מבוטח/ת נכבד/ה

מבלי לפגוע בזכויות

הנדון :הנחיות לתביעת צד שלישי על נזק שגרם לרכבך
אירעה תאונה לרכבך? אל דאגה ,בדיוק לשם כך הנך מבוטח בחברתנו .בכוונתנו להעניק לך את הטיפול המקצועי והמסור
ביותר וללוות אותך לאורך כל הדרך עד לסיום הטיפול בתביעה.
 .1עם הגעת רכבך למוסך בו בחרת לתקנו ,אנא הודיענו על כך על מנת שנפנה למקום ,בהקדם האפשרי ,את השמאי
שתבחר ,מתוך רשימת השמאים של חברת הביטוח בה הינך מבוטח .במידה שהינך מעוניין בשמאי שאינו מופיע
ברשימה הנ"ל אנא הודיענו על כך מבעוד מועד ע"מ שנקדים ונסביר לך את השלכות בחירתך .אנו מציעים שתשקול
לתקן את הרכב באחד ממוסכי ההסדר הנמנים ברשימת מוסכי ההסדר של חברת הביטוח בה רכבך מבוטח ,במסגרת
דוח פרטי ,כך שבמקרה שמסיבה כלשהיא תתבע לבסוף את הפוליסה שלך ,תוכל להנות מהנחה בגובה ההשתתפות
העצמית וזאת בהתאם לתנאי הפוליסה שרכשת.
בסיום תיקון הרכב יהא עליך לשלם למוסך בהמחאה דחויה ל 90-יום לפחות .רצוי לסכם נושא זה מראש ,מול המוסך
המטפל .אנא ,העבר לפקס  03-5670406את העתק חשבונית התיקון ,ושלח את המקור למשרדנו ,לכתובת הרשומה
מטה ,בצרוף המחאה דחויה ל 90-יום עבור שכ"ט שמאי ,יחד עם שאר המסמכים המבוקשים.
 .2לאחר שיתקבלו במשרדנו כל המסמכים המבוקשים ,וכן דו"ח השמאי ,תוגש תביעה לחברת הביטוח של הפוגע על סמך
הנתונים שיפורטו על ידך בטופס ההודעה על הנזק התאונתי )"טופס תביעה"( .התביעה תכלול את עלות התיקון ,שכ"ט
שמאי וכן ירידת ערך בהתבסס על המצויין בדו"ח השמאי .במידה שישנם סכומים נוספים שברצונך לתבוע ,אנא ציין
זאת במסמך נלווה למסמכים שהינך שולח אלינו בצרוף אסמכתאות מקוריות.

דוח שמאי פרטי ,כרוך בתשלום נפרד לשמאי ,ויוגש לצד ג' כחלק מדרישת התשלום .אי
תשלום שכר טרחת השמאי ,יעכב העברת הדוח לטיפולנו והגשת התביעה לצד הפוגע.
 .3המשך הטיפול בתביעתך מותנה בקבלת המסמכים המפורטים במשרדנו )פקס  (03-5670406כולל
טופס הודעה על נזק תאונתי )מצ"ב( חתום ,אותו עליך למלא באופן ברור וקריא בצרוף:
א .צילום ת.ז .של הנהג ברכבך בעת הארוע
ב .צילום רשיון נהיגה של הנהג ברכבך בעת הארוע
ג .צילום רשיון רכב תקף למועד הארוע
ד .צילום תעודת חובה תקפה למועד הארוע
ה .במידה והייתה מעורבות משטרה ,יש לצרף גם אישור משטרה.
ו .העתק מלא וחתום על ידך של מכתב זה

לתשומת לבך!

•
•
•

הגשת תביעה לצד שלישי )צד ג'( אינה מהווה הכרה באחריותו למקרה.
משך הטיפול בתביעה כנגד צד שלישי ,הינו בדרך כלל ממושך יחסית ,אנא הערכו בהתאם .נודה לכם על סבלנותכם.
במקרה שתביעתך תידחה ע"י חברת הביטוח של הפוגע ,באפשרותך לתבוע את נזקיך מפוליסת הביטוח שברשותך.
במקרה כזה ינוכו מהפיצוי הכולל ההשתתפות העצמית וכו' על פי תנאי הפוליסה .עם רישום התביעה מהפוליסה
צפויה הפרמיה להתייקר במועד החידוש.

עם קבלת כל המסמכים המפורטים מעלה ,מלאים ,חתומים וברורים ,נמשיך את טיפולנו בתביעתך
בברכה,
צוות תביעות צד ג' -רכב

הנני מאשר בחתימתי שקראתי והבנתי את תוכן המכתב.
שם פרטי ושם משפחה

מס' רשוי

תאריך

חתימה

רח' הרכבת  ,28תל אביב .ת.ד 36834.ת"א  ,6136702טל'  ,03-5670404פקס'  , 03-5670405פקס תביעות 03-5670406
סניף תע"א – נתב"ג :טל'  ,03-5670444פקס' 03-5608777
E-mail: gama@gama-golan.co.il
כתובתנו באינטרנטwww.gama-golan.co.il :
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ʬʹʤʷʩʬʱʤʦʫʸʮʥʠʧʥʨʩʡʤʺʥʸʡʧʣʥʢʩʠʺʥʲʶʮʠʡʧʥʨʩʡʤʺʸʡʧʬʸʩʡʲʩʤʸʥʡʧʺʤʣʸʹʮʡʲʣʩʮʩʺʥʸʩʹʬʳʢʠʤʹʭʩʫʱʮʩʰʠ
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ʬʩʲʬʤʩʨʸʴʹʤʰʥʠʺʬʸʹʷʡʥʤʹʬʫʭʸʥʢʮʬʡʷʠʹʤʹʷʡʥʠʤʲʩʡʺʤʲʣʥʤʬʫʤʸʡʧʬʸʩʡʲʤʬʡʩʩʧʺʮʩʰʠ
ʤʰʥʠʺʬʸʹʷʡʨʸʴʥʤʣʡʥʲʬʫʩʺʮʬʲʤʠʬʥʭʩʷʩʥʣʮʥʭʩʰʥʫʰʭʤʬʩʲʬʩʺʸʱʮʹʭʩʨʸʴʤʬʫʹʤʦʡʸʩʤʶʮʩʰʠ
ʺʮʩʺʧ
ʧʨʥʡʮʤ

ʥʴʸʥʶʹʭʩʫʮʱʮʤʧ
ʥʦʤʲʣʥʤʬ
ʺʥʤʦʺʣʥʲʺʭʥʬʶʺ
ʤʢʩʤʰʯʥʩʹʩʸʭʥʬʶʺ
ʡʫʸʯʥʩʹʩʸʭʥʬʶʺ
ʤʰʥʠʺʤʭʥʷʮʨʥʨʸʹ
ʤʸʨʹʮʸʥʹʩʠ
ʲʥʸʩʠʤʭʥʷʮʮʺʥʰʥʮʺ
ʸʧʠ

ʪʩʸʠʺ



ʠʬʮʮʭʹ
ʤʲʣʥʤʤ

ʭʩʣʲʩʨʸʴʦ

ʺʥʤʦʸʴʱʮ



ʭʩʴʣ  ʪʥʺʮ  ʣʥʮʲ

ʪʮʱʮʣʥʷ

ʲʥʸʩʠʤʪʩʸʠʺ
ʤʲʩʡʺʸʴʱʮ
ʣʧʠʫʭʩʸʡʢʬʥʭʩʹʰʬʣʲʥʩʮʱʴʥʨʤ
ʯʥʸʴʩʲʡʠʬʥʣʡʬʡʨʲʡʱʴʥʨʤʺʠʠʬʮʬʹʩ

ʧʥʨʩʡʩʬʥʮʢʺʬʹʺʩʠʷʰʡʤʸʡʲʤʲʥʶʩʡʬʤʠʸʥʤ
ʤʲʩʡʺʬʫʸʥʡʲʣʸʴʰʤʠʸʥʤʱʴʥʨʳʸʶʬʹʩ
ʯʥʡʹʧʤʩʨʸʴʺʥʮʩʠʬʷʰʡʤʸʥʹʩʠʥʠʺʬʨʥʡʮʤʠʧʮʤʭʥʬʶʺʳʸʶʬʹʩʤʹʷʡʡʬʥʴʩʨʪʸʥʶʬ
 ʷʰʡʤʩʸʴʱʡʲʩʴʥʮʫʯʥʡʹʧʤʬʲʡ ʮʧʤʩʰʠ
ʣʩʩʰʯʥʴʬʨʸʴʱʮ
ʣʥʷʩʮ

ʺʩʡʡʯʥʴʬʨʸʴʱʮ
ʸʠʥʣʠʺ

ʩʨʸʴʭʹ

ʤʸʩʣʸʴʱʮ

ʺʩʡʸʴʱʮ

ʤʧʴʹʮʭʹ
ʡʥʧʸ ʭʩʸʥʢʮʺʡʥʺʫ

ʺʥʤʦʸʴʱʮ
ʡʥʹʩʩ

ʤʬʠʭʩʬʥʮʢʺʬʩʠʫʦʩʰʠʩʫʭʫʣʩʬʲʲʡʷʩʹʬʫʫʤʲʩʡʺʤʺʲʣʥʤʡʨʸʥʴʮʤʩʧʥʨʩʡʤʲʥʸʩʠʤʺʥʡʷʲʡʩʬʭʩʲʩʢʮʤʧʥʨʩʡʤʩʬʥʮʢʺʭʥʫʱʺʠʸʩʡʲʤʬʺʠʦʡʸʹʠʮʥʹʷʡʮ
ʯʬʤʬʨʸʥʴʮʫʩʺʥʹʸʡʹʷʰʡʤʯʥʡʹʧʬʠʺʥʸʩʹʩʺʩʠʷʰʡʤʸʡʲʤʺʥʲʶʮʠʡ

ʷʰʡʯʥʡʹʧʸʴʱʮ
ʣʥʷʩʮ

ʳʩʰʱʭʹ
ʸʠʥʣʠʺ

ʺʩʡʸʴʱʮ

ʳʩʰʱʸʴʱʮ

ʷʰʡʸʴʱʮ

ʷʰʡʤʭʹ

ʡʥʧʸ ʳʩʰʱʤʺʡʥʺʫ

ʡʥʹʩʩ

ʤʬʠʮʣʧʠʺʥʲʶʮʠʡʸʥʮʠʫʷʰʡʤʩʨʸʴʬʬʥʫʺʩʠʷʰʡʤʸʡʲʤʡʭʥʬʹʺʤʲʥʶʩʡʬʲʧʥʥʩʣʩʩʬʠʸʩʡʲʤʬʹʷʡʮʩʰʠ
ʣʥʷʩʮʡʥʹʩʩʺʩʡ ʱʮʡʥʧʸ ʸʠʥʣʧʥʬʹʮʬʺʡʥʺʫ

ʩʰʥʸʨʷʬʠʸʠʥʣʺʡʥʺʫ

ʱʷʴʸʴʱʮ

VPV ʣʩʩʰʯʥʴʬʨʸʴʱʮ

ʤʱʩʬʥʴʡʤʮʥʹʸʤʺʡʥʺʫʬʸʠʥʣʡʤʲʣʥʤʤʧʬʹʺʺʥʸʩʤʡʸʱʥʧʬʹʤʸʷʮʡʸʥʸʡʥʠʩʸʷʣʩʡʺʫʡʠʬʮʬʡʥʹʧ
ʭʩʨʸʴʤʬʹʤʸʩʱʮʥʠʥʤʴʩʹʧʬʫʬʩʣʲʬʡʯʴʥʠʡʩʠʸʧʠʩʰʠʥʩʬʹʭʩʩʹʩʠʭʩʨʸʴʬʥʬʫʩʬʩʲʬʩʺʮʹʸʹʭʩʲʶʮʠʤʣʧʠʡʩʩʬʠʸʡʲʥʩʹʺʩʠʷʰʡʤʤʸʡʲʤʤʲʥʶʩʡʬʲʧʥʥʩʣʤʹʩʬʲʥʣʩ
ʥʤʹʬʫʩʹʩʬʹʭʸʥʢʬʬʰʤʭʩʩʹʩʠʤ
ʩʫʡʩʩʧʺʮʥʸʩʤʶʮʸʹʠʮʩʰʠ
ʩʣʩ±ʬʲʥʷʣʡʰʥʭʩʷʩʥʣʮʭʩʰʥʫʰʬʰʤʺʩʠʷʰʡʤʤʸʡʲʤʤʩʡʢʬʭʫʬʩʺʸʱʮʹʭʩʰʥʺʰʤʬʫ
ʣʡʬʡʩʺʥʩʸʧʠʬʲʥʩʺʹʷʡʬʭʠʺʤʡʺʲʶʥʡʮʬʰʤʺʩʠʷʰʡʤʤʸʡʲʤʤ
ʬʰʤʺʩʠʷʰʡʤʤʸʡʲʤʬʸʹʷʡʤʲʩʡʺʤʹʩʸʣʤʰʲʨʬʫʬʲʸʺʥʥʮʩʰʠ
ʧʹʬʹʪʱʬʲʤʬʲʩʠʬʥʦʤʠʹʸʤʺʥʲʶʮʠʡʺʩʠʷʰʡʤʤʸʡʲʤʤʭʥʫʱʹʩʬʲʥʣʩʩʫʸʹʠʮʩʰʠ
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ʺʮʩʺʧ
ʬʲʡ
ʯʥʡʹʧʤ

ʭʹ
ʬʲʡ
ʯʥʡʹʧʤ

ʺʮʩʺʧ
ʬʲʡ
ʯʥʡʹʧʤ

ʭʹ
ʬʲʡ
ʯʥʡʹʧʤ

ʪʩʸʠʺ

ʣʧʠʲʡʥʺʧʨʥʡʮʮʸʺʥʩʹʩʭʠʩʥʬʩʮʬ
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ʪʮʱʮʣʥʷ

ʪʥʺʮʣʥʮʲ

