
 השפוחה לוטיב לע רזחה 100% – טקש שארב ץיקל השפוח םינימזמ – רייאטראמס עצבמ ןונקת

 

  :עצבמה ירקיע

 עצבמה תפוקתב ונמזוי רשאו הז ןונקתב םיטרופמה םיאנתב תודמועה ,שפונ תוליבח ןימזמה לכ

 רחאל ול רזחוי אלש םוכס לכ רובע רזחה 100% לבקלו ונתנמזה תא לטבל יאכז היהי ,ןלהל תטרופמה

 .לוטיבה

 

  :עצבמל תואכזל םימידקמ םיאנת

  :דחי םג םיאבה םיאנתה לכב דומעל הכירצ הנמזהה ,עצבמל םיאכז תויהל תנמ לע

 םניאש םירחא םירצומ )ןולמ + הסיט( רוית תוליבח לש דבלב תושדח תונמזה •

 ,תונולמ ,בכר תרכשה :אמגודל עצבמב םיללכנ םניא ,ליעל טרופמכ רוית תליבח תרדגהב

  .רודיבו טרופס עוריאל םיסיטרכ

  .יאלמה רמג דע וא 10/03/2020 -ה דעו 03/03/2020 -ה ןיב לח הנמזהה דעומ •

 אל .דבלב 31/12/2020 ה דעו 01/07/2020 המ ולוחי ץראהמ תואיציה ידעומ •

 .הז םימי חווטמ הגירח לבקתת

  .רייאטראמס לש ינופלט גיצנ וא רייאטראמס רתא תועצמאב העצוב הנמזהה •

  לארשיב הפועתה הדשמ האיציב ןושאר הסיט עטקמ לולכל האיציה לע •

  .הנמזהה דעומב האולמב המלושו הסטרוכ הנמזהה •

  םיעסונ 50 :םומינימ תומכ •

 :םייללכ םיאנת

 .הליבחה יביכרממ דחא קר לטבל היהי ןתינ אלו דחיב ןולמהו הסיטה תא לולכי הנמזהה לוטיב

 :אבה ןפואב ןתניי השפוחה לוטיב רובע רזחה 100% •

 תועצמאב סקינפה תרבח לש העיסנ לוטיב חוטיב י"ע הסוכמ רזחההמ 80% §

 איהו )6131 ד"ת ,דול ,1 עבש תב 'חרמ( "יטנרג פירט" חוטיבה תונכוס

 וצחל האלמה הסילופל  .אבה רושיקב טרופמכ הסילופה יאנת לכל הפופכ

 http://bit.ly/3bPnzpn  >> ןאכ

 שומישל יוכיזכ רייאטראמס תרבח י"ע ומלשוי אלמה רזחהל םיפסונה 20% §

 ףקותב היהי רשא )תוליבח וא/ו תוסיט לע( רייאטראמס רתאב ידיתע

 .ותלבק םוימ םייתנשל

 סקינפה/יטנרגפירט תונכוס תוירחאבו ידי לעו הסילופה תוארוהל ףופכב היהי הסילופה שומימ •

   .חוטיב תרבח

 יטרפו םיעסונה יטרפ תא חוטיבה תונכוסל ריבעת רייאטראמס הסילופה תקפנה ךרוצל •

 .רומאכ םיטרפה תרבעהל המכסה ןתונ חוקלה שפונה תליבח וא הסיטה תשיכרב .העיסנה

 .ףתתשמה לש תידעלבה ותוירחאב הניה עצבמב תופתתשהה יכ ,תאזב םיכסמ ףתתשמה •

 וא/ו ףוג קזנ תוברל( קזנ לכ ןיגב תוירחאב ואשי אל ןמעטמ ימ וא/ו יטנרג פירט ,רייאטראמס •

 דחוימ ,יתאצות ,ףיקע וא רישי ,ףתתשמל ומרגיש האצוה וא ןדבוא ,דספה )ב"ויכו שפנ תמגוע

 עצבמה לש ויוניש וא/ו ,עצבמה לש ומויק ,עצבמה םע ןיפיקעב וא/ו ןירשימב םירושקה ,רחא וא



 וא/ו הבטהה םע רשקב וא/ו וב תופתתשהה יא וא תופתתשהל ,עצבמה לש ולוטיב וא/ו

  .הב שומישה

 תא לטבל וא/ו עצבמה תפוקת םות םרט עצבמה תא קיספהל תיאשר היהת רייאטראמס •

 וא/ו העיבת וא/ו הנעט לכ דומעת אל ףתתשמלו ,רחא דעצ לכב טוקנל וא/ו לילכ עצבמה

  .רומאה םע רשקב השירד

 יאכז אהי רשא ףתתשמ .רחאל הריבעהל ןתינ אלו תישיאו תימש איה הז עצבמב תואכזה •

 וא/ו  תוחמהל וא/ו ריבעהל יאשר אהי אל ,הז ןונקת תוארוהל םאתהב ,הבטהה תלבקל

 דצל הז ןונקת חוכמ ותוכז תא ,תרחא הבטה לכב אלו ףסכ הוושב אלו ףסכב אל ,הבסהל

  .אוהשלכ ישילש

 רייאטראמסו יטנרג פירט תורבחהמ תחא לכל חוקלה רשאמ עצבמב תופתתשהה םצעב •

 .תרחאה הרבחל ויטרפ תא ריבעהל

 ,ןפי ,שדלגנב, ןטסיקפ ,היזנודניא ,ודוה ,ןיס :םיאבה םידעיה טעמל םידעיה לכל ףקת עצבמה •

 ,היזלאמ, ןאטסינגפא ,קאריע ,תימורדה האירוק ,המרוב, דנליאת ,ןאריא ,םנטאיו, םיניפיליפ

 ,רומיט חרזמ, רופגניס ,סואל ,הידובמק ,הירוס ,הקנל ירס, תינופצה האירוק ,לפאנ, ןמית

 וא יטנרג פירטל .הילרטסואו םאלסוראד יינורב, גנוק גנוה ,ואקמ ,ןאווייט ,םייבידלאמ, ןטוהב

 .ידעלבה התעד לוקיש יפ לע וז המישרמ םידעי דירוהל וא ףיסוהל תוכזה הרומש רייאטראמסל

 רחאל ףסוותי הדעיו הדימב םג עצבמב ףתתשת הסילופ הל הקפונו העצובש הנמזה יכ רהבוי

 הנמזהה עוציב

  :תואצוה רזחה תלבקלו הסילופל םייזכרמ םיאנת

 .יאקירמא רלוד 20,000 לש ילאמיסקמ םוכסל דעו םיעסונ 12 דע חטבל ןתינ תחא הסילופב •

 עטקמ לש הארמהה דעומ ינפל תועש 12 דעו הנמזהה עוציב עגרמ הפקת רזחהל תואכזה •

 יפל תעצובמ )םוכסהמ 80% לש רזחה ךרוצל( חוטיבה תלעפה יכ רהבומ .ןושארה הסיטה

 יטנרג פירט רתאבו חוטיבה תסילופב םיעיפומש יפכ חוטיבה תרבח יאנת

  . www.tripguaranty.co.il תבותכב

 העיבת יספט דירוהל חטובמה לע חוטיבה תלעפהל יאנתכ יכ שרופמב רהבומ ,תאז םע •
 תרבחל איצמהל תאז םע דחיו הארמהה םרט תועש 12 דע םשיגהלו חוטיבה תרבח רתאמ

 שפונה תליבח לוטיב לע רייאטראמס תרבחל העדוה רסמש ךכל תירוקמ אתכמסא חוטיבה

 ל"אודה תועצמאב ,רייאטראמסל לוטיבה תעדוה תא רוסמל שי .העדוהה דעומ תוברל

   service@smartair.co.il תבותכל

 הסיטהו הדימב .חטובמה תמזויב איהש הביס לכמ םילוטיב רובע קרו ךא עצובי רזחהה •

 הפועת תרבח לש לוטיב אמגודל( חטובמה לש לוטיבה תמזוי ינפל וא/ו חטובמה י"ע אל הלטוב

 ,ןכ יפ לע ףא .ושכרנש םיתורישה רובע תואצוה רזחה ןתניי אל )ןוילע חכמ האצותכ וא

  .לכותש לככ ושכרנש םיתורישה יקפסמ רזחה לבקל תנמ לע לעפת רייאטראמס

 םהב תאשל בייחתה וא אשנ חטובמהש םימוכסהמ %80 רועישב היהי הסילופה יפ לע יופישה •

 לע ,רזחה 20% לש תפסות  .הסילופה יאנתל םאתהב לוכה ,שרדנכ לוטיב תעדוה לש הרקמב

 םיאנת םתוא יפ

 לש הרקמב ישילש דצמ םניגב רזחה לבקל יאכז חוקלהש םימוכס לע לח אל יופישה יכ רהבומ •

   .ותמזוימ לוטיב



 לכל ףופכבו "סקינפה" תרבחמ תורישי לבקתי ,ןימזמה יאכז ול םוכסהמ 80% ןיגב יופישה •

 20% ןיגב יופישה .מ"עב חוטיבל הרבח סקינפה לש "הסיט לוטיב חוטיב" תסילופ יאנת

 עצבמ םש לע יוכיזכ תורישי רייאטראמס תרבחמ לבקתי ןימזמה יאכז ול םוכסהמ םירתונה

 .)ותלבק עגרמ םייתנשל ףקותב היהיו( תינופלט הנמזהב וא רתאב ידיתע שומישל הנמזהה

 דעו ליעל וטרופש םיאנתב ודמעו רייאטראמסב ונמזוהש רויתה תוליבח תא קר הסכמ חוטיבה •

 .רייאטראמסל ןניגב םלושש ילאמיסקמה  םוכסל

 םרט ושענש תונמזהה ,איהש הביס לכמו תע לכב עצבמה תא קיספהל תיאשר רייאטראמס •

  .הנדבוכת עצבמה תקספה

 

 :ןימזמה תמזויב לוטיב לש הרקמב רזחהה שומימ ןפוא

 

 Service@smartair.co.il – רייאטראמס תרבחל ליימב העדוה ריבעי ותנמזה לטבל ןיינועמה ןימזמ

 לש הארמהה דעומ ינפל תועש 12 דע רייאטראמסל עיגהל העדוהה לע .הנמזהה רפסמ ףוריצב

  .ןושארה עטקמה

 םרט תועש 12 דע ליימב םריבעהלו חוטיבה תרבח רתאמ העיבת יספט דירוהל חטובמה לע ,ליבקמב

 הארמהה

 תאו לוטיבה לע אתכמסא חוטיבה תרבחל ריבעתו )ןולמ+הסיט( הליבחה תא לטבת רייאטראמס תרבח

  .ןימזמל תיפוסה לוטיבה תולע

 יוכיז ןימזמל חלשתו )ןימזמל תיפוסה לוטיבה תולעמ 20%( רזחהה תרתי תא םילשת רייאטראמס

  .יטנרג פירט חוטיבה תרבחמ םינותנה תלבקמ םוי 14 ךות חלשי יוכיזה .רתאב ידיתע שומישל

 

     !המיענ השפוח םכל תלחאמ רייאטראמס תרבח


