
 פרטי צד שלישי פרטי המבוטח  
 __________________________ש� בעל הרכב  ___________________________ש� בעל הרכב 

 _______________________________כתובתו  _______________________________כתובתו 
 _____________________________טלפו� ' מס _____________________________טלפו� ' מס

 _____________________________הרכב ' מס ___________________________תארי� מקרה 
 _____________________________סוג הרכב  _________________________________שעה 

 ___________שנת יצור  _____________________כתובת מקו� המקרה 
 ____________________________הביטוח ' חב _____________________________הרכב ' מס

 ______________________________כתובתה  _____________________________סוג הרכב 
 ___________________________הפוליסה ' מס ___________שנת יצור 

 ______________________________ש� הנהג  ____________________________הביטוח ' חב
 _______________________________כתובתו  _____________________________ש� הסוכ� 

 _____________________________טלפו� ' מס ___________________________הפוליסה ' מס
 _____________________________ש� הסוכ�  ______________________________ש� הנהג 
 _______________________________כתובתו  _______________________________כתובתו 

  ספח למסירת פרטי� במקרה של תאונה   _____________________________טלפו� ' מס 
  .לי רכבובמקרה של תאונה בה ניזוק כ, ת להשלי� את הפרטי� המסומני� בספח ולמסר� לנהג המעורב/בחלק זה הנ� מתבקש

 נהג+נוסעי�' מס שילדה' מס רשו�' מס תעודה' מס פוליסה' מס
_____________________ _______________ ________________ __________________    ___________ 

  _____________________________ש� המבוח 
 __________________________________________________________________________כתובתו 

  
  
  
  

  )ה מודפסי� למעלה/ת שפרטיו/ה המבוטח/ת אינו/ת  ימולא ג� כאשר הנהג/נהג/ ת /פרטי המבוטח
 __________________בבית ' טל ________________________________________ש� הנהג 
 ________________בעבודה ' טל _________________________________________כתובתו 

 חתומת הנהג שעת התאונה תארי� התאונה מקו� התאונה
________________________________   ____\____\____    ____:____ �___________________ 

   

 פרטי צד שלישי פרטי המבוטח  
 __________________________ש� בעל הרכב  ___________________________ש� בעל הרכב 

 _______________________________כתובתו  _______________________________כתובתו 
 _____________________________טלפו� ' מס _____________________________טלפו� ' מס

 _____________________________הרכב ' מס ___________________________תארי� מקרה 
 _____________________________ סוג הרכב _________________________________שעה 

 ___________שנת יצור  _____________________כתובת מקו� המקרה 
 ____________________________הביטח ' חב _____________________________הרכב ' מס

 ______________________________כתובתה  _____________________________ סוג הרכב
 ___________________________הפוליסה ' מס ___________שנת יצור 

 ______________________________ש� הנהג  ____________________________הביטח ' חב
 _______________________________כתובתו  _____________________________ש� הסוכ� 

 _____________________________טלפו� ' מס ___________________________הפוליסה ' מס
 _____________________________ש� הסוכ�  ______________________________ש� הנהג 
 _______________________________כתובתו  _______________________________כתובתו 

  ספח למסירת פרטי� במקרה של תאונה   _____________________________טלפו� ' מס 
  .במקרה של תאונה בה ניזוק כלי רכבו, ת להשלי� את הפרטי� המסומני� בספח ולמסר� לנהג המעורב/בחלק זה הנ� מתבקש

 נהג+נוסעי�' מס שילדה' מס רשו�' מס תעודה' מס פוליסה' מס
_____________________ _______________ ________________ __________________    ___________ 

  _____________________________ש� המבוח 
 __________________________________________________________________________כתובתו 

  
  
  
  

  )סי� למעלהה מודפ/ת שפרטיו/ה המבוטח/ת אינו/ת  ימולא ג� כאשר הנהג/נהג/ ת /פרטי המבוטח
 __________________בבית ' טל ________________________________________ש� הנהג 
 ________________בעבודה ' טל _________________________________________כתובתו 

 חתומת הנהג שעת התאונה תארי� התאונה מקו� התאונה
________________________________   ____\____\____    ____:____ �___________________ 

 

  

  אי� במת� פרטי� אלו משו� הודעה או התחייבות כלשהיא כלפי�
  ת או חברה/נהג, ת/מטע� המבוטח

  אי� במת� פרטי� אלו משו� הודעה או התחייבות כלשהיא כלפי�
  ת או חברה/נהג, ת/מטע� המבוטח

  ספח לקבלת פרטי�
  ,ה/ת נכבד/נהג/ת /מבוטח

  :אנו מבקשי� שתמלא את הפרטי� כמפורט מטה, במקרה של תאונה בה מעורב רכב אחר

  ספח לקבלת פרטי�
  ,ה/ת נכבד/נהג/ת /מבוטח

  :אנו מבקשי� שתמלא את הפרטי� כמפורט מטה, במקרה של תאונה בה מעורב רכב אחר


