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נספח רעידת אדמה - לביטוח דירה
830
טופס מספר 
מספר הסוכן
שם הסוכן
מספר פוליסה
מרחב
הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד 
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון
נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מטופס ההצעה לביטוח הדירה, או נספח להוראות חידוש הפוליסה או לשינוי בפוליסה.
ספח זה יחתם אך ורק ע"י המבוטח עצמו
בהתאם לתקנה 5א' לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), תשמ"ו - 1986 , בכל הנוגע לכיסוי נזקי רעידת אדמה, ובכל הנוגע לזכותי לוותר על כיסוי זה ולבחור את ההשתתפות העצמית, בהתאם לחלופות המפורטות מטה הרייני להודיעכם כדלקמן:
(סמן X במשבצת הריקה מימין לפי בחירתך):
בכל אחת מהאפשרויות הנ"ל יקטנו דמי הביטוח בשיעור של 1.2%0 מסכום הביטוח המתאים וכן ההנחות לסעיף זה במידה וניתנו.
אם ביטוח רעידת אדמה בתוקף לתכולה ו/או למבנה
באם תבחר בהשתתפות עצמית של 5% מסכום הביטוח תגבה פרמיה נוספת של 0.8%0 מסכום הביטוח.
נא לציין ע"י X במקום המתאים בטבלה הרשומה מטה את ההשתתפות העצמית המבוקשת על ידך לנזקי רעידת אדמה:
10% מסכום הביטוח
5% מסכום הביטוח
השתתפות עצמית
כיסוי
מבנה בלבד
תכולה בלבד
לתשומת לבך:
בהעדר כל הוראה אחרת, תכסה הפוליסה נזקי רעידת אדמה למבנה ולתכולה בהשתתפות עצמית של 10% מסכום הביטוח.
אם נספח זה לא ימולא, או ימולא חלקית, עבור כל סעיף שלא מולא ישאר כיסוי רעידת אדמה בתוקף.
ידוע לי כי חתימתי על מסמך זה תישאר בתוקף כל זמן שלא שונתה על ידי בהודעה בכתב לחברת הביטוח
אישור זה מתייחס לכל הדירות המפורטות תחת פוליסה זו
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