בס״ד ,תמוז תשע״ז ,יולי 2017

הרחבות ותנאים מיוחדים
1.1גבול אחריות מורחב כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש
גבולות האחריות כלפי צד ג רכוש.₪ 1,000,000 :
2.2הגנה משפטית מוגדלת
כיסוי להוצאות הגנה משפטית עד לסך של .₪ 30,000
3.3שיעור אובדן גמור
ביחס לנזק הפיזי-ממשי (לא כולל ירדת ערך):הגדרת שיעור אובדן גמור (“טוטאלוס״) תהא  50%ממלוא ערכו
של רכב מסוג הרכב המבוטח ,וזאת לרכב ששולמו בגינו מיסים מלאים(.מובהר בזאת כי רכבים של נכי צ.ה.ל
ונכי ביטוח לאומי ייחשבו כרכבים ששלומו בגינם מיסים מלאים).
4.4הרחבת “להתקדם עם איילון״
בפוליסה לרכב פרטי (שגילו ביום קרות מקרה הביטוח עד  24חודש) הכוללת מיגון ברמה  3או ( 5לפי כללי
חברתנו) ,יקבל המבוטח בחינם את הרחבת הבונוס ה  II -בפוליסת חברתנו (ובכפיפות לתנאיה).
במקרה של גניבת הרכב ,עד לתוספת של  10%מעבר לשווי של הרכב המבוטח ביום קרות הביטוח.
5.5פטור מוחלט מהשתתפות עצמית
הפטור המוחלט מתשלום השתתפות עצמית כפוף לקיום כל התנאים הבאים:
 .אכאשר הרכב מבוטח ב״איילון״ בביטוחי מקיף וחובה לתקופת ביטוח חופפת.
 .בכאשר עלות תיקון הנזק ל״איילון״ עולה על  ₪ 4,500והנזק מתוקן ברשת מוסכי “שרות 2000״.
 .גבפוליסות שלנהגים מעל גיל  30ומעל שנה וותק-כאשר עלות תיקון הנזק ל״איילון״ עולה על ₪ 3,000
והנזק מתוקן ברשת מוסכי “שירות 2000״.
 .דהפטור הינו חד פעמי.
 .ההפטור חל רק על הנזק הפיזי-ממשי (ואינו חל על ירידת הערך ועל נזק לצד שלישי).
6.6פטור מפרמיית השבה לקדמות
פטור מפרמית השבה לקדמות בעת תיקון הרכב ברשת מוסכי “שרות 2000״.
7.7ללא השתתפות עצמית בנזקי גניבה
בנזקי גניבה לרכבים בהם מותקן מיגון ברמה  3או ( 5לפי כללי חברתנו) והמתוקנים ברשת מוסכי “שרות 2000״
פטור המבוטח מתשלום השתתפות עצמית למוסך.
8.8כיסוי לשביתות ומהומות
הפוליסה מורחבת לכלול כיסוי לשביתות ולמהומות.
9.9כיסוי לאביזרים ותוספות
כיסוי לאביזרים נוספים ולתוספות מיוחדות שאינם חלק אינטגרלי מהדגם הנמכר עד לסך של  5%משווי השוק
של הרכב המבוטח ,בתנאים שהם פורטו במדויק בטופס ההצעה.
1010ביטוח ל – רדיו טייפ  /רדיו דיסק
הפוליסה תכלול כיסוי לרדיו-דיסק/רדיו-טייפ עד לסך של  ₪ 1,800ללא השתתפות עצמית ,בתנאי שסוג ודגם
המכשיר פורט במדויק בטופס ההצעה .הכיסוי הינו חד פעמי ובמקרה של תביעה יפוצה המבוטח במכשיר
חלופי.

הרחבות ותנאים מיוחדים  -תמורת פרמיה נוספת בתנאי שצוינו במפרט (דף רשימה):
1.1שירותי התנעה ,גרירה וחילוץ**
יינתן מענה  24שעות ביממה ע״י מש״ל-מרכז שרות לקוחות איילון בחיוג  *6677מכל טלפון או לחילופין בטלפון
שמספרו.072-2228677 :
2.2שירות רכב חלופי**
 .אקבלה מידית של רכב חלופי עד גמר התיקון בשיטת “מפתח תמורת מפתח״ בעת תיקון הרכב ברשת
מוסכי “שרות 2000״.
 .בשרותי רכב חלופי במקרה של גניבה או “טוטאלוס״ אשר יינתנו ע״י מש״ל-מרכז שרות לקוחות איילון
כדלקמן:
·בגניבה-קבלת רכב חלופי אוטומטי כבר מהיום השלישי למשך  27ימים.
·ב״טוטאלוס״-קבלת רכב חלופי אוטומטי למשך שבועיים.
·מבוטח שברכבו מותקנים אמצעי מיגון ברמה  3או ( 5לפי כללי חברתנו),יקבל במקרה של גניבת הרכב
רכב חלופי מהיום הראשון (שלאחר יום גניבת הרכב).
·במקרה של “טוטאלוס״ הרכב החלופי יהיה רכב משופר=רכב אוטומטי בנפח מנוע של  1600סמ״ק.
3.3א  -שירות להחלפת שמשות שבורות
כיסוי להחלפת שמשות במקרה של שבר תאונתי.
ב  -שירות שמשות עד הבית
מתן שירות להחלפת שמשות במקרה של שבר תאונתי ,בכל מקום בו יימצא כלי הרכב המבוטח.
4.4שירות “עד הבית״  -מונית לאחר תאונה**
לאחר תאונת דרכים יגיע נציג שרות למקום האירוע ,המבוטח יוכל להמשיך בשגרת יומו וייסע מהמקום באמצעות
מונית שתיקח אותו למחוז חפצו .נציג השירות ימתין ליד הרכב עד להגעת הגרר וגרירת הרכב למוסך.
5.5חבילת שירותי  VIPלרכב**
·אספקת דלק-אספקת דלק במקרה בו הרכב אינו מניע עקב מחסור בדלק.
·החלפת גלגל-במקרה של תקר בגלגל ,יגיע נציג למקום ויחליף את הגלגל בגלגל החלופי.
·הכוונה בדרכים-שרות הכוונה טלפוני בדרכים ומסלולים בישראל 24,שעות ביממה.
·פתיחת דלתות נעולות ברכב באם ננעלו המפתחות בתוך הרכב.
השירותים כרוכים בהשתתפות עצמית ,למעט שרות הכוונה בדרכים.
מובהר בזאת כי כל האמור לעיל כפוף לתנאי פוליסת הרכב לדף הרשימה ולכתבי השרות.
* הרחבות ותנאים מיוחדים אלו יחולו רק אם צוינו במפורש במפרט (דף רשימה).
** לתשומת לב המועמד לביטוח ,באפשרותך לבחור את ספק השירות בכתב השירות הרלוונטי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לסוכן הביטוח
איילון חברה לביטוח בע״מ
ט.ל.ח.

