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 אישור בדיקת מיגון ברכב
 
 

:תאריך      /        /   :שם המבוטח  :רישוי' מס 
 
 
 
 

 יש לבדוק תקינות ואמיתות המיגון הנדרש לפי הסימון: אל המתקין 
 
 

  קוד מיגון רמת המיגון קיים הותקן 
      
  11 אימובילייזר   
  21 עלוקה+ אימובילייזר מפוצל    
 XXXX  34 ובילייזר מקוריאימ  
 XXXX   35 לוח מקשים+ אימובילייזר מקורי  
  36 לוח מקשים+ עלוקה + אימובילייזר מקורי    
  37 לוח מקשים אלחוטי+ אימובילייזר    
  38 לוח מקשים אלחוטי+ עלוקה + אימובילייזר    
  41 עלוקה+ איתור פעיל    
  42 נועל מכסה מנוע+ ים  ניתוק2אימובילייזר + איתור פעיל    
  43 אימובילייזר מד+ איתור פעיל    
  44 אימובילייזר מקורי+ איתור פעיל    
  50 איתור רדום+ איתור מפוצל + עלוקה + אימובילייזר מקורי    
יחידת איתור + איתור פעיל + עלוקה + אימובילייזר מקורי    

 PAL ) (זעירה 
51  

 
 
 
 
 
 
 

 קומת קרקע חייב להוסיף למיגון הנדרש מערכת קוד אישי/ וטח המתגורר בבית פרטי מב ***
 .למניעת גניבת מפתחות

 
 :נא לפנות למספר הטלפון הבא, לבדיקת והתקנת מערכות מיגון

 
 1800-55-1000  –רשת רדיו ירקון  •

 03-6044331                                         
 

 :נא לפנות למספר הטלפון הבא,  מערכות איתורלבדיקת והתקנת
 

 1800-272-222 – רשת איתוראן  •
 1800-350-555 –רשת רב בריח  •

 
 טופס בדיקה ממתקין אחר לא יתקבל בחברתנו

 
 

 09-8922271' את טופס בדיקת המיגון החתום והמאושר נא להעביר לפקס מס 
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