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משלים
לחובה



השירות יינתן
 על ידי גורמי מקצוע

 מתאימים ורלוונטיים 
לסוג השירות.

 לרשותך מוקד 
שירות זמין 24/7
בטלפון 5676*

 החברה העמידה
  ערבות בנקאית 

לטובת מנוייה בבנק 
מזרחי טפחות. 

נותנת השירות - קופל גרופ
 )סטארט שרותי רכב בע"מ, ח.פ. 514317585(

כתובתנו - שד' ההסתדרות 66, חיפה.

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

מנוי יקר,
 אנו מברכים אותך על הצטרפותך לשירות בחברתנו באמצעות

סוכן הביטוח שלך.
נותנת השירות – סטארט שירותי רכב בע"מ 5676*. 

כללי:
1. תוקף השירות הינו לשנה.

 2. עם רכישת השירות, הנך מצהיר כי קראת והבנת את תנאי 
    כתב השירות.

3. השירות יהיה תקף במידה וקיימת ברשותך פוליסת חובה בתוקף 
    ובתנאי שתוקף השירות חופף לתאריכי הכיסוי בפוליסה

השירות:
1.   יעוץ משפטי בנושא תעבורה.

2.   ייעוץ מקצועי בהגשת כתב תביעה/כתב הגנה מול צד ג' 
      המעורב בתאונת הדרכים.

3.   ייעוץ בסילוק תביעת צד ג' באמצעות צוות מקצועי וותיק בתחום.
4.   מונית ממקום התאונה ועד לבית הלקוח )מוגבל ל 60 ק"מ(. 
5.   סיוע בשחרור הרכב ממגרש משטרתי לאחר תאונת דרכים. 

6.   סיוע בקבלת שירות מקופות החולים והשב"ן.
7.   קביעת/ הקדמת תור לפיזיותרפיה ושיקום לאחר תאונת דרכים. 

8.   קביעת/הקדמת תור לרופא מומחה עד 7 ימים מיום אירוע תאונת 
      הדרכים. )השירות יסופק עד 3 חודשים מיום אירוע תאונת דרכים(. 

 9.   קביעת/הקדמת תור במכוני בדיקות. 
      )השירות יספוק עד 3 חודשים מיום אירוע תאונת הדרכים(. 

10. סיוע בהזמנת אמבולנס למקום התאונה.
11. סיוע בהזמנת אמבולנס פרטי בעת שחרור מבית החולים או 

      לצורך הגעה לטיפול רפואי. 

תנאים נוספים:
1. לצורך קבלת השירות עלייך להציג לחברה את שני המסמכים 

     הבאים: 
     תעודת ביטוח חובה בתוקף וחופפת לתאריכי המנוי ואישור משטרה 
     על קרות אירוע התאונה או אישור מחברת הביטוח על קבלת טופס 

     הודעה על תאונת דרכים.
 2.  אין התחייבות למיקום המרפאה וזהות המומחה הרפואי בעת 

     קביעת/הקדמת תור.

 3.   אגרות ותשלומים נוספים ככל שיידרשו ישולמו ישירות על ידי 
      הלקוח לספק הרלוונטי.

4.  החברה אינה מתחייבת להקדמת התור ותעשה כל מאמץ לסייע 
     למנוי להקדים את התור הרלוונטי.

5.  השירות, לפי כתב שירות זה יכנס לתוקף רק בתום תקופת המתנה של 
     שבעה ימים ממועד הקמת המנוי ולא לפני מועד תחילת המנוי למעט

     במקרה של רצף שירות.


