מספר הסוכן

שם הסוכן
מספר פוֹליסה

הצעה ֹלביטוח ִדירה מבנה אגב משכנתא
א .פרטי המציע

שם משפחה

שם פרטי

מספר זהות

מספר טֹלפון נייִד

מספר טֹלפון

כתובת הרכוש המבוטח
רחוב

מס' בית

ִדואר אֹלֱקטרוני

מס' ִדירה

יישוב

מיֱקוִד

מס' ִדירה

יישוב

מיֱקוִד

כתובת בעֹל הפוֹליסה )אם ֹלא זהה ֹלכתובת הרכוש המבוטח(
רחוב

מס' בית

ב .תֱקופת הביטוח

תאריך התחֹלת הביטוח

תאריך ֹליִדה

תאריך תום הביטוח )בחצות(

)תום תֱקופת ההֹלוואה*(
פוֹליסה זו תהיה בתוֱקף עִד תום פרעון ההֹלוואה ֹלִדירה המבוטחת ותחוִדש אוטומטי בתום כֹל שנת ביטוח ֹלתֱקופה נוספת שֹל שנה אחת ,עִד ֹלתום השנה בה יסיים
המבוטח ֹלשֹלם את ההֹלוואה ֹלִדירה המבוטחת ואשר מושכנה במסגרת פוֹליסה זו.

ג .תאור המבנה

מספר ֱקומות במבנה

המבנה בנוי מ

האם הִדירה משמשת ֹלמטרות אחרות פרט ֹלמגורים?
האם ֱקיימת יחיִדה/ות ִדיור* בִדירה?
האם הִדירה מפוצֹלת*?

ֹלא

ֹלא

ֹלא

הִדירה נמצאת בֱקומה שטח הִדירה )מ”ר(

בריכת שחייה

כן ,פרט:

כן ,מספר יחיִדות:

כן ,מספר הִדירות:

* במיִדה והִדירה מפוצֹלת או ֱקיימות מספר יחיִדות בִדירה יש ֹלבטח כֹל יחיִדהִ/דירה בפוֹליסה נפרִדת

ִד .שיעבוִד

בנֱק

מספר הֹלוואה

סניף

מועִד סיום הֹלוואה

.1
.2

ה .הכיסוי המבוֱקש
פרֱק א  -ביטוח מבנה
.₪

סכום ביטוח המבנה הכוֹלֹל את החֹלֱק היחסי החֹלֱקים המשותפים:
כיסוי רעיִדת אִדמה:
ברצוני ֹלבחור השתתפות עצמית ֹלנזֱקי רעיִדת אִדמה ֹלמבנה בגובה:

 5%מסכום הביטוח

 10%מסכום הביטוח

פרֱק ב  -הרחבות ֹלפרֱק המבנה
כיסוי נזֱקי מים:
תיֱקון נזֱקי המים יבצוע עֹל יִדי שרברב חברה שבהסכם בהתאם ֹלרשימה המפורטת והמתעִדכנת מעת ֹלעת באתר החברה.
יִדוע ֹלי שבבחירת סעיף זה ,אני מוותר עֹל זכותי ֹלבחירת שרברב אחר ֹלטיפוֹל בנזֱקי צנרת.

חתימת
המציע

09/2017

תיֱקון נזֱקי המים ֹלמבנה יבוצע באמצעות שרברב ֹלפי בחירת המציע ,תיֱקון הנזֱק ועֹלות התיֱקון יהיו כפופים ֹלאישור שמאי מטעם המבטח וֹלפי תנאי הפוֹליסה.
אני מוותר עֹל כיסוי נזֱקי מים ֹלמבנה.
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ה .הכיסוי המבוֱקש  -המשך
פרֱק ג  -סכום ביטוח נוסף בבית משותף
ֹלא מעוניין
מעוניין:
) ₪מוגבֹל עִד ֹל  300%מסכום ביטוח המבנה(

סכום הביטוח הנוסף בבית המשותף:

ברצוני ֹלהרחיב את הכיסוי הביטוחי כנגִד כֹל מֱקרי הביטוח המפורטים בפרֱק א.
פרֱק ִד  -ביטוח אחריות כֹלפי צִד שֹלישי
) ₪עִד מֱקסימום (₪ 2,000,000

ברצוני ֹלהרחיב את גבוֹל האחריות מעֹל ֹ ₪ 1,000,000לכִדי:
פרֱק ה  -ביטוח חבות מעביִדים ֹלעובִדי משֱק הבית
ברצוני ֹלכֹלוֹל כיסוי ֹלביטוח חבות מעביִדים ֹלעובִדי משֱק הבית

ֹלא

כן

ו .אופן תשֹלום ִדמי הביטוח*
כרטיס אשראי
סוג כרטיס

שם בעֹל הכרטיס

מספר זהות שֹל בעֹל כרטיס

תוֱקף כרטיס מס' תשֹלומים*

מספר כרטיס

הוראת ֱקבע )יש ֹלמֹלא טופס(.
* הסִדר התשֹלומים יישאר בתוֱקפו גם ֹלשנים הבאות אֹלא אם המציע יוִדיע מראש ובכתב ֹלמבטח עֹל רצונו ֹלשנות את הסִדר התשֹלומים.

ז .ניסיון ביטוחי ֱקוִדם שֹל המציע
האם היית או הנך מבוטח בהווה בחברת ביטוח אחרת? )בביטוח מבנה(

ֹלא

חברה:

תֱקופת הביטוח:

כן ,פרט:

האם חברת ביטוח כֹלשהי ִדחתה את הצעתך או ביטֹלה את הפוֹליסה או סרבה ֹלחִדשה?
האם אירעו נזֱקים ֹלרכוש המבוטח בשֹלוש השנים האחרונות?

ֹלא

ֹלא

כן ,פרט:

כן ,פרט:

ח .הצהרות המבוטח
אני הח"מ מטה מצהיר בזה כי כֹל תשובותיי הנ"ֹל מֹלאות ונכונות וכי ֹלא העֹלמתי עובִדות או פרטים מהותיים כֹלשהם המתייחסים ֹלהערכת הסיכון עֹל יִדי ש .שֹלמה
חברה ֹלביטוח בע"מ )ֹלהֹלן " -המבטח"( ,מוסכם בזאת כי הצעה זו תהווה בסיס ֹלחוזה הביטוח ביני ובין המבטח.
יִדוע ֹלי כי השאֹלות המופיעות בטופס ההצעה ייחשבו כעניין מהותי עֹל פי הוראות סעיף ֹ 6לחוֱק חוזה הביטוח התשמ"א .1986 -
אני הח"מ מטה מאשר בזאת כי המיִדע המבוֱקש שמסרתי במסגרת הצעה זאת ,נמסר מרצוני ובהסכמתי .המיִדע והנתונים שמסרתי וכֹל עִדכון שיתֱקבֹל ,יישמרו
במאגרי המיִדע שֹל המבטח וישמשו ֹלצורך בחינת הצעה ,הוצאת פוֹליסות ,ניהוֹל שוטף שֹל תיֱק הביטוחֹ ,למתן שירותים במסגרת פוֹליסות הביטוח וֹליצירת ֱקשר
וֹלפניה בהזמנה ֹלמציעֹ ,להציע הצעות ֹלרכישת פוֹליסות ביטוח.

תאריך

שם פרטי
ומשפחה

חתימה

אני מאשר ֱקבֹלת ִדבר שיווֱק ופרסום עֹל מוצרי ושירותי ֱקבוצת שֹלמה באמצעות פֱקסִ ,דואר אֹלֱקטרוני ,מערכת חיוב אוטומטי או הוִדעות מסר ֱקצר ).(SMS

תאריך

שם פרטי
ומשפחה

חתימה

09/2017
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