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  רשאההסכם ה

 
 

  שנת_____ _____ חודשל _____ יוםב__________ ב נחתםו נערךש
 
 
 יוניון רכב תעשייתי בע"מ  : יןב

 515307049ח.פ. 
 , חולון1מרחוב הלהב 

 "(יוניון)להלן: "
 ;צד אחדמ

 
 
 
  ________________________ : ביןל

 
 רחוב ___________________מ
 "(מרכז השרותלהלן : ")

 ;ניש צדמ
 
 

 בוההג איכותב ומוצרי תעבורה כבר ליכ ייצרתמ .HINO MOTORS, LTD חברתו ואילה

 כבר כליל רותש תתל בכוונתהו וכשיםר לש חבר גווןמ לש רצונותו רכיםצ יפ לע

 עבורהת וצרימ מכירותו רותש וסכימ לש עילי ערךמ אמצעותב עולםה רחביב להא

 ;"(השירותיםלקוחות )להלן: "ה צוןר ביעותש לש בוההג רמהל הגיעל טרהמ תוךמ

 יווק, שיבואב עוסקת, ועבורהת מוצריו כבר ליכ לש ישראלל יבואניתה ינהה יוניוןו הואילו

 ,HINO MOTORS מתוצרת עבורהת מוצריו כבר כליל ישראלב רותש מתןו פצהה

LTD.; 

 מערךב לעדיב אל סיסב לע שנהמ כמרכז השרות השתלבל עוניןמ מרכז השרותו הואילו

 ;ישראלב וניוןי מקיימתש לקוחותל שרותה

 מרכז השרות עלש התנאיםה ומידה מותא כלב ומדע ואה יכ צהירמ מרכז השרותו הואילו

 להסכם זה. כנספח א'וניון, המצ"ב י למרכז שרות ש היותל דיכ הםב עמודל

 :דלקמןכ צדדיםה יןב הוסכםו ותנה, הפיכךל

 לליכ

 הגדרותו בואמ .1

 לקח הווים, מליוא מצורפיםה הנספחיםו וב צדדיםה צהרות, ההז הסכםל מבואה .1.1

 . ימנוה פרדנ לתיב
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 הןב עשותל איןו לבדב התמצאותו וחיותנ שםל ןה הז הסכםב סעיפיםה ותרותכ .1.1

 .הסכםה רשנותפ צרכיל ימושש

 .להיפךו קבהנ וללתכ כרז שוןל להיפך,ו ביםר וללתכ דיחי שוןל הז הסכםב .1.1

 :בצידםש משמעותה האת הז הסכםב מופיעיםה באיםה מונחיםל .1.1

פועל מרכז ו מצאנ וב פיזיה המבנהו מקרקעיןה– "מרכז השרות" .1.1.1

______ ב_________  גוש_____ ב חלקהכ ידועיםה משנהה השרות

בכתובת _____ מ"ר  שטחב בנהמ ליהםע שר_____ מ"ר, א לש שטחב

._________________________ 

 .HINO MOTORS, LTD -" יצרןה" .1.1.1

חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו  -"חוק הרישוי"  .1.1.1

– 1016. 

בחוק  כבר הגדרתכ -" יצרןה תוצרתמ כבר" וא "כבר לי"כ וא" כב"ר .1.1.1

 .יצרןה תוצרתמ שהואורישוי הרישוי 

 וו/א מחזיקה וו/א בעליםה הואש דםא לכ - "קוח"ל וא "כבר על"ב .1.1.1

 וצריםמ לש וו/א יצרןה תוצרתמ כבר לש רוכשה וו/א משתמשה

 . יצרןה תוצרתמ

כהגדרת אחריות בחוק  -" אחריותה" וא"  רכבל אחריותה תב"כ .1.1.6

 מועדב רכבה בעלל נמסרו רכבה בעלל וניוןי יןב כרתנ אשרוהרישוי 

ממרכז השרות  שרותה זמנתה מועדב תוקףב הואו רכבה סירתמ

ואחריות למוצר תעבורה ואחריות שניתנה על ידי יוניון בכל מועד 

שניתנה, אם ניתנה, לאחר מסירת הרכב ללקוח ו/או התקנת מוצר 

 .התעבורה ברכב

תיקון עליו חלה האחריות שניתנה לרכב או  –" תיקון באחריות" .1.1.1

קון בשל פגם שמקורו בייצור, או בחומר לרבות תייוניון למוצרי 

 ;RECALLבעקבות 

1.1.1. "RECALL "–  תקלת בטיחות סדרתית כהגדרתה בחוק הרישוי וכל

 נמניםה כבר ליכ קראיםנ מסגרתה, ברכבה צרןי דיי לע זומהי עולהפ

 וא יקוןת דיקהב יצועך בצור, לרכבה צרןי דיי לע הוגדרהש בוצהק לע

 .רכבה צרןי שבוןח ל, ערכבב כלולמ וא עבורהת וצרמ לש חלפהה
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, בנית, מכאניתמ-לקטרו, אכאנית, משמליתח תאמהה -" תאמהה" .1.1.1

 וב רכבה לדגםו רכבה סוגל עבורהת וצרמ לש פונקציונאלית, וידתיתמ

 ;ותקןמ היותל תידע ואה

מכשיר למעט מכשיר , חלק, מערכת חלקים, אבזר -" עבורהת וצרמ" .1.1.10

או  מיתקןשהוא כלי עבודה המשמש מרכז השרות או יצרן בלבד, 

הרכבתו, ל לשמש או המיועדים המשמשים גז או מוצק ,נוזלי חומר

 או בטיחותו להבטחת או רכב של התקינה לפעולתו או תחזוקתול

אחד מהם אם  כל וכן, או לנוחיותו בו המשתמשלהבטחת בטיחות 

 ; דין פי על ברכב להימצא עליו

 תעבורה מוצר -" התאמהו יכותא דרישתב עומדה עבורהת וצרמ" .1.1.11

 שמוצר עת בכל ולאשר להצהיר שיכול גורם כל ידי על שיוצר

 איכות לדרגת מקבילה והתאמה איכות בדרגת נמצא התעבורה

 הרכבת בעת הרכב יצרן את ששימש תעבורה מוצר של והתאמה

 ;הרכב

מוצר תעבורה המיוצר לפי תנאים והוראות  – "קורימ עבורהת וצר"מ .1.1.11

 ;בחוק הרישוי שקבע יצרן הרכב לשם ייצור הרכב כמשמעות מונח זה

 ;קורימ עבורהת וצרמ אינוש עבורהת וצרמ -" ליפיח עבורהת וצרמ" .1.1.11

 ;יוניוןמ נרכשוש עבורהת וצרימ –" וניוןי וצרי"מ .1.1.11

 רכבל ניתניםה תיקוניםו חזקהא רותיש -"רות"ש ו" ארכבל רותש" .1.1.11

 ;רכבב עבורהת וצרימ תקנתוה

הסכם בין יוניון ללקוח למתן שירותי תחזוקה  –" הסכם תחזוקה" .1.1.16

 שוטפים לכלי הרכב ו/או מוצרי תעבורה;

מרכז עם  יוניוןהתנאים להתקשרות   -" התנאיםו מידהה מותא" .1.1.11

)א( 11בהתאם סעיף  יוניוןכדי שישמש מרכז שירות מורשה של  שרות

וכפי שיעודכנו על ידי להסכם זה  כנספח א'לחוק הרישוי, המצורפות 

 או היצרן, מעת לעת. ו/ יוןיונ

נהלים, סטנדרטים הוראות,  -" הנחיות יוניון" או "נהלי יוניון" .1.1.11

 ושיינתנ ותמסחרי ,יותהנחיות, מקצועיות, טכניות, אדמיניסטרטיב

, בכל הקשור למתן שירות מעת לעתו/או היצרן  בכתב על ידי יוניון

לרשת  לכלי הרכב ואופן קיום התחייבויות מרכז השרות בהסכם זה,

 מוסכי  של יוניון או למרכז השרות באופן מיוחד.
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חומרה ותוכנות שמטרתן  איסוף, רישום  –" מערכת ממוחשבת" .1.1.11

וניהול מידע וקיום תקשורת עם יוניון, מוסכים אחרים קבלני משנה 

וספקים, על פי המפרטים והדרישות שבאמות המידה ו/או הנחיות 

 יוניון;

 הרשאהה הותמ .1

 חובהה אתו זכותה תא צמוע לע קבלמ ומרכז השרות למרכז השרות עניקהמ וניוןי .1.1

 . לכלי הרכב רותש לתתויוניון  וצרימאת  שווק, למשנהה מרכז השרות תא הפעילל

, אמוןב פגעי לאו הז סכםה יפ לע ליוע הוטלוש חובותה לכ תא בצעי מרכז השרות .1.1

 וו/אבע"מ  וטורסמ יוניוןבביוניון ו/או  חרתא ורהצ כלב וא מוניטין, ביתמתדב

 קופתת לכ משךב וו/א TOYOTA MOTOR CORPORATIONביצרן ו/או 

 . יומוס לאחרו הז סכםה

 שמו, בצמאיע קבלןכ הז סכםה יפ לע תחייבויותיוה לכ תא בצעי מרכז השרות .1.1

 . מטעמוו

  מרכז השרות תחייבויותה

 עסקיםה קידוםו עולהפ יתוףש .1

 נתמ לע קרוביםו וביםט חסיםי יצירתל יניהםב עולהפ שתפוי ומרכז השרות וניוןי .1.1

 .  עסקייםה חסיהםי לש סודיי יתוחפ הבטיחל

 לקוחותה צוןר שביעותל רותש מתןל מאמציםה רבמ תא עשהמרכז השרות י .1.1

 .  יוניון וצריומ  רכבה ליכ לשיווקו

כלי ולאתר לקוחות פוטנציאליים לרכישת  לקדם מכירותמתחייב  מרכז השרות .1.1

 . יוניוןולהפנותם לאנשי המכירות של יצרן ומוצרי יוניון, רכב חדשים מתוצרת ה

  והתחייבויות מרכז השרות צהרותה .1

רישיונות , כנייםט מצעים, אישורים, כיסיון, נכולת, יקצועימ דעי למרכז השרות .1.1

לקיים  דיכ דרושיםה דםא כחו ספייםכ ורות, מקתחבורהה משרדמ סמכהה עודתתו

 את התחייבויותיו לפי הסכם זה.

 יעמוד במשך כל תקופת ההסכם בנהלי יוניון ובאמות המידה.שירות המרכז  .1.1
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 התאםב לפעולו רכבה כליל רותש תתלמוצרי יוניון,  מכורל תחייבמ מרכז השרות .1.1

 לע עתל עתמ ול ינתנוש קצועיותמ נחיותה וו/א רישותד יפ עלו הז סכםה הוראותל

 . לכל דין כפוףב כול, הוניוןי דיי

 חדא קנהב עולהש אופןב עבורהת וצרימ לש לאימ החזיקל תחייבמ מרכז השרות .1.1

 . וניוןי וראותה יפ לע וו/א ישראליה דיןה םע

 ןכ עשהי לאו חרתא נאהה ובתט וו/א תנהמ עניקה אל ואה יכ צהירמ מרכז השרות .1.1

 . הז הסכםב תקשרותוה צורךל עתידב

הבאים, ויוודא  במועד חתימת הסכם זה, ימציא מרכז השרות ליוניון את המסמכים .1.6

 שהם יהיו בתוקף למשך תקופת ההסכם:

 רישיון להפעלת מרכז השרות לפי חוק הרישוי. .1.6.1

 רישיון עסק.  .1.6.1

 תעודת הסמכה למנהל מקצועי למרכז השרות על פי חוק הרישוי. .1.6.1

 אישור זכויות חתימה מאושר על ידי עורך דין. .1.6.1

 כל הרישיונות וההיתרים הדרושים להפעלת מרכז השרות לפי כל דין.  .1.6.1

ו/או מתקנים ו/או ציוד ו/או  במרכז השרותמימנה הקמת תשתית  יוניוןאם  .1.1

מרכז מתקנים ו/או ציוד ו/או מכשור כאמור,  למרכז השרותמכשור, ו/או השאילה 

ורק למתן כאמור אך  ובמכשורציוד ב ,מתקניםביעשה שימוש בתשתיות,  השרות

 שירות לכלי הרכב מתוצרת היצרן.

בגין מתן שרותי תמיכה, שימוש במערכת ממוחשבת, תוכנות ורישיונות ישלם מרכז  .1.1

חודשי התקשרות. התשלום  11מע"מ(  בגין כל )ללא  11,000₪השרות ליוניון סך של 

 בגין השנה הראשונה יבוצע במעמד חתימת הסכם זה.

 שרותו יקוןת .1

 . תיקון באחריות ל, כתשלוםב רכבה עלב יובח לאל ,יתקן מרכז השרות .1.1

 הוראותה לכ ת, אתשלוםב רכבה עלב יובח לא, לבצעל תחייבמ מרכז השרות .1.1

 . בצעל וניוןי ול תורהש כפיו םא RECALL -ב קשורותה

 יכנסש כבר כלב שטרם בוצע RECALL ייםק אםה וודאל תחייבמ מרכז השרות .1.1

מרכז  פעל, יהז כבר גביל RECALL ייםק יכ מרכז השרות צא. מלמרכז השרות
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 ביצועל פעלי מרכז השרות. RECALL ותוא גביל וניוןי הוראותל התאםב השרות

RECALL דקדקניו דויק, ממרץנ אופןב . 

 ב פחותל ושאיםנ טעמםמ ימ וו/א רכבה צרןי וו/א וניוןי שר, איקון אחריותת כלב .1.1

או במקרים אחרים שייקבעו , אמורכ יקוןת גיןב התשלום( מחוזיםא שעים)ת 10%

למרכז  ורתהה וניוןי םא לא, איוניון מוצריב מרכז השרות שתמשי לפי חוק הרישוי,

 .חרתא כתבב השרות

 מרכז השרות מתחייב לתת שירות לכלי רכב בהסכם תחזוקה בהתאם לנהלי יוניון. .1.1

 תחייב, מממרכז השרות קיבלש רותש גיןב כבר בעלמ לונהת תקבלת וב קרהמ כלב .1.6

 תלונןה ליוע שרותל נוגעיםה המידעו פרטיםה לכ תא יוניוןל המציאל מרכז השרות

 עניןב וניוןי דיי-ל, עיקבעת ם, אתקבעש ירורב שיבתי כלב השתתףל כן, ורכבה עלב

  .רכבה עלב לונתת

בגין ביצוע תיקון באחריות בכלי הרכב יחייב מרכז השרות את יוניון בתשלום על  .1.1

מקרה לא מעבר לשעתון היצרן, אף אם התארך ביצוע  בסיס שעתון היצרן ובכל

 תיקון באחריות מכל סיבה שהיא.

בגין תיקון שאינו תיקון באחריות המבוצע על חשבון הלקוח, יחייב מרכז השרות  .1.1

 את הלקוח בתשלום, בסכומים שייקבע מרכז השרות בהתאם לכל דין. 

שרות לבקשת יוניון ועל בגין תיקון שאינו תיקון באחריות המבוצע על ידי מרכז ה .1.1

חשבונה, יחייב מרכז השרות את יוניון בתשלום בהתאם לשעתון יוניון, כפי שייקבע 

 על ידי יוניון מעת לעת.

 מחירי נסיעה לתיקון יהיו בהתאם לנהלי יוניון ויעודכנו על ידה מעת לעת.  .1.10

י מתחייב להחזיק ולהפעיל לפחות ניידת שרות אחת לצורך מתן שרות מרכז השרות .1.11

 . ימים בשבוע 1שעות ביממה  11מחוץ למרכז השרות,   חילוץ ותיקוני דרך

חילוץ ניידת השרות תהיה מצויידת בכלי עבודה ומיכשור אשר יאפשרו מתן שרותי  .1.11

לשלט את ניידת השרות לפי  מרכז השרותהנ"ל. כמו כן מתחייב  ותיקוני דרך

 .יוניוןהנחיות 

 המפורט להלן: לול אתייתן ללקוח הצעת מחיר שתכ מרכז השרות .1.11

 ;ברכב לבצעמציע שמרכז השרות הפעולות   .1.11.1

  ;מספר שעות העבודה הצפוי .1.11.1
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כמתחייב מחוק הרישוי והפעולות שיבוצעו מוצרי התעבורה המוצעים  .1.11.1

 ברכב;

 ;היקף האחריות למוצר התעבורה ולפעולה שתבוצע ברכב .1.11.1

  בגין השירות. פירוט התשלומים  .1.11.1

במסמך מודפס או בהודעת דואר אלקטרוני מחיר תינתן לראשונה ללקוח ההצעת  .1.11

רשאי, בהסכמת הלקוח,  מרכז השרות .("הצעת מחיר ראשונה" –זה  1 )בסעיף קטן

לעדכן את הצעת המחיר שנתן גם באמצעים אלקטרוניים או טכנולוגיים אחרים, 

 ובלבד שיעדכן בהתאם לכך, בהקדם האפשרי, את הצעת המחיר הראשונה שנתן.

אם . הצעת המחיר הראשונה שניתנה ללקוחאת הלקוח על  מרכז השרות יחתים .1.11

מרכז השרות לא יחתים את הלקוח על הצעת המחיר הראשונה כאמור ותתעורר 

מחלוקת בקשר עם השירות שניתן לרכב, מרכז השרות יישא באחריות לנזק 

 שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה מהמחלוקת.

ת את עדכונן, לפחות במשך מרכז השרות ישמור הצעות מחיר שנתן ללקוח, לרבו .1.16

 שנה מיום שהוצעו ללקוח.

מרכז השרות מתחייב להמציא ללקוח חשבונית כדין, ויציין בה את כל הפרטים  .1.11

 כמפורט להלן וכפוף לשינויים בדין:

 שם מרכז השרות;  .1.11.1

 מספר רישיון מרכז השרות; .1.11.1

 תאריך קבלת הרכב למרכז השרות ותאריך יציאתו ממנו; .1.11.1

 ;ברכב, ובכלל זה העבודה שבוצעה פירוט הפעולות שבוצעו .1.11.1

ומספרם  מוצרי התעבורה שהותקנו ברכב לרבות סוגם, מחירם ירוטפ .1.11.1

 הקטלוגי;

 שעות העבודה; פירוט .1.11.6

  הכולל של השירות שניתן ללקוח במרכז השרות; מחירה .1.11.1

תקופות האחריות ותנאי האחריות לפעולות שבוצעו ו/או למוצרי  .1.11.1

 התעבורה שהותקנו ברכב;
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ה ברכב באמצעות מי שאיננו עובד מרכז השרות, פירוט כאמור אם בוצעה פעול .1.11

לעיל ייעשה בנפרד ומרכז השרות ישמור את האסמכתא  1.11.1 – 1.11.1בסעיפים 

 על ביצוע פעולה זו במשך שלוש שנים לפחות. 

 עבורה ת וצרימ .6

 דרישתב עומדיםה עבורהת מוצריב רקו ךא ימושש יעשהו רכושי מרכז השרות .6.1

לעמידתם בדרישות איכות  בלעדיה אחראיה היהי מרכז השרות. התאמהו תויכא

 .  ימושש ושהע ואה הםבוהתאמה של מוצרי תעבורה שאינם מוצרי יוניון  

מרכז השרות ירכוש מיוניון את מוצרי יוניון, במחירים שייקבעו מעת לעת על ידי  .6.1

 יוניון. 

ללקוח יותר  ותמרכז השריציע  ,שאינה תיקון באחריות לשם ביצוע פעולה ברכב .6.1

תעבורה ויסביר ללקוח את ההבדלים בין סוגי המוצרים בטרם  ימסוג אחד של מוצר

לא יכול היה להשיג יותר מסוג אחד כאמור  , אלא אם כןייתן לו הצעת מחיר

כאמור בחוק הרישוי. בכל מקרה מרכז השרות יציע ללקוח אך ורק  במאמץ סביר

 וההתאמה.מוצרי תעבורה העומדים בדרישות האיכות 

בתנאי  יעשה, יוניוןמי רכושי מרכז השרות שרא עבורהת וצרימ בורע שלוםת .6.1

 עתהד הנחתל טחונותב מתןל בכפוף, ועתהד יקולש יפ לע שאיתר וניון. י60שוטף+

 תעבורהה וצרימ תא למרכז השרות מכור, למרכז השרות לש תשלומיםה וסרומ

 . וניוןי דיי לע קבעויובהיקף  אשראי בתנאיםב

 לקוחותה ורכיצ לע ענהת שר, אעבורהת וצרימ לש ספקהא הבטיחל נתמ לע .6.1

 קייםל למרכז השרות תאפשרו עבורהת וצרימ אספקתל אשרב דיןה דרישותו

 רשתב נהוגהה גבוההה רמהב לקוחותל רותש לתתו הז סכםה יפ לע תחייבויותיוה

 כמותב עבורהת וצרימ לש לאימ בועק אופןב מרכז השרות חזיק, יוניוןי וסכימ

ואת המלאי המקובל למוסכים בהיקף פעילות דומה  רכיוצ תא הולמתה ינימליתמ

 תקבעש פיכ למרכז השרות ובכל מקרה לא פחות מהכמות המתחייבת מנהלי יוניון

 .מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכפוף לכל דין וניוןי

, מרכז השרות ימלאב מצאנ ינוא אשרו וניוןי וצרמ קוחי לדי לע יידרשש מקרהב .6.6

 מוטלותה דרישותב עמודל וכלת יוניוןש ךכ יידימ אופןב ותוא זמיןי מרכז השרות

 חוק הרישוי.  רבות, ליןד לכ וראותה כוחמ ליהע

 מרכז השרות לש כוללתה מלאיה מתר לע פיקוח, הלהלןו עילל האמורמ גרועל בלימ .6.1

מערכת ממוחשבת  באמצעות רבות, לוניםש אמצעיםב וניוןי דיי לע עתל עתמ עשהי

 אופן, בקטלגל מרכז השרות תחייבמ ךכ צורך. לוביקור במחסני מרכז השרות

 מערכתל להזיןו מלאיב םימצויה שוניםה תעבורהה וצרימ ת, אוניוןי םע וסכםמ

 יצרןה םש רבות, לבמלאיש תעבורהה מוצריל נוגעיםה נתוניםה לכ תא הממוחשבת



 
 24/9 

 

 רטיפ תא כללוי אל אמורכ נתוניםש בלבד, ועבורהת וצרמ לכ לש קטלוגיה מספרוו

. עבורה, מחיריהם והשימוש שנעשה בהםת וצרימ מרכז השרות כשר הםמ ספקיםה

 עבורהת וצרמ לכ מרכז השרות קטלג, יבמלאיש ליפייםח עבורהת וצרימ גביל

 ."ט...."קמיוניון  מוצרל ואםכ"ת אמורכ

 וצרמ גביל מלאיה מתר וו/א מרכז השרותב כוללתה מלאיה מתר תוןנ זמןב םא .6.1

ישלים מרכז , עילל 6.1 סעיףב אמורכ דרושהה הכמותמ מוכהנ נהה סויםמ עבורהת

 . מלאיה מותר תא יידימ אופןב השרות

 נתמ ל, עוניוןי וצרימ אחסוןל נוגעותה וניוןי רישותאת ד קייםי מרכז השרות .6.1

 . אותהנ צורהב מירתםש תא הבטיחל

 ראשמ ישורא לאל וספותת הםל וסיףי וא יוניון וצרימ תא שנהי אל מרכז השרות .6.10

 סוימיםמ ינוייםש הכניסל ממרכז השרות דרושל שאיתר וניון. יוניוןי טעםמ בכתבו

 .וניוןי דיי לע בכתבו ראשמ אושרוש בירותס וצאותה חזרה מורת, תוניוןי מוצריב

 מתחייב לעמוד בכל נהלי יוניון הנוגעים לאופן שיגור הזמנות והחזרות מרכז השרות .6.11

 של מוצרי תעבורה, לרבות מוצרי תעבורה במסגרת אחריות. 

יום לאחר  11-יספק ליוניון את פרטי תביעות האחריות לא יאוחר מ מרכז השרות .6.11

 סיום התיקון בהתאם לנהלים המקובלים ביוניון.

 מרכז השרות אגידת .1

 מנהליוו מרכז השרות תאגידב חבריםה לש בעלותה אחוזיו פקידיהם, תמותיהםש .1.1

 . שבוןח ואהר וא יןד ורךע דיי לע מאושר, ההז הסכםל 'ב ספחנב פורטיםמ

 . מרכז השרות יודיע ליוניון בכתב על כל שינוי במנהלי מרכז השרות .1.1

מרכז השרות ובעלי המניות במרכז השרות לא יעשו כל שינוי בהרכב הבעלות  .1.1

בתאגיד מרכז השרות, במישרין או בעקיפין, לרבות הנפקת מניות במרכז השרות 

ו/או העברת מניות במרכז השרות ו/או בגוף המחזיק בבעלות במרכז השרות. עברה 

ן ירושה(, תיבחן הבעלות במרכז השרות השירות עקב העברה לא רצונית )כגו

התאמתם של הבעלים החדשים בהתאם לאמות המידה והם יהיו טעונים אישור 

 יוניון בכתב.   

  מרכז השרות יקוםמ .1

 .בכתבו ראשמ וניוןי סכמתה עוןט מרכז השרות יקוםמ ינויש .1.1

 אופןב לתקינותוו ניקיונול ידאגובו הוא פועל  בנהמה תא תחזקי מרכז השרות .1.1

 .  אמות המידה ונהלי יוניון את, והיצרן לש ינלאומיתבה רמהה תא יהלוםש
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 וגס אותומ סקיםע דיןה יפ לע ועליםפ הםב בשעותו ימיםב פעלי מרכז השרות .1.1

 . ישראלב

 זיהוי, סימנים מסחריים ומוניטין  .1

המסחר של היצרן לעשות שימוש בסימנים  בתקופת ההסכם מרכז השרות חייב .1.1

"( בהתאם הסימנים המסחרייםים )להלן: "ו/או של יוניון, רשומים ושאינם רשומ

למפורט באמות המידה ואך ורק באופן המפורט באמות המידה ובהתאם לנהלי 

 יוניון.

בקשר עם מוצרי יוניון  לקוחותל רותש ייתןו יוניון וצרימ תא שווקי מרכז השרות .1.1

 וו/א מותש הםל וסיףי לאו וניוןיהסימנים המסחריים על פי נהלי  חתת רקו ךא

מרכז השרות לא יעשה שימוש בסימנים המסחריים לשיווק . חריםא ינוייםכ

ומכירה של מוצרי תעבורה שאינם מוצרי יוניון, או כל סוג אחר של מוצרי תעבורה 

 או שירות החורגים מהרשות שניתנה למרכז השירות על פי הסכם זה.

, שוםרשום ולא יסייע לצד ג' לרל נסהי לאו טובתול רשוםי אל מרכז השרות .1.1

איזה מהסימנים המסחריים ו/או סימנים מסחריים של יוניון , עקיפיןב וא מישריןב

 TOYOTA MOTORו/או היצרן ו/או יוניון מוטורס בע"מ ו/או 

CORPORATIONחריםא סימניםו יליםמ ירוףצ דיי לע םא ביןו בדםל םא ין, ב .

 שרא סמליםב וא ונטייםפ וא רפייםג סימניםב ימושש גביל םג חולת וז וראהה

 . המסחריים סימניםל לשהוכ חסי גליםמ הםב נעוץה שוניה מרותל

הקשור לסימנים המסחריים ו/או לכלי הרכב ו/או לשירות לכלי הרכב, גם  ןמוניטי .1.1

אם נבנה על ידי, או בסיוע מרכז השרות, הינו של יוניון או של היצרן ובכל מקרה, 

אין ולא תהייה למרכז השרות כל טענה או תביעה הקשורה למוניטין בתקופת 

היה זכאי לכל סעד ההסכם ו/או בסיומו, מכל סיבה שהיא, ומרכז השרות לא י

 בהקשר למוניטין. 

 סמליםו לטיםש .10

 לש סמליםו לטיםש מרכז השרות שטח, בשבונוח לע יציגו כושיר מרכז השרות .10.1

 . וניוןי הנחיותל התאםבויוניון  היצרן

 לטיםש כלמ במובחןו נפרדב עשה, תוןייונו היצרן לש הסמליםו שלטיםה צבתה .10.1

 . חריםא סמליםו לטיםש כלמ חותפ ולטיםב אינםש מיקוםו בגודלו חריםא סמליםו

, תיבהכ רכי, צלטים, שרסוםפ חומריב רקו ךא השתמשל שאיר מרכז השרות .10.1

 . וניוןי דיי לע בכתבו ראשמ ושרוא שרא זהב כיוצאו כתביםמ יירנ ותרותכ

 ישלט את ניידות השירות בהתאם להנחיות יוניון, לרבות לוגו היצרן. מרכז השרות .10.1
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גו היצרן, בהתאם להנחיות יוניון, על כל ניירת רשמית יפרסם את לו מרכז השרות .10.1

 כגון חשבוניות, הצעות מחיר ללקוח ודוחות שירות.

 שינויו פתסו, תתאמהה .11

 כלי( בMODIFICATION) ינויש וו/א וספתת וו/א תאמהה בצעי אל מרכז השרות .11.1

 ממרכז השרות דרושל שאיתר וניון. יוניוןי לש בכתבו ראשמ אישורב לאא רכבה

 . וצאותה חזרה מורתת רכבה כליב ינוייםש לבצע

 עבורהת וצרימ חירימ .11

 וניוןי דיי לע קבעוי שרא מחיריםב יוןניומ תעבורהה וצרימ תא רכושי מרכז השרות .11.1

 מוצריל תמורהב מרכז השרות גבהי ותםא לקוחותל מחירים. הפעםל פעםמ

 . יןד לכ יפ-לע מרכז השרות דיי-לע קבעוי תעבורהה

 השרותמרכז  ובדיע .11

 מרכז השרות הפעלתל מיומניםו מקצועיים ובדיםע שבונוח לע עסיקי מרכז השרות .11.1

כל תשלום בו חייב מעסיק  רבות, לעסקתםה םע קשוריםה לומיםשתה כלב יישאו

 . על פי דין

 עובדיל חידיםא דיםמ עיצובל קשורה כלב וניוןי וראותה תא קייםי מרכז השרות .11.1

 . מרכז השרות

לרכב יינתן על ידי קבלני משנה מטעם מרכז השרות, יודיע על כך אם שירות שנדרש  .11.1

מרכז השרות בכתב ליוניון ובכל מקרה מרכז השרות יהיה האחראי הבלעדי לאיכות 

 השירות הניתן.

מבלי לגרוע מאחריות מרכז השרות לשירות שיינתן לכלי רכב באמצעות קבלני  .11.1

עומדים באמות המידה  משנה, ליוניון זכות בלעדית לקבוע אם קבלני המשנה

הנדרשות למתן השירות לכלי הרכב. אם יוניון תגיע למסקנה כי קבלן משנה כלשהו 

אינו עומד בדרישות האמורות תורה יוניון למרכז השרות לא לעשות שימוש 

בשירותי קבלן המשנה ומרכז השרות מתחייב לעשות כן מייד עם קבלת דרישה 

 מיוניון. 

 עבידמ ובדע חסיי יוםק יא .11

יבצע את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה כקבלן עצמאי ולא ייווצרו,  מרכז השרות .11.1

 . עובדי מרכז השרותלבין  יוניוןעל כן, יחסים של עובד ומעביד בין 
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שהתקיימו יחסי בניגוד לאמור בסעיף זה  יקבע בית משפט,אם מכל סיבה שהיא,  .11.1

ישפה מרכז השרות את יוניון לבין מי מעובדי מרכז השרות,  יוניון עובד מעביד בין

 .בגין כל סכום ששילמה בעקבות קביעה כאמור, לרבות הוצאות ההליך המשפטי

 קוחותל ניותפ .11

 נתמ לע קוחותל לש לונהת וו/א ניהפ לכ לוםש דרכיב יישבל נסותל מרכז השרות לע .11.1

 . יוניון וצרימ שלווניון, היצרן י לש האמינותו תדמיתה לע שמורל

 אמורכ תלונהה וו/א פניהה תא לוםש דרכיב יישבל השרות מרכז צליחה אל םא .11.1

 פרטיםה לכ תא יוניוןל יעבירו יוניוןל ידמ ךכ לע מרכז השרות דווח, י11.1 סעיףב

 תלונה, בכפוף לחוק הרישוי.ב וו/א פניהב קשוריםה המסמכיםו

הוגשה תביעה על ידי לקוח של מרכז השרות כנגד מרכז השרות ו/או יוניון, תנוהל  .11.1

ביעה על ידי יוניון או על פי הנחיותיה בהתאם לשיקול דעתה ולייעוץ משפטי הת

שתקבל לרבות הגעה לפשרה עם הלקוח. אין באמור כדי לגרוע מאחריות מרכז 

  להלן. 10השרות לנזקים כמפורט בסעיף 

 חריותא .16

 יספקו וניוןי לש רכבל תואחריה כתבמ נובעותה דרישותה חרא מלאי מרכז השרות .16.1

 לאל יוניוןל ודיעי מרכז השרות. ול תוגשש וצדקתמ חריותא רישתד לכ עבורב רותש

להוות סיבה  לולהע שר, ארכבל חריותא תבכ לע נסמכתה רישהד לכ ל, עיחויד לכ

 . לחילוקי דעות ו/או הדיינות משפטית

, רכבל אחריותה תבכ לע נסמכותה טיפולו יקוןת דרישותב יטפל מרכז השרות .16.1

ו/או  יוניוןיבצע תיקון באחריות ללא אישור  מרכז השרות. אם וניוןי נהליל התאםב

בעצמו בעלויות התיקון ולא יהיה זכאי לכל  מרכז השרות, יישא יוניוןבניגוד לנהלי 

 . מיוניוןתשלום ו/או שיפוי 

 לאל ינתןש שרותו יוניון וצרימ גביל םג התאמהב חולי 16.1-ו 16.1 סעיפיםב אמורה .16.1

 .RECALL מסגרתב שלוםת

 ידע ודיווחמ .11

, מרכז השרות עמיד, יRECALL מבצעיו ווקיםש קריס נהלל יוניוןל אפשרל נתמ לע .11.1

 עשהי הז לצורךו וניוןי דיי לע מונהי שרא לישיש צדל וא יוניוןל קוחותיול לע תוניםנ

 .  הממוחשבת, בכפוף להוראות הדין מערכתב ימושש

, ישראליה דיןה יפ לע ותרמ הדבר אם, מרכז השרות ןמ לקבלו בקשל כאיתז וניוןי .11.1

 מוצרי יוניון מכירות בקשר עם סטטיסטיקות, לשוקה מצבל נוגעיםה ות"חוד
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מרכז  לקוחות דרישותה להערכתו מלאים, למרכז השרות דיי לע ניתןה שרותול

 . השרות

 שר, אלוש ההפסדו רווח"ח הוד אתו אזנומ תא מרכז השרות גישי וניון,י בקשתל .11.1

 וצאותיוה עלו פיננסיה צבומ ליוניון על ידווח, ושבוןח ואהר דיי לע דיןכ וקרוב

 דיקה, ובלבד שלא יהיה בפרטים שנמסרו: ב שםל ספריול ישהג יאפשרו

שימוש בפרק  מרכז השרותמידע לגבי כמות מוצרי תעבורה בה עשה  .11.1.1

 ;זמן נתון

יוניון ממקור שאינו  מרכז השרותמידע לגבי מוצר אותו רכש  .11.1.1

 והשימוש שנעשה בו;

ומחיר מוצרי התעבורה שהותקנו  ידע לגבי מחיר שירות שניתן לרכבמ .11.1.1

 בו;

 מוצרי תעבורה.  מרכז השרותמהם רכש  הספקיםמידע לגבי  .11.1.1

מרכז  לש כנסותיוה גביל ותרי צרותק תקופות יחול גם לגבי 11.1האמור בסעיף  .11.1

 . השרות

מרכז רות לרכב שהעניק יש עניינוש ידעמ ממרכז השרות לקבלו בקשל שאיתר וניוןי .11.1

בכפוף לכך שהמידע שיימסר ליוניון לא יכלול את מחיר מוצרי לרכב,  השרות

התעבורה שרכש מרכז השרות מצד ג', מחיר השירות שניתן לרכב והשימוש שעשה 

מרכז השרות במוצר תעבורה שלא נרכש מיוניון, למעט אם מוצרי התעבורה 

היצרן ויוניון או מי מטעמה נושא ושירותי התחזוקה לרכב כלולים באחריות 

בתשלום בעדם בשיעור של תשעים אחוזים לפחות, או שיעור אחר שיקבע שר 

התחבורה, אם יקבע, או אם מוצרי התעבורה ושירותי התחזוקה הם חלק מתיקון 

RECALL .או במקרים אחרים שיקבע השר, אם יקבע , 

לבקשתה, מידע בדבר סוג , בכפוף להוראות כל דין, מרכז השרות יעביר ליוניון .11.6

מוצרי תעבורה שנרכשו על ידו, מספרם הקטלוגי ושם היצרן של מוצרי התעבורה, 

את מוצרי  מרכז השרותמהם רכש  המקורותובלבד שלא יהא במידע כדי לזהות את 

והשימוש  שירות או את מחירםההתעבורה, את כמות מוצרי התעבורה שרכש מרכז 

 .שנעשה בהם

בהתאם להוראות הסכם  מרכז השרותמידע אשר יסופק לה על ידי תנהג בכל  יוניון .11.1

זה, כבמידע סודי, על פי אותן אמות מידה בהן היא נוהגת לגבי מידע סודי שלה 

 עצמה.
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בהתאם  ליוניוןכי כל המידע והנתונים אשר יועברו על ידו  מתחייב מרכז השרות .11.1

 זה יהיו אמינים, מלאים ומדויקים. 11 לסעיף

 ובותח הטלתו כויותז מחאתה, הסכםה סבתה .11

 וא תמורה, במכורי וו/א משכןי וו/א מחהי וו/א עבירי וו/א סבי אל מרכז השרות .11.1

 זכויותיוו ובותיוח ת, אלשהוכ שפטימ גוףל תורבל אחריםל וא אחר, למורהת לאל

 . וניוןי לש בכתבו ראשמ אישורב לאא ליוא קשרב וא הז סכםה יפ לע הןמ לקח וא

 ניותיהמ ת, אלמרכז השרות וקדמתמ ודעהה לכ ללאו תע כלב העבירל כאיתז וניוןי .11.1

 לאש בלבד, ולשהוכ לישיש צד, לקצתןמ וא ולן, כהז סכםה יפ לע כויותיהאת ז וו/א

 .הז סכםה פיל מרכז השרות לש כויותיוז פגענהת

 ודיותס מירתש .11

 צהיר, מהיאש יבהס כל, מיומוס יוםס אחרל ועדמ בכלו הסכםה קופתת משךב .11.1

( הלןל ותהגדר)כ מידעל יחסב וחלטתמ ודיותס לע שמורי יכ מרכז השרות מתחייבו

 יפ לע תחייבויותיוה יוםק לצורךו לבדב הז סכםה וראותה יפ לע וב ישתמשו

 נתמ לע דרושיםה אמצעיםה לכ תא נקוטל תחייבמ מרכז השרות. לבדב הסכםה

 לישיש דצ וו/א טעמומ ימ דיי לע רבות, למידעה לש ורשהמ בלתיה ילויוג תא מנועל

מרכז  תחייב, מעילל אמורה ותיכללב פגועל בלי. מעקיפיןב ביןו מישריןב ין, בחרא

 וניוןי לש ידעב וו/א מידעב ימושש לכ עשותל וו/א גלותל וו/א העבירל לאש השרות

 לשהיכ דרךב פגועל לאו הז סכםה יצועב מסגרתב ליוא גיעוה שרא ודותיהא וו/א

 ידעמ לע חולי אל עילל אמור. העובדיהמ ימ וו/א מוצריהמ ימ וו/א וניוןי מוניטיןב

 .יןד יפ לע דרשנ גילויוש

 פעילותב קשוריםה רטיםפ וו/א דעי וו/א ידעמ לכ :שמעו" מידע, "מהז עיףס צורךל .11.1

 ול מסרוי וא מרכז השרות ידיל יגיעוש וו/א הגיעוש עסקיהו וניוןי ודותא וו/א וניוןי

, כנייםט םירטפ רבות, להיאש רךד כלב וא כתב, בהפ על, בוניוןי םע שריוק מסגרתב

 שימות, רשיווקו פצהה הליכי, תבודהע יטות, שעסקייםו קצועייםמ כנייםט תוניםנ

, שלוםת נאי, תכירותמ יקף, הוטנציאלייםפ לקוחותו פועלב וניוןי קוחותל פרטיו

 ביןו יימיםק ין, בןוניוי לש עילותהפ תחומיל קשוריםה חריםא ידעו ידע, מלויותע

 .כללה חלתנ הואש ידעמ מעטל כל, התידייםע

 נזקיםל חריותא .10

 תוצאהכ ייגרמוש הואש סוגו יןמ כלמ ההפסדיםו נזקיםה כלל חראיא מרכז השרות .10.1

 רבות, לליחיוש וו/א ובדיוע חדלימ וו/א מעשימ תוצאהכ וו/א חדליומ וו/א מעשיומ

 ליצרן וו/א רכבה כליל וו/א רכושהל וו/א יוניון, ליצוניים וקבלני משנהח תקיניםמ

. ,כושר וו/א וףג זקנ כלל אמורה כלליותמ גרועל מבליו רבות, ללשהוכ אדםל וו/א

 נזקיםל קשרב יןד לכ יפ לע בותח כלמ וניוןי תא זהב שחררמ מרכז השרות
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 תחייבמ הואו וניוןי לא יבוב/שזרהח כותז לכ לע וותרמ הואו אמורכ הפסדיםו

 כוםס לכ בגיןו יוניוןל ייגרםש פסדה וו/א זקנ כוםס כלב וניוןי תא לפצותו שפותל

 שיפוי. ההל ייגרמוש נסק וא פסד, הוצאה, הזקנ כלל קשרב שלםל וניוןי תחויבש

 עילל אמורל קשרב יוניון, ליהיוש ככלו ם, אשפטיותמ וצאותה ףא כללוי הפיצויו

 .ראשונהה רישתהד םע ידעמ יוניוןל ישולמוו

 ביטוח .11

מבלי לגרוע מאחריותו ו/או התחייבויותיו של מרכז השירות על פי הסכם זה ו/או  .11.1

על פי כל דין, הוראות הביטוח שיחולו על מרכז השירות הינן כמפורט בנספח 

   להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו. נספח ג'הביטוח המצ"ב כ

  וניוןי תחייבויותה .11

 העניקל וניוןי שאית, רמרכז השרות ביןל וניוןי יןב יתןא חסיםי יתוחפ בטחתה שםל .11.1

 מרכז השרות לש פעולהה שיטות, למרכז השרות יהולנ אופןל נוגעב ייעוץו דרכהה

 מורתת ףא צורךה במידתו וניוןי לש בלעדיה עתהד יקולש פיל חרא ושאנ בכלו

 ייעוץו דרכהה לכ יבצעו מלאי מרכז השרות. יוניוןל מרכז השרות דיי לע שלוםת

 . וניוןי דיי לע ול ינתנוש

 וניוןי תארגןש דרכהה קורסיל מרכז השרות ובדיע תא שלוחל תחייבמ מרכז השרות .11.1

 . עובדיוו מרכז השרות תועלתל פעםל פעםמ טעמהמ ימ וא

 ידע, מפעםל פעם, משלוםת ללאו מרכז השרות שימושל השאילל שאיתר וניוןי .11.1

 לי, כנתונים, שטלוגים, קצוגהת רכי, צרסוםפ רכי, צלטים, שרכבה ליכ נושאב

 . זהב כיוצאו חודייםי בודהע

 לעדיותב העדר .11

מטעם יוניון איננה בלעדית, יוניון רשאית למנות  ההרשאה הניתנת למרכז השרות .11.1

להפעיל בעצמה  מוסכים נוספים כמוסכי משנה, לרבות בסמוך למרכז השרות וכן

את מוצרי מוסכים, בכל מקום, למכור בעצמה ו/או באמצעות מפיצים שתבחר 

 יוניון, כל זאת ללא כל הגבלה.

יוניון מאשרת כי ידוע לה שמרכז השרות נותן שרות גם לכלי רכב ומוצרי תעבורה  .11.1

שאינם מתוצרת היצרן ורשאי להמשיך לעשות כן גם לאחר חתימת הסכם זה. מרכז 

השרות ימסור ליוניון הודעה מראש ובכתב בכל מקרה שישמש מרכז שרות של 

 ף. תוצר רכב נוס

 תקופת ההסכם .11
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: הלן__________ )ל וםי עד__________ ו יוםמודשים  ח 11 הז סכםה לש וקפות .11.1

 "(. הסכםה קופתת"

הצדדים ישקלו את המשך ההתקשרות בהסכם זה ואם עם סיום תקופת ההסכם,  .11.1

 .יסכימו להאריך את תקופת ההסכם יחתמו הצדדים על הסכם הארכה

במהלך תקופת בכל שלב זכות, לעיל, לכל צד  11.1 – 11.1למרות האמור בסעיפים  .11.1

וללא  הבלעדי ועל סיום ההסכם, בהתאם לשיקול דעתלמשנהו הודיע ל ההסכם,

)שלושה(  1לעשות כן  והודעה בכתב על כוונתשנתן לצד השני ובלבד  חובת הנמקה,

הצדדים מאשרים כי תקופת "(. ההודעה המוקדמתחודשים מראש )להלן: "

ההודעה המוקדמת נשקלה על ידם היטב, והיא מביאה בחשבון את כל הגורמים 

המשפיעים הרלוונטיים על משך תקופת הסיום ויוצרת איזון מתאים בין 

 האינטרסים והשיקולים המסחריים, העסקיים והמשפטיים של הצדדים. 

עלול לגרום נזק לצדדים,  11.1הצדדים הביאו בחשבון שסיום ההסכם על פי סעיף  .11.1

או למי מהם ולמרות זאת הצדדים מוכנים לקבל את הסיכון העסקי הכרוך בסיום 

כדי לשמור על חופש ההתקשרות בהסכם והגמישות  11.1הסכם על פי סעיף  

העסקית ולכן הם מסכימים  שאם מי מהצדדים יסיים את ההסכם על פי הוראת 

מי מהצדדים כל טענה ו/או תביעה שהיא כלפי לעיל, אין ולא תהיה ל 11.1סעיף  

משנהו וממילא לא תהיה למי מהצדדים זכות לסעד כלשהוא לרבות סעד של אכיפה 

 או פיצויים מכל סוג שהוא בגין נזק ישיר או עקיף, אף אם נזק כאמור נגרם.

את כלי הרכב ו/או את מוצרי יוניון מכל סיבה שהיא לרבות תחדל להפיץ  אם יוניון .11.1

למרכז להודיע  יוניוןרשאית  תהיה, ל הסכם ההפצה עקב הפרה של יוניוןביטו

וההסכם יסתיים במועד  , גם ללא ההודעה המוקדמת כאמורעל סיום הסכם השרות

יחול  11.1 -ו 11.1בו יסתיים הסכם ההפצה שבין היצרן לבין יוניון. האמור בסעיפים

 גם על סיום ההסכם על פי סעיף זה.

 פרהההסכם בשל ה יוםס .11

 לאל כתבב הודעהב הז סכםה בטלל שאיתר וניון, יעילל 11 סעיףב אמורה ףא לע .11.1

 קופתת מהלךבאם  ביןו הסכםה קופתת מהלךבאם  יןב וקדמתמ התראהב ורךצ

 : באיםה המקריםמ חדא התקייםב הארכה,ה

 רבות, להז הסכםל 'ב נספחב מפורטיםה נתוניםב ינוייםש נעשו .11.1.1

 . וניוןי לב שבכתו ראשמ ישורא לאל  מרכז השרות לש ניותמ נפקתה

 לש וקדמתמ סכמהה לאל צעדיםב קטנ וא עולותפ יצעב מרכז השרות .11.1.1

 .הסכםה וראותה יפ לע דרשתנ וז הסכמהש מרותל וניוןי
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 וא דםא כוחל נוגעיםה שייםק וו/א בעיותל נקלע מרכז השרות .11.1.1

 קשייםו בירס מןז תוךב הוסדרו אל שרא ספייםכ וא בנייםמ קשייםל

של מרכז השרות  הותיותמאת קיום התחייבויות  סכלל שוייםע להא

 .הסכםב

 רציפותב מים( ישרה)ע 10 לש תקופהל מרכז השרות עילותפ ושהתהה .11.1.1

 . וניוןי לע מקובלתה יבהס לאל

מרכז  גדנ ינתןי וו/א שמעותייםמ לכלייםכ קשייםל קלעי מרכז השרות .11.1.1

 אמןנ מרכז השרותל מונהי וו/א כסיםנ ינוסכ וצ ו/א ירוקפ וצ השרות

מרכז  גדנ נקטוי וו/א מרכז השרותב חדשמ רגוןא ליכיה חלוי וו/א

מרכז  כסינ לע יקולע וטלי וב מקרהב וו/א גלר שיטתפ ליכיה השרות

 מקרהב וו/א ירעוןפ חדלותמ תוצאהכ עסקיםל ותפיוש וו/א השרות

 לש מחאותה וו/א טרותש יחוללוו מידהב וו/א ושיםנ סדרה יהיהש

 . ירעוןפ חדלותמ תוצאהכ השרותמרכז 

 סכםה כרמ וו/א שכןמ וו/א מחהה וו/א עבירה וו/א סבה מרכז השרות .11.1.6

 ישורא לאל אחריםל וא אחר, לןכ עשותל יסהנ וא ימנוה לקח וא הז

 .  וניוןי לש בכתבו ראשמ

 בעבירה יורשעוו/או בעלי מניותיו  מנהליו או/ו אם מרכז השרות .11.1.1

ליכולת ניהול  חשש המעלה עבירה או/ו פשע או עוון מסוג פלילית

 .מרכז השרותתקין של עסקי 

עלול לפגוע  יוניוןיעשה מעשה או מחדל, אשר לדעת  אם מרכז השרות .11.1.1

 .יוניון במוניטין היצרן או

ברמה ובאיכות אינו נותן שירות  יוניון מרכז השרותלדעת אם  .11.1.1

רמת תלונות על אל יוניון הגיעו  הנדרשים על פי הסכם זה או אם

מרכז השרות ומרכז השרות לא פעל השירות שניתן על ידי איכות ו

באופן מיידי לשיפור רמת ואיכות השירות, או לא פעל בהתאם 

 .להוראות שקיבל מיוניון לשיפור רמת ואיכות השירות

אם מרכז השרות לא עמד ו/או לא קיים או חדל מלקיים, מכל סיבה  .11.1.10

 ניון ו/או אמות המידה.שהיא, אף אם לא בחר לעשות כן, את נהלי יו

בינו לבין יוניון או בינו לבין הסכמים אחרים  מרכז השרותהפר  אם .11.1.11

הפרה זו לא תוקנה הוחברות בקבוצת החברות אליה משתייכת יוניון 

   ההפרה או במועד שנדרש לעשות כן, לפי המוקדם.יום מיום  11תוך 
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 הפרה הפר אם או/ו יסודית הפרה זה הסכם הפר אם מרכז השרות .11.1.11

ההפרה או יום מיום  11ההפרה בתוך  את תיקן ולא יסודית שאינה

 במועד שנדרש לעשות כן, לפי המוקדם. 

 הסכםה םויס וצאותת .16

 : דלקמןכ היוי הז סכםה יוםס וצאותת .16.1

 וניוןי דיי לע למרכז השרות סופקהש חורהס וא עבורהת וצרימ בורע תשלומיםה לכ .16.1

 . ידמ רעוןפ ריב הפכוי

 יוניוןמ לשהוכ ספיכ שלוםת וו/א פיצויל כאיז היהי לאו דרושי אל מרכז השרות .16.1

, יודצ גיןב חזרה וו/א מוניטיןב גיעהפ וא פסדה גיןב וו/א ווחיםר פסדה גיןב

ה ז סכםה ביצועמ נובעיםה מרכז השרות לש חרתא שקעהה לכ וא רסום, פתקניםמ

 . וסיומו

 יוניוןל מרכז השרות עביר, יהז סכםה לש יומוס אחרל מים( י1) שבעהמ אוחרי אל .16.1

 כותז האת יוניון. לדוי לע מוחזקיםה יוניון וצרימ ודותא כתבב לאמ פירוטו שימותר

 עתהד יקולש יפ לע דיקתהב אחרל ממרכז השרות יוניון וצרימ תא רכושל המדיק

 . תע אותהב תוקףב יהיוש בתנאיםו מחיריםב וניוןי לש בלעדיה

וטורס מ ניוןיויוניון ו/או  מסחר שלה סימניב ימושש עשותל חדלי מרכז השרות .16.1

 ימןס כלב וו/או/ או היצרן  TOYOTA MOTOR CORPORATION וו/א בע"מ

 אםו יוניוןל יוחזרוו וסרויכאמור  סמליםו לטים. שלהא סחרמ סימניל דומהה חרא

 . מרכז השרות שבוןח לע הסירםל שאיתר וניוןי הא, תוסרוי אל

 שורק דייןע מרכז השרותכי  סבורל לשהוכ גורםל גרוםי וו/א טעהי אל מרכז השרות .16.6

 .היצרן וו/א וניוןי םע

 ומרח כלו סמכים, מידעמ ערכות, מפריטיםה לכ תא יוניוןל עבירי מרכז השרות .16.1

 בודהע ליכ גוןכ מיוחדיםה פריטיםה לכ תא בפרט, ורשותול הועמדש חרא

 . השרותמרכז  לש שבונוח לע רסומיפ חומרו קצועיתמ פרותס שהושאלו,

 לליותכ וראותה

  דיןה מירתש .11

 . זרע חוקיו קנותת ין, לרבותד כלל התאםב מרכז השרות תא פעילי מרכז השרות .11.1

 קובעה הסכםה .11
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 כלל וקףת היהי לאו הסכםל צדדיםה סכמותה  לכ תא גבשותמ הז סכםה וראותה .11.1

  צדדיםה לש עסקייםה יחסיםל מתייחסיםה ותחבטה וו/א סכמיםה וו/א מתןו שאמ

 . הז סכםה חתימתל ודםק

 כתבב עשונ םא קר חייבוי הז הסכםל דכוןע וו/א יקוןת וו/א ינויש וו/א וספתת לכ .11.1

 . ומרכז השרות וניוןי דיי לע נחתמוו

 כותז ימושמ יא .11

ת כוז לע ויתורכ חשבי אל הז סכםה יפ לע צדדיםה אחדל מוענקתה כותז ימושמ יא .11.1

 . ותרי אוחרמ מועדב וז כותז הפעילל זכאיה צדה ןמ מנעי לאו וז

 יפוטש מכותס .10

(, ענייניתה מכותםס פי)ל לבדב פוי-ביבא-לת עירב משפטה תיב תא ובעיםק צדדיםה .10.1

 כסוךס כלב דוןל הבלעדיתו ייחודיתה שיפוטיתה סמכותה עליב משפטה בתיכ

 .ימנוה הנובעו הז סכםה םע קשרב צדדיםה יןב תביעהו

  יזוזק .11

 כותז מורהש יוניון. לוניוןי לפיכ יזוזק כותז לכ האת לאו תונהנ אל למרכז השרות .11.1

 יפ לע יןב מרכז השרות לש זכותול תע כלב ידהב ימצאוש סכומיםה לכ לע יזוזק

 . חרא אופןב וא ביטחון, לגביהל נמסרוש לוא רבותל חרתא רךד כלב ביןו הז סכםה

 וסףמ רךע סמ .11

 פיל מרכז השרות ייבח וב שלוםת לכ גיןב וסףמ רךע סמ תשלוםב שאי מרכז השרות .11.1

 . תשלוםה עתב תוקףב יהיוש בשיעורו מועדב הז סכםה

  טחונותב .11

, במועדןו מלואן, בהז סכםה פימרכז השרות ל תחייבויותה לכ מילויל בטוחהכ .11.1

 לש צונהר שביעותל טחונותב הז סכםה תימתח מעמדב ליוניון מרכז השרות מציאי

 :יכללו"(, שבטוחותה: "הלן)ל וניוןי

 מרכז השרות אגידת לת שמניוה בעלימ חדא לכ לש ישיתא רבותע .11.1.1

 ;הז הסכםל ד' נספחכ מצורףה נוסחב

___________  לש סכוםב ותניתמ בלתיו וטונומיתא נקאיתב רבותע .11.1.1

 ה' נספחכ מצורףה נוסחב צרכןל מחיריםה מדדל מודהש"ח, צ

 . הז הסכםל



 
 24/20 

 

ה קרמ כלב עתהד יקולש פי, ללקןח וא ולן, כבטוחותה תא ממשל שאיתר האת וניוןי .11.1

 לש טלותב וא קיעה. פוניוןי לפיכ מרכז השרות לש לשהיכ תחייבותה פרתה לש

 חרתא בטוחהב פגעת א, לחרתא טוחהב איזושהיב לשהוכ גםפ ו, אלשהיכ טוחהב

 סעיףב נזכרתה בנקאיתה ערבותה ימושמ לש מקרה. בהןמ גרעת וא בתוקפהו

 לופיתח תינקאב רבותע סקיםע מיי 1 תוךב ליוניון מרכז השרות מציא, י11.1.1

 .מומשהש מקוריתה בנקאיתה ערבותל ההז בסכוםו וסחנ אותוב

 ודעותה .11

 שוםר דוארב וא ידב ימסרת הז סכםה יפ לע רשתימס תכתבותה וא ודעהה לכ .11.1

 רשומות במבוא להסכם זה.ה כתובותל

 - ידב מסרהנ םא -: באותה הוראותל התאםב דיןה כומצאה אילוכ יחשבת ודעהה .11.1

 וםי אחרל שלישיה עסקיםה יום, בשוםר דוארב שלחהנ אםו בלתהק מועדב

 הכתובתש וא ידב מסרהנ ההודעהש הוכיחל יד אמורכ מצאהה צורך. למשלוחה

 . שוםר דוארב שלחהנ היאו הודעהה ביג לע ויינהצ נמעןה לש נכונהה

 הםמ חדא שרא היםז ותקיםע ניש ל( עחוקייםה נציגיםה דיי ל)ע תוםהח לע צדדיםה אוב לראיהו

 מרכז השרות דיי לע וחזקי השניו וניוןי דיי לע וחזקי

_______________ 

 יוניון רכב תעשייתי בע"מ

 
_______________ 

 מרכז השרות

 "דוע ישורא

-ה"ה __________ ת.ז. _________ ו פניב ופיעו______ ה יוםב יכ אשר"ד מו_________ ע ניא
 ברתח ותמתח תוספתב תימתםח כיו הז סכםה לע פניב חתמו__________ ת.ז. _______ ו

 גבלהה לאל עניןו ברד כלל מרכז השרות תא חייבים( מ"מרכז השרות"-הלן____________ )ל
 .סכוםב

    _______________ 
 "דו, ע     
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 נספח ביטוח -נספח ג' 

השירות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ממועד תחילת מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות מרכז  .1

הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים על פיו, לפי המוקדם, מתחייב מרכז השירות לערוך ולקיים 

על חשבונו, בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים 

ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ואת הביטוחים  1'נספח גב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כ

"(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על הביטוחים" ו/או "ביטוחי מרכז השירותהמפורטים להלן )"

 פי הסכם זה.

ביטוח חובה )סחר כלי רכב( כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב שימוש בכלי רכב וכן ביטוח  .1.1

צד שלישי )סחר כלי רכב( עקב שימוש בכלי רכב בגבול אחריות בסך אחריות בגין נזק לרכוש של 

ש"ח, שניהם עבור כל אותם האנשים הרשאים מטעם מרכז השירות לנהוג בכלי  100,000של 

 הרכב.

באישור עריכת ביטוחים, במלואו  1מרכז השירות רשאי שלא לערוך ביטוח אבדן רווחים כאמור בסעיף  .1

 להלן במלואו. 11האמור בסעיף או בחלקו, ובלבד שיחול 

מרכז השירות מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בסעיף זה, והוא מתחייב, בין היתר,  .1

לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי מרכז השירות תחודשנה 

על פי ההסכם, וכן לא לעשות כל  מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות

מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי מרכז השירות ישא בכל מקרה 

 בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי מרכז השירות.

ן ללא צורך בכל דרישה מצד יוניון, מתחייב מרכז השירות להמציא ליוניון, לפני מועד תחילת מת .1

השירותים על פי הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי מרכז השירות כאמור לעיל בהתאם לנוסח 

אישור עריכת ביטוחים, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. מרכז השירות מצהיר, כי ידוע לו כי המצאת 

ן אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינה תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מת

השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של מרכז השירות על פי הסכם זה ו/או 

 על פי כל דין.

אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי מרכז השירות כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא  .1

שירות מהתחייבויותיו בהתאם להסכם זה, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את מרכז ה

מחובתו לשפות ו/או לפצות את יוניון ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או 

 על פי כל דין.

לפני מועד תום תקופת ביטוחי מרכז השירות, מתחייב מרכז השירות להפקיד בידי יוניון, אישור עריכת  .6

 תקופת ההתקשרות על פי ההסכם. ביטוחים בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל

יוניון תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי מרכז השירות  .1

כאמור לעיל, ומרכז השירות מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על 

 ל פי הסכם זה.מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו ע

מרכז השירות מצהיר ומתחייב כי זכויות יוניון לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן  .1

מטילות על יוניון ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת 

רוע מכל חובה שהיא המוטלת על הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לג

מרכז השירות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין 

 אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
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די יוניון, וכי ביטוחי מרכז השירות יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על י .1

המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי יוניון. כמו כן, יתחייב המבטח שהפוליסות 

 יום מראש. 10לא תשוננה לרעה ולא תבוטלנה אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי יוניון 

השירות, לרבות אי מתן  ביטוחי מרכז השירות יכללו סעיף לפיו אי קיום החובות המוטלות על מרכז .10

הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו בזכויותיה של יוניון 

 לקבלת שיפוי.

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה בבחינת דרישת  .11

חבותו לפי הסכם זה. מרכז השירות  מינימום המוטלת על מרכז השירות, שאינה פוטרת אותו ממלוא

מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי יוניון ו/או מי מטעמה בכל 

הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי 

 שהוצא על ידו. 

טוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים, מתחייב היה ולדעת מרכז השירות יש צורך בעריכת בי .11

מרכז השירות לערוך ולקיים את הביטוח המשלים /הנוסף כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים 

שיערוך מרכז השירות ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי יוניון ו/או הבאים מטעמה. 

 ו נוסף יורחב הביטוח לשפות את יוניון, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.לעניין ביטוח חבויות משלים ו/א

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר מרכז השירות, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  .11

כנגד יוניון ו/או מי מטעמה ו/או בשמה בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייב לערוך 

ל, או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות, והוא פוטר כמפורט לעי

 את יוניון ו/או מי מטעמה ו/או בשמה מכל אחריות לנזק כאמור.

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות מרכז השירות, למעט ביטוח חבות בעלי מוסכים, וכן למעט  .11

 לישי )סחר כלי רכב(, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כ"ביט".ביטוח חובה )סחר כלי רכב( וביטוח צד ש
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 אישור עריכת ביטוחים -  1נספח ג'

 תאריך__________         לכבוד
 

קבוצת יוניון מוטורס ו/או יוניון מוטורס בע"מ ו/או פריים מוטורס בע"מ ו/או לקס מוטורס בע"מ ו/או יוניון 
 "(יוניוןיתי בע"מ ו/או חברות אם ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות )להלן ביחד ולחוד: "רכב תעשי

 
 תל אביב 61מרח' יגאל אלון 

 
 אישור עריכת ביטוחיםהנדון: 

הננו מאשרים בזאת, כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם הסכם למתן הרשאה למרכז שירות 

שנערך ביום _____ ביניכם לבין _______________ )להלן:  HINO MOTORS, LTDלכלי רכב מתוצרת 
עבורה וכן מתן השירותים הנלווים )להלן: ת וצרימ מכירתו"( בעניין מתן שירותי מוסך מרכז השירות"
"( וזאת לתקופה המתחילה ביום __________ והמסתיימת ביום __________ )להלן: השירותים"
 "(. תקופת ביטוח"

מסוג "אש מורחב" המבטח בערך כינון כנגד אובדן ו/או נזק למבנה מרכז השירות  - ח רכושביטו .1
ותכולתו, לרבות מלאי מכל מין וסוג ו/או מתקנים ו/או ציוד ו/או רכוש מכל מין וסוג הנמצא בבעלותו 

ות, ו/או באחריותו של מרכז השירות לרבות במפורש כלי רכב של לקוחות עקב אש, עשן, ברק, התפוצצ

(, פגיעה Impactרעידת אדמה, סערה, סופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה תאונתית  )
 על ידי כלי טיס, שביתות פרעות, נזק בזדון, גניבה, פריצה ושוד .

ביטוח אובדן רווחים כתוצאה מאובדן או נזק שנגרם למבנה מרכז השירות ו/או  - ביטוח אבדן רווחים .1
לעיל, למשך  1ו ו/או עקב מניעת גישה למרכז השירות עקב הסיכונים המבוטחים על פי סעיף לתכולת

 חודשים. 11תקופת שיפוי בת 

ביטוח חבות מרכז השירות בשל אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק לגופו ו/או  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1
ש"ח )שישה מיליון שקלים  6,000,000רכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא בגבול אחריות בסך של 

חדשים( לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח. ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, 
התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטרים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק 

גחה ורכוש עליו עובדים, לרבות כלי רכב במאכל או משקה, קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם, רכוש בהש
הנמצאים בחזקתו ו/או באחריותו של מרכז השירות ו/או בקרבתו, שביתות והשבתות, תביעות תחלוף 
מצד הביטוח הלאומי. הביטוח מורחב לכסות את אחריותה של יוניון ו/או הבאים מטעמה בגין 

יף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח אחריותם למעשי ו/או מחדלי מרכז השירות, וזאת בכפוף לסע
  כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

ש"ח )ארבעה מיליון שקלים חדשים(  1,000,000בגבול אחריות בסך של  - ביטוח חבות בעלי מוסכים 1
 לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח לכיסוי חבות מרכז השירות, על פי כל דין, בגין:

לכלי הרכב )על חלקיו ואביזריו( ו/או לצד ג' כלשהו לאחר שכלי הרכב חדלו נזק מכל סוג הנגרם  .1.1
 להיות בחזקתו של מרכז השירות. 

נזק בשל מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או מחדל אשר  .1.1
 אירעו תוך כדי ו/או עקב מתן שירותי המוסך. 

יחול הביטוח לפי פוליסה זו למפרע מיום תחילת   עהככל שהכיסוי הינו על בסיס מועד הגשת התבי
 מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת הפוליסה אך לא לפני________ .

 6תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך  ככל שהכיסוי הינו על בסיס מועד הגשת התביעה
בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח 

תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה 
 במהלך תקופת הביטוח.

הביטוח מורחב לכסות את יוניון ו/או מי מטעמה בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי מרכז השירות, 
 צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בכפוף לסעיף אחריות
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ביטוח חבות מרכז השירות כלפי עובדיו המועסקים על ידו על פי פקודת  - ביטוח חבות מעבידים .1
, בגין מוות ו/או נזק 1110 –הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

זק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה שיתרחשו תוך כדי ו/או עקב עבודתם בגבול גוף ו/או נ
ש"ח )עשרים מיליון שקלים חדשים( לעובד למקרה ובסה"כ לתקופת  10,000,000אחריות בסך של 

הביטוח. ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות 
בעומק, פתיונות ורעלים והעסקת נוער. הביטוח מורחב לשפות את יוניון ו/או הבאים מטעמה בגובה ו

 במידה וייחשבו כמעבידם של מי מעובדי מרכז השירות.

לעיל, כוללים תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי  1-1הביטוחים כאמור בסעיפים  .6
לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם  יוניון ו/או מי מטעמה, ובלבד שהאמור

 לנזק מתוך כוונת זדון.

מרכז השירות לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  .1
 המפורטות לעיל.

די יוניון וכי הביטוחים המפורטים דלעיל כוללים תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח הנערך על י .1
 אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי יוניון ו/או מי מטעמה. 

הננו מאשרים, כי הביטוחים המפורטים לעיל לא ישונו לרעה ו/או לא יבוטלו, אלא אם תימסר הודעה  .1
 יום מראש.  10כתובה בדואר רשום לידי יוניון 

רטים לעיל אי קיום החובות המוטלות על המבוטח, לרבות אי מתן הננו מאשרים, כי בביטוחים המפו .10
הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו בזכויותיה של יוניון 

 לקבלת שיפוי. 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות מרכז השירות, למעט חבות בעלי מוסכים לא יהיו נחותים  .11
 ידוע כ"ביט". מהנוסח ה

 

 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור לעיל.
 

 בכבוד רב,
 

_______________ 
 חתימת וחותמת המבטח

_____________________ 
 שם החותם

______________________ 
 תפקיד החותם

 


