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.
ו.

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
צילום המחאה /אישור ניהול חשבון של בעל הפוליסה.

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.
חתימה
תאריך
מס' רשוי
שם פרטי ושם משפחה
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 :

ĐĞĕčĦ ĝĠđĔ

:ĦđĞĕčĦ ĦđĤĕĥ ďģđĚĘ ĝģĠč ĤĕčĞĐĘđ ĤđĤč čĦėč ĐĒ ĝĠđĔč ęĕĔĤĠĐ Ęė ĦČ ČĘĚĘ ĥĕ
03-9251644 .ĝģĠ :ęĕėĝđĚ ĤďĝĐč ĦđĜđČĦ ēđđĕď ĒėĤĚ
03-9258027 .ěđĠĘĔ 03-9251665 .ĝģĠ :(ĕĚĢĞ ģĒĜ) ğĕģĚ čėĤ ĦđĞĕčĦ ĦđĤĕĥ ďģđĚ
03-9258010 .ěđĠĘĔ 03-9251666 .ĝģĠ :'Ď ďĢ čėĤ ĦđĞĕčĦ ĦđĤĕĥ ďģđĚ
ĐčĕĜĎ

ĐĥĎĐ ĕČ

ďčĘč ÄĎ ďĢĘ ģĒĜ

čėĤĘ ēđĔĕč ĐĤģĚ

ÄĎ ďĢĘ ģĒĜ ęĎđ ĕĚĢĞ ģĒĜ

ĕĚĢĞ ģĒĜ

ĐĝĕĘđĠĐđ ēĔđčĚĐ ĕĔĤĠ
ĦčđĦė
ĐĞĕčĦĘ Ĥĥģč ęĕĜđėďĞ ĦĘčģĘ ĘÂČđď

ÄĝĚ
ĒÂĦ
ďĕĕĜ / ěđĠĘĔ ÄĝĚ

ĝģĠ ÄĝĚ

ēĔđčĚĐ ęĥ
ĐĥĤđĚ ģĝđĞ

@
ğĕģĚ
ÄĎ ďĢ
Đčđē

ČĘ
Ďđĝ
ēđĔĕčĐ

ěė

ēđĔĕčĐ ěėđĝ ěđĠĘĔ ÄĝĚ

ĐĝĕĘđĠ ÄĝĚ

ēđĔĕčĐ ěėđĝ ęĥ

čėĤĐ ĕĔĤĠ
:čėĤ Ďđĝ
ĤēČ

čėĤĐ ęđĥĤ ĕĚ ęĥ ĘĞ

ĕĤēĝĚ

ĕĔĤĠ

ÄĝĚ
ĕđĥĕĤ

ęĎďĐđ čėĤĐ ěĤĢĕ ęĥ

ĎĐĜĐ ĕĔĤĠ
ĦčđĦė
ěė
ČĘ

ĎĐĜ ęČĐ
ĦđĥĤč ĕĘČĤĥĕ
ĤĒ
ēĔđčĚĐ

ÄĝĚ
ĒÂĦ
ĖĕĤČĦ
Ęĥ ĐďĕĘ
ĎĐĜĐ

čėĤĐ ĘĞčĘ ĤĥģĐ
ěđĕĥĤ

ěė
ČĘ

ěđĕĥĤ
ĐĎĕĐĜ
ğģđĦč

ÄĝĚ
ěđĕĥĕĤ

ĎĐĜĐ ęĥ
ďĕĕĜ / ěđĠĘĔ ÄĝĚ

ĞđĤĕČĐ ĕĔĤĠ
ĐĤĔĥĚĘ ēđđď ęČĐ
ČĘ

ĐĜēĦĐ ęĥ

ěė

ęđĕ

ĞđĤĕČĐ ęđģĚ ĦčđĦė
ĐĜđČĦĐ ęđģĚ ęĕĥĤĦ

ĖĕĤČĦ
ĞđĤĕČĐ

ĐĞĥ

:ĞđĤĕČĐ ĤđČĕĦ

ĦĕĒē

ÄĎ ďĢ čėĤč ęĕģĒĜĐ ĤđČĦ

?ēĔđčĚĐ Ęĥ ĖĤďč čĢđĚĐ ĤđĤĚĦĐ ĐĚ
ĦĕĒē

?ÄĎ ďĢ Ęĥ ĖĤďč čĢđĚĐ ĤđĤĚĦĐ ĐĚ

ģĒĜč ĘđĠĕĔ ĕĔĤĠ
ęĕČĚĥĐ ĦĚĕĥĤ ĖđĦĚ ĕČĤģČ ěĠđČč ĕČĚĥ ĦđĜĚĘ ĥģčĚ ĕĜČ/

ĕČĚĥĐ ęĥ

ĖĝđĚĐ ęĥ

ĤďĝĐ ĖĝđĚ
ČĘ
ěė

ÄĎ ďĢ ĕĔĤĠ

ēđĔĕčĐ ĦĤčē ęĥ

ğĕģĚ
ÄĎ ďĢ
Đčđē

(ĐĒ ĝĠđĔĘ ğĤĢĘđ ğĝđĜ ĝĠđĔč ČĘĚĘ ĥĕ ęĕĠĝđĜ ęĕčėĤ ęĕčĤđĞĚ ĞđĤĕČč ęČ)
ďĕĕĜ / ěđĠĘĔ ÄĝĚ
ÄĝĚ
ĒÂĦ

ÄĝĚ
ĕđĥĕĤ
Ďđĝ
ēđĔĕč

čĤđĞĚĐ čėĤč ĎĐĜĐ ęĥ

ÄĝĚ
ĒÂĦ

ĞčĢđ ęĎď ,čėĤĐ ěĤĢĕ ęĥ

čėĤĐ ĘĞč ęĥ

ģĜč ěđčĥē ĕĔĤĠđ ēđĔĕč ĕĘđĚĎĦ Ęĥ ĦĕČģĜč ĐĤčĞĐ ĞđĢĕčĘ ĐČĥĤĐ
đĒ Đĥģč/ĐČĥĤĐč ěĕČ ĕė ĕĘ Ğđďĕ .ěĘĐĘ đĕĔĤĠĥ ģĜčĐ ěđčĥēĘ ,ĘĕĞĘ ĔĤđĠĚĐ ĞđĤĕČĐ ĦđčģĞč ĕĘ ęĕĞĕĎĚĐ ēđĔĕčĐ ĕĘđĚĎĦ ĦČ ĤĕčĞĐĘ ĦČĒč ĤĥČĚđ ĥģčĚ Ě"ēĐ ĕĜČ
.ēđĔĕčĐ ĕĘđĚĎĦ ĐčđĎč đČ ĕēđĔĕčĐ ĕđĝĕėč ĤĕėĐĘ ēđĔĕčĐ ĦĤčē Ęĥ ĦđčĕĕēĦĐ ęđĥĚ
ÄĝĚ
ĒÂĦ

ğĕĜĝ ęĥ
ģĜč ęĥ
ěėđĝĐ ĦđĞĢĚČč ĕđėĕĒ ĦĞďđĐ ēđĘĥĚ/ĕđėĕĒ ĦĞďđĐ ēđĘĥĚĘ Ę"Čđď ĦčđĦė

ĤĠĝĚ
ģĜč

@

ĐČēĚĐ Ęĥ ĤđĤč ęđĘĕĢ ğĤĢĘ ĥĕ
ěđčĥē ĕĔĤĠ ĘĞ ģĜč ĤđĥĕČ đČ

ěđčĥēĐ ĘĞč ęĥ
ĤĠĝĚ
ěđčĥē

ĤĠĝĚ
ğĕĜĝ

ēĔđčĚĐ ĦĚĕĦē

ĖĕĤČĦ

ęĕČčĐ ęĕėĚĝĚĐ ĦČ ğĤĢĘ ĥĕ
ĞđĤĕČĐ ěĚĒč ĎĐĜĐ Ęĥ ĐĎĕĐĜ ěđĕĥĕĤ ęđĘĕĢ

čėĤ ěđĕĥĕĤ ęđĘĕĢ

ĦđĐĒ ĦďđĞĦ ęđĘĕĢ

ēĔđčĚĐ ĦĤĐĢĐ
ĦČ ,ēđĔĕčĐ ĦđĤčē ďđĎĕČ ĦđĞĢĚČč ĐĤĚđĥĘ ĤĕčĞĕ ĐĤđčēĦĐ ďĤĥĚ ĕė ĐĒč ęĕėĝĚ ,ēĔđčĚĐ čėĤč ĎĐĜĐ ,ĕĜČ
ĐĜđČĦĐ ěĕĎč Ď ďĢ ĞčđĦ ĦČ ĦđĢĠĘ ĐĤĚđĥĘ ĤĥČĚ ĕĜČ
.ĐĞĕčĦĐ ĤđĤĕč ĖĤđĢĘ ĦĜĦĕĜ ĕĦĚėĝĐ .ďĤĥĚĐ ĦđĥĤčĥ ęĕĎĐĜĐ ĕĜđĦĜ ĤĎČĚĚ ĕĘĥ ĐĎĕĐĜĐ ěđĕĥĕĤ ĘĞ ĞďĕĚĐ
.(ēđĔĕčĐ ĐĒđē ģđēĘ 68 ğĕĞĝ ĕĠ ĘĞ) ĐĦģĕďčĘ ğđĠėč
.ēĔčĚĐ Ħđčē ĦģĕďčĘ ĦĕĔĜđđĘĤ ĐďčđĞ Ęė ĕĦĤĦĝĐ ČĘ ĕėđ ,ęĕĜđėĜ ĘĕĞĘ ĕĦĤĝĚĥ ęĕĔĤĠĐ Ęėĥ ĦČĒč ĤĕĐĢĚ Ě"ēĐ ĕĜČ
ēđĔĕčĐ ĦđĤčē Ęĥ ĐģĕĘĝĐ ĒėĤĚ đČ/đ ĘČĤĥĕč ēđĔĕčĐ ĦđĤčē ďđĎĕČ ĦđĞĢĚČč ,ēđĔĕčĐ ĦĤčēĘ ĤĕčĞĕ ĐĤđčēĦĐ ďĤĥĚč ĞďĕĚ ĕĦđĤĥĘ ğĎČĐ ĕė ,ĐĒč ęĕėĝĚ Ě"ēĐ ĕĜČ
.ēđĔĕčĐ ĦđĤčē ďđĎĕČ ĕďĕ ĘĞ ĘĐđĜĚĐ ĞďĕĚ ĤĎČĚĘ đĤčĞđĕ ĐĞĕčĦĐ ĕĔĤĠĥ ęĕėĝĚ ĕĜČ .ĐĤđčēĦĐ ďĤĥĚ Ęĥ čėĤĐ ĕĘė ĤĎČĚč ęĕĕđĢĚĐ čėĤĐ ĕĔĤĠ ĦČ ,Ě"Ğč

ĐēĠĥĚ ęĥđ ęĥ
ĖĕĤČĦ
ĐĚĕĦē
ęĦđĜđėĜ ĦČ ěđĠĘĔč ĕĘ ĤĥĕČ ĤĥČ ěĘĐĘ đĕĔĤĠĥ ĐĞďđĐĐ ĤĝđĚ ĕĠĚ đĤĝĚĜ ĘĕĞĘ đĚĥĤĜĥ ęĕĔĤĠĐ Ęėĥ ĐĒč ĤĕĐĢĐĘ ĕĜĕĤĐ :ěđĠĘĔč ČĘđĚ ĝĠđĔĐđ ĐďĕĚč

ĝĠđĔĐ ČĘĚĚ ĦĚĕĦē

ĐĚĕĦē

ĝĠđĔĐ ČĘĚĚ ęĥ

ĐĞďđĐĐ ĦĤĕĝĚ ĖĕĤČĦ

ĐĞďđĐĐ ĤĝđĚ ęĥ

.ĐĞĕčĦč ĤđĥģĐ ĞďĕĚđ ĖĚĝĚ Ęė ĘÂČđďĐ ĦčđĦėĘ ēđĘĥĘ ĦČĒč ĤĥČĘ ĕĜĕĤĐ
.ĐĤĚđĥ Ęĥ ĔĜĤĔĜĕČĐ ĤĦČč ĐĘČ ęĕėĚĝĚ ĎĕĢĐĘ ĤĥČĘ ĕĜĕĤĐ ,ěė đĚė

ĐĞďđĐ ĝĠđĔ

čėĤĚ ğđĎ ĦĞĕĎĠ

03-9210799 .ĝģĠ 03-9258099 .ĘĔ 49170 ĦÂĠ 23 ęĕčĕĝĐ :ğđĎ ĦđĞĕčĦ ĦģĘēĚ

.ĘĕĞĘ ęđĥĤĐ ĝģĠĐ ĤĠĝĚĘ ęđĦēđ ČĘĚ ĐĒ ĝĠđĔ ĤĕčĞĐĘ ĥĕ
.ĐĒ ĝĠđĔĘ ğĤĢĘđ ďĤĠĜ ĝĠđĔč ĞĎĠĜ Ęė ĤđčĞ đ-ď ęĕĠĕĞĝ ČĘĚĘ ĥĕ ,ęĕĞĎĠĜ ĤĠĝĚ ęĞ ĐĜđČĦč
ēĔđčĚĐ ĕĔĤĠ .Č
ĒÂĦ ÄĝĚ
ēĔđčĚĐ ęĥ

ďĕĕĜ ěđĠĘĔ ÄĝĚ

ĐĝĕĘđĠĐ ĤĠĝĚ

ěėđĝĐ ęĥ
čėĤĐ Ęĥ ĕđĥĕĤ ĤĠĝĚ

ěđĠĘĔ ÄĝĚ

ĦčđĦė
:ĘÂČđď ĦđĞĢĚČč ĐĞĕčĦĘ Ĥĥģč ĦđčđĦėĦ ĐĤĚđĥĚ ĘčģĘ ęĕėĝĚ ĕĜČ ! ġĤČĐ Ĥđďė ĘĞ ĤđĚĥĘ đĜĘ ĤđĒĞ

@
ĐĜđČĦĐ ĤđČĦ .č
ČĘ

ěė

ĐĜđČĦĐ ĦđĤģ ĘĞ ĐĤĔĥĚĘ Ħēđđĕď ęČĐ

ģĕđďĚĐ ĐĜđČĦĐ ęđģĚ

ĦČĢđĐ ĖĕĤČĦ
ĐĎĕĐĜ ěđĕĥĕĤ

ĖĕĤČĦ
ĐĜđČĦĐ

ĐĞĥ

ĎĐĜ ĒÂĦ

ĎĐĜĐ ęĥ

ĐďĕĘ ĖĕĤČĦ

:ĐĜđČĦĐ ĦđčĕĝĜ Ęĥ ĤĢģ ĤđČĦ
:ĔĤĠ ,ěė ęČ
ĦĕĚĢĞ ĐĜđČĦ

ĐĜđČĦč čĤđĞĚ ĞđĜĠđČ

ĐĜđČĦč ĦčĤđĞĚ ĦĕČĥĚ

ČĘ

ěė

čėĤĘ ģĒĜ ęĤĎĜ ęČĐ

:ĐĚĕČĦĚĐ ĐĠđĘēĐ ěĚĝ ČĜ

ĐĜđČĦč čĤđĞĚ ÄĎ ďĢ čėĤ

ğĝđĜĐ čėĤĐ Ęĥ ĕđĥĕĤĐ ĤĠĝĚ ĦČ ěĕĕĢ ,ěė ęČ ?ğĝđĜ čėĤĘ ĖčėĤ ěĕč đČ ,ğĝđĜ čėĤ ěĕčĘ ĘĎĤĐ ĖĘđĐ ěĕč ĞĎĚ ĐĕĐ ęČĐ - ěė ęČ ,ĘĎĤ ĖĘđĐč ĐĞĕĎĠ
ĐďđčĞĐ ęđģĚĘ ĐĤđĥģĥ ĐĜđČĦč ĤčđďĚ ěĕČ

ĖĦĕčĘ ĐďđčĞĐ ęđģĚĚ ĖĤďč

ĐďđčĞĐ ęđģĚĘ ĖĤďč

:ĐĜđČĦč ĤčđďĚĐ ęČĐ

ĐďđčĞ ĕďė ĖđĦ

ęĕĞĎĠĜ ĕĔĤĠ .Ď
ĘĎĤ ĕėĘđĐ đČ/đ ēĔđčĚĐ čėĤč ęĕĞĎĠĜĐ Ęė ĕĔĤĠ ěĕĕĢ ČĜČ
ĒÂĦ ÄĝĚ
ēĔđčĚ / ĎĐĜĘ Ĥĥģ

ĘĕĎ

ĞĎĠĜĐ ęĥ
ĒÂĦ ÄĝĚ

ēĔđčĚ / ĎĐĜĘ Ĥĥģ

ĘĕĎ

ĞĎĠĜĐ ęĥ
ĒÂĦ ÄĝĚ

ēĔđčĚ / ĎĐĜĘ Ĥĥģ

ĘĕĎ

ĞĎĠĜĐ ęĥ
ĒÂĦ ÄĝĚ

ēĔđčĚ / ĎĐĜĘ Ĥĥģ

ĘĕĎ

ĞĎĠĜĐ ęĥ

ĐĞĕĎĠ ĕĔĤĠ .ď
ĞĎĠĜĐ ĤčĕČĐ

ĐĞĕĎĠ Ďđĝ

:ĔĤĠ ČĜ ,ěė ęČ . ČĘ

ěė

ČĘ
ĐēĠĥĚĐ ČĠđĤ ĕÂĞ ĕĦĘĠđĔ
ČĠđĤĐ Ďđĝ

ĐďđčĞĐĚ ĕĦĤďĞĜ ČĘ

ěė

?ĝĜĘđčĚČ ĦđĞĢĚČč ĦĕĜđĠ ęČĐ

(ĕĔĜđđĘĤĥ Ęėė ĦēČ ĦđĤĥĠČĚ ĤĦđĕ ěĚĝĘ ěĦĕĜ) ?ĐĜđČĦĐ ĦđčģĞč ĕČđĠĤ ĘđĠĕĔ ĦĘčĕģ ęČĐ

ěđĕĚ Ĥďēč ĕĦĘĠđĔ

ĐĜđČĦĐ ĦđčģĞč ĕČđĠĤ ĘđĠĕĔ ĕĦĘčĕģ ČĘ
ČĠđĤĐ ęĥ

ĐĜđČĦĐ ĦđčģĞč ĦđĘčē ĖĘ đĚĤĎĜ ęČĐ

ĐēĚđĚ ČĠđĤ ĕÂĞ ĕĦĘĠđĔ

:ĤēČ
:ĔĤĠ ČĜ ,ĘĠđĔĚ ĖĜĐđ ĐďĕĚč ČĘ

ĘđĠĕĔĐ

ĖĕĤČĦ ďĞ

ĖĕĤČĦĚ ĕĦĤďĞĜ ,ěė

ěė

ĦĞė ĘĠđĔĚ ĖĜĐ ęČĐ

?ĐĜđČĦĐ ĦđčģĞč ĖĦďđčĞĚ ĦĤďĞĜ ęČĐ

ęĕČčĐ ęĕėĚĝĚĐ ĦČ ğĤĢĘ ĥĕ .Đ
ĦđĤďĞĐ ĘĞ ĐďđčĞĐ ęđģĚ ĤđĥĕČ

Ĥĥđė ĕČ ĕĤđĥĕČ

ĕĔĜđđĘĤĐ ĕČđĠĤĐ ďđĞĕĦĐ Ęė

ēĔđčĚĐ ĦĤĐĢĐ .đ
ĐďčđĞ Ęė ĕĦĚĘĞĐ ČĘ ĕėđ ęĕĜđėĜ ĘĕĞĘ ĕĦĤĝĚĥ ęĕĔĤĠĐ Ęėĥ ĐĒč ĤĕĐĢĐĘ ĕĜĕĤĐ

ĐĚĕĦē

ĐēĠĥĚ ęĥđ ęĥ

ĖĕĤČĦ
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