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 רות טיפול משפטי בתביעותיהרחבה לש
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 6/2016מהדורה 

שיינתן במפרט המבוטח יהא זכאי לטפול משפטי הנקובה פרמיה נוספת תשלום ותמורת במפרט במפורש הדבר אם צויין 

  על ידי עורכי דין הרשומים להלן, במקרים ובתנאים המצויינים להלן:
 הזכאי לטיפול משפטי: א.

 .נזקי רכוש שנגרמו לו עקב מקרה ביטוח לתבוע מהמזיקמעונין בעל פוליסת רכב הנקוב במפרט הביטוח אשר 

  "תביעה" לעניין סעיף זה, משמעה תביעה המצויה בגדר סמכותו של בית המשפט לתביעות קטנות.
 ת המבוטח:וחוב ב.

 להודיע למבטח על מקרה הביטוח ולמלא טופס תביעה. .1

 המוענק לו לפי נספחלהודיע למבטח על רצונו להשתמש בשירות הטיפול המשפטי  .2

 זה.

  תביעה. הדרושים לביסוסהמסמכים המידע וכל את להמציא לעורך הדין  .3
 עורך דין יפעל כדלקמן: ג.

 :יפעל עורך הדין כמתואר להלן, השתכנע עורך הדין כי יש בסיס לתביעה כנגד המזיק 

 מבוטח.ה המוסכם עלמבטחיו עד קבלת פיצוי עם עם המזיק או  , במידת האפשר,ינהל מו״מ .1

משפט לתביעות  יכין את התביעה וידאג להגשתה ע״י המבוטח לבית -הצדדים לפשרה מוסכמת הגיעו לא  .2

 הדין.  הדרכה מתאימה מעורך ויהיה זכאי לקבלהמבוטח יופיע לבדו  ;קטנות

   :אגרת בית המשפט    ד. 

 אגרת בית המשפט תשולם על ידי המבוטח.  

  :שאינה במסכות בית המשפט לתביעות קטנותתביעה      ה.   

 בשירותיו  להיעזר חרג סכום התביעה מסמכות בית המשפט לתביעות קטנות יהיה המבוטח זכאי 

 של עורך הדין תמורת תשלום נוסף אשר יותנה בהצלחת הטיפול המשפטי כפי שיוסכם מראש בכתב  

 טח. ועם המב

  ביטול:      . ו

 בהתאם להוראות הביטול שבפוליסה ולהוראות הדין. ביטול הרחבה זו יהיה  .1

לעיל, החברה תהא זכאית לבטל הרחבה זו לכלל מקבלי השירות במקרה של סיום  1על אף האמור בסעיף   .2

התקשרות של החברה עם משרד עורכי הדין נותן השירות, אם החברה לא תגיע להסדר עם עו"ד חלופי, ובכפוף 

השירות כאמור ייכנס לתוקף באופן מידי מרגע ההודעה על הביטול, והמבוטח יהיה לאישור המפקח; ביטול כתב 

 זכאי להחזר יחסי ממחיר כתב השירות ששילם.

  התחייבות ספק השירות:     ז.

 פי כתב שירות זה יוענק על ידי גורמי מקצוע מתאימים ורלוונטיים לסוג התביעה. -השירות הניתן על .1

 וזמינה עם המבוטחים. תתקיים תקשורת יעילה .2

 השירות יינתן בפריסה גיאוגרפית נאותה.  .3

  נותני השרות: –משרד עורכי הדין     ח.

 כפי שנבחר ב"מפרט" הפוליסה.

  התחייבות המבטח:   ט.

  הכשרה חברה לביטוח בע"מ תהיה אחראית על השירות הניתן במסגרת כתב שירות זה.

   
 והסייגים של הפוליסה לה צורף,נספח זה כפוף לכל התנאים 

 אלא אם שונו במפורש בנספח זה.


