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ונמכר ללא מעורבות חברת הביטוח



 שירותי דרך וגרירה
גרירת רכב ממוסך או מסביבתו הקרובה.  .1 

שירות וטיפול לרכב עמוס סחורה )בכפוף להצגת טופס   .2
 משטרה(.

גרירת רכב שהורד מהכביש ע”י משטרת ישראל )בכפוף   .3
 להצגת טופס משטרה(.

גרירת רכב בזמן שלילת רישיון הנהג ע”י משטרת ישראל.  .4 
שירותי מנעולן וגרירה )במקרה הצורך( במקרים של     .5

בעיית שלט / מקודד )מפתח אימובילייזר(, או השארת    
מפתח בתוך הרכב.    

חילוץ רכב מחניון תת קרקעי / מקורה.  .6 
שירות החלפת גלגל וגרירה עקב תקרים.  .7 

שירות אספקת דלק )במקרים בהם הרכב נתקע ללא דלק(.  .8

 כיסוי לשמשות
1. במקרה של שבר ע”י המבוטח, או מי מטעמו כתוצאה  

מרשלנות.   
2. שבר שנגרם כתוצאה או במהלך הדבקת מראה ו/או   

אביזרים אחרים שהודבקו לשמשה, כגון: אנטנה,    
וילון וכיו’ב.   

3. שבר שמשה שאירע כתוצאה משריפה, או תאונה. )בתנאי  
והרכב לא הושבת(.   

4. פגיעה או שבר הנובעים מחלודה במרכב הרכב )בתנאי  
שנזקי הפח והחלודה יתוקנו(.   

 5. במקרה של שבר שנגרם כתוצאה מהעמסת סחורה.
6. הכיסוי כולל החלפת גומיות )במקרה הצורך( ללא   

השתתפות עצמית.  
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‘נתי’ מברכת אותך על הצטרפותך למועדון הרכב 
ומזמינה אותך ליהנות ממגוון השירותים המיוחדים 
עבורך! מושלם  לכיסוי  האולטימטיבי  הריידר  של 

 שירותי רכב חליפי
1. במקרה תאונה - כיסוי לימי קיזוז והשלמת ימי 

רכב חליפי 1.3 אוטומטי.   
2. במצב טוטאלוס - תוספת של 7 ימים והשלמת ימי 

רכב חליפי 1.3 אוטומטי.   
3. במקרה גניבה - תוספת של 7 ימים והשלמת ימי 

רכב חליפי 1.3 אוטומטי.  

שירות החלפת נורות לרכב )נורות דרך בלבד(.

*לפרטי ומסחרי עד 4 טון, לרכב שגילו עד 15 שנים.
*השירות כפוף לכתב השרות ובהתאם לרכישת הכיסוי.


