שם הסוכן

רגיש  -סוִדי

מספר הסוכן

מספר פוֹליסה

הצעה ֹלביטוח “שֹלמה ”BUSINESS
א .פרטי המציע

שם משפחה

שם פרטי

מספר טֹלפון נייִד

מספר טֹלפון

כתובת בעֹל הפוֹליסה
רחוב

מספר זהות

מס' בית

כתובת העסֱק המבוטח

מספר ח"פ  /ת"ז

תאריך ֹליִדה

ִדואר אֹלֱקטרוני

יישוב

מיֱקוִד

תיבת ִדואר

יישוב

מיֱקוִד

שם העסֱק

רחוב

מס' בית

יישוב

מיֱקוִד

זיֱקת המציע ֹלמבנה העסֱק
שוכר

בעֹלים

אחר )פרט(:

זיֱקת המציע ֹלתכוֹלת העסֱק
שוכר

בעֹלים

אחר )פרט(:

ב .תֱקופת הביטוח

תאריך תום הביטוח )בחצות(

תאריך התחֹלת הביטוח

ג .תאור מבנה העסֱק המוצע ֹלביטוח

גג העסֱק בנוי מ

מבנה העסֱק בנוי מ

ֹלא

האם ֱקיימים מספר אתרים ֹלבית העסֱק?

המבנה נבנה בשנת מספר ֱקומות במבנה העסֱק נמצא בֱקומה שטח העסֱק )מ”ר(

כן ,במיִדה וכן ,אנא פרט:

האם במבנה בו נמצא העסֱק מחזיֱקים ו/או משתמשים בחומרי נפץִ ,דֹלֱקים ,כימיֱקֹלים ,גזים או סחורות אחרות אשר מתֹלֱקחות ו/או מתפוצצות?
ֹלא

כן ,פרט סוגי החומרים:

האם הבניין בו שוכן בית העסֱק או חֹלֱקים ממנו ,בנויים בשיטת הפֹל ֱקֹל

ֹלא

כן ,פרט:

ִד .תאור העסֱק המוצע ֹלביטוח
מהות העסֱק המוצע ֹלביטוח:
העסֱק משמש ֹל:
תיאור פעיֹלות העסֱק והמוצרים:
האם ֱקיים ֹלעסֱק רישיון עסֱק בתוֱקף:

ה .שיעבוִד הרכוש המוצע ֹלביטוח
שעבוִד ֹלמבנה המבוטח?
שעבוִד ֹלתכוֹלה המבוטחת?

ֹלא
ֹלא

כן ,פרט את פרטי המשעבִד:
כן ,פרט את פרטי המשעבִד:

ו .פירוט העסֱקים בשכנות ֹלעסֱק המוצע ֹלביטוח
אֹלו עסֱקים נמצאים בשכנות ֹלעסֱק המוצע ֹלביטוח? פרט:
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ז .תיאור אמצעי הבטיחות  /ההגנות בעסֱק המוצע ֹלביטוח
האם ֱקיים סֱקר?

ֹלא

כן ,פרט) :שם סוֱקר ותאריך(:
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רגיש  -סוִדי
ז .תיאור אמצעי הבטיחות  /ההגנות בעסֱק המוצע ֹלביטוח  -המשך
הגנות מפני סיכוני אש:
מטפים :מספר מטפים:

סוג:

ברזי שריפה :מספר ברזים:

ֱקוטר:

גֹלאי עשן:
מתזים:

ֹלא ֱקיימים.

ֱקיימים
ֹלא ֱקיימים

ֱקיימים ,סוג מתזים:

האם נערכה ביֱקורת שירותי כבאות?

ֹלא

כן ,האם ֱקיים אישור מכבי אש?

כן

ֹלא ,פרט מִדוע:

הגנות מפני סיכוני פריצה:
מבנה העסֱק:
ִדֹלת כניסה:
ִדֹלתות אחרות:
חֹלונות:
פתחים נוספים:
יציאה ֹלגג )אם ֱקיימת(:
מערכת אזעֱקה:

ֹלא

חיבור מערכת האזעֱקה:

כן ,פרט:
מוֱקִד )יש ֹלפרט את החיבור ֹלמוֱקִד(

מנויים )יש ֹלציין מספר מנויים(:

מחסן )אם ֱקיים(  -אנא פרט את אמצעי המיגון וסוג הנעיֹלה:
ִדֹלת כניסה:
ִדֹלתות אחרות:
חֹלונות:
פתחים נוספים:
אחר:
הגנות מפני נזֱקי שיטפון:
האם ֱקיים בסביבה מֱקור העֹלוֹל ֹלגרום ֹלשיטפון? )וואִדי ,תעֹלה ,נהר וכִדומה(
כן ,פרט:

ֹלא

ח .נתוני עבר ביטוחי שֹל המציע
האם בחמש השנים האחרונות היית מבוטח כנגִד אחִד או יותר מהסיכונים עבורם מתבֱקש כיסוי ביטוחי?
כן ,פרט:

ֹלא

חברת הביטוח:

מספר פוֹליסה:

שנה/ים:

חברת הביטוח:

מספר פוֹליסה:

שנה/ים:

חברת הביטוח:

מספר פוֹליסה:

שנה/ים:

חברת הביטוח:

מספר פוֹליסה:

שנה/ים:

האם בחמש השנים האחרונות נגרמו נזֱקים כתוצאה מסיכון המוצע ֹלביטוח המפורט בהצעה?

ֹלא

כן ,פרט :תאריך:

תיאור הנזֱק:
אמצעי הגנה שנִדרשו ֹלאחר הנזֱק ,ומתי בוצעו?
האם בחמש השנים האחרונות ִדחתה חברת ביטוח הצעה ֹלבטח אותך או את הרכוש המוצע ֹלביטוח כנגִד אחִד או יותר מהסיכונים המתבֱקשים ֹלביטוח?
ֹלא

כן ,פרט:
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האם בחמש השנים האחרונות סירבה חברת ביטוח ֹלחִדש או ביטֹלה ביוזמתה פוֹליסת ביטוח עֹל שמך ו/או עֹל הרכוש המוצע ֹלביטוח?

ֹלא

כן,

פרט:
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רגיש  -סוִדי
ח .נתוני עבר ביטוחי שֹל המציע  -המשך
האם הורשעת או הואשמת בעבירה פֹליֹלית )ֹלמעט עבירות תנועה ומס הכנסה( אשר עשויה ֹלהיות ֱקשורה ֹלכיסוי הביטוחי הניתן עֹל פי הפוֹליסה?
ֹלא

כן ,פרט:

האם הרכוש ו/או החבויות המוצעים ֹלביטוח בהצעה זו ,מבוטחים כיום גם בחברת ביטוח אחרת?

ֹלא

כן ,ציין את סוג הסיכון המבוטח ושם החברה

המבטחת:

ט .פירוט הכיסויים הביטוחיים הנִדרשים ופירוט סכומי הביטוח
פרֱק

הכיסוי

פרֱק  - 3מבנה בית העסֱק ביטוח מבנה עֹל בסיס כינון

סכום הביטוח
ֹלא

תיאור

כן

מבנה
שיפורי מבנה
מחסן בית העסֱק
שמשות ושֹלטים מעֹל  5%הכֹלוֹלים חינם

ֹלא

כן

כה"ס ֹלמבנה

ֹלא

כן

פרעות

ֹלא

כן

נזֱקי טבע

ֹלא

כן

רעיִדת אִדמה

ֹלא

כן

אובִדן ִדמי שכירות מעֹל  10%הכֹלוֹלים חינם
פרֱק  - 4ביטוח תכוֹלת
ומֹלאי העסֱק

כֹל תכוֹלת בית העסֱק
כֹלי עבוִדה
רכוש ֱקבוע
מחשבים
אחר
מֹלאי
פריצה ֹלתכוֹלה

ֹלא

כן

פריצה ֹלמֹלאי

ֹלא

כן

כה"ס ֹלתכוֹלה בֹלבִד

ֹלא

כן

פרעות

ֹלא

כן

שחזור מסמכים מעֹל  10%הכֹלוֹלים חינם
נזֱקי טבע

ֹלא

כן

רעיִדת אִדמה

ֹלא

כן

פרֱק  – 5הרחב נזֱקי טרור

כיסוי מֹלא

ֹלא

כן

פרֱק  - 6אובִדן רווחים

מחזור שנתי

מבנה ותכוֹלה

תֱקופת השיפוי

פרֱק  - 7אובִדן הכנסות

הוצאות הכנת תביעה

ֹלא

ימי השתתפות עצמית

 7ימים

כן

מחזור שנתי
פיצוי יומי מבוֱקש )מֱקסימום  3,000ש"ח ֹליום(
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מספר ימי הפיצוי )מֱקסימום  100יום(
ימי השתתפות עצמית

 4ימים
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רגיש  -סוִדי
ט .פירוט הכיסויים הביטוחיים הנִדרשים ופירוט סכומי הביטוח  -המשך
פרֱק
פרֱק  - 8סחורה בהעברה
)יש ֹלמֹלא שאֹלות
מתאימות בסעיף כיסויים
ביטוחיים ֹלפרֱק (8

הכיסוי

סכום הביטוח

תיאור

גבוֹל אחריות ֹלהעברה אחת ברכב
פריצת יום

ֹלא

כן

פריצת יום וֹליֹלה

ֹלא

כן

גניבת המטען תוך כִדי גניבת הרכב

ֹלא

כן

רעיִדת אִדמה

ֹלא

כן

נזֱקי טבע

ֹלא

כן

פרֱק  – 9ביטוח כספים
)יש ֹלמֹלא שאֹלות
מתאימות בסעיף כיסויים
ביטוחיים ֹלפרֱק (9

כספים בכספת ובהעברה

פרֱק  – 10ציוִד אֹלֱקטרוני
)יש ֹלמֹלא שאֹלות
מתאימות בסעיף כיסויים
ביטוחיים ֹלפרֱק (10

חומרה ,מחשבים וציוִד הֱקפי נייח
מחשב נייִד
שחזור נתונים ותכנה
הוצאות תפעוֹל
תֱקופת השיפוי

פרֱק  - 11ביטוח חבות
מעביִדים
)יש ֹלמֹלא שאֹלות
מתאימות בסעיף כיסויים
ביטוחיים ֹלפרֱק (11

גבוֹל אחריות ֹלמֱקרה  ₪ 6,000,000וגבוֹל אחריות ֹלתֱקופה ₪ 20,000,000
שכר עבוִדה שנתי:
סוג העיסוֱק:

מס' העובִדים בכֹל עיסוֱק:

עובִדי משרִד ופֱקיִדים
עובִדי מסחר ושירותים
עובִדים טכניים )ֹלא ייצור( ופועֹלים )ֹלא ייצור(
פועֹלי ייצור עם ציוִד ומכונות
מֱקצועות מסוכנים
מנהֹלים בעֹלי שֹליטה

פרֱק  - 12ביטוח אחריות
כֹלפי צִד שֹלישי
)יש ֹלמֹלא שאֹלות
מתאימות בסעיף כיסויים
ביטוחיים ֹלפרֱק (12
פרֱק  - 13ביטוח אחריות
מֱקצועית
)יש ֹלמֹלא שאֹלות
מתאימות בסעיף כיסויים
ביטוחיים ֹלפרֱק (13
פרֱק  – 14חבות המוצר
)יש ֹלמֹלא שאֹלות
מתאימות בסעיף כיסויים
ביטוחיים ֹלפרֱק (14

גבוֹל אחריות ֹלמֱקרה  /תֱקופה
מספר אתרים
כיסוי ֹלעבוִדות חוץ

ֹלא

כן

גבוֹל אחריות ֹלמֱקרה  /תֱקופה
מחזור מכירות ושירותים שנתי
גבוֹל אחריות ֹלמֱקרה/תֱקופה
מחזור מכירות שנתי בישראֹל
מחזור מכירות שנתי בכֹל העוֹלם ֹלמעט
ארצות הברית וֱקנִדה
מחזור מכירות שנתי בארה"ב וֱקנִדה

הרחבות ותוספת אחרות
ֹלפרֱקי הפוֹליסה  -יש
ֹלציין את הפרֱק הרֹלוונטי
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רגיש  -סוִדי
י .כיסויים ביטוחיים ומיִדע נוסף
פרֱק  - 8סחורה בהעברה
האם נִדרש כיסוי ֹלפי פרֱק זה?

כן ,אנא ענה עֹל השאֹלות הבאות:

ֹלא

אנא פרט את סוג הסחורות המובֹלות:
אנא מֹלא את פרטי הרכבים בהם מובֹלות הסחורות:
רכב 1
יצרן:

מספר רישוי שֹל כֹלי הרכב:

ִדגם:

פירוט ההגנות בכֹלי הרכב )ֹלרבות המיגון בו מובֹלת הסחורה(:
רכב 2
יצרן:

מספר רישוי שֹל כֹלי הרכב:

ִדגם:

פירוט ההגנות בכֹלי הרכב )ֹלרבות המיגון בו מובֹלת הסחורה(:
פרֱק  - 9ביטוח כֹל הסיכונים כספים
האם נִדרש כיסוי ֹלפי פרֱק זה?
כספת:

אין

כן ,אנא ענה עֹל השאֹלות הבאות:

ֹלא

משֱקֹל:

יש ,תוצרת:
ֹלא

האם הכספת מעוגנת ֹלֱקרֱקע?

מיֱקום הכספת:

מיִדות:

כן.

מהו גיֹל האִדם העיֱקרי אשר מבצע את העברת הכספים?
מספר הפעמים בהם מתבצעת העברת הכספים?

מתחת ֹלגיֹל 18

פעם ביום

מעֹל ֹלגיֹל .18

יותר מפעם ביום.

פרֱק  - 10ציוִד אֹלֱקטרוני
האם נִדרש כיסוי ֹלפי פרֱק זה?

כן ,אנא ענה עֹל השאֹלות הבאות:

ֹלא

תיאור הציוִד המוצע ֹלביטוח וגיֹלו שֹל כֹל פריט:
האם ֱקיים הסכם שירות/אחזֱקה ֹלציוִד המוצע ֹלביטוח?

כן ,אנא פרט:

ֹלא
ֹלא

האם ֱקיימת מערכת אֹל פסֱק )ֹ (U.P .Sלכֹל הציוִד האֹלֱקטרוני?

כן.

פרֱק  - 11חבות מעביִדים
האם נִדרש כיסוי ֹלפי פרֱק זה?

ֹלא

האם הינך מעסיֱק עובִדי כוח אִדם?
האם מועסֱקים עובִדים זרים?
האם ֱקיימת עבוִדה בגובה?

כן ,אנא ענה עֹל השאֹלות הבאות:
ֹלא

ֹלא
ֹלא

כן ,במיִדה וכן האם נכֹלֹלים ברשימת השכר?

ֹלא

כן ,האם מועסֱקים עובִדים זמניים נוער  /מהשטחים?
כן ,האם ֱקיימת עבוִדה עם מכשיר רנטגן?
ֹלא

האם ֱקיימת עבוִדה שֹל הרמת משאות כבִדים?
האם ֱקיימת עבוִדה בסביבה רעש בעוצמה חזֱקה?

ֹלא

ֹלא

כן.

כן.

כן ,האם ֱקיימת עבוִדה עם אסבסט?
ֹלא

כן.

ֹלא

כן.

כן.

האם יִדוע ֹלך עֹל נזֱקים או תביעות שהוגשו או העֹלוֹלות ֹלהיות מוגשות נגִדך?

ֹלא

כן ,פרט:

פרֱק  - 12ביטוח אחריות כֹלפי צִד שֹלישי
האם נִדרש כיסוי ֹלפי פרֱק זה?

ֹלא

האם נִדרשת הרחבה ֹלעבוִדות חוץ?

כן ,אנא ענה עֹל השאֹלה הבאה:
ֹלא

כן ,אנא פרט היֱקף עבוִדות חוץ בשנה האחרונה:

האם יִדוע ֹלך עֹל נזֱקים או תביעות שהוגשו או העֹלוֹלות ֹלהיות מוגשות נגִדך?

ֹלא

כן ,פרט:

פרֱק  - 13ביטוח אחריות מֱקצועית
האם נִדרש כיסוי ֹלפי פרֱק זה?

ֹלא

כן ,אנא ענה עֹל השאֹלות הבאות:

תיאור העיסוֱק המוצע ֹלביטוח:
מספר שותפים:

מספר עובִדים מֱקצועיים:
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מספר עובִדים אחרים )יש ֹלפרט את סוג העובִדים(:
מספר שנות פעיֹלות במֱקצוע:

האם יש רישוי  /הסמכה ממשֹלתית  /אחר?

ֹלא

כן ,אנא פרט:
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רגיש  -סוִדי
י .כיסויים ביטוחיים ומיִדע נוסף  -המשך
מחזורים:
שנה

מטבע

מחזור בכֹל העוֹלם
ֹלמעט ארה"ב וֱקנִדה

מחזור בישראֹל

מחזור מכירות
בארה"ב וֱקנִדה

אחר

תאריך רטרואֱקטיבי:
האם ֱקיים רצף ביטוחי?

ֹלא

כן ,פרט את החברות ושנות הביטוח בהן בוטחת:
ֹלא

האם יִדוע ֹלך עֹל נזֱקים או תביעות שהוגשו או העֹלוֹלות ֹלהיות מוגשות נגִדך?

כן ,פרט:

פרֱק  - 14ביטוח חבות המוצר
האם נִדרש כיסוי ֹלפי פרֱק זה?

ֹלא

כן ,אנא ענה עֹל השאֹלות הבאות:

אנא פרט את רשימת תיאור ופרטי המוצרים המסופֱקים או המיוצרים:
האם ישנם מוצרים שהינך משנה או מתאים או מחֹליף בִדרך כֹלשהי?
האם ישנם מוצרים אותם המציע מייבא?

ֹלא

כן ,אם כן אנא פרט:

ֹלא

כן ,אם כן פרט ֹלרבות מֱקורם:

האם המציע נאֹלץ אי פעם ֹלהחזיר או ֹלאסוף מוצרים או ֹלהזהיר את המֱקבֹל משימוש במוצרים ֹלאחר מכירתם?

ֹלא

כן ,אם כן פרט:

ציין את תֱקן המוצר )ישראֹלי  /אמריֱקאי  /אירופאי גם אם יותר מתֱקן אחִד(:
האם ֹלמוצר ִדרוש אישור שֹל משרִד הבריאות?
ציין את תחומי המִדינות ֹלכיסוי המבוֱקש:

ֹלא

ישראֹל

כן.
בכֹל העוֹלם ֹלמעט ארה"ב וֱקנִדה

מחזורים:
שנה

מטבע

מחזור בכֹל העוֹלם
ֹלמעט ארה"ב וֱקנִדה

מחזור בישראֹל

מחזור מכירות
בארה"ב וֱקנִדה

אחר

האם המוצר או חֹלֱק ממוצר המציע הינו:
רכיב במוצרים אחרים?

ֹלא

כן ,מיוצר עֹל יִדי המציע כמפרט בסיסי שֹל הֹלֱקוח?

נפיץִ ,דֹליֱק או רעיֹל ֹלכשעצמו או בשיֹלוב עם חומרים אחרים?

ֹלא

רכיב או בשימוש עֹל או עם כֹלי טיס  /שייט ,או בִדרך אחרת בים?
תוכנן עֹל יִדי אחרים?
תרופות או ֱקוסמטיֱקה?

ֹלא
ֹלא

כן ,האם יש הוראות שימוש?
כן ,האם יש תֱקן ֹלמוצר?

כן.
ֹלא

כן.

ֹלא
ֹלא

ֹלא

כן.

כן.
כן.

אם התשובה היא "כן" ֹלאחת מן השאֹלות המפורטות ֹלעיֹל ,אנא פרט:
תאריך רטרואֱקטיבי:
האם ֱקיים רצף ביטוחי?

ֹלא

כן ,פרט את החברות ושנות הביטוח בהן בוטחת:

האם יִדוע ֹלך עֹל נזֱקים או תביעות שהוגשו או העֹלוֹלות ֹלהיות מוגשות נגִדך?

ֹלא

כן ,פרט:
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רגיש  -סוִדי
יא .אופן תשֹלום ִדמי הביטוח
פרטי אופן תשֹלום ִדמי הביטוח:
מס’ ת"ז

אני הח"מ

מבֱקש ֹלשֹלם ב:

כרטיס אשראי
סוג כרטיס

שם בעֹל הכרטיס

מספר זהות שֹל בעֹל כרטיס

תוֱקף כרטיס מס' תשֹלומים*

מספר כרטיס

הוראת ֱקבע )יש ֹלמֹלא טופס ֹלחיוב בהוראת ֱקבע בנפרִד(
תשֹלום שאינו במזומן )מעֹל  5תשֹלומים( כפוף ֹלִדמי הסִדר תשֹלומים והצמִדה ֹלמִדִד יוֱקר המחיה היִדוע ביום תחיֹלת הביטוח.

יב .הצהרות המבוטח
הצהרות והשכמות המציע:
 .1אני הח"מ מטה מצהיר בזה כי התשובות שנתתי בטופס הצעה זה נכונות ,מֹלאות וכנות ,וכי אינני מסתיר באופן מכוון כֹל עובִדה ו/או פרט שיש בו כִדי
ֹלהשפיע עֹל נכונותה שֹל שֹלמה ֹלערוך עבור העסֱק את הפוֹליסה בתנאים שבה )ֹלהֹלן" :ענין מהותי"( .וככֹל שֹלא יינתנו תשובות כאמור יכוֹל ותהיה ֹלכך
השפעה עֹל תגמוֹלי הביטוח.
אני מסכים ומתחייב ֹלהוִדיע ֹלשֹלמה עֹל כֹל שינוי שיחוֹל בכֹל עניין מהותי ,או עֹל ִדבר סיִדור ביטוחים נוספים .כמו כן ,הנני מסכים שהצעה זו והצהרתי,
תשמשנה יסוִד ֹלחוזה שביני ובין שֹלמה.
אני מצהיר כי עניתי ֹלשאֹלות בטופס זה ֹלאחר שבררתי את נכונות התשובות אצֹל שותפי ועובִדי.
אני מסכים שטופס הצעה זה ישמש בסיס ֹלפוֹליסת צִד שֹלישי שתוצא עֹל יִדי שֹלמה ,במיִדה ותוצא פוֹליסה כזו ,ויִדוע ֹלי כי טופס ההצעה יהווה חֹלֱק בֹלתי
נפרִד מהפוֹליסה.
אני מתחייב כי במיִדה ותוצא פוֹליסה עֹל סמך פנייתי זו ֹלשֹלמה ,אשֹלם את ִדמי הביטוח הֱקובעים בפוֹליסה במֹלואם ובמועִדם .כמו כן אני מסכים ֹלֱקבֹל
את נוסח הפוֹליסה הנהוגה בחברתכם.
 .2הצהרה ֹלעניין מאגרי מיִדע ממוחשבים :אני מצהיר כי המיִדע שנמסר עֹל יִדי או אוִדותיי מעת ֹלעת ,ניתן ונאסף מרצוני ובהסכמתי ֹלצורך הפֱקת פוֹליסת
הביטוח וטיפוֹל בכֹל העניינים הנובעים מהפוֹליסה או במוצרים ושירותים הֱקשורים אֹליהֹ ,לרבות טיפוֹל בתביעות .אני מסכים כי המיִדע יימסר ֹלכֹל אִדם או
גוף ששֹלמה תמצא ֹלנכוןֹ ,לצורך עיון ,עיבוִד ,אחסון ,שיפור השירותים ,טיוב וִדירוגים שונים ,וזאת בהתאם ֹלהוראות חוֱק הגנת הפרטיות ,התשמייא .1982 -
תאריך
חתימת
טופס
ההצעה

שם
המציע

חותמת
וחתימה

אני מאשר ֱקבֹלת ִדבר שיווֱק ופרסום עֹל מוצרי ושירותי ֱקבוצת שֹלמה באמצעות פֱקסִ ,דואר אֹלֱקטרוני ,מערכת חיוב אוטומטי או הוִדעות מסר ֱקצר ).(SMS
במיִדה וֹלא אהיה מעוניין במיִדע או פנייה כאמור אוכֹל ֹלהוִדיע עֹל כך ֹלמבטח בכֹל עת.
תאריך
חתימת
טופס
ההצעה

שם
המציע

חותמת
וחתימה
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