תאריך _______________
לכבוד
מגדל חברה לביטוח בע"מ
באמצעות סוכן ביטוח ________________
הנדון :בקשה לביטול כיסוי תאונה עקב השבתת רכב בפוליסת ביטוח מקיף בלבד
אני ,הח"מ ,מבקש/ת בזאת מכם ,מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל") ,על כוונתי להשבית את
רכב מספר רישוי _____________ ("הרכב") ולהעמידו ללא שימוש ,ובהתאם לכך מבקש ממגדל
לבטל את כיסוי התאונה בפוליסה לביטוח רכב פרטי  -ביטוח מקיף בלבד ("הפוליסה") ,בהתאם
לתנאי הפוליסה ,וכמפורט להלן.
בהתאם ,אני מצהיר ,מאשר ומתחייב ,כמפורט להלן:
 .1יום לאחר קבלת מכתבי זה במגדל ("מועד התחילה") ,יבוטל במהלך תקופת ההשבתה
(כהגדרתה להלן) ,בהתאם לתנאי הפוליסה ,הכיסוי הביטוחי מפני התנגשות מקרית ,התהפכות
ותאונה מכל סוג שהוא ("כיסוי התאונה") ,לפי סעיף .1ב .לפרק  1לפוליסה.
 .2תקופת ההשבתה תתחיל במועד התחילה ותסתיים בתום תקופת הפוליסה או במועד הנקוב
בהודעה שאמסור למגדל על בקשתי לסיים את ההשבתה ,לפי המוקדם מביניהם ("תקופת
ההשבתה") .ידוע לי ,כי תקופת ההשבתה לא יכולה להיות קצרה מ 30-ימים ולא יכולה
לעלות על מספר הימים שנותרו עד תום תקופת הביטוח.
 .3סיום תקופת ההשבתה והחזרת כיסוי התאונה לקדמותו ,מותנים במתן הודעה בכתב יזומה
שלי למגדל על סיום השבתת הרכב.
 .4אני או מי מטעמי לא ננהג ברכב במהלך תקופת ההשבתה .ידוע לי ,כי אם אני או מי מטעמי
ננהג ברכב בתקופת ההשבתה ,לא יחול כיסוי התאונה עפ"י הפוליסה ,כלומר לא יהיה כיסוי
ביטוחי.
 .5בתום תקופת ההשבתה ,אהיה זכאי/ת להחזר החלק היחסי (בשיעור  )50%מדמי הביטוח
ששולמו בשל כיסוי התאונה בעד תקופת ההשבתה .ידוע לי כי זכאותי לחלק היחסי מדמי
הביטוח תחול רק ביחס לתקופת השבתה של  30ימים ומעלה (כמפורט בסע'  2לעיל) .היה
ואבקש לבטל את ההשבתה לפני תום  30הימים הנ"ל ,לא אהיה זכאי להחזר דמי ביטוח
כלשהם.
 .6בכפוף לכל האמור לעיל ,אני רשאי/ת ,בכל עת ,להודיע בכתב למגדל כי אני מבקש/ת לסיים
את תקופת השבתה במועד שיהיה נקוב בהודעתי ,ולהשיב את כיסוי התאונה לתוקף מתום
תקופת ההשבתה.
תאריך______________
שם המבוטח ______________ ת.ז ___________ חתימת המבוטח ______________
שם הסוכן ______________ מס הסוכן__________ חתימת הסוכן________________

