
השירות כולל בין היתר:

      איסוף הרכב מבית הלקוח לצורך תיקון 

      מתן רכב חלופי KEY TO KEY עד גמר הטיפול ברכב,

      כולל שינוע רכב חלופי עד לבית הלקוח

      אחריות לכל החיים על תיקוני פחחות וצבע

      בחירת שמאי

      טיפול בתביעות הסדר צד ג'

      דחיית תשלום נזק צד ג' למשך 90 יום

      בתוספת 90 יום נוספים במידת הצורך

גם לרכב שלך מגיע טיפול של ד“ר!

www.dr-pach.co.il | 1599-555444
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’אורלן‘ מציגה שיתוף פעולה ייחודי עם רשת מוסכי ד"ר פח וצבע, מבית פמי פרמיום, 
המקנה ללקוחות הסוכנים שירותי תיקון רכבים VIP בכל הנוגע לפח וצבע.

ייחודי לסוכני ’אורלן‘: 

מנהל תיק לקוח אישי
אשר באחריותו:

טיפול ומעקב אחר תביעות 
עם אפשרות לקבלת קוד משתמש
למעקב אחר התביעות במערכת 

ניהול אדמיניסטרטיבי של תביעות
המטופלות ברשת המוסכים

שיקוף המידע של נתוני
עלות תביעה ממוצעת

מחלקת תביעות ייעודית
לטיפול וניהול תביעת רכב כמפורט להלן:

ניהול תביעות צד ג‘

דיגיטאציה: שליטה ומעקב מלא
אחר תביעה בזמן אמת

העברת מידע לסוכן
בכל שלבי תיקון הרכב

הפעלת מוקד שירות עבור משרד הסוכן
מעבר לשעות פעילות המשרד 



סילוק תביעות
וטיפול בתביעות
צד ג‘ אל מול
חברת הביטוח

רכב חלופי מיידי 
בכל שעה משעות 
היום כולל בימי ו'

וערבי חג

מחוייבים לשירות מצוין

תנאי תשלום נוחים
פריסת תשלום
ההשתתפות

העצמית

רמת שירות גבוהה
צוות מקצועי ומיומן

וציוד מתקדם

רשת מוסכי ד"ר פח וצבע
הרכב שלכם בידיים טובות!

שירות נהגים
איסוף רכב תקול
לתיקון ומסירת

רכב חלופי

מנהל אירוע
המטפל ומפקח על
התהליך ומעדכן את

הסוכן והמבוטח

רשת מוסכי ד“ר פח וצבע בהסדר עם חברות הביטוח: 

 dr-pach@femi.com :לקביעת פגישה נא שלחו את פרטיכם לכתובת הדוא“ל

ד"ר פח וצבע הינה רשת מוסכים מומחים מבית ’פמי פרימיום‘ - 
חברת השירותים הגדולה בישראל, המספקת שירותי מיקור חוץ לחברות הביטוח ולמשרדי הממשלה.  

רשת המוסכים שלנו, אשר נוסדה בשנת 1996, הינה רשת מוסכי הסדר של חברות הביטוח השונו
 ובכך אנו מאפשרים למבוטחים לקבל שירותי רכב מקיפים, ברמה הגבוהה ביותר.

מוסכי הרשת שלנו מטפלים בכל שנה בכ-10,000 רכבים מכל הסוגים,
כולל רכבי יוקרה משנות ייצור אחרונות, דבר המקנה לעובדי החברה ניסיון עצום בטיפול בכל בעיה ותקלה.

סניף ירושלים
רח‘ התעשייה 5

תלפיות (מרכז בליליוס) 
טלפון: 02-6734744

סניף פ"ת
רח‘ עמל 35
קרית אריה

טלפון: 03-9224822

סניף רחובות
(מורשה צ‘מפיון מוטורס)

רח‘ היצירה 7 
טלפון: 08-9999201

סניף רעננה
רח‘ החרושת 7

טלפון: 09-7412124

סניף ת"א
רח‘ הנגב 16

טלפון: 03-6878811

סניף חיפה
רח' החרמש 52

טלפון: 04-8109111

סניף חולון
(מורשה פיג'ו וסיטרואן)

רח' פליקס זנדמן 6
טלפון: 03-5501250

סניף אשדוד
רח‘ הקדמה 34

טלפון: 08-6868881

הסדר צד ג‘
לחברות

ליסינג נבחרות


