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טופס הפניה לבדיקת מיגון עבור משאית שערכה מעל ₪100,000

תאריך:

מספר פוליסה

שם המבוטח

מספר רישוי

קוד דגם

שם יצרן ודגם

שנת יצור

1. פרטי הרכב לבדיקה

רמת מיגון 2: רכבים מ 100,000 ₪ ועד 199,999 ₪ כולל ציוד נילווה המובנה על המשאית:
שולל תנועה יעודי לדיזל מסוג - ביטכונית / מקסימטקס הכוללת מערכת נעילת תא נהג / מד /סלקה /סייף קודהכוללת ניתוק סולר+מערכת נעילת 

תא נהג - כל המערכות מופעלות באמצעות קוד הפעלה / אימובילייזר מקורי ובנוסף עלוקה המופעלת באמצעות לוח מקשים.
ובנוסף מערכת איתור פעילה המחוברת למוקד מאויש 24 ש’ ביממה מופעלת ע”י שלט קוד או לוח מקשים וממומשקת אל שולל התנועה.

רמת מיגון 3: רכבים מ-200,000 ₪ ועד 399,999 ₪ כולל ציוד נילווה המובנה על המשאית:
רמת מיגון 2 ובנוסף: מערכת איתור לגיבוי עם תיל ממעיד המתריעה בזמן חבלה במערכת האיתור הראשית ומוסלקת בנפרד. במידה ומותקנת מערכת 

.GPRS כולל יכולת קבלת התראה כנגד ניסיון שיבוש מערכות RF חובת קיום מערכת איתור לגיבוי בטכנולוגית ,GPRS איתור ראשית בטכנולוגית

רמת מיגון 4: רכבים מ 400,000 ₪ ועד 799,999 ₪  כולל ציוד נילווה המחובר על המשאית
רמת מיגון 3 ובנוסף: מערכת איתור פעילה הכוללת יחידת זיהוי משתמש מורשה אשר תוצמד אל מפתחות הרכב בכול זמן הנסיעה ותאפשר תיעוד 

 GPRS,( ורישום, וכן מערכת איתור לגיבוי פעילה עם תיל ממעיד המחובר למערכת הפעילה. על המערכת להיות בשתי טכנולוגיות שידור: לוויני וקרקע
RF( ובאפשרותם לדוח למוקד מבצעי על ניסיונות שיבוש המערכת, ומחוברת אל חברת האיתור 24 ביממה

רמת מיגון 5: רכבים מ 800,000 ₪ ומעלה התיחסות באופן פרטני לכל משאית באישור בחברה בלבד

3. רמת המיגון נדרשת

הריני מאשר כי ברכב הנ"ל קיימת רמת המיגון הנדרשת כמפורט מעלה, בסעיף 3 דלעיל.

שעה תאריך    שם הבודק / מתקין:      

חתימה וחותמת המתקין

5. אישור בדיקת מיגון

2. הנחיות למבוטח:

נא לפנות לביצוע בדיקה והשלמת מיגון אצל מתקין 
מורשה של חברת קש חתמים בינלאומיים בלבד.

להלן מספרי הטלפונים של מתקינים מורשים:

רשימת מתקינים מורשים
איתוראן
פוינטר

סקיילוק )רב בריח(
טרפילוג

1-22222-55
03-9399020
08-9424242

074-7500900

כלים מעל 200,000 ₪ יבדקו רק לאחר קבלת הפניה מחש מידע בע”מ )חיים קופל( בלבד 077-5350630-

אישור תקינותהותקןקייםשם המערכת
שולל תנועה יעודי לדיזל עם קוד הפעלה, ביטכונית, מאד, מקסימטקס, סייף, )כולל נעילת תא נהג(
אימובילייזר מקורי ובנוסף עלוקה המופעלת באמצעות לוח מקשים וממושקת אל מערכת האיתור

לוח  או  ע"י שלט קוד  מערכת איתור פעילה המחוברת למוקד מאויש 24 שעות ביממה המופעלת 
מקשים וממושקת אל שולל התנועה

מערכת איתור לגיבוי עם תיל ממעיד המקושרת למערכת הפעילה ומסולקת באופן נפרד
מערכת איתור לזיהוי משתמש ע"פ רמת מיגון 4.

חל איסור להתקין מערכות איתור המבוססות על מערכת איתור לוויני בלבד, חובה תוספת מערכת 
RF עם תיל ממעיד

שינוי קוד אישי של הקודן
Traffilog Smart / Traffilog Active / Traffilog Pro

4. הוראות לבודק / מתקין:
עליך לבדוק ולבצע השלמת מיגון ע”פ הגדרת המיגון הנדרש כפי שהובאה לעיל, נא לפרט את המיגון הקיים / הותקן 

בהתאם למפורט בטבלה ולאשר את תקינותו.


