דורון עד  -שמאים ( )1997בע" מ
שמאות רכב ,רכוש ,צמ"ה ,אלמנטרי ומטוסים
פלאפון  572710-4-054טל 6723612-02 :פקס 6723527-02
גנרל פייר קניג  28ירושלים קומה 1
מען למכתבים :ת.ד  , 53424ירושלים 91533
doronad@gmail.com
ad.co.il-www.doron

ירושלים__/__/2022 :
מספרנו:

_______

לכ'
לקוח נכבד:
______________ _
נכבדי!

הנדון  :המסמכים הדרושים להגשת דרישה כספית לחברת ביטוח ו/או תביעה רגילה.
להלן פרוט המסמכים הדרושים להגשת הדרישה הכספית ,יש לסרוק את כל המסמכים בתוכנת
 Camscanner ,או תוכנה דומה ו/או בסורק מקצועי ,מסמכים שיוגשו בסריקה ירודה ,לא יטופלו ע"י
הנתבעים ,בנוסף העדיפות הינה לשלוח אלי את המסמכים במייל ,מסמכים שישלחו בווטצאפ ,לא
יטופלו בהקדם הנדרש.
להלן פרוט המסמכים הדרושים כדלקמן:
מס'
1

המסמך הדרוש
טופס התביעה

2

כתב מינוי שמאי

על פי החוק ,יש לחתום על כתב מינוי
שמאי.

3

כתב הסכמה למסירת מידע לרכב
ו/או לנהג

דרוש לחברת הביטוח כדי לבדוק פרטים
אודות עברו של הרכב כגון תאונות וכד'

4

טופס פרטי חשבון בנק

יש לצרף צילום המחאה – צ'ק מבוטל ו/או
אישור ניהול חשבון בנק.

הערות
במידה ויש ברשותך ביטוח מקיף ו/או צד ג',
יש להעביר את הטופס החתום למשרדנו
ולחברת הביטוח ולדרוש מחברת הביטוח
אישור אי הגשת תביעה מחברת הביטוח שלך
שאותו גם יש להעביר למשרדנו.

5

תצהיר עו"ד על כי לא היה ביטוח
מקיף לרכב
ביום התאונה

במידה ואין ברשותך ביטוח מקיף ו/או
ביטוח צד ג' ,עליך להמציא תצהיר מעו"ד
על כי לא היה ברשותך ביטוח מקיף ביום
התאונה.
בכבוד רב

דורון עד – שמאי.

לוטה :טפסים למילוי.

תאריך___/___/2022 :
לכ',
________________חברה לביטוח בע"מ,
הנדון :הסכמה למסירת מידע של רכב מס' ________ (להלן הרכב(.

 .1אני הח"מ __________ ,הרשום כבעל רכב שמספרו להלן ,במאגר משרד התחבורה,
מסכים בזאת כי משרד התחבורה יעביר ל ____________ :חברה לביטוח בע"מ באמצעות
איגוד חברות הביטוח בישראל  /מרכז הסליקה של חברות הביטוח בע"מ ,את כל המידע על
הרכב ועל בעליו  /הנוהג ברכב המצוי במאגר כלי הרכב של משרד התחבורה .הסכמתי ניתנת
לצורך בירור תביעתי כלפיכם.
תאריך
מס' תעודת זהות
חתימת בעל הרכב
____/___ 2022
____________
____________
 .2תצהיר אני :בעל הרכב הרשום _____________ :מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי לא עבר
הרכב תאונה כלשהיא היכולה להשפיע על ירידת ערכו בעת שזה היה ברשותי ובבעלותי.
ו/או תאונות מתאריכים________________________________________________ :
 .3הנדון :הסכמה למסירת מידע על נהג( ,להלן הנהג).
אני הח"מ ,הנהג ברכב שלגביו הוגשה תביעה לתגמולי ביטוח לפי פוליסת ביטוח רכב )רכוש(
ו/או לפי
פקודת הנזיקין ,מסכים בזאת כי משרד התחבורה ,התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
יעביר
לחברת הביטוח הנ"ל אליה הוגשה התביעה ,באמצעות איגוד חברות הביטוח ,את המידע על
רישיון
הנהיגה שלי הנדרש לאור הפוליסה האמורה ו/או לפי פקודת הנזיקין והמצוי במאגר נתוני
הנהגים
שברשות המשרד.
הסכמתי ניתנת לצורך בירור תביעתי כלפיכם.

תאריך
___/___/2022

שם
__________

כתובת הנהג
____________________

מס' תעודת זהות
____________

מספר הרכב
___________

מס' רישיון הנהיגה של הנהג.
חתימה __________
________________

תאריך____/___/2022:
לכ',
________________חברה לביטוח בע"מ,
הנדון :הסכמה למסירת מידע של רכב מס' ________ (להלן הרכב).
אני הח"מ __________ ,הרשום כבעל רכב שמספרו להלן ,במאגר משרד
התחבורה ,מסכים בזאת כי משרד התחבורה יעביר ל ____________ :חברה
לביטוח בע"מ באמצעות איגוד חברות הביטוח בישראל  /מרכז הסליקה של חברות
הביטוח בע"מ ,את כל המידע על הרכב ועל בעליו  /הנוהג ברכב המצוי במאגר כלי
הרכב של משרד התחבורה.
הסכמתי ניתנת לצורך בירור תביעתי כלפיכם.
תצהיר אני :בעל הרכב הרשום _____________ :מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי
לא עבר הרכב תאונה כלשהיא היכולה להשפיע על ירידת ערכו בעת שזה היה
ברשותי ובבעלותי .ו/או תאונות מתאריכים__________________________:
חתימת בעל הרכב

מס' תעודת זהות

תאריך

_______________

________________

__/__/2022
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ירושלים___/__/2022:
'לכ
________
חברה לביטוח בע"מ
נכבדי!
הנדון  :כתב מינוי שמאי רכב
מס' הרכב
שם המבוטח  /בעל הרכב
תאריך האירוע
מספר הפוליסה
מס' התביעה

הריני להודיעכם כי בהתאם להוראות חוזר המפקח על הביטוח  2007-1-8מתאריך 29-04-
, 2007
להלן"( :החוזר"(.
אני ממנה בזאת את השמאי דורון עד מרחוב גנרל פייר קניג  28ירושלים טל054- :
, 4572710
מ.ר  , 377לבצע הערכת נזק לרכב הנ"ל ולערוך שומה עבורי .
הריני לאשר בזאת כי הובהר לי שהנני רשאי לבחור שמאי מרשימת שמאי החוץ של חברת
הביטוח,
או לחילופין שמאי אחר – ובהתאם לכך יחולו הוראות החוזר.
המבוטח:
תאריך

שם המבוטח

חתימה

__________

_____________

______________

