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+-----------------------------------------------------------------------+
| שם סוכן: מנוף מדנס ס.ב.2016וולט   טלפון: 03-6380000  פקס: 03-6380384  |
| כתובת  : השלושה 2                 תל אביב  67060                      |

    | E-MAIL:                                
+-----------------------------------------------------------------------+

*********************************************************************

מבוטח/ת יקר/ה!
תשומת לבך לשינויים בנוסח הפוליסה

תנאי הביטוח הינם בהתאם לתנאי הפוליסה מגן אישי, מהדורה 07/2020

*********************************************************************

בעל הפוליסה:
                                                                  ------------

wolt  enterprises  israel  ltd / וואלט אנטרפריזס ישראל בע"מ
----------------------------------------------------------------------------

המבוטחים:
                                                                     ---------

בעל הפוליסה (להלן:"וואלט") ו/או שליחים פעילים הנותנים שירות לוואלט אשר
התקשרו בחוזה שירותי שליחויות תקף ומבצעים שירותי שליחויות אל או בשם וואלט,

תוך שימוש באפליקציית וואלט לשליחים המופעלת ע"י וואלט.
----------------------------------------------------------------------------

הפעילות המבוטחת:
                                                              ----------------

שירותי שליחויות, כמדווח, המבוצעים ע"י שליחים פעילים הנותנים שירות לוואלט
באמצעות מכוניות, אופנועים, קורקינטים, קורקינטים חשמליים, אופניים, אופניים

חשמליים, כלי רכב אחרים (כמדווח על ידי וואלט) וברגל.
----------------------------------------------------------------------------
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סכומי הפיצויים:
================

פיצוי במקרה של מוות כתוצאה מתאונה              50000
=================================

בכפוף ובהתאם לתנאי הפוליסה, הגדרותיה וחריגיה, כיסוי זה מקנה למוטבים
ששמם נקוב בדף הרשימה ובהיעדר קביעת מוטבים על ידי המבוטח או אם אינם
בחיים - ליורשיו של המבוטח על פי דין,  זכאות לפיצוי חד פעמי במקרה של

מוות כתוצאה מתאונה.                                                           

פיצוי במקרה של נכות צמיתה כתוצאה מתאונה        50000
======================================

בכפוף ובהתאם לתנאי הפוליסה, הגדרותיה וחריגיה, כיסוי זה מקנה למבוטח
זכאות לפיצוי חד פעמי במקרה של נכות צמיתה מלאה או חלקית כתוצאה מתאונה,

כשיעור הנכות מסכום הביטוח.

זמן הפעילות המבוטחת:
--------------------

שליחים אשר התקשרו בחוזה שירותי שליחויות תקף, בעודם מחוברים לאפליקציית וואלט
לשליחים המופעלת ע"י וואלט, וזמינים לקבל ולבצע שירותי שליחויות באמצעות

האפליקציה אל או בשם וואלט. הכיסוי חל גם במשך 30 דקות לאחר התנתקות מהאפליקציה
ובלבד שהיו זמינים לקבל ולבצע משלוחים באמצעות האפליקציה במשך לפחות שעה אחת

רצופה.                                                                        
----------------------------------------------------------------------------

ביטול חריגים:
-------------

חריג 26 מבוטל.                                                                
חריג 12 מבוטל לעניין שימוש באופניים עם מנוע עזר, קורקינט חשמלי, סאגווי

וסקייט בורד.                                                                  
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