
פירוט המידע והמסמכים הנדרשים מתובע –
נזק רכוש ברכב )למעט גניבה(

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.

מבוטח/תובע יקר,

להלן רשימת המסמכים הראשוניים הנדרשים לבירור תביעת נזק רכוש לרכב:
טופס הודעה על אירוע - מפורט ומלא או הודעה, באחד מהאמצעים הדיגיטלים של החברה.  •

צילום רשיון נהיגה של הנהג בעת האירוע - משני צדדיו.  •
צילום ת.ז. של בעל הרכב הרשום ברשיון הרכב.  •

צילום רשיון הרכב.  •
דו"ח שמאי.  •

חשבון שכ"ט שמאי וקבלה בגין התשלום לשמאי - ככל שבחרת שמאי אשר אינו מרשימת שמאי החוץ.   •
תמונות נזק צבעוניות.   •

חשבוניות תיקון - את חשבוניות תיקון הרכב עליך להעביר למשרדו של השמאי אשר בדק את רכבך.   •
אישור משטרה, במידה והאירוע דווח למשטרה.  •

לגבי חסויים - צו מינוי אפוטרופוס.  •
טופס פרטי העברה בנקאית, הכולל את פרטי הבנק ואישור ניהול חשבון או העתק מבוטל של המחאה.  •

אישור רו"ח על אחוז מס ניכוי במקור ככל שהנך זכאי לקיזוז שהנו בשיעור הקיזוז המקסימאלי.  •
ככל שקיים שיעבוד בפוליסה, נוציא את התשלום לפקודת המשעבד אלא אם תדאג להסרת השעבוד.  •

במידה והנך מתקזז במע"מ יש להעביר אישור רו"ח לגבי שיעור קיזוז המע"מ.  •
ככל שקיים עיקול יש להסירו מידית.   •

כל מסמך ו/או מידע אחר הנדרש בנסיבות הענין.  •

במקרה של תביעה לירידת ערך - יש להוסיף המסמכים הבאים:
אישור היעדר תביעות מלא ל - 3 השנים האחרונות.   •

עבר ביטוחי - יש להמציא פירוט עבר התביעות של הרכב בשלוש השנים האחרונות ולצרף דו"ח שמאי המתייחס לכל תאונה, אם ארעה.  •
טופס הסכמה למסירת מידע ממשרד הרישוי )ישלח באמצעות החברה(.  •

מקרה אובדן להלכה/גמור יש להוסיף המסמכים הבאים:
טופס הסכמה למסירת מידע ממשרד הרישוי ) ישלח באמצעות החברה(.  •

רישיון רכב מקורי או לחילופין טופס 1010 )כפל רישוי ממשרד הרישוי(.  •
• אישור היעדר תביעות מלא ל - 3 השנים האחרונות. 

• עבר ביטוחי - יש להמציא פירוט עבר התביעות של הרכב בשלוש השנים האחרונות ולצרף דו"ח שמאי המתייחס לכל תאונה,אם ארעה.
ייפוי כוח מקורי להעברת בעלות לחברה, חתום כדין על ידי עו"ד וע"י בעל הרכב.  •

טופס הסכמה לגרירת הרכב ופינוי חפצים.  •
מפתחות הרכב )כולל מפתח רזרבי( ושלטי אזעקה.  •

במקרה שקיים שעבוד - התחייבות הבנק על הסרת השעבוד.  •
במקרה של רכב פטור ממיסים - אישור מכס/ביטוח לאומי או משרד בטחון, לפי העניין.  •

רק עם השלמת וקבלת כל המידע והמסמכים הנדרשים ממך, יחל הליך בירור התביעה. 
נדגיש כי רשימת המידע והמסמכים המצוינת לעיל אינה סופית, וככל שנידרש למידע ומסמכים נוספים לצורך יישוב ובירור התביעה, 

נודיעך על כך. עוד נציין, כי יתכן ובהתאם לנתוני התביעה ידרשו רק חלק מהמידע והמסמכים שלעיל. 
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אין בבקשה להעברת המסמכים כדי להוות הודאה בכיסוי הביטוחי ו/או בחבות כלשהי מצד חברתנו. אנו עושים מאמצים רבים בכדי 
לקצר את משך זמן הטיפול בתביעתך ולתת לך שירות מיטבי. העברה מוקדמת של כל המסמכים הרלבנטיים תסייע מאד לקידום מהיר 

של תהליך הבדיקה ויישוב התביעה.

הודעה לפי חוק ההתיישנות, התשי"ח - 1958 ולפי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981
• תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש )3( שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח.

• מניין תקופת ההתיישנות מתחיל במועד קרות מקרה הביטוח.
• חשוב לציין כי הגשת התביעה לחברה והליך בירורה )לרבות בדיקות של מומחים(, אינה מהווה הסכמה ו/או התחייבות ו/או אישור של 

החברה ביחס לתביעה, ואין בה כדי לעצור את מירוץ ההתיישנות האמור.
• רק הגשת תביעה לבית המשפט עוצרת את מרוץ ההתיישנות.

• יובהר כי במקרה של תביעת קטין, בחישוב תקופת ההתיישנות, לא יבוא במניין, הזמן שבו עדיין לא מלאו לתובע שמונה-עשרה שנה.
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