כתבישירות
הכיסוייםבתוקףאךורקאםצוייןבמפורשברשימהוהוסכםבמפורשע"יהמבטחת.

שירותיחירום
שירותיחירוםהניתנים24שעותביממה.טיפולבתקלותבמערכותהאינסטלציה,במערכותהביוב,
במערכותהחשמלופתיחתדלתותנעולותבביתע"ימנעולן.השרותינתןע"יחברתש.ח.ר.

שירותעזרהראשונהלשיניים
שירותחירוםועזרהראשונהלשיניים,במרפאותהמפורטותבכתבהשירות,
ניתנים24שעותביממהלכלהמשפחה.השרותינתןע"יחברתש.ח.ר.

שירות"בליטובות"
שירותייחודילתיקוניםקטניםוהרכבותמכלהסוגיםבדירה,
כגון:תלייתוילונות,תמונותוכו'.השרותינתןע"יחברתש.ח.ר.

שירות"בדקבית"
אחתלשנה,לפיבקשתהמבוטח,יגיענציגלבדיקהוטיפולבביתהמבוטח.
השירותכולל:בדיקתקרינהבמכשיריהמיקרוגל,ניקויפילטריםלמזגנים,
פתיחתסיפוניםבכלהכיורים,בדיקתתקינותממסריפחתבמערכתהחשמל,בדיקתכלהשקעיםוהמפסקים
בדירהושימוןדלתותוציריםכוללארונותמטבחואמבט.השרותינתןע"יחברתש.ח.ר.

שירותמוקדוטרינרי
שירותרפואהוטרינריתלחיותהמחמדהביתיותבמרפאותוטרינריותהפרוסותברחביהארץ
וסיועבטיפולחייתהמחמד.השרותינתןע"יחברתש.ח.ר.

שירותמוקדמומחים
קבלתיעוץ,טלפוניאובביתהמבוטחע"ימומחיםבתחומיםכגון:תחזוקתהבית,עשהזאתבעצמך,ייעוץ
מקצועיבכלהקשורלמרכזתהטלפוניתבבית,צביעתהבית,נושאהדברהוטיפולבגינה.
השרותינתןע"יחברתש.ח.ר.

שירותלטלויזיהחליפית
במקרהשלשליחתהטלויזיהלתיקוןחיצוני,מגיעהלכםטלויזיהחליפיתלתקופהשלעדשבעהימיםשתובא
ותילקחמביתכם.השרותינתןע"יחברתש.ח.ר.

שירותלמחשביםביתיים
טכנאימקצועייגיעלתיקוןתקלותבמחשבהביתיאובמדפסתהביתית,בביתהמבוטח.
השרותינתןע"יחברתש.ח.ר.

שירותביקוררופא
משפחתהמבוטחזכאיתלביקוררופאבתחוםרפואתהמשפחהוהילדים24שעותביממה.
ביקוררופאכולל:ביקורביתשלרופא,בדיקהרפואיתמקיפה,טיפולתרופתיראשוניחינם,מרשםתרופות
לביתמרקחת,הפנייהלביתחוליםלפיהצורךואףפינויבאמבולנסבמקריםדחופים,
מתןתעודהרפואית,שירותימידעטלפוניושירותימעבדהעדהבית.השרותינתןע"יחברתפמיפרימיום
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הכיסויבתוקףאךורקאםצוייןבמפורשברשימהוהוסכםבמפורשע"יהמבטחת.
.1

.2

.3

.4

בכתבשרותזהיהיולמונחיםהמפורטיםלהלןהמשמעותהמיוחדתלצידם:
" 1.1החברה"מנורהמבטחיםביטוחבע"מ.
" 1.2פוליסתהביטוח"פוליסהשלהחברהלביטוחמבנהדירהו/אותכולתהבהנרכשכיסוילשירותיםהניתנים
עלפיכתבשירותזה.
" 1.3מבוטח"בעלפוליסתביטוחתקפה.
" 1.4מבצעהשירות"חברתש.ח.ראסיסטנטבע"מו/אוכלגורםמטעמה.
" 1.5הדירה"כתובתהמבוטחעלפיפוליסתהביטוח.
" 1.6המוקד"מוקדטלפוניארציהמופעלעלידימבצעהשירותבמשך24שעותביממה,למעטיוםכיפור.
שרותיחירוםאותםיהיהמקבלהשרותזכאילקבלבמסגרתכתבשרותזההםכמפורטלהלן:
" 2.1תקלתאינסטלציה"במערכתמיםקריםוחמים:
 2.1.1בארועשלדליפתמיםכשהצינורהדולףהואחיצוני)חשוף(,יבוצעהתיקוןלהפסקתהנזילה.
 2.1.2בארועשלדליפתמים,כשהצינורהדולףהואנסתראופנימיינותקהקטעהפגועממערכתהמיםבדירה
)במידהולאנדרשלצורךהתיקון,פתיחתקירותאוריצוף(.
 2.1.3בארועשלדליפתמיםמדודמיםחמיםאוממתקניההסקה,ינותקדודהמיםבדירה.
 2.1.4השרותלאיכלולתיקוןמכשירשעניינושטיפהבמים)כגון:מדיחכלים,מכונתכביסה(.
 2.2תקלותאינסטלציהבמערכתהביובאומידלוחין:
במקרהשלסתימה,יבוצעניסיוןלפתיחתסתימותבמערכתהדלוחין"2אוביוב"4בתוךהדירהעצמה.השרות
לאיכלולפתיחתסתימותבקויםמשותפיםובבריכותהביוב.בכלמקרה,התיקוןיכלולנסיוןפתיחהבאמצעות
"קפיץ"בלבד.
 2.3מערכתהחשמל:
טיפולבתקלותהגורמותלהפסקתחשמלכלליתבדירה.איתורמקורהתקלה,בידודהוהשבתמערכתהחשמל
לפעילותה.השירותינתןבעתהפסקתחשמלכלליתבדירה.
השירותאינוכוללתיקוןתקלותאשרבאחריותהשלחברתהחשמל.
 2.4פריצתדלתותפתיחתדלתותנעולות:
במקרהשלנעילתדלתותחיצוניותודלתותפנימיותשלחדריםבהםנלכדאדם,תבוצעפתיחתהמנעולע"י
מפתחמתאיםאופריצתהדלתבאישורמקבלהשרות.השרותכוללטיפולשלפתיחהופריצהבלבד,ואינוכולל
תיקוןנזקיםשנוצרובעקבותהפריצהכגון:משקוף/מנעולשבורוכו'.
כללי
 3.1השרותיםניתנים24שעותביממהכלימותהשנה,למעטערביוםכיפור)משעה(14:00ויוםכיפורעדלשעתיים
ממוצאיהצום,והםינתנובאמצעותבעלימקצועמוסמכים/מיומניםלפיהעניין,שישלחולצורךמתןהשרותים.
 3.2השרותיםינתנובכלהישוביםבארץ.באזורייהודהושמרוןוחבלעזהוכןבאזוריםהעלוליםלסכןאת
בטיחותושלנציגמבצעהשירות,במקריםבהםלאניתןלספקאתהשירותע"ימבצעהשירותיופנה
מקבלהשירותלנותןשירותפרטי.למעןהסרספק,בכלמקרהההפניהתעשהע"ימוקדהשירותולאחר
אישורתיאוםעימו.
 3.3אםהשרותיחייבהחלפתחלפים,יחוייבמקבלהשרותבמחירםשלהחלפיםבהתאםלמחירוןחלפיםועבודה
שללוייצחק.
 3.4נזקקמקבלהשירותלשירותיהחירוםכאמורבכתבהרחבהזו,יפנהטלפוניתלמוקדמבצעהשירותלפימספר
טלפון,1700500440יזדההבשמו,כתובתו,מס'הפוליסהבחברה)אםידוע(ומספרת"זויתאראת
הבעיהככלהניתן.
דמיהשתתפות
בכלמקרהשלקבלתשרותחירוםע"פכתבשרותזה,ישלםמקבלהשרותהשתתפותעצמיתבסך45ש"ח)ארבעים
וחמישהש"ח(כוללמע"מ.סכוםזהבתוקףלכלתקופתהביטוח.
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שירותיחירום

כתבשירותש.ח.רשירותיחירום

טיפולישיניים

כתבשירותעזרהראשונהלטיפולשיניים
הכיסויבתוקףאךורקאםצוייןבמפורשברשימהוהוסכםבמפורשע"יהמבטחת.
.1
.2
.3

.4
.5

.6

זכאותלשירותכוללתאתהמבוטחבן/בתהזוגוילדיועדגיל.18
מובהרבזאתכיהמרפאותהינןהמעסיקותשלהרופאיםשיתנושירותיםעפ"יכתבשירותזהוהןבלבד
תהיינהאחראיותלכלטיפולשיתנורופאיםלכתבשרותזה.
שירותיהחירוםוהעזרההראשונהינתנובמרפאותשינייםכמפורטלהלן:
ביןהשעות08:00עד20:00במרפאותשונותברחביהארץעפ"יהפנייתהמוקדלמרפאההקרובהלמקום
מגוריך.
ביןהשעות20:00עד08:00במרפאותתורניםהנמצאותבירושלים,תלאביב,חיפה,ובארשבע,
עפ"יהפניתהמוקד.
שרותיהחירוםוהעזרההראשונהינתנועשריםוארבעשעותביממהבמשךכלהשנה,למעטיוםכיפור.
שירותיהחירוםוהעזרההראשונהכוללים:
 5.1עששתנרחבתסתימהזמנית.
 5.2חללפתוחבשןסתימהזמנית.
 5.3צווארשןחשוףחומרלמניעתרגישות.
 5.4דלקתחריפהעקירתעצבאוחומרחניטה.
 5.5מורסהממקורשןניקוזמורסהו/אוטיפולבסגר.
 5.6דחיסתמזוןטיפולבחניכיים.
 5.7דלקתסבכותרתיתשטיפהו/אוטיפולתרופתי.
 5.8כאביםלאחרעקירהשיכוךכאבים.
 5.9מכתשיתיבשהניקוימכתשיתו/אוטיפולתרופתי.
 5.10דימוםלאחרעקירהאופרוצדורהכרורגיתעצירתדימום.
 5.11פצעילחץתחתתותבתקיימתשחרורפצעילחץ.
 5.12נפילתכתריםהדבקהזמנית.
 5.13כלטיפולנוסףהנובעמכאבשינייםינתןטיפוללהקלהאולהפסקתהכאב.
 5.14בדיקהוצילוםהשינייםהכואבות.
 5.15מתןמרשםמתאיםלשיכוךהכאבבמקרהולאניתןלטפלבשןבאותהעת.
כללי:
 6.1כיסויזהיכנסלתוקףממועדתחילתהפוליסהויהיהבתוקףעדתוםתקופתהפוליסה.הודיעההחברה
למבצעהשירותכיהפוליסהבוטלהאוהסתיימהיסתייםבאופןאוטומטיגםהכיסוילפיכתבשירותזה.
 6.2הרחבהזוכפופהלכלהתנאיםוהסייגיםשלהפוליסהלהצורפהאלאאםכןשונובמפורשבהרחבהזו.
 6.3נזקקמקבלהשירותלשירותיחירוםכאמורבכתבהרחבהזו,יפנהטלפוניתלמוקדמבצעהשירות
לפימספרטלפון,1700500440יזדההבשמו,כתובתו,מס'הפוליסהבחברה)אםידוע(ומס'
ת"ז,ויתאראתהבעיההרפואיתככלהניתן.
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כתבשירות"בליטובות"
הכיסויבתוקףאךורקאםצוייןבמפורשברשימהוהוסכםבמפורשע"יהמבטחת.
.1

.3

.4
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בליטובות

.2

בכתבשרותזהיהיולמונחיםהמפורטיםלהלןהמשמעותהמפורטתלצידם:
" 1.1החברה"מנורהמבטחיםביטוחבע"מ.
" 1.2פוליסתהביטוח"פוליסתביטוחשלהחברהלביטוחמבנהדירהו/אותכולתהבהנרכשהכיסוי
לשירותיםהניתניםעפ"יכתבשירותזה.
" 1.3מבוטח"בעלפוליסתביטוחתקפה.
" 1.4מבצעהשירות"חברתשחראסיסטנסבע"מ.
" 1.5הדירה"כתובתהמבוטחעלפיפוליסתהביטוח.
" 1.6המוקד"מוקדטלפוניארציהמופעלעלידימבצעהשרותבמשך24שעותביממה,למעטיום
כיפור,בטלפון1700500440או.035769235
השירות
 2.1השרותיםעלפיכתבשרותזהינתנובאמצעותמבצעהשרותכקבועלהלןבכתבשרותזה.
 2.2השרותיםאותםיהיההמבוטחזכאילקבלבמסגרתכתבשרותזההםכמפורטלהלן:
 2.2.1תיקוניםפשוטיםבדירה,לאכוללעבודותאינסטלציה.התיקוניםאינםכולליםעבודותהכרוכות
בפתיחתקירות,הריסתםאובנייהמחדש,הרמתרצפותאואריחיקרמיקה,עבודותסיוד
וכיוב'עבודותבמבנההדירהעצמה.
 2.2.2התקנותפשוטותבדירה,כגון:התקנתתמונות,וילונות,מדפיםוכיוב'.
 2.2.3הרכבתריהוטשנרכשעלידיהמבוטחבשיטת"עשהזאתבעצמך"או"הרכבהעצמית".
 2.3השרותיםינתנולדירההמבוטחתבלבדואיןהמבוטחזכאילהעביראתהזכותלקבלתםלאחר.
 2.4השרותיםאינםכולליםאספקהשלחומריהגלםהדרושיםלצורךביצועם)למעטדיבלים,ברגים,
מסמריםוסיליקון(,ועלהמבוטחלרוכשםעלחשבונולפניהמועדשתואםעמולביצועהשרות.
כללי
השרותיםניתניםביןהשעות08:00עד17:00בימיםא'ה'שאינםימיחג,וביוםו'וערביחגמהשעה08:00
עד)13:00להלן"ימיעבודה"(.
השרותיםיבוצעותוךשניימיעבודהמהמועדבונמסרההקריאהלמוקד,ובלבדשנמסרהבמהלךיוםעבודה,
אלאאםביקשהמבוטחשיבוצעובמועדמאוחריותר.נמסרההקריאהבמועדשאינויוםעבודהכהגדרתו
לעיל,יבוצעוהשרותיםתוך3ימיעבודה.
השרותיםינתנובכלהישוביםבארץ,למעטבערבה,יהודהושומרוןוחבלעזהוכןלמעטאזוריםהעלולים
לסכןאתבטיחותושלנציגמבצעהשרות.
השתתפותעצמית
בכלמקרהשלקבלתשרותעפ"יכתבשרותזה,ישלםהמבוטחדמיהשתתפותעצמיתבסךשל99ש"ח
)תשעיםותשעש"ח(כוללמע"מעבורכלשעתעבודה,וסכוםיחסיבגיןחלקמשעה,אךבכלמקרהלא
פחותמ99ש"חכוללמע"מלביקוראחד.הסכוםהאמורעדכניליום1.1.04והואיעודכןבהתאםלעליית
מדדהמחיריםלצרכן.התשלוםיבוצעבמזומןלנותןהשרותבמועדקבלתהשרותכנגדקבלה.חשבוניתמס
כדיןתשלחבנפרד.לאשולמודמיהשרותכאמורלעיליהאמבצעהשרותרשאילהפסיקליתןאתהשרות
למבוטחלאחרשנתןלמבוטחהודעהבכתבעלכך.

כתבשירותלשירות"בדקבית"
הכיסויבתוקףאךורקאםצוייןבמפורשברשימהוהוסכםבמפורשע"יהמבטחת.
.1

בדקבית
.2

.3

.4

הגדרות
בכתבשירותזהיהיולמונחיםהמפורטיםלהלןהמשמעותהמפורטתלצידם:
" 1.1החברה"מנורהמבטחיםביטוחבע"מ.
" 1.2פוליסתהביטוח"פוליסתביטוחשלהחברהלביטוחמבנהדירהו/אותכולתהבהנרכשהכיסוי
לשירותיםהניתניםעפ"יכתבשירותזה.
" 1.3מבוטח"בעלפוליסתביטוחתקפה.
" 1.4מבצעהשירות"חברתשחראסיסטנסבע"מו/אוכלגורםמטעמה.
" 1.5הדירה"כתובתהמבוטחעלפיפוליסתהביטוח.
" 1.6המוקד"מוקדטלפוניארציהמופעלעלידימבצעהשרותבמשך24שעותביממה,למעטיום
כיפור,בטלפון1700500440או.035769235
" 1.7ימיעבודה"ימיםא'ה'שהינםימיחולמהשעה08:00עד17:00וימיו'וערביחגמהשעה
08:00עד.13:00
השירות
 2.1השירותיםעלפיהרחבהזויינתנובאמצעותמבצעהשרותאומימטעמוכקבועלהלן.
 2.2השירותיםאותםיהיההמבוטחזכאילקבלבמסגרתהרחבהזוהםכמפורטלהלן:
סוגהשרותבדקביתכלליבדיקתהמערכותהמפורטותוהטיפוליםהמפורטיםלהלןוכןדו"ח
ליקוייםנוספיםוהמלצותלתיקונם.
תדירותאחתלשנה.
זמןלקבלתשרותעדשבועמקבלתהקריאהבמוקד.
השירותכולל:ניקויפילטריםלמזגנים,שימוןדלתותוציריםכוללארונותמטבחואמבט,פתיחתהסיפונים
למניעתסתימותבכלהכיוריםבבית,בדיקתתקינותממסריהפחתבמערכתהחשמל,בדיקהשל
כלהשקעיםוהמפסקיםבדירה,בדיקתקרינהבמכשיריהמיקרוגל.
דו"חובופירוטהליקוייםוהמלצותלתיקוןיישלחלמבוטחעדארבעהימיעבודהמיוםהביקורבדירה.
כללי
 3.1השירותיםניתניםבימיעבודה.
 3.2נזקקהמבוטחלשרותיפנהטלפוניתלמוקדיזדההבשמו,כתובתו,מס'טלפוןבדירה,מספרפוליסת
הביטוח)אםידוע(ומס'ת"ז,יתאראתהשרותהספציפישהואמבקשלקבלוימסוראתכלהפרטים
הנוספיםשיתבקשועלידיהמוקדלצורךביצועהשירותיםעלפיהרחבהזו.
 3.3השירותיםיינתנובכלהישוביםבארץלמעטיהודהושומרוןוחבלעזהוכןלמעטאזוריםהעלולים
לסכןאתבטיחותושלנציגמבצעהשרות.
 3.4השירותיםיינתנולדירההמבוטחתבלבד.
 3.5בכלענייןהקשורבקבלתהשירותיםבעקבותכתבשרותזה,עלהמבוטחלפנותתחילהלמבצע
השרות.
סייגיםלהרחבה
עלאףהאמורלעילהשירותיםלאיינתנובכלאחדמהמקריםהבאים:
 4.1בישוביםהמצוייםביהודהושומרוןוחבלעזהוכןבאזוריםהעלוליםלסכןאתבטיחותושלנציג
מבצעהשירות.
 4.2מצבהמערכותמחייבטיפולהעלוללגרוםלסיבוךנוסףאולהרעהבמצב,עפ"יחוותדעתו
המקצועיתשלספקהשירות.
 4.3יגרםנזקלמושאהטיפולבאםיינתןהשרותעלפיחוותדעתוהמקצועיתשלספקהשרות.
דו"חהמפרטאתהסיבותלאימתןהשרותישלחלמבוטחוכןלחברתהביטוח24שעותממועד
הביקורהמתוכנן.

\Z

 .5דמישירות
בכלמקרהשלקבלתשירותבדקביתעפ"יכתבשירותזה,ישלםמקבלהשירותהשתתפותעצמית
בסךשל99ש"ח)תשעיםותשעש"ח(כוללמע"מ.סכוםזהיעודכןמעתלעת,בהתאםלעלייתמדד
המחיריםלצרכן.סכוםזהעדכנילתאריך.1.7.2004התשלוםיבוצעבמזומןלנותןהשירותבמועד
קבלתהשירותכנגדקבלה.חשבוניתמסכדיןתשלחבנפרד.
 .6תקופתתוקפהשלכתבשירותזה
 6.1כתבשירותזהיכנסלתוקףבמועדתחילתתוקפהשלהפוליסהויהיהבתוקףעדתוםתקופת
הפוליסה.
 6.2הודיעההחברהלמבצעהשירות,כיהפוליסהבוטלהאושהסתיימהתקופתהביטוח.יססתיים
באופןאוטומטיגםכתבשירותזהוזאתללאהודעהשלמבצעהשירותלמבוטח.
 6.3תחילתמתןהשירותיםבגיןשירותזהיהיהמידעםכניסתהפוליסהלתוקף.

[\

בדקבית
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כתבשירותמוקדוטרינרי
הכיסויבתוקףאךורקאםצוייןבמפורשברשימהוהוסכםבמפורשע"יהמבטחת.

מוקדוטרינרי

 .1בכתבשרותזהיהיולמונחיםהמפורטיםלהלןהמשמעותהמפורטתלצידם:
" 1.1מבצעהשרות"חברתשחראסיסטנסבע"מו/אוכלגורםאחרמטעמה.
" 1.2החברה"מנורהמבטחיםביטוחבע"מ.
" 1.3פוליסתהביטוח"פוליסתהביטוחשלהחברהלביטוחמבנהדירהו/אותכולהבהנרכשהכיסוי
לשירותיםהניתניםעפ"יכתבשירותזה.
" 1.4מבוטח"בעלפוליסתביטוחתקפה.
" 1.5רופאויטרינר"בעלרישיוןלעסוקברפואהוטרינריתבמדינתישראל.
" 1.6חיותמחמד"כלבים,חתולים,ציפוריםומכרסמים.
" 1.7מוקדהשירות"מוקדטלפוניארצי,המופעלעלידימבצעהשרותבמשך24שעותביממה,
למעטיוםכיפורבטלפון1700500440או.035769235
 .2השירות
 2.1המבוטחיהיהזכאילקבלאתהשרותיםהמפורטיםלהלןמרופאוטרינר,במרפאתושלהוטרינר,
וזאתעלפיהפניהשלהמוקד.
 2.2המבוטחיהאזכאילקבלשרותרפואיוטרינרילחייתהמחמדשבבעלותוכמפורטלהלן,ושרותיםאלה
בלבד:
 2.2.1מסירתאנמנזהרפואית)הסיפורהרפואי(מהבעליםשלחייתהמחמד.
 2.2.2בדיקהגופניתשלחייתמחמד,לרבותשימושבמכשיריעזרכגון:סטטוסקופ,מדחום.
הכלכפישיידרשע"פשיקולדעתוהמקצועישלהוטרינר.
 2.2.3קביעתאבחנהרפואית.
 2.2.4קבלתתרופותראשוניותלפישיקולדעתוהמקצועישלהוטרינר.
 2.2.4קבלתמרשםלתרופותלפישיקולדעתוהמקצועישלהוטרינר.
 2.2.5הפנייתחייתהמחמדלחדרמיוןבביתחוליםלבעליחיים,לפישיקולדעתוהמקצועישלהוטרינר.
מבלילפגועבאמורלעיל,מובהר,כיהשרותלאכולל:זריקות,חיסונים,התערבותכירוגית,
ניתוחיםבדיקות,צילומירנטגן,טיפוליםקוסמטיים,טיפולישינייםותרביותמעבדה.
 2.3הזכותלקבלתהשרותעלפיכתבשרותזההינהאישית,ואיןהמבוטחרשאילהעבירהלאחר.
השימושבשרותמוגבללעד4פעמיםבשנה.
 2.4מובהרבזאתכילאינתנוהחזריםכספייםלמבוטחיםאשרפנולקבלתשירותיםשלאבאמצעות
מוקדשחראסיסטנס.
 .3כללי
 3.1השרותעלפיכתבשרותזהינתןבימיםא'ה'שאינםימיחג,מהשעה08:00עד19:00בימיו'וערבי
חג,השרותינתןמהשעה08:00עד.13:00
 3.2במקריחרוםניתןלפנותלמוקדגםבמועדיםהחורגיםמהמפורטבסעיף3.1לעיל,ובמידהויהארופא
וטרינרבאזורמגוריושלהמבוטח,הזמיןלתתאתהשרות,ינתןהשרותגםבמועדיםהחורגיםמהאמור
לעיל,כנגדתשלוםדמישירותמוגדליםכמפורטלהלן.
בכלמקרההשרותלאינתןבערביוםכיפורוביוםכיפורעדשעתייםלאחרתוםהצום.
 3.3נזקקהמבוטחלשרותכאמורבכתבשרותזה,יפנהטלפוניתלמוקדלפימספרהטלפוןהמצוייןלעיל
יזדההבשמו,כתובתו,מס'פוליסתהביטוחשלו)אםידוע(.
 3.4השרותינתןכנגדהצגתתעודהמזהה.
 3.5השרותינתןבמרפאהשלהרופאהוטרינר,כשהמבוטחיגיעאליהעםחייתהמחמדבעצמוועלחשבונו,
בכפוףלאמורבסעיף2.3לעיל.
 3.6עםתוםמתןהשרותיחתוםהמבוטחעלספחביקורתלפיוהואמאשרכיהרופאהוטרינרנתןאתהשרות.
 3.7במקרהשהמבוטחיבקשלבטלאתפנייתולקבלתהשרות,יודיעעלכךהמבוטחלמוקד.למעןהסר
ספקמובהר,כיעלהמבוטחלהודיעלמוקדעלביטולפנייתו,גםאםמסרעלביטולהפנייהלרופא
הוטרינרשיצרעמוקשרטלפוני.
\\
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מוקדוטרינרי

 3.8עלאףהאמורבכתבשרותזה,שחראסיסטנסלאתהאמחוייבתליתןאתהשרותבמקרהשלמצב
מלחמהאוגיוסכללי,מחסורכלליברופאיםוטרינריםאומפאתכלגורםאחרשלאניתןלחזותומראש
אושאיןבאפשרותשחראסיסטנסלמונעו.
 3.9מחוייבותהשלשחראסיסטנסכלפיהמבוטחבטיפולהבפנייהשלמבוטחלקבלתהשרותתסתיים
במוקדםמביןשניהאירועיםהמפורטיםלהלן:
 3.9.1הפנייתהמבוטחלרופאוטרינרוקבלתהשירותעלידועםמתןהאישורכנזכרבסעיף.3.6
 3.9.2ביטולהפנייהלקבלתהשרותע"יהודעתמבוטחלמוקד.
 3.10האחריותבגיןאיכותהשרותו/אובגיןרשלנותרפואיתתחולעלהרופאהוטרינרהרלוונטיבלבד
ושחראסיסטנסלאתהאאחראיתבכלאופןשהואלגביכלאחדמהענייניםהבאים:
 3.10.1איכותהטיפולנשואכתבשרותזה.
 3.10.2כלנזקאוהפסדשייגרםלמבוטחו/אולכלאדםאחרבקשרעםמתןהשרותנשואכתב
שרותזהעלידיהוטרינר.
 3.10.3הוצאותשהוציאהמבוטחעבורטיפול,החורגמהשרותהמפורטבסעיף2.2לכתב
שרותזה.
 3.11מבלילגרועמכלליותהאמורלעילמובהר,כיהרופאהוטרינרשיתןבפועלאתהשרות,והואבלבד,
יהיהאחראילכלנזק,אובדןלגוףאולרכוששייגרםלמבוטחאוכלאדםאחרתוךכדיו/אועקבמתן
השרות,אםבשלמעשהו/אובשלמחדל,אםנזקישירואםנזקעקיף,וכישחראסיסטנסו/אוחברת
הביטוחאינןהמעסיקותשלהרופאיםהוטרינריםוהןלאתהיינהאחראיותכלפימבוטחכלשהובכל
מקרהובכלעניין.
 .4השתתפותעצמית
המבוטחישלםישירותלרופאהוטרינר,שביצעאתהשרות,השתתפותעצמיתבסכוםשל109ש"ח)מאה
ותשעש"ח(כוללמע"מ,בגיןכלחייתמחמד,אשרניתןלההשירות.
הסכוםהאמורעדכניליום1.7.04,והואיעודכןבהתאםלעלייתמדדהמחיריםלצרכן.
במקרהשלאיתשלוםדמיהשרותעלידיהמבוטח,תהאנותנתהשירותזכאיתלהפסיקליתןאתהשירות
למבוטחלאחרשנתנהלמבוטחהודעהבכתבעלכך.
במידהויחולשינויבשיעורבמע"מיעודכנודמיהשירותבהתאם.
המבוטחישלםישירותלרופאהוטרינרתמורהבגיןתרופהבבקבוקיםו/אובגיןזריקותו/אובגיןתרופה
באמפולות,במידהותרופותכאמורניתנולוע"יהרופאהוטרינר.
 .5תקופתתוקפושלכתבהשירות
כתבשרותזהיהיהבתוקףבמשךתקופתתוקפהשלפוליסתהביטוח.
הודיעהחברתהביטוחלשחראסיסטנסכיפוליסתהביטוחבוטלהאושהסתיימהתקופתתוקפה,יסתיים
באופןאוטומטיגםכתבשרותזה,וזאתללאכלהודעהשלשחראסיסטנסלמבוטח.
 .6סמכותהשיפוט
בכלמחלוקתשתתגלהביןהצדדיםבקשרעםכתבשרותזהיהאמוסמךלדוןאךורקביהמ"שהמוסמך
ענייניתלדוןבמחלוקתבמחוזתלאביביפו.

כתבשירותמוקדמומחים
הכיסויבתוקףאךורקאםצוייןבמפורשברשימהוהוסכםבמפורשע"יהמבטחת.
.1

.2

מוקדמומחים
.3

.4

.5

הגדרות
בכתבשירותזהיהיולמונחיםהמפורטיםלהלןהמשמעותהמפורטתלצידם:
" 1.1חברתהביטוח"מנורהמבטחיםביטוחבע"מ.
" 1.2פוליסתהביטוח"פוליסתביטוחשלחברתהביטוחלביטוחמבנהדירהו/אותכולתהבהנרכש
הכיסוילשירותהניתןעלפיכתבשירותזה.
" 1.3מבוטח"בעלפוליסתביטוחתקפה.
" 1.4מבצעהשירות"חברתשחראסיסטנסבע"מו/אוכלגורםמטעמה.
" 1.5הדירה"כתובתהמבוטחעלפיפוליסתהביטוח.
" 1.6המוקד"מוקדטלפוניארציהמופעלעלידימבצעהשירותבמשך24שעותביממה,למעטיוםכיפורים
עדשעתייםלאחרסיוםהצוםבטלפון1700500440או.035769235
השירות
 2.1השירותיםעלפיכתבשרותזהיינתנובאמצעותמבצעהשרותכקבועלהלןבכתבשרותזה.
 2.2כתבשרותזההמאפשרלמבוטחלקבלסיועטלפוניממוקדהמומחיםלאיתורמידערלוונטילטיפול
בבית,ובמידתהצורךהפנייתהמנוילמומחהטלפוניאואישמקצועמיומןבטיפולבבעיהנשואהפניה
לשםמתןיעוץבביתהמבוטח.
 2.3השירותיםאותםיהיההמבוטחזכאילקבלבמסגרתכתבשרותזהכולליםמידעוייעוץבנושאיםהבאים:
תחזוקתביתדגשיםלאחזקהעונתיתשלהבית.
עשהזאתבעצמךאיךלעשותמה?איךלקדוחנכוןבקרמיקה,איךלטפלבאיטוםחלונות,איךלהרכיבמדף.
ייעוץמקצועיבכלהקשורלמרכזתהטלפוניהבבית.
צביעתהביתמידעוייעוץבכלהקשורלבחירתצבעיםולשיטותצביעהבבית.
יעוץלנושאהדברה.
מידעייעוץוהכוונהבכלהקשורלטיפולבניקיוןהבית.
טיפולבגינהלרבותהמלצותשלשעותואופניהשקיה,ריסוסועוד.
 2.4השרותיםיינתנובדירההמבוטחתבלבדואיןהמבוטחזכאילהעביראתהזכותלקבלתםלאחר.
 2.5השרותיםאינםכולליםאספקהשלחומריהגלםהדרושיםלצורךביצועםלמעטדיבלים,ברגים,מסמרים
וסיליקון,ועלמקבלהשרותלרוכשםעלחשבונולפניהמועדשתואםעימולביצועהשרות.
כללי
 3.1השירותיםניתניםביןהשעות8:00ל17:00בימיםא'ה'שהינםימיחול)להלן"ימיעבודה"(.
 3.2נזקקהמבוטחלשרותיפנהטלפוניתלמוקדיזדההבשמו,כתובתו,מס'טלפוןבדירה,מספרפוליסת
הביטוח)אםידוע(ומס'ת"ז,יתאראתהשרותהספציפישהואמבקשלקבלוימסוראתכלהפרטים
הנוספיםשיתבקשועלידיהמוקדלצורךביצועהשירותיםעלפיכתבשירותזה.
 3.3השרותיםיבוצעותוךשניימיעבודהמהמועדבונמסרההקריאהלמוקד,ובלבדשנמסרהבמהלךיוםעבודה.
 3.4יעוץטלפוניינתןבכלהיישוביםבארץ.הגעתבעלמקצועלשםמתןיעוץינתןבכלהיישובים
בארץלמעטבערבה,יהודהושומרוןוחבלעזהוכןלמעטאזוריםהעלוליםלסכןאתבטיחותו
שלנציגנותןהשירות.
השתתפותעצמית
 4.1ייעוץטלפונייינתןבחינם.ייעוץבביתהמבוטחכרוךבתשלום.בכלמקרהשלהגעתבעלמקצועלבית
המבוטח,תעריףהביקוריהיה50%ממחירייעוץעלפימחירון,אולםלאיותרמ100ש"ח)מאהש"ח(
כוללמע"מעבורביקור.
 4.2התשלוםיבוצעבמזומןלנותןהשרותבפועלבמועדקבלתהשרותיםכנגדקבלה.חשבוניתמסכדין
תשלחבנפרדע"ימבצעהשרות.לאשולמודמיהשרותכאמורלעיליהאמבצעהשרותרשאילהפסיק
ליתןאתהשרותלמבוטחלאחרשנתןלמבוטחהודעהבכתבעלכך.
תקופתתוקפהשלהרחבהזו
 5.1הרחבהזותיכנסלתוקףבמועדתחילתתוקפהשלהפוליסהותהיהבתוקףעדתוםתקופתהפוליסה.
 5.2הודיעההחברהלמבצעהשירות,כיהפוליסהבוטלהאושהסתיימהתקופתהתסתייםבאופןאוטומטי
גםהרחבהזווזאתללאכלהודעהשלמבצעהשרותלמבוטח.
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כתבשירותטלויזיהחליפית
הכיסויבתוקףאךורקאםצוייןבמפורשברשימהוהוסכםבמפורשע"יהמבטחת.
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טלויזיהחליפית

.3

הגדרות
בכתבשירותזהיהיולמונחיםהמפורטיםלהלןהמשמעותהמפורטתלצידם:
" 1.1מבצעהשירות"חברתשחראסיסטנסבע"מו/אוכלגורםמטעמה.
" 1.2חברתהביטוח"מנורהמבטחיםביטוחבע"מ.
" 1.3פוליסתהביטוח"פוליסתביטוחשלחברתהביטוחלביטוחמבנהדירהו/אותכולתהבהנרכש
הכיסוילשירותיםהניתניםעלפיכתבשירותזה.
" 1.4מבוטח"בעלפוליסתביטוחתקפה.
" 1.5הדירה"הדירהכפישמצויינתבפוליסתהביטוחואשרבהנמצאתהטלויזיה.
" 1.6מקבלהשירות"מבוטחאשרפרטיודווחולמבצעהשירותבטרםקבלתהשירות.
" 1.7המוקד"מוקדטלפוניארציהמופעל24שעותביממה,למעטיוםכיפורמהשעה14:00עדשעתייםלאחר
סיוםהצוםאשרמופעלע"י"שחראסיסטנס"בטלפון1700500440או.035769235
" 1.8טלויזיה"מקלטטלויזיהביתיצבעוני.
" 1.9טלויזיהחליפית"מקלטטלויזיהבעלמנורתמסךשל".25
השירות
השרותיםהמפורטיםלהלןיינתנולמקבלהשרותעלידינותןהשרותמטעםמבצעהשרות)להלןנציגהשרות(
בכלמקרהשלתקלהבטלויזיהאשרברשותמקבלהשרותוכמפורטלהלן:
 2.1תאוםוהגעתהנציגהשרותלדירתמקבלהשירותבמועדהנוחלמקבלהשרות.
 2.2נציגהשרותיספקלמקבלהשרותטלויזיהחליפיתויחתימועלטופסקבלתהמכשיר.
טלויזיהחליפיתתסופקבכלמקרהשבוהטלויזיההתקולהתהיהבדירתמקבלהשרותבזמןהגעתנציג
השרות,בכלמקרהבוטלויזיההתקולהלאתהיהבדירתמקבלהשרותבזמןהגעתהנציג,יהיהעל
מקבלהשרותלהציגתעודתמסירהלתיקון.
 2.3טלויזיהחליפיתתסופקעלידימבצעהשירותלתקופהשלעד7ימיםאועדסיוםתיקוןהטלויזיההתקולה
)הקצרמבינהם(.
 2.4מקבלהשרותידווחלמוקדבמועדסיוםהתיקוןשלהטלויזיההתקולהוהמוקדיתאםעימוהגעתנציג
שרותלדירתולשםאיסוףהטלויזיההחליפית.
 2.5ירצהמקבלהשרותלהשאיראתהטלויזיההחלופיתאצלומעברלתקופהשל7ימיםאולאחרמועד
סיוםהתיקוןשלהטלויזיההתקולה)הקצרמביניהם(,ישאמקבלהשרותבתשלוםשל30ש"חכולל
מע"מעבורכליום.
כללי
 3.1נזקקמקבלהשרותלשרות,יפנהטלפוניתלמוקד,יזדההבשמו,כתובתו,מספרהטלפוןבדירה,מספר
הפוליסה)אםידוע(ומס'ת"ז,וכלפרטשיידרשעלמנתלזהותוכלקוחהזכאילקבלתהשרותעלפי
כתבשרותזה.
 3.2השרותיםיינתנובכלהישוביםבארץ.ואולם,באזורייהודהושומרון,חבלעזהוכןבשטחיםהעלולים
לסכןאתבטיחותושלנציגמבצעהשרותיגיעמבצעהשירותאלהיישובהגדולהקרובאלאזור
זהעלמנתלספקלמקבלהשירותאתהטלויזיההחלופית.בתוםתקופתהשירותיגיעומקבל
השירותונציגמבצעהשירותליישובהגדולהקרובלאזורזהעלמנתלהעביראתהטלויזיה
החלופיתאלנציגמבצעהשירות.
 3.3השרותיינתןבכלימותהשבוע,למעטבערביוםהכיפוריםמשעה14:00עדשעתייםלאחרהצום,
בשעות.08:0024:00
 3.4מקבלהשרותזכאילהפעילאתהשרותעד4פעמיםבתקופהשלשנה.
 3.5היהונגרםנזקלטלויזיההחליפיתשלשברבשלפעולהבזדוןעלידימקבלהשירות,יישאמקבלהשירות
בעלותהתיקון.
זמןהשרות
 4.1הודיעמקבלהשרותלמוקדעלתקלהבטלויזיהעד20:00בלילהזכאימקבלהשרותלקבלאת
הטלויזיההחליפיתבדירתותוךטווחשלעד4שעותמרגעהודעתולמוקדעלטלויזיהתקולה.

 4.2הודיעמקבלהשרותלמוקדעלתקלהבטלויזיהביןהשעות20:00ל24:00זכאימקבלהשרות
לקבלאתהטלויזיההחליפיתבדירתועדהשעה10:00בבוקר.
 4.3הודיעמקבלהשרותלמוקדעלתקלהבטלויזיהביןהשעות24:00ל08:00בבוקרלמחרתזכאי
מקבלהשרותלקבלאתהטלויזיההחליפיתבדירתועדהשעה12:00בבוקר.
 .5השתתפותעצמית
 5.1השתתפותעצמיתבסך30ש"ח)שלושיםש"ח(ליוםכוללמע"מכחוק)להלן"דמיהשתתפותעצמית"(.
התשלוםיבוצעלידינותןמבצעבפועל,במועדקבלתהשרותכנגדחשבוניתמס.
 5.2מוסכםבמפורשכיתשלוםדמיהשרותיהווהתנאילמתןשרות.
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כתבשירותמחשביםביתיים
הכיסויבתוקףאךורקאםצוייןבמפורשברשימהוהוסכםבמפורשע"יהמבטחת.
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מחשביםביתיים

 .1הגדרות
" 1.1מבצעהשרות"ש.ח.ראסיסטנסבע"מו/אוכלגורםמטעמה.
" 1.2שחר"חברתש.ח.ראסיסטנסבע"מ.
" 1.3החברה"מנורהמבטחיםביטוחבע"מ.
" 1.4פוליסתביטוח"פוליסתביטוחשלהחברהלביטוחמבנהדירהו/אותכולתןבהנרכשהכיסוי
לשירותיםהניתניםעלפיכתבשירותזה.
" 1.5המבוטח"בעלפוליסתביטוחתקפה.
" 1.6שעותהעבודה"בימיםאהשהינםימיחולמשעה08:00עד17:00בימיםאה,בימיו'אוערבי
חג,משעה08:00ועד.13:00שעותהעבודהלמוקדהסיועהטלפוניבימיםאהבלבדמשעה08:00
ועד,24:00והכללמעטערביחגוחג.
" 1.7מוקדשירות"מרכזהשירותשלש.ח.ראסיסטנטו/אוכלגורםמטעמה.
" 1.8קריאתשירות"דיווחלמוקדעלתקלהבציוד.
" 1.9ציודאופרטיציוד"מחשבביתיומדפסתכהגדרתםלהלןהנמצאיםבכתובתביתושלהלקוח
ובלבדשלחברההמייצרתאותםקייםסוכןמכירותבישראלהנותןגםשירותאחזקהלאותודגםוקיימים
חלפיםזמיניםבישראל.
" 1.10מחשבביתי"מחשבאישינייחשולחנילמעטמקינטושו/אותואםמקינטוששאינובשימושמסחרי/עסקי
אשרלומעבדמרמתPENTIUM 2ומעלה,מסךיחידמסוגשפופרתבגודלשלאיעלהעל17אינץ',
ומדפסתנייחתלשימושביתיהמאפשרתהדפסהשלעד12עמודיםבדקהעלפיהגדרתהיצרןאשר
לוו/אולחלקיונציגמכירותבארץומפרטטכניכדלקמן:זיכרוןפנימיבנפחכלשהו,כונןדיסקיםכלשהו,
לוחמקשיםכלשהו,כרטיסקולכלשהו,כונןCD ROMו/אומודםמודםפקסככלשהםקיימיםלמעט
כרטיסי,T.V.כרטיסוידאו,כונן,DVDסורקים,צורבים,ג'ויסטיק,עכברומקלדת.
 .2השירותים
השירותיםעלפיכתבשירותזהיינתנועלידינותןהשירותכקבועלהלןבכתבשירותזה.השירותים
הניתניםעלפיכתבשירותזההינםשירותיםאךורקלציודבכתובתביתהלקוח.
השירותיםמתייחסיםלחומרהבלבדהכלבהתאםובכפוףלאמורבכתבשירותזה.השירותיםהינם
אישייםואינםניתניםלהעברה.
 .3השירותיםאותםיהיהמקבלהשירותזכאילקבלבמסגרתכתבשירותזההםכמפורטלהלן:
 3.1סיועטלפוניממוקדהשירות.
 3.1.1סיועטלפונימהמרכזהטכנישלנותןהשירותבנוגעלתפעולהציודכהגדרתולעילמהיבטי
חומרה.HELP DESK
 3.1.2מענהעלכלהשאלותהקשורותלתפעולהמחשביםבהיבטיחומרה.
 3.1.3אבחוןומתןעזרהראשונהבמקרהשלתקלהבחומרה.
 3.1.4מובהרבזאתכיבמקרהשלמתןסיועטלפונילאיגבודמיהשתתפותעצמיתכלשהם.
 3.2שירותבאתרהלקוח
 3.2.1תיקוןקלקוליםאותקלותציודכהגדרתולעילוהכלבהתאםלתנאיהשירותהמפורטים
בכתבשירותזה.
 3.2.2תיקוןתקלותבחומרתהמחשבים.
 3.2.3תיקוןתקלותבמדפסות.
 3.2.4תיקון/החלפתמודמיםבמקרהשלתקלה.
 3.2.5התיקוניםהאמוריםבסעיפים3.2.1ו3.2.4לעיל,אינםכולליםאספקתהחלפיםהנדרשים
לתיקוןהתקלהולהשמשותהמערכת.
 3.2.6יינתןשירותלמערכותעםתוכנתהפעלההמפורטותלהלןולהלןבלבד:מערכתהפעלה
מסוגחלונות95/98וחלונות2000וכלמערכתהפעלהאשרתופץמסחריתבשוק,
מודגשכיהשירותלתוכנתהפעלהכוללשחזורמערכתההפעלהבעקבותתקלתחומרה

.4

.5

מחשביםביתיים
.6

.7

לרבותהתקנהמחדש,במידהוברשותהלקוחמצויבמועדמתןהשירותעותקזמין
להתקנה,ועלפניוגםמורשהלהתקנה.מובהרכיבמקרהולפישיקולדעתוהבלעדישל
נותןהשירותעלפניו,העותקשבידיהלקוחאינומורשה,לאתבוצעהתקנהמחדששל
מערכתההפעלה.
 3.3זמניתגובהלטיפולבקריאותשירות
 3.3.1סיועטלפוניעד60דקותמרגעקליטתפנייתהלקוחבמוקדהשירות.
 3.3.2שירותבאתרהלקוחתחילתמתןהשירותלאתהיהיאוחרמשניימיעבודהשלאחרמועד
פנייתהלקוחלמוקדהשירותובלבדשהקריאההתקבלהעדהשעה16:30קריאותשהתקבלו
לאחרהשעה16:30יטופלותוך3ימיעבודה.
השתתפותעצמית
 4.1בכלמקרהשלמתןשירותלתקלהלמכשירבודדבביתהמבוטחעלפיכתבשירותזהישלםהמבוטח
השתתפותעצמיתבסך160ש"ח)מאהושישיםש"ח(כוללמע"מכחוק.התשלוםיבוצעלידינותן
השירותבפועל,במועדקבלתהשירותכנגדחשבוניתמס.
 4.2מוסכםבמפורשכיתשלוםההשתתפותהעצמיתיהווהתנאילמתןשירות.
אחריות
 5.1הלקוחיהיהזכאילאחריותשלשלושהחודשיםעלכלתיקוןאשרבוצעעלידינותןהשירות
במסגרתכתבשירותזה.במהלךשלושהחודשיםכאמורלאתיגבההשתתפותעצמיתנוספת
עלתיקוןשלאותורכיבשתוקן.
 5.2למעןהספקמבצעהשירותלאיהיהאחראילכלנזקשייגרםללקוחאולכלצדשלישיכתוצאה
מקיוםאואיקיוםכתבשירותזהמכלסיבה,למעטאחריותשלמבצעהשירותבלבדאךורק
לנזקיםפיזייםישיריםלציודכמוגדרלעילכתוצאהממעשיואומחדליושלמבצעהשירותבעת
קיוםכתבשירותזה.מבלילגרועמהאמור,מבצעהשירותיהיהאחראיאךורקלנזקיםישירים
שייגרמולציודכתוצאהמשירותו/אוכתוצאהמרשלנותוו/אורשלנותעובדיושלמבצעהשירות
לרבותתיקוןחוזרשלהציודאוהחלפתובציודתקין.תיקןמבצעהשירותאתהציודתיקון
חוזראוהחליףאותוכאמוריראואותוכמישעמדבתנאיסעיףזהוהלקוחלאיהיהזכאילתרופות
אחרותכלשהןעלפיהדין.
 5.3בשוםמקרהלאיהיונותןהשירותו/אומימטעמואחראיםלנזקיםתוצאתייםכלשהםובכלל
זאת,אךמבלילפגועבכלליותהאמור,למניעתרווחאוחסרונותצפוייםאופיצוייםבגיןנזק
שאינונזקממוןאולתביעותכלשהןנגדהמבוטחמצדשלישיכלשהואףאםניתנהלמבצע
השירותהודעהבדבראפשרותלנזקים,הפסדיםאותביעותכאלה.הגבלתהאחריותכאמור
לעילתחולגםעלותהיהלטובתמימעובדיואושליחיאושולחימבצעהשירות.
 5.4מבצעהשירותו/אוגורםמטעמולאיהיואחראיםלכלתוצאההנובעתמאיאספקתחלפיםעל
ידיהיצרןו/אוהיבואןמסיבהשאינהתלויהבהם.כמוכןנותןהשירותו/אוכלגורםמטעמולא
יהיואחראיםלכלתוצאההנובעתמהיותהחלפיםפגומיםבאופןכלשהו.
תנאיםכלליים
 6.1מסגרתהאחריותשלמבצעהשירותהינהשלושהחודשיםעבורהעבודהוחלקהחילוףעצמו.למען
הסרספקבמקרהשלביקורחוזרבאתרשלאעקבתקלהבחלקהחילוףבמסגרתהאחריותכאמור,
ישלשלםדמישירותמחדש.
 6.2איןנותןהשירותמחויבבמתןשירותללקוחאשרלאשילםאתהשתתפותהעצמית.
 6.3החלפתדיסקקשיחאיננהכוללתהעברתמידעאשרהיהמאוחסןבדיסקהישן.נותןהשירות
יודיעללקוחעלהצורךבהעברתהמידעקודםלהחלפתהדיסקהקשיח.מבצעהשרותלאיהיהאחראי
לכלתוצאהאובעיההנובעתמהעברתהמידעאשרהיהמאוחסןבדיסקהישן.
 6.4השירותיםעלפיכתבשירותזהאינםכולליםביצועתוספות/שינוייםבהגדרותתוכנתהרשת
ו/אופרטיהחומרההקיימים,אלאאםהתוספות/שינוייםנובעיםמהשירותשניתןללקוח.
 6.5השירותיםעלפיכתבשירותזהאינםכולליםהתקנותתוכנה/חומרהאשראינםכלוליםבמסגרת
השירותעלפיכתבשירותזה.
חריגים
 7.1השירותלמחשביםאינוכוללשברו/אוחלקיםמתכליםכגוןמדיותמגנטיות,דיסקטים,מקלדות,
עכברים,וכןחלקיםפלסטייםחיצוניים.בגיןהחלפתחלקיםאלויחוייבהלקוחבתשלוםמחירם.
]X

מוקדמידעושרותארצי1700500440
]Y

מחשביםביתיים

 7.2השירותאינוכוללשירותלמחשבימקינטושו/אותואמימקינטושו/אומחשביםהמשמשיםלמטרות
עסקיות.במקריםשיתגלהמחשבמהסוגיםהמפורטיםבסעיףזה,אףאםארעהתקלההמזכה
בשירותעלפיתנאיכתבשירותזה,תבוטלהזכאותלשירותוהתקלהלאתטופל,עלפישיקול
דעתוהבלעדיתשלנותןהשירותויוחזרללקוחהתשלוםבגיןחלקהתקופההשנתיתאשרשולם
עדלמועדהביטול.מוסכםכימעברלהחזרהתשלוםאיןולאיהיוללקוחכלטענותו/אודרישות
ו/אותביעותנוספותכלפימבצעהשירות.
 7.3השירותאינוכוללטיפולבציודו/אותיקונוו/אואספקתחלפים,במידהונעשותיקוניםו/אונזקים
ו/אוקלקוליםו/אושינוייםבציודשלאעלידינותןהשירותכלעודכתבשירותזהבתוקף.
 7.4השירותעלפיכתבשירותזהלאיינתןלשםתקלהאונזקשנגרםבמזידאוברשלנותעלידימקבל
השירותאוצדשלישי.מקבלהשירותמתחייבכיהשימושאשריעשהבציודיהיהאךורקעלפי
הוראותהיצרןאומימטעמואוהוראותאשריקבלמנותןהשירות.
 7.5השירותאינוחלעלתיקוניציודשנדרשובשלתאונות,אסונותטבע,נזקידליקה,אשאומים,
מלחמה,הפגנות,התפרעויות,נזקימכרסמים,חרקיםו/אוחיותבית,נזקשנגרםעלידיהובלה
שלהלקוח,תקלותברשתחשמלאורשתמיזוגהאוויר,בעיותבמתחהרשתופגיעותברקו/אוכל
סיבהאחרתשאינהשימושרגילוכןנזקיוירוסיםביןאםהלקוחמצוידבתוכנתהגנהמפניוירוסים
וביןאםאינומצוידבתוכנהזו.
 7.6השירותאינוכוללטיפולבציודו/אותיקוניו/אואספקתחלפים,במקרהוהופסקיבואהציודלארץ
ו/אושהופסקהטיפולבציודעלידיסוכןמכירותבישראלאושאיןלהשיגחלפיםזמיניםלתקלה,
אלאאםניתןלתתאתהשירותולהשיגחלפיםלפישיקולדעתוהבלעדיתשלמבצעהשירות.
 7.7אםיתבררשהתקלהלאהייתהבציודהזכאילשירותו/אונבעהמציודאחרשברשותהלקוחאזי
יחייבנותןהשירותאתהלקוחבכלהעלויותשנגרמועקבקריאתשירותזולפימחירוןמבצע
השירות.מחירהתיקוןוהחלפיםיוצגללקוחלפניביצועהתיקון,לאישורו.הלקוחמתחייבלפרוע
תשלוםזהבאופןמידי.
 7.8מסגרתהשירותיםאינהכוללתשירותתוכנהוהפעלתכלסוגימשחקיהמחשבוכו'.
 7.9השירותיםעלפיכתבשירותזהאינםכולליםהתקנותשדרוגיתוכנהו/אועדכוניתוכנה,למעט
שיחזורמערכתהפעלהאשרנפגעהעקבתקלתחומרהכאמורבכתבשירותזהובכפוףלסעיף
3.2.6לעיל.
 7.10מסגרתהשירותיםאינהכוללתשירותלתשתיתתקשורת.
 .8תקופתהכיסוי
 8.1כתבשירותזההינולתקופההמצוינתבפוליסתהביטוחאלאאםכן,בוטלהאופקעההפוליסהקודם
לכן.
 8.2לאיינתןשירותעלפיכתבשירותזהוהואיבוטל,לפישיקולדעתוהבלעדישלנותןהשירות:
 8.2.1במידהוהלקוחאפשרהעברתזכויותלפיכתבשירותזהלאחרשאינוזכאי.
 8.2.2במידהוהלקוחלאשילםתשלוםמהתשלומיםבהםהואחבעלפיכתבשירותזהלרבותתשלום
דמיהשירות.
 .9כללי
 9.1נזקקמקבלהשירותלאיזהמהשרותים,יפנהלמוקד"שחראסיסטנס"בטל'1700500440על
מנתלמסוראתקריאתולקבלתהשירות.
 9.2השירותיםיינתנוכנגדמסירהטלפוניתשלפרטיםמזהיםוהצגתמסמךמזההלטכנאי.
 9.3השירותיםינתנובכלהישוביםבארץ.ואולםבאזורייהודהושומרוןוחבלעזהוכןבאזוריםהעלולים
לסכןאתבטיחותושלנציגמבצעהשרות,במקריםבהםלאניתןלספקהשירותעלידיהמבצע
השירותיופנהמקבלהשירותלנותןשירותפרטי.למעןהסרספק,בכלמקרהההפניהתעשה
עלידימוקדהשירותולאחראישורתיאוםעימו.
 9.4עלאףהאמורלעילאיןבהמצאותהציודבאזוריםהמפורטיםבסעיף9.3בכדילשלולמהלקוחאת
הזכאותלשירות,אלארקאתהזכאותלביקורטכנאיבאתרהלקוח.במקרהשלצורךבמתןשירותים
באזוריםבהםלאניתןשירותבאתרהלקוחיופנההלקוחלמרכזהשירותהקרובביותרלמגוריועל
מנתלקבלאתהשירות.הובלתהציודאלמרכזהשירותוממנויבוצעובאחריותהלקוחועלחשבונו.

כתבשירותביקוררופא
הכיסויבתוקףאךורקאםצוייןבמפורשברשימהוהוסכםבמפורשע"יהמבטחת.
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הגדרות
בכתבשירותזהיהיולמונחיםהמפורטיםלהלןהמשמעותהאמורהבצידם.
"1.1פוליסתהביטוח"פוליסתביטוחדירהו/אורכושמכלסוגשהואשהוצאהעלידימנורהחברהלביטוח
בע"מ)להלן"המבטחת"(,ואשרהמבוטחעלפיהזכאילקבלאתהשירותיםעלפיכתבשירותזה.
"1.2המבטחת"או"חברתהביטוח"מנורהמבטחיםביטוחבע"מ.
"1.3מבוטח"בעלפוליסתביטוחתקפה.
"1.4המנוי"או"המשפחההמנויה"המבוטחו/אובן/בתזוגוו/אוילדיהםעדגיל.21
"1.5פמיפרימיום"חברתפמיפרימיוםבע"מ.
"1.6רופא"רופאשהוסמךואושרע"יהשלטונותבישראלובעלרשיוןבתוקףמטעםמשרדהבריאות.
"1.7רופאהסכם"או"מבצעהשירות"רופאאשרהתקשרעםפמיפרימיוםבהסכםלמתןהשירות,
נשואכתבשירותזהלמנוייה.
"1.8מעבדתהסכם"מעבדהשפמיפרימיוםהתקשרהעימהבהסכםלביצועבדיקותמעבדהעבור
המנויים.
"1.9מוקדהשירות"מוקדטלפוניארציבקומס')1700700862רבקווי(,המאפשרשיחתטלפון
מוזלת.
"1.10המדד"מדדהמחיריםלצרכן,המתפרסםעלידיהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה.
"1.11מדדהבסיס"מדדחודשנובמבר05אשרפורסםביום.15.12.05
"1.12חג"שבתומועדיישראלשהינםימישבתון.

.2

השירות
 2.1המנוייהאזכאילקבלשירותרפואיכמפורטבסעיף
 2.2להלןע"יאחדמרופאיההסכם)להלן":שירותיביקוררופא"(.השירותיינתןבביתושלהמבוטחאובכל
מקוםישובאחרבוימצאהמנויהנזקקלשירות,כנגדתשלוםדמיהשתתפותעצמיתכמפורטלהלן,
הכללפיבחירתהמנוי)ובכפוףלשעותהפעילותשלהמוקדיםהרפואייםכאמורלהלן(.האמורלעילכפוף
לסעיפים3.4ו3.8להלן.
 2.2המנוייהאזכאילקבלשירותרפואיכמפורטלהלן:
 2.2.1מסירתאנמנזהרפואית)הסיפורהרפואי(מהמנויהחולה)להלן":החולה"(אומבנימשפחתו.
 2.2.2בדיקתגופניתשלהחולהלרבותשימושבמכשיריעזרכמפורטיםלהלן:סטטוסקופ,לוכדילשון
)שפדלים(,פנס,אוטוסקופ,פטישרפלקסים,מדלחץדם,קרדיופון,הכלכפישידרשעלפי
שיקולדעתוהמקצועישלרופאההסכם.
 2.2.3קביעתאבחנהרפואית.
 2.2.4קבלתתרופותראשונית,לפישיקולדעתוהמקצועישלרופאההסכם.
 2.2.5קבלתמרשםלתרופות,לפישיקולדעתוהמקצועישלרופאההסכם.
 2.2.6הפניהלהמשךטיפוללרופאהמשפחה/רופאילדים,המטפלבחולהבאופןשוטף)ו/אולרופא
מומחהאחר(,לפישיקולדעתושלרופאההסכם.
 2.2.7הפניתהחולהלחדרמיוןבביתחולים,לפישיקולדעתוהמקצועישלרופאההסכם.
 2.2.8מתןתעודהרפואית.
 2.2.9פינויחינםבאמבולנסבמקרהשרופאההסכםשבדקאתהחולהבעקבותקריאתולקבלת
השירות,יחליטעלפינויובאמבולנס,תשלםפמיפרימיוםלמנויאתסכוםהפינויבאמבולנסששולם
עלידווזאתתוך30ימיםממועדמסירתהקבלהעלהתשלוםהנ"לבמקורבלבדלפמיפרימיום,
ובתנאישהמנויאינוזכאילהחזרמקופתהחוליםבההואמבוטח;להסרתספקמובהרכיבמקרה
שבוהמבוטחזכאילהחזרחלקימקופתחוליםפמיפרימיוםתישארקבסכוםהמשלים.
 2.3הזכותלקבלשרותיביקוררופאעפ"יכתבשירותזההינהאישית,ואיןהמנוירשאילהעבירהלאחר.

]Z

.3

.4

 5.1מחוייבותהשלפמיפרימיוםכלפיהמנויבטיפולהבקריאהשלמנוילקבלתשירותביקוררופאתסתיים
במוקדםאובהתרחשאחדמשניהאירועיםשמפורטיםלהלן:
5.1.1הגעתרופאההסכםלביתהמנויומתןהשירותהמבוקשבכפוףלאמורבסעיפים3.4ו3.8לעיל.
5.1.2ביטולהקריאהלקבלתשירותביקוררופאע"יהודעתהמנוילמוקדהשירות.
 5.2האחריותבגיןאיכותהשירותהרפואינשואכתבשירותזהו/אובגיןרשלנותאחרת,תחולעלרופאההסכם
הרלוונטיבלבד,ופמיפרימיוםלאתהאאחראיתבכלאופןשהואלגביאחדמהענייניםהבאים:
 5.2.1איכותהשירותהרפואינשואכתבשירותזה.
 5.2.2רשלנותרפואיתאואחרתו/אוכלנזקאוהפסדשיגרםלמנויו/אולכלאדםאחרבקשרעם
השירותהרפואינשואכתבשירותזה.
 5.2.3הוצאותשהוציאהמנויעבורטיפולהחורגמהשירותהמפורטבכתבשירותזה.
 5.2.4הוצאותשהוציאהמנויעבורטיפוליםאושירותיםעלידיאחרשאינורופאהסכם.
[]

ביקוררופא

.5

כללי
 3.1שירותיביקוררופאיינתנוכלימותהשנה,במשך24שעותביממהלמעטערביוםכיפורמהשעה14:00
ועדשעתייםלאחרתוםהצום .עלאףהאמורלעיל,השירותהרפואילאיינתןבימיחג,בריכוזיישובשל
שומרימסורתישראל,בהםישמניעהלנועעםרכברגילבזמניםאלאלמעטבמצביםבהםניתןלהגיע
לביתהחולהבהליכהרגליתלמרחקסביר.המוקדיםהרפואייםיופעלוביןהשעות20:00עד24:00
ובשבתותוחגיםגםביןהשעות10:00עד.14:00
 3.2נזקקהמנוילשירותביקוררופא,יפנהטלפוניתלמוקדהשירותלפימספרהטלפוןהמצוייןלעיל,יזדהה
בשמו,יצייןמקוםהימצאושםהמבוטחמכוחוהואמנויומס'תעודתהזהותשלו)המהווהאתמספרהמנוי
שלהמשפחההמנויהאצלפמיפרימיום(.
 3.3השירותיינתןכנגדהצגתתעודהמזהה.
 3.4שירותיביקוררופאניתניםבכלמקוםישובבישראללמעטיהודה,שומרון,גושקטיףוחבלעזה,אךלרבות
מעלהאדומים.ברמתהגולןשירותיביקוררופאיינתנובקצריןאובכלמקוםישובאחרבאיזור,כאשר
המנויהנזקקלשירותיצטרךלהגיעבכוחותעצמוועלחשבונואלרופאההסכםלפיכתובתשתמסרלו
עלידימוקדהשירות.בהתייחסלמבוטחיםהמתגורריםבבקעתהירדןו/אוביהודה,בשומרון,גושקטיף
וחבלעזה,רשאיתפמיפרימיום,שלאליתןהשירותמשיקוליבטיחותהנסיעהלאותואיזור,ובמקרהכזה,
תשלםפמיפרימיוםלמבוטחאתהסכוםששילםלרופא,שהוזמןעלידובאופןעצמאי,כנגדהצגתקבלת
במקור,אךלאיותרמסךשל)₪150מאהוחמישים(₪בתוספתדמינסיעהלפיתעריףחשב.
 3.5עםתםהביקוריחתוםהמנויאובןמשפחתו,אואדםאחרהמתגוררעמו,עלספחביקורתלפיוהוא
מאשר,כירופאההסכםערךאתביקורהביתבביתהחולהאונתןאתהשירותהרפואיבמוקדהרפואי.
 3.6המבוטחיודיעלמוקדהשירותעלכלשינויבכתובתו,במספרהטלפוןשלביתוועלכלשינויבבניהמשפחה
המנויה.
 3.7במקרהשהמנוייבקשלבטלאתקריאתולקבלתהשירותהרפואי,יודיעעלכךהמנוילמוקדהשירות.
למעןהסרספקמובהר,כיעלהמנוילהודיעלמוקדהשירותעלביטולקריאתו,גםאםמסרעלביטול
הקריאהלרופאההסכםשיצרעמוקשרטלפוני.
 3.8עלאףהאמורבכתבשירותזה,פמיפרימיוםלאתהאמחוייבתליתןאתהשירותבמקרהשלמצב
מלחמהאוגיוסכללי,ו/אומפאתכלגורםאחרשלאניתןלחזותומראשאושאיןבאפשרותפמיפרימיום
למונעוואשרבגינולאניתןלתתאתהשירותבמועדהדרישה.
 3.9בחרהמנוילקבלאתהשירותבמוקדהרפואי,יגיעהחולהלמוקדהרפואיבכוחותעצמוועלחשבונו.
השתתפותעצמית
המבוטחישלםישירותלרופאההסכם,שביצעאתהשירותהרפואי,דמיהשתתפותעצמיתבסךשל45
)ארבעיםוחמישה(₪בגיןכלמקרהשניתןלוהשירותהרפואיבמסגרתאותוביקורביתוסךשל)20עשרים(
₪בגיןכלמקרהשניתןלוהשירותהרפואיבמסגרתאותוביקורבמוקדהרפואי)כוללמע"מכחוק,במידה
ויחולשינויבשיעורהמע"מיעודכןסכוםזהבהתאם(.
במקרהשלאיתשלוםדמיההשתתפותהעצמיתעלידיהמנוי,תהאפמיפרימיוםרשאיתלהפסיקליתןאת
השרותיםלמשפחההמנויהלאחרשנתנהלמנויהודעהבכתבעלכך.
הסכוםהנ"לצמודלמדדהבסיסואולםהואיעודכןאחתל12חודשיםבלבדולראשונהב.1.1.07
המנויישלםישירותלרופאההסכם₪20בגיןתרופהבאמפולותאוזריקות,במידהותרופותכאמורניתנולו
עלידירופאההסכם.
אחריות

.6

.7

.8
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השירות
 6.1המנוייהאזכאילקבלשירותימידעטלפונייםכמפורטלהלןושירותיםאלהבלבד)להלן":שירותיהמידע"(:
 6.1.1שירותימידעברפואתילדיםמתןמידעכלליבתחוםרפואתילדיםעלידירופאבעלתואר
מומחהברפואתילדים,הרשאילעסוקבמתןהשירותהאמורעלפיכלדיןבמדינתישראל.
 6.1.2שירותימידעברפואתמשפחהמתןמידעכלליבתחוםרפואתמשפחהעלידירופאבעל
תוארמומחהברפואתמשפחה,הרשאילעסוקבמתןהשירותעלפיכלדיןבמדינתישראל.
 6.1.3שירותימידעברפואתנשיםמתןמידעכלליעלמחלותזיהומיותבתחוםרפואתנשים,מידע
כלליעלבדיקותשונותבמהלךההריון,מידעעלבריחתסידןמהעצם,וזאתעלידירופאמומחה
ברפואתנשים,הרשאילעסוקבמתןהשירותהאמורעלפיכלדיןבמדינתישראל.
 6.1.4שירותפסיכולוגי"קוחם"סיועפסיכולוגיטלפוני,בנושאיילדים,נשיםומשפחה,לרבותגיל
ההתבגרות,התמכרויותשונותוהמשךלימודבמוסדותחינוך,עלידיפסיכולוג,הרשאילעסוק
במתןהשירותהאמורעלפיכלדיןבמדינתישראל.
 6.1.5שירותימידעתרופתימתןמידעטלפוניכללי עלתרופותמותרותואסורותלשימושבתקופת
ההריוןוההנקה,מידעעלתופעותלוואיאפשריותשלתרופות,מידעעלאינטראקציהביןתרופות
שונות,וזאתעלידירופאמומחהברפואתנשיםו/אופרמקולוג,הרשאילעסוקבמתןהשירות
האמורעלפיכלדיןבמדינתישראל.
היקףשירותיהמידע
 7.1מובהרבמפורש,כיהשירותיםהאמוריםבכתבשירותזההינםשירותימידעטלפוניבלבדללאפגישה
פניםמולפניםעםנותןהשירות,והםיינתנובהתאםלשיקולדעתוהמקצועישלנותןהשירותובכפוף
לשיקולדעתוהמקצועישלנותןהשירותלעניןהאפשרותליתןאותםבמסגרתטלפוניתוללאבדיקהשל
המנויאופגישתופניםמולפנים.למעןהסרספקמובהר,כיבכלמקרהלאתמנעהפנייהטלפוניתאל
נותןהשירות,והיהולפישיקולדעתנותןהשירות,לאניתןליתןאתהשירותיםללאבדיקהאוהמנוי,יודיע
זאתלפונהנותןהשירותעצמו.
 7.2מובהר,כישירותיהמידעאינםבגדרשירותיחירום,וכיאיןהםבאיםלהחליףהתייעצותפניםמולפנים,
בכלמקוםשהיאדרושה.
 7.3שירותיהמידעיינתנובהקדםהאפשרי,ולאיאוחרמ)60שישים(דקותממועדקבלתהפנייהבמוקד
השירות.
 7.4שירותיהמידעיינתנוללאכלתשלוםשלדמיהשתתפותעצמיתעלידיהמנוילפמיפרימיום.
 7.5שירותיהמידעיינתנוללאכלהגבלהשלמספרהפניותשלהמנוי.
כללי
 8.1נזקקהמנוילשירותיהמידעכאמורבכתבשירותזה,יפנהטלפוניתאלמוקדהשירותלפימספרהטלפון
המצוייןלעיל,יזדההבשמו,כתובתו,מספרהטלפוןבוניתןלהשיגוומס'תעודתהזהותשלהמנוי.
 8.2מוקדהשירותיקשראתהמנוילנותןהשירותהרלוונטילאחרשיוודא,כיהפונההינואכןבגדרמנויכהגדרתו
לעיל,הזכאילקבלאתשירותיהמידעעלפיכתבשירותזה.
 8.3הזכותלקבלתהשירותעלפיכתבשירותזההינהאישית,ואיןהמנוירשאילהעבירהלאחר.
 8.4במקרהשהמנוייבקשלבטלאתפנייתולקבלתאיזהמהשירותיםנשואכתבשירותזה,יודיעעלכך
המנוילמוקדהשירות .למעןהסרספקמובהר,כיעלהמנוילהודיעלמוקדהשירותעלביטולקריאתו,
גםאםמסרעלביטולהקריאהלנותןאיזהמשירותיהמידע.
 8.5עלאףהאמורבכתבשירותזה,פמיפרימיוםלאתהאמחויבתעלפיכתבשירותזהבמקרהשלמצב
מלחמהאוגיוסכללי,אומפאתכלגורםאחרשלאניתןלחזותומראשאושאיןבאפשרותפמיפרימיום
למונעו.
אחריות
 9.1מחוייבותהשלפמיפרימיוםכלפיהמנויבטיפולהבפנייהשלמנוילקבלתשירותיהמידעתסתייםבמוקדם
מביןשניהאירועיםהמפורטיםלהלן:
 9.1.1קישורהמנוילנותןהשירותהרלוונטי.
 9.1.2ביטולהפנייהלקבלתהשירותע"יהודעתהמנוילמוקדהשירות.
 9.2האחריותבגיןאיכותשירותיהמידעו/אובגיןרשלנותמקצועית תחולעלנותןשירותהמידעהרלוונטי
בלבד,ופמיפרימיוםלאתהאאחראיתבכלאופןשהואלגביכלאחדמהענייניםהבאים:
 9.2.1איכותשירותיהמידענשואכתבשירותזה.
\]
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 9.2.2רשלנותמקצועיתאואחרתו/אוכלנזקאוהפסדשייגרםלמנויו/אולכלאדםאחרבקשרעם
השירותנשואכתבשירותזה.
 9.2.3הוצאותשהוציאהמנויעבורטיפולהחורגמשירותיהמידעהמפורטיםבכתבשירותזה.
 9.2.4מבלילגרועמכלליותהאמורלעילמובהר,כינותןשירותיהמידע ,שיתןבפועלאתשירותיהמידע,
והואבלבד,יהיהאחראילכלנזק,אובדןלגוףאולרכוששייגרםלמנויאולכלאדםאחרתוךכדי
ו/אועקבמתןשירותיהמידע,אםבשלמעשהו/אובשלמעשהמחדל,אםנזקישירואםנזקעקיף,
וכיפמיפרימיוםו/אוחברתהביטוחאינןהמעסיקותשלנותנישירותיהמידעוהןלאתהיינה
אחראיותכלפימנויכלשהובכלמקרהובכלעניין.
.10שירותימעבדהעדהבית
10.1המנוייהאזכאילקבלשירותימעבדה)להלן":שירותיהמעבדה"(כמפורטלהלן:
10.1.1דגימתדםושתן.
10.1.2תרביותדםושתן.
10.1.3משטחיגרון,אף,אוזןועין
 10.2עלאףהאמורלעיל,מבצעהשירותיהארשאילהחליטלפישיקולדעתוהמקצועי,כימןהראוישלקיחת
הדגימה/תרבית/משטחתהאבתנאימעבדה,ובמקרהזהלאיינתנושירותיהמעבדהעלפיכתבשירות
זה.מבלילפגועבכלליותהאמורלעיל,שירותיהמעבדהאינםכולליםבדיקתחומציות,בדיקתאמוניה,
איסופישתן,העמסתסוכר,תרביתואגינלית,תרביתאורטרה,אינסולין,פטריות,לקטאט.
 10.3מבצעהשירותלענייןשירותיהמעבדהיהיהרופא/הו/אואח/ותמוסמכים,אשררשאיםעלפיכלדיןלבצע
אתלקיחתהדגימה/תרבית/משטחנשואכתבשירותזה,ואשרהתקשרועםפמיפרימיוםבהסכםלמתן
שירותיהמעבדהלמנוייה.
שירותיהמעבדהיינתנואךורקכנגדהצגתטופסהפנייהלבדיקותמעבדה,הנושאאתשםהמנוי,
10.4
בחתימתהרופאהמטפלבמנוי)במקור(,ואךורקבהתייחסלבדיקותהמצוינותבטופסההפניההנ"ל
)ובכפוףלהגדרתהשירותכאמורלעיל(.
לקיחתהדגימה/תרבית/משטחהרלוונטיתעשהעלידימבצעהשירותבביתושלהמנויאובמקום
10.5
עבודתו,עלפיבחירתהמנוי.
 10.6הדגימה/תרבית/משטחהרלוונטייועברועלידיפמיפרימיוםלבדיקתמעבדהלאחתממעבדותההסכם,
ותוצאותהבדיקותיועברולמנויבדואר,לפיכתובתהמבוטחהמצויינתבפוליסתהביטוח.המנוייהארשאי
לבקשבכתב,כיתוצאותהבדיקהיועברואליובפקסימיליהובתנאישיחתוםעלכתבויתורעלכלטענה
בקשרלפגיעהבפרטיותוו/אועלכלטענהבמקרהשלתקלהבקבלתתוצאותהבדיקהבפקסו/אושיבוש
תוצאותהבדיקה,בנוסחשיהיהנהוגאצלפמיפרימיום.
 10.7הזכותלקבלתשירותיהמעבדהעפ"יכתבשירותזההינהאישית,ואיןהמנוירשאילהעבירהלאחר.
 .11כללי
 11.1ביקשהמנוילקבלאתשירותיהמעבדהכאמורבכתבשירותזה,יפנהטלפוניתלמוקדהשירותלפימספר
הטלפוןהמצוייןלעיל ,יזדההבשמו,כתובתו,שםהמבוטחמכוחוהואמנוי,מס'הטלפוןשלביתהמגורים
שלהמבוטח,גילהמנויויצייןאתבדיקתהמעבדההדרושהמתוךאלההנכללותבהגדרתהשירות.
 11.2השירותיינתןבמועדשיתואםעםהמנוי,וזאתבימיםא'ה',שאינםערביחגאוחגביןהשעות06:30עד
22:30ובימיו'וערביחגביןהשעות06:30עד.12:30בהתייחסלבדיקות,הדורשותצום,השירותיינתן
ביןהשעות06:30עד,12:30בימיםא'ו',שאינםחג.
 11.3מבלילגרועבכלליותהגדרתהשירות,מובהר,כילקיחתהדמיםמתחייסתללקיחתדםורידיבלבדלצורך
ביצועהבדיקותהמצויינותבהגדרתהשירות.
 11.4עלאףהאמורבכתבשירותזה,שירותיהמעבדהלאיינתנולתינוקותמתחתלגיל)6ששה(חודשים.
כמוכן,לאיינתנושירותיהמעבדהבהתייחסלבדיקותדםלילדיםמתחתלגיל)5חמש(.
 11.5מובהרבזאתבמפורש,כיתוצאותבדיקותהמעבדהיציינואךורקאתהפרמטריםהנבדקיםבהן,וכיהן
לאיכללואיבחון,וכןאיןבהןכדילהעידשהאדםבריא,אוכדילהחליףבדיקהאצלרופאבמקוםשהמנוי
מתלונןעלמיחושיםכלשהם.
 11.6השירותינתןכנגדהצגתתעודהמזההו/אודרכוןלמישאינואזרחישראלי.במקרהשלמנויקטיןדיבהצגת
תעודתזהותשלההורהבהמצוייןשמושלהקטיןאודרכוןבומצויןשמושלהקטין.
 11.7השירותיםניתניםבכלמקוםישובבישראללמעטיהודה,שמורוןוחבלעזה,אךלרבותמעלהאדומים.
ברמתהגולןהשירותינתןבקצריןאובכלמקוםישובאחרבאיזור,כאשרהמנויהנזקקלשירותיצטרך

להגיעבכוחותעצמוועלחשבונואלמבצעהשירותלפיכתובתשתמסרלועלידימוקדהשירות.
11.8עםתוםלקיחתהדמים/דגימתהשתן/המשטחהרלוונטייחתוםהמנויאובןמשפחתו,עלספח
ביקורתלפיוהואמאשר,כימבצעהשירותביצעאתהשירות.
 11.9במקרהשהמנוייבקשלבטלאתקריאתולקבלתהשירות,יודיעעלכךהמנוילמוקדלפחות)12שתים
עשרה(שעותמראש.לאהודיעהמנויעלביטולקריאתולפחות12שעותמראש,יחוייבהמנויבדמי
ההשתתפותהעצמיתכאמורבסעיףלהלן.למעןהסרספקמובהר,כיעלהמנוילהודיעלמוקדעל
ביטולקריאתו,גםאםמסרעלביטולהקריאהלמבצעהשירותשיצרעמוקשרטלפוני.
 .12השתתפותעצמית
המבוטחישלםישירותלמבצעהשירות,שביצעאתשירותיהמעבדה,דמיהשתתפותעצמיתבסךשל₪45
)ארבעיםוחמישה(₪בגיןכלמנוישניתןלוהשירותבמסגרתאותוביקור,וזאתבדרךשלחיובכרטיסהאשראי
שלהמבוטח.כוללמע"מכחוק,במידהויחולשינויבשיעורהמע"מיעודכןסכוםזהבהתאם .במקרהשלאי
תשלוםדמיההשתתפותהעצמיתעלידיהמנוי,תהאפמיפרימיוםרשאיתלהפסיקליתןאתבשירותלמשפחה
המנויהלאחרשנתנהלמנויהודעהבכתבעלכך.
הסכוםהנ"לצמודלמדדהבסיסואולםהואיעודכןאחתל12חודשיםבלבדולראשונהב.1.1.07
 .13אחריות
האחריותבגיןאיכותבדיקתהמעבדהעצמהנשואכתבשירותזהו/אובגיןרשלנותרפואיתאואחרת,תחול
עלמעבדתההסכםהרלוונטית,ופמיפרימיוםו/אוהמבטחתלאיהיואחראיותבכלאופןשהואלגביכלאחד
מהענייניםהבאים:
 13.1איכותבדיקתהמעבדהעצמהנשואכתבשירותזה.
 13.2רשלנותרפואיתאואחרתו/אוכלנזקאוהפסדשייגרםלמבוטחו/אולמנויו/אולכלאדםאחרבקשר
עםהשירותנשואכתהשירותזה.
 13.3הוצאותשהוציאהמנויעבורשירות,החורגמהשירותהמפורטבכתבשירותזה.
13.4הוצאותשהוציאהמנויעבורשירותיםעלידימבצעשירותאחר.
 .14תקופתתוקפושלכתבהשירות
 14.1כתבשירותזהיכנסלתוקפובמועדכניסתתוקפהשלפוליסת הביטוחשהוצאהלמבוטח,והואיהיה
בתוקףבמשךתקופתתוקפהשלפוליסתהביטוחהנ"ל.
14.2במקרהשלביטוחפוליסתהביטוחיתבטלכתבהשירותלגביכלאחדמבניהמשפחההמנויהמכוחות
שלהמבוטח.
 .15סמכותהשיפוט
כלמחלוקתשתתגלהביןהצדדיםבקשרעםכתבשירותזהיהאמוסמךלדוןאךורקביהמ"שהמוסמךעניינית
לדוןבמחלוקתבמחוזתלאביביפו.

ביקוררופא

לקבלתשרותחייגו24שעותביממה
1700700862

^]

זכאותך לשירותי תיקונים תחול אך ורק לגבי אותם מכשירים על פי סוג כתב השירות
שברשותך ,ובתנאי שהם נמצאים בדירה המבוטחת כרשום בדף הרשימה.

כתב שירות אחזקה ותיקון למכשירי חשמל
ואלקטרוניקה ביתיים
טלוויזיה ,מקלט טלוויזיה מסוג /LCDפלזמה ,LED/וידאו ,מחשב ביתי ,DVD ,מקרר ,מזגן,
תנור אפייה ,תנור מיקרוגל/מיקרוגל ,מכונת כביסה ,מייבש כביסה ,מדיח כלים ,כיריים
חשמליות.
כתב שירות זה תקף אך ורק אם נרכש וצוין במפורש ברשימה
 .1הגדרות
“ 1.1טלוויזיה“

“ 1.2מקלט טלוויזיה
מסוג  LCDו/או
פלזמה ו/או “LED

“ 1.3וידאו “

“ 1.4ציוד או פרטי ציוד“
“ 1.5מערכת מחשב
ביתית“

“ 1.7מקרר“

“ 1.8מזגן“
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מעבדות
פמי-פרימיום

“ 1.6די וי די “DVD

מקלט טלוויזיה ביתי צבעוני ,בעל מנורת מסך עד ( ”34שלושים וארבעה
אינץ’)( ,למעט  ,LCDמכשירי פלזמה ,מקרנים לסוגיהם וצגי מחשב),
שאינו מיועד לשימוש מקצועי ו/או שאינו משמש בשימוש מקצועי ,אשר
לחברה המייצרת אותו יש יבואן ו/או סוכן קיים למכירות בישראל ,ו/או
מעבדה מורשית מטעמם ,הנותנים גם שירות אחזקה לאותו דגם.
מקלט טלוויזיה מסוג  LCDו/או  LEDו/או פלזמה (למעט מסכי מחשב,
מקרנים לסוגיהם וצגי מחשב) ,בגודל של עד ( ”48ארבעים ושמונה אינץ’),
אשר גילו אינו עולה על  7שנים ,שאינו מיועד לשימוש מקצועי ו/או שאינו
משמש בשימוש מקצועי ,ואשר לחברה המייצרת אותו יש יבואן ו/או סוכן
קיים למכירות בישראל ,ו/או מעבדה מורשית מטעמם ,הנותנים גם
שירות אחזקה לאותו דגם .גיל המכשיר ייקבע על פי תאריך הייצור בגב
המכשיר (בחלקו הפנימי) במידה ואין תאריך ייצור בהתאם לחשבונית
רכישה .בכל מקרה ,חובת הוכחת הגיל חלה על מקבל השירות“.
מכשיר המסוגל לקלוט ולשדר סרטים באמצעות קלטות וידאו על גבי
מקלט טלוויזיה (למעט מכשירי וידאו ניידים ,המהווים חלק ממצלמת וידאו
ומצלמות וידאו) ,שאינו מיועד לשימוש מקצועי ו/או שאינו משמש בשימוש
מקצועי (כולל וידאו משולב  ,)DVDאשר לחברה המייצרת אותו יש יבואן
ו/או סוכן קיים למכירות בישראל ,ו/או מעבדה מורשית מטעמם ,הנותנים
גם שירות אחזקה לאותו דגם.
מחשב ביתי ומדפסת כהגדרתם להלן ,הנמצאים בכתובת ביתו של
הלקוח ,ובלבד שלחברה המייצרת אותם קיים סוכן מכירות בישראל,
הנותן גם שירות אחזקה לאותו דגם ,וקיימים חלפים זמינים בישראל.
מחשב אישי נייח שולחני ,למעט מקינטוש ו/או תואם מקינטוש,שאינו
בשימוש מסחרי/עסקי ,אשר לו מעבד מרמת  PENTIUM 2ומעלה ,וכן
מסך יחיד מסוג שפופרת בגודל שלא יעלה על ( ”20עשרים אינץ’),
ומדפסת נייחת לשימוש ביתי ,המאפשרת הדפסה של עד  12עמודים
בדקה ,על פי הגדרת היצרן ,אשר לו ו/או לחלקיו נציג מכירות בארץ
ומפרט טכני כדלקמן :זיכרון פנימי קבוע בנפח כלשהו ,כונן דיסקים פנימי
קבוע כלשהו ,לוח מקשים כלשהו ,כרטיס קול כלשהו ,כונן  CD ROMו/או
מודם – מודם פקס ככל שהם קיימים ,למעט כרטיסי  , .T.Vכרטיס וידאו,
כונן  ,DVDסורקים ,צורבים ,ג’ויסטיק ,עכבר ומקלדת.
מכשיר המסוגל לשדר סרטי טלוויזיה באמצעות תקליטורים על גבי
מקלט טלוויזיה ,שאינו מיועד לשימוש מקצועי ו/או שאינו משמש בשימוש
מקצועי .לא כולל מכשירי  DVDניידים המופעלים על ידי סוללות (כולל
 DVDמשולב וידאו).
מקרר ביתי או מקפיא ,שאינם מיועדים לשימוש מסחרי ו/או שאינם בשימוש
מסחרי ,אשר לחברה המייצרת אותם יש יבואן ו/או סוכן קיים למכירות
בישראל ,ו/או מעבדה מורשית מטעמם ,הנותנים גם שירותי אחזקה לאותו
דגם.
מזגן ביתי כלשהו עד  5.5כ”ס (למעט מזגן המופעל על מים (צ’ילר)
ולמעט מזגן נייד) ,המותקן בצורה המאפשרת גישה סבירה לצורך

“ 1.9תנור אפייה“

“ 1.10תנור מיקרוגל/
מיקרוגל“
“ 1.11מכונת כביסה“

“ 1.12מייבש כביסה“

“ 1.13מדיח כלים“

“ 1.14כיריים חשמליות“

“ 1.15המכשירים“

“ 1.16הדירה“

“ 1.17הפוליסה“
“ 1.18הרשימה“

מעבדות
פמי-פרימיום

“ 1.19שימוש מסחרי“
“שימוש מקצועי“
“ 1.20מקבל השירות“
“ 1.21הספק“
“ 1.22מעבדות השירות”
”/מעבדת השירות“
“ 1.23מוקד השירות“

		

מתן השירות ,אשר לחברה המייצרת אותו יש יבואן ו/או סוכן קיים
למכירות בישראל ,ו/או מעבדה מורשית מטעמם ,הנותנים גם שירות
אחזקה לאותו דגם.
תנור אפייה ביתי ,המופעל על ידי חשמל בלבד (למעט טוסטר אובן
או טוסטר מכל סוג שהוא ,וכולל תנור אפייה משולב מיקרוגל) ,שאינו
משמש לשימוש מסחרי או תעשייתי ,אשר לחברה המייצרת אותו יש
יבואן ו/או סוכן קיים למכירות בישראל ,ו/או מעבדת שירות מטעמם,
הנותנים שירותי אחזקה ומספקים חלקי חילוף לאותו דגם.
תנור מיקרוגל/מיקרוגל לשימוש ביתי ,שאינו מיועד לשימוש מסחרי
ו/או שאינו משמש בשימוש מסחרי ,אשר לחברה המייצרת אותו יש
יבואן ו/או סוכן קיים למכירות בישראל ,ו/או מעבדה מורשית מטעמם,
הנותנים גם שירות אחזקה לאותו דגם.
מכונת כביסה לשימוש ביתי עד  10ק”ג ,שאינה משמשת לשימוש
מסחרי או תעשייתי ,אשר לחברה המייצרת אותה יש יבואן ו/או סוכן
קיים למכירות בישראל ,ו/או מעבדת שירות מטעמם ,הנותנים גם
שירותי אחזקה ומספקים חלקי חילוף לאותו דגם.
מייבש כביסה לשימוש ביתי עד  8ק”ג ,המופעל על ידי חשמל בלבד,
שאינו משמש לשימוש מסחרי ,אשר לחברה המייצרת אותו יש יבואן
ו/או סוכן קיים למכירות בישראל ,ו/או מעבדת שירות מטעמם,
הנותנים גם שירותי אחזקה ומספקים חלקי חילוף לאותו דגם.
מדיח כלים ביתי ,שאינו משמש לשימוש מסחרי ,אשר לחברה
המייצרת אותו יש יבואן ו/או סוכן קיים למכירות בישראל ,ו/או
מעבדת שירות מטעמם ,הנותנים גם שירותי אחזקה ומספקים חלקי
חילוף לאותו דגם.
מכשיר כיריים ביתי,שאינו מיועד לשימוש מסחרי ,המופעל באמצעות
גוף חימום (כולל כיריים קרמיות) ,אשר לחברה המייצרת אותו יש
יבואן ו/או סוכן קיים למכירות בישראל ,ו/או מעבדת שירות מטעמם,
הנותנים גם שירותי אחזקה ומספקים חלקי חילוף לאותו דגם.
מקלטי טלוויזיה ,LCD ,פלזמות( LED ,למעט מקרנים לסוגיהם
וצגי מחשב) ,מכשירי וידאו ,DVD ,מקרר ,מזגן ,תנור אפייה ,תנור
מיקרוגל/מיקרוגל ,מכונת כביסה ,מייבש כביסה ,מדיח כלים,
כיריים חשמליות ,מדפסות ומחשבים אשר כתב שירות זה מכסה
אותם ,והנמצאים בדירה המבוטחת ,המפורטת ברשימה המצורפת
לפוליסה.
הדירה המבוטחת בפוליסה ,אשר פרטיה מופיעים בדף הרשימה,
ואשר בה נמצאים המכשירים המכוסים בכתב שירות זה .בכתב
שירות הכולל יותר מדירה אחת  -תחויב כל דירה בנפרד עבור
השירות למכשירים הנמצאים בה.
הפוליסה אשר על פיה מבוטחת תכולת הדירה בחברת “מנורה
מבטחים ביטוח” ואשר כתב שירות זה מצורף אליה.
הרשימה המצורפת לפוליסה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה ,כפי
שתעודכן מעת לעת.
שימוש במכשיר לצורך עסקו של המבוטח.
מכשיר המיועד לשימוש מסחרי ו/או תעשייתי ולא לשימוש פרטי.
המבוטח על פי הפוליסה ,וכן מי שיחזיק בדירה ו/או ישתמש במכשירים
בדירה מטעמו של המבוטח.
פמי פרימיום בע”מ או כל חברה או גוף אחר ,עליהם תודיע המבטחת
למנויים בהודעה בכתב מראש.
מעבדות פמי פרימיום בע”מ ו/או קבלני משנה המבצעים עבורה
תיקונים.
קו טלפון שיפעיל הספק עבור המנויים ,באמצעותו יווסתו פניות
המנויים למעבדות השירות לשם קבלת השירותים על פי כתב שירות
זה .מספר הטלפון של מוקד השירות הוא03-5688183 :
על כל שינוי במספר הטלפון תימסר הודעה למנויים – בכתב או
באמצעות מענה קולי במספר הטלפון הקודם של מוקד השירות,
שיודיע על מספר הטלפון החדש.
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מועד כניסתו לתוקף של כתב שירות זה לגבי מנוי ,כפי שמופיע בדף
“ 1.24המועד הקובע“
פרטי הביטוח.
“ 1.25השתתפות עצמית“ סכומים בהם מחויב המנוי לשאת בעצמו כתנאי לקבלת שירותים על
פי כתב שירות זה ,כמפורט בפרקי השירות השונים.

 .2היקף השירות
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 2.1השירות על פי הרחבה זו יינתן באם צוין הדבר במפורש בדף הרשימה .השירות על פי כתב
שירות זה יינתן ו/או יבוצע על ידי מעבדות השירות.
 2.2כתב שירות זה מכסה את כל שירותי האחזקה ,הדרושים לפעולתם התקינה של המכשירים,
ותיקון כל קלקול או החלפת כל חלק הטעון החלפה ,למעט נזקים המכוסים בפוליסה ללא
כתב שירות זה.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי השירות אינו כולל עבודות חשמל מחוץ למכשירים
המבוטחים.
 2.3מקבל השירות יפנה בשעות העבודה אל מעבדות השירות על מנת לקבל את השירות .השירות
יינתן על ידי מעבדות השירות במועדים כדלקמן:
 2.3.1מקרר
 2.3.1.1במקרה של הפסקת פעולת קירור של מקרר ,או בכל מקרה שבו עקב
הקלקול עובר זרם חשמלי לגוף המקרר או לידית שלו ,ומחשמל או עלול
לחשמל את הנוגע בהם – יהיה מועד תחילת השירות לא יאוחר מלמחרת
היום בו נדרשה מעבדת השירות ליתן שירות על ידי מקבל השירות.
 2.3.1.2בכל מקרה אחר:
 2.3.1.2.1מועד תחילת השירות יהיה תוך  2ימים מהיום בו נדרשה
מעבדת השירות לתת שירות למקבל השירות ,בתנאי
שמקום הימצאות המכשיר הינו במרחק שאינו עולה על 50
ק”מ ממקום שבו קיימת מעבדת שירות.
 2.3.1.2.2מועד תחילת השירות יהיה תוך  4ימים מהיום בו נדרשה
מעבדת השירות לתת שירות למקבל השירות ,בתנאי
שמקום הימצאות המכשיר הינו במרחק העולה על  50ק”מ
ממקום שבו קיימת מעבדת שירות.
 2.3.1.3ימי שבתות ,שבתון כללי וחגים לא יבואו במניין לעניין פסקה זו.
 2.3.1.4השירות יסתיים לאחר ביצוע הטיפול ו/או התיקון ו/או החלפת החלקים
בתוך  30שעות עבודה ממועד תחילת השירות (להלן“ :מועד סיום
השירות”) .אם מעבדת השירות לא תסיים את השירות במועד סיום
השירות ,יהיה מקבל השירות זכאי לקבל תוך  48שעות מחלוף מועד סיום
השירות כאמור ,מכשיר חלופי עד לסיום התיקון ,גם מתוצרת שונה ,אולם
בגודל דומה למכשיר המקורי.
 2.3.1.5לעניין סעיף זה – “שעות עבודה” – בימי חול א’ עד ה’ בין השעות 17:00-
 ,08:00וביום ו’ וערבי חג בין השעות .12:00-08:00
 2.3.2מכונת כביסה ,מייבש כביסה ,תנורי אפייה ,מדיח כלים ,מזגן ,מיקרוגל ,כיריים
חשמליות
 2.3.2.1מועד תחילת השירות יהיה תוך  3ימים (לגבי מזגן  -תוך  2ימים) מהיום
בו נדרשה מעבדת השירות לתת שירות למקבל השירות ,בתנאי שמקום
הימצאות המכשיר הינו במרחק שאינו עולה על  50ק”מ ממקום שבו קיימת
מעבדת שירות .מועד תחילת השירות יהיה תוך  6ימים (לגבי מזגן  -תוך
 4ימים ,ולגבי מיקרוגל וטלוויזיות  -תוך  3ימים) מהיום בו נדרשה מעבדת
השירות לתת שירות למקבל השירות ,בתנאי שמקום הימצאות המכשיר
הינו במרחק העולה על  50ק”מ ממקום שבו קיימת מעבדת שירות.
 2.3.2.2ימי שבתות ,שבתון כללי וחגים לא יבואו במניין לעניין פסקה זו.
 2.3.2.3השירות יסתיים לאחר ביצוע הטיפול ו/או תיקון ו/או החלפת החלקים בתוך
 60שעות עבודה (לגבי מזגן  -תוך  48שעות) ממועד תחילת השירות
(להלן“ :מועד סיום השירות”).
 2.3.2.4לעניין סעיף זה – “שעות עבודה” – בימי חול א’ עד ה’ בין השעות 08:00-
 ,17:00וביום ו’ וערבי חג בין השעות .12:00-08:00
 2.3.2.5במידה והמכשיר יובא על ידי המבוטח למעבדת השירות ,מועד תחילת
השירות יחול בו ביום.
 2.3.2.6במקרה ומעבדת השירות לא תחזיר את מכשיר המיקרוגל בלבד תוך

 7ימים מהמועד שבו נמסר המכשיר לתיקון ,יהיה מקבל השירות זכאי
לקבל תוך  48שעות מחלוף היום השביעי כאמור ,מכשיר חלופי עד לסיום
התיקון ,גם מתוצרת שונה ,אולם בגודל דומה למכשיר המקורי .מובהר כי
סעיף זה לא יחול על מכונת כביסה ,מייבש כביסה ,תנור אפייה ,מדיח
כלים ומזגן.
2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6
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2.3.7

מכשירי DVD
 2.3.3.1במידה והתקלה היא במערכת הלייזר או העינית ,או שלא ניתן לתקן את
המכשיר תוך  4ימים מהמועד שבו נמסר לתיקון ,יהיה מקבל השירות זכאי
לקבל מכשיר חלופי חדש ,גם מתוצרת שונה ,אולם בעל אותן פונקציות
תפקודיות ,תמורת השתתפות עצמית בגובה  ₪ 240בצמוד למדד
המחירים לצרכן.
טלוויזיות
עד  18אינץ’ (כולל)  -על הלקוח להביא את המכשיר למעבדה הסמוכה למקום
מגוריו .הטיפול במכשיר הינו עד  7ימי עבודה .מעל  18אינץ’  -מועד תחילת השירות
יהיה תוך  3ימים מהיום בו נדרשה מעבדת השירות לתת שירות למקבל השירות,
אם מען מחזיק המכשיר הוא במקום שקיימת בו מעבדת שירות ,או במקום הנמצא
במרחק שאינו עולה על  50ק”מ ממקום שבו קיימת מעבדת שירות .אם מען מחזיק
המכשיר הוא במקום שאין בו מעבדת שירות ,והמרחק ממקום שבו קיימת מעבדת
שירות עולה על  50ק”מ – מועד תחילת השירות יהיה מעל ל 4 -ימים.
/LCDפלזמהLED/
 2.3.5.1נציג של הספק יגיע לדירת מקבל השירות בתוך  2ימי עסקים מהיום
שנדרש הספק ליתן שירות.
 2.3.5.2מובהר כי החלפים אשר יוחלפו ,אם יוחלפו ,על ידי מעבדת השירות ,לא
יהיו בהכרח מתוצרת היצרן ,אך יהיו תואמים ובאיכות דומה לחלפים
המקוריים.
 2.3.5.3ימי שבתון וחגים לא יבואו במניין המועדים להגעת נציג נותן השירות לעניין
פסקה  2.3.5.1לעיל.
 2.3.5.4על נותן השירות לסיים את ביצוע הטיפול ,לרבות החלפת חלקים ,ולהביא
לידי כך שהמכשיר המקולקל יעבוד בצורה נאותה ,וזאת תוך  7ימי
עסקים ממועד תחילת השירות .מובהר בזאת ,כי מועד תחילת השירות
ייקבע ממועד הגעת הטכנאי ולקיחת המכשיר מבית מקבל השירות ,ולא
קודם לכן.
 2.3.5.5במקרה בו נותן השירות לא יתקן את המכשיר ו/או לא יחזיר את המכשיר
למקבל השירות בתוך  7ימים מיום השירות/איסוף המכשיר ממקבל
השירות ,ו/או מיום מסירת המכשיר לתיקון לנותן השירות  -יהיה זכאי
מקבל השירות למכשיר טלוויזיה אחר בגודל של עד ( ”29עשרים ותשעה
אינץ’) ,וזאת עד לסיום התיקון והשבת המכשיר למקבל השירות .בכל
מקרה ,לא יעלה הזמן לתיקון המכשיר והשבתו למקבל השירות על 15
ימי עסקים.
מיקרוגל ,וידאוDVD ,
על המנוי להביא את המכשיר למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריו.
מחשבים ביתיים
השירותים אותם יהיה מקבל השירות זכאי לקבל במסגרת כתב שירות זה הם
כמפורט להלן:
 2.3.7.1סיוע טלפוני ממוקד השירות
 9סיוע טלפוני מהמרכז הטכני של נותן השירות ,בנוגע לתפעול
הציוד כהגדרתו לעיל ,מהיבטי חומרה .HELP DESK
 9מענה על כל השאלות הקשורות לתפעול המחשבים בהיבטי
חומרה.
 9אבחון ומתן עזרה ראשונה במקרה של תקלה בחומרה.
 9מובהר בזאת ,כי במקרה של מתן סיוע טלפוני  -לא ייגבו דמי
השתתפות עצמית כלשהם.
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2.4

 2.3.7.2שירות באתר הלקוח
 9תיקון קלקולים או תקלות ציוד כהגדרתם לעיל ,והכול בהתאם
לתנאי השירות המפורטים בכתב שירות זה.
 9תיקון תקלות בחומרת המחשבים.
 9תיקון תקלות במדפסות.
 9תיקון/החלפת מודמים במקרה של תקלה.
 9התיקונים האמורים בסעיף זה אינם כוללים אספקת החלפים
הנדרשים לתיקון התקלה ולהשמשות המערכת.
 9יינתן שירות למערכות עם תוכנת הפעלה המפורטות להלן ,ולהלן
בלבד :מערכת הפעלה מסוג חלונות  95/98וחלונות  ,2000וכל
מערכת הפעלה אשר תופץ מסחרית בשוק .מודגש כי השירות
לתוכנת הפעלה כולל שיחזור מערכת ההפעלה בעקבות תקלת
חומרה ,לרבות התקנה מחדש ,במידה וברשות הלקוח מצוי במועד
מתן השירות עותק זמין להתקנה ועל פניו גם מורשה להתקנה.
מובהר כי במקרה ולפי שיקול דעתו הבלעדי של נותן השירות ,על
פניו העותק שבידי הלקוח אינו מורשה  -לא תבוצע התקנה מחדש
של מערכת הפעלה.
 2.3.7.3זמני תגובה לטיפול בקריאת שירות
 9סיוע טלפוני עד  60דקות מרגע קליטת פניית הלקוח במוקד השירות.
 9שירות באתר הלקוח – תחילת מתן השירות תהיה לא יאוחר משני ימי
עבודה שלאחר מועד פניית הלקוח למוקד השירות ,ובלבד שהקריאה
התקבלה עד השעה  .16:30קריאות שהתקבלו לאחר השעה 16:30
יטופלו תוך  3ימי עבודה.
 2.3.7.4תנאים כללים
 9מסגרת האחריות של מבצע השירות הינה  3חודשים עבור העבודה
וחלק החילוף עצמו .למען הסר ספק ,במקרה של ביקור חוזר באתר
שלא עקב תקלה בחלק החילוף במסגרת האחריות כאמור  -יש
לשלם דמי שירות מחדש.
 9אין נותן השירות מחויב במתן שירות ללקוח ,אשר לא שילם את
ההשתתפות העצמית.
 9החלפת דיסק קשיח איננה כוללת העברת מידע שהיה מאוחסן
בדיסק הישן .נותן השירות יודיע ללקוח על הצורך בהעברת
המידע קודם להחלפת הדיסק הקשיח .מבצע השירות לא יהיה
אחראי לכל תוצאה או בעיה ,הנובעות מהעברת המידע שהיה
מאוחסן בדיסק הישן.
 9יודגש כי הכיסוי האמור הינו לדיסק הקשיח ,כהתקן בלבד,
הכיסוי אינו כולל אחריות למידע הקיים בתוכו ,לרבות אך לא רק
– שחזור מידע ,תוכנות\קבצים ,סקטורים פגומים ,איחוי ,גיבוי,
וזאת אף אם הם קשורים עם התקלה המכנית\חשמלית.
 9השירותים על פי כתב שירות זה אינם כוללים ביצוע תוספות/
שינויים בהגדרות תוכנת הרשת ו/או פרטי החומרה הקיימים,
אלא אם התוספות/שינויים נובעים מהשירות שניתן ללקוח.
 9השירותים על פי כתב שירות זה אינם כוללים התקנות תוכנה/
חומרה ,אשר אינן כלולות במסגרת השירות על פי כתב שירות
זה.
כתב שירות זה מכסה את השירות לכל “המכשירים” שבדירה ,שכתובתה מפורטת בדף
הרשימה.
כתב שירות זה הינו לתקופת השירות.
השירות על פי כתב שירות זה מותנה ,כי בתחילת תקופת השירות המכשירים יהיו תקינים
ויפעלו בצורה נאותה.
מובהר כי החלפים אשר יוחלפו ,אם יוחלפו ,על ידי מעבדת השירות ,לא יהיו בהכרח
מתוצרת היצרן ,אך יהיו תואמים ובאיכות דומה לחלפים המקוריים (מתייחס לחלקים
חדשים ו/או משופצים).
מובהר כי מעבדת השירות זכאית ,במקום לתקן או להחליף חלפים במכשיר ,לספק
למבוטח מכשיר חלופי גם מתוצרת שונה ,אשר שוויו ואיכותו תואמים למכשיר המוחלף

(לא כשווי מכשיר חדש) ,ובמקרה של מחלוקת על השווי  -הוא ייקבע על ידי שמאי
מוסמך .סעיף זה אינו חל במקרה שלא ניתן להשיג חלפים לתיקון המכשיר כרשום
בסעיף .5.4
 2.9היה ומעבדת השירות תתבקש לבצע תיקון חוזר של מכשיר המבוטח תוך  6חודשים ממועד
התיקון הקודם ,והתיקון החוזר מקורו בגורם שגרם לתיקון הקודם ,או שהתיקון החוזר מתייחס
לחלקים או לעבודה שבוצעה בתיקון הקודם  -תישא מעבדת השירות במלוא עלות התיקון.
מעבדת השירות לא תחייב את מקבל השירותים בתשלומים עבור חלקים אם הם הוחלפו
בתיקון הקודם ,או עבור סכום השתתפות כלשהו.
 2.10במקרה של קלקול נוסף במכשיר במשך  6חודשים ממועד התיקון הקודם ,אשר איננו קשור
לתיקון הקודם  -ישלם מקבל השירות סך של עד  50%מסך ההשתתפות העצמית ,אשר
נקבעה בכתב שירות זה.

 .3חריגים כלליים
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 3.1על אף האמור לעיל ,לא יכסה כתב שירות זה כל תקלה או נזק ,שנגרמו למכשיר עקב אחת
מהעילות המפורטות להלן:
 3.1.1שימוש במכשיר בניגוד להוראות היצרן.
 3.1.2המכשיר תוקן או הוכנסו בו שינויים על ידי גורם שלא הוסמך לכך על ידי היצרן או על
ידי מעבדות השירות ,בה בשעה שמעבדת השירות לא הפרה את התחייבויותיה לתקן
ולתחזק את המכשיר כאמור בסעיף  2לעיל.
 3.1.3מקבל השירות זכאי לקבל את השירות ו/או התיקון מגורם אחר דוגמת פוליסה ו/או
נותן אחריות.
 3.1.4הנזק נגרם בזדון ו/או ברשלנות ,שלא בידי שליחה או נותן שירות מטעמה של מעבדת
השירות.
 3.1.5שבר או נזק ,שנגרמו עקב טלטול המכשיר ממקום מגוריו של מחזיק המכשיר למקום
אחר.
 3.1.6אי תקינות שקע החשמל אליו מחובר המכשיר.
 3.1.7תקלות ו/או שיבושים ברשת החשמל הביתית או הציבורית.
 3.1.8נזקים הנגרמים עקב פגעי טבע.
 3.1.9נזק הנגרם עקב חלודה ,ריקבון או קורוזיה.
 3.1.10נזק לחלקים הקשורים בהתקנת המכשיר ,לרבות צינורות פליטה וחיבורי מים.
 3.1.11נזק שנגרם ממכרסמים
 3.1.12השירות לא יכלול עבודות חשמל מחוץ למכשירים המבוטחים.
 3.2כמו כן ,לא תכסה הרחבה זו כל תקלה או נזק כדלקמן:
 3.2.1טלוויזיה ,וידאו
 3.2.1.1גיל המכשיר עולה על  15שנים לטלוויזיה בלבד.
 3.2.1.2הנזק או התקלה הוא למנורת מסך לטלוויזיה מעל ( ”34שלושים
וארבעה אינץ’) כולל.
 3.2.1.3הנזק או התקלה הוא לראש מגנטי לוידיאו ,שגילו עולה על  7שנים.
 3.2.1.4שבר פנלים ו/או חלקי פלסטיק וזכוכית או צלחות למיניהן.
 3.2.1.5חדירת נוזלים למכשיר.
 /LCD 3.2.2פלזמהLED /
 3.2.2.1שימוש במכשיר בניגוד להוראות היצרן.
 3.2.2.2המכשיר תוקן ו/או הוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך.
 3.2.2.3נזק אשר נגרם בזדון על ידי מקבל השירות או אחרים.
 3.2.2.4נזק אשר נגרם עקב פגעי טבע או תקלות ברשת החשמל הציבורית או
הביתית.
 3.2.2.5נזק שנגרם עקב טלטול המכשיר ממקום מגוריו של מחזיק המכשיר
למקום אחר.
 3.2.2.6נזק ו/או תקלה בחלקי פח ,פלסטיק ,זכוכית ,ציפוי ,צבע וקורוזיה.
 3.2.2.7הקלקול נגרם עקב אחזקה לקויה ו/או כתוצאה מאחסון לא נכון ,כוח
עליון ,הפרעות ברשת החשמל ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור -
גם בעת נפילה ,שבר ,פגיעת ברק ,חדירת נוזלים ,אש ,ריקבון ונזקי טבע,
כתם ו/או שריטה על גבי המסך.
 3.2.2.8אי תקינות שקע החשמל אליו מחובר המכשיר.
 3.2.2.9הקלקול נגרם כתוצאה מחיבור מכני ו/או חשמלי של המכשיר לאביזרים
נלווים ו/או לציוד ,אשר לא אושרו לשימוש עם המכשיר.
 3.2.2.10מכשיר שגילו עולה על  7שנים וגודלו מעל “( 48ארבעים ושמונה אינץ’).
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3.2.7

 3.2.2.11פיקסלים לא תקינים בשיעור של עד ( 0.05חצי פרומיל) מכמות
הפיקסלים הכללית במסך.
 3.2.2.12נזק שנגרם ממכרסמים.
 3.2.2.13מובהר בזאת ,כי במידה ומטעמי בטיחות ו/או מטעמי חוסר נגישות ,ו/או
אם יש צורך לבצע פירוק של קירות על מנת לאפשר גישה ישירה ונוחה
למכשיר  -על מקבל השירות לדאוג לביצוע עבודות אלה באופן עצמאי
וללא תלות בכתב השירות הנוכחי.
מקרר
 3.2.3.1מדחס – למכשיר שגילו עולה על  12שנים.
 3.2.3.2חומרי בידוד הנמצאים בדפנות או בתוך המכשירים
 3.2.3.3חלקי זכוכית ,חלקי פלסטיק וגומי לרבות תאים למיניהם ,דופן פלסטית
פנימית של דלת כולל האביזרים הפלסטיים הצמודים.
 3.2.3.4מייצר קוביות קרח ומים על כל חלקיו (קיוסק במקרר).
 3.2.3.5נורת תאורה וסימון.
 3.2.3.6נזק או תקלה לחלקי פח פנימיים וחיצוניים של מקררים.
מיקרוגל
 3.2.4.1הנזק או התקלה למגנטרון וגילו מעל  5שנים
 3.2.4.2הנזק נגרם עקב הכנסת מתכות או תבניות ,שלא מיועדות לתנורי
מיקרוגל ,או עקב חדירת נוזלים למכשיר.
 3.2.4.3נזק או אובדן לנורת תאורה בתנורי מיקרוגל
 3.2.4.4נזק או תקלה למערכת פיקוד לחצנים.
 3.2.4.5אי תקינות שקע החשמל אליו מחובר המכשיר.
 3.2.4.6שבר של פנלים ו/או חלקי פלסטיק.
 3.2.4.7עבודות פחחות וצבע.
מכונות כביסה ,מייבש כביסה ,מדיח כלים
 3.2.5.1מנוע – למכשיר שגילו עולה על  10שנים.
 3.2.5.2סלסילות כלים.
 3.2.5.3חלקי פח ו/או נזק לתוף ו/או נזק לצירים.
 3.2.5.4חלקי זכוכית.
 3.2.5.5חלקי גומי ,לרבות צינורות וגומיות אטימה.
מזגן
 3.2.6.1מזגן שהספקו מעל  5.5כ”ס.
 3.2.6.2מדחס – למכשיר שגילו עולה על  12שנה.
 3.2.6.3חלקי פלסטיק.
 3.2.6.4פירוק ,הרכבה ,חלקים הקשורים בהתקנה (לרבות צנרת ,תעלות
ותריסים) ,מערכת בקרה המאפשרת ויסות טמפרטורה בן החדרים.
 3.2.6.5נזק למערכת בקרה ,המאפשרת בקרת טמפרטורה ברמה של חדרים.
 3.2.6.6כתב שירות זה לא יכסה עבודות פחחות ,צבע וציפוי ,המתייחסות למעטה
החיצוני והפנימי של המכשירים ,וכן לא יכסה נזק לחלקים הקשורים
בהתקנה (לרבות צנרת ,תעלות ותריסים) לגבי מזגנים מפוצלים ומיני
מרכזיים.
 3.2.6.7התקלה לא תתוקן במידה והמזגן מותקן במקום שמסכן את הטכנאי ,ו/או
במקום שלא מאפשר גישה אליו .הלקוח יחויב לספק לטכנאי את התנאים
המתאימים לתיקון המזגן כך שלא יסכנו את הטכנאי.
תנור אפייה וכיריים
 3.2.7.1נזק ו/או אובדן לכיפות ו/או למבערים.
 3.2.7.2נזק ו/או אובדן לרשתות תנורי אפייה או תבניות בתנורי אפייה.
 3.2.7.3שעונים למיניהם.
 3.2.7.4כיריים הלוגניות ,כיפות מבערים.
מחשבים ביתיים
 3.2.8.1השירות למחשבים אינו כולל שבר ו/או חלקים מתכלים כגון מדיות
מגנטיות ,דיסקטים ,מקלדות ,עכברים ,וכן חלקים פלסטיים חיצוניים .בגין
החלפת חלקים אלו יחויב הלקוח בתשלום מחירם.
 3.2.8.2השירות אינו כולל שירות למחשבי מקינטוש ו/או תואמי מקינטוש ו/או
מחשבים המשמשים למטרות עסקיות .במקרים שיתגלה מחשב מהסוגים
המפורטים בסעיף זה ,אף אם אירעה תקלה המזכה בשירות על פי תנאי

3.2.8.3
3.2.8.4

3.2.8.5

3.2.8.6

3.2.8.7

3.2.8.8
3.2.8.9
3.2.8.10

כתב שירות זה  -תבוטל הזכאות לשירות והתקלה לא תטופל ,על פי
שיקול דעתו הבלעדית של נותן השירות ,ויוחזר ללקוח התשלום בגין
חלק התקופה השנתית ,אשר שולם עד למועד הביטול .מוסכם כי מעבר
להחזר התשלום ,אין ולא יהיו ללקוח כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות
נוספות כלפי מבצע השירות.
השירות אינו כולל טיפול בציוד ו/או תיקונו ו/או אספקת חלפים ,במידה
ונעשו תיקונים ו/או נזקים ו/או קלקולים ו/או שינויים בציוד שלא על ידי נותן
השירות ,כל עוד כתב שירות זה בתוקף.
השירות על פי כתב שירות זה לא יינתן עבור תקלה או נזק ,שנגרמו
במזיד או ברשלנות על ידי מקבל השירות או צד שלישי .מקבל השירות
מתחייב כי השימוש אשר יעשה בציוד יהיה אך ורק על פי הוראות היצרן
או מי מטעמו ,או הוראות אשר יקבל מנותן השירות.
השירות אינו חל על תיקוני ציוד ,שנדרשו בשל תאונות ,אסונות טבע,
נזקי דליקה ,אש או מים ,מלחמה ,הפגנות ,התפרעויות ,נזקי מכרסמים,
חרקים ו/או חיות בר ,נזק שנגרם על ידי הובלה של הלקוח ,תקלות ברשת
חשמל או רשת מיזוג האוויר ,בעיות במתח הרשת ופגיעות ברק ,ו/או כל
סיבה אחרת שנובעת משימוש לא רגיל ,וכן נזקי וירוסים ,בין אם הלקוח
מצויד בתוכנת הגנה מפני וירוסים ובין אם אינו מצויד בתוכנה זו.
השירות אינו כולל טיפול בציוד ו/או תיקוני ו/או אספקת חלפים ,במקרה
והופסק יבוא הציוד לארץ ו/או שהופסק הטיפול בציוד על ידי סוכן מכירות
בישראל ,או שאין להשיג חלפים זמינים לתקלה ,אלא אם ניתן לתת את
השירות ולהשיג חלפים לפי שיקול דעתו הבלעדי של מבצע השירות.
אם יתברר שהתקלה לא הייתה בציוד הזכאי לשירות ,ו/או נבעה מציוד
אחר שברשות הלקוח  -אזי יחייב נותן השירות את הלקוח בכל העלויות
שנגרמו עקב קריאת שירות זו לפי מחירון מבצע השירות .מחיר התיקון
והחלפים יוצג ללקוח לפני ביצוע התיקון  -לאישורו .עם סיום התיקון,
בהתאם לאישור המוקדם שניתן על ידו ,הלקוח מתחייב לפרוע תשלום זה
באופן מיידי ,לידי מבצע השירות.
מסגרת השירותים אינה כוללת שירות תוכנה והפעלת כל סוגי משחקי
המחשב וכו’.
השירותים על פי כתב שירות זה אינם כוללים התקנות שדרוגי תוכנה ו/או
עדכוני תוכנה ,למעט שיחזור מערכת הפעלה ,אשר נפגעה עקב תקלת
חומרה כאמור בכתב שירות זה ובכפוף לסעיף  .2.3.7.2לעיל.
מסגרת השירותים אינה כוללת שירות לתשתית תקשורת.

מעבדות
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 .4השתתפות עצמית
 4.1גובה הסכום שבו ישא מקבל השירות בגין כל קריאה לשירות ו/או לתיקון במעבדה של כל
מכשיר השייך לדירה  -הוא  ,₪ 185למעט מזגנים מעל  4.25כ”ס ,שבהם ההשתתפות
העצמית הינה .₪ 320
 4.2מקבל השירות יישא בדמי השתתפות עצמית מוקטנים בסך של  80ש”ח צמודים למדד חודש
ינואר  - 2008במקרה של קריאת סרק ,ביקור של טכנאי גם אם לא התבקש לבצע תיקון,
או אם יתברר שהמכשיר תקין.
 4.3ההשתתפות העצמית המרבית למכשיר ספציפי לאורך כל תקופת השירות ,לא תעלה על
 ,₪ 320למעט מזגנים מעל  4.25כ”ס ,שבהם ההשתתפות העצמית לא תעלה על .₪ 640
 4.4ההשתתפות העצמית צמודה למדד המחירים לצרכן ממדד ינואר .2008
 4.5סכום ההשתתפות העצמית ישולם לנותן השירות במועד סיום מתן השירות והשבת המכשיר
למקבל השירות ,וכנגד חשבונית מס כדין.
 .5תנאים כלליים
 5.1הכיסוי מותנה בכך כי מקבל השירות פנה למוקד ו/או למעבדות השירות ,וקיבל את השירות
מהם.
 5.2השירות יבוצע במידת האפשר במקום הימצאותם של המכשירים .במידה ולא יהיה ניתן
לבצע את השירות במקום הימצאותם של המכשירים  -תבוצע הובלת המכשירים ממקום
הימצאותם למעבדת השירות וחזרה ,על ידי מעבדת השירות ועל חשבונה (למעט בכל הנוגע
למיקרוגל כמתואר להלן) ,והכול בתוך המועדים כאמור בסעיף  2.3לעיל.
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 5.3השירות למכשירי הוידיאו  ,DVD,טלוויזיות בגודל ( ”18שמונה עשר אינץ’) כולל ,שלט
רחוק ותנורי המיקרוגל  -ייעשה במעבדות השירות .מכשירים אלה יועברו למעבדות
השירות ישירות על ידי מקבל השירות ועל חשבונו.
 5.4הכיסוי לכל המכשירים המצוינים בכתב שירות זה מותנה בכך שניתן לרכוש בישראל
חלקים מתאימים לתיקון המכשיר.
 5.5המכשירים צריכים להיות במקום שהטכנאי יוכל בנוחיות לתקן (לא תלויים על זרוע או מדף).
פירוק והרכבה של מכשירים תלויים ייעשה על ידי הלקוח בלבד.
 .6תקופת השירות
 6.1השירות על פי כתב שירות זה הינו לתקופה הרשומה בדף הרשימה ,כל עוד הפוליסה לא
בוטלה על ידי אחד הצדדים.
 6.2למרות האמור בסעיף קטן  1לעיל ,יובהר כי המנוי יהיה רשאי לבטל את כתב השירות
מבלי שיחויב בתשלום דמי המנוי השנתיים ,וזאת בתנאי שהמנוי טרם הזמין שירות בהתאם
לכתב השירות ,וטרם חלפו  14יום מיום תחילת התקופה המקורית .למען הסר ספק ,יובהר
כי במקרה בו קיבל המנוי שירות לפי כתב שירות זה ,יחויב המנוי בתשלום מלוא התמורה
השנתית ,כאמור לעיל.
“ 6.3פמי פרימיום” תהא רשאית לבטל את כתב השירות ולהפסיק את מתן השירות במקרה בו
לא שילם המנוי במועד  -תשלום מתשלומים החלים עליו ,לרבות התשלומים עבור דמי המנוי.
למען הסר ספק ,יובהר כי הפסקת השירותים על ידי “פמי פרימיום” כאמור לעיל ,לא תפטור
את המנוי מחובת תשלום דמי המנוי השנתיים ,והמנוי יחויב בתשלום מלוא דמי המנוי השנתיים.
 6.4נותן השירות יהיה אחראי אך ורק לנזקים ישירים ,שייגרמו למכשיר המכוסה בכתב שירות
זה ,כתוצאה מהשירות ו/או כתוצאה מרשלנות נותן השירות ו/או רשלנות מי מטעמו ,לרבות
אך לא רק :קבלני שירות ו/או מעבדות שירות ו/או עובדי נותני השירות .תיקן מבצע השירות
את המכשיר במסגרת כתב שירות זה תיקון חוזר ,או החליף אותו כאמור ,יראו אותו כמי
שעמד בתנאי סעיף זה ,ומקבל השירות לא יהיה זכאי לתרופות אחרות נוספות כלשהן מנותן
השרות ,על פי דין.
 6.5נותן השירות ו/או קבלני השירות מטעמו ו/או כל גוף המשווק כתב שירות זה ,לא יהיו אחראיים
לכל נזק ,שייגרם למקבל השירות ו/או לכל צד שלישי ,שאינו נזק למוצר המכוסה בכתב
שירות זה ,כתוצאה מקיום או אי קיום כתב השירות מכל סיבה שהיא .כדוגמת נזקים
תוצאתיים כלשהם ,ובכל זאת האמור ,לרבות אך לא רק  -למניעת רווח או חסרונות צפויים,
או פיצויים בעקבות נזק שאינו נזק ממון ,או לתביעות כלשהן נגד מקבל השירות מצד שלישי
כלשהו ,אף אם ניתנה לנותן השירות הודעה בכתב על אפשרות לנזקים ,הפסדים או תביעות
כאלה .הגבלת אחריות כאמור לעיל תחול גם על מי מעובדיו או שליחיו או שולחי נותן ו/או
מבצע השירות ,ככל שיהיו בקשר עם מתן השירות.

חשוב!
.1
.2

בעת פנייה טלפונית למעבדות השירות ,יש לציין את מספר הפוליסה/מספר ת.ז .של המנוי.
בעת הבאת מכשיר לתיקון למעבדת השירות ,יש לדאוג להביא את הפוליסה עם כתב שירות זה.
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מוקד מידע ושירות ארצי 03-5688183

כתבשירותסקונדאופיניון
הכיסויבתוקףאךורקאםצוייןבמפורשברשימהוהוסכםבמפורשע"יהמבטחת.
 .1הגדרות
" 1.1המבטח"מנורהמבטחיםביטוחבע"מ.
" 1.2רשתסקונדאופניון"רשתעולמיתלמתןשירותיבריאותעלבסיסטכנולוגיית"טלרפואה"לרבות
חוותדעתרפואיתשניהמבתיחוליםמוביליםבעולם.
" 1.3החברה"סניףהרשתבישראלסקונדאופניוןישראל)(1995בע"מ.
" 1.4מרכזיהחברה"משרדיהחברהברחובתובל,38רמתגןאובכלמקוםאחרכפישתודיעעליו
בחברהמעתלעתואשרבהםיינתןהשירותנשואכתבזה.
" 1.5נותןחוותהדעת")UCSFביתחוליםמובילבארה"ב(ו/אוכלביתחוליםאומוסדרפואיאחרהנימנה
עלטוביבצתיהחוליםבארה"ב,אשררשתסקונדאופניוןהתקשרהעימולמתןשירותיחוותדעתשניה.
" 1.6הפוליסה"פוליסהלביטוחדירותאשרהופקהע"ימנורהחברהלביטוח.
" 1.7מנוי"בעלפוליסהתקפהוכןבן/בתזוג)לרבותידוע/הבציבורכבן/בתזוג(וילדיהםעדגיל18הגרים
עימם.
" 1.8המטופל"ממנוישפנהלמרכזיהחברה,והחלתהליךשלקבלתשירותחוותדעתשניה.
" 1.9מומחהחו"ל"רופאמומחהאמריקאיאומכלמדינהאחרת,אשרהינוחברבצוותרפואישלנותן
חוותהדעתובעלהתמחותבתחוםהרפואישבונידרשתחוותהדעתהשניה.
" 1.10דמישירות"דמישירותבגיןקבלתחוותדעתשניההמשולמיםע"יהמטופלבכפוףלטבלהבסעיף
4להלן.
" 1.11חוותדעתראשונה"חוותהדעתהרפואיתהראשונהאשרניתנהלמטופלע"ירופאוהאישי.
" 1.12המידעהרפואי"חוותהדעתהראשונהוכלמידערפואירלוונטי,כפישידרשע"ינותןחוותהדעתלפי
מיטבשיקולדעתוהבלעדיוהמוחלטולפימיטבשיפוטו,לצורךמתןחוותהדעתהשניה)כגון,אךלא
רק,צילומירנטגן,ביופסיה,אקוקרדיולוגיהוכיוצ"ב(.
" 1.13התיקהרפואי"דו"חרפואיכלליאשריוכןע"יהמנהלהרפואישלהחברהאוהרופאהממונהערוך
בטופס/יםלפימתכונתכפישתסוכםמעתלעתביןהחברהלביןנותןחוותהדעת.
" 1.14הרופאהאישי"רופאהמשפחההמטפלבמטופלבישראלו/אורופאמומחההמטפלבמטופלבישראל.
" 1.15חוותדעתשניה"פיענוחהמידעהרפואיע"ינותןחוותהדעתלאחרשניתנהלמטופלחוותדעת
ראשונהע"יהרופאהאישי,אשרנתבקשהע"יהמנהלהרפואישלהחברהו/אוהרופאהממונה,הכלבין
אםמדוברבחוותדעתשניהלמימצאהדמייתיוביןאםמדוברבחוותדעתשניהלאבחנהקלינית,הכוללת
הדמיהבטוחה.מובהרכיחוותהדעתהשניהביחסלמטופלתינתןבארה"בותועברלמנהלהרפואיו/או
לרופאהממונה.
" 1.16השירות/ים"מתןחוותדעתרפואיתמקצועיתשניהע"ינותןחוותהדעתבכלתחומיהרפואהלרבות
רפואתילדים,תוךשימושבטכנולוגייתאיבחוןמרחוקעלבסיסאמצעיתקשורתאשראינםמהוויםייעוץ
"פניםאלפנים")למעטשיחתועידהמפורטבהמשך(אוכלקשרישירביןהמטופללנותןחוותהדעת
במקוםמושבו.
" 1.17המנהלהרפואישלהחברה"רופאשהוסמךואושרע"יהשלטונותבישראלובעלרשיוןמטעםמשרד
הבריאותלעסוקברפואה,ואשריועסקע"יהחברהכמנהלרפואילענייןכתבשירותזה.
" 1.18דולר"השערהיציגשלהדולרשלארה"ב,כפישפורסםע"יבנקישראלושיהיהידועבמועדהתשלום
בפועל.

סקונד
אופיניון

מונחיםהנגזריםמןההגדרותדלעיליופשרובהתאםלהם.הפניהלסעיפיםאונספחיםהינםלסעיפיםהנספחים
לכתבשירותזהאלאאםכןנאמראחרת.מיליםאוביטוייםבלשוןיחידכולליםגםלשוןרביםוההפך.התייחסות
לאנשיםתכלולגםהתייחסותלגופים,תאגידים,אוגופיםלאמאוגדים.מילותזכראונקבהיתייחסולכלהמינים
אולמיןסתמי,לפיהעניין.שימושבכותרותוהדגשותבכתבהשירותהינםלצורךהנוחיותבלבדולאישפיעו
עלפרשנותכתבהשירות.

^^

_^
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 .2השירו ת
 2.1ללאתלותבאירועכלשהוו/אומקרהביטוחוללאהגבלהמספרהפניות,מנוייםיהיוזכאיםלפנות
למרכזיהחברהולבקשחוותדעתשניהמומחהבחו"ל.
 2.2המטופליהאזכאילקבלבאמצעותהמנהלהרפואישלהחברה,חוותדעתשניה)(second opinion
שתינתןלמנהלהרפואישלהחברהע"ימומחהבחו"להחברבצוותהרפואישלנותןחוותהדעתכהגדרתו
לעילעלבסיסהתיקהרפואישלהמטופל,אשריועברלנותןחוותהדעתבאמצעותהחברה.חוות
הדעתתינתןע"ינותןחוותהדעתלמנהלהרפואישלהחברה,ותועברעלידםלמטופל.הזכאותהינה
לקבלתחוותדעתשניהבכלתחוםרפואי,לרבותרפואתילדים,אלאאםנותןחוותהדעתיודיעלחברה
כיהואאינומסוגלליתןאתחוותהדעתהמבוקשתביחסלתחומיההתמחותהמבוקשים.
 2.3לצורךקבלתהשירותים,תעמידהחברהלרשותהמטופל,במרכזיהחברה,מנהלרפואישלהחברה
דובראנגליתאשרינהלאתהקשרעםנותןחוותהדעת.המטופללאיהיהזכאילקבלמהרופאהממונה
כלטיפולרפואיאוכלחוותדעתרפואיתהחורגתמתנאיכתבשירותזה,וזאתביןאופןפרטיאו
באמצעותמרכזיהחברה.
 2.4הזכותלקבלתהשירותעפ"יכתבשירותזההינהאישית,ואיןהמטופלרשאילהעבירהלאחר.
 .3נוהלקבלתהשירות
 3.1הזכאותלקבלתהשירותקמהללאהגבלהבמספרהפניותו/אותלותבהתרחשותמקרההביטוחו/או
אירועכלשהואחר.מטופלהנזקק,לשירותנשואכתבשירותזה,יתקשרטלפוניתלמוקדהחברהבטלפון
מספר.035769218/9
 3.2באחריותהמטופלליידעאתמרכזיהחברהבדברכלשינויבכתובתולרבותמספרטלפוןשלו.
 3.3זמניקבלתפניותכאמורעלידימרכזיהחברהבשעות09:00ל17:30בימיםאה,שאינםימיחג
אוערביחג,במקרהחירוםיהיהזמיןהמנהלהרפואילטיפולפניותמנויים.
 3.4עםקבלתהפניהתוודאהחברהאתזכאותהמבקשלקבלתהשירותיםלתנאיכתבשירותזהותודיע
למנויאתפרטיהתיקהרפואישעליולהמציאלהאולהכיןלקראתהפגישהשתקבעלועםהמנהל
הרפואיוכןתבהירלמנויאתיתרהנוהליםהדרושיםלשםקבלתחוותהדעתהשניה.
 3.5לפניהפגישההאמורה,וכתנאילמתןהשירות,יחתוםהמטופלעלכתבשחרורלמבטחבנוסחבמצורף
לכתבשירותזהומהווהחלקבלתינפרדממנו.במקרהשלמטופלקטין,תידרשחתימהשלהאפוטרופוס
שלו.
 3.6לפניהפגישההאמורה,וכתנאילקיומה,יציגהמטופלתעודתזהותשלו.במקרהשלמטופלקטין,תוצג
תעודתזהותשלהורהו,בההוארשום.לאנכללהמטופלברשימותשהעבירהמבטחלזכיין,תפנה
החברהלמבטחבשעותהעבודההמקובלותשלהמבטחעלמנתשזהיוודאכיהינואכןבגדרמנוי
כהגדרתולעיל.
 3.7החברהתפעלעלמנתשפגישתהמטופלעםהמנהלהרפואישלהחברהתקבע,לאיאוחרמיוםהעבודה
הבאשלהחברה,למעטאםביקשהמטופל,כיהפגישהתידחהלמועדמאוחריותר.
 3.8במקרהחירוםיופנההמנויע"ימחלקתהתביעותשלהמבטחישירותלמנהלהרפואישלהחברה.
 3.9מנוישהפךלמטופלימציאעלחשבונולחברה,למרכזיהחברה,אתתיקוהרפואילרבותהדו"חהרפואי
שהואמודפסאוממולאבכתבידקריאוחתוםע"ירופאוהאישישלהמטופל.במידתהצורך,המנהל
הרפואייסייעאוידריךאתהמטופלבהליךהנחוץלהשגתהתיקהרפואימבלילפגועבכלליותהגדרת
המידעהרפואי,מובהרבזאת,כיהמידעהרפואייכלולבכלמקרהגםחוותדעתראשונהשניתנה
למטופלעלידירופאמומחהרלוונטישטיפלבמטופלבישראל)להלן"חוותדעתראשונה"(.
 3.10מובהר,כיקיומהשלחוותהדעתהראשונהבתיקהרפואישלהמטופלהינהתנאיהכרחילשםהעברת
התיקהרפואילנותןחוותהדעת.הכרעתושלהמנהלהרפואיהאםחוותהדעתהראשונהניתנתע"י
רופאבתחוםהמומחיותהרלווטיתואםהינהבמידתפירוטמספקת,תחייבאתהמטופל,ובמידתהצורך
ולפישיקולדעתוהבלעדישלהמנהלהרפואישלהחברה,ימציאהמטופלחוותדעתראשונהאחרתאו
השלמהלחוותהדעתהראשונה.מובהר,כיאיןבהכרעההאמורהשלהמנהלהרפאיכדילחייבאת
נותןחוותהדעתעצמו.
 3.11המנהלהרפואיאחראיעלתרגוםהתיקהרפואילשפההאנגליתוהעברתולנותןחוותהדעת,מיד
בהזדמנותהאפשריתהראשונהוזאתבאמצעותאמצעיהתקשורתאובכלאמצעימתאיםאחר,הכל
לפיהעניןובהתאםלשיקולדעתושלהמנהלהרפואי.

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18
3.19
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3.20

מובהרבזאת,כיהמידעהרפואייכלולבכלמקרהגםחוותדעתראשונהשניתנהלמטופלעלידי
רופאמומחהרלוונטישטיפלבמטופלבישראל)להלן"חוותדעתראשונה"(
מובהר,כיקיומהשלחוותדעתראשונהבתיקהרפואישלהמטופלהינהתנאיהכרחילשםהעברת
התיקהרפואילנותןחוותהדעת.הכרעתושלהמנהלהרפואיהאםחוותהדעתהראשונהניתנה
עלידירופאבתחוםהמומחיותהרלוונטיואםהינהבמידתפירוטמספקת,תחייבאתהמטופל,
ובמידתהצורךולפישיקולדעתוהבלעדישלהמנהלהרפואישלהחברה,ימציאהמטופלחוות
דעתראשונהאחרתאוהשלמהלחוותהדעתהראשונה.מובהר,כיאיןבהכרעההאמורהשל
המנהלהרפואיכדילחייבאתנותןאתחוותהדעתעצמו.
המנהלהרפואיאחראיגםעלתרגוםהתיקהרפואילשפההאנגליתוהעברתולנותןחוותהדעת,
מידבהזדמנותהאפשריתהראשונהוזאתבאמצעותאמצעיהתקשורתאובכלאמצעימתאים
אחר,הכללפיהענייןובהתאםלשיקולדעתושלהמנהלהרפואי.
חוותהדעתהשניהבהתייחסלמטופלתועברבשפההאנגליתמנותןחוותהדעתאלמרכזיהחברה
באמצעותאמצעיהתקשורתהמתאימים,המהיריםוהזמיניםביותרלצורךהעניין,הכללפישיקול
דעתושלנותןחוותהדעתוזאתבתוךשלושה)(3ימיעבודהמלאיםממועדהגעתהתיקהרפואי
שלהמטופללנותןחוותהדעתובלבדשמדוברבימיעבודההןבישראלוהןבמקוםמושבושלנותן
חוותהדעת)להלןימיעבודה(.הכלבכפוףלאמורבסעיף3.17להלןובלבד,שנדרשתחוותדעת
שלרופאאחדבלבדבתחומירדיולוגיה,הפתולוגיהאוהקרדיולוגיה.
בכפוףלאמורבסעיף3.17להלן,באותםמקרים,בהם,לפישיקולדעתושלנותןחוותהדעת,
תידרשחוותדעתשלשנירופאיםבשניתחומיםרפואייםנפרדים,תועברחוותהדעתהשניהמאת
נותןחוותהדעתמרכזיהחברהבתוךשישה)(6ימיעבודהמלאים,באותםמקרים,בהםלפישיקול
דעתושלנותןחוותהדעת,תידרשחוותדעתשלשלושהרופאיםבשלושהתחומיםרפואייםאויותר,
תועברחוותהדעתהשניהלנותןחוותהדעתלמרכזיהחברהבתוךשמונה)(8ימיעבודהמלאים.
בכפוףלאמורבסעיף3.17להלן,באותםמקרים,בהםלפישיקולדעתושלנותןחוותהדעת,חוות
הדעתהינהמסובכתאונדרשתחוותדעתשלTUMOR BOARDחוותהדעתהשניהתומצאלמנהל
הרפואימאתנותןחוותהדעת,בתוךעשרה)(10ימיעבודהמלאיםממועדהגעתהתיקהרפואי
שלהמטופללנותןלחוותהדעת.למעןהסרספק,מנייןשלושה),(3ששה),(6שמונה)(8ועשרה
)(10ימיעבודה,האמוריםלעיל,לפיהעניין,יחלמהמועדבוהתקבלהתיקהרפואישלהמטופל
אצלנותןחוותהדעתברמהגבוהה,בהיקףרחב,בפירוטובאיכותכשהםמספיקיםולשביעותרצונו
המלאהשלנותןחוותהדעת.ובלבדשנותןחוותהדעתיודיעלמטופל,ביוםבוהגיעאליוהתיק
הרפואי,בדברהצורךלהמציאמסמכיםנוספים/מתוקנים/אחרים.
המועדיםהמצוייניםבסעיפיםדלעילושארהמועדיםלענייןחוותדעתשנייהידחובמהלךהתקופה
שבין21לדצמברל2לינוארשלכלשנהלמשךהזמןשיידרשבהתאםלזמינותשלהצוותהרפואי
המומחהבמשרדינותןחוותהדעתבאותהתקופהובכלמקרהשליותרמאשר10ימים.
בתוךשניימיעבודהמעתקבלתחוו"דלשביעותרצונו,מאתנותןחוו"ד,ימסורהמנהלהרפואי
הודעהטלפוניתלמטופלויעבירהלידוו/אולידימישהוסמךעלידובכתבופרטיונמסרולחברה.
חוו"דתועברלמטופלאולמימטעמו,כאמורבאמצעותאמצעיהתקשורתכפישיבקשהמטופל
)דואר,פקסימיליה,שרותשליחים,מוניתוכו'(והמטופליאשראתקבלתחוותהדעתהשניה.
מובהר,כיהמטופלרשאילקבלתעתיקכתובשלחוותהדעתהרפואיתהשניה,מאתהמנהל
הרפואישלהחברה.
המטופליהאזכאי,לפיבקשתוובכפוףלאישורושלהמנהלהרפואישלהחברה,לבקשייעוץנוסף
עםנותןחוותהדעת,באמצעותמערכתשיחתועידהחוזי)(video conferenceהמאפשרתקשר
ויזואלידוכיווניביןמרכזיהחברהבישראלומומחהחו"ל.מובהרבזאתכיהייעוץיעשהבאמצעות
המנהלהרפואישלהחברהבמועדיםכפישימסרולמטופלעלידיהחברה,ובכפוףלתשלוםדמי
השירותבגיןשרותזה.
בקשהכאמורתופנהעלידיהמטופללאיואחרמאשר7ימיםמהמועדשבונמסרהלוחוותהדעת
השניה.
במידהורופאוהאישישלהמטופליפנהבבקשהלקייםשיחהבאמצעותוידאו)(video conference
כאמור,לאיהיההמנהלהרפואי,לפיהעניין,רשאילסרבלבקשהכאמור.

`^

תחוםחוותהדעתהשניה
רדיולוגיה)תחוםאחד(

נשואהאבחון
MAMOGRAPHY

מחירלמטופלים)בדולרים(
50$

)בדיקתהדמיהמסוגממוגרפיה(
M.R.I

משלוחתמונותרפואיותבתחומיםשונים

C.T
ULTRASOUND

89$
89$
89$
149$

פתלוגיה

כלסוגשלאבחון
המצריךבדיקתרקמות

קרדיולוגיה
שניתחומים
אבחוןללאפתולוגיה

ECHO CARDIOLOGY

149$

שניתחומיםכאשראחדמהם
הואפתלוגיה

169$

שניתחומיםאבחוןובנוסף
פתולוגיה

199$

TUMOR BOARD

4.1

4.2

4.3

4.4

4.6

389$

בכלמקרהבו,לפישיקולדעתוהבלעדישלנותןחוותהדעת,תידרשחוותדעתשליותרמרופאמומחה
אחד,ביותרמתחוםרפואיאחד)כוללאיבחוןקלינישאינופתולוגי(,ישולמודמיחוותדעתשניהבסכום
של149$ובלבדשהדברהובאלידיעתהמטופלבהסכמתו.
בכלמקרהבו,לפישיקולדעתוהבלעדישלנותןחוותהדעת,שליותרמרופאמומחהאחד,ביותר
מתחוםרפואיאחד)כוללאיבחוןקלינילרבותפתולוגיה(,ישולמודמיחוותדעתשניהבסכוםכוללשל
169$ובלבדשהדברהובאלידיעתהמטופלונעשהבהסכמתו.
בכלמקרהבו,לפישיקולדעתוהבלעדישלנותןחוותהדעת,תידרשחוותדעתשלTUMOR BOARD
חוותהדעתהשניהתינתןתוך10ימיםמיוםקבלתהתיקהרפואיע"ינותןחוותהדעתוישולמודמיחוות
דעתשניהנוספיםבסכוםכוללשל389$ובלבדשהדברהובאלידיעתהמטופלונעשהבהסכמתו.
מובהרבזאתכידמיהשרותמשולמיםבנוסףלדמיהמנויהמשולמיםעלידיהמבטח.במידהוההסכם
ביןהמבטחלחברה,ביחסלמתןהשרותלפיתנאיכתבהשרותיבוטלאולאיכובד,המטופללאיהא
זכאילהנותמדמישרותהמופחתים,המפורטיםלעילושיעורדמיהשירותהמעודכןיובאלידיעתו,עובר
לקבלתהשרות.
באותםמקריםבהםיבקשהמטופלשיחתטלפוןו/אושיחתועידהבאמצעותמערכתשיחתועידהחוזי,
ישאהמטופלבעלותזמןהתקשרותבפועל,בנוסףלתשלומיםהנקוביםלעיל.מובהרבזאתכיהחברה
תעשהכלמאמץלהתקשרעםספקהתקשורתהבינלאומיעםהתעריפיםהאטרקטיבייםביותר.תעריפי
התקשורתיובאולידיעתהמטופלעוברלקבלתהשירות.
בכפוףלאמורבסעיף4.7להלן,מובהרבזאתכיהמטופללאישלםסכוםכסףנוסףבעבורתשובות
לשאלותהבהרהבקשרלחוותהדעתהשניה,שניתנושלאבדרךשלשיחתועידהבאמצעותוידאו.
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 4.7מובהר,כיהעברתהתיקהרפואימהמטופלאלמרכזיהחברהתהאבאחריותהמטופלועלחשבונו.
בנוסףלדמיחוותהדעתהשנייההאמוריםבסעיףזהלעיל,ישאהמטופלבעלותהתקשרותאוההובלה
שלהתיקהרפואיממרכזיהחברהאלנותןחוותהדעתובחזרהוזאתעדלסךשל)25$עשריםוחמישה
דולר(בתוספתמע"מ,וכןבעלותכלהוצאהנוספת,שהוצאהעפ"יבקשתהמטופלואשראינהמכוסה
עלידיכתבהשרות,אוכתוצאהמכלפעולהשננקטהעלידיהמטופל,שלאעלפינוהליהשרות
המפורטיםבכתבהשרותאוכפישהובהרולועלידיהחברה.ובלבדשהעלויותהנוספותהובאולידיעת
המטופלוהשירותהנוסףנעשהבהסכמתו.
 4.8היהוהמטופליבקשכיחוותהדעתהשניהתועבראליוממרכזיהחברהלידיוו/אולמימטעמו,כפי
שהודיעלחברהבכתב,באמצעותפקסימיליהאודואר,ייעשההמשלוחעלחשבוןהחברה.היהוהמטופל
יבקשאמצעיהובלהאחר)שרותשליחים,מוניותוכו'(,יבוצעהמשלוחעלחשבוןהמטופל.
 4.9התשלומיםהמתואריםלעילישולמובאמצעותכרטיסאשראיתקףאוכלאמצעיתשלוםאחרהמקובל
עלהחברה.
 4.10דמיהשרותעבורחוותהדעתהשניההאמוריםבסעיף4.1לעיל,בתוספתמע"מובתוספתסכום
עלויותהתקשרותאוההובלותהאמוריםבסעיף4.9לעיל,ישולמועלידיהמטופללחברהבעתחתימת
המטופלעלכתבשרותזהובכלמקרהלפניהעברתהתיקהרפואישלהמטופללנותןחוותהדעת.
 4.11מובהרבזאת,כיכלעודלאישולמוהסכומיםהאמוריםלעיל,תהאהחברהפטורהמהעברתהתיק
הרפואילנותןחוותהדעת,וזאתללאכלצורךבמתןהודעהכלשהילמטופל.
 4.12במקרהשהמטופליבקשלבטלאתפנייתולקבלתהדעתהשניה,עליולהודיעעלכךלמרכזיהחברה
בכתבבטרםתעבירהחברהאתהתיקהרפואילנותןחוותהדעת.הודעהשתינתןלאחרהעברתהתיק,
תחייבאתהמטופלבתשלוםבשיעור50%מןהתשלוםשהיהעליולשלםעבורקבלתהשירות.
 .5כוחעליון
היהונותןחוותהדעת,אוהחברה,לאיוכלולהעביראתחוותהדעתהשניהבפרקיהזמןהמצויניםבסעיף3
כתוצאהמאירועשלכחעליון)לרבות:אךלארק:אש,פרעות,כוחותטבע,רעידתאדמה,נפילתמערכות
ו/אותשתיותתקשורת,שביתותוסכסוכיעבודה(,אזיפרקיהזמןלמתןחוותהדעתהשניהיידחולמשךתקופת
הזההלתקופהבהלאהייתהאפשרותסבירהליתןאתחוותהדעתהשניה)לרבותכלפרקזמןאשריהיה
דרושלהתגברעלהשפעותהאירועיםאונסיבותיהם(.
 .6אחריות
 6.1החברהתהיהאחראיתכלפיהמנויבכלהדרושלמתןהשירות,לניהולהמערךהארגוניבמדינתישראל,
לרבותהעמדתהמנהלהרפואיו/אוהרופאהמונהולקיוםיתרהתחייבויותיהכאמורבכתבהשירות.
החברהמקבלתעלעצמהאחריותמלאהכלפיהמטופלעבורתרגוםמדויקשלהתיקהרפואיומשלוחו
לנותןחוותהדעתבאותומצבבונתקבלעלידו.
 6.2החברהלאתהאאחראיתלתוכנהשלחוותהדעתהשניה,כפישנמסרהלמנהלהרפואישלהחברהו/או
לרופאהממונהעלידינותןחוותהדעת,ואשרהועברהעלידיהמנהלהרפואישלהחברה/הרופאהממונה
למטופל.
 6.3מובהרבזאתכילפיההסכמיםשלרשתסקונדאופניוןעםנותןחוותהדעת,נותןחוותהדעתיהאאחראי
לתוכןחוותהדעתהשניה,ואיןבאמורבכתבשרותזהמשוםויתורעלתביעהשלמטופלכנגדנותןחוות
הדעת.בכלנושאהרלוונטילסעיףזה,יוכלהמטופללפנותלמרכזיהחברהאולמנהלהרפואי.
 6.4מובהרבזאת,כיהמבטחאינונותןהשירותים,כאמורבהסכםזה,ולפיכךלאתהיהלוכלאחריותו/או
מחוייבותכלפיהמבוטחבקשרעםמתןהשירות,טיבו,רמתו,זמינותו,לרבותבקשרעםכלמעשהאו
מחדלשלנותןהשירותו/אומישהפועלמטעמווכלנזקו/אוהפסדשיגרםבקשרעםמתןהשירותמצד
השירותו/אומימטעמו.
 6.5המטופלמסכים,בחתימתועלכתבשירותזה,כילאיתבעאתהמבטחאוכלאדםאחרהקשורבדרך
כלשהילניהולשלהרשתאולמצגשלהחברה,וזכויותיויהיומוגבלותלאלוהמנויותבסעיפים6.4ו6.5
להלןמבלילפגועבכלליותהאמורלעיל,מובהרכיעםהעברתשםהמנוילחברה,ואישורזכאותולקבלת
השירותלאתחולעלהמבטחכלאחריותשהיאבקשרלשירות.
 6.6המטופלמסכיםכיכלתביעהשתוגשעלידוכנגדהחברה,תוגבלאךורקלנושאיםאשרהחברהקיבלה
עליהםאחריותעלפיכתבשירותזה.

_X

 .7בוררות
מוסכםבזאת,כיכלהסכסוכיםוחילוקיהדעות,כלמיןוסוגהוא,שיתגלוביןהצדדיםבקשרלהסכםזהאו
בכלענייןהנובעממנו,יובאולהכרעתושלבוררבישראלשזהותותקבעבהסכמתהצדדים.לאהגיעוהצדדים
להסכמהבדברזהותהבוררבתוך7ימיםממועדפנייתמימהצדדיםלמשנהובכתב,ימונההבוררעלידי
ראשלשכתעורכיהדיןבישראללפיפנייתמימהצדדיםאליו.
הבורריהארשאיליתןהחלטותביניים,צוויםזמנייםופסקידיןחלקיים)להלן"החלטות"(.
הבוררינמקאתהחלטותיו.
הבורריהארשאילהכריעגםבשאלתסמכותועלפיהסכםזה.
שכרטרחתהבוררוהוצאותיוישולמובהתאםלהחלטתהבורר.
חתימתהצדדיםעלהסכםזהמהווהאףחתימהעלהסכםבוררותלצורךחוקהבוררות,תשכ"ח.1968
 .8תקופתתוקפושלכתבהשירותזה
 8.1כתבשירותזהיהיהבתוקףאלאאםהודיעהמבטחעלהפסקתהשירותעבורכלמבוטחיו,עפ"יתנאי
ההסכםשביןהמבטחלחברה.
 8.2הודיעהמבטחלחברהכיהפוליסהבוטלהו/אוהסתיימהתקופתתוקפה,יסתייםבאופןאוטומטיגם
כתבשרותזה,וזאתללאצורךבהתראהמוקדמתובלבדשניתנהבהודעהבכתבשלהחברהלמנוי.
 8.3במקרהשלביטולו/אוסיוםההסכםשביןהמבטחלחברהבקשרלמתןהשירותנשואכתבזהלמבוטחי
המבטח,תהאהחברהרשאיתלבטלאתמתןהשירותעלפיכתבשירותזהבמועדסיוםההסכםהנ"ל
בפועל.
איןבאמורלעילכדילפגועבמחויבותהשלהחברהלסייםאתמתןהשירותלמנוישפנהבפועללשםקבלתהשירות
לפניסיומושלההסכםהנ"ל.

מוקדמידעושרותארצי
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הרחבהלכתבשרותלנזקיצנרת"צנרתמשלים"
הכיסויבתוקףאךורקאםצוייןבמפורשברשימהוהוסכםבמפורשע"יהמבטחת.
 .1הגדרות
בכתבשירותזהיהיולמונחיםהמפורטיםלהלןהמשמעותהמיוחדתלצידם:
" 1.1דירתהמבוטח"דירתהמגוריםהמבוטחתע"יהפוליסהאשרפרטיהרשומיםבדףהרשימה.
" 1.2הפוליסה"פוליסהלביטוחמבנההדירהשהוצאהע"ימנורהחברהלביטוחבע"מוהמזכהאת
המבוטחתמורתפרמיהלקבלתהשירותיםכאמורבכתבשרותזה.
" 1.3החברה"מנורהמבטחיםביטוחבע"מ.
" 1.4המבוטח"כלמישרשוםכמבוטחבדףהרשימהאונחשבעלפיהוראותהפוליסהכמבוטח.
" 1.5מבצעהשרות"חברתשחרנזקיצנרתבע"מאוכלספקאחרשיבחרעלידיהמבטח.
" 1.6המוקד"מוקדטלפונישלמבצעהשרותבקוטל'מס'.*5420
המוקדפועל7ימיםבשבוע24,שעותביממה,למעטערביוםהכיפוריםמהשעה14:00עדשעתיים
לאחרתוםהצום,ולמעטבערבראשהשנהולילהסדר.
" 1.7יוםעבודה"ימיםא'ה'שאינםימיחגאוערבחגאושבתוןעפ"ידין.
" 1.8מדדהמחירים"מדדהמחיריםכפישמתפרסםמידיחודשע"יהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהאו
ע"יכלגוףאחרשהוסמךע"יהמדינהלשםכך.
" 1.9מדדהבסיס"לצורךהסכםזההינומדדהמחיריםלצרכןלחודשאוגוסט2005שפורסםביום
.15.9.05
" 1.10המחירוןהמוסכם"מחירוןהדירותוהשיפוציםשל"לוייצחק"המעודכןלמועדקרותהנזק.

צנרתמשלים

 .2השירותים
השירותיםהמפורטיםלהלןיינתנולמבוטחבאמצעותמבצעהשרותבלבדוכמפורטלהלןואשרסיבתםהיא
אחדמאלה:
 2.1טיפולבנזקירטיבותכתוצאהממיםונוזליםאחריםשנגרמולדירתהמבוטחכהגדרתהבפוליסתהביטוח,
כתוצאהמאיטוםלקויאוחסרבדירה,לרבותולארק:
א.רטיבותבחדרירחצהושירותים,איטוםסביבאמבט,אגניות,כיורירחצהוכו'.
ב.רטיבותבמטבחים,חדירתמיםדרךשישמטבח,אולתוךארונותשרותוכו'.
ג.בעיותאיטוםבמרצפותהדירההמטופלותבאמצעותרובה.למעןהסרספקשירותזההואשירות
משליםועודףמעללכיסוינזקימיםונוזליםאחריםכהגדרתםבתקנהא'לתקנותהפיקוח)תנאיחוזה
ביטוחדירותותכולתן(והואאינובאבמקומו.
 2.2התיקוןיכלול:
א.תיקוןאוחידושהאיטוםהנדרשעדלהפסקהמלאהשלחדירתהמים,וכלזאתע"ישימושבשיטות
וחומריאטימהמקובליםבשוקלצרכיםאלו.
ב.תיקוןהנזקיםהנלוויםלמבנהו/אולצמודיהמבנהשנגרמולדירתהמבוטחכתוצאהמחוסראיטום
אואיטוםלקוי.
ג .למבצעהשרותשמורההזכותהמלאהלהחליטאםלתקןאתהנזקיםבפועל,אולפצותאתהמבוטח
בכסףבגיןהנזקיםשנגרמולו.המחירוןהמוסכםישמשאומדנהלענייןגובההפיצוי.
 2.3השירותיםלאיכללו:
א.אתהכליםהסניטרייםעצמם,ובכללזהכיורים,אגניות,אמבטיותומקלחונים,וכו'.
ב.מרצפות,קרמיקות,אריחישיש,פלטותשיש)כוללשישמטבח(.
 2.4סייגיםלכיסוי:כתבשירותזהלאיחול:
א.במקרהשלחוסראיטוםאורטיבותהנובעיםמ:
)(1ספיגתמיגשמיםאומיםכלשהםמקירותחיצוניים)מעטפת(ותקרותהדירההמבוטחת,ובכלל
זהרטיבותמחלונותודלתותחיצוניםוצידםהחיצונישלמרפסותסגורות.
)(2אםהנזקארעבדירהבלתיתפוסה).לצורךכתבשירותזה"דירהבלתיתפוסה"משמע;דירה
שהמבוטחלאהתגוררבהבפועלבמשך60ימיםרצופים(.
ב.אםהנזקאירעלפניכניסתולתוקףשלכתבשירותזה.
ג.עלנזקשאירעלתכולתהדירה.
 2.5השירותיםיינתנועלידימבצעהשירותבאמצעותבעלימקצועמיומנים,לפיהעניין,שישלחולצורךמתן
השרות.
_Z

 .3דמיההשתתפותהעצמיתעלידיהמבוטח
 3.1בכלמקרהשלקבלתשרותעלפיכתבשרותזה,ישלםהמבוטחהשתתפותעצמיתכדלקמן:
)א(בעבורהנזקהישירהכוללאיטוםמחדש,חידושאיטום,הפסקתחדירתהמיםותיקוןמקוםהרטיבות
למעטסיודווצביעתו,תחולהשתתפותעצמיתשל.₪80
)ב( אםבנוסףלאמורבסעיף)3.1א'(יבוצעגםתיקוןנזקיםלמבנהו/אולצמודיהמבנה,לרבותצביעה
וסיודתחולהשתתפותהעצמיתשלעד)₪490למעטאםמופיעאחרתבפוליסה(.
 3.2במידהועלותהתיקוןבפועלתהיהנמוכהמסךההשתתפותהעצמית,ישלםהמבוטחאתהסכוםהנמוך
מביןהשניים,והכלבהתאםלמחירוןהמוסכםכפישזהיעודכןעלידימבצעהשרותמעתלעת.בכל
מקרההתשלוםלמבצעהשרותלאיעלהעלמחירהשרותעלפיהמחירוןהמוסכם.
 3.3מבצעהשירותמתחייבלעדכןאתהמבוטחבעלותהתיקוןלפנימתןהשירותולהחתיםאותועלטופס
אישורביצועעבודתאיטום.
 3.4קריאתסרק:בגיןביקורבלבדשלנציגמטעםמבצעהשרותבדירתהמבוטח,במידהוזהלאהתבקש
עלידיהמבוטחלבצעאתהשרותבסיוםהבדיקה,אושבהתאםלתוצאותהבדיקההנזקאינומכוסהעל
ידיכתבשרותזה,ישלםהמבוטחלמבצעהשרותסךשל)40ארבעים(.₪
 3.5דמיההשתתפותהעצמיתישולמוע"יהמבוטחלנותןהשרותבפועל,זאתכנגדחשבוניתמסכדין.
 3.6הסכומיםהאמוריםכולליםמע"מ.
 3.7הסכומיםהאמוריםיעודכנומעתלעתבהתאםלעלייתמדדהמחיריםלצרכן.
 3.8דמיההשתתפותהעצמיתישולמועבורתיקוןכלמקורנזקבנפרד.
 3.9המבוטחלאיהיהזכאילתשלוםכלשהומהחברהאםבחרלקבלשירותנשואכתבשירותזהשלא
באמצעותמבצעהשרות.סעיףזהיחולגםאםפעלהמבוטחבתוםלב,אושלאידעעלקיומהשל
הרחבהזובפוליסהשברשותו.
 .4אופןקבלתהשרות
 4.1נזקקהמבוטחלאיזהמהשירותים,יפנהטלפוניתלמוקדספקהשרותבטל',*5420יזדההבשמו,מספר
פוליסתהביטוחוכלפרטאחרעלמנתלזהותוכמבוטחהזכאילקבלתהשירותיםעפ"יכתבשרותזה.
 4.2מבצעהשרותמתחייבלתאםביקורשלנציגמטעמובדירתהמבוטחלאיאוחרמשלושהימיעבודהמיום
קבלתהקריאה,והכלבהתאםלנוחיותושלהמבוטח,ככלשניתן.
 .5גבולהאחריות
גבולהאחריותהמרבילנזקכתוצאהמאירועאחדלאיעלהעלסךשל)₪15,000חמשעשרהאלף.(₪
המחירוןהמוסכםישמשאומדנהלענייןגובההנזק.

.7

תקופתאכשרה
 7.1המבוטחידווחלמוקדבמועדפתיחתהקריאהעלהמועדבוגילהלראשונהאתקיומושלהנזקשנגרם
כתוצאהמחוסרהאיטוםאומאיטוםלקוי.
 7.2השירותיםהניתניםבכתבשרותזהיינתנולמבוטחאשררכששירותיםאלו30יוםלפחותלאחרמועד
תחילתהפוליסהשלהמבוטח)להלן"תקופתהאכשרה"(במקריםאלובלבד:
א.הכיסוינרכשלראשונהלאחרשהסכםזהנכנסלתוקף.
ב.הפוליסההיאחידושפוליסהמשנהקודמתאךהשרותנרכשבהלראשונהבשנתהביטוחהנוכחית.

.8

תוקפושלכתבהשרותוקביעתמועדקרותהנזק
 8.1כתבשירותזהיהיהבתוקףבהתאםלהסכםביןמבצעהשרותלחברהאוכלעודהפוליסהבתוקףוכל
עודכתבשירותזהבתוקף.הודיעההחברה,למבצעהשרותכיהפוליסהבוטלהבמהלךתקופתהביטוח
ביןאםעלידיהמבוטחוביןאםעלידיהמבטח,אוהודיעההחברהשהמבוטחאינוזכאילקבלתהשירותים
כאמורבכתבשרותזה,יסתייםבאופןאוטומטיגםכתבשירותזהוזאתללאכלהודעהשלמבצעהשרות
למבוטח.
 8.2עלאףהאמורבסעיף8.1המבוטחיהיהזכאילשירות,ובלבדשיוכיחשהנזקאירעוהתגלהלפניפקיעת
[_

צנרתמשלים

.6

אחריות
בגיןמתןהשירותיםו/אוטיבהשירותיםתינתןאחריותשלהחברהבאמצעותמבצעהשרותלנזקשתוקןבמקור
עלידימבצעהשרותבלבדוזאתלתקופהשל)12שניםעשר(חודשיםמיוםמתןהשירותיםלראשונה.במסגרת
האחריותיבצעמבצעהשרותתיקוןחוזרשלנזקחוזרללאגביתהשתתפותעצמיתנוספתמהמבוטח.

הפוליסה.
.9

סמכותשיפוט
בכלמחלוקתשתתגלעביןהמבוטחלמבצעהשרותו/אולחברה,יהאמוסמךלדוןאךורק
ביהמ"שבישראלולפיהדיןהישראליבלבד.

לקבלתשרותחייגו24שעותביממה
למספר*5420

צנרתמשלים
\_

כתבשירותגגיבש
הכיסויבתוקףאךורקאםצוייןבמפורשברשימהוהוסכםבמפורשע"יהמבטחת.
 .1הגדרות
" 1.1דירתהמבוטח"דירתהמגוריםהמבוטחתבפוליסה,בכתובתכפישנמסרהע"יהחברהלמבוטח.
" 1.2הפוליסה"פוליסהלביטוחמבנהדירותו/אותכולתןשלמנורהחברהלביטוחבע"מ,בהבחר
המבוטחלרכושאתהשירותיםכאמורבכתבשרותזה.
" 1.3החברה"מנורהמבטחיםביטוחבע"מ.
" 1.4המבוטח"המבוטחעלפיהפוליסה,וכלעודהפוליסהו/אוכתבשרותזהבתוקף.
" 1.5מבצעהשרות"חברתשחרניהולמערכותאיטוםבע"מ.
" 1.6המוקד"מוקדטלפונישלמבצעהשרותבקוטל.1700500440.
המוקדמופעל7ימיםבשבוע24שעותביממה,למעטערביוםהכיפוריםמהשעה14:00עדשעתיים
לאחרתוםהצום,ערבראשהשנהולילהסדר.
" 1.7יוםעבודה"ימיםא'ה'שאינםימיחגאוערבחגאושבתוןעפ"ידין.
" 1.8מדדהמחיריםלצרכן"מדדהמחיריםלצרכןכפישפורסםבחודשאוגוסט.2004
 .2השירותים
השירותיםהמפורטיםלהלןיינתנולמבוטחבאמצעותמבצעהשרות)אלאאםנאמראחרת(וכמפורטלהלן:
 2.1תיקוןמערכתהאיטוםבגגהמבנה,כתוצאהמחדירתרטיבות,כוללהשבתהמצבלערבקרותהאירוע.
 2.2התיקוןיכלול :תיקוןאוחידושהאיטוםהנדרשעדלהפסקהמלאהשלחדירתהמים,וכלזאתבאמצעי
אטימהמקובליםבלבד.
 2.3השירותיםיינתנועלידיבעלימקצועמיומנים,לפיהעניין,שישלחולצורךמתןהשרות.
 2.4השירותיםלאיכללו:
) (1החלפהאותיקוןשלצנרתמכלסוגשהוא.
) (2עבודותבניהותיקוןאלמנטיםקונסטרוקטיבים.
 2.5השירותיםלאיכסומקריםשלחוסראיטוםאורטיבותהנובעיםמ:
) (1חדירתמיגשמיםאומיםכלשהםמקירותחיצוניים)מעטפת(,ובכללזהרטיבותמחלונותודלתות
חיצוניות.
) (2נזקיאיטוםורטיבותבמרפסות/גגותמרוצפיםשלהדירההמבוטחת,ביןאםמדוברבמרפסות
פתוחותאוסגורות.
 .3דמיההשתתפותהעצמיתעלידיהמבוטח
 3.1בכלמקרהשלקבלתשרותעלפיכתבשרותזה,ישלםהמבוטחהשתתפותעצמיתעלסךשל
)493ארבעמאותותשעיםושלוש()₪כוללמע"מ(.סכוםזהיעודכןמעתלעתבהתאםלעלייתמדד
המחיריםלצרכן.תשלוםדמיההשתתפותהעצמיתיגבהבגיןתיקוןכלמקורנזקבנפרד.
 3.2במקרהומומחהמבצעהשירותמגיעלמסקנהשקיימיםמספרמוקדינזק,לאיהיהרשאימבצעהשירות
לגבותיותרמ3השתתפויותעצמיותלאירועועד5השתתפויותעצמיותבמהלךתקופתהביטוח.
 3.3קריאתסרק:בגיןביקורבלבדשלנציגמטעםמבצעהשרותבדירתהמבוטח,במידהוזהלאהתבקש
עלידיהמבוטחלבצעאתהשרותבסיוםהבדיקה,אושבהתאםלתוצאותהבדיקההנזקאינומכוסה
עלידיכתבשרותזה,ישלםהמבוטחלמבצעהשרותסךשל40ש"ח)ארבעיםש"ח(.
 3.4דמיההשתתפותהעצמיתישולמוע"יהמבוטחלנותןהשרותבפועל,זאתכנגדחשבוניתמסכדין.
 3.5הסכומיםהאמוריםכולליםמע"מכחוק,היהויחולשינויבשיעורהמע"מ,יעודכנוהסכומים
בהתאם.
 3.6בגיןתיקוןשיבוצעשלאבאמצעות"מבצעהשירות"כהגדרתובהסכםזה,לאיהיההמבוטחזכאילכל
החזרכספיאופיצוי/שיפוימכלסוגשהוא.
 .4אופןקבלתהשרות
 4.1נזקקהמבוטחלאיזהמהשירותים,יפנהטלפוניתלמוקד,יזדההבשמו,מספרפוליסתהביטוח)אםידוע(
וכלפרטאחרשיידרשעלמנתלזהותוכמבוטחהזכאילקבלתהשירותיםעפ"יכתבשרותזה.

גגיבש

]_

 4.2מבצעהשרותמתחייבלתאםביקורשלנציגמטעמובדירתהמבוטחלאיאוחרמארבעהימיעבודה
מיוםאישורזכאותושלהמבוטחלקבלתהשירותים,והכלבהתאםלנוחיותושלהמבוטח,ככלשניתן
ובתנאישמזגהאוויריאפשראתביצועהתיקון.
 4.3במקרהחירום,מתחייבמבצעהשרותלהגיעלדירהלאיאוחרמ24שעותמשעתקריאתהמבוטח
לשרות.
 .5אחריות
  5.1מובהרכינותןהשרותבפועלהואשיהיהאחראילכלהשירותיםשניתניםעלידו,וכיהואהאחראיהבלעדי
לכלנזק,אובדןלגוףאולרכוש,שיגרםלמבוטחאולכלאדםאחרתוךכדיו/אועקבמתןהשרותאם
בשלמעשהואםבשלמחדלאםנזקישירואםנזקעקיף.
 5.2בגיןמתןהשירותיםו/אוטיבהשירותיםתינתןאחריותשלנותןהשרותלנזקשתוקןבמקורעלידינותן
השרותבלבדוזאתלתקופהשל12חודשיםמיוםמתןהשירותיםלראשונה.במסגרתהאחריותיבצע
נותןהשרותתיקוןחוזרשלנזקחוזרללאגביתהשתתפותעצמיתנוספתמהמבוטח.
 5.3הכיסויניתןלנזקיםכתוצאהמחדירתמיגשמיםובעיותאיטוםואינוכוללנזקיםתוצאתייםלרכושםהפרטי
שלהדיירים.
 .6נזקמוקדם
המבוטחמתחייבלדווחלמוקדבמועדפתיחתהקריאהעלהמועדבוגילהלראשונהאתקיומושלהנזק
שנגרםכתוצאהמחוסרהאיטום,ובכלמקרהמתחייבהמבוטחלהימנעמלתבועתיקוניםשהתגלוטרםכניסת
כתבשירותזהלתקפו.
 .7תוקפושלכתבהשרותוקביעתמועדקרותהנזק
 7.1כתבשירותזהיהיהבתוקףכלעודהפוליסהבתוקף,והפרמיהבגינושולמהבמועדה,לפיהמועדהמוקדם
מבניהם.
 7.2הודיעההחברה,למבצעהשרות,כיהפוליסהבוטלהאושהמבוטחאינוזכאילקבלתהשירותיםכאמור
בכתבשרותזה,יסתייםבאופןאוטומטיגםכתבשירותזהוזאתללאכלהודעהשלמבצעהשרות
למבוטח.
 7.3למעןהסרספק,המבוטחיהיהזכאילשירות,ובלבדשיוכללהוכיחשהנזקאירעוהתגלהלפניפקיעת
הפוליסה,ובתנאישפניהכזולנותןהשירותאירעהבמהלך60יוםמיוםביטול/הפסקת/איחידושהפוליסה.
 .8סמכותשיפוט
בכלמחלוקתשתתגלעביןהמבוטחלמבצעהשרותו/אולחברה,יהאמוסמךלדוןאךורקביהמ"שהמוסמך
ענייניתלדוןבמחלוקתזו.
 .9כללי
השירותיםיינתנובכלמקוםבישראל,למעטשטחייהודה,שומרוןוחבלעזה.

לקבלתשרותחייגו24שעותביממה
1700500440

גגיבש

^_

