תאריך_________ :

לכבוד
ליברה חברה לביטוח בע"מ

הנדון :הסכמה למסירת רכב לאחסנה
תביעה מס':
אירוע מיום:
רכב מספר :
שם המבוטח :
פוליסה מספר:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

____________
_______/____/
____________
____________
____________

א י הח"מ ,המבוטח בליברה חברה לביטוח בע"מ )להלן":החברה"( ,המחזיק/ה ברכב שמספרו:
___________ )להלן" :הרכב"( ,ותן בזאת הסכמתי להעברת הרכב לאחס ה במגרש על פי ה חיית
השמאי.
א י מתחייב/ת להוציא מהרכב את חפצי האישיים ומערכת השמע בלבד )בת אי שאי ה מהווה חלק
אי טגרלי מהרכב( וכן כל מכשיר חיוב כגון פסקל ,דלקן  ,פזומט וכד'.
א י מתחייב/ת לא לפרק מהרכב כל חלק שהותקן על ידי יצרן הרכב ו/או יבואן הרכב כפי שהוגדר במפרט
הרכב ו/או בטופס הזמ ת רכב של היבואן.
א י מתחייב/ת להודיע למפעיל כביש  6על ביטול מ וי לרכב  ,במידה וקיים ,טרם העברת הרכב לאחס ה
כאמור.
ה י מסכים/מה שהרכב יימצא באחס ה עד לברור סופי של תביעתי וקביעת החברה עמדתה ביחס
לתביעתי לקבלת תגמולי ביטוח בגין האירוע שב דון )להלן "תקופה אחס ה"(.
ידוע לי כי העברת הרכב לאחס ה כאמור לעיל ,אי ה מהווה שום הודאה ו/או הסכמה ו/או הכרה בחבות
חברת הביטוח ביחס לתביעתי ו/או ביחס לגובה ה זק ש גרם לטע תי בעקבות האירוע ה דון.
א י מתחייב/ת לא לבצע כל פעולה רישומית במשרד הרישוי בגין או בקשר לרכב.
במידה והחברה תידחה את תביעתי  ,ה י מתחייב/ת לפ ות את הרכב מהמגרש לרשותי ועל חשבו י בפרק
זמן שלא יעלה על  7ימים מיום קבלת הודעה מהחברה ו/או מהמגרש .במידה ולא אפ ה את הרכב במועד
האמור ה י מתחייב/ת לשלם למגרש דמי אחס ה בגין כל יום איחור .
ה י מתחייב בזאת לשאת בכל זק ו/או אובדן שיגרמו לרכב ו/או לחברה ו/או למגרש במידה ודרישת
פי וי הרכב לא תיע ה במועד.
ולראיה בא ו על החתום:

שם בעל הרכב______________ :

עד )שם מלא( ________________ :

ת.ז_____________________: .

ת.ז_______________________ :.

חתימה ___________________:

חתימה _____________________:

תאריך____/____/____ :

תאריך____/____/____ :

