כתב שירות לעסקים
הכולל החזר כספי

עד ₪5,000

במקרה של תביעה לפוליסת העסק
שברשותך הכוללת ביטוחי רכוש,
מבנה ,אחריות מעבידים ,צד ג׳
ואובדן הכנסות.

* כתב השירות נמכר ללא מעורבות חברת ביטוח והאחריות על השירות
שניתן בו תחול על החברה.

כללי:

 .1השירות יינתן על ידי גורמי מקצוע מתאימים ורלוונטים לסוג השירות.
 .2לרשותך מוקד שירות זמין  24/7בטלפון .*5676
 .3החברה העמידה ערבות בנקאית לטובת מנוייה בבנק מזרחי טפחות.
נותנת השירות
קופל גרופ )סטארט שרותי רכב בע״מ ח.פ (514317585 -
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שירות של אלופים

מנוי יקר,

אנו מברכים אותך על הצטרפותך לשירות בחברתנו באמצעות סוכן הביטוח שלך.
תנאים כללים:
 .1תוקף השירות הינו כפי המופיע בשובר המנוי ועד למקסימום שנה אחת.
 .2הנך מצהיר כי קראת והבנת את תנאי כתב השירות.
 .3השירות יהיה תקף במידה וקיימת ברשותך פוליסת עסק בתוקף ובתנאי
שתוקף השירות חופף לתאריכי הכיסוי בפוליסה.
 .4השירות יינתן לבית העסק המופיע בשובר המנוי בלבד.
 .5השירות יינתן ובלבד שהמנוי שולם תוך  7ימים מיום הקמתו.
 .6השירות ייכנס לתוקף לאחר  7ימי המתנה ,למעט במקרה של רצף
שירות קודם.
שירות החזר כספי:
 .1בקרות אירוע אשר בגינו הגשת תביעה לפוליסה העסק שברשותך,
תהיה לך הזכות לקבל החזר כספי עבור השתתפותך בתגמולי הביטוח בגין
הגשת התביעה.
 .2ההחזר הכספי יהיה מותנה בהעברת המסמכים הבאים:
• פוליסת עסק תקפה וחופפת לתאריכי המנוי.
• טופס תביעה.
• פירוט תשלום מחברת הביטוח לאחר תשלום הנזק.
• דו״ח שמאי.
 .3המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
הינך רשאי לממש
 .4ההחזר הכספי שישולם יינתן לבעל הפוליסה בלבד.
את השירות פעם אחת
 .5ההחזר הכספי ישולם תוך  30ימים מיום
בלבד בתקופת המנוי.
קבלת המסמכים בחברה.
מיד לאחר מימוש
השירות יבוטל המנוי.
 .6סכום ההחזר מוגבל לסכום השתתפותך
באפשרותך לרכוש
.₪5,000
.₪
בפועל בתגמולי הביטוח ועד לתקרה של
מנוי חדש.
חריגים:
השירות לא יינתן במקרה של מלחמה ,פעולת איבה ,פיגוע חבלני ,גיוס כללי.
נזק טבע לרבות רעידת אדמה ,הצפה ,שיטפון ,סופות ברד ,רוחות עזות.
אירוע גרעיני או רדיואקטיבי ,אירוע שהפיצוי בגינו ניתן על ידי המדינה או
בכל מקרה בו לא אישרה חברת הביטוח את התביעה.
ביטול המנוי:
באפשרותך לבטל את המנוי תוך  14ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת
כתב השירות ,לפי המאוחר ללא גביית דמי ביטול .במידה וצרכת שירות במהלך
תקופה זו תבוטל העסקה בניכוי התמורה היחסית בעד השירות שניתן .ביטול
מנוי לאחר  14ימים יזכה אותך בסכום היחסי שנותר לתקופת המנוי ובלבד
שנותרו למעלה מ 3-חודשים לתום המנוי ובמידה ולא צרכת שירות .ביטול
מנוי כרוך בתשלום דמי ביטול בגובה של  5%או  ₪100מסכום העסקה ,הנמוך
מביניהם .לביטול המנוי ,נא לשלוח למייל.bitulim@startcar.co.il :
בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות ,אזרח ותיק
או עולה חדש ,רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום
עשיית העסקה ,מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים
האמורים בסעיף ,לפי העניין ,לפי המאוחר ,ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה
שיחה בין העוסק לצרכן ,ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

