ביטוח כללי
וקבלת קהל 03-7332222 / *3455 :׀ רחבעם זאבי  ,2גבעת שמואל
מרכז קשרי לקוחות
משרד ראשי :דרך השלום  ,53גבעתיים  5345433׀ infom@fnx.co.il

נוסח מלא של הפוליסה ודף הרשימה ,יישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שצוינה על ידך במסמך זה

בקשת הצטרפות ל"הפניקס צעיר" (שימוש על בסיס חבילת קילומטרים)
פרטי הסוכנות
שם הסוכנות

מס' הסוכן

מספר הסניף

נייד

קווי

פקס

תאריך  +שעת הפנייה

המטפל בפניה
דואר אלקטרוני

פרטי בעל הפוליסה
שם פרטי

שם משפחה

ת.ז.

כתובת

טלפון נייד

טלפון קווי

ז נ

תאריך לידה

מין

דואר אלקטרוני

פרטי הנהג הצעיר נהג שגילו עד  24שנה ,ללא כל תביעה ו/או שלילה ב 3-השנים האחרונות אם נהג בפועל; רשיון הרכב אינו על שם הנהג הצעיר
 זכר  נקבה

שם פרטי

שם משפחה

מין

נייד

קווי

עיר/יישוב

שנת הוצאת רשיון

מספר רשיון נהיגה

מיקוד

פרטי אשראי והגורם

תאריך לידה

ת.ז.
בית

רחוב
תא דואר

דירה

דואר אלקטרוני

המשלם* הפוליסה תשולם ע"י גורם מדרגה ראשונה :אבא/אמא/אח/אחות

שם פרטי

שם משפחה

טלפון נייד

טלפון קווי

ת.ז.
קירבה

מס' כרטיס אשראי
פריסת תשלומים (עד  5תשלומים)

✗

תוקף
חתימת הגורם המשלם

* יש ליידע את הגורם המשלם כי חברת הביטוח תבצע מולו אימות טלפוני בשיחה מוקלטת.

פרטי הרכב

רכב פרטי או מסחרי עד  3.5טון בבעלות פרטית ,מבוטח בפניקס בביטוח מקיף ,במסגרת פוליסת הפניקס זהיר ,שנת יצור עד  12שנים לאחור ממועד ההצעה.
שווי הרכב עד  250,000ש"ח
מספר פוליסת הרכב המבוטח
שווי הרכב
שנת יצור קוד דגם הרכב רשום על שם
מס' הרכב
דגם ראשי
(יש לוודא כי אין תוספת פתוחה)
רכב 1
רכב 2
רכב 3
רכב 4
האם הרכב משועבד לגורם כלשהו? אם כן ,ציין פרטים _____________________________________________________________

לתשומת לבך

זמן הטיפול בהצעה שהגיעה באופן מלא ותקין למוקד הוא עד  24שעות (יש לוודא את הגעתה!).
במקרה של ביטול הפוליסה יוחזרו למבוטח דמי ביטוח לפי חישוב יחסי ,ואולם חברת הביטוח תשאיר לעצמה בכל מקרה את הסכום המינימלי של  494ש"ח.
הבקשה להפעלת/הפסקת הכיסוי הביטוחי תאושר אך ורק לאחר קבלת אישור באמצעות האפליקציה.
הביטוח תקף לגבי הנהג עצמו ,בזמן נהיגה בלבד ועל הרכבים שצויינו בפוליסה בלבד!
הפוליסה נכנסת לתוקף לאחר התקנת האפליקציה בטלפון ולאחר חיבור ה  OBD -בשקע המיועד לכך ברכב..

הסבר על חישוב תגמולי ביטוח במקרה של אובדן גמור לרכב

הפיצוי בשל אובדן גמור לרכב יהיה לפי "ערך הרכב הבסיסי" ובהתחשב במשתנים מיוחדים המשפיעים על שווי הרכב ,כגון :אופי השימוש בו ,מספר בעלויות
קודמות ,תאונות קודמות שהיה מעורב בהן ,הקילומטרז' שעבר ,מצבו המכאני ,תשלומים קודמים ששולמו בגין ירידת ערך הרכב וגורמים נוספים שמופיעים
במחירון של לוי יצחק (נכון ל )09/2017-לדוגמא:
רכב פרטי של סיור ותיור לשעבר ( -לאחר תשלום המיסים)  -הפחתה של  12%מהערך הבסיסי.
 שהיה בבעלות משטרת ישראל  -הפחתה של  30%מהערך הבסיסי.רכב פרטי
 פירושו ערך הרכב בהתאם למחירון של לוי יצחק ,בטרם הובאו בחשבון המשתנים המפורטים בו והמשפיעים על ערכו של"ערך הרכב הבסיסי"
הרכב המבוטח ליום האובדן.
דמי הביטוח בגין הרכב המבוטח מחושבים על פי "ערך הרכב הבסיסי" ואינם מושפעים מהמשתנים של הרכב אשר יש בהם כדי להשפיע על ערכו במועד עריכת
הביטוח ובמועד קרות מקרה האובדן הגמור.
ערך הרכב הבסיסי אינו כולל אביזרים ותוספות מיוחדות לרכב שנרכשו או הוספו לרכב (גם אם נרכשו או הוספו לרכב בעת רכישת הרכב מהיבואן) ואשר אינם
נכללים במסגרת האביזרים והמכלולים שבחבילה הבסיסית של דגם הרכב הקבועים ברמת הגימור של הרכב במפרט היבואן ושלא ניתן לרכוש את הרכב בלעדיהם.

הפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
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הצהרת סוכן הביטוח
הנני לאשר כי ביררתי עם המועמד לביטוח את צרכיו הביטוחיים ושאלתי אותו את השאלות הרלוונטיות ,לרבות לגבי ביטוחים נוספים שברשותו ,והצעתי לו את מוצר
הביטוח המתאים לצרכיו ,והכל ביחס להצעה זו.
הבירור התבצע בהוגנות ,באמצעות שאלות ברורות ,המותאמות לביטוח המוצע ,ומתאימות למאפייני המועמד לביטוח ובכלל זה גילו ושפתו ,תוך העבר מידע מהימן
ומפורט למועמד ,לרבות :עיקרי הכיסוי ,דמי הביטוח ואפשרויות התשלום ,וכן הסבר על חשיבות מתן תשובות מלאות וכנות מצידו להצעה זו.

✗
תאריך

שם הסוכן

חתימת הסוכן

לשימוש מערכת
מספר הפוליסה שהתקבל (ימולא על ידי נציג ההפקות של "פניקס צעיר" לאחר ההפקה)____________________________________________:

לא נהגת  -לא שילמת!
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