
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



הפניה לבדיקת/להתקנת מערכות מיגון

נכבדי,
אנו שמחים על בחירתך להימנות עם ציבור לקוחותינו. ביטוח רכבך בפני גניבה מותנה בקיום מיגון נאות כפי שנקבע על-ידי חברתינו ואנשי 
מקצוע. לפיכך, אתה מתבקש לפנות טלפונית בתוך 48 השעות הקרובות אל אחת מתחנות השירות אשר הוסמכו לבדיקת/להתקנת מיגון 

לרכב )להלן "ממגן מורשה"( ולתאם מועד לבדיקת המיגון הקיים ברכבך, או להתקנת/להשלמת מיגון על-פי הצורך.

לבירור תחנת השירות הקרובה על-פי סוג המיגון שמותקן ברכבך ניתן להתקשר לטלפון:
*8888  - מוקר "פוינטר" מקבוצת שגריר 

08-9424242, שלוחה 5  - מוקד "רב בריח" 
)נייד 325* / 1-222-22-55( / 03-6533515  - רשת "איתוראן" 

בכבוד רב,

ביטוח חקלאי
אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

פרטים כלליים
פרטי 
הסוכן

מספר פקסמספר טלפון ניידמספר הסוכןשם הסוכן

פרטי 
המבוטח

מספר הזהות/התאגידהשם הפרטישם המשפחה

פרטי 
הרכב

שנת הייצורהדגםשם היצרןמספר הרכב

פרטים 
נוספים

רמת מיגון נדרשת* )סמן ✓ בעיגול)קוד דגם לפי "לוי יצחק"מספר הפוליסה
❍ 30  ❍ 35  ❍ 40  ❍ 40א/41  ❍ 40ב/42  ❍ 45  ❍ 50  ❍ 60

לשימוש תחנת הבדיקה/ההתקנה - הממגן המורשה
תקינותאמצעי מיגון קיימים ברכב הנ"ל לפני התקנה/השיפור - סמן את התשובות המתאימות והשלם פרטים

מערכת מיגון )שולל תנועה): ❍  כן    ❍  לא❍ 
סוג/דגם מערכת איתור: ❍  כן    ❍  לא❍ 

אתר: ❍  כן    ❍  לא❍ 
ברכב הנ"ל קיים מיגון תקין המתאים לרמת המיגון )סמן ✓ בעיגול ליד התשובה המתאימה)*

❍ 30   ❍ 35   ❍ 40   ❍ 40א/41   ❍ 40ב/42   ❍ 45   ❍ 50   ❍ 60   

להתאמת המיגון ברכב לרמת המיגון הנדרשת - הותקן/שופר מיגון מסוג _____________________________________________________
טופל בתחנת שירות  )סמן ✓ בעיגול ליד התשובה המתאימה)תאריך הבדיקה 

❍ פוינטר           ❍ רב בריח           ❍ רשת איתוראן           ❍ מיגון ייבואן )בונדאט(
❍ אחר, רשום את שם תחנת השירות _______________________________

*לנוחותך - ראה בעמוד הבא את טבלת מפרט קודי רמות המיגון הקיימות

יש להעביר את הטופס חתום 
migunim@bth.co.il  לפקס מספר 073-7151340 או לדואר אלקטרוני

חותמת התחנה 
וחתימת הבודק

אישור שמאי 
חברת ביטוח חקלאי

המשך בעמוד 2      � 

מספר הסוכן

תאריך מתן ההצעה
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