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הצהרת מבוטח לביצוע סקר תכולה ומבנה

מספר הסוכן שם הסוכן  

מספר פוליסה מרחב

הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון

902 טופס מספר

(יש למלא הצהרה זו בדייקנות ובשלמות)

פרטי המועמד לביטוח / מבוטח  
תאריך לידה שם פרטי שם משפחה מספר זהות / ח"פ

מיקוד מס' דירה כניסה מס' בית כתובת הרכוש המועמד לביטוח / המבוטח יישוב

דואר אלקטרוני מספר טלפון נייד מספר טלפון

זיקת המועמד לביטוח / מבוטח לתכולת הדירה

בעלים  / שוכר / אחר (פרט):

1. מטרת הערכה של הסוקר/המעריך (להלן - "הסוקר") היא לקבוע את שווי התכולה המבוטחת (להלן: "הסקר"). 
2. ידוע לי שבידי הזכות לערער בפני חברת הביטוח על קביעת הסוקר בסקר תוך 21 יום מקבלתו, ומשלא עשיתי כן, ייחשב הדבר כהסכמה לסקר על כל

פרטיו. 
3. הריני לאשר כי אציג בפני הסוקר את כל הפריטים הרלבנטיים לתכולה המבוטחת, לרבות תכשיטים ודברי ערך אחרים. ידוע לי שהסוקר אינו מעריך פריטי

תכולה מיוחדים, וכי עליי לדאוג להשגת הערכה ממומחה מיוחד לגבי אותם פריטים, וכי חברת הביטוח לא תהייה אחראית לכך. 
תנאי לכל  כפופים  יהיו  שייקבעו  הביטוחי  והכיסוי  הביטוח  לי שסכום  ידוע  כן  כמו  לפי הסקר.  יעודכן  או  ייקבע  הביטוח של התכולה  סכום  כי  אני מסכים   .4

הפוליסה שאני מבוטח לפיה. 
5. בנוסף, שטח הדירה לפי הצהרתי הוא                              מ"ר, לפיכך מקובל עלי כי חישוב סכום הביטוח לעניין מבנה הדירה מבוסס על הערכת הסוקר.

6. ידוע לי כי הפרמיה עשויה להתעדכן (תעלה או תפחת) בהתאם לתוצאות סקר התכולה וסכום הביטוח לעניין מבנה הדירה כמצוין בסעיף 5 לעיל. 
ואמצעי התשלום שמסרתי לחברה לשם תשלום הפרמיה, ישמש גם לגביית 7. אני מסכים שהפרמיה המעודכנת, ככל שתהיה, תחול מיום עריכת הסקר, 

תוספת עקב עדכון הפרמיה או להחזר פרמיה (אם הפרמיה שולמה), לפי העניין.

תאריך

שם המועמד 
לביטוח / 
מבוטח

חתימת 
המועמד 
לביטוח / 
מבוטח


