תקנון החזר הפרש עלות פוליסות הביטוח מקיף" -עשית תאונה איווקס תשלם"
בנוסף לאמור ,בהסכם ההתקשרות ובהזמנה בין הלקוח לבין חברת  AWACSמשווקת מערכת למניעת תאונות דרכים מבית
( sdsלהלן :החברה) ,יהיה זכאי הלקוח להטבה שתפורט כדלקמן.
הגדרות:
הלקוח  -אדם אשר התקשר עם החברה לצורך רכישת מערכת למניעת תאונות דרכים ,והמערכת הותקנה ברכבו.
תאונת דרכים -תאונה שבה מעורב כלי רכב אחד לפחות הנמצא בתנועה.
אירוע ביטוחי  -תאונת דרכים שאירעה ללקוח באשמת הנהג תוך כדי נסיעה קדימה באמצעות כלי הרכב ופגיעה בכלי רכב אחר
בתנועה לחילופין במקרה של תאונת דרכים שאירעה בשל סטיית הרכב מנתיב (להלן :האירוע הביטוחי).
מהות ההטבות למתקיני המערכת:
במקרה של אירוע ביטוחי כהגדרתו לעיל בסכום העולה על  ₪ 20,000כולל מע"מ בכפוף לאמור בתקנון זה ,יהיה זכאי הלקוח
להחזר תשלום הפרש העלות בין פוליסות ביטוח המקיף עד לסכום 2000ש"ח ,וזאת בתוך  12חודשים ממועד ההתקנה ,הכל
בכפוף לאמור בתקנון זה (להלן :ההפרש בעלות הפוליסות ו-הטבה).
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ההטבה ניתנת על ידי החברה ללקוח אשר רכש ישירות מהחברה מערכת וזו הותקנה ברכבו החל ממועד .31.12.2018
רכישת המערכת באמצעות מפיצים שונים אינה תזכה את הלקוח במתן ההטבה.
ההטבה תינתן רק במקרה של אירוע ביטוחי כמוגדר לעיל.
ההטבה לא תינתן במקרה של פגיעה ברכב חונה.
האירוע הביטוחי מכוסה על פי תנאי הפוליסה של הלקוח.
חברת הביטוח הכירה בנזק ושילמה ללקוח את תגמולי הביטוח .במידה וחברת הביטוח החליטה שלא לפצות את הלקוח
בגין האירוע הביטוחי לא תחול ההטבה והחברה לא תשפה את הלקוח.
ההפרש בעלות הפוליסות – ההפרש נובע בגין התוספת לפרמיה הנובעת מהגשת התביעה לחברת הביטוח בגין האירוע
הביטוחי כפי שהוגדר בתקנון זה .היה וללקוח תיגרם תאונה אשר אינה עונה להגדרת האירוע הבטיחותי לא יהיה זכאי
הלקוח לקבלת ההטבה.
ההטבה אינה כוללת עלית מחירים שחלה בשוק הביטוח ושאינה נובעת עקב האירוע הביטוחי כמוגדר בתקנון זה .ויובהר,
ההטבה לא כוללת פיצוי שאינו נובע מהאירוע הביטחותי בלבד כהגדרתו לעיל ,לרבות אך לא רק החלפת חברת
ביטוח/סוכן ו/או שינוי במצב המשפטי ו/או הוספת או שינוי נהגים ו/או החלפת הרכב ו/או שינוי כתובת מגורים וכיוצ"ב.
ניצול ההטבה מוגבל לאירוע ביטוחי אחד בלבד.
ההטבה תקפה ל  12 -חודשים ממועד התקנת המערכת ברכב הלקוח.
ההטבה תשולם ללקוח בכפוף להצגת חוות דעת שמאי מוסמך ,לפיה יקבע כי עסקינן באירוע ביטוחי מעל  ₪ 20,000כולל
מע"מ.
ההטבה תשולם ללקוח לאחר העברת מסמכים ביחס לאירוע הביטוחי .החברה רשאית לדרוש כל אסמכתא ביחס לאירוע
הביטוחי ,היה ויסרב הלקוח להעביר אסמכתאות כאמור רשאית החברה לשלול את מתן ההטבה בכפוף לשיקול דעתה
הבלעדי וללקוח לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בענין.
ההטבה תשולם ללקוח תוך  60ימי עסקים מיום קבלת כל האסמכתאות.
החברה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את מתן ההטבה ולשנות את תנאיה.
היה וללקוח חוב כספי לחברה ,רשאית החברה לקזז מסכום השיפוי את החוב הכספי שחב הלקוח לחברה ,נכון לאותה
העת ,ובכפוף לכל דין.
אין כפל מבצעים.
ההטבה תינתן אך ורק ביחס ללקוחות אשר התקינו את המערכת החל מיום .31.12.2018

