
לקוחות יקרים,
יש להקפיד על מילוי המידע הנדרש באופן מלא ומדויק

ולצרף את המסמכים הנדרשים.
במידה וקיים שדה שאינכם יודעים למלא, יש להשאיר אותו

ריק ואנו נשלים/ניצור עימך קשר למילוי הטופס.

על מנת שנוכל לטפל בפנייתכם, יש להעביר את המסמכים
 TFASIM@WOBI.CO.IL :לתיבת הדוא"ל

)שימו לב! אין צורך להעביר את מסמכים לחברת הביטוח,
אנו נדאג לטיפול בפנייתך למול חברת הביטוח( 

בכל שאלה או בקשה נוספת, אנו זמינים עבורך באמצעות
המייל - TFASIM@WOBI.CO.IL או באמצעות התכתבות

עם נציג בWhatsapp- במספר 050-6565902 

שעות פעילות מוקד שירות הלקוחות 
ימים א'-ה' - 09:00-17:00

ימי ו', ערבי חג וחול המועד 08:00-13:00

טלפון: 077-600-1000 | פקס: 077-600-1001
כתובת: מגדל הכשרת הישוב, זאב ז׳בוטינסקי 9, בני ברק 5126417

wobi | Wobi.co.il סוכנות לביטוח בע״מ



פקס. 03-9249588 טל. 03-9258000  משרד ראשי: הסיבים 23 פ“ת 49170 
פקס. 03-9235151 טל. 03-9258031  23 פ“ת 49170  מחוז מרכז: הסיבים 
פקס. 03-9214583 טל. 03-9251111  סיני: הסיבים 13 פתח - תקוה 49170 
פקס. 02-6735925 טל. 02-6712871  מחוז ירושלים: יד חרוצים 15 תלפיות י-ם  
פקס. 04-8130308 טל. 04-8130300  מחוז חיפה: יפו 145 א‘ חיפה 35251 

-מסמך זה אינו מהווה כיסוי ביטוחי כלשהו-

מבוטח נכבד!
אמצעי המיגון מהווים נדבך חשוב בשמירה על רכבך ולכן חשוב להקפיד על קיומם והפעלתם בכל מקרה של

עזיבת הרכב, וכן על שמירת מפתחות הרכב במקום מוסתר ובטוח שלא ניתן לגילוי בקלות.

לבדיקת/התקנת מערכת מיגון יש לפנות למתקין מורשה מאחת מהרשתות הבאות:
רשת איתוראן 03-6533515 , רשת פוינטר 9444 *, רשת סקיילוק 08-9424242

 שם הסוכן/ת ________________ שם המבוטח __________________תאריך תחילת ביטוח ___________

 מס' רישוי __________________________ יצרן ודגם _________________ קוד דגם________________

 שנת יצור________________ מס' פוליסה / הצעה ___________________________________________

ימולא בתחנת המיגון:

חתימה וחותמתתאריך

מע‘ המיגון

אימובילייזר

אימובילייזר מפוצל

אימובילייזר ייעודי לדיזל

אימובילייזר מפוצל כולל 
(RF) עלוקה אלחוטית

מערכת איתור פעילה

מערכת איתור פעילה 
נוספת לגיבוי

מערכת איתור חצי פעילה

מיגון פיזי לעלוקה

אחר

קיים ותקין

כן        לא

הותקן חדש

כן          לא

ניתוקי האימובילייזר הפעיל ברכב יצרן + דגם
בזמן יציאת הרכב מהתחנה

(הקף בעיגול הניתוקים הקיימים ברכב)

הצתה

משאבת דלק

מחשב ניהול מנוע

ממסרת הילוכים

מתנע

אימו‘ מקורי

מזרקים

אחר:

נטרול מערכת המיגון / האיתור

שלט קוד

אחר - אם יש, פרט:

לוח מקשים

מערכת האיתור ברכב נבדקה מול המוקד? כן � לא �       קוד קשר __________________________

בבדיקת מערכת איתור, חובה לציין קוד קשר ובנוסף לבדיקה יש לצרף אישור עדכני של חברת האיתור

הצהרת המתקין

שם המתקין (שם מלא וברור): _____________________

ת.ז. המתקין : _________________________________

הריני לאשר בזאת כי ברכב, אשר פרטיו מצוינים מעלה, 
קיימים ופועלים אמצעי המיגון אשר פרטיהם מופיעים לעיל, 

והם תקינים ומתאימים לקוד מיגון _______ של שומרה 
חברה לביטוח.

מיגון תקין

הערות:

חתימה וחותמתתאריך

הצהרת המתקין

שם המתקין (שם מלא וברור): _____________________

ת.ז. המתקין : _________________________________

אמצעי המיגון המפורטים בדף זה אינם
מתאימים לדרישות המיגון הנדרשות על ידי שומרה

חברה לביטוח.

הערות:

טופס בדיקת מיגון לרכב

קוד מיגון נדרש -


