מומלץ להדפיס ולשמור בארנק
במקרה של תאונה  -קודם לקרוא את ההערות הבאות ! ואח"כ למלא את הפרטים !!!
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לא להזיז את הרכבים ! קודם יש לצלם מיידית את שני הרכבים המעורבים ,כולל לוחית הרישוי )מספר
הרכב( על מנת שהפוגע לא ימלט .במידה ואתם הפוגעים יש לצלם מיידית את הנזק של הרכב הנפגע.
אם אין נפגעים ,יש להזיז את הרכבים ,להרגע ולהתקשר למישהו שיכניס אתכם לפוקוס ,כדי שמתוך
לחץ לא תזדרזו במילוי הפרטים ותמעיטו בערכם .זה חשוב במיוחד אם אתם הנפגעים והצד השני מזרז
אתכם ורוצה להשלים את החלפת הפרטים בשיחת טלפון מאוחר יותר )אח"כ הוא יכול להעלם או
למסור בטלפון פרטים פיקטיביים(.
אם פגעו בכם מאחור ,יש לבדוק שהבגאז' נפתח בקלות ,שכל האורות מאחור עובדים תקין ,שמחזירי
האור בפגוש לא נשברו ושאין פגיעות נסתרות בפגוש או מתחתיו )שסי(.
יש למלא בעצמכם את הפרטים מתוך הרישיון ופוליסת הביטוח של הנהג ,כדי שלא יטעו אתכם.
נהג ללא מסמכים עובר על החוק .אם מסרב להראות מסמכים או טוען שאין לו ,התקשרו למשטרה.

תאריך התאונה ____________________________ :שעת התאונה__________________________ :
מקום מדויק של התאונה__________________________________________________________ :
תיאור הנזק שנגרם לרכב__________________________________________________________ :
_____________________________________________________________________________
תמרורים חשובים במקום התאונה )לתעד ולצלם אם ישנם(__________________________________ :
 (1פרטים מתוך תעודת הזהות או רישיון הנהיגה של הנהג שפגע בכם או נפגע )צד ג'(:
שם הנהג ____________________________ :מס' ת.ז .של הנהג__________________________ :
כתובת ______________________________ :מס' טלפון/סלולרי_________________________ :
)להתקשר אליו ולודא שהמספר נכון(
 (2פרטים מתוך רישיון הרכב:
מס' הרכב )יש לודא שהמספר ברישיון תואם ללוחית הרישוי של הרכב(_________________________ :
סוג הרכב )פרטי/מסחרי ?  +היצרן והדגם(_____________________________________________ :
שם בעל הרכב _______________________ :מס' ת.ז .של בעל הרכב________________________ :
כתובת בעל הרכב_______________________________________________________________ :
*** חשוב :לבקש מהנהג את מס' הטלפון או הסלולרי של בעל הרכב____________________________ :
 (3פרטים מתוך ביטוח החובה:
שם חברת הביטוח______________________________________________________________ :
לדוגמה :כלל ,מגדל ,הראל ,הפניקס ,מנורה ,איילון ,אליהו ,ביטוח ישיר ,הכשרת הישוב ,ביטוח חקלאי,
שומרה ,AIG ,שירביט ,שלמה ביטוח ,9000000 ,הפול") .אבנר" איננה חברת ביטוח !(
מס' הפוליסה _______________________ :שם הסוכן_________________________________ :
 (4שם ,כתובת ומס' טלפון של העדים )אם ישנם(:
____________________________________________________________________________
חשוב מאד  :במידה ופגעו בכם ורכבכם ניזוק )כלומר :פגיעה לא קלה( ,רוב הסיכויים שתוך שעה-שעתיים
תחושו כאבים .יש לגשת מיד למוקד קופת החולים או למיון ולהבדק .אחרת ,במקרים כמו צליפת שוט ,לא
ינתנו לכם החזרים על טיפולי פיזיותרפיה .לא לשכוח ! הכאבים מגיעים באיחור.

