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הכיסוי בתוקף אך ורק אם נרכש וצויין במפורש ברשימה

 % $!#"! הווה את כתב השירות שבינך לבין ”דרכים בע“מ“ (הנקראת לשם הקיצור ”דרכים“). 
כתב שירות זה מפרט את השירותים שהינך זכאי להם, ואת הזכויות והחובות ההדדיים שלך 

ושל ”דרכים“.

הגדרות  .1
ובידו  ג‘,  צד  או  מקיף  בביטוח  החברה  באמצעות  שהתקשר  מי  ”מקבל השירות” 
בהתאם  והכול  חלופי,  דיסק  לרדיו  כיסוי  הכוללת  תקפה,  פוליסה 

לתנאי כתב כיסוי זה.

כלי רכב, שפרטיו נקובים בדף הרשימה, ואשר בוטח במסגרת ועל פי  ”כלי רכב” 
הפוליסה.

”רדיו דיסק חלופי” מכשיר רדיו דיסק MP3. המכשיר יסופק לפי הסכמי החברה ומחירוני 
היבואן לדגמים שנבחרו באותה עת.

משנה,  קבלני  ו/או  בע“מ  דרכים  חברת  מטעם  השירות  מעבדות  ”מעבדות השירות” 
המבצעים עבורן התקנת רדיו דיסק לרכב. 

ימי עבודה המקובלים בישראל, לא כולל חגים ושבתות. בימי ו‘, ערבי  ”ימי עבודה” 
חג וחול המועד - יום העבודה הינו עד שעה 12:30.

דרכים בע”מ. ”נותן השירות” 

היקף הביטוח  .2
רדיו דיסק חלופי יוענק, כאמור בסעיף 1.3 לעיל, בהתאם לכיסוי שנרכש בפוליסה   2.1

של כלי רכב.

במקרה של גניבת רדיו דיסק מכלי הרכב או גניבת הרדיו דיסק יחד עם כלי הרכב, ו/  2.2

או אובדן מוחלט למכשיר הרדיו דיסק כתוצאה מתאונה ו/או שריפה (להלן: ”אירוע 

הנזק“), יותקן ברכב המבוטח או ברכב החדש רדיו דיסק חלופי בכפוף לתנאי כתב 

כיסוי זה. 

תקופת  במשך  מקרים  מספר  הגבלת  ללא  חלופי  דיסק  רדיו  לקבלת  זכאי  הינך   2.3

הפוליסה, בהתאם לתנאים הבאים:

התקנת רדיו דיסק חלופי תיעשה אך ורק באמצעות ”מעבדות השירות“ או   2.3.1

מי מטעמן.

לרדיו דיסק החלופי המותקן תינתן אחריות היבואן לתקופה של 36 חודשים,   2.3.2

ואחריות נותן השירות לעבודה ולהתקנה לתקופה של 12 חודשים. 

תטופל  האחריות,  בתקופת  חלופי  דיסק  ברדיו  תקלה  של  מקרה  בכל   2.3.3

התקלה באמצעות מעבדות השירות בלבד, תוך 48 שעות ממועד ההודעה 

למוקד השירות.

חוזרת  דיסק  רדיו  גניבת  של  במקרה  שירות  לקבלת  הכרחי  תנאי   2.3.4

במהלך תקופת השירות, הינו הצגת הפנל הנשלף של מכשיר הרדיו 
דיסק שנגנב.

אספקה והתקנה של הרדיו דיסק החלופי לרכב יהיו תוך 4 ימי עבודה, לא   2.3.5

כולל ימי שישי וערבי חג, וההתקנה תבוצע במעבדת השירות.

השירות בהתאם לסעיף 1.3 יינתן ללא השתתפות עצמית.  2.3.6

חריגים   .3
למרות האמור לעיל, יחולו ההגבלים המפורטים בפרק ד‘ סעיף 22 לפוליסה.  3.1

תקליטורים,  רמקולים,  קוליים,  אור  מכשירים  אנטנות,  כולל  אינו  זה  כיסוי  כתב   3.2

קלטות, טלפונים סלולאריים ולוח שעונים של הרכב המבוטח.
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לכתב   2.2 בסעיף  מפורטים  אינם  אשר  לנזקים  כיסוי  כולל:  אינו  זה  כיסוי  כתב   3.3

השירות.

כתב כיסוי זה מותנה בכך, כי בעת אירוע הנזק היה מותקן ברכב המבוטח רדיו דיסק   3.4

ו/או רדיו דיסק תקין.

ורק התקנת  זכות לפיצוי כספי, אלא אך  זה אינו מקנה בשום מקרה  כתב שירות   3.5

מכשיר רדיו דיסק חלופי.

הודעה וטיפול בתביעה  .4
בכל מקרה של אירוע נזק כאמור בסעיף 2.2 דלעיל, יודיע על כך המבוטח למוקד   4.1

שירות של נותן השירות בטלפון מס‘ 2008* או 03-5761205, ויעביר למוקד השירות 

בפקס‘ מס‘ 03-7524000 - העתק פוליסת הביטוח המקיף של הרכב המבוטח, 

הכוללת כיסוי לרדיו דיסק חלופי, ואישור משטרה אודות גניבת הרדיו דיסק .

המכשיר החלופי יותקן באותו יום עבודה בו הובא הרכב למעבדת השירות, בהתאם   4.2

להפניית מוקד השירות.

בתום ההתקנה יחתום מקבל השירות על אישור התקנה.  4.3

הודעה וטיפול בתביעה  .4
בכל מקרה של אירוע נזק כאמור בסעיף 2.2 דלעיל, יודיע על כך המבוטח למוקד   4.1

שירות של נותן השירות בטלפון מס‘ 2008* או 03-5761205, ויעביר למוקד השירות 

בפקס‘ מס‘ 03-7524000 - העתק פוליסת הביטוח המקיף של הרכב המבוטח, 

הכוללת כיסוי לרדיו דיסק חלופי, ואישור משטרה אודות גניבת הרדיו דיסק .

המכשיר החלופי יותקן באותו יום עבודה בו הובא הרכב למעבדת השירות, בהתאם   4.2

להפניית מוקד השירות.

בתום ההתקנה יחתום מקבל השירות על אישור התקנה.  4.3

תנאים כללים  .5
הכיסוי על פי כתב זה מותנה בזה, כי מקבל השירות פנה לאחת ממעבדות השירות   5.1

וקיבל את השירות ממנה.

שירות  בתחנת  דיסק  רדיו  בו יבוצעו תיקון/החלפת  בכל מקרה  ספק,  הסר  למען   5.2

שלא מופיעה ברשימת מעבדות השירות של נותן השירות, לא יהיה המבוטח זכאי 

לפיצוי כספי כלשהו בגין תיקון/החלפה.

ביטוח  בפוליסת  במפורש  צוין  אם  רק  בתוקף  יהיה  זה  כיסוי  כתב  פי  על  הכיסוי   5.3

המקיף של הרכב המבוטח

תנאי כתב כיסוי זה כפופים לכל התנאים והסייגים של הפוליסה המצורפת, אלא אם   5.4

שונו במפורש בכתב כיסוי זה. 


