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טופס תביעה – נזק רכוש לדירה או עסק
  א. פרטי  המבוטח

טלפון הסוכןשם הסוכןמס'  פוליסה

ניידטלפוןכתובתשם מבוטח

שעהתאריך הנזקמקום אירוע הנזקמהות הנכס המבוטח

  ב. תאור הנזק
 פריצה / גניבה   אובדן      נזק מים      אש     נזקי טבע –  סערה / סופה / שיטפון / ברד / ברק )הקף בעיגול(      אחר

תיאור המקרה

סכום משוער של הנזק:
האם אתה הבעלים היחידי של הרכוש הניזוק?  כן / לא 

האם היו נזקים בעבר לרכוש הנתבע?             כן / לא    אם כן,  האם הגשת בעבר תביעה נגד חברת הביטוח? כן / לא   אם כן, לאיזו חברה?  
האם קיים ביטוח נוסף על הרכוש שניזוק?       כן / לא    אם כן, פרט היכן?

האם המקום היה מיושב בעת האירוע?            כן / לא    אם לא, מתי היה מיושב לאחרונה?

  ג. עדים למקרה

ניידטלפוןכתובתשם העד

ניידטלפוןכתובתשם העד

  ד. השלמת פרטים במקרה של נזק פריצה / גניבה 
כיצד חדרו לדירה / בית העסק? מדלת הכניסה  /  מרפסת  /  חלון /  וטרינה  /  עקירת סורגים  /  התאמת מפתח  )הקף בעיגול(   

האם הודעת למשטרה? כן /לא    אם כן מתי?                           באיזו תחנה?האם נותרו סימנים חיצוניים?  כן / לא
 יש לצרף אישור משטרה

  ה. השלמת פרטים במקרה של נזק אש 
האם בקרו במקום מכבי אש?  כן / לא           אם כן מתי?                               באיזו תחנה? 

האם הודעת למשטרה? כן /לא    אם כן מתי?                           באיזו תחנה?האם נותרו סימנים חיצוניים?  כן / לא
 יש לצרף אישור מכבי אש

  ו. תאור מפורט של הרכוש הניזוק
סכום התביעהנקנה בתאריךתאור החפץ

יש לצרף קבלות, דוח סוקר . במקרה של אבדן תכשיטים:  יש לצרף את הערכות התכשיטים ולפרט את הפריטים הנתבעים

  ז. פרטי חשבון בנק

ת.זשם בעל החשבון

מס' חשבוןמס' סניףשם הסניףשם הבנק
יש לצרף צילום המחאה קריא

  ח. הצהרה
הנני מצהיר כי הפרטים דלעיל הם הצהרה נכונה ומלאה וכי לא העלמתי כל אינפורמציה ו/או ידיעה חשובה לתביעה. הסכום הנתבע על ידי בסך של 

____________ ש"ח מהווה את מלוא הנזק שנגרם לי. הריני מצהיר כי אין לאיש זולתי טובת הנאה ברכוש הנ"ל. ולעדות על הכתוב הריני חותם.

חתימת המבוטחשם המבוטחתאריך


