פוליסה "דרכונית לרכב "– ביטוח דמי השתתפות עצמית לרכב שכור
)מהדורה (01/2010
פוליסה זו היא חוזה בין הפניקס חברה לביטוח בע"מ )להלן " :המבטח"(
לבין המבוטח ששמו מצוין ברשימה )להלן" :המבוטח"( .
מוסכם בזה כי תמורת תשלום מראש של דמי הביטוח כמפורט בדף הרשימה של הפוליסה ,ישפה המבטח את
המבוטחים )השוכרים( או את באי כוחם החוקיים בקרות מקרה הביטוח עבור דמי ההשתתפות העצמית בהם
המבוטחים נשאו או עליהם לשאת ,עד לגבול האחריות המרבי של המבטח ,הנקוב בפוליסה ובכפוף לתנאי
הפוליסה  ,סייגיה ותנאיה כמפורט להלן :
מקרה ביטוח
נזק תאונתי לרכוש שאירע לרכב פרטי או מסחרי שמשקלו עד  4טון לרבות גניבת הרכב  ,בעת היותו שכור ע"י
המבוטח באמצעות חב' השכרה מורשית בחו"ל ,לשימושו בחו"ל או נזק תאונתי לרכוש של צד שלישי כתוצאה
משימוש ברכב בחו"ל ואשר אירעו במשך תקופת הביטוח כמפורט ברשימה .
גבול האחריות המירבי של המבטח
 $ 2,000ארה"ב או סכום במטבע מקומי אחר השווה ל $ 2000 -ארה"ב .
סייגים לחבות המבטח
לא ישולמו תגמולי ביטוח כלשהם עבור הוצאות כלשהן שנגרמו או הוסבו או הושפעו במישרין או
.1
בעקיפין מסיבה קרובה או רחוקה ע"י או בקשר עם:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

שימוש ברכב למטרות תחרות מכל סוג שהוא .
רעידת אדמה .
השתתפות פעילה של השוכרים בפעולה מלחמתית  ,צבאית ,מחתרתית ,פרעות ,חבלה ,שביתה או
פעולה בלתי חוקית .
נהיגת השוכרים או המורשה לנהוג בהיותו תחת השפעת סמים ו/או תחת השפעת אלכוהול .
נזק תוצאתי מכל סוג שהוא .

.2

המבטח לא ישא באחריות על פי פוליסה זו אם לשוכרים או לכל אדם הנוהג ברשות המבוטח לא היה
בעת קרות מקרה הביטוח רישיון נהיגה בר תוקף המתאים לסוג הרכב השכור על ידו.

.3

לא ישולמו תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח הנובע ממעשה זדון או מעשה פלילי שנעשה ע"י השוכרים
או מי מטעמו .

תנאי הכיסוי
המבטח ישא באחריות ובתשלום בגין דמי השתתפות עצמית פעם אחת בלבד ועם קרות מקרה הביטוח
.1
המזכה את השוכרים בשיפוי  ,יסתיים הביטוח על פי פוליסה זו .
.2

מותנה במפורש כי הכיסוי ניתן אך ורק :
א .לרשאים לנהוג ברכב כמפורט בחוזה להשכרת הרכב ו/או בתוספת חוזה הנ"ל שנעשתה בכתב על
ידי חברת ההשכרה )להלן " :השוכרים"( .
ב .בעת שימוש ברכב למטרות חברתיות ופרטיות ולנסיעות במהלך עסקים ולא בגין שימוש אחר
כלשהו.

.3

למרות האמור בסעיף  2א' לעיל  ,הכיסוי לא יחול על נהג שגילו נמוך מ 21 -שנים מלאות ו/או ותק
נהיגתו בסוג של רכב פחות מ 12 -חודשים מלאים  ,אך לא בניגוד לאמור בחוזה שכירות הרכב .

.4

תשלום תגמולי הביטוח יהיה על פי סכום ההשתתפות העצמית שבו חוייבו השוכרים ,המבוטחים,ע"י
חברת ההשכרה ולא יעלה על גבול האחריות המרבי של המבטח הנקוב בפוליסה .

תנאים כלליים
 .1ביטוח בחברות אחרות :
א .השוכרים חייבים למסור למבטח הודעה בכתב מיד לאחר שנודע להם על כל ביטוח אחר שנעשה
מפני מקרה הביטוח המכוסה על פי פוליסה זו .
ב .פוליסה זו תכסה החזר דמי השתתפות עצמית גם אם בזמן קרות אובדן או נזק כנ"ל היה קיים
לגביו ביטוח אחר או ביטוחים אחרים ,בין שנעשה ע"י השוכרים ובין שנעשה על ידי אחר  ,וזאת עד
לגבול האחריות הקבוע בפוליסה זו  ,אולם למבטח תהא זכות השיבוב כלפי המבטח ו/או המבטחים
האחרים לגבי הסכום החופף  ,ועל המבוטח לייפות את כוח המבטח למימוש זכות זו .
.2

א .תבעו השוכרים תשלום מאת המבטח בגין דמי השתתפות עצמית עבורם חלה אחריות של צד שלישי
לכסותם על פי דין או על פי הסכם ותשלום כנ"ל שולם ע"י המבטח  ,יהא המבטח זכאי לשובב
הסכומים ששולמו על ידו ,לשוכרים  ,ועל המבוטח לייפות את כוח המבטח למימוש זכות זו .
ב .על השוכרים לשתף פעולה עם המבטח ולעשות כל פעולה על מנת לאפשר קבלת הסכומים אשר
שולמו על ידי המבטח והיו באחריות הצד השלישי .

 .3כל תשלום במטבע ישראלי על פי פוליסה זו יבוצע בגובה הסכום שחויב בשקלים בכרטיס האשראי על ידי חברת
ההשכרה  ,בכל מקרה לא יותר מאשר גבול אחריות המבטח הנקובה בפוליסה זו.
ביטול הפוליסה
בוטלה הפוליסה ע"י השוכרים לפני יציאתם לחו"ל  ,ולא הייתה עילת תביעה על פיה ,יוחזרו לשוכרים דמי הביטוח
בתנאי כי בוטלה רכישת הפוליסה ע"י בעל הפוליסה המקורית טרם תחילת תקופת הביטוח הנקובה .
הודעה על תביעה
בקרות מקרה ביטוח המכוסה על פי פוליסה זאת  ,ימסור השוכר עם שובו לישראל הודעה על כך ל:
.1
שמיר הורביץ ושות' סוכנות לביטוח רח' קויפמן  2ת.ד  50015תל אביב  ,טל' 03-5102333
פקס . 03-5102808כתובת מייל .shosh@s-h-bit.co.il
הודעה כאמור תיעשה בכתב ואליה יצורף מסמך של חברת ההשכרה בחו"ל בו יפורט במפורש הניכוי בגין
.2
ההשתתפות העצמית בה נשא השוכר .
ניהול
ניהול וטיפול בפוליסה יתבצע ע"י "הפניקס" לרבות בנושאי גביה  ,הוצאות תוספת לפוליסה וטיפול בתביעות .
חוק
חוק כל הליך משפטי על פי פוליסה זו  ,בין המבוטח ובין המבטח או הנובע ממנה יידון על פי דיני מדינת ישראל .

בשם החברה :הפניקס חברה לביטוח בע"מ

