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כתב שירות לרדיו חלופי
מהדורת 6/2006

כתב שירות זה תקף רק במצורף לפוליסת ביטוח רכב שהוצאה ע"י “הכשרה חברה לביטוח”.

הגדרות
בעל פוליסת רכב הנקוב במפרט הביטוח.  - "מבוטח שירות"  א. 

חוזה ביטוח על פיו מבוטח כלי רכבו של המבוטח השירות והכולל כיסוי לרדיו חלופי הניתן לפי   - "פוליסה"  ב. 
כתב שירות זה.

הנקוב במפרט הביטוח.  - "כלי רכב"  ג. 

מכשיר רדיו דיסק "פיילוט" עם פנל נשלף וקורא צרובים מבית ניופאן.  - "רדיו חלופי"  ד. 

"ניופאן בע"מ".  - "נותן השירות"  ה. 

שירות רדיו חלופי
רדיו חלופי יינתן ע"י "ניופאן" בתנאים הבאים:

נגנב המכשיר או נגרם נזק ושאינו ניתן לתיקון עקב: אש, התלקחות התפוצצות, התנגשות מקרית או תאונה, פריצה וגניבה מתוך  א. 
הרכב.

אם קרה מקרה בהתאם לכתב השירות ישא המנוי בהשתתפות עצמית בסך 350 ₪ בתנאי לקבלת השירות לפי כתב שירות זה. ב. 

התקנת רדיו חלופי תעשה באמצעות אחת מתחנות השירות שאושרה על ידי מוקד "ניופאן". ג. 

המנוי יאפשר ל"ניופאן" לבדוק את הרכב בו הותקן המכשיר שניזוק או נזנב. במקרה של גניבת הרדיו מתוך הרכב ימציא המנוי  ד. 
אישור משטרה.

לאחר הסדרת מסמכים הדרושים תבצע "ניופאן" את התקנת הרדיו תוך 3 ימי עבודה. ה. 

בשום מקרה לא תשלם "ניופאן" למנוי כל תשלום כספי בגין אובדן המכשיר או הנזק שיגרם לו. ו. 

השירות אינו כולל מכשירים, אביזרים, אנטנות, רמקולים, מגברים, קלטות, תקליטורים. ז. 

ניתן לקבל תמורת תשלום נוסף של 50 ₪ שירות התקנה "עד בית הלקוח". ח. 

ניתן לקבל תמורת תשלום נוסף במקום הרדיו החלופי הנ"ל, מכשירי קול שונים כגון MP3 ועוד. ט. 

תקופת המנוי והצהרתו
תקופת המנוי הנה לשנה אם לא צוין אחרת בכתב המנוי. א. 

מנוי חדש יכנס לתוקף 72 שעות ממעוד תחילת הביטוח. ב. 

המנוי רשאי להעביר את זכאותו בגין מכירת רכבו לרכב אחר על שמו. המנוי יכנס לתוקף לאחר 5 ימים ממועד ההחלפה המנוי  ג. 
ימציא תעודת מנוי בתוקף ביום ההחלפה.

תקופת מינימום לכיסוי 6 חודשים הלקוח יזוכה עבור 6 חודשים וזאת בתנאי שלא קיבל עד אותו מועד שירות מ"ניופאן". ד. 

"ניופאן" רשאית לא לקבל מנוי או לחדש מנוי מבלי לנמק את סיבותיה, בתנאי הודעה מוקדמת של 30 יום לסוכנות הביטוח לפני  ה. 
תום המנוי.

תנאי לקבלת השירות מ"ניופאן" רשיון רכב ופוליסת ביטוח בתוקף. ו. 

המנוי מצהיר כי:
המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה.  )1

ידוע לו כי כל תשלום שתידרש "ניופאן" לשלם למנוי עבור הוצאות ואין בידו מכתב מ"ניופאן" המאשר זאת, לא תזכה אותו   )2
בכך גם אם היה זכאי לקבלם מ"ניופאן".
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