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
לתיבת הדוא"לTFASIM@WOBI.CO.IL :
(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 ב -Whatsappבמספר 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 :פקס077-600-1001 :
כתובת :מגדל הכשרת הישוב ,זאב ז׳בוטינסקי  ,9בני ברק 5126417
 wobi | Wobi.co.ilסוכנות לביטוח בע״מ

הצהרת מבוטח
בגין קיום מיגון המתאים לרמה 22
ברכב המוצע לביטוח

מספר פוליסה
מספר רישוי
שם המבוטח

משרד ראשי :הסיבים  23פ“ת 49170
מחוז מרכז  :הסיבים  23פ “ת 49170
סיני :הסיבים  13פתח  -תקוה 49170
מחוז ירושלים :יד חרוצים  15תלפיות י-ם
מחוז חיפה :יפו  145א‘ חיפה 35251

יצרן

טל03-9258000 .
טל03-9258031 .
טל03-9251111 .
טל02-6712871 .
טל04-8130300 .

פקס03-9249588 .
פקס03-9235151 .
פקס03-9214583 .
פקס02-6735925 .
פקס04-8130308 .

דגם

)להלן "הרכב"(
ת.ז.

הנני מצהיר בזאת כי:
 .1ברכב קיים לוח מקשים תקין ופועל לנטרול מערכת המיגון באמצעות קוד הנשמר על ידי הח"מ בסודיות
והינו בן לפחות  4ספרות וכי ללא הקשת הקוד הסודי לא ניתן להניע את הרכב ,גם לא בעזרת המפתח
המקורי )להלן" :אמצעי המיגון"(;
 .2הנני מסכים כי במידה ויתגלה שבעת התביעה לא התקיימו תנאי המיגון הנדרש ו/או לא הופעל המיגון
כנדרש על ידי או על ידי אחרים ,מכל סיבה שהיא ,ייקבעו תגמולי הביטוח באופן יחסי לפרמיה ששילמתי
לעומת הפרמיה שהייתי אמור לשלם  ,ללא הנחות ,ובכפוף לסייגים הקבועים בחוק חוזה ביטוח ובפוליסה
בנושא גילוי ושינוי בעניין מהותי או מקרה בו מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה ביטוח.
 .3ידוע לי כי הצהרתי כאמור בסעיף  1לעיל ,הינה מידע מהותי שיש בה כדי להשפיע על נכונות המבטח
לכרות את חוזה הביטוח בכלל או בתנאים שבו.

תאריך

חתימת המבוטח

