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ייצרןצרן ודגם ודגםשנשנתת יי ייצורצורמס׳ רימס׳ רישוישוי

פרטי התאונה ג.
שם הנהג ברכב הפוגעשם מבוטח מנורהמס׳ רישוי הרכב הפוגעשעהתאריך התאונה

תיאור האירוע:

תמרורים ורמזורים:

מיקומי הנזקים ברכב התובע:

פרטי מוסך ושמאי ד.
שם השמאי הנבחרפקס המוסך*שם המוסך הנבחר מרשימת מוסכי הסדר של מנורה

www.menoramivt.co.ilרשימת המוסכים והשמאים המלאה באתר החברה בכתובת:*

עבר ביטוחי לשלוש שניםאישור אי הגשה רשיון רכב שים לב, יש לצרף את המסמכים הבאים: 

הצהרת התובע ה.
ידוע לי על זכותי לקבל רכב חלופי מהמוסך לכל זמן שהיית הרכב במוסך. .1

ידוע לי שכל תיקון שאינו שייך לאירוע ו/או תיקון שלא אושר על ידי השמאי, יבוצע בהוראתי ועל חשבוני בלבד. .2
ידוע לי כי ביצוע התשלום למוסך על ידי חברת מנורה, מותנה בהמצאת אישור אי הגשת תביעה מקורי מחברת הביטוח שבה אני מבוטח או תצהיר היעדר  .3

ביטוח מאושר על ידי עורך דין, ויתר המסמכים שהתבקשו לעיל.
ידוע לי כי עם סיום התיקון, תישלח לי מנורה העתק של דו״ח השמאי, ואם נגרמה ירידת ערך, תשלם לי פיצוי בגינה, בכפוף להוכחת עבר תאונתי של הרכב  .4

ב-3 השנים שקדמו לאירוע.
ידוע לי כי שכר טירחת שמאי מתוך רשימת השמאים המפורסמת באתר האינטרנט של מנורה, ישולם על ידי החברה ישירות לשמאי. .5

ברכב מסחרי - ידוע לי כי תשלום מע״מ למוסך יבוצע על ידי בהתאם לנדרש עפ״י דין. .6
ידוע לי כי הסדר זה מותנה בקיום חבות מצד מנורה ויכנס לתוקף רק לאחר חתימת מנורה על מסמך זה. .7

אני מבקש בזאת ממנורה לשלם  למוסך את כל הכספים המגיעים בעבור תיקון הרכב כתוצאה מהאירוע הנ״ל. .8

חשבון הבנק ו.
הריני להצהיר כי להלן פרטי חשבון הבנק שלי לצורך העברה בנקאית של תשלום בגין ירידת ערך, שכר טרחת שמאי ו/או נזקים מוכחים אחרים מעבר לעלות תיקון הרכב.

יש לצרף צילום שיק או אישור בנק על פרטי חשבון* 

מס׳ מס׳ חשבוןמס׳ בנק וסניףשם הבנקמס׳ תעודת זהותשם בעל החשבון

אישור התובע על קבלת הרכב )ימולא לאחר תיקון הרכב(: ז.
הריני לאשר קיבלתי את הרכב לאחר שבוצעו בו כל התיקונים הנדרשים לשביעות רצוני המלאה ואין לי כל תלונה או דרישה ביחס לתיקון.

חתימת התובע:

אישור מנורה ח.
מנורה מבטחים ביטוח בע״מ מאשרת כי תשא בתשלום הנזק, בכפוף לאמור לעיל, ובהתאם להסכם עם המוסך.

חתימה וחותמתתאריךשם המאשר
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