כתב שירות :משלים לשירות "בחירת שמאי" לרכב
מנוי יקר,
מנוי שירות שמאות לרכב של חברת "הדסים" נועד להקנות לך ,בעל המנוי ,שקט נפשי בעת שימוש

ברכבך ,ומעניק למנוי זכות המבוטח לבחור שמאי פרטי עד לגובה .₪ 702
רכישת מנוי שירות לבחירת שמאי רכב הינה בהתאם לכתב השירות.
מסמך זה הינו כתב השירות המפרט את כלל התנאים הקשורים לשירות הנרכש.

 .1תנאי כתב השירות:
 1.1תנאי לרכישת המנוי הינו רכב על שם בעל המנוי ו/או בת זוגו.
 1.2השימוש במנוי הינו חד פעמי.
 1.3המנוי יכנס לתוקף  7ימים מיום התשלום בפועל (היום הקובע הינו יום התשלום בבנק) ויהיה
בתוקף לשנה מיום התשלום.
 1.4למרות האמור בסעיף  1.3לעיל ,חידוש מנוי יכנס לתוקף ביום התשלום.
 1.5המנוי הנו אישי ואינו ניתן להעברה לאחר .
 1.6מובהר בזאת כי ,ביטול מנוי לאחר התשלום לא יזכה את בעל המנוי בהחזר כספי כלשהו.
 1.7חברת הדסים שומרת לעצמה את הזכות שלא לחדש מנוי לתקופה נוספת על פי שיקול דעתה
הבלעדי וללא צורך במתן נימוק ,כל עוד הודיעה על כך לבעל המנוי בכתב לקראת סיום תקופת
המנוי.

 .2הצהרת בעל המנוי :
 .2.1פרטי הרכב אשר נמסרו על-ידי בעל המנוי נכונים .
 .2.2בעת רכישת המנוי ו/או חידושו הרכב בגינו הופק כתב שירות נמצא בבעלותו של בעל המנוי וכי
הרכב תקין וכשיר לנהיגה .

 .3החלפת או מכירת רכב :
 .3.1כתב שירות זה על כל תנאיו יחול על הרכב החדש ,והכל בהתאם לאמור להלן.
 .3.2על מחזיק כתב השירות להודיע לחברת הדסים במישרין ובכתב על מכירת הרכב ו/או על החלפתו
ברכב אחר ולצרף אישור בעלות לרכב החדש.
 .3.3המנוי ייכנס לתוקף מיד עם קבלת ההודעה כאמור בחברת הדסים וקבלת המסמכים כנקוב
בסעיף  3.2לעיל.
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 .3.4לא הודיע ו/או לא צירף המנוי לחברה את פרטי הרכב החדש אשר בבעלותו לא יהיה זכאי
לשירות כנקוב בכתב השירות.
 .3.5החלפת רכב מחייבת מתן הודעה בכתב והחזרת שובר המנוי המקורי על-מנת שיופק
למנוי שובר מנוי חדש הכולל את פרטי הרכב המוחלף  .תוקף המנוי יהא ליתרת התקופה הנקובה
לרכב הקודם.
 . 3.6מכירת הרכב (ללא החלפתה) מחייבת מתן הודעה בכתב והחזרת שובר המנוי המקורי .המנוי לא
בתוקף לבעלים החדש של הרכב.

 .4הפעלת השירות:
.4.1

זכות המבוטח לבחור שמאי עד לגובה ;₪ 702
היה ובעל המנוי חפץ לערער על ההערכה שניתנה ע"י "שמאי בית" מחברת הביטוח ,רשאי
בעל המנוי לפנות לשמאי פרטי מטעמו אשר יבצע בדיקה ויגיש דו"ח שמאות נגדי לחברת
הביטוח .תקרת ההחזר למנוי הינה עד גובה .₪ 702

 .5הצטרפות למועדון הלקוחות "הדסים שירותי בריאות ,רכב ודירה בע"מ":
כתב שירות זה בתוקף בכפוף לחברות במועדון הלקוחות "הדסים שירותי בריאות ,רכב ודירה בע"מ".
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