אובדן להלכה )ביטוח רכב(
________________________________________________________

תאריך___________________ :

הנדון :הסכמה להליך פיצוי "אובדן גמור להלכה"
מבוא:
בחברתנו דווחה תביעה מס

__________________ בגין תאונה דרכים מיום ______________ בה היה מעורב

רכב מ.ר ________________ )להלן" :הרכב"( אשר היה מבוטח בחברתנו בפוליסה שמספרה _______________
)להלן" :הפוליסה"(:
בהתאם לחוות דעת של השמאי אשר נבחר על ידך ,הוברר כי הרכב הוכרז כ"אובדן גמור להלכה".

באפשרותך לקבל פיצוי בגין ערך השוק של הרכב בהתאם למחירון יצחק לוי ולאחר קיזוז משתנים כאמור בפוליסה) ,בין
היתר י"ע בעבר ,מס' ידיים ,מס' ק"מ וכד'( ,והרכב במצבו יעבור לבעלות חברתנו כשהוא נקי מכל שעבוד ו/או עיקול.
בהתאם לתיקון תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי( ,תשמ"ו ,1986-ס' )6ב(  -נדרשת הסכמתך
לביצוע הליך זה.
תשומת ליבך כי ללא חתימה על המסמך לא נוכל להמשיך ולטפל בתביעתך לרבות תשלום תגמולי הביטוח או פינוי הרכב
למגרש שרידים לשם מכירתו.
ככל שאין הסכמה להליך פיצוי והנך מעוניין לתקן את רכבך יש לעדכן את חברתנו על כך באופן מיידי.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------נוסח הסכמה:

אני החתום מטה )שם מלא(

________________

ת.ז מספר ________________

הינו הבעלים הרשום של

רכב מספר _________________ המבוטח בחברתכם.
ביום _________________ היה הרכב מעורב בתאונת דרכים.
אני מאשר/ת כי הוסבר והובהר לי גובה הנזק הגולמי ברכבי וכן ירידת הערך הצפויה )אם וככל שצפויה ,ובהתאם לחוות דעת
השמאי( ,ולאחר שהוסבר לי כי באפשרותי לבחור בקבלת תגמולי ביטוח במסגרת תיקון הרכב ותשלום ירידת הערך ככל
שנגרמה ,הנני מודיע לכם כי אני בוחר לקבל תגמולי ביטוח בגין ערך השוק של הרכב ,ע"פ מחירון יצחק לוי לאחר קיזוז
משתנים )כגון י"ע בעבר ,מס' ק"מ וכד'(.
ידוע לי כי התשלום כפוף לתנאי הפוליסה ,ובין היתר רישום תביעה וקיזוז תשלומים שונים )כגון :כינון ,השתתפות עצמית ו/או
וקיזוז חוב פרמיה ככל שיש(.
אני מצהיר כי ידוע לי שככל שרובץ עיקול ו/או שעבוד ו/או משכון ו/או כל מניעה חוקית אחרת לתשלום תגמולי הביטוח אלו לא
ישולמו עד הסרת המגבלה כאמור.
תאריך

שם מלא

ה ,מס׳ התובע ושם התובע בכל פנייה
ת ,נא לציין מס׳ תביעה
בכדי שנוכל לטפל במהירות וביעילות
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