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תנאי חיתום "ביטוח מהניילונים" – חבילה לרכב חדש
1.הגדרות
בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן כדלקמן:
"הפניקס" " /החברה"  -הפניקס חברה לביטוח בע"מ;
"פוליסה"  -פוליסת ביטוח מקיף לרכב פרטי או מסחרי עד  3.5טון בה הרכב בשווי של עד ,₪ 499,999
בענפים -פניקס זהיר ( 140 ,41 ,40רכב שני ורכב בעיר);
"לקוח" "/מבוטח"  -מי שירכוש מהחברה פוליסה ,כהגדרתה לעיל ,לאחר שעמד במדיניות החיתום של
החברה ויש לו עבר ביטוחי המתאים למדיניות החיתום של החברה;
"חבילה לרכב חדש/חבילה" -תכלול את הרכיבים הבאים:
שירותי גרירה וחילוץ; רכב חלופי; ביטוח שבר שמשות כולל שמשות מקוריות; כיסוי פנסים ומראות
צד ; חדש תמורת ישן לתקופה של  3שנים מיום עלייה לכביש תוספת פיצוי של עד  10%משווי הרכב
בעת קרות מקרה הביטוח; במקרה של נזק ,הרכבים שרכשו את החבילה יטופלו במוסכי הסדר (כולל
מוסכי יבואן ו\או מורשי יבואן ובלבד שהם נכללים ברשימת המוסכים שבאחריות של הפניקס);
במהלך תקופת הביטוח של השנה הראשונה בלבד ,בזמן שהרכב המבוטח הינו בשנת היצור אחרונה,
בעת נזק יסופקו חלפים חדשים ומקוריים;

2.תנאי רכישת החבילה
2.1.לקוח יהיה רשאי לרכוש חבילה ,כהגדרתה לעיל ,רק לאחר שעמד במדיניות החיתום של החברה.
2.2.החבילה ניתנת לרכישה רק ברכבים בשווי של עד  ₪ 499,999וששנת עלייתם לכביש ,על פי רישיון
הרכב ,זהה לשנת החיתום בפוליסה או ששנת העלייה לכביש שווה לשנת חיתום ( 1 +שנה אחת).
2.3.מחיר החבילה ישתנה בהתאם לשווי הרכב.

2.4.תנאי החבילה והתחייבות הלקוח
לקוח יהיה זכאי לרכוש את החבילה אם עמד במצטבר בכל התנאים שלהלן:
2.5.הזכאות לרכישת החבילה כפופה לכך שהלקוח (בעל הפוליסה) ו/או הנהג הצעיר בפוליסה עומדים
בתנאי החיתום של החברה ,לרבות הצהרתם בדבר עברם הביטוחי טרם רכישת הפוליסה.
2.6.המבצע יחול על רכבים המתאימים חיתומית למסלול "הפניקס זהיר" ואשר שווים אינו עולה על 499,999
ש"ח.
2.7.ככל שהלקוח לא יציג אישור בדבר עברו הביטוחי בתוך  30יום ממועד רכישת הפוליסה ו/או האישור
שהציג לא יהיה תואם להצהרתו בעת רכישת הפוליסה ,תפעל החברה בהתאם לתנאי הפוליסה.
2.8.החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות .ביטוח כאמור כפוף למדיניות החיתום של החברה ולביצוע
בדיקות על ידי החברה ביחס לכל לקוח ולקוח המבקש לרכוש ביטוח וליהנות מהחבילה.

 3.כללי
3.1.המבצע חל אך ורק על פוליסות אישיות.
3.2.החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי החבילה.
3.3.תוקף החבילה ומימושה כפופים לכל דין ו/או החלטה שיפוטית.
3.4.רכישת חבילה על ידי הלקוח תחשב כהסכמה לכל תנאי החבילה והפוליסה המפורטים לעיל בתקנון
זה ובמסמכי הפוליסה.
3.5.במידה ולא נרכשת החבילה לרכב החדש ,ניתן לרכוש את חבילת כתבי השירות הסטנדרטית הקיימת
כיום בלבד הכוללת גרירה שמשות ורכב חלופי.
3.6.כיסוי חדש תמורת ישן ,הכלול בחבילה ,יחודש ב 2-החידושים הבאים רק במידה והמבוטח הצטרף
לביטוח כאשר הרכב בשנתו הראשונה היה מבוטח בחברתנו (היינו המבוטח יוכל ליהנות מההטבה
במשך שלוש שנים רצופות – למעט ההרחבה של חלפים חדשים ומקוריים אשר תקפה אך ורק לשנה
הראשונה של הביטוח).
3.7.חלפים חדשים מקוריים יסופקו בשנת היצור הראשונה בלבד.
3.8.בפוליסה בה היה מבוטח רכב חדש אשר רכש את החבילה ,וכעת מבוצעת החלפת רכב לשנת יצור
קודמת או מאוחרת יותר שאיננה עומדת בתנאי רכישת החבילה ,יש לבטל את החבילה במסגרת
הפוליסה המעודכנת.
3.9.כאשר הפוליסה במסגרתה נרכשה החבילה מגיעה לסיומה ,בעת חידושה לשנה שניה ושלישית – יהיה
ניתן להמשיך לרכוש את החבילה ,למעט ההטבה של חלקים חדשים ומקוריים.
 3.10.כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה.
 3.11.אין כפל מבצעים.
 .3.12.ט.ל.ח.

