
1. השימוש במידע

1.1 כל 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 AIG לצורך מחקר סטטיסטי על התנהגות נהיגה ולצורך תיעוד תאונות.

1.2 כל המידע אשר ייאסף ויתועד על ידי המערכת כאמור לעיל, ישמש את איתוראן ו/או את AIG על 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.

1.3 מכיוון 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.

1.4 אני מסכים, כי אני בלבד אהיה אחראי כלפי איתוראן ו/או AIG ו/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. 

בעל פוליסה נכבד,

על מנת לאפשר לך לשפר את התנהגות הנהיגה שלך, חברת הביטוח אי איי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ (“AIG“) מציעה לך, בשיתוף 

עם איתוראן איתור ושליטה בע"מ (“איתוראן“), להצטרף למסלול AIG Safe Drive בתנאים המפורטים בטופס זה.

:AIG SAFE DRIVE-תנאי הצטרפות ל

מסמך זה מהווה הסכם לטובת צד ג' – איתוראן ו/או AIG, לפי העניין.בעל הפוליסה נותן בזה את הסכמתו המפורשת לתנאים להלן והוא 

מתבקש לקרוא את התנאים בעיון בטרם חתימה על טופס ההצטרפות:

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") וכן, ייאסף גם מידע מחיישן התראה על תאונות.

בעל הפוליסה יוכל להתעדכן ולראות תוצאות עיבוד של הנתונים, כפי שיפורט בהמשך, באמצעות דף מידע הנמצא באתר האינטרנט 

של AIG. צפייה באמור תתאפשר באמצעות סיסמא אישית, שתימסר לבעל הפוליסה על ידי איתוראן. בעל פוליסה לא יוכל לראות את 

הנתונים הגולמיים, שתועדו במערכת.

בעל הפוליסה יהיה רשאי להצטרף ו/או לבטל, שירותים נוספים, כפי שיוצגו באתר AIG מעת לעת, כגון: 

.AIG למכשיר הטלפון הנייד- שירות זה מותנה בבחירת בעל הפוליסה באמצעות אתר (SMS) שירות קבלת הודעות טקסט -

-שירות "SOS איתוראן"- שירות זה ניתן עם הצטרפות בעל הפוליסה למסלול ה- AIG Safe Drive, וניתן לביטול באמצעות פניה 

טלפונית למוקד איתוראן. 
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יש למלא את פרטי בעל הפוליסה:

מס׳ ת.ז.שם משפחהשם פרטי

מס׳ פוליסהמס‘ רישויסוג רכב



1.5 ידוע לי, כי איתוראן ו/או AIG ו/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 AIG ו/או מי מטעמם יהיה לפעול על פי הדין, ולא 

תהיה לי כל טענה, דרישה או תביעה כלפי AIG ו/או איתוראן ו/או מי מטעמם.

2. בעלות 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.

3. תקלות

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.

4. תשלומים

אשא במלוא התשלומים לאיתוראן, בהתאם למוסכם ביני לבין איתוראן. 

5. אירוע תאונה

אני מודע ומסכים לכך, כי על אף שלמערכת יש אפשרות לגלות קרות תאונה, אין איתוראן ו/או AIG מתחייבות להציל חיים ו/או לדווח על 

קרות תאונה לגורם כלשהו. אני פוטר בזאת את איתוראן ו/או AIG מכל תביעה ו/או טענה כלשהי בנושא, לרבות בשם כל אדם מטעמי. 

6. היעדר 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 ו/או שירות "SOS איתוראן". 

8. תקופת ההסכם

8.1 הסכם 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. 

8.2 מוסכם, שאהיה רשאי להודיע ל-AIG בכל עת על רצוני להפסיק את השתתפותי במסלול ה- AIG Safe Drive ולהביא לסיומו של 

הסכם זה בהודעה 11 ימים מראש. במקרה כזה, השתתפותי במסלול ה- AIG Safe Drive והסכם זה, יגיעו לכדי סיום במועד האמור. 

8.3 מובהר 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.

ולראיה, באתי על החתום:

7. למען הסר ספק, AIG מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המתקבל אצלה, כנגד המבוטח, לצורך יישוב תביעה.

מס‘ פוליסהבעל הפוליסהתאריך

חתימה
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