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 נאי הביטוחת

 

 ביטוח צד ג' כללי התנאים החלים:

 

 מידע כללי א.

"( מספקת כיסוי ביטוחי בכפוף לתנאי הביטוח המפורטים להלן. המבטח" –שומרה חברה לביטוח )להלן 
 ספציפית ומשמעות זו מוגדרת בתנאי ביטוח אלה.לחלק מהמילים והביטויים יש משמעות 

 

 הגדרות ב.

 :פוליסהההגדרות הבאות חלות על ה
 

 Lime (NEUTRON HOLDINGS, INC. DBA LIME): בעל הפוליסה

 , תל אביב, ישראל.6816936, מיקוד  3 היתד, Lime Network Ltd :בעל הפוליסה המקומי

תביעת רכוש ( במקרה של ii( המוטב או )iללא כוונת מכוון מצד )רע י: אירוע פתאומי בלתי צפוי שא"תאונה"
Lime  רע או החל לראשונה בזמן ספציפי במהלך תקופת הכיסוי יואשר א - בעל הפוליסה המקומי –בלבד

של צד שלישי או צדדים או נזק לרכוש  לצדדים שלישייםאו  שלישי לצד נזק גוףואשר תוצאתו היתה 
 .שלישיים

  ":מוטבים" או "מוטב"

(i) יחידת  ים/לקוח/ות יחיד/ים אשר )א( שוכרLime  למטרות תחבורה אישית בטריטוריה בהתאם
החוק או פי  הינו הגיל המינימלי הנדרש על  םלגי/המקומי הרלוונטי; ו)ב( גילו להסכם ההשכרה

 שנים; 18 ו/גילםאך לכל הפחות גיל טריטוריהבאותה  Limeלרכיבה על יחידת ההתקנות המקומיות 
  ו

(ii) .כל משתמש מורשה אחר 

 .נזק גוף לא כולל נזק נפשי, הלם או עוגמת נפש": פציעה גופנית או מוות של אדם כלשהו. נזק גוף"

 .התאונהבגין  מוטבשלישי כנגד הצד את ": דרישה בכתב לפיצוי כספי מתביעה"

למטרות הקשורות לעיסוקו של המוטב, עסקיו, מלאכתו או  Limeיחידת ": השימוש בשימוש מסחרי"
 .יחשב שימוש מסחריתלמען הסר ספק, נסיעה ממקום מגוריו של המוטב למקום עבודתו לא מקצועו. 

יחידת עד למועד בו המוטב נועל את  Limeיחידת הפותח את  המוטבהתקופה מהמועד בו  ":תקופת הכיסוי"
, או המועד בו הוא מסיים באופן אחר את Limeאפליקציית ה ההפעלה של בהתאם להוראות Limeה

 , המוקדם מבין  השניים.Limeביחידת ההשימוש 

 .Limeטבעית הרשומה באפליקציית המשפטית כל אישיות לקוח: 

האזרחי בגין תביעות המועלות בבית  הדיןכפיצוי על פי  שלישילשלם לצד שיש ": סכום כסף דמי פיצויים"
פסק דין שנפסק מחוץ  או להכיר  כלשהי )למעט תביעות המוגשות על מנת לאכוף טריטוריהמשפט ב

דמי פיצויים לא יכללו כל סכום שנפסק על ידי בית משפט במסגרת תביעה פלילית, פיצויים (. לטריטוריה
, פיצויים מוגברים, קנסות, היטלים או הענקה כלשהי של פיצויים נוספים לדוגמאפיצויים עונשיים, 

 .ה מהכפלת הפיצויים כנגד מוטבכתוצא

 , אבדן או הרס של רכוש מוחשי.נזק פיזי": נזק לרכוש"
 
": עלויות והוצאות משפטיות כלשהן הנצברות באופן סביר והכרחי בחקירת או הגנת תביעה עלויות הגנה"

 במסגרת פוליסה זו.המכוסה כלשהי 
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 ": הפסד כספי, עלות או הוצאה שאינם בגין:הפסד פיננסי"
 
(i) אוים שלישייםנזק גוף לצדדי ; 

(ii) ם שלישייםנזק לרכוש של צדדי. 

 ": שומרה חברה לביטוח בע"מ.מבטח"

 .Limeביחידת  במטרה להשתמשלקוח בה השתמש הש": האפליקציה Limeאפליקציית ה"

 לו מסייעת הנעהלהם מנוע עזר חשמלי ש: אופניים חשמליים ו/או ג'אמפ Limeמסוג אופניים חשמליים 
ואשר מסייע , עם עוצמה מקסימלית רציפה בהתאם לחוקים והתקנות המקומייםבאמצעות דיווש הרוכב, 

לדיווש הרוכב באופניים ומפסיק לפעול כאשר האופניים מגיעים למהירות המקסימלית המותרת על פי החוק 
 והתקנות המקומיים.

גלגלים המונע על ידי שילוב של כוח : קורקינט חשמלי בעל שני ו/או ג'אמפ Lime מסוג קורקינט חשמלי
הרוכב ומנוע חשמלי עם ידיות היגוי, ברקס)ים( ומשטח המאפשר לאדם לעמוד עליו בעודו מפעיל את 
הקורקינט, אשר מונע עם מנוע בעל עוצמה מקסימלית רציפה המאפשר להניע את הקורקינט עם או ללא 

יע למהירות המקסימלית המותרת על פי החוק הפעלת כוח מצד הרוכב ומפסיק לפעול כאשר הקורקינט מג
 והתקנות המקומיים.

( של ההגדרה iiבהתאם לתת סעיף ) בעל הפוליסהכנגד  תביעת בעל פוליסה": Limeתביעת רכוש בגין "
 " להלן.תביעות בעל פוליסה"

  Lime הקורקינט החשמלי מסוגו  ו/או ג'אמפ  Lime האופניים החשמליים מסוג: אך ורק Limeיחידת/ות 
 .בעל הפוליסה המקומיהנמצאים בבעלותו של   ו/או ג'אמפ,

  :"תקרת השיפוי"

  ש"ח; 1,000,000סכום המקסימלי של תאונה אחת כלשהי בשל המבטח בגין  תהחבות המקסימלי

 ש"ח. 3,000,000-החבות המקסימלית של המבטח בגין כל התאונות במהלך שנת ביטוח מוגבלת ל

(, (WHO) על ידי ארגון הבריאות העולמי העם מאפיין של מגפה עולמית )שהוכרז": מגפות פה עולמיתגמ"
שמידת חומרתה ועוצמה היא כזו שתוצאתה היא תמותה גבוהה או הגבלות שנועדו להפחית את סיכון 
ההדבקה בקרב האוכלוסייה האזרחית. למשל, אך לא רק: סגירת בתי ספר וחללים ציבוריים, הגבלת 

 אווירית.תעבורה בעיר, הגבלות על  התחבורה הציבורית

 : "משתמש מורשה"

 כל יחיד אשר:

(i)  ביחידת משתמשLime יחידת כי האחרון שכר  מוטבלאחר קבלת הסכמה מפורשת מהLime 
 ; הסכם שכירותכאמור במסגרת 

(ii)  לרכיבה על יחידת ההחוק או התקנות המקומיות פי  גילו הינו הגיל המינימלי הנדרש עלLime  באותה
 ; שנים 18 גילואך לכל הפחות  טריטוריה

": הסכם ביטוח על כל נספחיו )במיוחד תנאי ביטוח אלה(, אשר יקראו כחוזה אחד וכל מילה או פוליסה"
 יישאו את אותה משמעות בכל אותו חוזה.שלו מיוחסת משמעות ספציפית במי מהם שביטוי 

 " תהא דרישה בכתב ל:תביעה בעל פוליסה"

(i)  כתוצאה ישירה  בעל הפוליסהאו נגד  בעל פוליסה מקומינגד שלישי פיצוי כספי המוגשת על ידי צד
תביעה בגין השלישי צד הזכאי לכיסוי במסגרת פוליסה זו אילו הגיש  המוטבבגינה היה  תאונהמ

 כאמור;  תאונה

(ii)  יחידת הכאשר  תאונההנובעים ישירות מ דמי פיצוייםפיצוי כספי שלLime  היא הסיבה הקרובה של
תביעת רכוש )"המקומייםאחראי על פי דיני הנזיקין האזרחיים  ובעל הפוליסה המקומי תאונהאותה 

 .או כל תביעה סביבתית כנגד בעל הפוליסה אינה מכוסה Limeכל פגם במוצר יחידת ה"(. Limeבגין 

 .הפוליסה המקומיבעל ו לקוח, בו התקשרו הLimeיחידת ה: החוזה להשכרת "הסכם שכירות"
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של אותו בעל  Limeיחידות ניתן לשכור בה מאוגד ו הפוליסה המקומי בעלבה ש: המדינה "טריטוריה"
 פוליסה מקומי.

אך לא רק, שימוש בכוח או אלימות ו/או איום בשימוש בהם, על ידי אדם/אנשים או  תפעולה, כולל": טרור"
נים או ארגוקבוצה/קבוצות כלשהם, בין אם פועלים מטעם עצמם או מטעם או בקשר עם ארגון/

ות כלשהם, המבוצעים בשם מטרות פוליטיות, דתיות, אידאולוגיות או מטרות דומות, ממשלותממשלה/
 יעה על כל ממשלה ו/או לזרוע פחד בקרב הציבור, או חלק ממנו.כולל הכוונה להשפ

 :משמעו "שימוש בלתי מורשה"

 Limeיחידת ה, שימוש בעקבות גנבה של א. לדוגמהמוטבעל ידי מישהו שאינו  Limeיחידת השימוש ב (1)
 ; Limeאפליקציית ל לקוחאו שימוש לא נאות בפרטי הכניסה של ה

 או
 .Limeשימוש מסחרי ביחידת ה (2)

 
 

 כיסוי ביטוחי ג.
 

עלויות ו דמי הפיצוייםלשלם על פי חוק כ המוטבכל הסכומים אותם יידרש בגין יעניק שיפוי  המבטח .1
 , בתנאי ש:תאונהכתוצאה ישירה מ הגנה

 .טריטוריההתרחשה ב תאונהה

בעל תביעת בתנאי שבמקרה של  תביעות בעל פוליסהבכפוף לכל תנאי הפוליסה, יורחב הכיסוי בגין  .2
, המוטבכל התנאים והתחייבויות של פוליסה זו אשר היו חלים על  בעל הפוליסהיחולו על  פוליסה

 תביעה. תביעת בעל פוליסהאילו היתה 

 פוליסה זו לא נועדה לעמוד בדרישות ביטוח החובה לרכב. .3

 

 תקרת החבות ד.
 
 .תקרת השיפוילא יעלו על  1הסכומים העומדים לתשלום על ידי המבטח כדמי פיצויים על פי סעיף ג .1

אחת, סך הסכום לתשלום לא יעלה על  תאונהחבות לשפות יותר מצד אחד בגין  מבטחמקום של .2
 .תקרה השיפוי

 .על ידי המבטח השיפויתקרת יפסקו לאחר ששולמה  שהיא תאונהביחס לכל  המבטחכל התחייבויות  .3

 

 החרגות ה.
 

 כל סכום בגין: םעל חבות משפטית ולא ישול זו )כולל על פי הרחבה כלשהי( לא יחול ההשיפוי בפוליס

 : הנובע משימוש בלתי מורשה או בקשר עם שימוש בלתי מורשה.שימוש בלתי מורשה .1

 :נוסעים .2

כאשר יותר מאדם אחד נוסע בה  Limeאו בקשר עם יחידת ה Limeבגין שימוש כלשהו ביחידת  א.
 .בו זמנית

 .בו זמנית Limeאו בקשר עם יחידת ה Limeבגין הסעת חיות ביחידת ה ב.

 .Limeביחידת ה, או נזק גוף לנוסעים Limeבקשר עם נזק כלשהו לרכוש של נוסעים ביחידת ה ג.



4 
 

 

 בגין נזק לרכוש: מוטב ובעל פוליסה מקומי .3

 .המוטב או בעל הפוליסה המקומי ידיהנמצא בבעלות או נשכר על  א.

 הושאל או הושכר למוטב או לבעל הפוליסה המקומי ב.

 ו/או

 , משמורת או שליטה של מוטב או בעל פוליסה מקומי.טיפולב נמצא ג.

 חוזים:  .4

נובעים מחוזה או הסכם או בקשר עם הסכם או חוזה, אלא אם לבעל הפוליסה המקומי או למוטב ה
 הסכם.בהיתה אותה חבות אילולא התקשר בעל הפוליסה המקומי או המוטב בחוזה או 

 הפסד פיננסי:  .5

 בגין הפסד פיננסי.

 היטלים:  .6

 בגין היטלים, קנסות או דמי פיצויים מוסכמים.

 בגין: Limeליחידת הנזק  .7

 כלשהי Limeאבדן או נזק ליחידת  א.

 או

 .Limeיחידת השבה של לפה, החזרה לשימוש, תיקון או עלות הח ב.

 ביטוח רכב:  .8

או בקשר עימם ואשר בגינם נדרש  Limeהנובע מרכבים אשר סופקו להשכרה באמצעות אפליקציית ה
 ביטוח חובה לרכב על פי חוק.

 ותביעות שהוגשו בארצות הברית פיצויים עונשיים .9

שהוענקו או בגין הוצאות כלשהן או ריבית בקשר עם לדוגמא בגין פיצויים עונשיים או פיצויים  א(
 כאמור.פיצויים 

פוארטו ב, בשטחים שבשליטתהבגין תביעות כלשהן שהוגשו בארצות הברית, בטריטוריות או  ב(
כל  הפוליסה חבות משפטית ולא ישולמו על פיבגין קנדה, השיפוי בפוליסה זו לא יחול בריקו או 

סכומים הנובעים מתביעות לתשלום בגין חוקי פיצויים לעובדים, חוקי קצבאות נכות, חוקי 
 קצבאות אבטלה או כל חוק דומה.

 :עימםבקשר או  המפורט להלן מן הנובעות סכנות ספציפיות מוחרגות .10

 .הציבורי או ניסיון לבצעםהפרעה לסדר סכסוכי עבודה, מהומות,  א(

, או )פעולות מעין מלחמתיות( , או פעולות מסוג פעולות מלחמה)בין אם הוכרזה או לאו( מלחמה ב(
 .ניסיון לבצען

פעולה שננקטה על כל או או ניסיון לבצעם, התקוממות צבאית, תפיסת שלטון, מרד או מהפכה,  ג(
 .לסכל פעולות אלה או להגן מפניהן ידי רשות ממשלתית במטרה

בו  ,תורםאחר, המבלי להתחשב בכל גורם או אירוע  ,טרור פעולתטרור או ניסיון לבצע  פעולתכל  ד(
 . דיכוי טרורבמניעה או ב, על זמנית או בכל סדר אחר לחבות או כל פעולה שננקטת להשתלטות

 שלגים או כל תופעת טבע אחרת., רעידת אדמה, צונאמי, הוריקן, סופת סופהשיטפון,  ה(

 : זיהום.11

אדים זיהום, חלחול, פליטה, פיזור, שחרור או בריחה של מוצקים, נוזלים, גזים או  -או קשור ל -מנובע 
, כולל, אך לא רק, עשן, אדים, פיח, אבק, סיבים, פטריות, עובש, ניגוע )קונטמינציה(הגורמים לגירוי או 
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חומרים למחזור, עיבוד או שיקום(  ,כימיקלים ופסולת )כולל, אך לא רק חומצות, בסיסים,גזי פליטה, 
 מכל סוג.ניגוע )קונטמינציה( או 

 שימוש ברחבת חניה למטוסים: .12

 ברחבת חנייה למטוסים. Limeשימוש כלשהו ביחידת ה -או קשור ל -נובע מ

  :)סייבר)סב"ר .13

קשורה בקשר עם הגנה של פעולה כלשהי( ה הפוליסה אינה מכסה חבות כלשהי )כולל עלות כלשהי
באופן כלשהו, או שתרמה או נובעת בין אם באופן ישיר או באופן עקיף מסיכוני נתונים אלקטרוניים 

, או התקפות על רשת, מבלי להתחשב בסיבה או אירוע תורמים אחרים (סייברסב"ר )וסיכוני 
לא נשלם תביעות בגין הפסדים, נזקים או  המתרחשים בה בעת לאבדן או בסדר אירועים אחר. כמו כן,

רשת ומערכות  י, מערכות לאספקת חשמל, חיבוראותות הוצאות הנובעים מכשל של מערכות תקשורת
 טלקומוניקציה.

 : עולמית מגיפה.14

מבלי להתחשב בכל הוראה סותרת בפוליסה זו, המבטח לא ייחשב כמספק כיסוי ולא תחול עליו חבות 
 תביעה או לתת כל הטבה במסגרת פוליסה זו, אםלשלם בגין כל 

 ,התביעה היא תוצאה של א(
 ,-התביעה נובעת מ ב(
 -התביעה מתייחסת ל ג(

 (.COVID-19-הנגיף כל התפרצות של מגפה עולמית )כולל 
 
 

 תנאים כלליים ו.
 
 (פרמיהדמי הביטוח ) .1

 .בעל הפוליסהדמי הביטוח ישולמו על ידי 

 פוליסהבהודעה על שינויים  .2
על שינויים מהותיים  -במהירות האפשרית  –מוטבים חלה החובה להודיע ל בעל הפוליסה המקומיתעל 

 , כולל תיקונים כלשהם, מגבלות או ביטולים.בפוליסהכלשהם 
 

 החלהדין  .3

 החוקים החלים על פוליסת ביטוח זו הם חוקי מדינת ישראל.

 תנאי התביעות ז.

אלא אם נדרש אחרת על פי חוק או תקנות, סכום השיפוי שישולם יותאם על פי מידת ההפרה של 
בעל על ידי מוטבים ( ל1 :סעיף זה, אשר יימסרובהוראות אשר לא עמד  המוטבהתחייבויותיו של 
בעל על ידי מוטבים ( ל2; או בעל הפוליסה המקומיבאמצעות אתר האינטרנט של  הפוליסה המקומי
או  תאונהעל  מבטחאו לבעל הפוליסה המקומי מודיע ל מוטבבעת ש המבטחאו  הפוליסה המקומי

 .תביעה

 חובות הדיווח של המוטבים .1ז.

 , על המוטב:תביעהלהסתיים בשעלולה  תאונהבמקרה שהתרחשה  א(

(i) הביטוח במהירות בדף פרטי על פי פרטי הקשר המפורטים בעל הפוליסה המקומי להודיע ל
 . האפשרית על פי החוק או התקנות המקומיים

(ii)  להיגרם עלולים לנקוט באמצעי זהירות סבירים למנוע ולהקטין הפסדים כספיים אשר
 .כתוצאה מהתאונה

(iii)  קשר עימו: המבטחכאשר ייצור 
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על פי דרישה( את כל המידע והמסמכים  מבטח)או לבעל הפוליסה המקומי לתת ל -
 .ותוצאותיה התאונההנדרשים בקשר עם 

 תאונה)עם הצגת דרישה כאמור( מסמך המוכיח את גילו בעת התרחשות המבטח להציג ל -
 . , באמצעות הצגת דרכון(לדוגמא)

תבקש הבמסגרת פרק הזמן בו  המבטחלתת מסמכים, מידע והצהרות כאמור כפי שידרוש  -
 לעשות כן.

 :מוטב, על המוטבעל ידי  תביעהמיד עם קבלת  ב(

(i) על פי פרטי הקשר המפורטים בתעודת הביטוח במהירות בעל הפוליסה המקומי יע לדלהו
 ם לכל המאוחר מהמועד בו קיבלו את התביעה.מיי 30האפשרית ובתוך 

(ii)  קשר עימו: המבטחכאשר ייצור 

 .בגינה הוגשה התאונהו התביעהלתת את כל המידע והמסמכים שברשותם בקשר עם  -

את כל התכתובת הרלוונטית, מסמכי בית משפט והודעות שנתקבלו  מבטחלהעביר ל -
 .בגינה הוגשה תאונהול תביעהבקשר ל

במסגרת פרק הזמן בו נתבקש  המבטחלתת מסמכים, מידע והצהרות כאמור כפי שידרוש  -
 .התאונה, כולל כל התכתבויות, צווים, זימונים או תהליך משפטי אחר בקשר עם לעשות כן

את הפרטים לגבי כל ביטוח אחר המספק את הכיסוי אותו מספקת פוליסה  מבטחלתת ל -
 זו.

 תביעותנטילת הניהול ב .2ז.

גישור או מהסכמה להסדר פשרה, מהודאה בחבות, מחייב להימנע מניהול משא ומתן,  מוטב א(
או מלקחת על  תביעה; עליו להימנע מלתת הבטחות לשלם או להסדיר תביעהבוררות לגבי כל מ

מבלי להשיג תחילה את הסכמתו בכתב של המבטח )והסכמה כאמור מאת  עלויות הגנהעצמו 
 .המבטח לא תסורב או תעוכב אלא מטעמים סבירים(

, ויסייעו וישתפו מבטחיעבירו את כל המידע והמסמכים הנדרשים ל ובעל הפוליסה המוטבים ב(
 כלשהי. תביעהר עם הטיפול בבקש המבטחפעולה עימו לפי דרישות סבירות של 

לא יחייבו את כלשהו או מישהו הפועל מטעמו לצד שלישי  מוטבהודאה או הצעה כלשהי שנתן  ג(
 .המבטח

 :המבטח ד(

(i)  בשמו או את יישוב התביעה לנהל את ההגנה בגין תביעה כלשהי ויהיה רשאי לקחת על עצמו
 ; בעל פוליסהאו  מוטבשל 

(i i (  פעולה בניהול ההגנה.על הצדדים לשתף 

 בעל הפוליסה, כדי שלא לפגוע בשמוהמבטח יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתיאום עם המוטב או 

 הטוב או לגרום לו נזק.

 שחרור מחבות .3ז.

, את יתרת הסכום תביעה, מעת לעת, בקשר עם כל מוטבאו לבעל הפוליסה רשאי לשלם ל המבטח א(
עלויות או דמי פיצויים סכום או סכומים שכבר שולמו כ)לאחר הפחתת כל תקרת השיפוי עד ל
 , במידה וחלות(.הגנה

, אזי תביעה להתגונן מפניויבחר  המבטחעליו המליץ שיסרב להסכים להסדר פשרה  מוטבבאם  ב(
לא יעלה על הסכום  תביעההבגין אותה עלויות הגנה ו דמי פיצוייםבגין  המבטחסכום חבותו של 

להסדיר את התביעה באמצעות הסדר הפשרה בתוספת עלויות הגנה כלשהן תמורתו אפשר היה 
 שנצברו נכון למועד סירוב כאמור.

 בתביעהמלנהל ולשלוט  המבטח.ב. לעיל, יחדל 3א. או ז3עם ביצוע תשלום בהתאם לסעיפים ז ג(
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 .תביעהכאמור ולא תחול עליו כל חבות נוספת בגין אותה 

 

 

 ביצוע הונאהתביעות המוגשות תוך  .4ז.

 תוך ביצוע הונאה: מוטבאו מטעם  על ידי מוגשת תביעה במסגרת פוליסה זובאם 

 סכומים כלשהם ששילם בגין התביעה;  המוטברשאי להשיב מ המבטח א(

המבטח רשאי להודיע למוטב כי הפוליסה תחשב כבטלה החל ממועד ביצוע ההונאה וביחס  ב(
 .מוטב בלבדאותו ל

 ביטוח אחר .4

אם התחייבות כלשהי המכוסה במסגרת פוליסה זו מכוסה באופן מלא או חלקי גם על ידי פוליסות  .א
 .המוטבביטוח אחרות המוחזקות על ידי 

על קיומן של פוליסות ביטוח אחרות כאמור בעת ההודעה מבטח על המוטב חלה החובה להודיע ל .ב
 על התביעה; 

 שיבוב.  5

לתבוע  רשאי המבטחזו,  פוליסהביצוע תשלום כלשהו בגין חבות כלשהי המכוסה במסגרת  לאחר א(
הנושא בחבות  כל צד שלישי שהוא מ – המבטחועל חשבונו של  המוטבבשמו של  –השבת סכום זה 

את כל הסיוע הסביר כפי שיידרש על ידי  המוטביעניק  ,. כמו כןהמבטחעד לסכום אותו שילם 
 ת הסכום האמור.ביחס להשב המבטח

זכאי  המבטחכלשהו סכום בגין חבות המכוסה במסגרת פוליסה זו, יהא שלישי במידה והשיב צד  ב(
 המבטחישתף פעולה עם  המוטבלתקבולים אלה עד לסך התשלומים ששילם בגין חבות כאמור. 

ביחס לתהליך ולנוהל השבת הסכומים בגין  המבטחויעמוד בכל ההוראות הסבירות שייתן לו 
החבות האמורה. ההחלטה האם לנסות ולהשיב סכומים כאמור תהא נתונה לשיקול דעתו הבלעדי 

 .המבטחשל 

 כספיםהחזר  .6

בגין סכומים  המוטבזכאי לקבל החזר מן  מבטחזו יהא הפוליסה בעת יישוב תביעה במסגרת  א(
על  Limeיחידת הנגרמה משימוש לא חוקי ב התאונהו במידה תאונהכלשהם ששולמו בקשר עם 

 כאשר: המוטבידי 

(i) ל חוקי או תקנות התנועה המקומייםהיתה הפרה ש 

 או

(ii) היה תחת השפעת סמים. המוטב 

 יהא זכאי להחזר כספים מ: המבטחבנוסף,  ב(

  ; אוהתאונהבזדון בעת התרחשות  נזקים למבטחכאשר האחרון גרם  בעל הפוליסה

  .התאונהבזדון בעת התרחשות  נזקים למבטחגרם  מוטב, כאשר אותו המוטב

 

 יצירת קשר . 7

 אנא השתמשו בפרטים הבאים ליצור קשר עימנו:

 :בכתובת  לייםאו אתר האינטרנט של  לייםבאמצעות אפליקציית ה (א

docs-us/insurance-https://www.li.me/en  

    tvilime@shomera.co.ilו/או  accident@li.me  דיווח על תביעה: (ב

https://www.li.me/en-us/insurance-docs
mailto:accident@li.me
mailto:tvilime@shomera.co.il
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