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 אישור בדיקת מיגון

 פרטי מבוטח .א

 מיקוד   עיר   מס' רחוב  ם מבוטחש

______  _______   _________ ________  

 והמיגון הקיים וצע לביטוחפרטי הרכב המ .ב

  סוג הרכב שנת ייצור  יצרן/דגם  מספר רישוי  מספר פוליסה

________  _________  ________  ______   פרטי  מסחרי 
 
 

 סוג הניתוק דגם קיים הותקן רכיב מיגון
     שולל תנוע מקורי

     מערכת אזעקה
     לוח מקשים ועלוקה

ב בעובי כספת אלומיניום למחשב הרכ
 מ"מ לפחות 4

    

מערכת איתור המחוברת למחשב 

 SAVE /MAXהרכב 

    

     מערכת איתור פעילה
     מערכת איתור נוספת לגיבוי

     אחר, פרט:
 

 קוד קשר למערכות איתור :___________________________
 

____________ וכראיה פורטה על ידי  הריני לאשר כי ברכב מותקנת ומופעלת כראוי מערכת מיגון המתאימה לרמה
 תכונות המערכת בטבלה לעיל.

 
 חותמת התחנה  חתימה הבודק שם תחנת המיגון  רשת המיגון  תאריך בדיקה

 
____________ ____________ _____________ ___________  ______________ 

 
 

 ד:! את בדיקת המיגון יש לבצע באחת מן הרשתות הבאות בלבמבוטח יקר
 03-5578888פוינטר   1800-27-22-22איתוראן  1-800-350-555רב בריח   077-4015200סייף קאר 

 
 

 רמות המיגון בחברת ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ
 

 מלל רמת מיגון רמת מיגון חדשה

 לא נדרש מיגון 1

מערכת איתור המחוברת למחשב  משבת מנועי מקורי+ 47
המערכת  MAXאו פוינטר   SAVEהרכב מסוג איתוראן 

 מחוברת למוקד ולמבוטח מנוי פעיל בחברת האיתור
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משבת מנוע מקורי +אימובילייזר בתקשורת דיגיטלית  57
)עלוקה( המבצע ניתוק אחד נטרול באמצעות לח מקשים 

 או שלט קוד.
העלוקה ומחשב הרכב ימוגנו בכספת אלומיניום בעובי  

מפני החלפתו מ"מ לפחות המגנה על מחשב הרכב 4
 וננעלת על ידי ברגים נגזרים ושקועים.

משבת מנוע מקורי / ייעודי לדיזל + מערכת איתור פעילה  67
המבצעת ניתוק אחד לפחות. המערכת מחוברת למוקד 

 ולמבוטח מנוי פעיל בחברת האיתור

משבת מנוע מקורי/ייעודי לדיזל+ מערכת איתור פעילה +  77
קה( המבצע ניתוק אחד לפחות אימובילייזר דיגיטלי )עלו

,נטרול באמצעות לוח מקשים או שלט קוד המערכת 
 מחוברת למוקד ולמבוטח מנוי פעיל בחברת האיתור

משבת מנוע מקורי / ייעודי לדיזל + מערכת איתור פעילה  87
המבצעת ניתוק אחד לפחות+ מערכת איתור נוספת לגיבוי 

בחברת  המערכות מחוברות למוקד ולמבוטח מנוי פעיל
 האיתור

 
 

משבת מנוע מקורי/ייעודי לדיזל+ מערכת איתור פעילה +  97
אימובילייזר דיגיטלי )עלוקה( המבצע ניתוק אחד לפחות 

,נטרול באמצעות לוח מקשים או שלט קוד+ מערכת 
איתור נוספת לגיבוי. המערכות מחוברות למוקד ולמבוטח 

 מנוי פעיל בחברת האיתור

או ייעודי לדיזל + מערכת איתור  משבת מנוע מקורי 107
מערכות איתור  2פעילה המבצעת ניתוק אחד לפחות+

נוספות לגיבוי המערכות מחוברות למוקד ולמבוטח מנוי 
 פעיל בחברת האיתור 

 או

אימובילייזר מקורי/ייעודי לדיזל+ מערכת איתור פעילה + 
אימובילייזר דיגיטלי )עלוקה( המבצע ניתוק אחד לפחות 

מערכות  2אמצעות לוח מקשים או שלט קוד+ ,נטרול ב
 איתור נוספות לגיבוי

המערכות מחוברות למוקד ולמבוטח מנוי פעיל בחברת 
 האיתור
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