
ווישור חב רה לביטוח בע"מ 

     weSure-פז לתדלוק" למבוטחים בפוליסות  הרכב ב CASH " תקנון הענקת

הגדרות:  

בתקנון זה יתפרשו המונחים הבאים כדלקמן : 

"החברה" ו/או  weSure:  ווישור חברה לביטוח בע"מ.  

"CASH  פז דיגיטלי"  ו/או "הקוד":   קוד בעל ערך נקוב בש"ח או בליטרים, המיועד לשימוש חוזר עד לגובה  
ערכו הנקוב, המאפשר למי שמחזיק בו, לרכוש דלקים בתחנות הדלק של פז, בהתאם לתנאים הקבועים  
בתקנון ז ה ובתקנון "CASH פז דיגיטלי" באתר www.pazomat.co.il, בשינויים המתחייבים, ובהתאם  

לתנאי ההתקשרות של החברה לבין פז.   

"מבוטחים זכאים": מבוטחים ישירים בחברה, שברשותם פוליסת ביטוח רכב חובה וגם ביטוח רכב רכוש  
  "SUREY" מקיף בלבד(, לרכב פרטי ומסחר י עד 3.5 טון )"הפוליסות"(, המסווגות תחת רכישת און-ליין(
ואינם בתנאי קולקטיב/ציי רכב;   על  הפוליסות  להיות  בתוקף במוע ד  הזכא ות  ומשולמות כסדרן,  ובלבד שהם  

נרכשו עם תקופת ביטוח מינימלית של לפחות 6 חודשים.   

"מועד הזכאות":  מי שהיה מבוטח בפוליסות במהלך חודש אפריל 2020 ולא ביטל אותן )או חלק מהן( נכון  
למועד הבדיק ה. 

"פזומט" ו/או "פז" - פז חברת נפט בע "מ 

תנאים כלליים, סייגים ומגבלות:  

החברה  תעניק  למבוטחים הזכאים  החזר כספי בדרך של  הטבה,  קו ד  לתדלוק מס וג  CASH  פז דיגיטלי, בשווי  
100 ₪ ע.נ. כל אח ד )"ההטבה"(.   

ההטבה תישלח למבוטחים הזכאים, לאחר בדיקת הזכאות באופן יזום על ידי החברה, בהתאם לנתונים  
הקיימים במערכות החברה, ישירות לטלפון הניי ד המוזן במערכות  החברה, באמצעות  SMS ו/או מייל.   

לא נדרש לבצע פעולה אקטיבית כלשהי מצד המבוטחים הזכאים לקבלת ההטבה . 

למען הסר ספק יובהר,   כי  הענקת הקו ד  הינו  הטבה,   שהחברה החליטה להעניק,   לפי שיקול דעתה,  למבוטחים  
זכאים, שהוגדרו על ידה, ולהם בלב ד. ההטבה מוענקת למבוטחים הזכאים שלא כחלק מתנאי הפוליסות  
ו/א ו הכיסוי הביטוחי.  אין בהטב ה זו כדי ליצור לחברה חבות ו/או מחוייבות כלשהי לפיצוי, תגמול ו/או  

החזר כספי כלשהו, בכסף או בשווה כס ף, כלפי יתר המבוטחים בחברה שאינם עונים על תנאי הזכאות.   

השימוש ב-  CASH פז דיגיטלי יתאפשר בתחנות הדלק של פז המכבדות CASH פז בלבד, על פי רשימת  
התחנות לתדלוק המפורסמת באתר האינטרנט של פזומט באתר  www.pazomat.co.il, אשר תעודכן מעת  

לעת על ידי פזומ ט. 

האחריות להפעלת CASH פז דיגיטל י הינה של חברת פז בלב ד. 

מובהר כי ההטבה תאפשר רכישת מוצרי דלק בלב ד )לא שמנים ו/או מוצרים אחרים בחנויות הנוחות של  
   .)Yellow רשת

עבור עסקאות לרכישת דלק שיבוצעו באמצעות הקוד )"העסקאות"( התשלום יהיה כדלקמן:   

הקוד הדיגיטל י שיקבל המבוט ח הזכאי, יחויב בגין כל עסקה, בהתאם למחיר המחירון הסופי של מוצר  
הדלק בתחנה ללקוח מזדמן, כפי שיהיה במועד ביצוע  התדלוק  באמצעות הקוד,  וזאת  עד לניצול יתרת  הערך  

הנקוב שבכרטי ס. 

מובהר כי  ברכישת מוצרי דלק בשירות מלא ו/או בתדלוק  שיבוצע  בין השעות  20:00  בערב ועד  06:00  למחרת  
ו/או  בימי המנוחה ו/או ביום העצמאות, עשויה להגבות תוספת תשלום,  בהתאם  לנהוג בתחנות פז מעת לעת.   

לא ניתן לקבל עודף במזומן מ CASH פז דיגיטלי. סכום המינימום הנדרש לתחילת ביצוע תדל וק הינו 1  ₪. 



ווישור חב רה לביטוח בע"מ 

מעת קבלת  CASH  פז דיגיטלי על ידי המבוטח הזכאי,  ועד לניצול מלוא היתרה הנקובה בו )או עד  לפקיעתו(,  
האחריות הבלעדית לשמירתו תחול עליו בלבד. המבוטח הזכאי מתחייב לשמור על ה- CASH פז הדיגיטלי  
ולמנוע גניבתו או אובדנ ו  או שימוש לו מורשה בו. באם מסיבה כלשהי ישוכפל  הקו ד  ויעשה שימוש בשיכפול,  

תהיה פז זכאית למנוע מהמבוטח לעשות שימוש  בקוד.  

בעת ביצוע עסקת רכישת דלקים, המבוטח הזכאי ימסור את מספר הרישוי של רכבו לנותן השרות בחנות  
בתחנת הדלק ו/או יקליד את מספר רישוי הרכב בתדלוק בשירות עצמי.   

תקלות טכניות הקשורות ב-  CASH פז דיגיטלי תטופלנה ע"י פז בלבד, עפ"י שקול דעתה הבלעדי, ואינם  
באחריות החברה. תקלות טכניות כאמור עלולות למנוע שימוש ב CASH פז דיגיטלי, ובמקרה זה יהיה על  

המבוטח הזכא י לשלם תמורת העסקה באמצעי תשלום אחר.  

במקרים בהם יהיה לפז חשש לשימוש לרעה ב- CASH פז דיגיטלי תהא לפז הזכות לחסום מיידית את  
אפשרות השימוש בו, לפרק זמן עפ"י שקול דעת ה. 

    CASH-פז שומרת לעצמה הזכות להפסיק בהודעה מוקדמת  בת 14 ימים ומכל סיבה שהיא את השימוש ב
פז דיגיטלי. במקרה של הפסקה יזומה על ידי פז, המבוטח הזכאי שלא ניצל את יתרת השווי הכספי עד  

לאותו מועד, יוכל לפנות לחברה לקבלת פיצוי שווה ער ך ליתרה שלא נוצל ה עקב הנסיבות הנ"ל.    

רישומי המחשב של פז ישמשו ראיה מכרעת ביחס לסכומי החיוב בגין העסקאות שהתבצעו באמצע ות  
CASH פז דיגיטלי, וביחס לקביעת היתרה בו.  

CASH  פז דיגיטלי יפוג באופן אוטומטי בתוך שלוש שנים מיום שנמסר למבוטח הזכאי  )ולא ממועד תחילת  
השימוש בו(, גם אם לא מומש  ו/או נוצל  במלואו  –  קרי עד ליום  31.5.2023.  שובר שלא מומש באופ ן מלא או  

חלקי עד למועד פקיעתו, לא יזכה את המבוטח הזכאי בפיצוי כלשה ו. 


