחרבגיןאותומקרה.
 (6במקרהשלתאונהשהנזקלרכבהמנויהוגדרע"יהשמאיכנזקמוחלט,יינתן
הרכבהחלופילשבעהימים,אלאאםצויןאחרתבפוליסתהביטוח.
 (7לאיינתנושירותירכבחלופיבמקרהשלתאונההנובעתמעיסוקבספורט
תחרותי.

.6

המנוייחתוםעלחוזההשכרהעםחברתההשכרהבנוסחהמקובלבחברתההשכרה
באותומועד,לרבותהפקדתהפיקדוןושימושבכרטיסאשראי.

.7

עלהמנוייחולוכלהזכויותלרבותהקטנתהשתתפותעצמיתבנזקוהחובותהחלים
עלשוכרמכוניתרגילמחברתההשכרה)למעטנושאהתשלוםכמבוארבכתבשירות
זה(.

.8

הרכבהחלופישתעמידחברתההשכרהלרשותהמנוייהיהמקבוצה)Bאםלאצוין
אחרתבפוליסתהביטוח(וימסרלמנויבאחדמסניפיחברתההשכרההראשייםבחולון,
ירושלים,חיפה,בארשבע,ונמלתעופהבן–גוריון)בהתאםלבחירתהמנויבעתקבלת
מכתבההפניהמ"שגריר"(בשעותהעבודההמקובלות.
במידהשהמנויבחרלקבלרכבמנתב"ג,יישאבמסנמלבהתאםלדרישתחברת
ההשכרהולתעריפיםהנהוגיםאצלהבאותהעת.

.9

המנויישאבעצמובכלהוצאותהדלקשלהרכבהחלופי,דוחותתנועה,דמיאגרת
כבישבהתאםלחוזהההשכרה.

.10

המנוייחזיראתהרכבהחלופילחברתההשכרהבתוםתקופתהזכאותכמפורטבחוזה
ההשכרה.

.11

תשלומיםשידרשועלידיחברתההשכרהבגיןאיחורבהחזרתהרכבהחלופי,יחולו
עלהמנויבמלואם.

.12

"שגריר"רשאית,לפישיקולדעתהבמועדיםשתמצאלנכוןובלבדשהשירותנכלל
במסגרתהשירותיםהניתניםלמנויללאתשלוםועלמנתלאפשראתמתןהשירות,
להודיעלמנויכיהיאמאפשרתלו)לגביהשירותהמסויםשהוזמןובאותומועד(להשתמש
בשירותיתחבורהחלופייםמכלגורםאחרשיבחרהמנויעלאחריותו.במקרהכזה
תחזיר"שגריר"למנויסךשל₪100בגיןכליוםזכאות.

ד.

הנחות

.1

המנויזכאילהנחה)מהמחירוןלבודדשבתוקףבאותהעת(בגיןהשירותיםהבאים:ימי
השכרהנוספיםמעברלתקופתהזכאות,והחלפתסוגהמכוניתמקבוצה)Bאוכפי
שמופיעבפוליסתהביטוח(לקבוצהאחרת.

.2

בחרהמנוילהחליףסוגהמכוניתמקבוצה)Bאוכפישמופיעבפוליסתהביטוח(לקבוצה
אחרת,ישאבעצמובעלותהפרשידמיהביטוחובק"מנוספיםמעברל–150ק"מליום,
זאתבנוסףאמורבסעיף1לעיל.

ה.

ביטולהמנויוהחלפתהרכב

.1

כמנוי"שגריר"הנךרשאילהחליףאתהמכוניתנושאתהמנויבכלעתשתקופתהמנוי
שלךבתוקף,ללאתמורה,פרטלתשלוםבסך₪35לחברהעבורהוצאותיהלביצוע
השינוי.
הצהרותיךוהתחייבותיךעלפיכתבשירותזה,זכויותיהוחובותיהשל"שגריר"ביחס
למכוניתךיחולועלהמכוניתהחדשה.

*ב .במקרהשלגניבה–בהתאםלתנאיםהבאים:
)מותנהברכישתהכיסויבפוליסתהביטוח(
 (1במקרהשלגניבתרכבהמנויתעמיד"שגריר"לרשותורכבחלופיהחלמהיום
ה–)8אלאאםצויןאחרתבפוליסתהביטוח(להודעהשנמסרהלמשטרה
ולחברתהביטוחעלגניבתהרכב–ועדלמועדמציאתהמכוניתאומועד
קבלתהפיצוימחברתהביטוח–המוקדםמביןשנימועדיםאלה.בכלמקרה
לאיועמדרכבחלופילרשותהלקוחלפניהיוםהשמיני),אלאאםצויןאחרת
בפוליסתהביטוח(,לאמעברליוםה–),30אלאאםצויןאחרתבפוליסת
הביטוח(,מיוםההודעהלמשטרהעלהגניבה,לאמעברלמועדקבלתהתשלום
מחברתהביטוחולאלתקופההעולהעל23ימים),אלאאםצויןאחרת
בפוליסתהביטוח(,בכפוףלסעיףב'–1להלן.
 (2המנוימתחייבלהחזיראתהרכבהחלופילחברתההשכרהמידלאחרמועד
מציאתהרכבאוקבלתההודעהעלמציאתהרכבו/אושרידיוו/אוקבלת
פיצוימחברתהביטוח)המועדהמוקדםביניהם(.
 (3במידהויתבררכירכבהמנוישנגנבהיהמעורבגםבתאונה,יהיההמנויזכאי
לרכבחלופיכאמורבפיסקהא'לעיל.
ב.

הגבלות

.1

בכלמקרהלאיינתןשירותרכבחלופיאלאאםהוגשהדרישהל"שגריר"לאיאוחר
מהיוםה–14לקרותהתאונהאוהגניבה.

.2

.2

איןהמנויזכאיליותרמשירותרכבחלופיאחדללאתמורהבגיןמקרהאושורתמקרים
הקשוריםקשרסיבתיהאחדלשני.

.3

ביטולמנוי"שגריר"שנכללבפוליסתהביטוח,עקבביטולהפוליסהבשלנזקמוחלט
אוגניבה,לאיזכהאותךהמנויבהחזרפרמיהבכפוףלדיווחע"יחברתהביטוח.

.3

סךכלימיההשכרהשינתנובמשךתקופתהמנוילאיעלהעל30יום),אלאאםצוין
אחרתבפוליסתהביטוח(.

ו.

תקופתהמנויותוקףההתחייבותעלפיכתבהשירות

.4

ימיהזכאותיינתנוברציפותולאניתןלפצלם.

.1

.5

הופנההמנוילחברתההשכרהע"י"שגריר"ולאמימשאתזכאותולרכבחלופי,פקעה
זכאותולרכבהחלופילאותומקרה.למעןהסרספק,קבלתהרכבהחלופיתתאפשר
רקאםטרםחלפו14יוםמקרותהאירוע.

תקופתהמנויהינהבהתאםלתאריכיהתוקףבפוליסתהביטוחובלבדשאיןמדובר
בתוספתהרחבהשלפוליסתהביטוח.

.2

כיסוי"שגריר"שנובעמתוספתהרחבהלפוליסתהביטוחיכנסלתוקףרקלאחרשחלפו
10ימיםמיוםהוצאתהכיסוי,זאתובלבדשהכיסוילאהוצארטרואקטיבית.

.4

"שגריר"רשאיתלסרבלקבלכמנוירכבזהאואחרמבלישתחויבבמתןנימוקיםוכן
יכולה"שגריר"לקבלרכבכמנויבהסתייגותאובהגבלותמסוימותבתנאישהדבר
הוסכםעםהמנוימראש.

.5

"שגריר"רשאיתלבטלאתהמנוימבלישתחויבבמתןנימוקיםבהודעהמוקדמתשל
21יום.במקרהכזהיזוכההמנויבחלקהיחסישלדמיהמנויבהתאםלתקופהשנשארה
עדתוםהתקופההמקורית.

ז.

הצהרותהמנוי

המנוימצהירומתחייבכדלקמן:
כיפרטיהרכבהמפורטיםהםאלהשנמסרועלידובמישריןאובאמצעותסוכן/חברת
.1
הביטוחוכיפרטיםאלהנכונים.
כיהרכבנושאהמנוינמצאבחזקתו,כשירלנסיעהולאהיהמעורבבתאונהשנזקיה
.2
טרםתוקנו.
כימובהרבזאתשבמידהולאיינתןרכבחלופיכתוצאהמכךשהמנויאינובןלמעלה
.3
מ–24שנהו/אואינומחזיקברשיוןנהיגהתקףבמשךיותרמשנתיים,תפעל"שגריר"
בהתאםלאמורבסעיףג'12לעיל.
כיכתבהשירותותנאיומהוויםחוזהבינולבין"שגריר".
.4
כיידועלושהמנויהינואישיואינוניתןלהעברה.
.5
.6
כיידועלושפנייהלגורםאחרלצורךקבלתהשירות,ללאקבלתאישורמוקדםלכך
ומראשמ"שגריר"לאתזכהאותובהחזרהוצאות,אוחלקמהן,אובכלתשלוםאחר,
גםאםהיהזכאילקבלאתהשירותמ"שגריר"אילופנהאליה.
להחזירל"שגריר"אתהוצאותהשירות/יםשסופק/ולו,במידהשיסתברכילאהיה
.7
זכאילשירותעקבקיצורתוקףהמנויאוביטולו.
כיידועלושכלהסכומיםהמפורטיםבכתבשירותזהצמודיםלמדדהמחיריםלצרכן
.8
הידועלחודש.01.2004
*

מותנהברכישתהכיסוי,בהתאםלפוליסתהביטוחובכפוףלסעיףו'לעיל.

שירותידרךוגרירה
רכבחלופי
)כפוףלרכישתהכיסויבפוליסתהביטוח(

שירותידרךוגרירה+רכבחלופי02.2011קבוצתשגריר

א.

מהותהשירותים

.4

.3

"שגריר"אינהחייבתלחדשאתהמנוילתקופהאותקופותשירותנוספות.

רכבחלופימוקדארצי טל' 03–5578844:פקס03–5583844:
רכבחלופיסניףי–ם טל' 02–5656677:פקס03–5584038:
רכבחלופיסניףחיפה טל' 04–8816677:פקס03–5581101:

שירותידרךוגרירה+רכבחלופי02.2011קבוצתשגריר

שירותידרךוגרירה

)כפוףלרכישתהכיסויבפוליסתהביטוח(

כתבשירות

מהדורה02.2011

מסמךזהמהווהאתכתבהשירותשבינךלבין"קבוצתשגרירשירותירכבבע"מ")הנקראת
לשםקיצור"שגריר"(כתבשירותזהמפרטאתהשירותיםשהנךזכאילהם,אתהזכויות
והחובותההדדיותשלךושל"שגריר".
.1

"שגריר"תיתןלךשירותי"עזרהראשונה"כמפורטבכתבהשירות)להלן"שירותי
הרכב"(במשך24שעותביממה,בכליוםבשנהפרטליוםהכיפורים).בכפוףלמגבלות
ביטחוניותכמפורטבסעיףא.(.2.בערביוםהכיפוריםלאיינתנושירותיםשלוששעות
לפניתחילתוובמוצאייוםהכיפורים,יחודשושירותיהרכבשלוששעותלאחרסיומו.

.2

השירותיםיינתנובתוךתחוםהגבולותהטריטוריאלייםשלמדינתישראלובתוךתחומי
יהודהשומרוןורצועתעזה)למעטשטחיהאוטונומיה(,שהכניסהאליהםאינהאסורה
ומוגבלתבאותוזמןע"ירשותמוסמכתכלשהי.

.3

כמנוי"שגריר",הנךזכאילקבלאתשירותיהרכבהבאיםללאתמורהוללאהגבלה
שלמס'פניותיךבמשךתקופתהמנוי.
א .גרירתהמכונית–בהתאםלתנאיםהבאים:
 .1הגרירהתהיהמכלמקוםבמדינתישראל,לכלמקוםבמדינתישראל,בהתאם
לאמורבסעיףא2.לעיל.
 .2קייםצורךלגרוראתהמכוניתכתוצאהמהיותהמכוניתבלתיניתנתלהפעלה
עקבתאונתדרכים,אוגניבהאותקלהשמקורהברכבושישבהלהשבית
אתהרכב.
 .3איןבאפשרות"שגריר"להתניעאתהמכוניתאולבצעבהתיקוןדרךבמקום.
 .4המכוניתנמצאתעלדרךוניתנתלגרירהמיידיתעלידיגוררתיקני.דרך
משמעותהכבישאספלטאודרךשנסללהלצורךתנועתכלירכבפרטיים,
מקוםחניהמוסדראומקוםחניהפרטי.
" .5שגריר"לאתגרוראתהמכוניתממוסךאומרדיוסשל50מטרממוסך.
" .6שגריר"לאתיתןשירותאםהצורךבמתןהשירותנובעמהטיפולשלגורם
לאמוסמךברכבאומעיסוקבספורטתחרותי.
ב .התנעתהמכונית
ג .תיקונידרךקלים–)החלפיםיהיועלחשבונך(.
ד .חילוץהמכונית–חילוציםקליםממקומותהסמוכיםלכביש,כתוצאהמתאונת
דרכים,גניבהאותקלהשמקורהברכבושישבהלהשביתאתהרכבובלבדשמשך
החילוץלאיעלהעל20דקות,וניתןלבצעוע"יגוררתקניוהציודשבו,ללאסיוע
שלגורריםאחריםאוכליעזר.חילוץהנובעמכלסיבהאחרת,לרבותשקיעת
הרכב,יינתןתמורתתשלוםמוזללמנויבהתאםלסעיףג'.

.4

הגעתרכבהשירותלרכבךתתבצעתוךפרקזמןשלאיעלהעלחמששעותממועד
מסירתכלהפרטיםהנדרשיםלמתןהשרות,אלאאםתואםעמךאחרת.

.5

שירותיהרכביינתנולךולכלמישיחזיקבמכוניתמטעמךוברשותך.

.6

המנוישלךב"שגריר"הואאישיואינוניתןלהעברה.

.7

במקרהשלמכירתמכוניתךיפוגתוקפושלכתבהשירותלגביאותהמכונית.

.8

הנךזכאירקלגרירהאחתללאתמורהאוהתנעהאחתללאתמורהבגיןמקרה,או
שורתמקריםהקשוריםקשרסיבתיהאחדלשני.במקרהשלמחלוקתיועברהנושא
להכרעתשמאירכבמוסמך.במקרהשהשמאייפסוקשלאהיהקשרסיבתיביןהמקרים,
תישא"שגריר"בשכרטרחתהשמאי.במקרהשהשמאייפסוקשהיהקשרסיבתיבין
המקרים,ישאהמנויבשכרטרחתהשמאי.עדהכרעתהשמאי,יינתןתשלוםדחויעל
ידיהמנוי.

.9

שירותירכבלרכבעמוסאולרכבשאינוניתןלהפעלהעקבתקראותקריםבגלגלים
יינתנותמורתתשלוםבהתאםלסעיףג'.

.10

שירותיגרירהיינתנובתנאישתימצאאפשרותגישהישירהלגוררתיקני.

.12

המנויישאבמלואהעלותשתחולעלכליהשירותלצורךכניסהלמגרשחנייהבתשלום
ו/אומעברבכבישיאגרהלצורךמתןשירותבתוספתדמיטיפולשלאיעלועל.₪15

.13

שירותלרכב4x4יינתןבהתאםלתנאיכתבהשירותכהגדרתםבפרקא'לעיל.שירותי
חילוץו/אושירותידרךוגרירהשלאעלדרךסלולהיינתנולמנויתמורתתשלוםבהתאם
לסעיףג'וזמןהגעתרכבהשירותיהיהבהתאםלנסיבותהמקרה.

.14

"שגריר"לבדהתבחראתסוגהשירותהנחוץמביןשירותיהרכב.

.1

א .כמנוי"שגריר"הנךרשאילהחליףאתהמכוניתנושאתהמנויבכלעתשתקופת
המנוישלךבתוקף,ללאתמורה,פרטלתשלוםבסך₪35לחברהעבורהוצאותיה
לביצועהשינוי.
ב .הצהרותיךוהתחייבותיךעלפיכתבשירותזה,זכויותיהוחובותיהשל"שגריר"
ביחסלמכוניתךיחולועלהמכוניתהחדשה.

.2

ביטולמנוי"שגריר"שנכללבפוליסתהביטוח,עקבביטולהפוליסהבשלנזקמוחלט
אוגניבה,לאיזכהאותךבהחזרפרמיהבכפוףלדיווחע"יחברתהביטוח.

ב.

הזמנתוקבלתשירות

ה.

שמירתהמכוניתוסיוםביצועהשירות

.1

שירותיהרכביינתנולךלאחרשמסרתאתהאומישהומטעמךאתמלואהפרטים
הדרושיםלמתןהשרותל"שגריר",לאחדממוקדיהתפעולהמפורטיםלהלןאולמשרדיה.

.1

.2

א .במידהשפרטימכוניתךלאיופיעוברישומי"שגריר"כמנויבתוקף",שגריר"לא
תהיהחייבתלמתןללאתמורהשלשירותירכבלמכוניתך,כלעודלאהצגת
מסמךברתוקףהמעידעלזכאותךלקבלתשירותירכבומסמךנוסףהמאפשר
אתזיהויך.

הנךאחראילשמירתמכוניתךעדלקבלתשירותיהרכב.כלנזקאואובדןאוחוסר
שיגרמולמכוניתאולתכולתהעדהגעתרכבהשירותלמכוניתךותחילתמתןשירות,
יהיובאחריותךולאבאחריות"שגריר"".שגריר"אינהאחראיתלדבריערךשהושארו
במכוניתךבמידהשאינךמתלווהלרכבהשירות.

.2

"שגריר"אחראיתלשמירתהמכוניתמתחילתמתןהשירותועדלסיוםמתןהשירותעל
ידה.סיוםשירותגרירהמשמעותו–הבאתמכוניתךלמקוםשציינת.בחרתלהשאיר
אתהמפתחותברכבו/אוהוריתל"שגריר"להשאירםברכבלאחרסיוםביצועהשירות,
תחולהאחריותעלכלהמשתמעמכךעליך.

.3

"שגריר"רשאיתלהשאיראתמכוניתךבמקוםשצויןעלידךוהאחריותלקבלתה
ושמירתהמאותומועדתהיהעלאחריותך,ביןאםהיהמישיקבלאתהרכבוביןאם
לא.

.4

במידהולאניתןלהביאאתמכוניתך–באשמת"שגריר"–בשעותהעבודהלמוסך
אליוביקשתלגררה,תדאג"שגריר"לשמירתהמכוניתוהבאתהלמוסךלמחרת)למעט
מקרהשלשבתוחג(הוצאותהאחסנהשלמכוניתבמקרהכזהיחולועל"שגריר".

.5

במידהולאניתןלהביאאתמכוניתך)שלאבאשמת"שגריר"(בשעותהעבודה,ליעד
אליוביקשתלגרוראתהרכבובחרתלהשתמשבשירותיהאחסנהוהגרירההשניה
של"שגריר",יינתנולךשירותיםאלהתמורתתשלוםמוזלביחסלתעריפיםהרלוונטיים
של"שגריר"באותומועד.

ו.

נזקים

.1

"שגריר"תפצהאותךעלכלנזקישירשיגרםלמכוניתךכתוצאהממתןשירותירכב,
בכפוףלכלדין.פיצוייינתןרקאםהמנוייאפשרל"שגריר"אתבדיקתהרכבלפני
תיקונוולאיאוחרמ–14יוםמיוםקרותהנזק.

.2

בקרותנזקאואובדןכלשהוכתוצאהממתןשירותירכב,עליךלהודיעעלכךל"שגריר"
בהקדםהאפשרי.

.3

עליךלהמציאל"שגריר"בכלההקדםפירוטבכתבעלכלהנזקים,החפצים,אופרטי
הרכושהנדרשיםעלידך.

.4

הנךחייבלאפשרלנציגי"שגריר"בדיקהמיידיתאובכלמועדסבירשיקבעעלידי
"שגריר",שלהנזקאוהאובדןולהושיטכלעזרהסבירהבנסיבותהענייןשתידרש
בהקשרלכך.

.5

לאתוצאעלידךכלהוצאהלשםתיקוןנזקבליהסכמהבכתבשל"שגריר",וזאת
בתנאישתינתןתוךזמןסביר,בהתאםלנסיבות.
תקופתהמנויותוקףהתחייבויותעלפיכתבהשירות

ב" .שגריר"תעניקשירותירכבלכלהטועןשהינונמנהעלמנויי"שגריר"ולאהציג
מסמךהמעידעלזכאותו,כנגדתשלוםהוצאותהשירותבמקום,לפיתעריפי
החברהללקוחותשאינםמופיעיםברישומיהחברה.
ג.

הסכוםשיגבהעבורהשירותיוחזרלךתוך30יוםממועדהמצאתםלמשרד
"שגריר"שלהמסמכיםהבאים:
 (1תצלוםמסמךברתוקףאופוליסתהביטוחהמזכהאותךבשירותי"שגריר"
שהיובריתוקףבמועדביצועהשירות.
 (2קבלהעלהסכוםשנגבהממך.מהסכוםשיוחזרלךתפחית"שגריר"את
הוצאותיההמנהליותהכרוכותבהחזרבסך.₪35

ד .במידהוהמנויהזמיןשירותכלשהואוהחברהפעלהלמתןהשירות,הריבמידה
והשירותלאניתןמסיבותהקשורותלמנויושאינןתלויותבחברה,יחויבהמנוי
בתשלוםאםיזמיןמהחברהשירותנוסףבגיןאותןנסיבות.
ה" .שגריר"רשאית,לפישיקולדעתהבמועדיםשתמצאלנכוןועלמנתלקצראת
משךההמתנהלשירות,להודיעלמנויכי"שגריר"מאפשרתלו)לגביהשירות
המסויםשהוזמןובאותומועד(להזמיןאתהשירותשהמנויזכאילולפיכתב
השירות,מכלגורםאחרשיבחרהמנויעלאחריותו.במקרהכזהתחזיר"שגריר"
למנויאתהתשלוםששילםלאותוגורם,וזאתכנגדהצגתחשבוניתמסכדין,ובלבד
שהסכוםששולםתואםואושרמראשואינועולהעלהתעריפיםהתקפיםשל
"שגריר"לביצועאותושירותבמועדהרלבנטיושהשירותנכללבמסגרתהשירותים
הניתניםלמנויללאתשלום.
ג.

הרחבותכתבהשירות

המנוייוכללקבלתמורתתשלוםשישולםבמעמדמתןהשירותאתהשירותיםהבאים:
.1

שירותבמקרהשלקלקול/אובדןמפתחות/שלט/מקודד)מפתחאימובילייזר(הרכב
אוהשארתםבתוךהרכב.

.2

שירותאספקתדלק–במקרהשהרכבנתקעללאדלקועלמנתלאפשרלולהגיע
בנסיעהלתחנתדלקקרובה.למחירהשירותיתווסףמחירהדלק.

.3

גרירתרכבעמוסאושירותלרכבשאינוניתןלהפעלהעקבתקר/יםאונזקבגלגל/ים.

.4

גרירתרכבממוסךלמוסךאולכליעדמבוקשבהתאםלסעיףא'.2

ז.

.5

גרירתרכבשהורדמהכבישע"ירשותמוסמכתאורכבללארישוישנתי.

.1

.6

שירותהוצאתרכבמחניוןאוכלפעולהאחרתהנדרשתעלמנתלאפשראתגרירתו
שלהרכבעלידיגוררתיקני.

תקופתהמנויהנהבהתאםלתאריכיהתוקףבפוליסתהביטוחובלבדשאיןמדובר
בתוספת/הרחבהשלפוליסתהביטוח.

.2

.7

שירותמפוצל–בחרהמנוילפצלאתהשירות,יחשבהמשךהשירותכשירותנוסף
ובתשלוםבגיןאותהתקלהובגינויזוכההמנויבהנחהשל20%ממחירון"שגריר".

כיסוי"שגריר"שנובעמתוספתהרחבהלפוליסתהביטוחיכנסלתוקףרקלאחרשחלפו
10ימיםמיוםהוצאתהכיסוי,זאתובלבדשהכיסוילאהוצארטרואקטיבית.

.3

"שגריר"אינהחייבתלחדשאתהמנוילתקופהאותקופותשירותנוספות.

.8

החלפתנורותברכבוזאתבמידהשהנורההמתאימהקיימתבמלאיניידתהשירות.

.4

.9

שירותיאחסנהושמירהעלהרכבבאחדממגרשיהחברה.העברתהרכבלמגרש
והחזרתובאחריותהמנוי.

"שגריר"רשאיתלסרבלקבלכמנוירכבזהאואחרמבלישתחויבבמתןנימוקיםוכן
יכולה"שגריר"לקבלרכבכמנויבהסתייגותאובהגבלותמסוימותבתנאישהדבר
הוסכםעםהמנוימראש.

.10

חילוציםהנובעיםכתוצאהמשקיעתהרכבאושאינםכלוליםבסעיפים
א'3ו–א'.13

ח.

הצהרותהמנויוהתחייבויותיו

.1

המנוימצהיר:
א .כיפרטיהרכבהמפורטיםהםאלהשנמסרועלידובמישריןאובאמצעותסוכן/חברת
הביטוחוכיפרטיםאלהנכונים.
ב .כיידועלוכיכתבשירותזהנערךבהסכמתובהסתמךעלהפרטיםהנ"לובכפוף
להם.
ג .כיכתבהשירותותנאיומהוויםחוזהבינולבין"שגריר".
ד .המכוניתניתנתלהפעלהבשעתההתקשרותעם"שגריר".
ה .כיידועלושפניהלגורםאחרלצורךקבלתהשירות,ללאקבלתאישורמוקדם
לכךומראשמ"שגריר"לאתזכהאותובהחזרהוצאות,אוחלקמהם,אובכל
תשלוםאחר,גםאםיהיהזכאילקבלאתהשירותמ"שגריר"אילופנהאליה.
ו .כיידועלושבמקרהשלחריגהמהאמורבסעיףא,4.יוכללקבלשירותמגורםאחר
עלאחריותוולקבלהחזרהוצאותבגיןהשירותיםשהיהזכאילהם,אךלאיותר
ממחירון"שגריר"שבתוקף,ובלבדשהודיעל"שגריר")לפניהזמנתהשירותמהגורם
האחר(עלביטולהצורךבמתןהשירותעלידי"שגריר"בהתאםלסעיףב2.ה.
ז .כיידועלושכלהסכומיםהמפורטיםבכתבשירותזהצמודיםלמדדהמחירים
לצרכןהידועלחודש.01–2004

.2

המנוימתחייבכדלקמן:
א .לנקוטבאמצעיזהירותסביריםכדילמנועמכלמישאינוזכאילכךלקבלשירותי
רכבמ"שגריר"עבורהמנויאובשמו.
ב .לנקוטבאמצעיזהירותסביריםלמניעתמעשהאואירועשכתוצאהמהםתהא
"שגריר"חייבתלתתלךשירותירכב.
ג .להחזירל"שגריר"אתההוצאותשהוציאהלגרירתהמכוניתלפיחשבון"שגריר"
בכלמקרהשתקבלפיצויאושיפוימצדג'כלשהועבורביצועאותהגרירה.
ד .להודיעל"שגריר"עלקבלתכספיםכנ"ל.
ה .לאפשרל"שגריר"לגבותבשמךובמקומךאתהוצאותהגרירההנ"להמגיעותלך
מצדג'כלשהואולשםכךהינךמסכיםליפותאתכוחהשל"שגריר"לגבותאת
אותםהכספים.
ו .להחזירל"שגריר"אתהוצאותהשירות/יםשסופק/ולובמידהשיסתברכילאהיה
זכאילשירותעקבקיצורתוקףהמנויאוביטולו.
ז .לקייםאתכלשארהתחייבויותיךכמפורטבכתבשירותזה.
ח .להימנעמלהזמיןשירותירכבבעתשהרכבניתןלהפעלהמבחינהמכנית.הזמין
המנוישירותונותןהשירותקבעשהרכבניתןהיהלהפעלהמבחינהמכניתלפני
מתןהשירות,יחויבהמנויבתשלוםלפימחירון"שגריר"ובהנחהשל20%ממנו,
בגיןהפעלתסרק.

לנוחותךחיוגמקוצר  * 8888:מוקדארצי,טל' 03–5578888:פקס03–5584124:
חיוגממרכזיהפרטית 1–222–8888:דוא"לmail@shagrir.co.il :

ביטוח10

א.

מהותהשירותים

.11

שירותיהתנעהותיקונידרךיינתנובתנאישתימצאאפשרותגישהישירהלניידתתיקוני
דרךתיקנית.

ד.

ביטולהמנוי/החלפתהמכונית

.5

"שגריר"רשאיתלבטלאתהמנוימבלישתחויבבמתןנימוקיםבהודעהמוקדמתשל
21יום.במקרהכזהיזוכההמנויבחלקהיחסישלדמיהמנויבהתאםלתקופהשנשארה
עדתוםהתקופההמקורית.

שירותידרךוגרירה

)כפוףלרכישתהכיסויבפוליסתהביטוח(

כתבשירות

מהדורה02.2011

מסמךזהמהווהאתכתבהשירותשבינךלבין"קבוצתשגרירשירותירכבבע"מ")הנקראת
לשםקיצור"שגריר"(כתבשירותזהמפרטאתהשירותיםשהנךזכאילהם,אתהזכויות
והחובותההדדיותשלךושל"שגריר".
.1

"שגריר"תיתןלךשירותי"עזרהראשונה"כמפורטבכתבהשירות)להלן"שירותי
הרכב"(במשך24שעותביממה,בכליוםבשנהפרטליוםהכיפורים).בכפוףלמגבלות
ביטחוניותכמפורטבסעיףא.(.2.בערביוםהכיפוריםלאיינתנושירותיםשלוששעות
לפניתחילתוובמוצאייוםהכיפורים,יחודשושירותיהרכבשלוששעותלאחרסיומו.

.2

השירותיםיינתנובתוךתחוםהגבולותהטריטוריאלייםשלמדינתישראלובתוךתחומי
יהודהשומרוןורצועתעזה)למעטשטחיהאוטונומיה(,שהכניסהאליהםאינהאסורה
ומוגבלתבאותוזמןע"ירשותמוסמכתכלשהי.

.3

כמנוי"שגריר",הנךזכאילקבלאתשירותיהרכבהבאיםללאתמורהוללאהגבלה
שלמס'פניותיךבמשךתקופתהמנוי.
א .גרירתהמכונית–בהתאםלתנאיםהבאים:
 .1הגרירהתהיהמכלמקוםבמדינתישראל,לכלמקוםבמדינתישראל,בהתאם
לאמורבסעיףא2.לעיל.
 .2קייםצורךלגרוראתהמכוניתכתוצאהמהיותהמכוניתבלתיניתנתלהפעלה
עקבתאונתדרכים,אוגניבהאותקלהשמקורהברכבושישבהלהשבית
אתהרכב.
 .3איןבאפשרות"שגריר"להתניעאתהמכוניתאולבצעבהתיקוןדרךבמקום.
 .4המכוניתנמצאתעלדרךוניתנתלגרירהמיידיתעלידיגוררתיקני.דרך
משמעותהכבישאספלטאודרךשנסללהלצורךתנועתכלירכבפרטיים,
מקוםחניהמוסדראומקוםחניהפרטי.
" .5שגריר"לאתגרוראתהמכוניתממוסךאומרדיוסשל50מטרממוסך.
" .6שגריר"לאתיתןשירותאםהצורךבמתןהשירותנובעמהטיפולשלגורם
לאמוסמךברכבאומעיסוקבספורטתחרותי.
ב .התנעתהמכונית
ג .תיקונידרךקלים–)החלפיםיהיועלחשבונך(.
ד .חילוץהמכונית–חילוציםקליםממקומותהסמוכיםלכביש,כתוצאהמתאונת
דרכים,גניבהאותקלהשמקורהברכבושישבהלהשביתאתהרכבובלבדשמשך
החילוץלאיעלהעל20דקות,וניתןלבצעוע"יגוררתקניוהציודשבו,ללאסיוע
שלגורריםאחריםאוכליעזר.חילוץהנובעמכלסיבהאחרת,לרבותשקיעת
הרכב,יינתןתמורתתשלוםמוזללמנויבהתאםלסעיףג'.

.4

הגעתרכבהשירותלרכבךתתבצעתוךפרקזמןשלאיעלהעלחמששעותממועד
מסירתכלהפרטיםהנדרשיםלמתןהשרות,אלאאםתואםעמךאחרת.

.5

שירותיהרכביינתנולךולכלמישיחזיקבמכוניתמטעמךוברשותך.

.6

המנוישלךב"שגריר"הואאישיואינוניתןלהעברה.

.7

במקרהשלמכירתמכוניתךיפוגתוקפושלכתבהשירותלגביאותהמכונית.

.8

הנךזכאירקלגרירהאחתללאתמורהאוהתנעהאחתללאתמורהבגיןמקרה,או
שורתמקריםהקשוריםקשרסיבתיהאחדלשני.במקרהשלמחלוקתיועברהנושא
להכרעתשמאירכבמוסמך.במקרהשהשמאייפסוקשלאהיהקשרסיבתיביןהמקרים,
תישא"שגריר"בשכרטרחתהשמאי.במקרהשהשמאייפסוקשהיהקשרסיבתיבין
המקרים,ישאהמנויבשכרטרחתהשמאי.עדהכרעתהשמאי,יינתןתשלוםדחויעל
ידיהמנוי.

.9

שירותירכבלרכבעמוסאולרכבשאינוניתןלהפעלהעקבתקראותקריםבגלגלים
יינתנותמורתתשלוםבהתאםלסעיףג'.

.10

שירותיגרירהיינתנובתנאישתימצאאפשרותגישהישירהלגוררתיקני.

.12

המנויישאבמלואהעלותשתחולעלכליהשירותלצורךכניסהלמגרשחנייהבתשלום
ו/אומעברבכבישיאגרהלצורךמתןשירותבתוספתדמיטיפולשלאיעלועל.₪15

.13

שירותלרכב4x4יינתןבהתאםלתנאיכתבהשירותכהגדרתםבפרקא'לעיל.שירותי
חילוץו/אושירותידרךוגרירהשלאעלדרךסלולהיינתנולמנויתמורתתשלוםבהתאם
לסעיףג'וזמןהגעתרכבהשירותיהיהבהתאםלנסיבותהמקרה.

.14

"שגריר"לבדהתבחראתסוגהשירותהנחוץמביןשירותיהרכב.

.1

א .כמנוי"שגריר"הנךרשאילהחליףאתהמכוניתנושאתהמנויבכלעתשתקופת
המנוישלךבתוקף,ללאתמורה,פרטלתשלוםבסך₪35לחברהעבורהוצאותיה
לביצועהשינוי.
ב .הצהרותיךוהתחייבותיךעלפיכתבשירותזה,זכויותיהוחובותיהשל"שגריר"
ביחסלמכוניתךיחולועלהמכוניתהחדשה.

.2

ביטולמנוי"שגריר"שנכללבפוליסתהביטוח,עקבביטולהפוליסהבשלנזקמוחלט
אוגניבה,לאיזכהאותךבהחזרפרמיהבכפוףלדיווחע"יחברתהביטוח.

ב.

הזמנתוקבלתשירות

ה.

שמירתהמכוניתוסיוםביצועהשירות

.1

שירותיהרכביינתנולךלאחרשמסרתאתהאומישהומטעמךאתמלואהפרטים
הדרושיםלמתןהשרותל"שגריר",לאחדממוקדיהתפעולהמפורטיםלהלןאולמשרדיה.

.1

.2

א .במידהשפרטימכוניתךלאיופיעוברישומי"שגריר"כמנויבתוקף",שגריר"לא
תהיהחייבתלמתןללאתמורהשלשירותירכבלמכוניתך,כלעודלאהצגת
מסמךברתוקףהמעידעלזכאותךלקבלתשירותירכבומסמךנוסףהמאפשר
אתזיהויך.

הנךאחראילשמירתמכוניתךעדלקבלתשירותיהרכב.כלנזקאואובדןאוחוסר
שיגרמולמכוניתאולתכולתהעדהגעתרכבהשירותלמכוניתךותחילתמתןשירות,
יהיובאחריותךולאבאחריות"שגריר"".שגריר"אינהאחראיתלדבריערךשהושארו
במכוניתךבמידהשאינךמתלווהלרכבהשירות.

.2

"שגריר"אחראיתלשמירתהמכוניתמתחילתמתןהשירותועדלסיוםמתןהשירותעל
ידה.סיוםשירותגרירהמשמעותו–הבאתמכוניתךלמקוםשציינת.בחרתלהשאיר
אתהמפתחותברכבו/אוהוריתל"שגריר"להשאירםברכבלאחרסיוםביצועהשירות,
תחולהאחריותעלכלהמשתמעמכךעליך.

.3

"שגריר"רשאיתלהשאיראתמכוניתךבמקוםשצויןעלידךוהאחריותלקבלתה
ושמירתהמאותומועדתהיהעלאחריותך,ביןאםהיהמישיקבלאתהרכבוביןאם
לא.

.4

במידהולאניתןלהביאאתמכוניתך–באשמת"שגריר"–בשעותהעבודהלמוסך
אליוביקשתלגררה,תדאג"שגריר"לשמירתהמכוניתוהבאתהלמוסךלמחרת)למעט
מקרהשלשבתוחג(הוצאותהאחסנהשלמכוניתבמקרהכזהיחולועל"שגריר".

.5

במידהולאניתןלהביאאתמכוניתך)שלאבאשמת"שגריר"(בשעותהעבודה,ליעד
אליוביקשתלגרוראתהרכבובחרתלהשתמשבשירותיהאחסנהוהגרירההשניה
של"שגריר",יינתנולךשירותיםאלהתמורתתשלוםמוזלביחסלתעריפיםהרלוונטיים
של"שגריר"באותומועד.

ו.

נזקים

.1

"שגריר"תפצהאותךעלכלנזקישירשיגרםלמכוניתךכתוצאהממתןשירותירכב,
בכפוףלכלדין.פיצוייינתןרקאםהמנוייאפשרל"שגריר"אתבדיקתהרכבלפני
תיקונוולאיאוחרמ–14יוםמיוםקרותהנזק.

.2

בקרותנזקאואובדןכלשהוכתוצאהממתןשירותירכב,עליךלהודיעעלכךל"שגריר"
בהקדםהאפשרי.

.3

עליךלהמציאל"שגריר"בכלההקדםפירוטבכתבעלכלהנזקים,החפצים,אופרטי
הרכושהנדרשיםעלידך.

.4

הנךחייבלאפשרלנציגי"שגריר"בדיקהמיידיתאובכלמועדסבירשיקבעעלידי
"שגריר",שלהנזקאוהאובדןולהושיטכלעזרהסבירהבנסיבותהענייןשתידרש
בהקשרלכך.

.5

לאתוצאעלידךכלהוצאהלשםתיקוןנזקבליהסכמהבכתבשל"שגריר",וזאת
בתנאישתינתןתוךזמןסביר,בהתאםלנסיבות.
תקופתהמנויותוקףהתחייבויותעלפיכתבהשירות

ב" .שגריר"תעניקשירותירכבלכלהטועןשהינונמנהעלמנויי"שגריר"ולאהציג
מסמךהמעידעלזכאותו,כנגדתשלוםהוצאותהשירותבמקום,לפיתעריפי
החברהללקוחותשאינםמופיעיםברישומיהחברה.
ג.

הסכוםשיגבהעבורהשירותיוחזרלךתוך30יוםממועדהמצאתםלמשרד
"שגריר"שלהמסמכיםהבאים:
 (1תצלוםמסמךברתוקףאופוליסתהביטוחהמזכהאותךבשירותי"שגריר"
שהיובריתוקףבמועדביצועהשירות.
 (2קבלהעלהסכוםשנגבהממך.מהסכוםשיוחזרלךתפחית"שגריר"את
הוצאותיההמנהליותהכרוכותבהחזרבסך.₪35

ד .במידהוהמנויהזמיןשירותכלשהואוהחברהפעלהלמתןהשירות,הריבמידה
והשירותלאניתןמסיבותהקשורותלמנויושאינןתלויותבחברה,יחויבהמנוי
בתשלוםאםיזמיןמהחברהשירותנוסףבגיןאותןנסיבות.
ה" .שגריר"רשאית,לפישיקולדעתהבמועדיםשתמצאלנכוןועלמנתלקצראת
משךההמתנהלשירות,להודיעלמנויכי"שגריר"מאפשרתלו)לגביהשירות
המסויםשהוזמןובאותומועד(להזמיןאתהשירותשהמנויזכאילולפיכתב
השירות,מכלגורםאחרשיבחרהמנויעלאחריותו.במקרהכזהתחזיר"שגריר"
למנויאתהתשלוםששילםלאותוגורם,וזאתכנגדהצגתחשבוניתמסכדין,ובלבד
שהסכוםששולםתואםואושרמראשואינועולהעלהתעריפיםהתקפיםשל
"שגריר"לביצועאותושירותבמועדהרלבנטיושהשירותנכללבמסגרתהשירותים
הניתניםלמנויללאתשלום.
ג.

הרחבותכתבהשירות

המנוייוכללקבלתמורתתשלוםשישולםבמעמדמתןהשירותאתהשירותיםהבאים:
.1

שירותבמקרהשלקלקול/אובדןמפתחות/שלט/מקודד)מפתחאימובילייזר(הרכב
אוהשארתםבתוךהרכב.

.2

שירותאספקתדלק–במקרהשהרכבנתקעללאדלקועלמנתלאפשרלולהגיע
בנסיעהלתחנתדלקקרובה.למחירהשירותיתווסףמחירהדלק.

.3

גרירתרכבעמוסאושירותלרכבשאינוניתןלהפעלהעקבתקר/יםאונזקבגלגל/ים.

.4

גרירתרכבממוסךלמוסךאולכליעדמבוקשבהתאםלסעיףא'.2

ז.

.5

גרירתרכבשהורדמהכבישע"ירשותמוסמכתאורכבללארישוישנתי.

.1

.6

שירותהוצאתרכבמחניוןאוכלפעולהאחרתהנדרשתעלמנתלאפשראתגרירתו
שלהרכבעלידיגוררתיקני.

תקופתהמנויהנהבהתאםלתאריכיהתוקףבפוליסתהביטוחובלבדשאיןמדובר
בתוספת/הרחבהשלפוליסתהביטוח.

.2

.7

שירותמפוצל–בחרהמנוילפצלאתהשירות,יחשבהמשךהשירותכשירותנוסף
ובתשלוםבגיןאותהתקלהובגינויזוכההמנויבהנחהשל20%ממחירון"שגריר".

כיסוי"שגריר"שנובעמתוספתהרחבהלפוליסתהביטוחיכנסלתוקףרקלאחרשחלפו
10ימיםמיוםהוצאתהכיסוי,זאתובלבדשהכיסוילאהוצארטרואקטיבית.

.3

"שגריר"אינהחייבתלחדשאתהמנוילתקופהאותקופותשירותנוספות.

.8

החלפתנורותברכבוזאתבמידהשהנורההמתאימהקיימתבמלאיניידתהשירות.

.4

.9

שירותיאחסנהושמירהעלהרכבבאחדממגרשיהחברה.העברתהרכבלמגרש
והחזרתובאחריותהמנוי.

"שגריר"רשאיתלסרבלקבלכמנוירכבזהאואחרמבלישתחויבבמתןנימוקיםוכן
יכולה"שגריר"לקבלרכבכמנויבהסתייגותאובהגבלותמסוימותבתנאישהדבר
הוסכםעםהמנוימראש.

.10

חילוציםהנובעיםכתוצאהמשקיעתהרכבאושאינםכלוליםבסעיפים
א'3ו–א'.13

ח.

הצהרותהמנויוהתחייבויותיו

.1

המנוימצהיר:
א .כיפרטיהרכבהמפורטיםהםאלהשנמסרועלידובמישריןאובאמצעותסוכן/חברת
הביטוחוכיפרטיםאלהנכונים.
ב .כיידועלוכיכתבשירותזהנערךבהסכמתובהסתמךעלהפרטיםהנ"לובכפוף
להם.
ג .כיכתבהשירותותנאיומהוויםחוזהבינולבין"שגריר".
ד .המכוניתניתנתלהפעלהבשעתההתקשרותעם"שגריר".
ה .כיידועלושפניהלגורםאחרלצורךקבלתהשירות,ללאקבלתאישורמוקדם
לכךומראשמ"שגריר"לאתזכהאותובהחזרהוצאות,אוחלקמהם,אובכל
תשלוםאחר,גםאםיהיהזכאילקבלאתהשירותמ"שגריר"אילופנהאליה.
ו .כיידועלושבמקרהשלחריגהמהאמורבסעיףא,4.יוכללקבלשירותמגורםאחר
עלאחריותוולקבלהחזרהוצאותבגיןהשירותיםשהיהזכאילהם,אךלאיותר
ממחירון"שגריר"שבתוקף,ובלבדשהודיעל"שגריר")לפניהזמנתהשירותמהגורם
האחר(עלביטולהצורךבמתןהשירותעלידי"שגריר"בהתאםלסעיףב2.ה.
ז .כיידועלושכלהסכומיםהמפורטיםבכתבשירותזהצמודיםלמדדהמחירים
לצרכןהידועלחודש.01–2004

.2

המנוימתחייבכדלקמן:
א .לנקוטבאמצעיזהירותסביריםכדילמנועמכלמישאינוזכאילכךלקבלשירותי
רכבמ"שגריר"עבורהמנויאובשמו.
ב .לנקוטבאמצעיזהירותסביריםלמניעתמעשהאואירועשכתוצאהמהםתהא
"שגריר"חייבתלתתלךשירותירכב.
ג .להחזירל"שגריר"אתההוצאותשהוציאהלגרירתהמכוניתלפיחשבון"שגריר"
בכלמקרהשתקבלפיצויאושיפוימצדג'כלשהועבורביצועאותהגרירה.
ד .להודיעל"שגריר"עלקבלתכספיםכנ"ל.
ה .לאפשרל"שגריר"לגבותבשמךובמקומךאתהוצאותהגרירההנ"להמגיעותלך
מצדג'כלשהואולשםכךהינךמסכיםליפותאתכוחהשל"שגריר"לגבותאת
אותםהכספים.
ו .להחזירל"שגריר"אתהוצאותהשירות/יםשסופק/ולובמידהשיסתברכילאהיה
זכאילשירותעקבקיצורתוקףהמנויאוביטולו.
ז .לקייםאתכלשארהתחייבויותיךכמפורטבכתבשירותזה.
ח .להימנעמלהזמיןשירותירכבבעתשהרכבניתןלהפעלהמבחינהמכנית.הזמין
המנוישירותונותןהשירותקבעשהרכבניתןהיהלהפעלהמבחינהמכניתלפני
מתןהשירות,יחויבהמנויבתשלוםלפימחירון"שגריר"ובהנחהשל20%ממנו,
בגיןהפעלתסרק.

לנוחותךחיוגמקוצר  * 8888:מוקדארצי,טל' 03–5578888:פקס03–5584124:
חיוגממרכזיהפרטית 1–222–8888:דוא"לmail@shagrir.co.il :

ביטוח10

א.

מהותהשירותים

.11

שירותיהתנעהותיקונידרךיינתנובתנאישתימצאאפשרותגישהישירהלניידתתיקוני
דרךתיקנית.

ד.

ביטולהמנוי/החלפתהמכונית

.5

"שגריר"רשאיתלבטלאתהמנוימבלישתחויבבמתןנימוקיםבהודעהמוקדמתשל
21יום.במקרהכזהיזוכההמנויבחלקהיחסישלדמיהמנויבהתאםלתקופהשנשארה
עדתוםהתקופההמקורית.

שירותידרךוגרירה

)כפוףלרכישתהכיסויבפוליסתהביטוח(

כתבשירות

מהדורה02.2011

מסמךזהמהווהאתכתבהשירותשבינךלבין"קבוצתשגרירשירותירכבבע"מ")הנקראת
לשםקיצור"שגריר"(כתבשירותזהמפרטאתהשירותיםשהנךזכאילהם,אתהזכויות
והחובותההדדיותשלךושל"שגריר".
.1

"שגריר"תיתןלךשירותי"עזרהראשונה"כמפורטבכתבהשירות)להלן"שירותי
הרכב"(במשך24שעותביממה,בכליוםבשנהפרטליוםהכיפורים).בכפוףלמגבלות
ביטחוניותכמפורטבסעיףא.(.2.בערביוםהכיפוריםלאיינתנושירותיםשלוששעות
לפניתחילתוובמוצאייוםהכיפורים,יחודשושירותיהרכבשלוששעותלאחרסיומו.

.2

השירותיםיינתנובתוךתחוםהגבולותהטריטוריאלייםשלמדינתישראלובתוךתחומי
יהודהשומרוןורצועתעזה)למעטשטחיהאוטונומיה(,שהכניסהאליהםאינהאסורה
ומוגבלתבאותוזמןע"ירשותמוסמכתכלשהי.

.3

כמנוי"שגריר",הנךזכאילקבלאתשירותיהרכבהבאיםללאתמורהוללאהגבלה
שלמס'פניותיךבמשךתקופתהמנוי.
א .גרירתהמכונית–בהתאםלתנאיםהבאים:
 .1הגרירהתהיהמכלמקוםבמדינתישראל,לכלמקוםבמדינתישראל,בהתאם
לאמורבסעיףא2.לעיל.
 .2קייםצורךלגרוראתהמכוניתכתוצאהמהיותהמכוניתבלתיניתנתלהפעלה
עקבתאונתדרכים,אוגניבהאותקלהשמקורהברכבושישבהלהשבית
אתהרכב.
 .3איןבאפשרות"שגריר"להתניעאתהמכוניתאולבצעבהתיקוןדרךבמקום.
 .4המכוניתנמצאתעלדרךוניתנתלגרירהמיידיתעלידיגוררתיקני.דרך
משמעותהכבישאספלטאודרךשנסללהלצורךתנועתכלירכבפרטיים,
מקוםחניהמוסדראומקוםחניהפרטי.
" .5שגריר"לאתגרוראתהמכוניתממוסךאומרדיוסשל50מטרממוסך.
" .6שגריר"לאתיתןשירותאםהצורךבמתןהשירותנובעמהטיפולשלגורם
לאמוסמךברכבאומעיסוקבספורטתחרותי.
ב .התנעתהמכונית
ג .תיקונידרךקלים–)החלפיםיהיועלחשבונך(.
ד .חילוץהמכונית–חילוציםקליםממקומותהסמוכיםלכביש,כתוצאהמתאונת
דרכים,גניבהאותקלהשמקורהברכבושישבהלהשביתאתהרכבובלבדשמשך
החילוץלאיעלהעל20דקות,וניתןלבצעוע"יגוררתקניוהציודשבו,ללאסיוע
שלגורריםאחריםאוכליעזר.חילוץהנובעמכלסיבהאחרת,לרבותשקיעת
הרכב,יינתןתמורתתשלוםמוזללמנויבהתאםלסעיףג'.

.4

הגעתרכבהשירותלרכבךתתבצעתוךפרקזמןשלאיעלהעלחמששעותממועד
מסירתכלהפרטיםהנדרשיםלמתןהשרות,אלאאםתואםעמךאחרת.

.5

שירותיהרכביינתנולךולכלמישיחזיקבמכוניתמטעמךוברשותך.

.6

המנוישלךב"שגריר"הואאישיואינוניתןלהעברה.

.7

במקרהשלמכירתמכוניתךיפוגתוקפושלכתבהשירותלגביאותהמכונית.

.8

הנךזכאירקלגרירהאחתללאתמורהאוהתנעהאחתללאתמורהבגיןמקרה,או
שורתמקריםהקשוריםקשרסיבתיהאחדלשני.במקרהשלמחלוקתיועברהנושא
להכרעתשמאירכבמוסמך.במקרהשהשמאייפסוקשלאהיהקשרסיבתיביןהמקרים,
תישא"שגריר"בשכרטרחתהשמאי.במקרהשהשמאייפסוקשהיהקשרסיבתיבין
המקרים,ישאהמנויבשכרטרחתהשמאי.עדהכרעתהשמאי,יינתןתשלוםדחויעל
ידיהמנוי.

.9

שירותירכבלרכבעמוסאולרכבשאינוניתןלהפעלהעקבתקראותקריםבגלגלים
יינתנותמורתתשלוםבהתאםלסעיףג'.

.10

שירותיגרירהיינתנובתנאישתימצאאפשרותגישהישירהלגוררתיקני.

.12

המנויישאבמלואהעלותשתחולעלכליהשירותלצורךכניסהלמגרשחנייהבתשלום
ו/אומעברבכבישיאגרהלצורךמתןשירותבתוספתדמיטיפולשלאיעלועל.₪15

.13

שירותלרכב4x4יינתןבהתאםלתנאיכתבהשירותכהגדרתםבפרקא'לעיל.שירותי
חילוץו/אושירותידרךוגרירהשלאעלדרךסלולהיינתנולמנויתמורתתשלוםבהתאם
לסעיףג'וזמןהגעתרכבהשירותיהיהבהתאםלנסיבותהמקרה.

.14

"שגריר"לבדהתבחראתסוגהשירותהנחוץמביןשירותיהרכב.

.1

א .כמנוי"שגריר"הנךרשאילהחליףאתהמכוניתנושאתהמנויבכלעתשתקופת
המנוישלךבתוקף,ללאתמורה,פרטלתשלוםבסך₪35לחברהעבורהוצאותיה
לביצועהשינוי.
ב .הצהרותיךוהתחייבותיךעלפיכתבשירותזה,זכויותיהוחובותיהשל"שגריר"
ביחסלמכוניתךיחולועלהמכוניתהחדשה.

.2

ביטולמנוי"שגריר"שנכללבפוליסתהביטוח,עקבביטולהפוליסהבשלנזקמוחלט
אוגניבה,לאיזכהאותךבהחזרפרמיהבכפוףלדיווחע"יחברתהביטוח.

ב.

הזמנתוקבלתשירות

ה.

שמירתהמכוניתוסיוםביצועהשירות

.1

שירותיהרכביינתנולךלאחרשמסרתאתהאומישהומטעמךאתמלואהפרטים
הדרושיםלמתןהשרותל"שגריר",לאחדממוקדיהתפעולהמפורטיםלהלןאולמשרדיה.

.1

.2

א .במידהשפרטימכוניתךלאיופיעוברישומי"שגריר"כמנויבתוקף",שגריר"לא
תהיהחייבתלמתןללאתמורהשלשירותירכבלמכוניתך,כלעודלאהצגת
מסמךברתוקףהמעידעלזכאותךלקבלתשירותירכבומסמךנוסףהמאפשר
אתזיהויך.

הנךאחראילשמירתמכוניתךעדלקבלתשירותיהרכב.כלנזקאואובדןאוחוסר
שיגרמולמכוניתאולתכולתהעדהגעתרכבהשירותלמכוניתךותחילתמתןשירות,
יהיובאחריותךולאבאחריות"שגריר"".שגריר"אינהאחראיתלדבריערךשהושארו
במכוניתךבמידהשאינךמתלווהלרכבהשירות.

.2

"שגריר"אחראיתלשמירתהמכוניתמתחילתמתןהשירותועדלסיוםמתןהשירותעל
ידה.סיוםשירותגרירהמשמעותו–הבאתמכוניתךלמקוםשציינת.בחרתלהשאיר
אתהמפתחותברכבו/אוהוריתל"שגריר"להשאירםברכבלאחרסיוםביצועהשירות,
תחולהאחריותעלכלהמשתמעמכךעליך.

.3

"שגריר"רשאיתלהשאיראתמכוניתךבמקוםשצויןעלידךוהאחריותלקבלתה
ושמירתהמאותומועדתהיהעלאחריותך,ביןאםהיהמישיקבלאתהרכבוביןאם
לא.

.4

במידהולאניתןלהביאאתמכוניתך–באשמת"שגריר"–בשעותהעבודהלמוסך
אליוביקשתלגררה,תדאג"שגריר"לשמירתהמכוניתוהבאתהלמוסךלמחרת)למעט
מקרהשלשבתוחג(הוצאותהאחסנהשלמכוניתבמקרהכזהיחולועל"שגריר".

.5

במידהולאניתןלהביאאתמכוניתך)שלאבאשמת"שגריר"(בשעותהעבודה,ליעד
אליוביקשתלגרוראתהרכבובחרתלהשתמשבשירותיהאחסנהוהגרירההשניה
של"שגריר",יינתנולךשירותיםאלהתמורתתשלוםמוזלביחסלתעריפיםהרלוונטיים
של"שגריר"באותומועד.

ו.

נזקים

.1

"שגריר"תפצהאותךעלכלנזקישירשיגרםלמכוניתךכתוצאהממתןשירותירכב,
בכפוףלכלדין.פיצוייינתןרקאםהמנוייאפשרל"שגריר"אתבדיקתהרכבלפני
תיקונוולאיאוחרמ–14יוםמיוםקרותהנזק.

.2

בקרותנזקאואובדןכלשהוכתוצאהממתןשירותירכב,עליךלהודיעעלכךל"שגריר"
בהקדםהאפשרי.

.3

עליךלהמציאל"שגריר"בכלההקדםפירוטבכתבעלכלהנזקים,החפצים,אופרטי
הרכושהנדרשיםעלידך.

.4

הנךחייבלאפשרלנציגי"שגריר"בדיקהמיידיתאובכלמועדסבירשיקבעעלידי
"שגריר",שלהנזקאוהאובדןולהושיטכלעזרהסבירהבנסיבותהענייןשתידרש
בהקשרלכך.

.5

לאתוצאעלידךכלהוצאהלשםתיקוןנזקבליהסכמהבכתבשל"שגריר",וזאת
בתנאישתינתןתוךזמןסביר,בהתאםלנסיבות.
תקופתהמנויותוקףהתחייבויותעלפיכתבהשירות

ב" .שגריר"תעניקשירותירכבלכלהטועןשהינונמנהעלמנויי"שגריר"ולאהציג
מסמךהמעידעלזכאותו,כנגדתשלוםהוצאותהשירותבמקום,לפיתעריפי
החברהללקוחותשאינםמופיעיםברישומיהחברה.
ג.

הסכוםשיגבהעבורהשירותיוחזרלךתוך30יוםממועדהמצאתםלמשרד
"שגריר"שלהמסמכיםהבאים:
 (1תצלוםמסמךברתוקףאופוליסתהביטוחהמזכהאותךבשירותי"שגריר"
שהיובריתוקףבמועדביצועהשירות.
 (2קבלהעלהסכוםשנגבהממך.מהסכוםשיוחזרלךתפחית"שגריר"את
הוצאותיההמנהליותהכרוכותבהחזרבסך.₪35

ד .במידהוהמנויהזמיןשירותכלשהואוהחברהפעלהלמתןהשירות,הריבמידה
והשירותלאניתןמסיבותהקשורותלמנויושאינןתלויותבחברה,יחויבהמנוי
בתשלוםאםיזמיןמהחברהשירותנוסףבגיןאותןנסיבות.
ה" .שגריר"רשאית,לפישיקולדעתהבמועדיםשתמצאלנכוןועלמנתלקצראת
משךההמתנהלשירות,להודיעלמנויכי"שגריר"מאפשרתלו)לגביהשירות
המסויםשהוזמןובאותומועד(להזמיןאתהשירותשהמנויזכאילולפיכתב
השירות,מכלגורםאחרשיבחרהמנויעלאחריותו.במקרהכזהתחזיר"שגריר"
למנויאתהתשלוםששילםלאותוגורם,וזאתכנגדהצגתחשבוניתמסכדין,ובלבד
שהסכוםששולםתואםואושרמראשואינועולהעלהתעריפיםהתקפיםשל
"שגריר"לביצועאותושירותבמועדהרלבנטיושהשירותנכללבמסגרתהשירותים
הניתניםלמנויללאתשלום.
ג.

הרחבותכתבהשירות

המנוייוכללקבלתמורתתשלוםשישולםבמעמדמתןהשירותאתהשירותיםהבאים:
.1

שירותבמקרהשלקלקול/אובדןמפתחות/שלט/מקודד)מפתחאימובילייזר(הרכב
אוהשארתםבתוךהרכב.

.2

שירותאספקתדלק–במקרהשהרכבנתקעללאדלקועלמנתלאפשרלולהגיע
בנסיעהלתחנתדלקקרובה.למחירהשירותיתווסףמחירהדלק.

.3

גרירתרכבעמוסאושירותלרכבשאינוניתןלהפעלהעקבתקר/יםאונזקבגלגל/ים.

.4

גרירתרכבממוסךלמוסךאולכליעדמבוקשבהתאםלסעיףא'.2

ז.

.5

גרירתרכבשהורדמהכבישע"ירשותמוסמכתאורכבללארישוישנתי.

.1

.6

שירותהוצאתרכבמחניוןאוכלפעולהאחרתהנדרשתעלמנתלאפשראתגרירתו
שלהרכבעלידיגוררתיקני.

תקופתהמנויהנהבהתאםלתאריכיהתוקףבפוליסתהביטוחובלבדשאיןמדובר
בתוספת/הרחבהשלפוליסתהביטוח.

.2

.7

שירותמפוצל–בחרהמנוילפצלאתהשירות,יחשבהמשךהשירותכשירותנוסף
ובתשלוםבגיןאותהתקלהובגינויזוכההמנויבהנחהשל20%ממחירון"שגריר".

כיסוי"שגריר"שנובעמתוספתהרחבהלפוליסתהביטוחיכנסלתוקףרקלאחרשחלפו
10ימיםמיוםהוצאתהכיסוי,זאתובלבדשהכיסוילאהוצארטרואקטיבית.

.3

"שגריר"אינהחייבתלחדשאתהמנוילתקופהאותקופותשירותנוספות.

.8

החלפתנורותברכבוזאתבמידהשהנורההמתאימהקיימתבמלאיניידתהשירות.

.4

.9

שירותיאחסנהושמירהעלהרכבבאחדממגרשיהחברה.העברתהרכבלמגרש
והחזרתובאחריותהמנוי.

"שגריר"רשאיתלסרבלקבלכמנוירכבזהאואחרמבלישתחויבבמתןנימוקיםוכן
יכולה"שגריר"לקבלרכבכמנויבהסתייגותאובהגבלותמסוימותבתנאישהדבר
הוסכםעםהמנוימראש.

.10

חילוציםהנובעיםכתוצאהמשקיעתהרכבאושאינםכלוליםבסעיפים
א'3ו–א'.13

ח.

הצהרותהמנויוהתחייבויותיו

.1

המנוימצהיר:
א .כיפרטיהרכבהמפורטיםהםאלהשנמסרועלידובמישריןאובאמצעותסוכן/חברת
הביטוחוכיפרטיםאלהנכונים.
ב .כיידועלוכיכתבשירותזהנערךבהסכמתובהסתמךעלהפרטיםהנ"לובכפוף
להם.
ג .כיכתבהשירותותנאיומהוויםחוזהבינולבין"שגריר".
ד .המכוניתניתנתלהפעלהבשעתההתקשרותעם"שגריר".
ה .כיידועלושפניהלגורםאחרלצורךקבלתהשירות,ללאקבלתאישורמוקדם
לכךומראשמ"שגריר"לאתזכהאותובהחזרהוצאות,אוחלקמהם,אובכל
תשלוםאחר,גםאםיהיהזכאילקבלאתהשירותמ"שגריר"אילופנהאליה.
ו .כיידועלושבמקרהשלחריגהמהאמורבסעיףא,4.יוכללקבלשירותמגורםאחר
עלאחריותוולקבלהחזרהוצאותבגיןהשירותיםשהיהזכאילהם,אךלאיותר
ממחירון"שגריר"שבתוקף,ובלבדשהודיעל"שגריר")לפניהזמנתהשירותמהגורם
האחר(עלביטולהצורךבמתןהשירותעלידי"שגריר"בהתאםלסעיףב2.ה.
ז .כיידועלושכלהסכומיםהמפורטיםבכתבשירותזהצמודיםלמדדהמחירים
לצרכןהידועלחודש.01–2004

.2

המנוימתחייבכדלקמן:
א .לנקוטבאמצעיזהירותסביריםכדילמנועמכלמישאינוזכאילכךלקבלשירותי
רכבמ"שגריר"עבורהמנויאובשמו.
ב .לנקוטבאמצעיזהירותסביריםלמניעתמעשהאואירועשכתוצאהמהםתהא
"שגריר"חייבתלתתלךשירותירכב.
ג .להחזירל"שגריר"אתההוצאותשהוציאהלגרירתהמכוניתלפיחשבון"שגריר"
בכלמקרהשתקבלפיצויאושיפוימצדג'כלשהועבורביצועאותהגרירה.
ד .להודיעל"שגריר"עלקבלתכספיםכנ"ל.
ה .לאפשרל"שגריר"לגבותבשמךובמקומךאתהוצאותהגרירההנ"להמגיעותלך
מצדג'כלשהואולשםכךהינךמסכיםליפותאתכוחהשל"שגריר"לגבותאת
אותםהכספים.
ו .להחזירל"שגריר"אתהוצאותהשירות/יםשסופק/ולובמידהשיסתברכילאהיה
זכאילשירותעקבקיצורתוקףהמנויאוביטולו.
ז .לקייםאתכלשארהתחייבויותיךכמפורטבכתבשירותזה.
ח .להימנעמלהזמיןשירותירכבבעתשהרכבניתןלהפעלהמבחינהמכנית.הזמין
המנוישירותונותןהשירותקבעשהרכבניתןהיהלהפעלהמבחינהמכניתלפני
מתןהשירות,יחויבהמנויבתשלוםלפימחירון"שגריר"ובהנחהשל20%ממנו,
בגיןהפעלתסרק.

לנוחותךחיוגמקוצר  * 8888:מוקדארצי,טל' 03–5578888:פקס03–5584124:
חיוגממרכזיהפרטית 1–222–8888:דוא"לmail@shagrir.co.il :

ביטוח10

א.

מהותהשירותים

.11

שירותיהתנעהותיקונידרךיינתנובתנאישתימצאאפשרותגישהישירהלניידתתיקוני
דרךתיקנית.

ד.

ביטולהמנוי/החלפתהמכונית

.5

"שגריר"רשאיתלבטלאתהמנוימבלישתחויבבמתןנימוקיםבהודעהמוקדמתשל
21יום.במקרהכזהיזוכההמנויבחלקהיחסישלדמיהמנויבהתאםלתקופהשנשארה
עדתוםהתקופההמקורית.

שירותידרךוגרירה

)כפוףלרכישתהכיסויבפוליסתהביטוח(

כתבשירות

מהדורה02.2011

מסמךזהמהווהאתכתבהשירותשבינךלבין"קבוצתשגרירשירותירכבבע"מ")הנקראת
לשםקיצור"שגריר"(כתבשירותזהמפרטאתהשירותיםשהנךזכאילהם,אתהזכויות
והחובותההדדיותשלךושל"שגריר".
.1

"שגריר"תיתןלךשירותי"עזרהראשונה"כמפורטבכתבהשירות)להלן"שירותי
הרכב"(במשך24שעותביממה,בכליוםבשנהפרטליוםהכיפורים).בכפוףלמגבלות
ביטחוניותכמפורטבסעיףא.(.2.בערביוםהכיפוריםלאיינתנושירותיםשלוששעות
לפניתחילתוובמוצאייוםהכיפורים,יחודשושירותיהרכבשלוששעותלאחרסיומו.

.2

השירותיםיינתנובתוךתחוםהגבולותהטריטוריאלייםשלמדינתישראלובתוךתחומי
יהודהשומרוןורצועתעזה)למעטשטחיהאוטונומיה(,שהכניסהאליהםאינהאסורה
ומוגבלתבאותוזמןע"ירשותמוסמכתכלשהי.

.3

כמנוי"שגריר",הנךזכאילקבלאתשירותיהרכבהבאיםללאתמורהוללאהגבלה
שלמס'פניותיךבמשךתקופתהמנוי.
א .גרירתהמכונית–בהתאםלתנאיםהבאים:
 .1הגרירהתהיהמכלמקוםבמדינתישראל,לכלמקוםבמדינתישראל,בהתאם
לאמורבסעיףא2.לעיל.
 .2קייםצורךלגרוראתהמכוניתכתוצאהמהיותהמכוניתבלתיניתנתלהפעלה
עקבתאונתדרכים,אוגניבהאותקלהשמקורהברכבושישבהלהשבית
אתהרכב.
 .3איןבאפשרות"שגריר"להתניעאתהמכוניתאולבצעבהתיקוןדרךבמקום.
 .4המכוניתנמצאתעלדרךוניתנתלגרירהמיידיתעלידיגוררתיקני.דרך
משמעותהכבישאספלטאודרךשנסללהלצורךתנועתכלירכבפרטיים,
מקוםחניהמוסדראומקוםחניהפרטי.
" .5שגריר"לאתגרוראתהמכוניתממוסךאומרדיוסשל50מטרממוסך.
" .6שגריר"לאתיתןשירותאםהצורךבמתןהשירותנובעמהטיפולשלגורם
לאמוסמךברכבאומעיסוקבספורטתחרותי.
ב .התנעתהמכונית
ג .תיקונידרךקלים–)החלפיםיהיועלחשבונך(.
ד .חילוץהמכונית–חילוציםקליםממקומותהסמוכיםלכביש,כתוצאהמתאונת
דרכים,גניבהאותקלהשמקורהברכבושישבהלהשביתאתהרכבובלבדשמשך
החילוץלאיעלהעל20דקות,וניתןלבצעוע"יגוררתקניוהציודשבו,ללאסיוע
שלגורריםאחריםאוכליעזר.חילוץהנובעמכלסיבהאחרת,לרבותשקיעת
הרכב,יינתןתמורתתשלוםמוזללמנויבהתאםלסעיףג'.

.4

הגעתרכבהשירותלרכבךתתבצעתוךפרקזמןשלאיעלהעלחמששעותממועד
מסירתכלהפרטיםהנדרשיםלמתןהשרות,אלאאםתואםעמךאחרת.

.5

שירותיהרכביינתנולךולכלמישיחזיקבמכוניתמטעמךוברשותך.

.6

המנוישלךב"שגריר"הואאישיואינוניתןלהעברה.

.7

במקרהשלמכירתמכוניתךיפוגתוקפושלכתבהשירותלגביאותהמכונית.

.8

הנךזכאירקלגרירהאחתללאתמורהאוהתנעהאחתללאתמורהבגיןמקרה,או
שורתמקריםהקשוריםקשרסיבתיהאחדלשני.במקרהשלמחלוקתיועברהנושא
להכרעתשמאירכבמוסמך.במקרהשהשמאייפסוקשלאהיהקשרסיבתיביןהמקרים,
תישא"שגריר"בשכרטרחתהשמאי.במקרהשהשמאייפסוקשהיהקשרסיבתיבין
המקרים,ישאהמנויבשכרטרחתהשמאי.עדהכרעתהשמאי,יינתןתשלוםדחויעל
ידיהמנוי.

.9

שירותירכבלרכבעמוסאולרכבשאינוניתןלהפעלהעקבתקראותקריםבגלגלים
יינתנותמורתתשלוםבהתאםלסעיףג'.

.10

שירותיגרירהיינתנובתנאישתימצאאפשרותגישהישירהלגוררתיקני.

.12

המנויישאבמלואהעלותשתחולעלכליהשירותלצורךכניסהלמגרשחנייהבתשלום
ו/אומעברבכבישיאגרהלצורךמתןשירותבתוספתדמיטיפולשלאיעלועל.₪15

.13

שירותלרכב4x4יינתןבהתאםלתנאיכתבהשירותכהגדרתםבפרקא'לעיל.שירותי
חילוץו/אושירותידרךוגרירהשלאעלדרךסלולהיינתנולמנויתמורתתשלוםבהתאם
לסעיףג'וזמןהגעתרכבהשירותיהיהבהתאםלנסיבותהמקרה.

.14

"שגריר"לבדהתבחראתסוגהשירותהנחוץמביןשירותיהרכב.

.1

א .כמנוי"שגריר"הנךרשאילהחליףאתהמכוניתנושאתהמנויבכלעתשתקופת
המנוישלךבתוקף,ללאתמורה,פרטלתשלוםבסך₪35לחברהעבורהוצאותיה
לביצועהשינוי.
ב .הצהרותיךוהתחייבותיךעלפיכתבשירותזה,זכויותיהוחובותיהשל"שגריר"
ביחסלמכוניתךיחולועלהמכוניתהחדשה.

.2

ביטולמנוי"שגריר"שנכללבפוליסתהביטוח,עקבביטולהפוליסהבשלנזקמוחלט
אוגניבה,לאיזכהאותךבהחזרפרמיהבכפוףלדיווחע"יחברתהביטוח.

ב.

הזמנתוקבלתשירות

ה.

שמירתהמכוניתוסיוםביצועהשירות

.1

שירותיהרכביינתנולךלאחרשמסרתאתהאומישהומטעמךאתמלואהפרטים
הדרושיםלמתןהשרותל"שגריר",לאחדממוקדיהתפעולהמפורטיםלהלןאולמשרדיה.

.1

.2

א .במידהשפרטימכוניתךלאיופיעוברישומי"שגריר"כמנויבתוקף",שגריר"לא
תהיהחייבתלמתןללאתמורהשלשירותירכבלמכוניתך,כלעודלאהצגת
מסמךברתוקףהמעידעלזכאותךלקבלתשירותירכבומסמךנוסףהמאפשר
אתזיהויך.

הנךאחראילשמירתמכוניתךעדלקבלתשירותיהרכב.כלנזקאואובדןאוחוסר
שיגרמולמכוניתאולתכולתהעדהגעתרכבהשירותלמכוניתךותחילתמתןשירות,
יהיובאחריותךולאבאחריות"שגריר"".שגריר"אינהאחראיתלדבריערךשהושארו
במכוניתךבמידהשאינךמתלווהלרכבהשירות.

.2

"שגריר"אחראיתלשמירתהמכוניתמתחילתמתןהשירותועדלסיוםמתןהשירותעל
ידה.סיוםשירותגרירהמשמעותו–הבאתמכוניתךלמקוםשציינת.בחרתלהשאיר
אתהמפתחותברכבו/אוהוריתל"שגריר"להשאירםברכבלאחרסיוםביצועהשירות,
תחולהאחריותעלכלהמשתמעמכךעליך.

.3

"שגריר"רשאיתלהשאיראתמכוניתךבמקוםשצויןעלידךוהאחריותלקבלתה
ושמירתהמאותומועדתהיהעלאחריותך,ביןאםהיהמישיקבלאתהרכבוביןאם
לא.

.4

במידהולאניתןלהביאאתמכוניתך–באשמת"שגריר"–בשעותהעבודהלמוסך
אליוביקשתלגררה,תדאג"שגריר"לשמירתהמכוניתוהבאתהלמוסךלמחרת)למעט
מקרהשלשבתוחג(הוצאותהאחסנהשלמכוניתבמקרהכזהיחולועל"שגריר".

.5

במידהולאניתןלהביאאתמכוניתך)שלאבאשמת"שגריר"(בשעותהעבודה,ליעד
אליוביקשתלגרוראתהרכבובחרתלהשתמשבשירותיהאחסנהוהגרירההשניה
של"שגריר",יינתנולךשירותיםאלהתמורתתשלוםמוזלביחסלתעריפיםהרלוונטיים
של"שגריר"באותומועד.

ו.

נזקים

.1

"שגריר"תפצהאותךעלכלנזקישירשיגרםלמכוניתךכתוצאהממתןשירותירכב,
בכפוףלכלדין.פיצוייינתןרקאםהמנוייאפשרל"שגריר"אתבדיקתהרכבלפני
תיקונוולאיאוחרמ–14יוםמיוםקרותהנזק.

.2

בקרותנזקאואובדןכלשהוכתוצאהממתןשירותירכב,עליךלהודיעעלכךל"שגריר"
בהקדםהאפשרי.

.3

עליךלהמציאל"שגריר"בכלההקדםפירוטבכתבעלכלהנזקים,החפצים,אופרטי
הרכושהנדרשיםעלידך.

.4

הנךחייבלאפשרלנציגי"שגריר"בדיקהמיידיתאובכלמועדסבירשיקבעעלידי
"שגריר",שלהנזקאוהאובדןולהושיטכלעזרהסבירהבנסיבותהענייןשתידרש
בהקשרלכך.

.5

לאתוצאעלידךכלהוצאהלשםתיקוןנזקבליהסכמהבכתבשל"שגריר",וזאת
בתנאישתינתןתוךזמןסביר,בהתאםלנסיבות.
תקופתהמנויותוקףהתחייבויותעלפיכתבהשירות

ב" .שגריר"תעניקשירותירכבלכלהטועןשהינונמנהעלמנויי"שגריר"ולאהציג
מסמךהמעידעלזכאותו,כנגדתשלוםהוצאותהשירותבמקום,לפיתעריפי
החברהללקוחותשאינםמופיעיםברישומיהחברה.
ג.

הסכוםשיגבהעבורהשירותיוחזרלךתוך30יוםממועדהמצאתםלמשרד
"שגריר"שלהמסמכיםהבאים:
 (1תצלוםמסמךברתוקףאופוליסתהביטוחהמזכהאותךבשירותי"שגריר"
שהיובריתוקףבמועדביצועהשירות.
 (2קבלהעלהסכוםשנגבהממך.מהסכוםשיוחזרלךתפחית"שגריר"את
הוצאותיההמנהליותהכרוכותבהחזרבסך.₪35

ד .במידהוהמנויהזמיןשירותכלשהואוהחברהפעלהלמתןהשירות,הריבמידה
והשירותלאניתןמסיבותהקשורותלמנויושאינןתלויותבחברה,יחויבהמנוי
בתשלוםאםיזמיןמהחברהשירותנוסףבגיןאותןנסיבות.
ה" .שגריר"רשאית,לפישיקולדעתהבמועדיםשתמצאלנכוןועלמנתלקצראת
משךההמתנהלשירות,להודיעלמנויכי"שגריר"מאפשרתלו)לגביהשירות
המסויםשהוזמןובאותומועד(להזמיןאתהשירותשהמנויזכאילולפיכתב
השירות,מכלגורםאחרשיבחרהמנויעלאחריותו.במקרהכזהתחזיר"שגריר"
למנויאתהתשלוםששילםלאותוגורם,וזאתכנגדהצגתחשבוניתמסכדין,ובלבד
שהסכוםששולםתואםואושרמראשואינועולהעלהתעריפיםהתקפיםשל
"שגריר"לביצועאותושירותבמועדהרלבנטיושהשירותנכללבמסגרתהשירותים
הניתניםלמנויללאתשלום.
ג.

הרחבותכתבהשירות

המנוייוכללקבלתמורתתשלוםשישולםבמעמדמתןהשירותאתהשירותיםהבאים:
.1

שירותבמקרהשלקלקול/אובדןמפתחות/שלט/מקודד)מפתחאימובילייזר(הרכב
אוהשארתםבתוךהרכב.

.2

שירותאספקתדלק–במקרהשהרכבנתקעללאדלקועלמנתלאפשרלולהגיע
בנסיעהלתחנתדלקקרובה.למחירהשירותיתווסףמחירהדלק.

.3

גרירתרכבעמוסאושירותלרכבשאינוניתןלהפעלהעקבתקר/יםאונזקבגלגל/ים.

.4

גרירתרכבממוסךלמוסךאולכליעדמבוקשבהתאםלסעיףא'.2

ז.

.5

גרירתרכבשהורדמהכבישע"ירשותמוסמכתאורכבללארישוישנתי.

.1

.6

שירותהוצאתרכבמחניוןאוכלפעולהאחרתהנדרשתעלמנתלאפשראתגרירתו
שלהרכבעלידיגוררתיקני.

תקופתהמנויהנהבהתאםלתאריכיהתוקףבפוליסתהביטוחובלבדשאיןמדובר
בתוספת/הרחבהשלפוליסתהביטוח.

.2

.7

שירותמפוצל–בחרהמנוילפצלאתהשירות,יחשבהמשךהשירותכשירותנוסף
ובתשלוםבגיןאותהתקלהובגינויזוכההמנויבהנחהשל20%ממחירון"שגריר".

כיסוי"שגריר"שנובעמתוספתהרחבהלפוליסתהביטוחיכנסלתוקףרקלאחרשחלפו
10ימיםמיוםהוצאתהכיסוי,זאתובלבדשהכיסוילאהוצארטרואקטיבית.

.3

"שגריר"אינהחייבתלחדשאתהמנוילתקופהאותקופותשירותנוספות.

.8

החלפתנורותברכבוזאתבמידהשהנורההמתאימהקיימתבמלאיניידתהשירות.

.4

.9

שירותיאחסנהושמירהעלהרכבבאחדממגרשיהחברה.העברתהרכבלמגרש
והחזרתובאחריותהמנוי.

"שגריר"רשאיתלסרבלקבלכמנוירכבזהאואחרמבלישתחויבבמתןנימוקיםוכן
יכולה"שגריר"לקבלרכבכמנויבהסתייגותאובהגבלותמסוימותבתנאישהדבר
הוסכםעםהמנוימראש.

.10

חילוציםהנובעיםכתוצאהמשקיעתהרכבאושאינםכלוליםבסעיפים
א'3ו–א'.13

ח.

הצהרותהמנויוהתחייבויותיו

.1

המנוימצהיר:
א .כיפרטיהרכבהמפורטיםהםאלהשנמסרועלידובמישריןאובאמצעותסוכן/חברת
הביטוחוכיפרטיםאלהנכונים.
ב .כיידועלוכיכתבשירותזהנערךבהסכמתובהסתמךעלהפרטיםהנ"לובכפוף
להם.
ג .כיכתבהשירותותנאיומהוויםחוזהבינולבין"שגריר".
ד .המכוניתניתנתלהפעלהבשעתההתקשרותעם"שגריר".
ה .כיידועלושפניהלגורםאחרלצורךקבלתהשירות,ללאקבלתאישורמוקדם
לכךומראשמ"שגריר"לאתזכהאותובהחזרהוצאות,אוחלקמהם,אובכל
תשלוםאחר,גםאםיהיהזכאילקבלאתהשירותמ"שגריר"אילופנהאליה.
ו .כיידועלושבמקרהשלחריגהמהאמורבסעיףא,4.יוכללקבלשירותמגורםאחר
עלאחריותוולקבלהחזרהוצאותבגיןהשירותיםשהיהזכאילהם,אךלאיותר
ממחירון"שגריר"שבתוקף,ובלבדשהודיעל"שגריר")לפניהזמנתהשירותמהגורם
האחר(עלביטולהצורךבמתןהשירותעלידי"שגריר"בהתאםלסעיףב2.ה.
ז .כיידועלושכלהסכומיםהמפורטיםבכתבשירותזהצמודיםלמדדהמחירים
לצרכןהידועלחודש.01–2004

.2

המנוימתחייבכדלקמן:
א .לנקוטבאמצעיזהירותסביריםכדילמנועמכלמישאינוזכאילכךלקבלשירותי
רכבמ"שגריר"עבורהמנויאובשמו.
ב .לנקוטבאמצעיזהירותסביריםלמניעתמעשהאואירועשכתוצאהמהםתהא
"שגריר"חייבתלתתלךשירותירכב.
ג .להחזירל"שגריר"אתההוצאותשהוציאהלגרירתהמכוניתלפיחשבון"שגריר"
בכלמקרהשתקבלפיצויאושיפוימצדג'כלשהועבורביצועאותהגרירה.
ד .להודיעל"שגריר"עלקבלתכספיםכנ"ל.
ה .לאפשרל"שגריר"לגבותבשמךובמקומךאתהוצאותהגרירההנ"להמגיעותלך
מצדג'כלשהואולשםכךהינךמסכיםליפותאתכוחהשל"שגריר"לגבותאת
אותםהכספים.
ו .להחזירל"שגריר"אתהוצאותהשירות/יםשסופק/ולובמידהשיסתברכילאהיה
זכאילשירותעקבקיצורתוקףהמנויאוביטולו.
ז .לקייםאתכלשארהתחייבויותיךכמפורטבכתבשירותזה.
ח .להימנעמלהזמיןשירותירכבבעתשהרכבניתןלהפעלהמבחינהמכנית.הזמין
המנוישירותונותןהשירותקבעשהרכבניתןהיהלהפעלהמבחינהמכניתלפני
מתןהשירות,יחויבהמנויבתשלוםלפימחירון"שגריר"ובהנחהשל20%ממנו,
בגיןהפעלתסרק.

לנוחותךחיוגמקוצר  * 8888:מוקדארצי,טל' 03–5578888:פקס03–5584124:
חיוגממרכזיהפרטית 1–222–8888:דוא"לmail@shagrir.co.il :

ביטוח10

א.

מהותהשירותים

.11

שירותיהתנעהותיקונידרךיינתנובתנאישתימצאאפשרותגישהישירהלניידתתיקוני
דרךתיקנית.

ד.

ביטולהמנוי/החלפתהמכונית

.5

"שגריר"רשאיתלבטלאתהמנוימבלישתחויבבמתןנימוקיםבהודעהמוקדמתשל
21יום.במקרהכזהיזוכההמנויבחלקהיחסישלדמיהמנויבהתאםלתקופהשנשארה
עדתוםהתקופההמקורית.

רכבחלופי

ג.

מנויהזכאילרכבחלופיכמבוארלעיליקבלאתהרכבהחלופיבהתאםלהוראותהבאות:

)כפוףלרכישתהכיסויבפוליסתהביטוח(

כתבשירות

קבלתהרכבהחלופיוהחזרתו

מהדורה02.2011

מסמךזהמהווהאתכתבהשירותשבינךלבין"קבוצתשגרירשירותירכבבע"מ")הנקראת
לשםקיצור"שגריר"(.כתבשירותזהמפרטאתהשירותיםשהנךזכאילהם,אתהזכויות
והחובותההדדיותשלךושל"שגריר".

.1

הזכאותלקבלתרכבחלופי,עלפיכתבשירותזה,תקויםבעקבותמקרהביטוח
)תאונהאוגניבה(המכוסהעלפיפוליסתהביטוח.

.2

המנוייציגבאחדממשרדי"שגריר"הוכחהעלזכאותולשירות,בצירוףדו"חשמאי
)במקרהשלתאונה(,אישורהודעהלחברתהביטוח,אישורהודעהלמשטרתישראל
)במקרהשלגניבה(וכןתעודהמזהה.

.3

במקרהשלתאונה,המנוייקבלמ"שגריר"הפניהלחברתההשכרהבהנקובמספר
הימיםלהםהואזכאילרכבחלופי.
במקרהשלגניבהיקבלהמנויהפניהלחברתההשכרהעבור10ימיםבמידהורכב
המנוילאימצאעדתום10הימיםיקבלהמנוימ"שגריר"הפניהלימיםנוספים,עדתום
תקופתזכאותולרכבחלופיכמבוארלעיל,ובכפוףלהצהרותיועלאימציאתהרכב
טרםקבלתכלהפניהוהפניה.
המנוייקבלאתהרכבהחלופיבחברתההשכרה)לאחרהמצאתמכתבהפניה(תוך
48שעותמעתהצגתהמסמכיםב"שגריר"וקבלתמכתבהפנייהכמבוארלעיל.

.1

"שגריר"תתןלךשירותרכבחלופיכמפורטבכתבהשירותלהלן"שירותרכבחלופי"
במהלךתקופתהמנוי.

*.2

הנךזכאילשירותיםהבאיםללאתמורהוללאהגבלהשלמספרפניותיךבמשךתקופת
המנוי.

.5

*א .במקרהשלתאונה–בהתאםלתנאיםהבאים:
)מותנהברכישתהכיסויבפוליסתהביטוח(
 (1במקרהשלתאונהשכתוצאהממנהמושבתתמכוניתהמנויבמוסךלשם
תיקונה,תעמיד"שגריר"לרשותהמנוירכבחלופישלחברתהשכרה,אליה
יופנההמנויעלידי"שגריר"להלן"חברתההשכרה".
 (2הרכבהחלופייינתןלאחרבדיקתהרכבהניזוקעלידישמאימוסמךמטעמו
שלהמנוי.
 (3קביעתמספרהימיםלקבלתהרכבהחלופימותניתבמספרהימיםהדרושים
לתיקוןרכבהמנויהניזוק.
 (4קביעתמספרהימיםתעשהעלסמךדוחהשמאישיוגשכמפורטלהלן:
עלותעבודתתיקוןהרכבהמבוטח),ללאחלפים(,מחולקבמחיריוםעבודה
)8שעות(במוסך)בהתאםלתעריפיאיגודהמוסכיםלשעתעבודההתקפים
בזמןהתיקון(.
 (5הרכבהחלופייינתןבהתאםלדו"חהשמאיכמפורטבסעיף4לעיל,בוקבע
אתמספרהימיםהדרושלתיקוןכליהרכבהניזוק,ובניכוי3ימים)אלאאם
צויןאחרתבפוליסתהביטוח(.אולםבכלמקרהלאיינתןהרכבלתקופה
העולהעל7ימים)אלאאםצויןאחרתבפוליסתהביטוח(ובכפוףלאיקבלת
רכבחלופימגורםאחרבגיןאותומקרה.
 (6במקרהשלתאונהשהנזקלרכבהמנויהוגדרע"יהשמאיכנזקמוחלט,יינתן
הרכבהחלופילשבעהימים,אלאאםצויןאחרתבפוליסתהביטוח.
 (7לאיינתנושירותירכבחלופיבמקרהשלתאונההנובעתמעיסוקבספורט
תחרותי.

.6

המנוייחתוםעלחוזההשכרהעםחברתההשכרהבנוסחהמקובלבחברתההשכרה
באותומועד,לרבותהפקדתהפיקדוןושימושבכרטיסאשראי.

.7

עלהמנוייחולוכלהזכויותלרבותהקטנתהשתתפותעצמיתבנזקוהחובותהחלים
עלשוכרמכוניתרגילמחברתההשכרה)למעטנושאהתשלוםכמבוארבכתבשירות
זה(.

.8

הרכבהחלופישתעמידחברתההשכרהלרשותהמנוייהיהמקבוצה)Bאםלאצוין
אחרתבפוליסתהביטוח(וימסרלמנויבאחדמסניפיחברתההשכרההראשייםבחולון,
ירושלים,חיפה,בארשבע,ונמלתעופהבן–גוריון)בהתאםלבחירתהמנויבעתקבלת
מכתבההפניהמ"שגריר"(בשעותהעבודההמקובלות.
במידהשהמנויבחרלקבלרכבמנתב"ג,יישאבמסנמלבהתאםלדרישתחברת
ההשכרהולתעריפיםהנהוגיםאצלהבאותהעת.

.9

המנויישאבעצמובכלהוצאותהדלקשלהרכבהחלופי,דוחותתנועה,דמיאגרת
כבישבהתאםלחוזהההשכרה.

.10

המנוייחזיראתהרכבהחלופילחברתההשכרהבתוםתקופתהזכאותכמפורטבחוזה
ההשכרה.

.11

תשלומיםשידרשועלידיחברתההשכרהבגיןאיחורבהחזרתהרכבהחלופי,יחולו
עלהמנויבמלואם.

.12

"שגריר"רשאית,לפישיקולדעתהבמועדיםשתמצאלנכוןובלבדשהשירותנכלל
במסגרתהשירותיםהניתניםלמנויללאתשלוםועלמנתלאפשראתמתןהשירות,
להודיעלמנויכיהיאמאפשרתלו)לגביהשירותהמסויםשהוזמןובאותומועד(להשתמש
בשירותיתחבורהחלופייםמכלגורםאחרשיבחרהמנויעלאחריותו.במקרהכזה
תחזיר"שגריר"למנויסךשל₪100בגיןכליוםזכאות.

ד.

הנחות

.1

המנויזכאילהנחה)מהמחירוןלבודדשבתוקףבאותהעת(בגיןהשירותיםהבאים:ימי
השכרהנוספיםמעברלתקופתהזכאות,והחלפתסוגהמכוניתמקבוצה)Bאוכפי
שמופיעבפוליסתהביטוח(לקבוצהאחרת.

.2

בחרהמנוילהחליףסוגהמכוניתמקבוצה)Bאוכפישמופיעבפוליסתהביטוח(לקבוצה
אחרת,ישאבעצמובעלותהפרשידמיהביטוחובק"מנוספיםמעברל–150ק"מליום,
זאתבנוסףאמורבסעיף1לעיל.

ה.

ביטולהמנויוהחלפתהרכב

.1

כמנוי"שגריר"הנךרשאילהחליףאתהמכוניתנושאתהמנויבכלעתשתקופתהמנוי
שלךבתוקף,ללאתמורה,פרטלתשלוםבסך₪35לחברהעבורהוצאותיהלביצוע
השינוי.
הצהרותיךוהתחייבותיךעלפיכתבשירותזה,זכויותיהוחובותיהשל"שגריר"ביחס
למכוניתךיחולועלהמכוניתהחדשה.

*ב .במקרהשלגניבה–בהתאםלתנאיםהבאים:
)מותנהברכישתהכיסויבפוליסתהביטוח(
 (1במקרהשלגניבתרכבהמנויתעמיד"שגריר"לרשותורכבחלופיהחלמהיום
ה–)8אלאאםצויןאחרתבפוליסתהביטוח(להודעהשנמסרהלמשטרה
ולחברתהביטוחעלגניבתהרכב–ועדלמועדמציאתהמכוניתאומועד
קבלתהפיצוימחברתהביטוח–המוקדםמביןשנימועדיםאלה.בכלמקרה
לאיועמדרכבחלופילרשותהלקוחלפניהיוםהשמיני),אלאאםצויןאחרת
בפוליסתהביטוח(,לאמעברליוםה–),30אלאאםצויןאחרתבפוליסת
הביטוח(,מיוםההודעהלמשטרהעלהגניבה,לאמעברלמועדקבלתהתשלום
מחברתהביטוחולאלתקופההעולהעל23ימים),אלאאםצויןאחרת
בפוליסתהביטוח(,בכפוףלסעיףב'–1להלן.
 (2המנוימתחייבלהחזיראתהרכבהחלופילחברתההשכרהמידלאחרמועד
מציאתהרכבאוקבלתההודעהעלמציאתהרכבו/אושרידיוו/אוקבלת
פיצוימחברתהביטוח)המועדהמוקדםביניהם(.
 (3במידהויתבררכירכבהמנוישנגנבהיהמעורבגםבתאונה,יהיההמנויזכאי
לרכבחלופיכאמורבפיסקהא'לעיל.
ב.

הגבלות

.1

בכלמקרהלאיינתןשירותרכבחלופיאלאאםהוגשהדרישהל"שגריר"לאיאוחר
מהיוםה–14לקרותהתאונהאוהגניבה.

.2

.2

איןהמנויזכאיליותרמשירותרכבחלופיאחדללאתמורהבגיןמקרהאושורתמקרים
הקשוריםקשרסיבתיהאחדלשני.

.3

ביטולמנוי"שגריר"שנכללבפוליסתהביטוח,עקבביטולהפוליסהבשלנזקמוחלט
אוגניבה,לאיזכהאותךהמנויבהחזרפרמיהבכפוףלדיווחע"יחברתהביטוח.

.3

סךכלימיההשכרהשינתנובמשךתקופתהמנוילאיעלהעל30יום),אלאאםצוין
אחרתבפוליסתהביטוח(.

ו.

תקופתהמנויותוקףההתחייבותעלפיכתבהשירות

.4

ימיהזכאותיינתנוברציפותולאניתןלפצלם.

.1

.5

הופנההמנוילחברתההשכרהע"י"שגריר"ולאמימשאתזכאותולרכבחלופי,פקעה
זכאותולרכבהחלופילאותומקרה.למעןהסרספק,קבלתהרכבהחלופיתתאפשר
רקאםטרםחלפו14יוםמקרותהאירוע.

תקופתהמנויהינהבהתאםלתאריכיהתוקףבפוליסתהביטוחובלבדשאיןמדובר
בתוספתהרחבהשלפוליסתהביטוח.

.2

כיסוי"שגריר"שנובעמתוספתהרחבהלפוליסתהביטוחיכנסלתוקףרקלאחרשחלפו
10ימיםמיוםהוצאתהכיסוי,זאתובלבדשהכיסוילאהוצארטרואקטיבית.

.4

"שגריר"רשאיתלסרבלקבלכמנוירכבזהאואחרמבלישתחויבבמתןנימוקיםוכן
יכולה"שגריר"לקבלרכבכמנויבהסתייגותאובהגבלותמסוימותבתנאישהדבר
הוסכםעםהמנוימראש.

.5

"שגריר"רשאיתלבטלאתהמנוימבלישתחויבבמתןנימוקיםבהודעהמוקדמתשל
21יום.במקרהכזהיזוכההמנויבחלקהיחסישלדמיהמנויבהתאםלתקופהשנשארה
עדתוםהתקופההמקורית.

ז.

הצהרותהמנוי

המנוימצהירומתחייבכדלקמן:
כיפרטיהרכבהמפורטיםהםאלהשנמסרועלידובמישריןאובאמצעותסוכן/חברת
.1
הביטוחוכיפרטיםאלהנכונים.
כיהרכבנושאהמנוינמצאבחזקתו,כשירלנסיעהולאהיהמעורבבתאונהשנזקיה
.2
טרםתוקנו.
כימובהרבזאתשבמידהולאיינתןרכבחלופיכתוצאהמכךשהמנויאינובןלמעלה
.3
מ–24שנהו/אואינומחזיקברשיוןנהיגהתקףבמשךיותרמשנתיים,תפעל"שגריר"
בהתאםלאמורבסעיףג'12לעיל.
כיכתבהשירותותנאיומהוויםחוזהבינולבין"שגריר".
.4
כיידועלושהמנויהינואישיואינוניתןלהעברה.
.5
.6
כיידועלושפנייהלגורםאחרלצורךקבלתהשירות,ללאקבלתאישורמוקדםלכך
ומראשמ"שגריר"לאתזכהאותובהחזרהוצאות,אוחלקמהן,אובכלתשלוםאחר,
גםאםהיהזכאילקבלאתהשירותמ"שגריר"אילופנהאליה.
להחזירל"שגריר"אתהוצאותהשירות/יםשסופק/ולו,במידהשיסתברכילאהיה
.7
זכאילשירותעקבקיצורתוקףהמנויאוביטולו.
כיידועלושכלהסכומיםהמפורטיםבכתבשירותזהצמודיםלמדדהמחיריםלצרכן
.8
הידועלחודש.01.2004
*

מותנהברכישתהכיסוי,בהתאםלפוליסתהביטוחובכפוףלסעיףו'לעיל.

שירותידרךוגרירה
רכבחלופי
)כפוףלרכישתהכיסויבפוליסתהביטוח(

שירותידרךוגרירה+רכבחלופי02.2011קבוצתשגריר

א.

מהותהשירותים

.4

.3

"שגריר"אינהחייבתלחדשאתהמנוילתקופהאותקופותשירותנוספות.

רכבחלופימוקדארצי טל' 03–5578844:פקס03–5583844:
רכבחלופיסניףי–ם טל' 02–5656677:פקס03–5584038:
רכבחלופיסניףחיפה טל' 04–8816677:פקס03–5581101:

שירותידרךוגרירה+רכבחלופי02.2011קבוצתשגריר

רכבחלופי

ג.

מנויהזכאילרכבחלופיכמבוארלעיליקבלאתהרכבהחלופיבהתאםלהוראותהבאות:

)כפוףלרכישתהכיסויבפוליסתהביטוח(

כתבשירות

קבלתהרכבהחלופיוהחזרתו

מהדורה02.2011

מסמךזהמהווהאתכתבהשירותשבינךלבין"קבוצתשגרירשירותירכבבע"מ")הנקראת
לשםקיצור"שגריר"(.כתבשירותזהמפרטאתהשירותיםשהנךזכאילהם,אתהזכויות
והחובותההדדיותשלךושל"שגריר".

.1

הזכאותלקבלתרכבחלופי,עלפיכתבשירותזה,תקויםבעקבותמקרהביטוח
)תאונהאוגניבה(המכוסהעלפיפוליסתהביטוח.

.2

המנוייציגבאחדממשרדי"שגריר"הוכחהעלזכאותולשירות,בצירוףדו"חשמאי
)במקרהשלתאונה(,אישורהודעהלחברתהביטוח,אישורהודעהלמשטרתישראל
)במקרהשלגניבה(וכןתעודהמזהה.

.3

במקרהשלתאונה,המנוייקבלמ"שגריר"הפניהלחברתההשכרהבהנקובמספר
הימיםלהםהואזכאילרכבחלופי.
במקרהשלגניבהיקבלהמנויהפניהלחברתההשכרהעבור10ימיםבמידהורכב
המנוילאימצאעדתום10הימיםיקבלהמנוימ"שגריר"הפניהלימיםנוספים,עדתום
תקופתזכאותולרכבחלופיכמבוארלעיל,ובכפוףלהצהרותיועלאימציאתהרכב
טרםקבלתכלהפניהוהפניה.
המנוייקבלאתהרכבהחלופיבחברתההשכרה)לאחרהמצאתמכתבהפניה(תוך
48שעותמעתהצגתהמסמכיםב"שגריר"וקבלתמכתבהפנייהכמבוארלעיל.

.1

"שגריר"תתןלךשירותרכבחלופיכמפורטבכתבהשירותלהלן"שירותרכבחלופי"
במהלךתקופתהמנוי.

*.2

הנךזכאילשירותיםהבאיםללאתמורהוללאהגבלהשלמספרפניותיךבמשךתקופת
המנוי.

.5

*א .במקרהשלתאונה–בהתאםלתנאיםהבאים:
)מותנהברכישתהכיסויבפוליסתהביטוח(
 (1במקרהשלתאונהשכתוצאהממנהמושבתתמכוניתהמנויבמוסךלשם
תיקונה,תעמיד"שגריר"לרשותהמנוירכבחלופישלחברתהשכרה,אליה
יופנההמנויעלידי"שגריר"להלן"חברתההשכרה".
 (2הרכבהחלופייינתןלאחרבדיקתהרכבהניזוקעלידישמאימוסמךמטעמו
שלהמנוי.
 (3קביעתמספרהימיםלקבלתהרכבהחלופימותניתבמספרהימיםהדרושים
לתיקוןרכבהמנויהניזוק.
 (4קביעתמספרהימיםתעשהעלסמךדוחהשמאישיוגשכמפורטלהלן:
עלותעבודתתיקוןהרכבהמבוטח),ללאחלפים(,מחולקבמחיריוםעבודה
)8שעות(במוסך)בהתאםלתעריפיאיגודהמוסכיםלשעתעבודההתקפים
בזמןהתיקון(.
 (5הרכבהחלופייינתןבהתאםלדו"חהשמאיכמפורטבסעיף4לעיל,בוקבע
אתמספרהימיםהדרושלתיקוןכליהרכבהניזוק,ובניכוי3ימים)אלאאם
צויןאחרתבפוליסתהביטוח(.אולםבכלמקרהלאיינתןהרכבלתקופה
העולהעל7ימים)אלאאםצויןאחרתבפוליסתהביטוח(ובכפוףלאיקבלת
רכבחלופימגורםאחרבגיןאותומקרה.
 (6במקרהשלתאונהשהנזקלרכבהמנויהוגדרע"יהשמאיכנזקמוחלט,יינתן
הרכבהחלופילשבעהימים,אלאאםצויןאחרתבפוליסתהביטוח.
 (7לאיינתנושירותירכבחלופיבמקרהשלתאונההנובעתמעיסוקבספורט
תחרותי.

.6

המנוייחתוםעלחוזההשכרהעםחברתההשכרהבנוסחהמקובלבחברתההשכרה
באותומועד,לרבותהפקדתהפיקדוןושימושבכרטיסאשראי.

.7

עלהמנוייחולוכלהזכויותלרבותהקטנתהשתתפותעצמיתבנזקוהחובותהחלים
עלשוכרמכוניתרגילמחברתההשכרה)למעטנושאהתשלוםכמבוארבכתבשירות
זה(.

.8

הרכבהחלופישתעמידחברתההשכרהלרשותהמנוייהיהמקבוצה)Bאםלאצוין
אחרתבפוליסתהביטוח(וימסרלמנויבאחדמסניפיחברתההשכרההראשייםבחולון,
ירושלים,חיפה,בארשבע,ונמלתעופהבן–גוריון)בהתאםלבחירתהמנויבעתקבלת
מכתבההפניהמ"שגריר"(בשעותהעבודההמקובלות.
במידהשהמנויבחרלקבלרכבמנתב"ג,יישאבמסנמלבהתאםלדרישתחברת
ההשכרהולתעריפיםהנהוגיםאצלהבאותהעת.

.9

המנויישאבעצמובכלהוצאותהדלקשלהרכבהחלופי,דוחותתנועה,דמיאגרת
כבישבהתאםלחוזהההשכרה.

.10

המנוייחזיראתהרכבהחלופילחברתההשכרהבתוםתקופתהזכאותכמפורטבחוזה
ההשכרה.

.11

תשלומיםשידרשועלידיחברתההשכרהבגיןאיחורבהחזרתהרכבהחלופי,יחולו
עלהמנויבמלואם.

.12

"שגריר"רשאית,לפישיקולדעתהבמועדיםשתמצאלנכוןובלבדשהשירותנכלל
במסגרתהשירותיםהניתניםלמנויללאתשלוםועלמנתלאפשראתמתןהשירות,
להודיעלמנויכיהיאמאפשרתלו)לגביהשירותהמסויםשהוזמןובאותומועד(להשתמש
בשירותיתחבורהחלופייםמכלגורםאחרשיבחרהמנויעלאחריותו.במקרהכזה
תחזיר"שגריר"למנויסךשל₪100בגיןכליוםזכאות.

ד.

הנחות

.1

המנויזכאילהנחה)מהמחירוןלבודדשבתוקףבאותהעת(בגיןהשירותיםהבאים:ימי
השכרהנוספיםמעברלתקופתהזכאות,והחלפתסוגהמכוניתמקבוצה)Bאוכפי
שמופיעבפוליסתהביטוח(לקבוצהאחרת.

.2

בחרהמנוילהחליףסוגהמכוניתמקבוצה)Bאוכפישמופיעבפוליסתהביטוח(לקבוצה
אחרת,ישאבעצמובעלותהפרשידמיהביטוחובק"מנוספיםמעברל–150ק"מליום,
זאתבנוסףאמורבסעיף1לעיל.

ה.

ביטולהמנויוהחלפתהרכב

.1

כמנוי"שגריר"הנךרשאילהחליףאתהמכוניתנושאתהמנויבכלעתשתקופתהמנוי
שלךבתוקף,ללאתמורה,פרטלתשלוםבסך₪35לחברהעבורהוצאותיהלביצוע
השינוי.
הצהרותיךוהתחייבותיךעלפיכתבשירותזה,זכויותיהוחובותיהשל"שגריר"ביחס
למכוניתךיחולועלהמכוניתהחדשה.

*ב .במקרהשלגניבה–בהתאםלתנאיםהבאים:
)מותנהברכישתהכיסויבפוליסתהביטוח(
 (1במקרהשלגניבתרכבהמנויתעמיד"שגריר"לרשותורכבחלופיהחלמהיום
ה–)8אלאאםצויןאחרתבפוליסתהביטוח(להודעהשנמסרהלמשטרה
ולחברתהביטוחעלגניבתהרכב–ועדלמועדמציאתהמכוניתאומועד
קבלתהפיצוימחברתהביטוח–המוקדםמביןשנימועדיםאלה.בכלמקרה
לאיועמדרכבחלופילרשותהלקוחלפניהיוםהשמיני),אלאאםצויןאחרת
בפוליסתהביטוח(,לאמעברליוםה–),30אלאאםצויןאחרתבפוליסת
הביטוח(,מיוםההודעהלמשטרהעלהגניבה,לאמעברלמועדקבלתהתשלום
מחברתהביטוחולאלתקופההעולהעל23ימים),אלאאםצויןאחרת
בפוליסתהביטוח(,בכפוףלסעיףב'–1להלן.
 (2המנוימתחייבלהחזיראתהרכבהחלופילחברתההשכרהמידלאחרמועד
מציאתהרכבאוקבלתההודעהעלמציאתהרכבו/אושרידיוו/אוקבלת
פיצוימחברתהביטוח)המועדהמוקדםביניהם(.
 (3במידהויתבררכירכבהמנוישנגנבהיהמעורבגםבתאונה,יהיההמנויזכאי
לרכבחלופיכאמורבפיסקהא'לעיל.
ב.

הגבלות

.1

בכלמקרהלאיינתןשירותרכבחלופיאלאאםהוגשהדרישהל"שגריר"לאיאוחר
מהיוםה–14לקרותהתאונהאוהגניבה.

.2

.2

איןהמנויזכאיליותרמשירותרכבחלופיאחדללאתמורהבגיןמקרהאושורתמקרים
הקשוריםקשרסיבתיהאחדלשני.

.3

ביטולמנוי"שגריר"שנכללבפוליסתהביטוח,עקבביטולהפוליסהבשלנזקמוחלט
אוגניבה,לאיזכהאותךהמנויבהחזרפרמיהבכפוףלדיווחע"יחברתהביטוח.

.3

סךכלימיההשכרהשינתנובמשךתקופתהמנוילאיעלהעל30יום),אלאאםצוין
אחרתבפוליסתהביטוח(.

ו.

תקופתהמנויותוקףההתחייבותעלפיכתבהשירות

.4

ימיהזכאותיינתנוברציפותולאניתןלפצלם.

.1

.5

הופנההמנוילחברתההשכרהע"י"שגריר"ולאמימשאתזכאותולרכבחלופי,פקעה
זכאותולרכבהחלופילאותומקרה.למעןהסרספק,קבלתהרכבהחלופיתתאפשר
רקאםטרםחלפו14יוםמקרותהאירוע.

תקופתהמנויהינהבהתאםלתאריכיהתוקףבפוליסתהביטוחובלבדשאיןמדובר
בתוספתהרחבהשלפוליסתהביטוח.

.2

כיסוי"שגריר"שנובעמתוספתהרחבהלפוליסתהביטוחיכנסלתוקףרקלאחרשחלפו
10ימיםמיוםהוצאתהכיסוי,זאתובלבדשהכיסוילאהוצארטרואקטיבית.

.4

"שגריר"רשאיתלסרבלקבלכמנוירכבזהאואחרמבלישתחויבבמתןנימוקיםוכן
יכולה"שגריר"לקבלרכבכמנויבהסתייגותאובהגבלותמסוימותבתנאישהדבר
הוסכםעםהמנוימראש.

.5

"שגריר"רשאיתלבטלאתהמנוימבלישתחויבבמתןנימוקיםבהודעהמוקדמתשל
21יום.במקרהכזהיזוכההמנויבחלקהיחסישלדמיהמנויבהתאםלתקופהשנשארה
עדתוםהתקופההמקורית.

ז.

הצהרותהמנוי

המנוימצהירומתחייבכדלקמן:
כיפרטיהרכבהמפורטיםהםאלהשנמסרועלידובמישריןאובאמצעותסוכן/חברת
.1
הביטוחוכיפרטיםאלהנכונים.
כיהרכבנושאהמנוינמצאבחזקתו,כשירלנסיעהולאהיהמעורבבתאונהשנזקיה
.2
טרםתוקנו.
כימובהרבזאתשבמידהולאיינתןרכבחלופיכתוצאהמכךשהמנויאינובןלמעלה
.3
מ–24שנהו/אואינומחזיקברשיוןנהיגהתקףבמשךיותרמשנתיים,תפעל"שגריר"
בהתאםלאמורבסעיףג'12לעיל.
כיכתבהשירותותנאיומהוויםחוזהבינולבין"שגריר".
.4
כיידועלושהמנויהינואישיואינוניתןלהעברה.
.5
.6
כיידועלושפנייהלגורםאחרלצורךקבלתהשירות,ללאקבלתאישורמוקדםלכך
ומראשמ"שגריר"לאתזכהאותובהחזרהוצאות,אוחלקמהן,אובכלתשלוםאחר,
גםאםהיהזכאילקבלאתהשירותמ"שגריר"אילופנהאליה.
להחזירל"שגריר"אתהוצאותהשירות/יםשסופק/ולו,במידהשיסתברכילאהיה
.7
זכאילשירותעקבקיצורתוקףהמנויאוביטולו.
כיידועלושכלהסכומיםהמפורטיםבכתבשירותזהצמודיםלמדדהמחיריםלצרכן
.8
הידועלחודש.01.2004
*

מותנהברכישתהכיסוי,בהתאםלפוליסתהביטוחובכפוףלסעיףו'לעיל.

שירותידרךוגרירה
רכבחלופי
)כפוףלרכישתהכיסויבפוליסתהביטוח(

שירותידרךוגרירה+רכבחלופי02.2011קבוצתשגריר

א.

מהותהשירותים

.4

.3

"שגריר"אינהחייבתלחדשאתהמנוילתקופהאותקופותשירותנוספות.

רכבחלופימוקדארצי טל' 03–5578844:פקס03–5583844:
רכבחלופיסניףי–ם טל' 02–5656677:פקס03–5584038:
רכבחלופיסניףחיפה טל' 04–8816677:פקס03–5581101:

שירותידרךוגרירה+רכבחלופי02.2011קבוצתשגריר

רכבחלופי

ג.

מנויהזכאילרכבחלופיכמבוארלעיליקבלאתהרכבהחלופיבהתאםלהוראותהבאות:

)כפוףלרכישתהכיסויבפוליסתהביטוח(

כתבשירות

קבלתהרכבהחלופיוהחזרתו

מהדורה02.2011

מסמךזהמהווהאתכתבהשירותשבינךלבין"קבוצתשגרירשירותירכבבע"מ")הנקראת
לשםקיצור"שגריר"(.כתבשירותזהמפרטאתהשירותיםשהנךזכאילהם,אתהזכויות
והחובותההדדיותשלךושל"שגריר".

.1

הזכאותלקבלתרכבחלופי,עלפיכתבשירותזה,תקויםבעקבותמקרהביטוח
)תאונהאוגניבה(המכוסהעלפיפוליסתהביטוח.

.2

המנוייציגבאחדממשרדי"שגריר"הוכחהעלזכאותולשירות,בצירוףדו"חשמאי
)במקרהשלתאונה(,אישורהודעהלחברתהביטוח,אישורהודעהלמשטרתישראל
)במקרהשלגניבה(וכןתעודהמזהה.

.3

במקרהשלתאונה,המנוייקבלמ"שגריר"הפניהלחברתההשכרהבהנקובמספר
הימיםלהםהואזכאילרכבחלופי.
במקרהשלגניבהיקבלהמנויהפניהלחברתההשכרהעבור10ימיםבמידהורכב
המנוילאימצאעדתום10הימיםיקבלהמנוימ"שגריר"הפניהלימיםנוספים,עדתום
תקופתזכאותולרכבחלופיכמבוארלעיל,ובכפוףלהצהרותיועלאימציאתהרכב
טרםקבלתכלהפניהוהפניה.
המנוייקבלאתהרכבהחלופיבחברתההשכרה)לאחרהמצאתמכתבהפניה(תוך
48שעותמעתהצגתהמסמכיםב"שגריר"וקבלתמכתבהפנייהכמבוארלעיל.

.1

"שגריר"תתןלךשירותרכבחלופיכמפורטבכתבהשירותלהלן"שירותרכבחלופי"
במהלךתקופתהמנוי.

*.2

הנךזכאילשירותיםהבאיםללאתמורהוללאהגבלהשלמספרפניותיךבמשךתקופת
המנוי.

.5

*א .במקרהשלתאונה–בהתאםלתנאיםהבאים:
)מותנהברכישתהכיסויבפוליסתהביטוח(
 (1במקרהשלתאונהשכתוצאהממנהמושבתתמכוניתהמנויבמוסךלשם
תיקונה,תעמיד"שגריר"לרשותהמנוירכבחלופישלחברתהשכרה,אליה
יופנההמנויעלידי"שגריר"להלן"חברתההשכרה".
 (2הרכבהחלופייינתןלאחרבדיקתהרכבהניזוקעלידישמאימוסמךמטעמו
שלהמנוי.
 (3קביעתמספרהימיםלקבלתהרכבהחלופימותניתבמספרהימיםהדרושים
לתיקוןרכבהמנויהניזוק.
 (4קביעתמספרהימיםתעשהעלסמךדוחהשמאישיוגשכמפורטלהלן:
עלותעבודתתיקוןהרכבהמבוטח),ללאחלפים(,מחולקבמחיריוםעבודה
)8שעות(במוסך)בהתאםלתעריפיאיגודהמוסכיםלשעתעבודההתקפים
בזמןהתיקון(.
 (5הרכבהחלופייינתןבהתאםלדו"חהשמאיכמפורטבסעיף4לעיל,בוקבע
אתמספרהימיםהדרושלתיקוןכליהרכבהניזוק,ובניכוי3ימים)אלאאם
צויןאחרתבפוליסתהביטוח(.אולםבכלמקרהלאיינתןהרכבלתקופה
העולהעל7ימים)אלאאםצויןאחרתבפוליסתהביטוח(ובכפוףלאיקבלת
רכבחלופימגורםאחרבגיןאותומקרה.
 (6במקרהשלתאונהשהנזקלרכבהמנויהוגדרע"יהשמאיכנזקמוחלט,יינתן
הרכבהחלופילשבעהימים,אלאאםצויןאחרתבפוליסתהביטוח.
 (7לאיינתנושירותירכבחלופיבמקרהשלתאונההנובעתמעיסוקבספורט
תחרותי.

.6

המנוייחתוםעלחוזההשכרהעםחברתההשכרהבנוסחהמקובלבחברתההשכרה
באותומועד,לרבותהפקדתהפיקדוןושימושבכרטיסאשראי.

.7

עלהמנוייחולוכלהזכויותלרבותהקטנתהשתתפותעצמיתבנזקוהחובותהחלים
עלשוכרמכוניתרגילמחברתההשכרה)למעטנושאהתשלוםכמבוארבכתבשירות
זה(.

.8

הרכבהחלופישתעמידחברתההשכרהלרשותהמנוייהיהמקבוצה)Bאםלאצוין
אחרתבפוליסתהביטוח(וימסרלמנויבאחדמסניפיחברתההשכרההראשייםבחולון,
ירושלים,חיפה,בארשבע,ונמלתעופהבן–גוריון)בהתאםלבחירתהמנויבעתקבלת
מכתבההפניהמ"שגריר"(בשעותהעבודההמקובלות.
במידהשהמנויבחרלקבלרכבמנתב"ג,יישאבמסנמלבהתאםלדרישתחברת
ההשכרהולתעריפיםהנהוגיםאצלהבאותהעת.

.9

המנויישאבעצמובכלהוצאותהדלקשלהרכבהחלופי,דוחותתנועה,דמיאגרת
כבישבהתאםלחוזהההשכרה.

.10

המנוייחזיראתהרכבהחלופילחברתההשכרהבתוםתקופתהזכאותכמפורטבחוזה
ההשכרה.

.11

תשלומיםשידרשועלידיחברתההשכרהבגיןאיחורבהחזרתהרכבהחלופי,יחולו
עלהמנויבמלואם.

.12

"שגריר"רשאית,לפישיקולדעתהבמועדיםשתמצאלנכוןובלבדשהשירותנכלל
במסגרתהשירותיםהניתניםלמנויללאתשלוםועלמנתלאפשראתמתןהשירות,
להודיעלמנויכיהיאמאפשרתלו)לגביהשירותהמסויםשהוזמןובאותומועד(להשתמש
בשירותיתחבורהחלופייםמכלגורםאחרשיבחרהמנויעלאחריותו.במקרהכזה
תחזיר"שגריר"למנויסךשל₪100בגיןכליוםזכאות.

ד.

הנחות

.1

המנויזכאילהנחה)מהמחירוןלבודדשבתוקףבאותהעת(בגיןהשירותיםהבאים:ימי
השכרהנוספיםמעברלתקופתהזכאות,והחלפתסוגהמכוניתמקבוצה)Bאוכפי
שמופיעבפוליסתהביטוח(לקבוצהאחרת.

.2

בחרהמנוילהחליףסוגהמכוניתמקבוצה)Bאוכפישמופיעבפוליסתהביטוח(לקבוצה
אחרת,ישאבעצמובעלותהפרשידמיהביטוחובק"מנוספיםמעברל–150ק"מליום,
זאתבנוסףאמורבסעיף1לעיל.

ה.

ביטולהמנויוהחלפתהרכב

.1

כמנוי"שגריר"הנךרשאילהחליףאתהמכוניתנושאתהמנויבכלעתשתקופתהמנוי
שלךבתוקף,ללאתמורה,פרטלתשלוםבסך₪35לחברהעבורהוצאותיהלביצוע
השינוי.
הצהרותיךוהתחייבותיךעלפיכתבשירותזה,זכויותיהוחובותיהשל"שגריר"ביחס
למכוניתךיחולועלהמכוניתהחדשה.

*ב .במקרהשלגניבה–בהתאםלתנאיםהבאים:
)מותנהברכישתהכיסויבפוליסתהביטוח(
 (1במקרהשלגניבתרכבהמנויתעמיד"שגריר"לרשותורכבחלופיהחלמהיום
ה–)8אלאאםצויןאחרתבפוליסתהביטוח(להודעהשנמסרהלמשטרה
ולחברתהביטוחעלגניבתהרכב–ועדלמועדמציאתהמכוניתאומועד
קבלתהפיצוימחברתהביטוח–המוקדםמביןשנימועדיםאלה.בכלמקרה
לאיועמדרכבחלופילרשותהלקוחלפניהיוםהשמיני),אלאאםצויןאחרת
בפוליסתהביטוח(,לאמעברליוםה–),30אלאאםצויןאחרתבפוליסת
הביטוח(,מיוםההודעהלמשטרהעלהגניבה,לאמעברלמועדקבלתהתשלום
מחברתהביטוחולאלתקופההעולהעל23ימים),אלאאםצויןאחרת
בפוליסתהביטוח(,בכפוףלסעיףב'–1להלן.
 (2המנוימתחייבלהחזיראתהרכבהחלופילחברתההשכרהמידלאחרמועד
מציאתהרכבאוקבלתההודעהעלמציאתהרכבו/אושרידיוו/אוקבלת
פיצוימחברתהביטוח)המועדהמוקדםביניהם(.
 (3במידהויתבררכירכבהמנוישנגנבהיהמעורבגםבתאונה,יהיההמנויזכאי
לרכבחלופיכאמורבפיסקהא'לעיל.
ב.

הגבלות

.1

בכלמקרהלאיינתןשירותרכבחלופיאלאאםהוגשהדרישהל"שגריר"לאיאוחר
מהיוםה–14לקרותהתאונהאוהגניבה.

.2

.2

איןהמנויזכאיליותרמשירותרכבחלופיאחדללאתמורהבגיןמקרהאושורתמקרים
הקשוריםקשרסיבתיהאחדלשני.

.3

ביטולמנוי"שגריר"שנכללבפוליסתהביטוח,עקבביטולהפוליסהבשלנזקמוחלט
אוגניבה,לאיזכהאותךהמנויבהחזרפרמיהבכפוףלדיווחע"יחברתהביטוח.

.3

סךכלימיההשכרהשינתנובמשךתקופתהמנוילאיעלהעל30יום),אלאאםצוין
אחרתבפוליסתהביטוח(.

ו.

תקופתהמנויותוקףההתחייבותעלפיכתבהשירות

.4

ימיהזכאותיינתנוברציפותולאניתןלפצלם.

.1

.5

הופנההמנוילחברתההשכרהע"י"שגריר"ולאמימשאתזכאותולרכבחלופי,פקעה
זכאותולרכבהחלופילאותומקרה.למעןהסרספק,קבלתהרכבהחלופיתתאפשר
רקאםטרםחלפו14יוםמקרותהאירוע.

תקופתהמנויהינהבהתאםלתאריכיהתוקףבפוליסתהביטוחובלבדשאיןמדובר
בתוספתהרחבהשלפוליסתהביטוח.

.2

כיסוי"שגריר"שנובעמתוספתהרחבהלפוליסתהביטוחיכנסלתוקףרקלאחרשחלפו
10ימיםמיוםהוצאתהכיסוי,זאתובלבדשהכיסוילאהוצארטרואקטיבית.

.4

"שגריר"רשאיתלסרבלקבלכמנוירכבזהאואחרמבלישתחויבבמתןנימוקיםוכן
יכולה"שגריר"לקבלרכבכמנויבהסתייגותאובהגבלותמסוימותבתנאישהדבר
הוסכםעםהמנוימראש.

.5

"שגריר"רשאיתלבטלאתהמנוימבלישתחויבבמתןנימוקיםבהודעהמוקדמתשל
21יום.במקרהכזהיזוכההמנויבחלקהיחסישלדמיהמנויבהתאםלתקופהשנשארה
עדתוםהתקופההמקורית.

ז.

הצהרותהמנוי

המנוימצהירומתחייבכדלקמן:
כיפרטיהרכבהמפורטיםהםאלהשנמסרועלידובמישריןאובאמצעותסוכן/חברת
.1
הביטוחוכיפרטיםאלהנכונים.
כיהרכבנושאהמנוינמצאבחזקתו,כשירלנסיעהולאהיהמעורבבתאונהשנזקיה
.2
טרםתוקנו.
כימובהרבזאתשבמידהולאיינתןרכבחלופיכתוצאהמכךשהמנויאינובןלמעלה
.3
מ–24שנהו/אואינומחזיקברשיוןנהיגהתקףבמשךיותרמשנתיים,תפעל"שגריר"
בהתאםלאמורבסעיףג'12לעיל.
כיכתבהשירותותנאיומהוויםחוזהבינולבין"שגריר".
.4
כיידועלושהמנויהינואישיואינוניתןלהעברה.
.5
.6
כיידועלושפנייהלגורםאחרלצורךקבלתהשירות,ללאקבלתאישורמוקדםלכך
ומראשמ"שגריר"לאתזכהאותובהחזרהוצאות,אוחלקמהן,אובכלתשלוםאחר,
גםאםהיהזכאילקבלאתהשירותמ"שגריר"אילופנהאליה.
להחזירל"שגריר"אתהוצאותהשירות/יםשסופק/ולו,במידהשיסתברכילאהיה
.7
זכאילשירותעקבקיצורתוקףהמנויאוביטולו.
כיידועלושכלהסכומיםהמפורטיםבכתבשירותזהצמודיםלמדדהמחיריםלצרכן
.8
הידועלחודש.01.2004
*

מותנהברכישתהכיסוי,בהתאםלפוליסתהביטוחובכפוףלסעיףו'לעיל.

שירותידרךוגרירה
רכבחלופי
)כפוףלרכישתהכיסויבפוליסתהביטוח(
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א.

מהותהשירותים

.4

.3

"שגריר"אינהחייבתלחדשאתהמנוילתקופהאותקופותשירותנוספות.
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