צעדים מומלצים להשכרת רכב באמצעות ביטוח נסיעות לחו"ל


פרטי חברת הביטוח
יש לוודא שבפוליסת הביטוח הנרכשת עם השכרת הרכב מצוינים כל פרטי חברת הביטוח וביניהם פרטי
ההתקשרות עמה וכן כתובתה המדויקת



לוודא האם קיים לרכב השכור ביטוח חובה
בכל מקרה בו אתם שוכרים רכב ,מומלץ מאוד לשאול האם קיים ביטוח חובה במדינה בה אתם מטיילים,
על מנת שיפצה אתכם במקרים של תאונה שנעשתה שלא באשמתכם



פרטים מתעודות בלבד
במקרה בו הייתם מעורבים ,חס וחלילה ,בתאונת דרכים בחו"ל ,יש להעתיק את פרטי הנהג המעורב
בתאונה ,אך זאת לא על סמך דבריו ,אלא על סמך פרטי זהותו המופיעים במסמכים הנמצאים עמו



פרטי חברת הביטוח הנגדית
בכל מקרה של תאונה יש לקבל מהנהג המעורב את פרטי חברת הביטוח המבטחת אותו :את שמה,
כתובתה ומספרי הטלפון ליצירת הקשר .במקרה מומלץ לצלם את המסמכים ולא להסתמך על שמיעה



לאסוף עדויות
חשוב מאוד ליצור כמה שיותר קשרים עם עדים לתאונה .יש לבקש מהם פרטים ודרכי התקשרות על מנת
שיהיה אפשר לזמנם לעדות במקרה של משפט



תיעוד וצילום התאונה
יש לצלם את זירת האירוע בצורה נרחבת .לצלם את פגיעות הגוף השונות בכם ,את הפגיעות ברכב שלכם,
יש לצלם את רכבו ואת מס' הרי שוי של הרכב הפוגע ,וכן לצלם בזווית מרוחקת יותר מבט כללי על
התאונה ,צילום שיאפשר לכם להוכיח את עמדתכם בבית המשפט



יחס אל המשטרה המקומית
במידה ומגיעה משטרה אל מקום התאונה ,יש להתייחס בכבוד אל השוטרים ,אך להתעקש לקבל לפחות
מאחד מהם את פרטיו ,רצוי מבעל הדרגה הגבוהה ,כך שחברת הביטוח שלכם תוכל לאתרו ולאמת מולו את
פרטי התאונה



פרטים מהצוות הרפואי
במקרה בו מגיע אל המקום צוות רפואי ,יש לבקש באותו אופן את פרטיו ,על מנת שגם אלה יוכלו לסייע
לחברת הביטוח ולעורך דין שלכם באימות פרטי התיק



אנשי מקצוע
מומלץ מאוד לנהל את ההתמודדות שלכם מול הצד הפוגע כמה שיותר קרוב לחזרתכם ארצה ,תוך היעזרות
באנשי מקצוע המתמחים בתאונות דרכים ובהתדיינות מול חברות ביטוח זרות

נשמח להיות לכם לעזר ולענות על כל שאלה 80-0423758
שתהיה לכם נסיעה טובה ובטוחה
בן דוד ברכה
סוכנת הביטוח שלך

