
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



300204024 | מהדורת יולי 2019 | דף 1 מתוך 2 הפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀ טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד

 וקבלת קהל: 3455* / 03-7332222 ׀ רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל

ביטוח כללי
מרכז קשרי לקוחו ת 

infom@fnx.co.il משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 5345433 ׀

הפנייה לבדיקת/התקנת מיגון ברכב - רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון

נכבדי,

אנו שמחים על בחירתך להימנות על ציבור לקוחותינו. להקלת הסיכון מפני גניבת רכבך - נדרשת רמת מיגון נאותה כמפורט להלן*:
הינך מתבקש, לפיכך, לפנות טלפונית, במהלך 7 ימי העבודה הקרובים, אל אחת מתחנות השירות, בהתאם לסוג המיגון המותקן ברכבך, לתיאום 

מועד לבדיקת המיגון הקיים ברכבך או להתקנת/השלמת מיגון על פי הצורך.
לבירור תחנת השירות הקרובה ניתן להתקשר לטלפון:

א. "איתוראן" - מוקד שירות לקוחות: 03-6533631, מטלפון נייד: 325*
ב. "סייפקאר" - מוקד המיגון הארצי: 1-800-30-10-11

ג.  "פוינטר" - מוקד עיסקי: 073-2288522
ד.  "סקיילוק" - מוקד שירות לקוחות: 08-9424242

073-2367744  - "I - NET" .ה

לאחר ביצוע הבדיקה/השלמת ההתקנה, הינך פטור מלהחתים את תחנת המיגון על הטופס. דיווח על אמצעי המיגון הקיימים ברכב יועבר באופן 
ממוחשב ישירות לחברתנו, ואם אמצעי המיגון מתאימים לדרישותינו - תעודכן פוליסת הביטוח שלך באופן אוטומטי בהתאם.

לפי בקשתך תוכל לקבל עותק של בדיקת המיגון מתחנת המיגון בה בוצעה הבדיקה.
בכבוד רב,

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

טלפון מס' הסוכן שם הסוכן תאריך

 פרטי המבוטח

מס' ת.ז. /  ח.פ. שם משפחה שם פרטי

מיקוד עיר מס' רחוב

דואר אלקטרוני טלפון נייד טלפון בעבודה טלפון בבית

 פרטי הרכב

שנת ייצור דגם הרכב יצרן הרכב מס' רישוי

92     91     90     85     72     71     70 

רמת המיגון הנדרשת *מספר פוליסה

  רמות מיגון לרכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון
דרישות להקלת סיכון הגניבה - קיום והפעלה של אמצעי המיגון הבאים:

שולל תנועה מקורי + התקן נגד שימוש במפתחות גנובים. 70

שולל תנועה מקורי + התקן נגד שימוש במפתחות גנובים + עלוקה. 71

שולל תנועה מקורי + התקן נגד שימוש במפתחות גנובים + עלוקה + כספת. 72

שולל תנועה מקורי + מערכת איתור חצי פעילה. 85

שולל תנועה מקורי + מערכת איתור חצי פעילה הכוללת לוח מקשים וגלאי גרירה. 90

שולל תנועה מקורי + מערכת איתור פעילה + עלוקה / מערכת איתור לגיבוי. 91

שולל תנועה מקורי + מערכת איתור פעילה + עלוקה + מערכת איתור לגיבוי. 92
(אם לא ניתן להתקין את העלוקה - תותקן מערכת איתור נוספת לגיבוי).


