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 תקופת המנוי הינה בהתאם לתאריכי התוקף בפוליסת הביטוח ובלבד שאין מדובר בתוספת.1
.הרחבה של פוליסת הביטוח
10  כיסוי "שגריר" שנובע מתוספת הרחבה לפוליסת הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר שחלפו.2
. זאת ובלבד שהכיסוי לא הוצא רטרואקטיבית,ימים מיום הוצאת הכיסוי
. "שגריר" אינה חייבת לחדש את המנוי לתקופה או תקופות שרות נוספות.3
. "שגריר" רשאית לסרב לקבל כמנוי משאית זו או אחרת מבלי שתחויב במתן נימוקים.4
 "שגריר" רשאית לקבל משאית כמנוי בהסתייגות או בהגבלות מסוימות בתנאי שהדבר הוסכם.5
.עם המנוי מראש
. יום21  "שגריר" רשאית לבטל את המנוי מבלי שתחויב במתן נימוקים בהודעה מוקדמת של.6
 במקרה כזה יזוכה המנוי בחלק היחסי של דמי המנוי בהתאם לתקופה שנשארה עד תום התקופה.7
.המקורית
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מנוי מצהיר ומתחייב כדלקמן:
כי פרטי המשאית המפורטים הם אלה שנמסרו על ידו במישרין או באמצעות סוכן/חברת הביטוח וכי פרטים
אלה נכונים.
כי המשאית נושאת המנוי נמצאת בחזקתו ,כשירה לנסיעה ולא הייתה מעורבת בתאונה שנזקיה טרם
תוקנו.
כי מובהר בזאת שבמידה ולא תינתן משאית חלוקה חלופית כתוצאה מכך שהמנוי אינו בן למעלה מ24-
שנה ו/או אינו מחזיק ברשיון נהיגה תקף במשך יותר משנתיים ,תפעל "שגריר" בהתאם לאמור בסעיף ג'
 12לעיל.
כי כתב השרות ותנאיו מהווים חוזה בינו לבין "שגריר".
כי ידוע לו שהמנוי הינו אישי ואינו נתן להעברה.
כי ידוע לו שפנייה לגורם אחר לצורך קבלת השרות ,ללא קבלת אישור מוקדם לכך ומראש מ"שגריר" לא
תזכה אותו בהחזר הוצאות או חלק מהן או בכל תשלום אחר גם אם היה זכאי לקבל את השרות מ"שגריר"
אילו פנה אליה.
להחזיר לשגריר את הוצאות השרות/ים שסופק/ו לו ,במידה שיסתבר כי לא היה זכאי לשרות עקב קיצור
תוקף המנוי או ביטולו.
כידוע לו שכל הסכומים המפורטים בכתב שרות זה צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע לחודש
.01.05.2010
מותנה ברכישת הכיסוי ,בהתאם לפוליסת הביטוח ובכפוף לסעיף ו' לעיל.
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