
  

  התקנת מיגון ברכב/הפנייה לבדיקת
  2006 דצמבר

  ,נכבדי
ביטוח רכבך מפני גניבה מותנה בקיום מיגון נאות כפי . אנו שמחים על בחירתך להימנות על ציבור לקוחותינו

אל ,  השעות הקרובות48בתוך , פנות טלפוניתל, לפיכך, הנך מתבקש. שנקבע על ידי חברתנו ואנשי מקצוע
לתיאום מועד לבדיקת המיגון הקיים ברכבך או , בהתאם לסוג המיגון המותקן ברכבך  ,אחת מתחנות השירות

פוינטר או רב בריח בהתאם ,בעלי מערכות איתור יופנו אך ורק לאיתוראן(.השלמת מיגון על פי הצורך/להתקנת
 נא לפנות בהתאם למתקינים המפורטים - 71ה ורמת המיגון הנדרשת במיד). למערכת המותקנת ברכבם

  ).בהגדרת רמת המיגון בצידו האחורי של הטופס
  

 :לבירור תחנת השירות הקרובה ניתן להתקשר לטלפון
 )71כולל רמה  (1-800-272-222 -" רשת איתוראן"
 : באמצעות-" המרכז הישראלי למיגון"
  )71כולל רמה (*2606או   03-5579555פוינטר "מוקד . א
  )71כולל רמה (1-800-350-555" בריח-רב"מוקד . ב

  :27עד רמת מיגון 
  1-800-30-10-11" יוזב"מוקד מיגון ארצי . ג
 1-800-44-90-00משה בס ובניו . ד

  ,בכבוד רב
 מ"חברה לביטוח בע הפניקס 

  

 תאריך סוכן' מס טלפון שם הסוכן    

 

 שם המבוטח   
 .פ.ח./ז.ת' מס ם משפחהש שם פרטי

    

 מיקוד עיר 'מס רחוב
 כתובת

 קומות__  בבנין  בן __ בקומה  �. קומות___ קומת קרקע  בבנין  בן  בבית פרטי או ב �: הנוהג ברכב בדרך קבע מתגורר

   

 טלפונים
 טלפון נייד ון בעבודהטלפ טלפון בבית

 

    

 פרטי הרכב
 שנת ייצור דגם הרכב יצרן הרכב מספר רישוי

 

 מספר פוליסה
  רמת מיגון 

 נדרשת

 

 

  

  ת המיגון מעבר לדף ראה טבלת רמות והגדרו-לנוחיותך 

 
  ללקוח אישור             מ"הפניקס חברה לבטוח בע: לכבוד 

  

  03-7141199 לפקס מספר ל .י.ל מכל שאר הטפסים יש להעביר .  03-5571386 לפקס להעביר טופס החתום על ידי רשת איתוראן יש 
  

  :תאריך   :שם המבוטח
  

  

  
 הקף בעיגול האפשרות המתאימה

 :רישוי' כי ברכב מס, זאת לאישור
  
 

 :הערות מפוצל דיזל מקורי משבת מנוע
מתגורר בקומת  במידה והנוהג ברכב בדרך קבע

רטי יש להוסיף לוח מקשים למניעת קרקע או בבית פ

    :יצרן .שימוש במפתחות גנובים

   :דגם 

 למשאיות ואוטובוסים  טון4לרכב פרטי ומסחרי עד 

30 50 70 71 72 90 91 92 

  קיים מיגון תקין המתאים 
  לרמת המיגון

 44 33 22 11 ←←←←)הקף בעיגול הרמה המתאימה(→→→→ 

   

 ):X סמן (טופל בתחנת השרות

 "רשת איתוראן"-����

 "משה בס ובניו "-����"     בריח-רב"-����

  "יוזב "-����"        פוינטר"-����
 

  :חותמת התחנה
 : חתימת הבודק
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   טון4רמות מיגון לרכב פרטי ומסחרי עד 
  

   :אחת מהמערכות הבאותכיסוי כנגד סיכוני פריצה וגניבה מותנה בקיום  30
  .מערכת אזעקה או למשבת מנוע מתוצרת חברת רב בריח המחובר מנעול רב בריח או משבת מנוע

 .שמישים ומופעלים בכל עת שהרכב אינו מאויש, כלשהם שנקבעו כאמור יהיו תקיניםפריטי מיגון 

50  
  
  
  
  
  :*הערה
 

   :אחת מהמערכות הבאותכיסוי כנגד סיכוני פריצה וגניבה מותנה בקיום 

  . במנועי בנזין בעלי מערכת הזרקהמשבת מנוע מפוצל .1

  ).קרבורטור( בעלי מאייד  במנועי בנזיןלנועל מכסה תא מנוע המחובר משבת מנוע .2

  . במנועי דיזלמשבת מנוע דיזל .3

 .י המבטח" שאושר עמשבת מנוע מקורי .4
ור לעיל התקן נגד שימוש במפתחות מיש להתקין בנוסף לא, לגבי מבוטחים הגרים בקומות קרקע ובבתים פרטיים

  .גנובים

 . בכל עת שהרכב אינו מאויששמישים ומופעלים, פריטי מיגון כלשהם שנקבעו כאמור יהיו תקינים

  ,50אחת מהמערכות המפורטות ברמת מיגון כיסוי נגד פריצה וגניבה מותנה בקיום  70
  . התקן נגד שימוש במפתחות גנוביםבתוספת

 .שמישים ומופעלים בכל עת שהרכב אינו מאויש, פריטי מיגון כלשהם שנקבעו כאמור יהיו תקינים 

לכלי :שולל תנועה מקורי המותקן על ידי יצרן הרכב ובנוסף אחת מהמערכות הבאות תנה בקיוםגניבה מופריצה ונגד ככיסוי  71
 לכלי רכב מתוצרת טויוטא.  המותקנת על ידי היבואן או נציגוVSI-1פולקסואגן וסיאט מערכת ,סקודה,רכב מתוצרת אודי

 55-י רכב מתוצרת הונדה מערכת הונדהלכל.  מתוצרת גיל קאר המותקנת על ידי היבואן או נציגוGMS מערכת ויונדאי 
 המותקנת על ידי היבואן באמצעות 9-לכלי רכב מתוצרת מזדה מערכת קוברה . המותקנת על ידי היבואן או באמצעות תדר

 המותקנת על ידי  1נץ / triple-s מערכת, ביואיקו, שברולט, אופל, סוברו, דייהו,  לכלי רכב מתוצרת דיהטסו.חברת קוברה

בואן או באמצעות היהמותקנת על ידי  IRON PCלכלי רכב מתוצרת פגו וסיטרואן מערכת  , באמצעות אדי מערכותיבואן או
לכל סוגי .  רדיו מרס,  המותקנת על ידי היבואן באמצעות רב בריחranis aלכלי רכב מתוצרת רנו ניסן מערכת  .נור סקיור

ידת ניתוקים חשמלית מוגנת המנוטרלת באמצעות לוח מקשים הרכב כספת פלדה המורכבת על גבי מתנע הרכב והמכילה יח
או שולל תנועה מפוצל המורכב משתי יחידות נפרדות ועצמאיות המנוטרל באמצעות . Iron Codאו    Super safeכדוגמת 

  . המוגנים בכיסוי מתכת או כספת או  תמנון או עטלף Sharkקוד אישי כדוגמת 
  .שמישים ומופעלים בכל עת שהרכב אינו מאויש,  יהיו תקיניםטי מיגון כלשהם שנקבעו כאמוריפר

מערכת קוד , כיסוי כנגד  סיכוני פריצה וגניבה מותנה בקיום שולל תנועה מקורי   על ידי יצרן הרכב בהליך הרכבתו ובנוסף 72
י חברת הביטוח אישי למניעת שימוש במפתחות גנובים השולט על יחידת ניתוק מוסלקת וכספת מתכת המאושרת על יד

  .המונעת יכולת החלפת מחשב ניהול המנוע

 .שמישים ומופעלים בכל עת שהרכב אינו מאויש, פריטי מיגון כלשהם שנקבעו כאמור יהיו תקינים

 פעילה מערכת איתור, ובנוסף ,50אחת מהמערכות המפורטות ברמת מיגון כיסוי כנגד סיכוני פריצה וגניבה מותנה בקיום  90

  .מאוישן נגד שימוש במפתחות גנובים והמחוברת אל מוקד הכוללת התק
 . בכל עת שהרכב אינו מאוישים ומופעלשמישים, טי מיגון כלשהם שנקבעו כאמור יהיו תקיניםיפר 

91  
  
  
  

           או
                       

  ,50אחת מהמערכות המפורטות ברמת מיגון כיסוי נגד פריצה וגניבה מותנה בקיום 
  :סף אחת מהמערכות הבאותובנו

ובנוסף משלבת אליה , מאוישהמחוברת אל מוקד , י לוח מקשים או שלט קוד"הנשלטת ע, )ראשית(מערכת איתור פעילה 
  . נוספת לגיבוי הפועלת במקביל וללא קשר אל המערכת הראשית פעילהמערכת איתור

והשולטת על יחידת ניתוקים , מאוישרת אל מוקד המחוב, הנשלטת על ידי לוח מקשים או שלט קוד, מערכת איתור פעילה
. העלוקה מבצעת ניתוק חשמלי באחת ממערכות הפעולה או ההפעלה של מנוע הרכב ומערכותיו". עלוקה"להלן , מרוחקת

  .בין העלוקה לבין מערכת האיתור לא יהיה קשר חוטי ייעודי. העלוקה תותקן במקום נסתר ותוגן באמצעות מעטה מתכת
 . בכל עת שהרכב אינו מאוישים ומופעלים שמיש,גון כלשהם שנקבעו כאמור יהיו תקיניםטי מייפר 

  ,50אחת מהמערכות המפורטות ברמת מיגון כיסוי נגד פריצה וגניבה מותנה בקיום  92
ל והשולטת ע, מאוישהמחוברת אל מוקד , הנשלטת על ידי לוח מקשים או שלט קוד, )ראשית(מערכת איתור פעילה , ובנוסף

העלוקה מבצעת ניתוק חשמלי באחת ממערכות הפעולה או ההפעלה של מנוע הרכב ". עלוקה"להלן , יחידת ניתוקים מרוחקת
בין העלוקה לבין מערכת האיתור לא יהיה קשר חוטי . העלוקה תותקן במקום נסתר ותוגן באמצעות מעטה מתכת. ומערכותיו

  . לגיבוי הפועלת במקביל וללא קשר אל המערכת הראשית נוספת פעילה ייעודי ומשולבת אליה מערכת איתור
 . שהרכב אינו מאויששמישים ומופעלים בכל עת, טי מיגון כלשהם שנקבעו כאמור יהיו תקיניםיפר

  

  רמות מיגון למשאיות ואוטובוסים
למערכת  המחובר משבת מנוע: אחת מהמערכות הבאותכיסוי כנגד סיכוני פריצה וגניבה מותנה בקיום  11

   .מנעול רב בריח מתוצרת חברת רב בריח לידית ההילוכים ובנוסף אזעקה
 .שמישים ומופעלים בכל עת שהרכב אינו מאויש, פריטי מיגון כלשהם שנקבעו כאמור יהיו תקינים

  :אחת מהמערכות הבאותכיסוי כנגד סיכוני פריצה וגניבה מותנה בקיום  22
 ביטכונית מערכת מסוג או ובנוסף מערכת אזעקה 2004 מטקס- מקסימערכת מסוג או שולל תנועה מקורי

 safeמערכת מסוג פוינטר  או   ובנוסף מערכת אזעקהMEDמערכת מסוג  או  מקסירנהובנוסף מערכת מסוג
  .CODE IRONמערכת מסוג או  הכוללת לוח מקשים

 .ו מאויששמישים ומופעלים בכל עת שהרכב אינ, פריטי מיגון כלשהם שנקבעו כאמור יהיו תקינים

   :אחת מהמערכות הבאותכיסוי כנגד סיכוני פריצה וגניבה מותנה בקיום  33
, MEDמערכת מסוג  או  ביטכוניתמערכת מסוג  או 2004מטקס - מקסימערכת מסוג או  שולל תנועה מקורי

   .CODE  IRONמערכת מסוג או  Safe   מערכת מסוג או ובנוסף מערכת אזעקה
  .התקן נגד שימוש במפתחות גנובים הכוללת לה  פעימערכת איתורובנוסף 

 .שמישים ומופעלים בכל עת שהרכב אינו מאויש, פריטי מיגון כלשהם שנקבעו כאמור יהיו תקינים

   : המערכות הבאות4בקיום כל כיסוי כנגד סיכוני פריצה וגניבה מותנה  44
 או 2004מטקס -רכת מסוג מקסיניתן להתקין מע, במקום שולל תנועה מקורי(* שולל תנועה מקורי .1

 .)Iron Code  מערכתאוSafe או מערכת מסוג פוינטר MED   מערכת מסוג ביטכונית או מערכת מסוג
 .מערכת איתור פעילה הכוללת התקן נגד שימוש במפתחות גנובים .2
 .עלוקה .3
 .מערכת איתור נוספת לגיבוי .4

 .שמישים ומופעלים בכל עת שהרכב אינו מאויש, פריטי מיגון כלשהם שנקבעו כאמור יהיו תקינים
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