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נספח ויתור על כיסויים לרכישה על פי הפוליסה התקנית לביטוח רכב
המהווה תוספת בלתי נפרדת להצעה /הוראת חידוש לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד  4טון .
שם המבוטח ________________ שם הסוכן
מס ת.ז.

_____________________ מס לקוח ________________

________________ מס פוליסה ______________________

מס רישוי

________________ יצרן

______________________

שנת ייצור

________________ דגם

______________________

הצהרת המבוטח
הנני מצהיר/ה בזאת כי לאחר שהובא לידיעתי שניתן לוותר על אחד מהכיסויים ,בביטוח המקיף לרכב והוסברו לי תוצאות
הויתור בחרתי ,מתוך רשימת הכיסויים ,לוותר על הכיסוי )האפשרות המסומנת על ידי( כמפורט להלן:
א .אני מוותר/ת לחלוטין על כיסוי למקרה התנגשות מקרית ,התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא כאמור בסעיף .1ב .של
מקרה הביטוח בפרק  – 2ביטוח מקיף בפוליסת "שיר לרכב " )להלן" :הפוליסה"( ורוכש/ת את הכיסוי לפי פרק 4
לפוליסה )מקיף ללא תאונה( בלבד.
ב .אני מוותר/ת לחלוטין על כיסוי למקרה גניבה ,כאמור בסעיף .1ג .של מקרה הביטוח בפרק  2בפוליסה ורוכש/ת את
הכיסוי לפי פרק  3לפוליסה )מקיף ללא גניבה( בלבד.

אני מצהיר/ה בזאת כי לאחר שהוסברו לי תוצאות הבחירה ,בחרתי מרצוני לא לכלול כיסוי זה ,כמפורט דלעיל ,וידוע לי כי לא
אהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לרכבי ,אשר פרטיו דלעיל ,ו/או לי כתוצאה מסיכון ו/או כיסוי
עליו ויתרתי ,כפי שצוין על ידי דלעיל .
בחתימתי על נספח זה הנני מוותר/ת בזאת לחלוטין ,בכתב ומראש ,על כל תביעה ו/או דרישה כנגד שירביט ,בגין כל נזק ו/או
הפסד ו/או הוצאה כמפורט דלעיל ,אשר ייגרמו לי כתוצאה ממקרה אשר על הכיסוי עליו ויתרתי.

תאריך ___________

שם פרטי ומשפחה _________________ חתימה _______________

הצהרת הסוכן
אני מצהיר בזאת כי הסברתי והבהרתי למבוטח את המשמעות של ביטול הכיסוי של סיכון זה לרכב כפי שצויין על ידו לעיל
אני מצהיר כי זאת חתימת המבוטח
תאריך ___________

שם פרטי ומשפחה _________________ חתימה _______________

