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אין לעשות כל . וכל הזכויות עליו שמורות בע"מ דרייב מי לחברת שייך הכלול במסמך זה המידע
אלא , לכל גורם שלישי, כולו או מקצתו, או למוסרו ואין להעתיק, או בתוכנו אמורשימוש במידע ה
 .בע"מ דרייב מי חברת ע"י בכתבאם אושר הדבר 

 1עמוד 

 

 משפחהלהגנה משפטית  -כיסוי 
 ם ועובדותנתוני

ים מידי שנה מתאונות שונות, רשלנות רפואית, מחלות ועוד, אנשים נפגעאלפי : תביעות נזיקין

 או במשרד.במרחב הציבורי  ,רכוש בביתגוף או וחשופים לנזקי 
 ויותר.₪  10,000 -עלות חוות דעת רפואית, והוצאות המשפט יכולים להגיע ל* 
 

מקרים מגיעים לבתי משפט לתעבורה  120,000 -ל מעל: רות תעבורה ותאונות דרכיםעבי

אלפי הרוגים ו יש מאותמטיביים לחלוטין(. מעבירות התעבורה מבוצעות ע"י נהגים נור 80% -כ) .בשנה
ובתי המשפט לתעבורה  ,בדרכים את האכיפה מגבירהמשטרת ישראל  .שנהבצועים בתאונות דרכים פ

  הענישה!את  מחמירים
 ם.אלפי שקליעשרות גיע ליכול לה)דין פלילי( "ד לתעבורה השכ"ט עו -במקרה של אירוע * 
 

 מטילות , והןע"י חברות הביטוח או צד ג' מסיבות שונות נדחות חד צדדיתרבות נזיקין תביעות 

 .(נדחות!מהתביעות  30% -)לדוגמא: סיעודי כ על הכיסויים מגבלות רבות

 .התהליךאת  נכוןבכדי למצות  חשוביםרופא מומחה ואחרים,  "דחווביטוח, חה במומליווי עו"ד, 

 בשל העלויות הגבוהות!מחליטים שלא לתבוע  ואעל ייצוג משפטי  מוותריםרבים 
 

 !לכל אחד: זה יכול לקרות לדעת חשוב
 .והוצאות המשפט לעוה"ד עדר תקציביאל תוותרו על הזכויות שלכם בשל ה

 

 השירות
הגנה כיסוי מאפשר לכם אשר  ,'למשפחההגנה משפטית 'נקרא השירות חדשני ם אנו מציעי

בבתי מלא משפטי , כולל יעוץ וייצוג תעבורהדיני  וכן רכושוגוף  ןקיינז בתחומי משפטית מקיפה

 להלן:בעיקרי השירות כמפורט , לשם קבלת פיצוי ת הביטוח או צד ג'ומול חברמשפט, 
 

 בבית ו/או במשרד. נזקי רכוש ✓
 )תאונה אישית, תאונת תלמידים, תאונת עבודה וכד'(. ותתאונכתוצאה מנזקי גוף שנגרמו לכם  ✓
 )אבחון, ניתוח, לידה, טיפול לקוח וכד'(. רפואית תרשלנומ כתוצאהנזקי גוף שנגרמו לכם  ✓
  .(ועוד , סיעודיות קשותמחל)ניתוחים, השתלות,  פוליסות הביטוח דתביעות כנג ✓
 . תעבורה עבירותבבמקרה בו תואשמו בבתי המשפט מלא טי קבלת יעוץ וייצוג משפ ✓

 עלויות
 

פי מספר נזיקין ותעבורה ל - ללקוח מורחבשירות  מפרטעבור: לחודש כולל מע"מ ₪  39 ●
 .בבעלות הלקוח( אחדנזיקין, תעבורה ותאונות דרכים של הלקוח לפי מספר ת.ז., וכלי רכב  כיסוי מלא) ת.ז.

פי מספר ל נזיקין ותעבורה - למשפחה מורחבשירות  מפרט :רעבולחודש כולל מע"מ ₪  59 ●
 בן/בת הזוג והילדיםוכן גם  ,הלקוח לפי מספר ת.ז. נזיקין, תעבורה ותאונות דרכים של כיסוי מלא) ת.ז.

 (.של המשפחה כלי רכבשני ועד המתגוררים בבית ההורים, 

 .כמפורט להלןליווי משפטי מלא ל כיסוי תקבלו, 'משפחההגנה משפטית ל'מרגע הצטרפותכם לשירות 
 

 סיכום
בפריסה . את השירות מלווים עורכי דין מומחים בתחומם בנושאים אלו, עבורכם חשובכיסוי מדובר ב
 .נזיקיןהו שנים בתחומי התעבורה 53ועד  5 מעלבעלי ניסיון של ארצית, 

 

 פלייר מצורףגם ראו 
מנת להסדיר את  על - צרו קשר עכשיו -באם גם אתם מעוניינים להצטרף 

 !הצטרפותכם
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 והוצאות משפט במסגרת הכיסוי , תחומי ההתמחותשירותי עוה"דפירוט 
 :השירותים אותם יהיה זכאי לקבל הלקוח הינם .1

 :)הגשת תביעה בלבד(כללי  -שירותי עוה"ד לתביעות בתחומי הנזיקין  .1.1

כנגד חברת הלקוח  אשר יגיששל הלקוח בתביעות בבתי משפט  מלאכיסוי לליווי וייצוג משפטי 
ביטוח ו/או רשות ארצית/מקומית ו/או ביטוח לאומי ו/או כל גורם אחר, לשם שיפוי ו/או פיצוי בגין 

מצב מ ו/או מרשלנות ו/אוכתוצאה מתאונה  - המשפחהנזקי רכוש ו/או נזקי גוף שנגרמו ללקוח ובני 
 : , לרבותבריאותי

 ;לחברהבכתובת שנמסרה  -נזקי רכוש בבית הלקוח / משרד  .1.1.1

)כגון:  מרחב ציבורי / משרד / ה של הלקוח ובני המשפחה בביתתאוננזקי גוף כתוצאה מ .1.1.2
תאונה אישית, תאונת תלמידים, תאונת ספורט, חבלה במסגרת שירות סדיר/מילואים, נשיכת 

 כלב וכד'(;

 ;נזקי גוף כתוצאה מרשלנות רפואית )אבחון, ניתוח, לידה, טיפול לקוי וכד'( .1.1.3

 עבודה;מתאונת צאה נזקי גוף כתו .1.1.4

 מתקיפה ע"י צד ג';נזקי גוף כתוצאה  .1.1.5

 .(, סיעודיביטוחי בריאות )ניתוחים, השתלות, מחלות קשות הנוגעות למימושתביעות  .1.1.6

 :)"הגנה" בתביעה של המדינה כנגד הלקוח( שירותי עוה"ד בתחומי התעבורה .1.2

 : לרבותכב מכוסה, שבוצעו בכלי רבנושא עבירות תעבורה  מלאכיסוי לליווי וייצוג משפטי 

 דוחות מסוג ברירת משפט )קנס(; .1.2.1

 נהיגה בפסילה;ת, רישיון נהיגה מנהלתית פסיל .1.2.2

 לבית משפט לתעבורה, שלילת רישיון, הליכי מעצר; זמנהה .1.2.3

 ;הפעלת טלפון נייד בנהיגהנסיעה באור אדום, אי מתן זכות קדימה, אי ציות לתמרורים,  .1.2.4

ורים, נהיגה במהירות מופרזת, נהיגה בחוסר , נהיגה תחת השפעת סמים/כדנהיגה בשכרות .1.2.5
 זהירות, נהיגה רשלנית;

לרבות פצועים, גרימת מוות ברשלנות /  שתוצאותיה קלות או קטלניות גרימת תאונת דרכים .1.2.6
 הריגה;

השירות של עוה"ד כולל ניהול התיק מול בית המשפט לרבות ליווי משפטי במהלך החקירה  .1.2.7
משטרה ו/או עם הפרקליטות והתביעה, והגעה להסדר במשטרה ו/או ניהול משא ומתן עם ה

 טיעון ו/או פסק דין;

 פגישת הכנה עם עוה"ד לפני חקירה במשטרה.  -במידת הצורך  -השירות כולל  .1.2.8

 :)הגשת תביעה בלבד( דרכים נזיקין מתאונת ינושאתביעות בליווי וייצוג משפטי בכיסוי ל .1.3

כנגד חברת אשר יגיש הלקוח עות בבתי משפט של הלקוח בתבי מלאכיסוי לליווי וייצוג משפטי 
ביטוח ו/או צד שלישי ו/או ביטוח לאומי, לשם שיפוי ו/או פיצוי בגין הנזקים שנגרמו ללקוח עקב 

 :שימוש בכלי רכב מכוסה, לרבות

 לנהג או לנוסע; גוף שאירעו עקב תאונת דרכים, בכלי רכב מכוסהו/או נזקי  נזקי רכוש .1.3.1

במרחב הציבורי )כגון: עץ נפל על רכב, רכב נכנס לבור שאירעו  סהלכלי רכב מכונזקי רכוש  .1.3.2
  וכד'(;

 גוף שאירעו עקב תאונת דרכים, ללקוח כהולך רגל. ו/או נזקי  נזקי רכוש .1.3.3

 :משפטהוצאות השתתפות בתשלום בגין  .1.4

ד עבור הוצאות "שאינו שכ"ט עוה נוסףבמקרה בו יידרש לצורך הליווי והייצוג המשפטי תשלום  .1.4.1
ו/או חוות , מומחה המשפט כגון: אגרות בימה"ש, שליחויות ו/או חוו"ד שמאי, ו/או חוו"ד רופא

תשא החברה בתשלום בסך  -ו/או חוו"ד מומחים אחרים ו/או שכר עדים  דעת מומחה בטיחות
 . נזיקין ותעבורה - מסך ההוצאות הנ"ל, ובלבד שנרכש כתב השירות המורחב %08של 

 :משפטי טלפוני ייעוץ .1.5

)במוקד הטלפוני, בימי עבודה  ללא הגבלההלקוח זכאי להתייעצות טלפונית בתחומים אלו  .1.5.1
  (.17:00עד  09:00בשעות 

ד "שעות( ויבחר עו"ד מרשימת עוה 24: הלקוח יפנה למוקד השירות )בחירת עוה"דהפעלת השירות ו .2
עו"ד אחר ולא עם אחד מעורכי הדין שאליהם בכל מקרה שבו הלקוח יהיה מעוניין להתקשר עם הרלוונטיים. 

עו"ד  כללבחור  -של החברה ומראש לאחר אישור בכתב  -יוכל הלקוח הופנה ע"י מוקד השירות של החברה, 
 .ללא מגבלהבעל רישיון בתוקף 
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 ותנאים כללים , הערותמונחיםהחרגות, 
וכי הליווי והייצוג המשפטי על פי כתב  החברה אינה מעניקה כל ליווי וייצוג משפטילמען הסר ספק, מובהר כי  .3

 ד כפי שייבחר על ידי הלקוח בלבד. "שירות זה יינתן ע"י עוה

 .מסופקים במסגרת כתב שירות זה אינם -שאינם מפורטים ומצויינים במפורש לעיל כל שירותי עריכת דין  .4

 מונחים .5

ק מורשה, לפי מספר באמצעות משוו כהגדרתו בכתב שירות זה, -: מי שרכש את השירות לקוח"ה" .5.1
ת.ז. )או לפי מספר רכב(, ולפי שם ומשפחה כמופיע בכרטיס הלקוח, יחד עם בני המשפחה שלו מדרגה 

, ומרגע שהוזן במערכת הלקוחות בבית ההוריםהמתגוררים  בן/בת זוג וילדים של הלקוח -ראשונה 
  .ואושר התשלום לביצוע, וכן כל עוד עומד בתשלום החודשי כסדרו

 : סוגי כלי הרכב המפורטים להלן אשר עליהם חל כתב השירות: כב מכוסים""כלי ר .5.2

נוסף על מושב הנהג, ומשקלו הכולל במושבים  8 עדרכב להסעת נוסעים שבו  - רכב נוסעים .1.1.1
 (;M1, מונית )מסוג ק"ג כגון רכב פרטי נוסעים 3,500 עדהמותר 

 (;N1)מסוג: ק"ג  3,500 עדשל  במשקל כולל ורכב עבודה רכב מסחרי ומשא .1.1.2

: כל יתר סוגי כלי הרכב אשר אינם כלי הרכב המכוסים, לרבות: מכוסים" שאינם"כלי הרכב  .1.1.3
 וכד'.  רכבי ביטחוןאוטובוסים, משאיות, אופנועים, טרקטורים, 

החברה שומרת לעצמה את הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי, להרחיב בעתיד ו/או נקודתית, את  .1.1.4
 כיסוי לכלי רכב נוספים. -ויוחלט על ידי החברה  במידה -כתב השירות כך שיכלול 

 תחילת ההתקשרות בין הצדדים לאחרהשירות ניתן עבור אירוע שאירע תנאי לכיסוי של כתב שירות זה הוא כי  .6
הנכם בעלי רישיון נהיגה בתוקף לסוג כלי הרכב בו אתם נוהגים, הנהיגה הנה ברשות בעל  ,בתחום הרלוונטי

 וכן לכלי הרכב יש ביטוח חובה וטסט בתוקף. ה,בכלי רכב מכוס - הרכב

אינו כולל טיפול בדוחות חניה למיניהם, הינו , הכיסוי לייצוג המשפטי אינו כולל הליכי ערעור בערכאות הערעור .7
 100,000 -, וכן מוגבל לסכום החזר מצטבר של עד לםאירועי 2 -ל -מרגע ההצטרפות ואילך  -מוגבל בכל שנה 

 . שקלים בשנה ללקוח

 דמי פתיחת תיק:  .8

 ם הלקוחשלי: בעת הפעלת כתב השירות במקרה בו הלקוח מואשם בעבירות תעבורה תעבורהבדיני  .8.1
לאירוע, ובמקרה של ₪  500לאירוע, נהג מקצועי: ₪  250לעוה"ד את התשלומים הבאים: נהג רגיל: 

רה ו/או בגרימת הפקבעבירת תעבורה בה מואשם הלקוח בהריגה ו/או בגרימת מוות ברשלנות ו/או 
 ₪. 15,000חבלה חמורה שהמדינה מבקשת בגינה מאסר בפועל, סכום התשלום יהיה סך של 

 לאירוע. ₪  250 :נזיקיןבתביעות  .8.2

 :והחזר הוצאות שכר טרחה עוה"ד .9

לטובת  ככל שייפסקוכל החזר בגין הוצאות משפט וכל פיצוי/תשלום אחר  - החזר בגין הוצאות משפט .9.1
 .בגין הוצאות בפועל ע"י הצדדים מוששול ליחס בין הסכומיםלקוח בהתאם והחברה יחולק בין ה, הלקוח

ד ישולם במלואו ע"י החברה "שכ"ט עוה -שכ"ט בבית המשפט לתעבורה ובבית משפט לתביעות קטנות  .9.2
 שישולמו ע"י הלקוח(. -)למעט דמי פתיחת התיק 

שיפסק לטובת ת בשכ"ט עוה"ד ו/או השתתפוכל החזר  - השתתפות בשכ"ט עוה"ד בתביעות נזיקין .9.3
שכ"ט עוה"ד יהיה כמפורט להלן וישולם ע"י הלקוח ד בלבד. "הלקוח בתביעות נזיקין יועבר במלואו לעוה

 :במקרה של זכייה בלבד )השלמה מעבר לסכום שייפסק כאמור(

סכום שהוסכם לשלם ללקוח במקרה כל מ 8%סך של  - שכ"ט בתביעות נזיקין בתאונות דרכים .9.3.1
ללקוח במקרה של פשרה לאחר הגשת  11%טרם הגשת תביעה לבית המשפט;  של פשרה

 במקרה של פסק דין של בית משפט. 13%תביעה לבית המשפט; 

סכום שהוסכם לשלם ללקוח במקרה של כל מ 17.5%סך של  - בשאר תביעות הנזיקיןשכ"ט  .9.3.2
 משפט.סכום שנפסק לטובת הלקוח במקרה של פסק דין של בית כל מ 20%פשרה; סך של 

הלקוח זכאי, בכל עת, לבקש מן החברה להפסיק לספק לו את השירות; החברה תפסיק לספק את השירות מייד  .10
 עם קבלת הודעה בכתב של הלקוח, אשר תהווה הודעה על סיום ההתקשרות.
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