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הצעה לביטוח דירה לתקופת המשכנתא 
 קבלת הצעת הביטוח תיעשה בכתב, על ידי מורשה מטעם החברה

מספר פוליסה (למילוי אחר הפקה) שם הסוכנות מס' סוכן שם הסוכן

▪ פרטי סוכן

דואר אלקטרוני מיקוד ת.ד. עיר/יישוב דירה בית כתובת (רחוב)

פקס נייד טלפון ת.ז. שם משפחה שם פרטי

▪ פרטי המציע

מס' תשלומים בתוקף עד מספר כרטיס אשראי
/

במסגרת פוליסה זו.
נוספת של שנה אחתע, ד לתום השנה במהלכה יסיים המבוטח לשלם את ההלוואה לדיור לבנק ואשר בגינה מושכנה הדירה המבוטחת

* לתשומת ליבפךו,ל יסה זו תהיה בתוקף עד תום פירעון ההלוואה לדיור ותחודש באופן אוטומטי על ידי המבטח בתום כל שנת ביטוח לתקופה
סוג כרטיס אשראי עד יום בחצות (*תום שנת ההלוואה) מיום

▪ תקופת הביטוח ופרטי התשלום

המחסן בנוי מ מיקום המחסן

פרטים על מבנים נוספים (כגון מחסנים, חדרי שרותים, מתקנים הנמצאים בחצרים ומשמשים את המציע)

□ אחר: ____________________ זיקת המציע לדירה     □ בעלות

גג עשוי מ המבנה בנוי מ מס' חדרים שטח הדירה ברוטו שנת הבניה
מ"ר

 □ בית משותף □ בית פרטי       □ דו-משפחתי
ר     לא     □ כן, ______ מ" קיימת יחידת דיור צמודה: □  □ פנטהאוז/דירת גג דירה בקומה __ מתוך ___ קומות  □

כן    □ לא, פרט_ ________________________________________ הדירה משמשת למגורים בלבד?   □ 

עד לתאריך ______________ □ דירה לא תפוסה (לא מיושבת) מתאריך ____________   

מיקוד ת.ד. עיר/יישוב דירה בית כתובת הנכס (רחוב)

▪ פרטי הנכס המבוטח

□ הרחבת כיסוי צד ג' לבריכת שחיה בנויה בלבד, בבית פרטי/דו משפחתי בלבד, בגבול אחריות:     □ 250,000 ₪     □ 500,000 ₪

הרחבת צד ג' לביטוח הדירה בלבד:   □ 500,000 ₪-כלול  □ 1,000,000 ש"ח    □ 1,250,000 ש"ח    □ 1,500,000 ש"ח
□ ביטוח מערכת סולארית להפקת אנרגיה חשמלית 

□ ללא הרחבה לכיסוי נזקי נוזלים        ⱱ  חתימת המציע _______________

   טרם הזמנת וביצוע התיקון בפועל ותהווה תנאי מוקדם לתשלום תגמולי הביטוח.
   הזמנת מבצע השירות על ידי המבוטח מותנית בהודעה מוקדמת למבטח לקבלת אישורו ו/או הזמנת שמאי על ידי המבטח,(מבנה)

□ שרברב פרטי - מבצע השירות לבחירת המבוטח.ביטוח הדירה
□ שרברב החברה - הינך מוותר על אפשרות בחירת מבצע השירות ובכפוף לכתב השירות.

ביטוח נזקי נוזלים שמקורם בנזקי צנרת
□ ביטוח סכום נוסף (ערך הקרקע) לדירה, בבית משותף בלבד, כולל סיכון רעידת אדמה

כיסוי רעידת אדמה לדירה:   בהשתתפות עצמית מסכום הביטוח:   □ 10% - כלול   □ 4.5% מיון 0.181%   □ 2% מיון 0.25%
□ ביטוח הדירה

סכום ביטוח בש"ח כיסוי המבוקש
ⱱ  חתימת המציע _______________ ערך כינון (ערך כחדש)      □ לא    □ כן

▪ פרטי הכיסוי המבוקש
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תאר_י_ך _______________                                                                                               ⱱ  חתימת המציע _______________

תשמ"א-1981. הפעלתם  עלול לגרום הפחתה משמעותית או שלילה מלאה של תגמולי הביטוח והכול בהתאם להוראות סעיפים 18, 19 ו - 21 לחוק חוזה הביטוח, 
אי קיום  האמצעים, לרבות אי  ידוע לי כי בקרות מקרה הביטוח ,  עלול להביא לביטול הפוליסה.  לרבות אי הפעלתם,   ידוע לי כי אי קיום אמצעי המיגון כנדרש על ידי החברה ("האמצעים") 

י מסכים כי חברת הביטוח תהא רשאית בכל עת להודיעני על דרישותיה להתקנת אמצעי מיגון ולמלא אחר דרישותיה תוך המועד שקבעה.
התשלומים האחרים הכרוכים בקבלת פוליס. ה   ז ו                                                                                                                             

ביטוח זה.ה ריני מביע את רצוני שההצעה זו תשמש בסיס לפוליסת הביטוח שתמסר לי על ידי החברה. אני מתחייב לשלם את כל הפרמיות 
אני החתום מטמהצ, היר בזאת כי כל הפרטים שמסרתי לעיל בעניין ביטוח זה נכונים ושלמים ואינני מעלים שום מידע שיש בו כדי להשפיע על 

▪ הצהרת המציע

תאר_י_ך _______________                                                                                               ⱱ  חתימת המציע _______________
כל בקשה לשינוי, חידוש, ביטול או תוספת.

טופס ההצעה לעיל ולעניין חוזה הביטוח המבוקש בטופס ההצעה המפורט לעיל. כמו כן אני ממנה את הסוכן הנ"ל לייצגני לצורך מסירה בשמי של 
אני החתום מטה, ממנה את סוכן הביטוח הל נ"כשלוחי ואני מאשר בזאת כי הוא פועל לפי דרישתי לעניין המשא ומתן לקראת כריתת חוזה הביטוח 

▪ מינוי סוכן ביטוח

תאר_י_ך _______________                                                                                               ⱱ  חתימת המציע _______________
w ww.shirbit.co.ilכי אני מעוניין לחזור בי מהסכמתי זו ולהסירני מרשימת התפוצה.

3.א ם לא אהיה מעוניין במידע או בפניה כאמור,י דוע לי כי אני רשאי, בכל עת, להודיע למבטח בכתב או בהודעה לכתובת האינטרנט 
וכל דרך אחרת.

לרבות באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ( SMS), כל אמצעי תקשורת אחר, שיתוף קבצים 
ה2.נ ני מסכים כי מידע ותכנים שיווקיים מהגורמים האמורים ישוגרו אלי באמצעות דיוור,ל רבות דיוור ישיר או שירותי דיוור ישיר או בדרך אחרת, 

אחרים מטעמה ולצורך עיבודים סטטיסטייםפ,י לוח ומיקוד שיווקי ולמטרות שיפור השירות והטיפול בתביעות.
כמאגר מידע לדיוור ישיר ולצורך יצירת קשר להצעה לרכישה ו/או שיווק של תוכניות, כיסויים ביטוחיים וא/ו מוצרים או שירותים פיננסיים ו/או 

צוני המלא והנני מסכים שמידע ונתונים אלו יישמרו במאגרי המידע של שירביט וישמשו את שירביט ו/או כל גורם מטעמה, בכפוף לכל דין, 
1.ה נני מאשר כי הפרטים והנתונים וכל עדכון שלהם אודותיי שמסרתי ושאמסור, לרבות באמצעות אתר האינטרנט שירביט, נמסרו בהסכמתי 

הודעה והסכמה לפי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות (דיוור ישיר) ולפי לתיקון מספר 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח 2008
סעיף שאינו חובה, לבחירת המבוטח 

▪ הסכמה על שימוש במידע וקבלת דבר פרסומת

תאר_י_ך _______________                                                                                               ⱱ  חתימת המציע _______________ 

הדואר האלקטרוני תהיה על ידי בלבד וזאת באמצעות סיסמה אישית שלי.
לכם, בנוסף או במקום בכתבי. ד וע לי כי יתכן וישלח אלי חומר הנוגע לענייני הפרטיים כמוגדר בחוק הגנת הפרטיות, ולפיכך אפשרות פתיחת 

בכתב, תהיה לחברה או למי מטעמה אפשרות להעביר אלי את המידע ו/או המסמך בדואר אלקטרוני לכתובת האי-מייל האחרונה שנמסרה 
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 

▪ הסכמה לשימוש בדוא"ל

 

 

 
מס' הלוואה  מיקוד מספר רחוב סניף שעבוד ביטוח הדירה לטובת בנק/חברה

▪ שעבוד הדירה


