
טופס הצעה
ותלוכתו דרשמה חוטיבל

בחצותעד תאריךיךמתאר

חוטיבה תפוקת

8859429-30 .סקפ 0008529-30 .לט 07194 ת“פ 32 םיביסה :ישאר דרשמ
1515329-30 .סקפ 1308529-30 .לט 07194 ת“פ 32 םיביסה :זכרמ זוחמ
3854129-30 .סקפ 1111529-30 .לט 07194 הוקת - חתפ 31 םיביסה :יניס
5295376-20 .סקפ 1782176-20 .לט ם -י תויפלת 51 םיצורח די :םילשורי זוחמ
8030318-40 .סקפ 0030318-40 .לט 15253 הפיח ‘א 541 ופי :הפיח זוחמ

סכומי ביטוחהרכוש המבוטח
     בתוקף        בנין        חלק של בנין

ן  וניכ ךרע         חטובמה תולעבב     
לאכןכיסוי נזקי מים מקורוזיה למבנה שרברב 

כיסוי רעידת אדמה ונזקי טבע - כלול

דרשמה הנבמ

. הדי לע הרשואו הרבחה דרשמל העיגהש רחאל קר הפקותל סנכת חוטיבה תעצה
.הנממ דרפנ יתלב קלח הווהתו הסילופל וז העצה ףרוצת הרבחה ידי לע התלבק רחאל

‘ הסוכן:                                               פוליסה: מס                                                          ם הסוכן: ש

מהות העסקם המבוטחשם העסק וש

כתובת דוא“לטלפון בעסקמען פרטימען העסק

‘סמ
ז“ת

קסעה יטרפ 

חותמת החברה/ מחוז
ותאריך קבלה

סכומי ביטוחהרכוש המבוטח

כל תכולת המשרד

לאכןכיסוי פריצה

התכולה  מסכום ביטוח 5%(מעל כיסוי שמשות 
הכלול אוטומטית)

ביטוח  מסכום 10%(מעל כיסוי שחזור מסמכים 
התכולה הכלול אוטומטית)

לאכןכיסוי פרעות ומהומות
לאכןכיסוי נזקי מים מקורוזיה לתכולה שרברב 

כיסוי רעידת אדמה ונזקי טבע - כלול

סכום הפיצוי היומי

 ש“ח ליום    500        ש“ח ליום1000      

םויל ח“ש 0002            םויל ח“ש 0051       

תוסנכה ןדבוא

 ש“ח   750,000     גבולות אחריות למקרה ולתקופה       ש“ח  3,000,000          גבולות אחריות למקרה ולתקופה 

 ש“ח   1,000,000     גבולות אחריות למקרה ולתקופה    ש“ח4,000,000          גבולות אחריות למקרה ולתקופה 

 ש“ח    1,500,000     גבולות אחריות למקרה ולתקופה     

 ש“ח        2,000,000     גבולות אחריות למקרה ולתקופה 

ישילש דצ

מספר עובדים
 עובדים3     עד 

 עובדים   מספר עובדים3     מעל 

דיבעמ תובח

משקלה

י“ע תנגומ                          ל תנטובמ

סכומי הביטוחסוג הכספת

םיפסכ

1

יתהמוות ונכות צמ

חתימת המבוטח   לשהו.   כי לפי מיטב ידעתי אני בקו הבריאות ואינני סובל מכל מחלה או מום כהנני מצהיר * 

יי שבועפיצו

תוישיא תונואת חוטיב

עיסוקשם המבוטח תאריך לידה

קופ“חלאכןמחלות
יםיימם קם, נכות או מחלה אמו

יטוחם במקרה מוות המוצע לבשם המוטבי

לאכןיגלדו-גליגה ברכב נה

כן, פרטלאטם הנך עוסק בספורהא

תופסונ תובחרה
הימרפל הרומתב

נוספת

מהדורת מרץ 2019

דרשמה תלוכת



טופס הצעה
לביטוח המשרד ותכולתו

משרד ראשי: הסיבים 23 פ“ת 49170 

מחוז חיפה: יפו 145 א‘ חיפה 35251 

סיני: הסיבים 13 פתח - תקוה 49170 
 49170 23 פ“ת  מחוז מרכז: הסיבים 

פקס. 03-9249588

פקס. 04-8130308

פקס. 03-9214583
פקס. 03-9235151

טל. 03-9258000 

טל. 04-8130300 
פקס. 02-6735925מחוז ירושלים: יד חרוצים 15 תלפיות י-ם   טל. 02-6712871 

טל. 03-9251111 
טל. 03-9258031 

 מטר) משמשים ל15. המבנים הנמצאים בשכנות (עד 2

 השנים האחרונות:3. פרט היכן בוטח המוצע לביטוח ב-3

אם כן, פרט:

כןהאם האיזור מועד לשטפונות

לא           כן. האם נדחתה הצעתך לביטוח סיכון הכלול בפוליסה ו/או האם בוטלה ביוזמת חברת הביטוח פוליסה שלךו/או סרבה לחדשה?4

פרט:

לא      כן?תונורחאה םינשה 7-ב )העונת תוריבע טעמל( תילילפ הריבע ןיגב םתעשרוה ךגוז תב /ןב וא התא םאה .5

לא       כן    (אם הצעת הביטוח מוגשת ע“י תאגיד, כגון חברה, השאלה מתייחסת לכל אחד מבעלי השליטה והמנהלים בתאגיד)

 השנים האחרונות האם:3. במשך 6

לא              כן נגרם אובדן לתכולת המשרד ו/ או למבנהו ו/ או לשמשות הקבועות ו/ או לכספים המשמשים אותו?    א.

לא             כן האם בשנה האחרונה הושמעו כלפיך איומים לפגוע בגופך או ברכוש המוצע לביטוח - ע“י גורם כלשהו?    ב.

 חויב המבוטח כבעלים של המשרד בתשלום פיצויים מכח פקודת הנזיקין לעובד ו/ או לצד שלישי או נגרם נזק גופני למבוטח ו/ או עובדיו כתוצאה     ג.

לאכןמהסיכונים הכלולים בפוליסה (אפילו אם אינך מבטחם בזה)?     

לא    כן                           קיים אישור מכבי אש לא    כן רשיון עסק בתוקף       ד.

תויתוהמ תודבועו תולאש

יסכוריתא      י: תאור המבנה הבנו. 1  עץ          םבלוקי         טוןב        

ית המבנה               מס‘ קומות במבנה                          שנת בניהעסק נמצא בקומה           

יעהמצ                                                                                                                    אחר, פרט:דמי מפתחבירותבשכ:תולעבב אצמנ הנבמה                                   

)הלוכתה חוטיב םוכס תרגסמב םג לולכל שי חוטיבה םוכס תא(ערך הרכוש כחדש ליום תחילת הביטוח:  

לאכןהרחבה למחשב נישא                            (באם כן - יש לצרף רשימת המחשבים וחשבונית רכישה).

הוצאות שיחזור מידע מאמצעי אגירת נתונים

(מקס‘  סך ימי עבודה  ימים)10הוצאות תפעול נוספות: סך הוצאות ליום

סה“כ הוצאות תפעול נוספות

ינורטקלא דויצ

תוישיא תונואת
הצהרת המבוטח - 

י שיחול ינויד לחברה על כל שיע מדם להויטוח זה. הנני מסכי בנוגע לביין מהותיתיות ושלא העלמתי ענינן נכונות ואמיר בזה שהתשובות האני הח“מ מצה
ם לקבל את י מסכיי תאונה. כמו כן היננים בפנם נוספיטוחייאותי ו/ או על דבר סדור בי, במצב ברידי או במשלח יחול במקצועי שינוי לרבות שיין מהותבכל ענ

יסוד לחוזה י, תשמשנה ידידי ובין שלא על ין שנכתבה בעצם ם כמו כן שההצעה וההצהרה הזו, בי מסכייה. הנניפדי החברה וכל סעיי על ינתן להפוליסה שת
 75%די אינו עולה על יי השבועי המבוקש על יצוי מצהיר שסכום הפיעה. הנניה המגם את הפרמייב לשליטוח בע“מ ומתחיני ובין שומרה חברה לבשב

ית.י השבועמהכנסת

ויתור סודיות - 
י ים, וכן לכל הרופאים, המוסדות ובתיפם ו/ או לסניייה הרפואים ו/ או למוסדותים האחרדיה הרפואיים ו/ או לעובאני הח“מ נותן בזה רשות לקופת חול

י בה בעבר ו/או שהנני חולה בה כעת ו/ יאותי ו/ או על כל מחלה שחליתיטוח בע“מ (להלן המבקש), על מצב ברם, למסור לשומרה חברה לבם האחרייהחול
י כנ“ל ומוותר י ו/ או מחלותית בכל הנוגע למצב בריאותיות רפואירה על סודי משחרר אתכם ואת כל רופא מרופאיכם מחובת שמד, והנניאו שאחלה בה בעת

ם יי החוקיי כוחי ובאי, את עזבונייב אותיתור זה מחי אליכם כל טענה או תביעה מסוג כלשהוא בקשר לנ“ל. כתב וינה ליי המבקש, ולא תהדיות זו כלפעל סו
י.יבוא במקומי שוכל מ

יךתאר חתימת המציע / המבוטח
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 טופס הצעה  

 ותלוכתו דרשמה חוטיבל

 מ ש ר ד ר א ש י : ה ס י ב י ם 23 פ “ ת 49170

35251  מ ח ו ז ח י פ ה : י פ ו 145 א ‘ ח י פ ה

- ת ק ו ה 49170  ס י נ י : ה ס י ב י ם 13 פ ת ח
 מ ח ו ז מ ר כ ז : ה ס י ב י ם 23 פ “ ת 49170

פקס . 03-9249588

פקס . 04-8130308

פקס . 03-9214583
פקס . 03-9235151

טל . 03-9258000

טל . 04-8130300
י- ם  תלפיו ת חרוצי ם 15 י ד ירושלים : 02-6735925מחו ז פקס . טל . 02-6712871

טל . 03-9251111
טל . 03-9258031

 4.    ב גין  ת שלו  ם  ב מזומן   (פי רעו ן   של  מלו  א  ה פ ר מי ה  הנ קו  בה  בפו  על  ל חב רה  תוך  28 
      יום  מיום תחילת הביטוח) לא יגבו דמי אשראי והפרשי הצמדה. 

7. הגנות המשרד 

    מפני אש: 
סוג המטפים מס‘ מטפים  ישאין א. מטפים 

קוטר צינורות ברזי השריפה מס‘ ברזים  ישאין ב. ברזי שריפה 

לא כן  מחוברים לשרותי כבאות לאכן מחוברים למוקד  ישאין ג. גלאי עשן 

ישאין ד. מתזים 

    מפני חדירה: 

  אחר  זכוכית  מתכת  עץ  א. דלתות עשויות

  אחר  זכוכית  מתכת  עץ    ב. חלונות עשויים:

  ד. סורגים מגינים על:  מ“מ  מבוטנים קוטר  שתי וערב   ג. סורגים:

  עם רתקים  מ“מ  קוטרו   ה. מנעולי תליה: דגם המנעול

  מרחבית עם גלאי נפח, הותקנה ע“י חברת  מגינה על כל הפתחים והחלונות   ו. מערכת אזעקה:

  חייגן טלפוני למנויים      אלחוטי  קווי   ז. מערכת האזעקה מחוברת למוקד

  הגנות אחרות  שמירה קבועה    ח.

גביה 
 1  .  מ ספ ר  ה ת שלו מי ם  ב פו ע ל  י ק בע  ע פ  "י  ב חי  רת ך ,  או   ב הת א ם  ל כמו ת  הת ש לו  מי ם
      שניתן  לגבות  בפועל  ועד  חודשיים  לפני  תום  תקופת  הביטו ח, לפי  הנמוך  מהשניי ם.

 2.    דמי  הביטוח  י שו  למו  בת ש לו  מי ם  שווי ם  ו ר צו  פי ם , בתו  ס פת  ד מי  א ש ר אי  וב פולי סה
      שקלית -  צמודים למדד המחירים לצרכן  הידוע  ביום תחילת הביטוח. 

 3.    דמי  אשראי  בפוליסה  זו  (באם  מחוי בים) מחושבים  לפי  ריבית  שנתית  אפקטיבית
      ש ל א  תע ל ה  ע ל  שי  עו  ר  ש ל   10% ל שנ ה .  ד מי   א ש ר אי  מ חו  ש בי  ם  ע ל  כ ל  תש לו ם 
      ו ת ש לו  ם ,  ל רבו ת  הת שלו ם  הא ח רו ן .  ע ל  כן  ,  ס כו מ ם  ה סו  פי   יק בע  ב סו ף  הת קו פ ה , 

      בהתאם לגביה בפועל. 
      דמי  אש ר אי   מחושבים  על  כל  ת שלו ם  ו תש לו ם ,  לר בו ת  התשלום  האחרון . ע ל  כן ,

      סכומם הסופי יקבע בסוף התקופה, בהתאם לגביה בפועל. 

 5.    בפוליסה  המופקת  ללא  אמצעי  תשלו ם, יחושב  סכום  דמי  האשראי  לפי   10 חודשי
      תשלום  מעת  תחילת  הביטוח  ויבוצע  חישוב  סופי  כאמור  לעי ל, בהתאם  לגביה  בפוע ל.

 6.   ב נ ו ס ף  ל ז כ וי  ו ת  ה מ ב ט ח  ע ל  פי   כ ל  די  ן ,  י הי  ה  ר ש אי   ה מ ב ט ח  ל ג ב ו ת  מ ה מ ב ו ט ח
      ה ו צ א ו ת  ה נ ו ב ע ו ת  מ א י  ע מ י ד ת  ה מ ב ו ט ח  ב ה ת ח י י ב ו י ו ת י ו  כ ל פ י  ה מ ב ט ח .  ג ב י ית 
      ההו  צאו  ת  י כו ל  ש תת בצ ע  בד ר ך  של  ניכו י   ו  /או  קיזו ז  מ כל  ס כום  ש מגי  ע  ל מ בו  טח 

      מהמבטח או בחיובן  בנוסף לסכום הפרמיה. 

כרטיס אשראי:  הוראת קבע: 

מס‘ 
 כרטיס:

נא למלא - 

’טופס הוראה לחיוב חשבון‘ 

תוקף:  סוג 
כרטיס: 

על 
שם: 

מס‘ 
תשלומים: 

מס‘ 
ת.ז. 

הצ  הרה  לח  תימ  ת  ה  סוכן 

בהתאם לאמור בח וזר המפקח מספר  2015-1-12 "צירוף לביטוח", הנני מצהיר כדלקמן:
1.   בטרם רכישת הביטוח, בוצעה על ידי בדיקה מקיפה לצורכי המבוטח, ובהתאם לכך התאמתי למבוטח הביטוח והכיסויים אותם רכש. 

2.   פירטתי בפני המבוטח את עיקרי הכיסויים להם הוא זכאי במסגרת הפוליסה אשר רכש. 
3.   מסרתי למבוטח סכומי הביטוח המדויקים שיהיה עליו לשלם. 

 4.   מסרתי למבוטח את תקופת הביטוח המדויקת בה יהיה הביטוח בתוקף, וכן כל פרט מהותי אחר הנוגע לביטוח אותו רכש.
חתימה וחותמת הסוכן 5.   קיבלתי את הסכמת המבוטח לעריכת הביטוח האמור 

הצהרה 

הנני מבקש בזה משומרה חברה לביטוח בע“מ לערוך לי את הביטוח בהתאם למפורט בהצעה זו. 

הנני ערב לנכונותן ולדיוקן של התשובות שניתנו בהצעה זו ולפי מיטב ידיעתי לא העלמתי כל י דיעה או פרט העלולים להגדיל את סיכוני המבטח או 
להשפיע על החלטת המבטח לקבל את הביטוח לקבוע את תנאיו. בנני מתחייב להודיע מיד למבטח על כל שינוי מהותי. 

הריני מסכים שהצהרה זו וכן כל הכלול בהצעה, בין שנכתבו במו  ידי ובין שלא נכתבו במו ידי, ישמשו  יסוד לחוזה הביטוח המוצע, ואם תתקבל ההצעה הזאת 
אני מוכן לקבל את הפוליסה שיוציא המבטח בהתאם לתנאיו ומתחייב לשלם את הפרמיה במלואה במועד. 

ידוע לי ואני מסכים לכך שקבלת הצעת הביטוח כפופה לתנא י מתלה, שאשלם בתוך  30 יום מהגשת ההצעה לפחות את תשלום הפרמיה הראשון. אם לא 
אעשה כן תבוטל הפוליסה אוטומטית בתום המועד האמור ולא תהיה בתוקף. 

הריני מסכים שהצהרה זו וכן כל הכלול בהצעה  יוחזקו במאגר ממוחשב כפי קביעת המבטח ובהתאם לתנאיו. 

הצעה זו על נספחיה תצורף לפוליסת הביטוח שאני מבקש להוציא לי ותהווה חלק בלתי נפרד ממנה. 

הנני  מאשר  בחתימתי  כי  קראתי  והבנתי  את  ההצהרה   / הרשומה  מעבר  לדף  ומסכים  לכל 
האמור  בה 

  חתימת החתם   תאריך   חתימת המציע  חתימת הסוכןתאריך    
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