הכשרה חברה לביטוח בע״מ

דצמבר2019
מהדורת
ולתכולתה -
לדירה
018
מהדורה
ולתכולתה -
לביטוחלדירה
הצעהלביטוח
הצעה
מבוטח יקר!
באפשרותך לבחור אחד משני מסלולים לביטוח הדירה ותכולתה חובה לסמן אחד משני המסלולים
דירה  +פלוס ביטוח “מקיף” לדירה ותכולתה

הרחבה לכיסוי “כל הסיכונים” לכל תכולת הדירה (מותנה בסקר הערכה)

מס' סוכן :
שם סוכן :
דוא”ל :
טלפון :
מס' פוליסה :

פרטי המציע/המבוטח
שם משפחה
כתובת:

מס’ ת.זהות

שם פרטי
מס’ בית

רחוב

כתובת הרכוש המוצע לביטוח:

מיקוד

יישוב

רחוב

תאריך לידה

מס’ טלפון/נייד

יישוב

מס’ בית

עיסוק המציע
דוא”ל

מיקוד

מס’ טלפון/נייד

 2תקופת הביטוח
/

מיום:

עד יום:

/

/

/

בחצות

 3תאור הבית/דירה
בית פרטי/צמוד קרקע:
בבית קומות (בית משותף):
מבנה בנוי
בריכת שחיה:
האם
האם
האם
האם

אין

יש

לא
כן
קומת קרקע בבית קומות:
לא
כן
האם הבית/דירה מחולק/ת לכמה יחידות
קומות
מתוך
לא בקומה
כן
אם כן לכמה יחידות?
מס’ הנפשות בדירה
שנים שטח הדירה
המבנה בן
הגג בנוי
שטח
גג עשוי
יש בנוי
אין
מחסן חיצוני:

הדירה משמשת למטרה אחרת פרט למגורים?
משמש הבניין למטרות אחרות פרט למגורים?
הדירה בבעלות המציע/המבוטח?
יש שעבוד/משכנתא?

לא
לא
לא
לא

 4תאור אמצעי המיגון

כן
כן
כן
כן

פרטים
פרטים
פרטים
פרטים

כן

לא

:
:
:
:

במחסן

בדירה

דלת כניסה ראשית
דלתות אחרות
חלונות ואשנבים
פתחים אחרים
מזגנים
מערכת אזעקה
חיבור למוקד אזרחי
אמצעים נוספים

 5פרק א'  -ביטוח הדירה
שווי מבנה הדירה
שווי מבנים נוספים
סה”כ סכום ביטוח למבנה

לא

כן
שווי צמודות מבנה
פרטים:
בערך כינון

שווי מבנה מחסן
בערך שיפוי

 6פרק א'  -ביטוח סכום נוסף בבתים משותפים
בכל ההרחבות המפורטות להלן ,ניתן לרכוש כיסוי לסכום ביטוח נוסף בשיעור של  00%לפחות מסכום ביטוח הדירה או  - ₪ 500,000לפי הגבוה מבניהם
הרחבה  -כיסוי סטנדרטי מסיכון רעידת אדמה בלבד ,שיעור הנזק המינימלי המזכה הינו  70%מסכום ביטוח הדירה (או אם ניתן צו הריסה לבית המשותף)
סכום ביטוח הנוסף לא יעלה על שיעור של  300%מסכום ביטוח הדירה ו/או מקסימום ₪ 4,000,000
סכום הביטוח הנוסף לבחירתך__________________ :
סכום ביטוח נוסף  -לפי הנמוך מבניהם.
הרחבה  - 2כיסוי מיתר הסיכונים המכוסים בפרק א' (ביטוח המבנה) ,שיעור הנזק המינימלי המזכה הינו  70%מסכום ביטוח הדירה (או אם ניתן צו הריסה לבית המשותף)
סכום ביטוח הנוסף לא יעלה על שיעור של  200%מסכום ביטוח הדירה ו/או מקסימום ₪ 2,000,000
סכום הביטוח הנוסף לבחירתך__________________ :
סכום ביטוח נוסף  -לפי הנמוך מבניהם.
הרחבה ( - 3אפשרויות  +2יחדיו) כיסוי מסיכון רעידת אדמה ומיתר הסיכונים המכוסים בפרק א' (ביטוח המבנה),
שיעור הנזק המינימלי המזכה הינו  70%מסכום ביטוח הדירה (או אם ניתן צו הריסה לבית המשותף) סכום ביטוח הנוסף לא יעלה על שיעור של 200%
סכום הביטוח הנוסף לבחירתך__________________ :
מסכום ביטוח הדירה ו/או מקסימום  ₪ 2,000,000סכום ביטוח נוסף  -לפי הנמוך מבניהם.
הרחבה  - 4כיסוי מסיכון רעידת אדמה בלבד ,שיעור הנזק המינימלי המזכה הינו  60%מסכום ביטוח הדירה (או אם ניתן צו הריסה לבית המשותף)
סכום ביטוח הנוסף לא יעלה על שיעור של  00%מסכום ביטוח הדירה ו/או מקסימום ₪ ,500,000
סכום הביטוח הנוסף לבחירתך__________________ :
סכום ביטוח נוסף  -לפי הנמוך מבניהם.
הרחבה  - 5כיסוי מיתר הסיכונים המכוסים בפרק א' (ביטוח המבנה) ,שיעור הנזק המינימלי המזכה הינו  60%מסכום ביטוח הדירה (או אם ניתן צו הריסה לבית המשותף)
סכום ביטוח הנוסף לא יעלה על שיעור של  00%מסכום ביטוח הדירה ו/או מקסימום ₪ ,000,000
סכום הביטוח הנוסף לבחירתך__________________ :
סכום ביטוח נוסף  -לפי הנמוך מבניהם.
הרחבה ( 6אפשרויות  4+5יחדיו) כיסוי מסיכון רעידת אדמה ומיתר הסיכונים המכוסים בפרק א' (ביטוח המבנה),
שיעור הנזק המינימלי המזכה הינו  60%מסכום ביטוח הדירה (או אם ניתן צו הריסה לבית המשותף) סכום ביטוח הנוסף לא יעלה על שיעור של  00%מסכום ביטוח
סכום הביטוח הנוסף לבחירתך__________________ :
הדירה ו/או מקסימום  ₪ ,000,000סכום ביטוח נוסף  -לפי הנמוך מבניהם.

אחריות החברה אינה מתחילה אלא לאחר אישור הצעת זו על ידי החברה
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 7פרק א' - 2הרחבות לפרק א' ביטוח הדירה
שבר תאונתי לזכוכיות מראות אסלות כיורים ומשטחי שיש  -כלולביטוח לגן ולצומח  -כלולביטוח סיכוני מים עקב התבקעות צנרת של בריכת שחייה-ביטוח לדודי חשמל ולדודי שמש (מוגבל עד נפח  200ליטר)

לא

 8פרק ב'  -תכולה

לא
לא

כן
כן

כן
(ללא תכשיטים דברי ערך ושעונים)
(מקיף) שווי שעוני יד

שווי תכולת הדירה
שווי תכשיטים ודברי ערך

(מקיף)

בערך כינון

סה”כ סכום ביטוח לתכולה כולל תכשיטים ושעונים

בערך שיפוי

 9הרחבות לפרק ב'  -תכולה
כן לתקופה:
הרחבה לדירה שאינה תפוסה מעל  60יום
כן פרטים:
הרחבה לביטוח כל הסיכונים לתכולה

כן
שבר תאונתי לזכוכית מראות אסלות כיורים וכו'
כן בסכום:
אופניים מחוץ לדירה המבוטחת מעל  5,000ש”ח
כן
הרחבת כיסוי לשימוש באופניים/קורקינט חשמליים
 .10כיסוי לשימוש באופניים \ קורקינט חשמליים (נזק תאונתי לאופניים ,חבות כלפי צד שלישי ,פיצוי עבור מוות ,נכות תמידית ,אשפוז ושברים)
 7סכום פיצוי לתאונות עד ( ₪ 500,000תמורת פרמיה נוספת)
 7סכום פיצוי לתאונות עד ₪ 250,000

 .110ביטוח כל הסיכונים לתכשיטים ודברי ערך (כפוף להערכה מצורפת בלבד)
סכום הביטוח בישראל בלבד הרחבה בחו”ל
תכשיטים שעונים
מצלמות מסרטות
אוספי בולים

סכום הביטוח בישראל בלבד הרחבה בחו”ל
כלי זהב כלי כסף
כלי נגינה (לא בשימוש מקצועי)
תמונות יצירות אומנות

בדירה בלבד

בדירה בלבד

כספת
בבנקתפוסה (מבנה ו/או תכולה)
שאינה
תכולתלדירה
פרקג׳ה'- -הרחבה
 .12פרק
פרק ה'  -תכולת כספת בבנק

 7כן

עד-

לתקופה :מ-

 .13פרק ה'  -תכולת כספת בבנק
שווי תכולת הכספת

סניף

בבנק

 .142פרק ו'  -נזקי טרור
למבנה -

כן

לא

לתכולה -

כן

לא

כן

למבנה ולתכולה על בסיס “נזק ראשון” עד לסך:

לא

 .153פרק ז'  -חיות מחמד
כן

(כיסוי מוות תאונתי עד לסך  ,000ש”ח לכלב או חתול כולל כיסוי צד ג’)

לא פרטים:

 .164פרק ח'  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

לא

כן

כן
לא
הרחבות לפרק זה :חבות עקב שימוש בבריכת שחיה
חבות בזמן ביצוע עבודות של בעלי מקצוע בדירה לתקופה מעל  15יום עד

 .175פרק ט'  -חבות מעבידים לעובדי משק הבית

לא

לא

ימים

כן

כן

 .186פרק י'  -כלי יריה
כן

לא תאור:

יצרן:

(כיסוי נזק תאונתי לכלי יריה עד לסך  7500ש”ח כולל כיסוי צד ג’)

מס’ סידורי:

 .197פרק י"א  -ביטוח תאונות אישיות למשפחה
כן

לא המוטבים:

 .208ביטוח נזק מים  -בחירת מבצע השירות (חובה לאשר הבחירה בחתימה)
תיקון הנזק יתבצע באמצעות “שרברב הסדר” מטעם חברת “הכשרה ביטוח” ובאחריותה.
תיקון הנזק יתבצע באמצעות “שרברב פרטי” לפי בחירת המבוטח בכפוף לאישור החברה ותנאי הפוליסה.
נא לבטל את הכיסוי לנזקי מים
חתימת המציע/המבוטח:

 .219ויתור/שינוי כיסוי רעידת אדמה (חובה לאשר הבחירה בחתימה)
כיסוי תקני בתוקף (השתתפות עצמית בשיעור  10%מסכום הביטוח הכללי)
הקטנת שיעור ההשתתפות העצמית ל 5%-מסכום הביטוח תמורת פרמיה נוספת.
הקטנת שיעור ההשתתפות העצמית ל 2%-מסכום הביטוח תמורת פרמיה נוספת.
נא לבטל כיסוי רעידת אדמה למבנה בלבד (הכיסוי לתכולה בתוקף).
נא לבטל כיסוי רעידת אדמה לתכולה בלבד (הכיסוי למבנה בתוקף).
נא לבטל כיסוי רעידת אדמה למבנה ותכולתה (לא יכוסה כל נזק שמקורו ברעידת אדמה)
חתימת המציע/המבוטח:
2
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 .21ויתור על כיסוי גניבה ,שוד ,פריצה או נסיון לבצעם (חובה לאשר הבחירה בחתימה)
20
מציע/מבוטח נכבד! באפשרותך לבטל הכיסוי לסיכונים הנ”ל בלבד תמורת הנחה בפרמיה
נא לבטל כיסוי פעולות זדון גניבה שוד פריצה או נסיון לבצעם

חתימת המציע/המבוטח:

 .22ויתור על כיסוי לתכשיטים וכלי זהב ,לשעוני יד בפרק ’תכולה–( :חובה לאשר הבחירה בחתימה)
2

נא לבטל כיסוי מקיף לתכשיטים וכלי זהב לפי סעיף 2.8
נא לבטל כיסוי מקיף לשעוני יד לפי סעיף 2.9
נא לבטל כיסוי כל הסיכונים לתכשיטים כלי זהב ושעוני יד לפי סעיף .9.1.1
חתימת המציע/המבוטח:
 .23הנחת הגדלת השתתפות עצמית (למעט השתתפות עצמית לרעידת אדמה ולנזקי מים)
22
( 10%ה.ע של )₪ 870

( 20%ה.ע של )₪ 1, 05

( 0%ה.ע של )₪ 1,740

 .24נסיון ביטוחי קודם
23
האם היית או הינך מבוטח בהווה בביטוח דירה ב”הכשרה” או בכל חברה אחרת?

כן

לא פרטים:

האם חברת ביטוח כלשהי דחתה את הצעתך או ביטלה את הפוליסה או סרבה לחדש את הפוליסה?

כן

לא פרטים:

האם ארעו נזקים לרכוש בשלוש השנים האחרונות?

כן

לא פרטים:

סוג ביטוח

שם החברה

פרטים

מספר תביעות

שנה קודמת
לפני שנתיים
לפני  3שנים

 .25הצהרות וחתימת המציע/המבוטח
24
א .אני הח"מ מאשר בזאת מצהיר בזה שהתשובות הינן נכונות וכנות ושלא העלמתי כל עניין מהותי הנוגע לביטוח זה הנני מסכים/מה להודיע מיד לחברה על כל
שינוי שיחול בכל עניין מהותי כמו-כן הנני מסכים/ה שהצעה זו והצעתי תשמשנה יסוד לחוזה הביטוח שביני ובין “הכשרה חברה לביטוח”.
ב .הודעה והסכמה לשימוש במידע
אני מאשר/ת בזאת:
( )1המידע והנתונים שמסרתי וכל עדכון שלהם (בין שנמסר על ידי או מטעמי ובין שהגיע לחברה באופן אחר) ישמרו במאגרי מידע ממוכנים או אחרים בחברה
ו/או במאגרי לקוחות של קבוצת הכשרה ביטוח ו/או גורם מטעמם.
( )2המידע והנתונים שמסרתי ישמשו את החברה ו/או גורם מטעמה בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה המפורסמת באתר האינטרנט של החברה ובין
היתר לשם בחינת ההצעה הוצאת פוליסות ניהול שוטף של תיק הביטוח ו/או מוצרים או שירותים אחרים שרכשתי בהכשרה ולמתן שירותים במסגרת
הפוליסה ולכל פעולות החברה.
( ) החברה תהא רשאית להעביר את המידע והנתונים אודותיי גם לסוכן הביטוח המטפל בפוליסה מטעמה.
( )4העברת מידע באמצעות הטלפון וכלים דיגיטליים:
אני מסכים כי החברה תעביר מידע ושירותים בקשר עם הפוליסה ו/או אודותיי באמצעות הטלפון הפקסימיליה האינטרנט מערכת חיוג אוטומטית
דואר אלקטרוני הודעות טקסט או באמצעי תקשורת חליפי לרבות כלים דיגיטליים למרות שאין בהם זיהוי פיזי של הלקוח וכן כי אוכל לבצע פעולות
באמצעות קווי תקשורת .אני מודע להיתכנות תקלות טעויות עיכובים השמטות וכן אפשרות של חשיפת פרטים המהווים פגיעה בפרטיות וזאת על אף
אמצעי אבטחת מידע סבירים שהחברה נוקטת וכל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחת מידע כאמור .החברה לא תהא אחראית בקשר עם השימוש בקווי
התקשורת .אני מאשר ומסכים שהחברה תהא רשאית אך לא חייבת להקליט את התקשורת שתתקיים עמי בקווי התקשורת.

*
*

הנני מבקש מהכשרה חברה לביטוח בע”מ שלא להעביר מידע אודות מוצרי הביטוח שלי אל רשות שוק ההון לצורך ריכוזם באתר האינטרנט המאובטח של
משרד האוצר ידוע לי כי ,אי העברת הנתונים תמנע ממני לראות במרוכז באתר האינטרנט המאובטח ,את כל מוצרי הביטוח שלי בכל חברות הביטוח בישראל
מאשר להעביר
לא מאשר להעביר
הינני לאשר בזאת כי קראתי את כל האמור לעיל והינני מאשר כי בוצע תהליך התאמת צרכי הביטוח עבורי

תאריך

חתימת המציע/המבוטח

שם מלא של החותם

 .26קבלת דבר פרסומת
25
הרינו להודיעך כי קיימת אפשרות שתקבל מאת החברה או מאת חברות אחרות בקבוצת הכשרה אליהן יועברו פרטיך (ככל שנתת הסכמה להעברת פרטיך
אליהן) הצעות שיווקיות ודברי פרסומת על מוצרי ו/או שירותי החברה ו/או החברות בקבוצת הכשרה לפי העניין באמצעות פקס דואר אלקטרוני מערכת חיוג
אוטומטי או הודעות מסר קצר (.)SMS
אני מסכים/ה כי תשלחו לי דברי פרסומת
איני מסכים/ה כי תשלחו לי דברי פרסומת

 .27הצהרת הסוכן
26
אני מאשר כי ביררתי את צרכי המועמד/ים לביטוח בהתאם להוראות חוזר המפקח על הביטוח לעניין צירוף לביטוח וכן הצעתי למועמד/ים לביטוח הוספת כיסוי ו/או
הרחבות ו/או כתבי שירות התואמים לצרכיו/הם

תאריך

חתימת הסוכן

שם מלא של הסוכן

הסוכן הינו נציג של “הכשרה חברה לביטוח” כפי שנקבע בחוק חוזה הביטוח תשמ”א 1981
וזאת כל עוד לא מונה כנציג המבוטח בכתב.
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פירוט עיקרי הכיסוי הביטוחי בפוליסת דירה
מועמד לביטוח נכבד להלן הסבר תמציתי ביטוח דירה פלוס היא פוליסה שמורכבת משני ביטוחים נפרדים ומשלימים –
ביטוח מבנה וביטוח תכולה .לתשומת ליבך הפוליסה כוללת תנאים וחריגים שחלים על כל פרקי הפוליסה או על כל פרק
בנפרד ,מומלץ ביותר לעיין בהרחבה בפוליסה המחייבת באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.hcsra.co.il
יש להשיב תשובות מלאות וכנות על כל השאלות בטופס ההצעה או בכל דרך אחרת  .לידיעתך אי גילוי ענין מהותי או תשובה
שאינה מלאה וכנה עלול להשפיע בתשלום תגמולי ביטוח במקרה של תביעה.
פרק א’ ביטוח הדירה
פרק זה מכסה נזקים שיגרמו למבנה הדירה ולמתקנים הצמודים כתוצאה מסיכונים שונים :שריפה התפוצצות שיטפון ועוד כמפורט
בפוליסה .כמו כן כיסוי לרעידת אדמה למעט אם המבוטח ויתר על כיסוי זה.
ניתן לבחור לבטח את המבנה עם נזקי מים באמצעות בחירתך בין“ :שרברב הסדר” (מתוך רשימת שרברבים המפורסמת באתר החברה)
או “שרברב פרטי” וכן לבחור ללא נזקי מים בכלל יש לשים לב להשתתפות עצמית הנקובה במפרט הפוליסה.
הרחבות לפרק זה :שבר תאונתי לזכוכיות מראות אסלות כיורים שיש אמבטיות ומתקנים סניטריים.
ביטוח לגן ולצומח .הרחבות הללו בכפוף למקרה הביטוח וגבולות האחריות הרשומים בפוליסה.
בנוסף ניתן לבטח כנגד סיכוני מים עקב התבקעות צנרת של בריכת שחייה.
ביטוח לדודי חשמל ולדודי שמש -אובדן או נזק שנגרמו לדוודים מכל סיבה שהיא ובכפוף לחריגים המפורטים בפוליסה.
פרק א' 1הרחבה לביטוח הדירה סכום נוסף בבית משותף
הרחבה זו מכסה סכום ביטוח נוסף במקרה של נזק או אובדן למבנה בבית משותף כתוצאה מסיכון רעידת אדמה בלבד
כאשר המבנה בבעלותו או בחכירה לדורות של המבוטח.
שיעור הנזק צריך לעלות על  70%מסכום ביטוח הדירה כנקוב בדף פרטי הביטוח ועל פי קביעת שמאי מקרקעין כהגדרתו
בחוק "שמאי מקרקעין" התשס"א 2001-או מהנדס רישוי כמשמעו בחוק "המהנדסים והאדריכלים" לפי העניין או אם
בעקבות הנזק שנגרם כאמור ניתן צו הריסה לבית המשותף.
כמו כן ,ניתן להרחיב את הכיסוי גם כתוצאה מיתר הסיכונים המכוסים בפרק א' (ביטוח המבנה) וכן בנוסף גם ששיעור הנזק
למבנה עולה על  60%מסכום ביטוח הדירה ,כנקוב בדף פרטי הביטוח
פרק ב’ ביטוח התכולה
פרק זה מכסה נזקים שיגרמו לרכוש הנמצא בדירה מסיכונים שונים :שריפה התפוצצות שיטפון ועוד כמפורט בפוליסה.
נזקי זדון גניבה שוד ופריצה וכן כיסוי לרעידת אדמה למעט אם המבוטח ויתר על כיסוי זה.
הרחבות לביטוח התכולה הנכללות באופן אוטומטי :שבר תאונתי לזכוכיות מראות אסלות כיורים ומשטחי שיש ומתקנים סניטריים וכן
כיריים קרמיות ו/או מזכוכית .אופניים הנמצאים מחוץ לדירה המבוטחת .חפצי אורחים דייר בשכירות בלתי מוגנת ריהוט וציוד גן וכן
ביטוח למגזר הדתי.
הרחבות שניתן לרכוש לפי בחירת המבוטח :ביטוח כל הסיכונים לתכשיטים דברי ערך ורכוש נייד וביטוח כל הסיכונים לתכולה (בכפוף
להערכה של מעריך מומחה) ביטוח לאופניים/קורקינט חשמליים והשימוש בהם.
פרק ג’ דירה שאינה תפוסה
אובדן או נזק למבנה או לתכולה מפריצה שוד זדון הימלטות או דליפת מים .למעט :נזק מלא /חלקי לכסף מזומן תכשיטים פרוות
פריטי זהב ודברי ערך אחרים.
פרק ד’ פעילות עסקית בדירה
משרד מרפאה מכון יופי וסדנת יצירה בלבד וכולל מלאי עסקי (כולל הרחבת חבות המעביד עד

עובדים).

פרק ה’ תכולת כספת בבנק
אובדן או נזק תאונתי לרכוש בכספת בבנק.
פרק ו’ נזקי טרור
פרק זה מכסה אובדן או נזק פיזי למבנה הדירה אם בוטח או לתכולה אם בוטחה כתוצאה מפעולת טרור ומעל הסכום שהמבוטח יהיה
זכאי לקבל מכוח חוק מס רכוש.
פרק ז’ חיות מחמד
כיסוי לחיית מחמד  -כיסוי מוות מתאונה עד  ,000ש”ח וכיסוי צד שלישי עד לגבול האחריות הנקוב בפוליסה.
פרק ח’ אחריות כלפי צד שלישי
פרק זה מכסה את חבות המבוטח לגבי מוות או פגיעה גופנית שאירעו לצד שלישי ולגבי אובדן או נזק לרכוש של צד שלישי.
ניתן בנוסף לבטח :חבות עקב שימוש בבריכת שחיה  -חבות בזמן ביצוע עבודות בדירה בידי בעל מקצוע.
פרק ט’ חבות מעבידים
כיסוי שניתן לעובדי משק הבית המועסקים אצל המבוטח בגין נזק גוף או מחלה ומעל הסכום שאמור להיות משולם ע”י המוסד לביטוח
לאומי.
פרק י’ כלי ירייה
חבות בגין צד שלישי עקב שימוש באקדח המוחזק ברישיון וכן כיסוי לנזק תאונתי לכלי הירייה עצמו עד סך של .₪ 5700
פרק יא’ תאונות אישיות למשפחה
פרק זה מכסה את המבוטח ואת בני משפחתו כולל ילדיהם שגילם עד  18שנים הגרים עמו בדירה המבוטחת.
אמצעי ותנאי התשלום:
מזומן המחאות הוראת קבע וכרטיסי אשראי.
עד  5תשלומים  -יחשבו כתנאי מזומן.
עד  10תשלומים  -בתוספת דמי אשראי והצמדה למדד בכפוף להוראות הדין.
התשלומים יהיו שווים ורצופים מיום תחילת הביטוח.
שקים יתקבלו על בסיס מזומן בלבד (עד  5שקים).

