תנאי ההצטרפות למסלול AIG Safe Drive
בעל פוליסה נכבד,
על מנת לאפשר לך לשפר את התנהגות הנהיגה שלך ,חברת הביטוח אי איי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ )“ (“AIGמציעה לך ,בשיתוף
עם איתוראן איתור ושליטה בע"מ )“איתוראן“( ,להצטרף למסלול  AIG Safe Driveבתנאים המפורטים בטופס זה.
תיאור כללי:
המערכת תאסוף ותתעד מידע אודות כל נסיעה בכלי הרכב .בכלל זה ייאסף מידע אודות מיקום הרכב ,מהירות הנהיגה ,תאריך
ושעה ,כיוון הנסיעה ,מרחק הנסיעה ,גובה ,אירועים טכניים הקשורים ברכב )הנעה ,כיבוי וכיו"ב( ,אירועים הקשורים באופן הנסיעה
ובבטיחות ,כגון תאוצות ,בלימות ,תמרונים שונים ,פניות חדות )"אירועים חריגים"( .
בעל הפוליסה יכול להוריד את אפליקציית  drive safrבחנויות האפליקציות ) (Apple store/ Google playולהתעדכן בכל רגע בציון
הנהיגה המשוקלל ובמדדים העיקרים שהרכיבו את הציון .כניסה לאפליקציה תתאפשר באמצעות סיסמא אישית שתימסר לבעל
הפוליסה על ידי איתוראן.
בעל הפוליסה יהיה רשאי להצטרף ו/או לבטל ,שירותים נוספים ,כפי שיוצגו באתר  AIGמעת לעת ,כגון:
 שירות קבלת הודעות טקסט ) (SMSלמכשיר הטלפון הנייד -שירות זה מותנה בבחירת בעל הפוליסה באמצעות אתר .AIGתנאי הצטרפות ל:AIG SAFE DRIVE-
מסמך זה מהווה הסכם לטובת צד ג' – איתוראן ו/או  ,AIGלפי העניין .בעל הפוליסה נותן בזה את הסכמתו המפורשת לתנאים להלן והוא
מתבקש לקרוא את התנאים בעיון.
 .1השימוש במידע
 1.1כל המידע אשר ייאסף ויתועד על ידי המערכת יישמר במאגר מידע של איתוראן ויועבר על ידי איתוראן ל AIG-ו/או למי מטעמה,
ובכלל זה יועבר המידע לצדדים שלישיים עמם קשורה  AIGלצורך מחקר סטטיסטי על התנהגות נהיגה ולצורך תיעוד תאונות.
 1.2כל המידע אשר ייאסף ויתועד על ידי המערכת כאמור לעיל ,ישמש את איתוראן ו/או את  AIGעל מנת לאפיין את התנהגות הנהיגה
של הנוהגים ברכב של בעל הפוליסה ,ועל מנת ליצור ציון נהיגה לבעל הפוליסה .ידוע לי ומוסכם עליי ,כי ציון הנהיגה יתבסס על אופי
הנהיגה של כלל הנוהגים ברכב ,ולא רק על בסיס אופי הנהיגה של בעל הפוליסה עצמו ,שכן לא ניתן להבחין ולהבדיל בין הנוהגים
השונים ברכב.
 1.3מכיוון שיכול וברכב ינהגו נהגים נוספים מלבד בעל הפוליסה ,שהנו בעל הרכב ,ידוע לי ואני מסכים לכך ,שעליי להודיע ,לכל נהג
ברכב המבוטח ,על קיומה של המערכת ולגבי המידע המתקבל ממנה.
 1.4אני מסכים ,כי אני בלבד אהיה אחראי כלפי איתוראן ו/או  AIGו/או מי מטעמם בגין כל טענה של כל צד ג' ,אשר נהג ברכב לרבות אך
לא רק ,בקשר עם הפעלת המערכת ברכב ו/או איסוף ותיעוד המידע ,השימוש בו וחשיפתו לנהגים אחרים.
 1.5ידוע לי ,כי איתוראן ו/או  AIGו/או מי מטעמם יכול וייאלצו ,על פי דרישת רשות ו/או גורם מוסמך )כגון משטרה( ו/או על פי צו כדין,
למסור את המידע ,שתועד על ידי המערכת ,וכי במקרה כאמור על איתוראן ו/או על  AIGו/או מי מטעמם יהיה לפעול על פי הדין ,ולא
תהיה לי כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי  AIGו/או איתוראן ו/או מי מטעמם.
 .2בעלות הרכב
אני מצהיר ומתחייב כי אני הבעלים היחיד של הרכב ,וכי ככל שיש לרכב בעלים נוספים ,הרי שהתקשרותי בהסכם זה ,והתקנת המערכת
ברכב הינן על דעת ובהסכמת כל בעלי הרכב.
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 .3תקלות
אני מתחייב ,שלא לבצע כל תיקון של המערכת באופן עצמאי .במקרה של תקלה במערכת ,כל תיקון ו/או טיפול בה יבוצע על ידי בעל
מקצוע מוסמך של איתוראן בלבד .תיקונים שבוצעו שלא על ידי בעל מקצוע מוסמך כאמור ,יהיו באחריותי בלבד ,ואהיה אחראי לכל נזק,
אשר ייגרם לאיתוראן ו/או ל AIG-ו/או לכל צד ג' כתוצאה מכך .למען הסר ספק ,אהיה אחראי לכל פגם או תקלה במערכת ,עקב תיקון לא
מוסמך שלה.
 .4תשלומים
אשא במלוא התשלומים לאיתוראן ,בהתאם למוסכם ביני לבין איתוראן.
 .5היעדר אחריות
מבלי לגרוע מן האמור ,ל AIG-אין ולא תהא כל אחריות מכל סוג שהוא כלפיי ו/או כלפי מי מטעמי ו/או כלפי כל צד ג' ,בגין השירותים
המסופקים לבעל הפוליסה על ידי איתוראן ,ובכלל זה בגין התקנת המערכת ו/או ליקויים במערכת ו/או ליקויים ברכב בגין התקנת
המערכת.
 .6למען הסר ספק AIG ,מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המתקבל אצלה ,כנגד המבוטח ,לצורך יישוב תביעה.
 .7קביעת הציון והנחת ׳AIG Safe Drive׳ בעת חידוש הפוליסה
 7.1המידע שייאסף כאמור לעיל ב" -תיאור כללי" ,יהווה את הבסיס לקביעת ציון התנהגות נהיגה ,על פיו תקבע הנחת 'נהגים טובים'
בעת החידוש.
 7.2מתן ציון התנהגות נהיגה מותנה בכךשלא התקיימה פעולה או מחדל של בעל הפוליסה או מי מטעמו לשיבוש או מניעת פעולת
המערכת כגון ניתוק או אי התקנת המערכת שמנעה מהמערכת לפעול כראוי במהלך תקופת הביטוח ולכל הפחות 8 -חודשים במהלך
תקופת ביטוח אחת.
 7.3הנחת נהגים טובים תוענק למחדשי פוליסות ביטוח מקיף לרכב.ההנחה תחושב ממחיר הפרמיה בעת החידוש ,ושיעורה יקבע
בהתאם לטבלת ההנחות המפורסמת באתר .AIG
 .8תקופת ההסכם
 8.1הסכם זה יהיה בתוקף למשך כל התקופה שבה בעל הפוליסה משתתף במסלול ה AIG Safe Drive -וכל עוד פוליסת ביטוח המקיף
של רכבי ב AIG -בתוקף.
 8.2מוסכם ,שאהיה רשאי להודיע ל AIG-בכל עת על רצוני להפסיק את השתתפותי במסלול ה AIG Safe Drive -ולהביא לסיומו של
הסכם זה בהודעה  10ימים מראש .במקרה כזה ,השתתפותי במסלול ה AIG Safe Drive -והסכם זה ,יגיעו לכדי סיום במועד האמור.
 8.3מובהר לי ואני מסכים ,שככל שאבקש להפסיק את השתתפותי במסלול ה ,AIG Safe Drive -במהלך תקופת הביטוח ,תבוטל
ההנחה ,שניתנה לי בגינו ,באופן יחסי ליתרת התקופה.
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