יש ֹלהעביר את כֹל המסמכים הנִדרשים ֹלשם טיפוֹל מהיר
ויעיֹל בתביעתך.
ייתכן כי בעת הטיפוֹל בתביעה ייִדרשו מסמכים נוספים

שם הסוכן

חברת ביטוח

תביעה

מספר פוֹליסה

הטופס מיועִד ֹלנשים וֹלגברים כאחִד
יש ֹלמֹלא את הטופס בעט בֹלבִד וֹלא בעיפרון

הוִדעה ראשונית עֹל תאונת ִדרכים
טופס מספר

956

א .פרטי המבוטח

שם משפחה

מספר זהות

כתובת מגורים )רחוב(

מס' בית

שם פרטי

מספר רישוי

ג .פרטי הנהג בעת האירוע
מספר זהות

טרֱקטור

שם משפחה

מס' בית

תאריך ֹליִדה

שם פרטי

סוג רישיון

מספר רישיון נהיגה

סוג הנסיעה

שעה משוערת
עבוִדה

פרטית

בִדרך ֹלעבוִדה או ממנה

ז

שנת ייצור
מספר טֹלפון שֹל איש ֱקשר

מין

מספר טֹלפון

מיֱקוִד

ִד .פרטי האירוע
תאריך התאונה

מסחרי
משא
פרטי
שם איש ֱקשר במֱקום המצאו שֹל הרכב

יישוב

מספר פֱקס

ז

נ

מספר טֹלפון נייִד

שם היצרן

יש ֹלציין את סוגי הרכב הבאים

ֱקטנוע
אופנוע
מיֱקומו הנוכחי שֹל הרכב )רחוב ,מספר בית ,יישוב(

כתובת מגורים )רחוב(

מספר טֹלפון

מיֱקוִד

יישוב

ב .פרטי כֹלי הרכב

תאריך ֹליִדה

מין

ִדואר אֹלֱקטרוני

ִדואר אֹלֱקטרוני
נ

מספר טֹלפון נייִד
תאריך הוצאת הרישיון

מס' הנוסעים בעת התאונה )פרט ֹלנהג(
הסעה בשכר

מונית

תיאור שֹל מֱקום האירוע  -כתובת מֹלאה או פרטי כבישים ו/או צמתים:

תיאור האירוע:

מה גרם ֹלנזֱק )מצב הכביש ,מבנה וכו'( ,נא ֹלרשום מה התמרור המוצב בִדרכו שֹל נהג הרכב המבוטח:

תיאור הנזֱק ֹלרכב המבוטח:

האם הרכב שימש בעת תאונת הִדרכים ֹלהסעת נוסעים בשכרֹ ,לרבות באמצעות שירותי אפֹליֱקציה ֹלהסעת נוסעים שֹל טֹלפונים חכמים?
האם משטרת ישראֹל התערבה באירוע?

ֹלא

ֹלא

כן
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כן

ה .פרטי נפגעי גוף
מספר נפגעי גוף בתאונה

נפגעו נוסעים ברכב?
ֹלא

מספר זהות
מספר טֹלפון

נפגעו הוֹלכי רגֹל?

כן
שם משפחה

ֹלא

כן

נמסרה הוִדעה ֹלתחנת המשטרה?
ֹלא

שם פרטי

כן

האם אושפז

מספר טֹלפון נייִד

ֹלא

שם התחנה

תאריך

יומן

כתובת מגורים )רחוב ,מספר בית ,יישוב ,מיֱקוִד(
שם בית החוֹלים

כן

האם נפגע רכב נוסף
ֹלא

כן

הערות

במיִדה והיו מעורבים נוספים בתאונת הִדרכים ,נא ציין:

ו .פרטי צִד ג'

מספר רישוי

שם חברת הביטוח

סוג הרכב

מספר זהות  -נהג  /מבוטח

ֱקֹל

מעֹל  4טון
שם משפחה

מספר פוֹליסה

שם פרטי

שם סוכן

מספר טֹלפון סוכן

כתובת מגורים )רחוב ,מספר בית ,יישוב ,מיֱקוִד(

רשום מה הנזֱק שנגרם ֹלצִד ג' )אנשים ,כֹלי רכב ,נכסים(:

מי ֹלִדעתך אחראי ֹלתאונה?
צִד ג':

מֹלא

חֹלֱקי

ֹלא יִדוע

מֹלא

אני )המבוטח או הנהג מטעמו(:

חֹלֱקי

ֹלא יִדוע

מוֱקִד הפגיעה ברכב המבוטח )נא סמן עֹל גבי התרשים את מוֱקִד הפגיעה ומספרו במֱקרא(
 .1אחור
 .2צִד שמאֹל
 .3גב
 .4גחון )אחורי(
 .5חזית
 .6צִד ימין
 .7גב
 .8גחון )ֱקִדמי(
סמן עֹל גבי התרשים את מיֱקומך בעת התאונה ביחס ֹלכֹלי הרכב המעורב/ים בתאונה:
ציין תמרורים בכיוון נסיעתך:

ציין תמרורים בכיוון נסיעת רכב צִד ג':
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ז .פרטי עִדים

מספר זהות

ח .מסמכים נִדרשים
תצֹלום תעוִדת זהות
תצֹלום רישיון נהיגה
תצֹלום רישיון רכב

שם משפחה

כתובת מגורים

שם פרטי

מספר טֹלפון

ט .הצהרות המבוטח
אני מעוניין שתביעה צִד ג' ,אם תוגש כנגִדי ,תטופֹל עֹל–יִדי מגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ ,כוֹלֹל ניהוֹל משא ומתן עם צִד ג' ,ואני מתחייב ֹלהעביר
ֹלחברה את סכום ההשתתפות העצמית עֹל–פי תנאי הפוֹליסה ,מיִד עם ֱקבֹלת הִדרישה.
אני מסכים שהאגף ֹלשירותי מיִדע במשרִד התחבורה יעביר ֹלחברת הביטוח באמצעות איגוִד חברות הביטוח או מרכז הסֹליֱקה שֹל חברות
הביטוח ,את פרטי הרכב המצויים במאגר משרִד התחבורה והחברה תוכֹל ֹלהעביר את המיִדע ֹלמאגר המנוהֹל עֹל–יִדי איגוִד חברות הביטוח.

שרטוט מֱקום התאונה

אני מבֱקש ֹלתֱקן את הרכב במוסך הסִדר

אחר

אבֱקש כי השמאי

)בחר מתוך הרשימה המוצעת באתר(.
)בחר מתוך הרשימה המוצעת באתר( יבצע את אומִדן הנזֱק.

אם אהיה זכאי ֹלפיצוי ,אני מבֱקש ֹלהעביר אֹליי את התשֹלום ישירות ֹלחשבון הבנֱק ֹלפי הפרטים והתנאים הרשומים בטופס" ,הרשאה
ֹלביצוע העברה בנֱקאית" ,שאצרף ֹלמשֹלוח טופס זה.
אני מתחייב ֹלהעביר ֹלחברה כֹל הוִדעה ,תביעה או בֱקשה שאֱקבֹל מגורם כֹלשהו בֱקשר ֹלתאונה שפרטיה ֹלעיֹל.
אני מצהיר בזה שכֹל הפרטים שמסרתי ֹלעיֹל הם נכונים ומִדויֱקים וֹלא העֹלמתי כֹל עובִדה ופרט בֱקשר ֹלתאונה.

תאריך

שם
ממֹלא
ההוִדעה

חתימת
המבוטח
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