
שם משפחה

פרטי בעל פוליסה נוסף א.2. 

מס׳ לקוח )פנימי(מיןשם פרטי

מקצוע/עיסוקמצב משפחתיתאריך לידה 

דוא״לרחוב                                              מספר                         ת.ד.                   ישוב/עיר                      מיקוד

מספר פקס מספר ניידמספר טלפון

תאריך הוצאת רישיון נהיגה

מס/ ת.ז./ח.פ./דרכון
זכר            נקבה

גרושאלמןנשוירווקרווק

מספר פוליסה

שם משפחה

סוג הביטוח:

המשרד הראשי: רח׳ אלנבי 115, ת.ד. 927 תל-אביב 6100802
מוקד קשרי לקוחות ארצי טל׳: 03-7107777

www.menoramivt.co.il

פרטי
ההצעה

פרטי בעל הפוליסה א. 

פרטי הכיסוי המבוקש ב. 

חבות בשל נזק גוף לצדדים שלישיים
הכיסוי אינו חל כאשר מדובר בחבות על פי פקודת רכב מנועי )נוסח חדש(, התש"ל 1970,

גם אם המבוטח פטור על פי הוראות פקודה זו.

שם סוכן

מס׳ לקוח )פנימי(מיןרכב בבעלותשם פרטי

מקצוע/עיסוקמצב משפחתיתאריך לידה 

דוא״לרחוב                                              מספר                         ת.ד.                   ישוב/עיר                      מיקוד

מספר פקס מספר ניידמספר טלפון

תאריך הוצאת רישיון נהיגה

מס/ ת.ז./ח.פ./דרכון
פרטית        חברה

ביטוח מקיף לרכב

ביטוח מקיף ללא גניבה

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - נזקי רכוש בלבד

ביטוח חובה )יש לפרט בסעיף ו’ להלן(

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - נזקי גוף )לכלי שאינו נדרש לביטוח חובה(

בגין מקרה אחד לנפגע אחד

 ₪ 150,000

בגין מקרה אחד שאירע
למספר נפגעים

 ₪ 350,000

בגין סך כל מקרי הביטוח
אשר יארעו בתקופת הביטוח

 ₪ 350,000

זכר            נקבה

רווקרווק

גביה רגילה אופן תשלום הפרמיה:

נשוי

כרטיס אשראי
מצ״ב טופס כרטיס אשראי

אלמן

הוראת קבע מס׳                                    מספר תשלומים                   

גרוש

מחוזמספר סוכן

חותמת המחוז ותאריך הקבלה
חותמת נתקבל אינה מעידה על מתן כיסוי

הצעת הביטוח תיכנס לתוקפה רק לאחר שתאושר על ידי חתם מוסמך של החברה בתנאים שיקבעו.
נא הקפד למלא את כל הפרטים הנדרשים בכתב יד ברור ובדייקנות.

למען הפשטות, הטופס מנוסח בלשון זכר אך תקף גם לנקבה.

הסכמה על שימוש במידע וקבלת דבר פרסומת
אני מסכים מעבר למתחייב על פי חוזה או הסכם, כי המידע הכלול במסמך זה, כמו גם מידע נוסף אודותיי, המצוי או שיהיה מצוי בידי החברה או בידי חברות אחרות בקבוצת מנורה )מנורה מבטחים 
וחברות בנות ו/או חברות קשורות שלה(, ישמש את החברות בקבוצת מנורה ו/או מי מטעמן גם לכל עניין הקשור ביתר מוצרי ושירותי החברות בקבוצת מנורה ובשיווקם, לרבות כדי לאפשר לחברות 
כאמור להביא לידיעתי מידע על מוצרים ושירותים, וכן לצורך טיפול בתביעות, עיבודו ואחסונו של המידע, וכן לשימושים נוספים לשימושים האמורים לעיל והנדרשים לשם השלמתם, זאת אף באמצעות 

העברתו של המידע לצדדים שלישיים הפועלים בשמה ומטעמה של קבוצת מנורה.

        איני מסכים לשימוש במידע וקבלת דבר פרסומת.

הסכמה על שימוש בדוא"ל 
אני מסכים כי בכל מקום בו מכוח החוק ו/או הפוליסות שיש לי בחברתכם נדרשת החברה או מי מטעמה, להעביר למבוטח מידע ו/או מסמך בכתב, תהיה לחברה או למי מטעמה אפשרות להעביר 
אליי את המידע ו/או המסמך בדואר אלקטרוני לכתובת האי-מייל האחרונה שנמסרה לכם, במקום בכתב. ידוע לי כי יתכן ויישלח אליי חומר הנוגע לענייני הפרטיים כמוגדר בחוק הגנת הפרטיות, ולפיכך 

אפשרות פתיחת הדואר האלקטרוני תהיה על ידי בלבד, וזאת באמצעות סיסמה אישית שלי.

ויתור על סודיות רפואית
הנני מאשר בזאת לחברת מנורה מבטחים ביטוח בע״מ או מי מטעמם לקבל את כל האינפורמציה הרפואית הדרושה בקרות מקרה הביטוח

כלי הרכב חייב בחובה             כן         לא

הסכמה על שימוש במידע לצורך כיסוי בביטוח חובה לרכב
הריני מאשר ומסכים בחתימת ידי כי:

על פי הוראות תקנות ביטוח רכב מנועי הקמה וניהול של מאגרי מידע התשס״ד-2004 )להלן: “התקנות״( חלק מפרטי המידע שנמסרו על ידי לעיל , שישמשו לצורך מתן כיסוי ביטוחי בביטוח חובה לרכב   .1
)להלן “התעודה״( על פי הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש( התש״ל-1970 )להלן נתוני החיתום(, יועברו למאגר המידע )להלן: “מאגר המידע״( שהוקם על פי הוראות התקנות, וייבדקו באמצעותו.

במקרה של תקלה טכנית בתקשורת במאגר המידע, או במקרה של הפקת תעודה שלא בשעות פעילות מאגר המידע, תוכל מנורה מבטחים ביטוח בע״מ לאמת את נתוני החיתום על ידי העברתם למאגר   .2
המידע.

תאריך

תאריך

תאריך ת.ז.

תאריך תעודת זהות

חתימה

חתימה

חתימה

חתימה

תקופת הביטוח המבוקשתמספר הצעה
)חצות(עד תאריךמתאריך

הצעה לביטוח כלי רכב שאינו פרטי ומסחרי עד 3.5 טון )כולל אופנוע ורכב מיוחד( - מהדורה 06/2013 
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רכב בבעלות
פרטית        חברה



אביזרים מיוחדים שלא נכללים בדגם הבסיסי לרכב:

                                                                  ע״ס                                            ש״ח

                                                                  ע״ס                                            ש״ח

                                                                  ע״ס                                            ש״ח

                                                סה"כ        .                                ש״ח

מערכת קול ושמע:

                                                                  ע״ס                                            ש״ח

                                                                  ע״ס                                            ש״ח

                                                                  ע״ס                                            ש״ח

                                                סה"כ        .                                ש״ח

נהיגה בשבת ובמועדי ישראל           כן             לא  .1

הגדלת גבולות אחריות כלפי צד ג׳     רכוש ____________  ש״ח  .2

כן / לא הרחבת חבות צד שלישי בגין מכשיר עבודה   .3

כן / לא זכות לגרירה   .4

כן / לא שרותי גרירה למשאית עד 15 טון   .5

כן / לא שרותי גרירה לאופנוע   .6

כן / לא שבר שמשות   .7

)לא ניתן לרכוש לרכב בייבוא אישי/ לרכב שגילו מעל 20 שנה(  

כן / לא רדיו טייפ/דיסק חלופי   .8

כן / לא שבר שמשות לאוטובוסים   .9

כן / לא חבילת שירות לרכב  )לרכב עד 4 טון(   .10

כן / לא הגנה משפטית   .11

כן / לא פרעות מהומות   .12

כן / לא רעידת אדמה   .13

כיסויים נוספים והחרגות )הקף בעיגול את הכיסוי הנדרש( ה. 

ותק נהיגה מעל מורשים לנהוג ברכב
מיןתאריך הוצאת רישיוןתאריך לידהמס' זהות/מס' דרכוןשם מלאשנתיים רישיון:

1  ז     1  נ

1  ז     1  נ

1  ז     1  נ

במידה וצוין נהג/נהגים נקוב/נקובים - נא לעדכן:

מורשים לנהוג ברכב )להקיף בעיגול( ד. 

נהג נקוב

2 נהגים נקובים

כל נהג מעל גיל +70, 60, 50, 

16 ,17 ,21 ,24 ,30 ,35 ,40 ,45

כן
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 אביזרים ותוספות: תיאור                                                                                                                                          על סך                                                                   ש״ח

קוד הדגם

מס׳ רישוי

מס׳ שילדה

עברו של הרכבמטרות השימוש ברכבהאם מוביל

תיבת הילוכיםק״מ נוכחיתאריך עלייה לכביש           /          /        מספר בעלים קודמים כרשום ברישיון הרכב                 מס׳ מקומות
             + 1

יצרן ודגם סמ״ק/משקל כלליסוג הדלק/הנעהשנת ייצור
בנזין

דלק

גז

חומרים מתפוצצים

חומרים דליקים

אחר                    

₪ סה״כ סכום ביטוח של הכלי                                                                 

 ₪ סה״כ סכום ביטוח מכשיר עבודה                                                        

₪ סה״כ סכום הביטוח כלי+ מכשיר עבודה                                              

האם מכשיר העבודה מבוטח בביטוח צמ״ה בחברת מנורה

 לא            כן

במידה וכן, מספר פוליסה                                               

חברתיות ופרטיות

עיסוקו ומקצועו של המבוטח

חקלאות

לימוד ומבחן נהיגה

הסעת נוסעים לצרכים פרטיים בלבד

סחר רכב

תו סוחר

אחר                      

רכב מסחרי

השכרה/החכר/ליסינג

סיור וטיול

מכרז המשמש להסעת נוסעים ואינו אוטובוס זעיר

בית ספר לנהיגה

חברה/עמותה/בנק

רכב ביבוא אישי

מדינת ישראל כולל רכב משטרתי/ביטחון וחברות ממשלתיות, רשויות מקומיות, או״ם, קיבוץ.

אוטומטי

גז וחשמל

ידני

אחרסולרי היברידיבנזין וגזסולר

פרטים על הרכב ג. 
סוג הרכב

משאית חומרים מסוכנים       משאית חילוץ   משאית דופן הידראולית    משאית מנוף     משאית רכינה    משאית רגילה    משאית: 

טיולית   אוטובוס ציבורי    אוטובוס פרטי     אוטובוס זעיר ציבורי    אוטובוס זעיר פרטי    אוטובוס: 

נתמך    נגרר  גרורים/נתמכים: 

ציוד הנדסי  )צד שלישי בלבד(                      אחר                                         ₪   מלגזה    מיוחד: 

 קלנוע

 טרקטורון             טרקטורון משא             טרקטורון חלקאי       טרקטור      

 אופנוע                                סמ"ק

 מכשיר עבודה המותקן על הכלי )חובה לציין סכום ביטוח במידה ומעוניינים בכיסוי מקיף(. הכיסוי אינו כולל את התכולה המובלת:

₪  ארגז                                      

₪  ביובית                                

₪  דחסנית                                          

₪  יחידת קירור                                

₪  מגבה נוע - רמסע                                         

₪  מנוף לרהיטים                                         

₪  רכינה                                         

₪  מנוף                                      

₪  מיכלית                                         

₪  חומ״ס )ללא מיכלית(                          

₪  מערבל                                       

₪  משאבת בטון                                   

₪  דופן הידראולית                                        

ֿ₪  מיכלית להובלת חומ״ס                

₪  מקדח                                    

₪  מרים לנגרר                                   

₪  מיכל מים                                       

₪  מנגנון הרמה                                         

₪  מכשיר עבודה אחר                                     



שאלות כלליות )הקף בעיגול( י. 

כן / לא האם הרכב שייך לתייר?   .1

כן / לא האם הרכב שייך לנכה?   .2

כן / לא האם הרכב שייך לעולה חדש?   .3

כן / לא האם ניתן לרכב פטור ממיסים חלקי / מלא?   .4

כן / לא האם בעת כריתת חוזה ביטוח הרכב מעוקל / משועבד?   .5

כן / לא האם הרכב בבעלות המציע?   .6

כן / לא האם הוכרז רכב זה בעבר כאובדן גמור להלכה?   .7

האם המציע או הנהגים ברכב סובלים ממום?   .8

כן / לא גופני או ממחלה כרונית אם כן, פרט _________________   

האם המציע או הנוהגים ברכב זקוקים לתרופות המשפיעות  .9

כן / לא על הנהיגה ברכב?   

כן / לא האם חברת ביטוח כלשהי דרשה להגדיל סכומי ביטוח?   .10

האם חברת ביטוח כלשהי דרשה להגדיל השתתפות עצמית?  .11

כן / לא במידה וכן, פרט                                                                     

כן / לא האם ב- 7 השנים האחרונות המציע או הנהג ברכב הורשעו בעבירות פליליות?   .12

כן, פרט:                                                                                                                    

האם שללו את רישיון הנהג למציע או לכל נהג אחר הנוהג ברכב  .13

כן / לא במשך 7 השנים האחרונות?   

כן, פרט:                                                                                                                    

האם חברת ביטוח כלשהי דחתה פעם את הצעתך או סירבה לחדש את הפוליסה  .14

כן / לא או ביטל פוליסה שלך מסוג כלשהו?   

כן, פרט:                                                                                                                   

לא הוגש / הוגש ציין את מספר עבירות התנועה שהוגשו נגדך בשנה האחרונה?   .15

הוגש, פרט:                                                                                                                  

כן / לא האם בעת הגשת ההצעה רישיון  הרכב בתוקף והרכב עבר מבחן שנתי?   .16

כן, פרט:                                                                                                                   

כן / לא האם הרכב המוצע לביטוח היה מבוטח קודם לכן בחברת ביטוח אחרת?   .17

כן, פרט:                                                                                                                   

הצהרת המציע יא. 

מינוי סוכן יב. 

הנני מצהיר בזאת כי כל תשובותיי הנ״ל כנות ומלאות וכי לא העלמתי עובדות או פרטים מהותיים כלשהם המתייחסים לסיכון המכוסה בכתב הצעה זה והבנתי את ההצהרה הרשומה ואני מסכים לכל 
האמור בה. מוסכם בזאת כי הצעה זו תהווה בסיס לחוזה ביני ובין מנורה מבטחים ביטוח בע״מ. ידוע לי כל  התשובות לכל השאלות תחשבנה כעניין מהותי עפ״י חוק חוזה הביטוח התשמ״א – 1981. 

הנני מצהיר כי כל המידע הניתן בהצעה זו, ניתן מרצוני החופשי ובהסכמתי. ידוע לי כי מטרת מסירת המידע היא לצורך הפקת פוליסת ביטוח וטיפול בכל העניינים הנובעים מהפוליסה וקשורים אליה.
הנני מתחייב להודיע מיד למבטח על כל שינוי מהותי.

הנני מסכים כי המידע יימסר לצורך עיבודו ואחסונו לכל אדם או גוף שהמבטח יימצא לנכון, וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות.

שם המציע  ___________________   תאריך ________________        חתימת המציע                                                                     חתימת הסוכן

על פי סעיף 33 לחוק חוזה ביטוח התשמ״א-1981 נחשב הסוכן כשלוחו של המבטח. על פי דרישתך בכתב הינך יכול למנותו כשלוחך. אם אכן הינך מעוניין בכך, נבקשך לחתום על נוסח הפנייה למבטח 
לפי חוק חוזה הביטוח התשמ״א-1981

תאריך  ___________________                  שם המציע    ______________________                   חתימת המציע
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אפיון הפוליסה:

רכב נוסף במנורה, מס׳ פוליסה ____________  

רכב חדש כולל אישור חברה _____________  

רכב חדש ללא עבר ביטוחי_______________  

מספר תביעות שהוגשו בשנות הוותק

ציין היכן היה בעל הפוליסה מבוטח בביטוח רכב רכוש. האם הוא או אחד הנקובים בשם לעיל, הגישו תביעת רכב לחברת הביטוח?

כן / לא            מס׳ תביעות                                       הוגשו תביעות  חברה                                             בשנת הביטוח האחרונה 

כן / לא            מס׳ תביעות                                       הוגשו תביעות   חברה                                             בשנת הביטוח לפני האחרונה 

כן / לא            מס׳ תביעות                                       הוגשו תביעות  חברה                                             בשנת הביטוח שנתיים לפני האחרונה 

נא לשעבד את הפוליסה לטובת                                                                                                                                                                                                                          

כתובת                                                                                                                                                  בנק                                          מס׳ סניף                                                

 ותק ביטוחי של המבוטח  בביטוח מקיף

1 שנה  

שנתיים  

3 שנים ויותר  

מקום מגורים

פרטי  

דירת קרקע  

דירה בקומה                                

אפיון עבר ביטוחי ח. 

שעבוד ט. 

פרטים על אמצעי המיגון של הרכב ז. 

המיגון הנדרש כתנאי לכיסוי הביטוחי )כאשר הרכב 3.5 טון עד 4 טון(
: )X-אני מאשר כי תנאי מוקדם לכיסוי הביטוחי לרכב מפני גניבה ו/או פריצה וגם או נזק בזדון, הוא קיום מערכת מיגון המפורטת בנספח המצ״ב כסעיף )סמן ב

       27        26          25          24         23          22          21   28      מרמת מיגון 22 ומעלה, יש לצרף אישור או מפרט מתקין מורשה

 רמת מיגון 1 לרכב עד 100,000

 רמת מיגון 2 לרכב מ- 100,001 עד 200,000 

 רמת מיגון 3 לרכב מ- 200,001 עד 400,000

 רמת מיגון 4 לרכב מ- 400,001 עד 800,000

 רמת מיגון 5 לרכב מעל 800,000

בכל מיגון מרמה 1  ומעלה יש לצרף אישור או מפרט מתקין מורשה

המיגון הנדרש כתנאי לכיסוי הביטוחי )כאשר הרכב מעל 4 טון(
: )X-אני מאשר כי תנאי מוקדם לכיסוי הביטוחי לרכב מפני גניבה ו/או פריצה וגם או נזק בזדון, הוא קיום מערכת מיגון המפורטת בנספח המצ״ב כסעיף )סמן ב

אם בחרת באפשרות של ביטוח חובה )בסעיף ב( עליך לענות גם על שאלות אלה:  .1

מידע מבוקש לגבי הנהג הצעיר ביותר הנוהג ברכב דרך קבע: שנת לידה                       מין                          שנת קבלת רישיון הנהיגה בישראל לרכב מסוג זה                       

מידע מבוקש לגבי כל הנהגים הנוהגים ברכב דרך קבע ב- 3 שנים האחרונות:  .2

מס׳ התאונות ברכב מאותו סוג, שהביאו לתביעות בביטוח רכב חובה                     מס׳ הרשעות, ברכב מאותו סוג, שהביאו בזכות עצמן לשלילת רישיון                        

האם קיימת ברכב כרית אוויר אחת לפחות?      לא        כן       .3

ביטוח חובה ו. 


