מבוטח/ת נכבד/ה

מבלי לפגוע בזכויות

הנדון :הנחיות לתביעה לפוליסה על נזק שנגרם 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.
 .1באפשרותך לפעול באחת מהדרכים הבאות:
א .תיקון הרכב במוסך הסדר)-מומלץ(
באפשרותך לבחור מוסך מתוך רשימת מוסכי ההסדר של החברה בה רכבך מבוטח ,במסגרת דוח לפוליסה
על מנת שתוכל להנות מהנחה בגובה ההשתתפות העצמית /ביטול השתתפות עצמית וזאת בהתאם לתנאי
הפוליסה שרכשת .כמו כן ,יש באפשרותך לבחור שמאי מתוך רשימת השמאים של חברת הביטוח בה הנך
מבוטח .במידה והנך מעוניין בשמאי שאינו מופיע ברשימה המצ"ב אנא הודיענו על כך בהקדם על מנת
שנסביר לך את השלכות בחירתך.
ב .תיקון הרכב במוסך שאינו מוסך הסדר-
במידה והנך מעוניין לתקן את רכבך במוסך שאינו נמנה על רשימת מוסכי ההסדר של חברת הביטוח,
עליך לשלם את סכום התיקון במלואו ישירות למוסך בהמחאה דחויה ל 90-יום לפחות .רצוי לסכם נושא
זה מראש מול המוסך המטפל.את החשבונית והקבלה המקורית בגין התיקון עליך לשלוח בדואר
לשמאי .לאחר מכן יועבר דו"ח שמאי לחברת הביטוח וזו תבצע תשלום לחשבונך בהעברה בנקאית
בקיזוז השתתפות עצמית.
 .2לאחר שיתקבלו במשרדנו כל המסמכים המבוקשים,ובמידה שישנם סכומים נוספים שברצונך לתבוע ,אנא ציין
זאת במסמך נלווה למסמכים שהינך שולח אלינו בצרוף אסמכתאות מקוריות.לאחר שדו"ח השמאי יועבר לחברת
הביטוח ,זו תבצע תשלום למוסך /לחשבונך בהעברה בנקאית על פי תנאי הפוליסה.
 .3המשך הטיפול בתביעתך מותנה בקבלת המסמכים המפורטים במשרדנו )פקס  (03-5670406כולל
טופס הודעה על נזק תאונתי המצ"ב חתום ומלא בכתב יד ברור וקריא בצירוף המסמכים הבאים:

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

צילום ת.ז .של הנהג ברכבך בעת הארוע
צילום רשיון נהיגה של הנהג ברכבך בעת הארוע
צילום רשיון רכב תקף למועד הארוע
במידה והיתה מעורבת משטרה :אישור משטרה וצילום תעודת חובה תקפה
למועד הארוע
העתק מלא וחתום על ידך של מכתב זה

לתשומת לבך!
•

רק אם ברשותך פוליסת מקיף לרכבך ,הנך יכול ושאי לתבוע את הפוליסה שברשותך בגין הנזק שנגרם לרכבך

•

נא וודא את גובה סכומי ההשתתפות העצמית לפי הפוליסה שברשותך

•

רשימת מוסכי ההסדר מופיעה באתר האינטרנט של חברת הביטוח

•

עם רישום התביעה בפוליסה צפויה הפרמיה להתייקר במועד החידוש למשך  3שנים

עם קבלת כל המסמכים המפורטים לעיל ,מלאים ,חתומים וברורים ,נמשיך את טיפולנו בתביעתך
בברכה,
צוות תביעות לפוליסה -רכב

הנני מאשר/ת בחתימתי זו 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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ʡʫʸʤʯʥʧʢ
ʡʫʸʤʺʩʦʧ
ʯʩʮʩʣʶ
ʬʠʮʹʣʶ
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ʧʨʥʡʮʤʺʥʸʤʶʤʨ
ʡʩʩʧʺʮʩʰʠʥ ʢʣʶʭʲʯʺʮʥʠʹʮʬʥʤʩʰʬʬʥʫʮʲʡʧʥʨʩʡʬʤʸʡʧʬʣʢʮʩʣʩʬʲʬʴʥʨʺʩʣʢʰʫʹʢʥʺʭʠ ʢʣʶʤʲʩʡʺʹʯʩʩʰʥʲʮʩʰʠ
ʤʹʩʸʣʤʺʬʡʷʭʲʣʩʮʤʱʩʬʥʴʤʩʠʰʺʩʴʬʲʺʩʮʶʲʤʺʥʴʺʺʹʤʤʭʥʫʱʺʠʤʸʡʧʬʸʩʡʲʤʬ
ʬʹʤʷʩʬʱʤʦʫʸʮʥʠʧʥʨʩʡʤʺʥʸʡʧʣʥʢʩʠʺʥʲʶʮʠʡʧʥʨʩʡʤʺʸʡʧʬʸʩʡʲʩʤʸʥʡʧʺʤʣʸʹʮʡʲʣʩʮʩʺʥʸʩʹʬʳʢʠʤʹʭʩʫʱʮʩʰʠ
ʣʥʢʩʠʩʣʩʬʲʬʤʥʰʮʤʸʢʠʮʬʲʣʩʮʤʺʠʸʩʡʲʤʬʬʫʥʺʤʸʡʧʤʥʤʸʥʡʧʺʤʣʸʹʮʸʢʠʮʡʭʩʩʥʶʮʤʡʫʸʤʩʨʸʴʺʠʧʥʨʩʡʤʺʥʸʡʧ
ʧʥʨʩʡʤʺʥʸʡʧ
 ʸʺʠʡʺʲʶʥʮʤʤʮʩʹʸʤʪʥʺʮʸʧʡ ʸʣʱʤʪʱʥʮʡʡʫʸʤʺʠʯʷʺʬʹʷʡʮʩʰʠ
ʷʦʰʤʯʣʮʥʠʺʠʲʶʡʩ ʸʺʠʡʺʲʶʥʮʤʤʮʩʹʸʤʪʥʺʮʸʧʡ ʩʠʮʹʤʩʫʹʷʡʠ
ʱʴʥʨʡ ʭʩʮʥʹʸʤ ʭʩʠʰʺʤʥ ʭʩʨʸʴʤ ʩʴʬ ʷʰʡʤ ʯʥʡʹʧʬ ʺʥʸʩʹʩ ʭʥʬʹʺʤ ʺʠ ʩʩʬʠ ʸʩʡʲʤʬ ʹʷʡʮ ʩʰʠ ʩʥʶʩʴʬ ʩʠʫʦ ʤʩʤʠ ʭʠ
ʤʦʱʴʥʨʧʥʬʹʮʬʳʸʶʠʹʺʩʠʷʰʡʤʸʡʲʤʲʥʶʩʡʬʤʠʹʸʤ
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
ʷʩʹʡʭʥʬʹʺʤʲʶʥʡʩʬʨʥʡʮʷʩʹʳʸʥʶʠʬʥʠʥʭʩʰʥʫʰʭʰʩʠʭʫʺʷʩʣʡʩʴʬʲʭʩʨʸʴʤʭʠʩʫʩʬʲʥʣʩ

ʧʥʨʩʡʤʩʬʥʮʢʺʤʡʥʢʡʥʠʩʧʥʨʩʡʤʩʥʱʩʫʡʸʩʫʤʬʧʥʨʩʡʤʺʸʡʧʬʹʩʤʹʬʫʺʥʡʩʩʧʺʤʭʥʹʮʥʦʩʺʮʫʱʤʡʯʩʠʹʩʬʲʥʣʩ
ʺʮʩʺʧ
ʬʲʡ
ʯʥʡʹʧʤ

ʭʹ
ʬʲʡ
ʯʥʡʹʧʤ

ʺʮʩʺʧ
ʬʲʡ
ʯʥʡʹʧʤ

ʭʹ
ʬʲʡ
ʯʥʡʹʧʤ

ʪʩʸʠʺ

ʣʧʠʲʡʥʺʧʨʥʡʮʮʸʺʥʩʹʩʭʠʩʥʬʩʮʬ



ʮʲʡʧʥʨʩʡʬʤʸʡʧʬʣʢʮ
ʪʮʱʮʣʥʷ

ʪʥʺʮʣʥʮʲ

