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ב' נספח

התביעה ויישוב בירור ֹלשם מהתובע הנִדרשים והמסמכים המיִדע רשימת

רכב ביטוח פוֹליסת מכוח תביעה

משטרה. אישור

מבוטח. הצהרת

הרישוי. ֹלמשרִד הסכמה מכתב

רישיון. כפֹל / מֱקורי רכב רישיון

שֹלטים. + מפתחות צרורות שני

נֱקנה. שכך אישור בוִדִד מפתח עם נֱקנה והרכב במיִדה

מיגון. אישור

במוסך. אחרון טיפוֹל חשבונית

הרכב. בעֹלי כֹל שֹל ת"ז ציֹלום

פרטי. כח יפויי

תאגיִד. כח יפויי

שיעבוִד. הסרת

עיֱקוֹל. הסרת

נכה. / מכס מגבֹלות הסרת

המבוטח. שֹל הבנֱק חשבון פרטי

הכֹלי. / הרכב שֹל רכישה חשבונית

המותֱקנות. מיוחִדות תוספות עֹל חשבונית



ט.
2
0
0
0
4

1
1
/2

0
1
1

פי
ר

(4
)

רכב - ביטוח מֱקרה עֹל הוִדעה

זהות משפחהמספר פרטישם שם

המֱקרה בעת ברכב הנהג פרטי .2

הרכב פרטי .3

התאונה פרטי .4

הסוכן שם

מתֱקן מוסך

המבוטח פרטי .1

אֹלֱקטרוני ִדואר

מטפֹל שמאי

רישוי מספר

זהירות הוִדעת

מֱקיף

הגשה אי

ג' חובהצִד

עצמי וֹלצ"גנזֱק עצמי רכבנזֱק גוףרִדיוגניבת אחרנפגעי

סב

סב

רחוב / מגורים מיֱקוִדעירכתובת

בעבוִדה טֹלפון מספר

בעבוִדה טֹלפון מספר

בבית טֹלפון מספר

בבית טֹלפון מספר

ֹלטובת מעוֱקֹל / משועבִד הרכב

מֱקצוע / עיסוֱק

המבוטח ברשות נהג האם

הרכב סוג

הפוֹליסה בעֹל / נהג ֱקשר

נייִד טֹלפון מספר

נייִד טֹלפון מספר

בית מספר

ֹלא כן

ֹלא כן

כאחִד וגברים נשים אֹל פנייתו אך זכר בֹלשון זה טופס נכתב בֹלבִד נוחות מטעמי

זהות מספר

שם עֹל רשום

משפחה פרטישם שם

ִדגם

ֹליִדה תאריך

יצרן

יום חוִדש שנה

רחוב / מגורים אֹלֱקטרונימיֱקוִדעירכתובת ִדואר

רשיון ִדרגת / עִדסוג נהיגהבתוֱקף רשיון הוצאת תאריך נפסֹל הרשיון האם נהיגה רשיון מספר

ייצור שנת

מסחרי נגררמוניתפרטי / אחראוטובוסגורר

.

ג' נספח

בית מספר

בֱקמ"ש המשטרהמהירות ֹליִדיעת הובא האם

ֹלא כן

כביששעה / אזור / עיר האירוע: מֱקום ראותכתובת אירוע תאריך

יום חוִדש חשכהשנה טובהערפֹלגשוםטובה ֹלא

פתוח בשטח

בנוי בשטח

המֱקרה: תיאור

נוסף ִדף צרף נא הצורך במֱקרה

אירוע / יומן תחנהמס' נוסעיםשם מס'

המבוטח: ברכב

ג': צִד ברכב

אחורי

אחורי

ֱקִדמי

ֱקִדמי

שמאֹלי

שמאֹלי

ימני

ימני

אחר

אחר

בתאונה? אשם מי ברכב הנזֱק מוֱקִדי

ג' צִד יִדועאני ֹלא

מִדוע: נמֱק

לנוחיותך ותשומת ליבך ,הנך 
רשאי לפנות לאחד ממוסכי 

ההסדר של כלל וליהנות מהנחה 
בהשתתפות העצמית ,לפרטים 
אנא פנה לטל' 077-6385555 . 



נפגעים .6

ֹלמֱקרה עִדים .7

נפגעים? ֱקיימים באירוע האם
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המעורבים: הרכבים פרטי ג')5. צִד (פרטי

הרכב ִדגםסוג יצרן

מסחרי מוניתפרטי

ג' צִד חובהמֱקיף

נגרר / אחראוטובוסגורר

הרכב בעֹל שם

הנהג שם

פרטי ושם משפחה שם

הביטוח סוג

כתובת

כתובת

כתובת

טֹלפון / סוכן

זהות מספר
סב

זהות מספר
סב

פוֹליסה מספר

ייצור רישויצבעשנת מספר

נייִד טֹלפון מספר

נייִד טֹלפון מספר

הפוֹליסה ֹלבעֹל ֱקרבה

הביטוח חברת שם

ֹלא כן

נייִד טֹלפון מספר

בנֱק חשבון פרטי מבוטֹלת)8. המחאה ציֹלום צרף (נא

הצהרות .9

הפרטים כֹל כי מצהיר הריני שהוא. גורם מכֹל הנ"ֹל, ֹלתאונה בֱקשר כֹלשהי הוִדעה/תביעה ֱקבֹלת עם מיִד הביטוח, ֹלחברת וֹלהוִדיע ֹלהתֱקשר מתחייב אני

מיִדע כֹל ו/או שמסרתי הפרטים כי מסכים ואני ֹליִדיעתי הובא כי מאשר אני ֹלתאונה. בֱקשר ופרט עובִדה כֹל העֹלמתי ֹלא וכי ומִדויֱקים נכונים היום שמסרתי

נוספים מיִדע ֹלמאגרי ֹלהימסר עשויים אֹלה פרטים וכי הביטוח בנושא נתונים ֹלרכז החברה נוהגת בו ממוחשב מיִדע במאגר יוחזֱקו החברה, ֹליִדיעת שיגיע

ִדין. כֹל עֹל-פי הנִדרש ככֹל וכן בארץ, הביטוח ענף את המשמשים מיִדע מאגרי ביטוח", "כֹלֹל בֱקבוצת

כנגִדי. מטעמו מי ו/או ג' צִד ע"י תוגש אשר עתיִדית תביעה בכֹל ֹלטפֹל החברה שֹל כוחה את מייפה הריני

החברה. מן הִדרישה ֱקבֹלת עם מיִד הפוֹליסה, תנאי עפ"י העצמית ההשתתפות ִדמי את ֹלהעביר מתחייב הנני

חתימה

x

זהותתאריך שםמספר

הניִדונה: התביעה תשֹלום בגין בנֱקאית העברה ֹלצורך שֹלי הבנֱק פרטי ֹלהֹלן כי ֹלהצהיר הריני

הביטוח. תגמוֹלי בגובה או הביטוחי בכיסוי ֹלהכיר הביטוח חברת שֹל התחייבות משום זו בהסכמתי שאין ֹלי יִדוע

החשבון בעֹל xחתימת תאריך

החשבון בעֹל שם

בנֱק סניףשם שם

זהות/ח"פ זיכוימספר הוִדעת ֹלמשֹלוח כתובת

בנֱק סניףמס' חשבוןמס' מספר

סב

לאחר השלמת הפרטים יש להעביר טופס זה אלינו לכתובת :
Clalvesa4u@clal-ins.co.il או לפקס שמספרו 077-6385500




