כלל  - VARנספח לפוליסת רכב עד  3.5טון
מהווה חלק בלתי נפרד מדף הרשימה של הפוליסה
במסלול זה ,בעל הפוליסה יקבל מכלל ביטוח מצלמת דרך לשימוש ברכב המבוטח
(להלן" :המצלמה") ,ובהתאם מתחייב מצהיר ומאשר בעל הפוליסה כלפי כלל ביטוח וכן כלפי נקסאר
בע"מ (להלן" :נקסאר") כדלקמן:
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.7

להתקין ברכב המבוטח את המצלמה שתסופק לו על ידי כלל ביטוח ,כך שהמצלמה תהיה צופה
דרך החלון הקדמי של הרכב ובהתאם להוראות שיסופקו עם ערכת המצלמה .מובהר כי כלל
ביטוח תספק לבעל הפוליסה את המצלמה באמצעות דואר שליחים ,ללא עלות;
כל הנהגים הנקובים בפוליסה יורידו את אפליקציית ""Nexar Al Dashcam
(להלן" :האפליקציה") תוצרת נקסאר ,למכשיר הטלפון הנייד שברשותם אך ורק מהקישור
הייחודי שיסופק לכל אחד מהם באמצעות הודעת  SMSשתשלח למספרי הטלפון אותם סיפק
בעל הפוליסה לכלל ביטוח ולנקסאר .מובהר בזאת כי התקנת האפליקציה שלא באמצעות
הקישור הייחודי לא תאפשר השתתפות במסלול;
בעת שימוש ברכב המבוטח על ידי אחד הנהגים הנקובים ,הטלפון הנייד עליו מותקנת
האפליקציה יהיה ברכב והאפליקציה תהיה פעילה ומחוברת למצלמה;
לעשות במצלמה שימוש ראוי וסביר בלבד ,ולהודיע לכלל ביטוח מיד עם היוודע לבעל הפוליסה
על אובדן או נזק למצלמה;
להימנע מלהוציא את המצלמה מהרכב או לשעבדה;
בכל מקרה של שימוש לא סביר ו/או במקרה בו בעל הפוליסה ו/או מי מטעמו יגרום נזק בזדון
למצלמה ,לפצות את כלל ביטוח בגין הנזק שיגרם למצלמה (עד לסכום של ;)₪ 250
בעת סיום הביטוח ו/או ביטול הכיסוי בפוליסה ,חברת השליחויות מטעם כלל ביטוח תיצור קשר
עם בעל הפוליסה ותעמיד בפניו שתי אפשרויות בחירה כדלקמן:
 אפשרות ראשונה-השבת המצלמה לידי כלל ביטוח כאשר היא תקינה ,בכפוף לבלאי סביר.
במקרה שיבחר בעל הפוליסה אפשרות זו יתואם מולו מועד ההשבה.
 אפשרות שניה-רכישת המצלמה על ידי בעל הפוליסה וחיוב אמצעי התשלום (שניתן לצורך
חיוב הפוליסה) בעלות המצלמה כדלקמן :במהלך שנת הביטוח הראשונה ;₪ 250 -
במהלך שנת הביטוח השניה  .₪ 150 -משנת הביטוח השלישית ואילך לא ייגבה תשלום
עבור המצלמה (בכפוף לכך שמדובר באותה מצלמה בה נעשה שימוש בשתי שנות הביטוח
שקדמו למועד סיום הביטוח ו/או ביטול הכיסוי בפוליסה).
מובהר כי בכל מקרה בו המצלמה לא תוחזר לידי כלל ביטוח תוך  30יום ממועד סיום הביטוח
ו/או ביטול הכיסוי בפוליסה ,יחויב בעל הפוליסה בעלות המצלמה כמפורט באפשרויות השניה
המפורטת לעיל.
האמור בסעיף זה לא יחול במידה ונגרם נזק לרכב כתוצאה ממקרה ביטוח המכוסה בפוליסה זו,
במסגרתו ניזוקה המצלמה;

 .8ידוע לבעל הפוליסה ולנהגים הנקובים והם מאשרים כי המידע הנצבר במערכות נקסאר בדבר
הנהיגה ברכב ו/או הרכב יועבר לכלל ביטוח והיא תהיה רשאית לעשות שימוש במידע זה לצורך
בדיקה וניהול של אירוע תאונה ו/או לצורך ווידוא שימוש באפליקציה ובמצלמה בעת נהיגה ברכב
ו/או לצורך ביצוע ניתוחים סטטיסטיים.
 .9ידוע לבעל הפוליסה ולנהגים הנקובים והם נותנים את הסכמתם כי במקרה של תאונה במעורבות
הרכב ,תשלח נקסאר לכלל ביטוח את סרטון התאונה שצולם במצלמה ונתונים נוספים שיתקבלו
ממכשיר הנהג המחובר למצלמה ,וכלל ביטוח תשלח לנקסאר (לצורך תהליך למידה ושיפור
האפליקציה) מידע ופרטים בדבר התאונה ובכלל זה ,מידע על התאונה ,צילומים ,דוחות שמאי
וכיוצ"ב;
 .10על הפוליסה מאשר כי ידוע לו והוא מסכים שבמועד ההתקשרות בפוליסה הכוללת כיסוי זה או
בסמוך לכך ,כלל ביטוח תמסור לידי נקסאר את הפרטים הבאים )1( :שם בעל הפוליסה ושמות
הנהגים הנקובים; ( )2מספרי הטלפונים הניידים של בעל הפוליסה והנהגים הנקובים ,אשר
ישמרו במאגרים של נקסאר ויעשה בהם שימוש בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של
נקסאר .בעל הפוליסה מצהיר כי כל הנהגים הנקובים בפוליסה יודעים ומסכימים למסירת
הפרטים המצויינים לעיל לנקסאר ,ולשימוש של נקסאר בפרטים אלו בהתאם לתנאי השימוש
ומדיניות הפרטיות של נקסאר;
 .11בעל הפוליסה מסכים ,ומצהיר כי כל הנהגים הנקובים בפוליסה מסכימים ,לקבל מכלל ביטוח
ומנקסאר הודעות ( SMSוהודעות דואר אלקטרוני  -אם נמסרה כתובת דואר אלקטרוני על ידי
בעל הפוליסה או הנהגים הנקובים) ,בין היתר לצורך הורדת האפליקציה ,לסיוע בהתקנת
המצלמה ,התקנת האפליקציה ,תפעול המצלמה והאפליקציה ,קבלת תזכורות והעברת מידע
או תוכן הקשור בשימוש באפליקציה;
 .12ידוע לבעל הפוליסה ולנהגים הנקובים כי במהלך הורדת האפליקציה לטלפון הנייד הם יידרשו
לצורך השלמת ההורדה לאשר את תנאי השימוש באפליקציה כלפי נקסאר;
 .13הנהגים הנקובים משתמשים בטלפונים חכמים שהמפרט שלהם עונה להגדרות הבאות:
 iPhone SE 31.31או מדגם חדיש יותר ,החייב לפעול על מערכת ;10 iOS
 31.31מכשירי אנדרואיד מגרסא  6.0ומעלה;
 31.3.מכשירים אחרים שיתווספו לרשימה זו על ידי מתן הודעה לכלל ביטוח;
מובהר כי במידה והטלפון החכם של הנהג הנקוב אינו עונה להגדרות לעיל לא תהיה אפשרות
להתחבר לאפליקציה .כמו כן ידוע לבעל הפוליסה ולנהגים הנקובים בפוליסה כי האפליקציה,
ככל אפליקציה ,אינה חפה מתקלות ויתכנו קשיים טכנולוגיים גם אם הטלפון החכם תומך
באפליקציה.
 .14המצלמה הינה בבעלות כלל ביטוח ,ותישאר בבעלותה לכל אורך תקופת השימוש בה עד
להחזרתה לידי כלל ביטוח או  3שנים ,המוקדם מביניהם.
עם קבלת המצלמה כאמור בסעיף  1לעיל תשלח לבעל הפוליסה ולנהגים הנקובים הודעת  SMSעם
לינק להתקנת האפליקציה.

הטבה לרוכשי מסלול זה
במקרה של תאונה בה נגרם נזק העולה על סך של  ₪ 1,925ברכב פרטי ,או  ₪ 2,395ברכב מסחרי
(אך עבור נהג צעיר או חדש יעמוד הסכום על  ₪ 2,888לרכב פרטי ו ₪ 3,593 -ברכב מסחרי),
ובתנאי שהתאונה דווחה בזמן אמת באמצעות האפליקציה (קרי ,שבמועד התאונה האפליקציה
במכשיר הטלפון של הנהג הנקוב והמצלמה פעלו באופן תקין) ,אזי יהיה פטור בעל הפוליסה

מהשתתפות עצמית במידה והרכב יתוקן במוסך הסדר.
מובהר כי התשלום במסלול זה יכול להתבצע רק באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי.

