הצהרת המבוטח בדבר ביטוח מקיף לרכב ביבוא אישי
שם המבוטח ..................................:מס' רישוי................
דגם רכב .......................................שנת ייצור................
אני החתום מטה (להלן" :המבוטח") מצהיר בזאת כי הוסבר והובהר לי:
מאחר ומכוניתי כמפורט לעיל יובאה לישראל ביבוא אישי,
א .הערך הבסיסי של הרכב לעניין חישוב דמי הביטוח הינו בהתאם לחוות דעת
"לוי יצחק" שמספרה ותאריך עריכתה יצוינו ברשימה של הפוליסה.
ב .ערך הרכב לעניין חישוב תגמולי הביטוח במקרה של אובדן גמור יקבע
על פי חוות דעת "לוי יצחק" ליום קרות מקרה הביטוח ,בהתייחס
לערך הבסיסי של הרכב ביום עריכת הביטוח ,ובשים לב למשתנים המיוחדים
שיש בהם כדי להשפיע על ערכו של הרכב במועד קרות מקרה של אובדן גמור.
הערה :בקרות אובדן גמור לרכב שמוצאו בארה"ב או קנדה ,המבטח רשאי לפנות
לרשות המוסמכת בארה"ב לקבלת מסמך היסטוריית הרכב ("קארפקס")
לצורך קביעת שווי הרכב.
ג .אם יתברר כי הדגם האמור אינו משווק ע"י יבואן בישראל ו/או
לא מצויים בישראל חלפים זמינים לדגם זה ,מוסכם עלי כי לגבי ביטוח
הרכב תהיה אחריות המבטח מוגבלת כמפורט להלן:
 .1השיפוי בגין אובדן או נזק חלקי לרכב הינו אך ורק על פי עלות תיקון הרכב,
עלות העבודה  +עלות החלפים בניכוי כל הוצאה שהיא הנובעת ממשלוח דחוף
של חלפים מחו"ל לישראל.
 .2המבטח לא ישא בהוצאה כלשהי ולא ישפה אותי בגין כל נזק תוצאתי או אחר
שייגרם לי בשל אי זמינות של חלפים או בשל עיכוב במשלוחם לישראל.
 .3במקרה של תיקון הרכב ברשת "מוסכים שבאחריות" ,אני מוותר מראש על
זכותי לקבל מהמוסך רכב חלופי ,אלא אם החלפים הדרושים לתיקון הרכב מצויים
בישראל וזמינים באופן מיידי.
 .4בקרות נזק לרכב שאינו מגיע לכדי  60%משוויו של הרכב במועד קרות המקרה,
מובהר לי בזאת במפורש כי הרכב לא יוגדר כרכב באובדן גמור.
 .5השיפוי במקרה של גניבת הרכב או במקרה של אובדן גמור לא יעלה על ערך הרכב
במועד קרות מקרה הביטוח ,ובכפוף לאמור בסעיף ב' לעיל.
לצורך חישוב תגמולי הביטוח ,ייקבע ערך הרכב למועד קרות מקרה הביטוח על פי חוות
דעת "לוי יצחק".
 .6מובהר לי בזאת במפורש כי המבטח לא יהיה חייב בשיפוי על פי הרחבת "תוספת פיצוי
למטרת רכישת רכב חדש".

ידוע לי כי ההתנאות האמורות יכללו בדף הרשימה של פוליסת הרכב שלי.
אני מסכים לכל האמור לעיל ומאשר זאת בחתימתי.
חתימה ..............................תאריך..................

