
 

 

 שירות כתב

 מקוריות ופנסים צד מראות שבר כיסוי

 (מתאים מנוי לרכישת כפוף)

 לא חל על רכב מייבוא אישי

 כתב השירות הנ"ל נמכר ללא מעורבות חברת ביטוח

 האחריות על השירות תחול על חברת ממסי שרותי דרך וגרירה בע"מ

 

 לרכב ביחס וזאת (להלן כהגדרתם) ופנסים מראות הם להלן כמפורט השירותים יינתנו שלגביהם הרכב חלקי

.תקף מנוי נרכש שלגביו  

  הגדרות .1

 "(.החברה: "גם להלן) מ"בע וגרירה דרך שירותי ממסי – ממסי .א

 .תקף מנוי בעל – המנוי בעל .ב

 או/ו מורשה ביטוח סוכן ידי על המוצע למחיר בהתאם לגביו התמורה מלוא ששולמה מנוי – תקף מנוי .ג

 הנקובה השירות לתקופת ובכפוף מנוי תעודת לגביו וניתנה מ"בע וגרירה דרך שרותי ממסי חברת

  .המנוי בתעודת

 יינתנו שלגביו הרכב ופרטי המנוי בעל שם את, היתר בין, הכוללת ממסי מטעם תעודה – מנוי תעודת .ד

 .זה שירות כתב מכוח שירותים

 בלתי חלק הםש ובלבד, המראה ומכלול המראה בית לרבות ,הרכב של החיצוניות הצד מראות - מראות .ה

 (מצלמות כולל לא).הרכב יצרן ידי על והותקנו מהרכב נפרד

 .הרכב יצרן ידי על והותקנו מהרכב נפרד בלתי חלק שהם ובלבד, הרכב ומחווני פנסי - פנסים .ו

 ביטוח בפוליסת כהגדרתו הביטוח למקרה בהתאם הרכב של מראות או לפנסים פולש סדק או שבר – נזק .ז

 .תחרותי או אתגרי ספורט במסגרת ושלא הררי או/ו סלעי בשטח ושלא ישראל בתחומי שנגרם הרכב

 יובא באמצעותו ואשר, בישראל ישיר יבואן יש ליצרן אשר (בלבד טון 4 עד) ומסחרי פרטי רכב - הרכב .ח

 .המנוי בתעודת רשומים ופרטיו הרכב

 ועד 08:00 משעה חג וערבי שישי ובימי 17:00 השעה ועד 08:00 משעה' ה עד' א בימים - עבודה ימי .ט

 .בישראל רשמיים חג וימי שבתות כוללים אינם העבודה ימי ,ספק הסר למען .12:00



 

 

 כתב מכוח שירותים מתן לצורך ממסי עם מוקדמת התקשרות על חתמו אשר מוסכים –שירות כי/ךמוס .י

  .   www.memci.co.il בכתובת ממסי של האינטרנט באתר עת בכל מפורטים המוסכים. זה שירות

 :להלן כמפורט החלפים סוג לפי יחושב – החלק של השוק מחיר .יא

 .הרכב יבואן י"ע שמפורסם כפי, החלק של המחירון מחיר - חדש מקורי חלק

 מוסכם מחירון בכל או מ.ר.מ בתוכנת מפורסם שהוא כפי, החלק של המחירון מחיר – חדש תחליפי חלק

  .ניהםימב הגבוה לפי יםהשמא איגוד של אחר

 כמפורט, חדש חלק ממחיר 50% בשיעור תחושב שעלותו משומש תחליפי או מקורי חלק – משומש חלק

 .לעיל

 .04.06.1967 ביום שהיה כפי ישראל מדינת שטח - הירוק הקו .יב

 

 תוקף .2

 המאוחר לפי התשלום ממועד עבודה ימי 7 בתום או מנוי תעודת הפקת עם יחל השירות כתב תוקף .א

 .חודשים 12 ולמשך, מביניהם

 ממסי. נוספים חודשים 12 -מ תפחת שלא לתקופה תעשה המנוי תוקף הארכת – המנוי תוקף הארכת .ב

 .דעתה שיקול פי על המנוי תוקף את לחדש שלא רשאית

 

 השירות מהות .3

 שניזוק חלקה החלפתל המנוי בעל זכאי יהא, שירותיםה תקופת במהלך נגרם אשר, נזק של במקרה .א

 בתחומי) הארץ ברחבי הפרוסים השירות ממוסכי לאחד ממסי ידי על שהופנה לאחר רק וזאת, ברכב

 .בדרום אילת ועד בצפון מכרמיאל( הירוק הקו

, (ממסי של הבלעדי דעתה שיקול פי על) לרכב המתאים מקורי חלק באמצעות תבוצע החלק החלפת .ב

, חוק כל לדרישות ובהתאם, ברכב המוחלף חלקל דומים ואיכות טיב בעל יהיה המחליף שהחלק ובפרט

  .דין פי-על הנדרשים תקן ותו תקנה

 בטרם ממסי של השירות למוקד פנה מטעמו מי או המנויש, בכך מותנה זה שירות כתב פ"ע הכיסוי .ג

 .ממנה השירות את וקיבל, התיקון

 



 

 

 והתחייבויותיו המנוי בעל הצהרת .4

 :כדלקמן, ומתחייב מצהיר המנוי

  .כשירים או/ו תקינים או/ו שלמים הרכיבים היו לתוקף המנוי כניסת טרם .א

 פרטי לרבות, שלו הביטוח סוכן באמצעות או/ו מטעמו מי באמצעות או/ו ידו על שנמסרו הפרטים .ב

 .ונכונים מלאים הם, הלקוח ופרטי הרכב

 והוא, לחברה פנייה בכל ועניין דבר לכל המנוי בעל של ושליחו נציגו הוא המנוי של הביטוח סוכן .ג

 או/ו טענה כל למנוי תהא לא וכי המנוי בפרטי שינוי כל על לחברה מוומטע בשמו להודיע מוסמך

 .כך בגין החברה כנגד תביעה או/ו דרישה

 .לחברה המנוי בין חוזה מהווים ותנאיו השירות כתב .ד

 וזו לממסי זו זכות ממחה הוא לרכיבים הנזקים בגין כלשהו' ג מצד החזר לקבל זכאי שהמנוי ככל .ה

 . שלישיים צדדים כנגד בנעליו להיכנס רשאית תהיה

 השירות קבלת .5

 אל המנוי יפנה(, להלן' ה בפרק כמפורט זה בכיסוי המפורטים החריגים למעט) נזק של מקרה בכל .א

 בתחתית מצויים ממסי עם ההתקשרות פרטי יתר) 5202* בטלפון ממסי של השירות מוקד

 שבו מהמועד שעות 24 מ יאוחר ולא האפשרי השירות למוקד הנזק קרות על להודיע המנוי על .(העמוד

 .הנזק קרות על נודע

 של פעילות אין ,ספק הסר למען 17:00-08:00 השעות בין 'ה עד' א בימים פועל השירות מוקד

 .בישראל רשמיים חג וימי שבתותב המוקד

 :להלן המפורטים והפעולות המועדים תוך ,זה שירות כתב לתנאי בהתאם ויבוצע יוענק השירות .ב

 רישיון תצלום את השירות למוקד להעביר עליו החברה של השירות למוקד המנוי בעל פניית בעת .1

 המלאים והפרטים שיוןיהר צילום קבלת לאחר שרק יובהר. שניזוק חלקה פרטי את ולמסור הרכב

 החלקים החלפת לצורך השירות למוסך הרכב הגעת מועד המינוי עם יתואם זה בסעיף כמפורט

 .הרלבנטיים

 פרטי את ולמלא השירות ממוסכי לאחד לפנות המנוי יוכל, השירות למוקד פניה לאחר, לחלופין .2

 . השירות במוסך ישירות הרישיון צילום את ולמסור האירוע

 ממועד עבודה ימי( שלושה) 3 עד החלפה הטעון החלק את השירות למוסך לספק מתחייבת ממסי .3

, ל"מחו חלקים להזמנות פרט, המאוחר לפי השירות למוקד הפניה או השירות למוסך הרכב הבאת



 

 

 6 בסעיף לאמור ובכפוף ההסדר למוסך הרכב הבאת לאחר, המנוי לבעל הודעה תימסר כך שלגבי

 .להלן

 לתקן המנוי בעל על, החלק את להתקין מאפשרים אינם אשר, פח נזקי קיימים המנוי לרכבש ככל .4

 .זה שירות בכתב כמפורט השירות לקבלת זכאי יהיה מכן לאחרו תחילה הפח נזקי את

 ובלבד, דעתה שיקול לפי וזאת, התיקון לביצוע אישור מתן לפני נזק כל לבדוק הזכות קיימת לממסי .5

 . לעיל שצוינו השירות ממועדי תחרוג שלא

  ותרופות הפרות .6

ת לספק מטעמה מי או ממסי תוכל לא בו מקרה בכל .א ב א כי ש הר ך הנדר מי 7 תו ם י קי ס , ע

ט ה  פר קר מ אין ל ת ש נו מי ל במלאי הנדרש הרכיב של ז אן ש בו  ממסי או הרשמי החלפים י

סי קשורה חברה או מ מ סי קשורה חברה או ממסי ידי על ל"מחו יוזמן וזה ל מ מ שר, ל בי א ג  ל

ך סר כ מ ל תי ע מנוי לב ה ה ע חר הוד א תו ל ע סך הג מו ת ל רו ה, שי הי מנוי י  ה

אי ש ר ר חו ת לב ח א ת מן ב פו לו ח ת ה או   :הב

 .זה כיסוי לתנאי בהתאם רכיב לספק תוכל מטעמה מי או ממסיש עד הנדרש הזמן את להמתין .1

 הניזוק החלק של השוק מחיר לפי כספי פיצוי, מטעמה מי או מהחברה עסקים ימי 14 בתוך לקבל .2

 תקרת כי ,מודגש ספק הסר למען. קבלה או חשבונית בהצגת מותנה ,מ"ומע התקנה עלות כולל

 7 בסעיף כמפורט עצמית השתתפות בניכוי ,₪ 2,500 של המרבי הסכום על תעלה לא הפיצוי

 .להלן

 

 עצמית השתתפות .7

 :כדלקמן עצמית השתתפות דמי המנוי בעל ישלם, זה כיסוי פי על שירות קבלת של מקרה בכל .א

 ₪ 180 של סך – לשירות הזכאי הרכב לכלי המנוי בתקופת ראשון נזק עבור .1

 ₪ 300 – לשירות הזכאי הרכב לכלי המנוי בתקופת שני נזק עבור .2

 ₪ 450 – לשירות הזכאי הרכב לכלי המנוי בתקופת שלישי נזק עבור .3



 

 

 עלות שבין ההפרש את לממסי המנוי ישלם, ₪ 2,500 של הסך על עלה החלק של השוק שמחיר ככל .ב

 ₪.  2,500 לבין החלק

 שפורסם המדד לבין הידוע המדד שבין ליחס בהתאם ישתנו זה בכיסוי הנקובים עצמית ההשתתפות דמי .ג

 המרכזית הלשכה שמפרסמת" לצרכן מחירים מדד" - מדד זה לעניין. המנוי דמי תשלום לפני סמוך

 .לסטטיסטיקה

 

 אחריות .8

 ככל .ההחלפה/ התיקון מיום חודשים 3 של לתקופה אהי הוחלף או/ו שתוקן החלק כלפי ממסי אחריות .א

 .ממסי של השירות למוקד לפנות המנוי בעל על תוקן או שהוחלף חלקב תקלה התתגלשנ

 או/ו במעשה אינו תוקן או שהוחלף חלקה של הנזק או/ו התקלה שמקור ממסי ידי על יקבעשי ככל .ב

 .המנוי בעל מטעם( נוספת) עצמית השתתפות תשלום ללא הנזק יתוקן המנוי בעל של מחדל

 

 השירותים למתן חריגים .9

 בעל את מזכה אשר מקרה כל או חבלני עפיגו ,איבה פעולת, מלחמה של כתוצאה או במהלך .א

 .1961 – א"התשכ, פיצויים וקרן רכוש מס חוק פי על הפיצוי הרכב

 .מטעמו מי או/ו המנוי ידי על מכוון מעשה, פלילי עשהמ .ב

 על ניתן בגינו נזק על הפיצוי אשר מקרה ובכל, שיטפון, הצפה, אדמה רעידת לרבות טבע נזקי .ג

 .ישראל מדינת חוקי פי

 .בשלמותו הרכב גניבת של מקרה כלב .ד

 הרשמי הרכב יבואן מוסכי י"ע המראה כיול בהוצאות תישא וגם או אחראית תהיה לא ממסי .ה

 שידרשו ככל

 ו השירות במוסך שניזוק החלק בהצגת מותנה זה שירות כתב כי בזאת מובהר ספק הסר למען .ו

 : הבאים במקרים החלפה מכסה אינו

 .אישי ביבוא שיובא לרכב .1

 דהייה או/ו החלק עובי דרך פולשים שאינם סדקים או/ו שריטות קיימות שבו במקרה .2

 .החלק של בלאי או/ו



 

 

 .מכנים או/ו חשמליים ומנועים מנגנוניםל תקלות .3

 המשמש רכב, מונית, זעיר אוטובוס לרבות, בשכר נוסעים להסעת משמש הרכב כלי .4

 .תפעולית להחכרה או להשכרה

 משרד או משטרה ידי על מהכביש שהורד רכב או/ו שנתי רישוי עבר לא הרכב כלי .5

 . הנזק קרות בעת בתוקף רכב ורישיון חובה ביטוח ללא או/ו התחבורה

 .כיאות הורכב שלא או/ו נשבר בטרם לחלוטין שלם היה לא אשר לחלק נזק .6

 ידו על שהורשה מי או/ו מטעמו או/ו השירות מקבל ידי על זדון בכוונת נזק .7

 .פלילי אירוע במסגרת או/ו ברכב להשתמש

  .הרשמי היבואן או היצרן של הטכני מפרטל בהתאם הותקנו שלא רכיבים .8

 או/ו החשמליים המנועים או/ו במנגנונים חשמליים קצרים בשל חלקים החלפת .9

 .מהאירוע ישירה כתוצאה נובעים אינם אשר, מכניים

 או/ו הרכב ביטוח בפוליסת הכיסוי לתקופת חופפת אינה במנוי השירותים תקופת .10

  .ממסי מטעם חלקים תקינות בדיקת אין ולרכב הרכב של החובה לתעודת

 או/ו הררי או/ו סלעי שטח שאינה סלולה בדרך שנגרם נזק בגין רק יינתן השירות .11

 .בלבד הירוק הקו ובשטחי תחרותי, אתגרי ספורט במסגרת שלא

  כספי והחזר ביטול תנאי .10

 .להלן המפורטים תנאיםל בהתאם זה שירות כתב לבטל רשאי מנוי בעל .א

( ל"הנ השירות כתב ביטול אם ובין הרכב ביטוח פוליסת ביטול במסגרת אם בין) ביטול הודעת .ב

: ל"הדוא לכתובת או 03-5605314: שמספרו פקסל בכתב ההודעה בשליחת תיעשה

Service@memci.co.il. 

 לשירותים זכאי יהיה לא המנוי ובעל המנוי תוקף יבוטל מסיבמ הביטול הודעת קבלת במועד .ג

 .בממסי הנהוג למחירון בהתאם תמורה תיגבה אלו שירותים שיצרוך וככל זה שירות כתב מכוח

  

 זכאי אינו המנוי בתקופת( ומראות פנסים/ שמשות/ דרך.ש) ממסי שירותי את שצרך מנוי .ד

 .ביטול של במקרה כספי להחזר

 



 

 

 יחולו (ומראות פנסים/ שמשות/ דרך.ש) ממסי שירותי נצרכו בטרם יבוטל שהמנוי במקרה .ה

 :הבאות ההוראות

 

 לבעל יושבו המנוי דמי – לתוקף המנוי כניסת של המועד לפני ימים 10 עד שיבוטל מנוי .1

 .נוסף חיוב ללא המנוי

 מועד לאחר ימים 14 ועד לתוקף המנוי כניסת מועד לפני ימים 10-מ החל שיבוטל מנוי .2

 ח"ש 10 של בסך מנוי הקמת עלות בניכוי למנוי יושבו המנוי דמי -לתוקף המנוי ניסתכ

מי)" קמת ד ם מנוי ה תי ח פ  "(.מו

ל שיבוטל מנוי .3 ח ף המנוי כניסת מועד לאחר ימים 15-מ ה ק תו  זכאי יהיה המנוי -ל

 הקמת עלות בניכויו שנותרה התקופה יתרת מתוך המנוי דמי של היחסי החלק של להחזר

מי)" ח"ש 35 של בסך מנוי קמת ד ך"(, מנוי ה א א ת ל חו מי פ ת מד מ ק  ה

מנוי ל  .ה ל מנוי, האמור אף ע ט בו ך שי תו ה ב פ קו ל ת ם 3 ש שי  חוד

ני פ ם ל ף סיו ק מנוי תו אי יהיה לא ה כ ר ז חז ה פי ל ס ה כ קר מ ל ב  ש

ל טו  . בי

 כיסוי היה בהם הימים לכמות יחסי באופן יעשה המנוי הקמת דמי ניכוי לאחר ההחזר גובה .ו

  .בתוקף

 . ממסי בידי הביטול הודעת מקבלת עסקים ימי 21 בתוך ישולם ההחזר .ז

 ערבות .11

 בשיעור . נאמן ערן ד"עוה בידי בנאמנות המופקדת אוטונומית בנקאית בערבות מובטח זה שירות כתב ביצוע

.ממסי של תקף מנוי בעלי כלל ולטובת ומראות פנסים שירות מכתבי ממסי מהכנסות אחוז 5  

 
 השירות לכתבי כלליים תנאים

 

  המנוי נשוא הרכב החלפת .א

 



 

 

, בתוקף המנוי שתקופת עת בכל ,אחת פעם, המנוי נשוא הרכב את להחליף רשאי הנך ממסי כמנוי .1

 .עלות ללא

 ובתמורת החברה אישור לאחר רק תיעשה כיסוי תקופת באותה"( שניה החלפה)" נוספת החלפה .2

 . ההחלפה הוצאות לכיסוי₪  35 בסך תשלום

 יחולו למכוניתך ביחס ממסי של וחובותיה זכויותיה, זה שירות כתב פי על והתחייבויותיך הצהרותיך .3

  .החדשה המכונית על

 

  מנוי דמי והחזר מנוי ביטול .ב

 

 :להלן לאמור בהתאם לממסי ישירות ששולמו המנוי דמי את תשיב ממסי, מנוי ביטול של קרהבמ

 .מלא החזר – לתוקף המנוי כניסת טרם מנוי בביטול .1

 דמי₪  10 בניכוי מלא החזר – השירותים לתקופת הראשונים הימים 14 -ה במהלך מנוי בביטול .2

 .עסקה ביטול

 בגין ביטול דמי₪  35 בניכוי, נוצלה שטרם המנוי לתקופה בהתאם ההחזר יחושב – אחר בביטול .3

 .להשיבן ניתן שלא עלויות

 אחד במסגרת לשירות זכאותו את המנוי מימש בו מקרה בכל כי יובהר, לעיל האמור אף על .4

  .המנוי דמי יוחזרו לא, זה שירות בכתב המכוסים השירותים

 

 השירות כתב פי על התחייבויות ותוקף המנוי תקופת .ג

 

 .המנוי בתעודת המפורטים לתאריכים בהתאם הנה השירותים תקופת .1

 .הוצאתו לאחר ימים 10 לתוקף יכנס רטרואקטיבית שהוצא ממנוי שנובע ממסי כיסוי .2

 .נוספות שירות תקופות או לתקופה המנוי את לחדש חייבת אינה ממסי .3

 לקבל ממסי יכולה וכן נימוקים במתן שתחויב מבלי אחר או זה רכב כמנוי לקבל לסרב רשאית ממסי .4

 .מראש המנוי עם הוסכם שהדבר בתנאי מסוימות בהגבלות או בהסתייגות כמנוי רכב

 במקרה. יום 21 של מוקדמת בהודעה נימוקים במתן שתחויב מבלי המנוי את לבטל רשאית ממסי .5

, המקורית התקופה תום עד שנשארה לתקופה בהתאם המנוי דמי של יחסי בחלק המנוי יזוכה כזה

  .ביטול דמי ניכוי ללא

 

  והתחייבויותיו המנוי הצהרות .ד

 

 :מצהיר המנוי .1

 סוכן באמצעות או במישרין ידו על שנמסרו אלה הם המנוי בתעודת המפורטים הרכב פרטי כי .א

 .נכונים אלה פרטים וכי הביטוח



 

 

 .להם ובכפוף ל"הנ הפרטים על בהסתמך בהסכמתו נערך זה שירות כתב כי לו ידוע .ב

 .ממסי לבין בינו חוזה מהווי ובתנאיו השירות כתב כי .ג

 .להפעלה וניתן תקין הרכב ממסי עם התקשרות בשעת כי .ד

 מממסי ומראש לכך מוקדם אישור קבלת ללא, שירות קבלת לצורך אחר לגורם שפניה ידוע כי .ה

 את לקבל זכאי היה אם גם ,אחר תשלום בכל או ,מהם חלק או, הוצאות בהחזר אותו תזכה לא

 .אליה פונה היה אילו מממסי השירות

 תקף נהיגה ברישיון מחזיק אינו או/ו שנה 24 -מ למעלה בן אינו המנויו שבמידה מובהר כי .ו

  .חליפי רכב לספק מחובתה פטורה תהיה ממסי, משנתיים יותר במשך

 על אחר מגורם שירות לקבל יוכל, 4.א בסעיף מהאמור חריגה של שבמקרה לו ידוע כי .ז

 ממסי ממחירון יותר לא אך, להם זכאי שהיה השירותים בגין הוצאות החזר ולקבל אחריותו

 השירות במתן ביטול על( האחר מהגורם השירות הזמנת לפני) לממסי שהודיע ובלבד, שבתוקף

 .ה.2.ב לסעיף בהתאם ממסי ידי על

 :כדלקמן מתחייב המנוי .2

 מממסי רכב שירותי לקבל לכך זכאי שאינו מי מכל למנוע כדי סבירים זהירות באמצעי לנקוט .א

 .בשמו או המנוי עבור

 לתת חייבת ממסי תהא מהם שכתוצאה אירוע או מעשה למניעת סבירים זהירות באמצעי לנקוט .ב

 .רכב שירותי לך

 שתקבל מקרה בכל ממסי חשבון לפי המכונית לגרירת שהוציאה ההוצאות את לממסי להחזיר .ג

 .גרירה אותה ביצוע עבור כלשהו' ג מצד שיפוי או פיצוי

 .ל"כנ כספים קבלת על לממסי להודיע .ד

 שהוא כל' ג מצד לך המגיעות ל"הנ הגרירה הוצאות את ובמקומך בשמך לגבות לממסי לאפשר .ה

 .הכספים אותם את לגבות ממסי של כוחה את ליפות מסכים הינך כך ולשם

 לשירות זכאי היה לא כי שיסתבר במידה לו ו/שסופק ים/השירות הוצאות את לממסי להחזיר .ו

 .ביטולו או המנוי תוקף קיצור עקב

 .זה שירות בכתב כמפורט התחייבויותיך שאר כל את לקיים .ז

 הזמין. מכנית מבחינה להפעלה ניתן שהרכב בעת רכב שירותי מלהזמין להימנע .ח

 מתן לפני מכנית מבחינה להפעלה היה ניתן שהרכב קבע השירות ונותן שירות המנוי

 הפעלת בגין, ממנו 20% של ובהנחה ממסי מחירון לפי בתשלום המנוי יחויב, השירות

 .סרק


