שם הסוכן

רגיש  -סוִדי

מספר הסוכן
מספר פוֹליסה

הצעה ֹלביטוח ִדירה “ -שֹלמה ”HOME
מבוטח יֱקר  -נא ֹלמֹלא הצעה זו בִדייֱקנות ובשֹלמות .הצעה זו מהווה בסיס ֹלחוזה הביטוח.

א .פרטי המציע

שם משפחה

שם פרטי

מספר טֹלפון

מספר טֹלפון נייִד

רחוב

כניסה

כתובת הרכוש המבוטח

מס' בית

רחוב

מספר זהות
ִדואר אֹלֱקטרוני

מס' ִדירה

כתובת בעֹל הפוֹליסה )אם ֹלא זהה ֹלכתובת הרכוש המבוטח(
מס' בית

תאריך ֹליִדה

יישוב

מיֱקוִד

יישוב

מיֱקוִד

תיבת ִדואר

מיֱקוִד

יישוב

זיֱקת המציע ֹלמבנה הִדירה המוצע ֹלביטוח
בעֹלים

אחר )פרט(:

שוכר

זיֱקת המציע ֹלתכוֹלת הִדירה המוצעת ֹלביטוח
בעֹלים

אחר )פרט(:

שוכר

ב .תֱקופת הביטוח

תאריך תום הביטוח )בחצות(

תאריך התחֹלת הביטוח

ג .תאור הבית  /הִדירה

גג המבנה בנוי מ

המבנה בנוי מ

האם יש בריכת שחייה בִדירה?
האם ֱקיים מחסן בִדירה?

כן

ֹלא

המבנה נבנה בשנת מספר ֱקומות במבנה הִדירה נמצאת בֱקומה שטח הִדירה )מ”ר(

ֹלא ,האם ֱקיים ג'ֱקוזי בִדירה?

כן ,פרט :שטח המחסן:

האם הִדירה משמשת ֹלמטרות אחרות פרט ֹלמגורים:
האם הִדירה מחוֹלֱקת ֹליחיִדות ִדיורִ/דירות?

ֹלא

ֹלא

ֹלא

כן

המחסן בנוי מ:
כן ,פרט:

כן ,אנא ציין ֹלכמה יחיִדות ִדיורִ/דירות:

)במיִדה והִדירה מחוֹלֱקת ו/או ֱקיימים יחיִדות ִדיור

יש ֹלבטח כֹל ִדירה/יחיִדה בפוֹליסה נפרִדת וֹלרכוש כיסוי נזֱקי מים וצִד שֹלישי עבור כֹל יחיִדהִ/דירה בנפרִד(.
האם ֱקיימים ביטוחים נוספים בֱקשר ֹלאחִד או יותר מהסיכונים המבוטחים?

ֹלא

האם הִדירה תהיה בֹלתי תפוסה )שאינה גרים בה ֹלמעֹלה מ 60 -ימים רצופים(?

כן ,אנא פרט:
ֹלא

כן ,אנא ציין את התֱקופה :מ:

עִד:

פירוט ההגנות:
אנא פרט את אמצעי המיגון וסוג הנעיֹלה :תשומת ֹלב המבוטח עפ"י הוראת סעיף ֹ 6לחוֱק חוזה ביטוח התשמ"א 1981-כֹל השאֹלות ייחשבו כעניין מהותי.
ִדֹלת כניסה ראשית:
ִדֹלתות כניסה אחרות:
חֹלונות:

פתחים נוספים:
יציאה ֹלגג )אם ֱקיימת(:
האם ֱקיימת מערכת אזעֱקה?

ֹלא

כן ,האם ֱקיים חיבור ֹלמוֱקִד?

ֹלא

כן ,אופן ההעברה:

ֱקווי

אֹלחוטי,

שם המוֱקִד:
מחסן  -אנא פרט את אמצעי המיגון וסוג הנעיֹלה:
חֹלונות:

ִדֹלת כניסה:
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האם ֱקיימת כספת בִדירה:

ֹלא

אחר:

כן ,פרט )סוג ,משֱקֹל ,חיבור ,עיגון(:
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רגיש  -סוִדי
ִד .הכיסויים המבוֱקשים
פרֱק  - 1ביטוח מבנה
סכום ביטוח שֹל מבנה הִדירה כוֹלֹל את החֹלֱק היחסי בחֹלֱקים המשותפים:

בערך כינון

₪

בערך שיפוי

סכום ביטוח נוסף בית משותף )בהתאם ֹלפרֱק  1ביטוח מבנה הרחבות נוספות ֹלכיסוי הבסיסי סעיף  2סכום ביטוח נוסף בבית משותף(:

₪

בכפוף ֹלסכום מירבי הנֱקוב במפרט.
סכום ביטוח ֹלמבנה המחסן הבנוי מבֹלוֱקים ובטון בֹלבִד )במיִדה וֱקיים(:
ֹלא

האם ֱקיים שיעבוִד?

ֹ)* ₪לא ניתן ֹלבטח מחסן שאינו בנוי מבֹלוֱקים ובטון(.
סניף:

כן ,אנא ציין את פרטי המשעבִד :בנֱק:

כיסוי רעיִדת אִדמה ֹלמבנה?

כן ,בחר את גובה ההשתתפות העצמית

כיסוי רעיִדת אִדמה ֹלמבנה?

ֹלא ,הנני מבֱקש ֹלבטֹל כיסוי רעיִדת אִדמה ֹלמבנה.

כיסוי מצומצם ֹלמבנה?

כן

.5%

10%

חתימת
המציע

ֹלא.

הרחב נזֱקי מים ונוזֹלים אחרים
תיֱקון נזֱקי המים יבצוע עֹל יִדי "שרברב הסִדר" מטעם חברת ש.שֹלמה חברה ֹלביטוח ובאחריותה בהתאם ֹלרשימה המפורטת והמתעִדכנת מעת ֹלעת באתר החברה(.
תיֱקון נזֱקי המים ֹלמבנה יבוצע באמצעות שרברב ֹלפי בחירת המציע ,תיֱקון הנזֱק ועֹלות התיֱקון יהיו כפופים ֹלאישור שמאי מטעם המבטח וֹלפי תנאי הפוֹליסה.
ביטוח סיכוני מים עֱקב התבֱקעות שֹל בריכת שחיה:

ֹלא.

כן

ביטוח ֹלִדוִדי חשמֹל וִדוִדי שמש.
הרחבה ֹלנזֱקי איטום באמצעות שרברב ֹלפי בחירת המציע.

חתימת
המציע

אני מוותר עֹל כיסוי נזֱקי מים ֹלמבנה.

פרֱק  -2ביטוח תכוֹלה
 ₪בערך כינון.

סכום ביטוח תכוֹלת הִדירה ֹלא כוֹלֹל תכשיטים ושעוני יִד:

 ,₪סכום ביטוח שעוני יִד ֹלמֱקיף:

סכום ביטוח תכשיטים ֹלמֱקיף:
סך הכֹל סכום ביטוח תכוֹלה כוֹלֹל תכשיטים ושעוני יִד:
.

ביטוח תכוֹלת הִדירה ֹלפי ערך כינון )ערך כחִדש(.

הרחבה ֹלאֱקִדח  /כֹלי ירייה:

ֹלא

₪

₪
אבֱקש ֹלבטח תכוֹלת הִדירה ֹלפי ערך שיפוי) .ערך ממשי בניכוי בֹלאי(
מספר:

כן ,פרט  -תאור:

האם ברצונך ֹלוותר עֹל כיסוי מֱקיף ֹלתכשיטים וכֹלי זהב?
ֹלא

חתימת
המציע

כן )ויתור עֹל כיסוי מֱקיף ֹלתכשיטים מבטֹל גם את כיסוי כֹל הסיכונים תכשיטים(.

האם ברצונך ֹלוותר עֹל כיסוי מֱקיף ֹלשעוני יִד?
ֹלא

חתימת
המציע

כן )ויתור עֹל כיסוי מֱקיף מבטֹל גם את כיסוי כֹל הסיכונים ֹלשעוני יִד(.

ביטוח שבר מתאונה ֹלציוִד אֹלֱקטרוני )ֹלפריט מעֹל (₪ 12,000

ֹלא

כן  ,נא ציין מספר פריטים ושווי שֹל כֹל פריט:

כיסוי רעיִדת אִדמה ֹלתכוֹלה?

כן ,בחר את גובה ההשתתפות העצמית

כיסוי רעיִדת אִדמה ֹלתכוֹלה?

ֹלא ,הנני מבֱקש ֹלבטֹל כיסוי רעיִדת אִדמה ֹלתכוֹלה.

כיסוי מצומצם ביטוֹל כיסוי ֹלנזֱקי גניבה ,פריצה ושוִד ֹלתכוֹלה?

כן

10%

.5%

חתימת
המציע
חתימת
המציע

ֹלא.

פרֱק  - 3ביטוח כֹל הסיכונים ֹלתכשיטים וִדברי ערך
הכיסוי עֹל פי פרֱק זה מותנה בצירוף הערכת מעריך מומחה ֹלרכוש המבוטח ,באם ֹלא התֱקבֹלה הערכה שֹל מעריך מומחה תוגבֹל אחריות המבטח בהתאם
ֹלסעיף )הרחבה ֹלביטוח כֹל הסיכונים ֹלתכשיטים ושעוני יִד( ֹלפרֱק  2וֹלפי סעיף ) 3הגבֹלת אחריות המבטח( ֹלפרֱק .3
הפריט

סכום ביטוח בהתאם ֹלהערכה

הרחבה ֹלכיסוי בכֹל העוֹלם

כיסוי ביטוחי בישראֹל
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תכשיטים

כֹלוֹל

ֹלא

כן ,תֱקופת הביטוח:

שעונים

כֹלוֹל

ֹלא

כן ,תֱקופת הביטוח:

אוספני בוֹלים ,מטבעות ,מִדֹליות

כֹלוֹל

ֹלא

כן ,תֱקופת הביטוח:

תמונות ,שטיחים ,יצירות אומנות

כֹלוֹל

מצֹלמות ,מסרטות ויִדאו  ,DVD /מחשב נייִד

כֹלוֹל

כֹלי נגינה

כֹלוֹל

ֹלא ניתן ֹלבטח
ֹלא

כן ,תֱקופת הביטוח:
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רגיש  -סוִדי
ִד .הכיסויים המבוֱקשים  -המשך
פרֱק  - 4ביטוח אופניים
ביטוח ֹלאופניים אשר ערכם מעֹל :₪ 1000

כן ,אנא פרט:

ֹלא

מספר זוגות:
שווי כֹל זוג:

פרֱק  - 5ביטוח תכוֹלת כספות בבנֱק
ערך תכוֹלת הכספת:
מספר הכספת:

סניף:

מצויה בבנֱק:

כתובת:

פרֱק  - 6ביטוח כֹל הסיכונים ֹלמבנה וֹלתכוֹלה
ביטוח כֹל הסיכונים ֹלמבנה )בעת רכישת כיסוי זה פרֱק  1ביטוח מבנה הִדירה יהיה עֹל בסיס עֹל הסיכונים בכפוף ֹלתנאים וֹלסייגים שֹל פרֱק .(6
ביטוח כֹל הסיכונים ֹלתכוֹלה )בעת רכישת כיסוי זה ,פרֱק  2ביטוח התכוֹלה יהיה עֹל בסיס כֹל הסיכונים בכפוף ֹלתנאים וֹלסייגים שֹל פרֱק .(6
ביטוח כֹל הסיכונים ֹלמבנה וֹלתכוֹלה )בעת רכישת כיסוי זה ,פרֱק  1ביטוח מבנה הִדירה ופרֱק  2ביטוח התכוֹלה ,יהיו עֹל בסיס כֹל הסיכונים בכפוף
ֹלתנאים וֹלסייגים שֹל פרֱק .(6

פרֱק  - 7ביטוח נזֱקי טרור

ֹלא .כפוף ֹלסכום ביטוח מירבי הנֱקוב במפרט.

כן

פרֱק  - 8פעיֹלות עסֱקית בִדירה*
סוג פעיֹלות עסֱקית:

כן ,במיִדה וכן אנא פרט:

ֹלא

מספר מבֱקרים שבועי:
) ₪מוגבֹל עִד ֹל 10% -מסכום ביטוח התכוֹלה בִדירה או עִד  ₪ 50,000הנמוך מביניהם(.

סכום ביטוח תכוֹלה עסֱקית הכוֹלֹלת מֹלאי
* פרֱק זה כפוף ֹלאישור הפעיֹלות העסֱקית בִדירה עֹל יִדי החברה.

פרֱק  - 9ביטוח אחריות כֹלפי צִד שֹלישי
הגִדֹלת גבוֹל אחריות מעבר ֹל ₪ 1,000,000
הרחבה ֹלבריכת שחיה?

ֹלא

הרחבה ֹלחזֱקת כֹלי ירייה?

ֹלא

₪

כן ,ציין סכום גבוֹל אחריות:

כן.

כן

ֹלא .תוצר:

מס' סיִדורי:

ֱקוטר:

פרֱק  -10ביטוח חבות מעביִדים ֹלעובִדי משֱק הבית
בכיסוי מבנה בֹלבִד האם נִדרש כיסוי חבות מעביִדים?

ֹלא

כן

)כאשר ֱקיים כיסוי תכוֹלה הפרֱק ניתן חינם(

ה .הנחת השתתפות עצמית מוגִדֹלת בביטוח תכוֹלה בֹלבִד ֹלמעט במֱקרה שֹל רעיִדת אִדמה ונזֱקי מים
₪ 1250

₪ 2500

₪ 5000

השתתפות עצמית מוגִדֹלת תמורת הנחה בפרמיה:

ֹלא

כן.

השתתפות עצמית מוֱקטנת תמורת הנחה בפרמיה:

ֹלא

כן.

ו .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

מספר כרטיס

תוֱקף כרטיס מס' תשֹלומים*

הוראת ֱקבע )יש ֹלמֹלא טופס(.
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תשֹלום שאינו במזומן )מעֹל  5תשֹלומים( כפוף ֹלִדמי הסִדר תשֹלומים והצמִדה ֹלמִדִד יוֱקר המחיה היִדוע ביום תחיֹלת הביטוח )יש ֹלחתום עֹל טופס הוראת
ֱקבע בנפרִד(
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רגיש  -סוִדי
ז .נתוני עבר ביטוחי שֹל המציע
האם בשֹלוש השנים האחרונות היית מבוטח כנגִד אחִד או יותר מהסיכונים עבורם מתבֱקש כיסוי ביטוחי?
.

ֹלא

כן ,פרט :חברת הביטוח:

שנה/ים:

מספר פוֹליסה:

האם בשֹלוש השנים האחרונות ִדחתה חברת ביטוח הצעה ֹלבטח אותך או את הרכוש המוצע ֹלביטוח כנגִד אחִד או יותר מהסיכונים המתבֱקשים ֹלביטוח?
.

ֹלא

כן ,פרט:

האם בשֹלוש השנים האחרונות סירבה חברת ביטוח ֹלחִדש או ביטֹלה ביוזמתה פוֹליסת ביטוח עֹל שמך ו/או עֹל הרכוש המוצע ֹלביטוח?
.

ֹלא

כן ,פרט:

האם בשֹלוש השנים אירעו נזֱקים ֹלרכוש המוצע ֹלביטוח?

ֹלא

כן ,פרט:

האם בשֹלוש השנים האחרונות חברת ביטוחי כֹלשהי ִדרשה את שיפור אמצעי המיגון שֹל הרכוש המוצע ֹלביטוח?

ֹלא

כן ,פרט:

ח .הצהרות המבוטח
הצהרות והסכמות המציע
אבֱקש ֹלערוך ֹלי ביטוח בש .שֹלמה חברה ֹלביטוח בע"מ ,בהתאם ֹלפרטים המובאים ֹלעיֹל .הנני מצהיר/ה בזה שכֹל תשובותיי ֹלעיֹל הינן כנות ומֹלאות וכי
ֹלא העֹלמתי עובִדות או פרטים מהותיים כֹלשהם הֱקשורים ֹלביטוחֹ ,לרבות ֹלעניין הערכת הסיכון עֹל יִדי המבטח .מוסכם עֹלי כי הצעה זו והצהרתי תהווה
בסיס ֹלחוזה ביני ֹלבין המבטח .יִדוע ֹלי כי כֹל התשובות ֹלכֹל השאֹלות תחשבנה כעניין מהותי עֹל פי הוראות חוֱק חוזה הביטוח .הריני מצהיר/ה בזה כי
המיִדע הכֹלוֹל בהצעה זו ניתן מרצוני ובהסכמתי .יִדוע ֹלי שמטרת מסירת המיִדע היא ֹלצורך הפֱקת פוֹליסת הביטוח וטיפוֹל בכֹל העניינים הנובעים
מהפוֹליסה והֱקשורים אֹליה .אני מסכים/ה ֹלֱקבֹל את הפוֹליסה הנהוגה בחברתכם ומתחייב/ת ֹלשֹלם את הפרמיה המגיעה בגינה.
אין באמור במסמך זה כִדי ֹלהוות כיסוי ביטוחי ו/או אישור ו/או הסכמה שֹל חברת הביטוח ֹלהפֱקת פוֹליסות ביטוח עבורך.

תאריך

שם פרטי
ומשפחה

חתימה

הצהרות והסכמות ֹלפי חוֱק הגנת הפרטיות
הנני מאשר/ת כי המיִדע הכֹלוֹל בטופס זה וכֹל מיִדע נוסף שיימסר בעתיִד עֹל יִדי ֹלחברה ,נמסר בהסכמתי ,וכי ֹלא חֹלה עֹלי חובה חוֱקית ֹלמסור את המיִדע.
יִדוע ֹלי שהמיִדע ישמר במאגר המיִדע שֹל המבטח ו/חברות מהֱקבוצה ו/או אצֹל גורם אחר מטעמו וישמש ֹלצרכי ניהוֹל ,תפעוֹל וטיפוֹל בכֹל ענייני הביטוח
ֹלרבות עיבוִד המיִדע ,צרכים אֱקטואריים ועסֱקיים ו/או שירותים נֹלווים אחרים ובכפוף ֹלכֹל ִדין.

תאריך

שם פרטי
ומשפחה

חתימה

הסכמה ֹלֱקבֹלת פנייה בֱקווי תֱקשורת
הנני מאשר/ת כי המיִדע הכֹלוֹל בטופס זה וכֹל מיִדע נוסף שיימסר בעתיִד עֹל יִדי ֹלחברה ,נמסר בהסכמתי ,וכי ֹלא חֹלה עֹלי חובה חוֱקית ֹלמסור את המיִדע.
יִדוע ֹלי שהמיִדע ישמר במאגר המיִדע שֹל המבטח ו/חברות מהֱקבוצה ו/או אצֹל גורם אחר מטעמו וישמש ֹלצרכי ניהוֹל ,תפעוֹל וטיפוֹל בכֹל ענייני הביטוח
ֹלרבות עיבוִד המיִדע ,צרכים אֱקטואריים ועסֱקיים ו/או שירותים נֹלווים אחרים ובכפוף ֹלכֹל ִדין.
יִדוע ֹלי כי בכֹל עת אוכֹל ֹלחזור בי מהסכמה זו וֹלבֱקש הסרה מרשימת התפוצה באמצעות פנייה ֹלמוֱקִד ֱקשרי הֹלֱקוחות שֹל המבטח .יִדוע ֹלי כי איני חייב
ֹלהסכים ֹלשימוש כאמור.

תאריך

שם פרטי
ומשפחה

חתימה

איתור מוצרי ביטוח בממשֱק אינטרנטי
ֹלתשומת ֹליבך ,רשות שוֱק ההון ביטוח וחיסכון במשרִד האוצר הֱקימה אתר אינטרנט מאובטח שיאפשר ֹלך ֹלראות במרוכז את מוצרי הביטוח שֹלך בכֹל
חברות הביטוח בישראֹל וזאת עֹל בסיס נתונים שאנו נעביר אֹליהם.
במיִדה ואינך מעוניין שנעביר את הנתונים ,עֹליך ֹליצור ֱקשר עם חברתנוֹ .לנוחותך ,תוכֹל ֹלמֹלא בֱקשה ֹלהסרת פרטיך מהממשֱק באמצעות טופס ִדיגיטֹלי
באתר האינטרנט שֹל חברתנו.
ֹליִדיעתך ,אי העברת הנתונים ,תמנע ממך ֹלראות במרוכז באתר האינטרנט המאובטח את מוצרי הביטוח שֹלך בכֹל חברות הביטוח בישראֹל.

05/2020

תאריך

שם פרטי
ומשפחה

חתימה
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רגיש  -סוִדי
ט .הצהרות הסוכן
הצהרת הסוכן בִדבר התאמת הביטוח ֹלצרכי המועמִד ֹלביטוח  -חובה ֹלסמן את אחת מהאפשרויות
 .1הריני מצהיר כי התאמתי את הביטוח ֹלצרכי המועמִד ֹלביטוח וכי תהֹליך ההתאמה כֹלֹל בין היתר התייחסות ֹלביטוחים הרֹלוונטיים הֱקיימים ברשות המועמִד
ֹלביטוחֹ ,לסוגי הביטוחים הרֹלוונטיים הֱקיימים בחברת הביטוח וכן ֹלסוגי הביטוחים הרֹלוונטיים המשווֱקים עֹל יִדי.
 .2הריני מצהיר שבחנתי את רשימת מוצרי הביטוח הֱקיימים שֹל המועמִד ֹלביטוח המונפֱקת באמצעות אתר הר הביטוח )ֹלכֹל הפחות( ומצאתי כי:
יש ֹלסמן את אחת מהאפשרויות:
ֹ .1לא ֱקיימת ֹלמועמִד פוֹליסה עבור מֱקרה ביטוח ִדומה בש.שֹלמה חברה ֹלביטוח או בחברת ביטוח אחרת.
ֱ .2קיימת ֹלמועמִד פוֹליסה עבור מֱקרה ביטוח ִדומה ב ש.שֹלמה חברה ֹלביטוח או בחברת ביטוח אחרת  -עֹל המועמִד ֹלאשר את הצטרפותו ֹלתכנית
נוספת או ֹלחיֹלופין ֹלסמן כי בכוונתו ֹלבטֹל את הפוֹליסה הֱקיימת.

תאריך

שם פרטי
ומשפחה

חתימה
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ִדף מיִדע מהותי ֹלמועמִד ֹלביטוח ֹלֱקראת כריתת חוזה ֹלביטוח ִדירה ותכוֹלתה
ֹלהֹלן הסבר תמציתי ֹלגבי עיֱקרי הכיסויים הניתנים ֹלרכישה במסגרת הפוֹליסה ֹלביטוח ִדירה ותכוֹלתה .מיִדע מהותי זה נמסר ֹלך בהתאם ֹלִדרישת חוזר
הממונה עֹל שוֱק ההון ,ביטוח וחסכון בנושא "צירוף ֹלביטוח".
פוֹליסת הביטוח כוֹלֹלת מספר פרֱקים .ניתן ֹלרכוש את כֹל הפרֱקים או רֱק חֹלֱק מהם ,בהתאם ֹלצרכי המבוטח.
הפוֹליסה כוֹלֹלת תנאים וחריגים כֹלֹליים אשר חֹלים עֹל כֹל פרֱקי הפוֹליסה ,וכן תנאים וחריגים ספציפיים אשר חֹלים עֹל כֹל פרֱק בנפרִד ֹ -למיִדע מפורט בעניין זה
יש ֹלעיין בפוֹליסה המֹלאה.
יובהר כי אין באמור במסמך זה כִדי ֹלהוות כיסוי ביטוחי ו/או אישור ו/או הסכמה שֹל חברת הביטוח ֹלהפֱקת פוֹליסות ביטוח עבורך.
יוִדגש כי המיִדע שֹלהֹלן הוא מיִדע תמציתי ,ובכֹל מֱקרה ,התנאים המחייבים הם התנאים המֹלאים הֱקבועים בפוֹליסת הביטוח.

פרֱק  – 1ביטוח מבנה הִדירה
פרֱק זה מכסה נזֱקים שיגרמו ֹלמבנה הִדירה וֹלמתֱקנים הצמוִדים ֹלו כתוצאה מסיכונים שונים כגון :שריפה ,התפוצצות ,רוח שמהירותה עוֹלה עֹל ֱ 30קשר
ֹלרבות גשם שֹלג וברִד ,פעוֹלות זִדון ,גניבה ,שוִד ,פריצה ,רעיִדת אִדמה ,שטפון.
פרֱק 1א – ביטוח סכום נוסף בבית משותף
פרֱק א 1מכסה סכום ביטוח נוסף בבית משותף כנגִד נזֱק כתוצאה מרעיִדת אִדמה ,כאשר הנזֱק הנו בשיעור שאינו ֱקטן מ 70%-מסכום ביטוח מבנה הִדירה.
פרֱק 1ב – הרחבות ֹלביטוח מבנה הִדירה הכֹלוֹלות בכיסוי הבסיסי
פרֱק זה ,הנכֹלֹל במסגרת הכיסוי הבסיסי ,מעניֱק כיסוי ֹלגן וֹלצומח ,בגין נזֱק שנגרם כתוצאה מסיכונים מוגִדרים  -אש ,ברֱק והתפוצצות.
פרֱק 1ג – הרחבות אופציונֹליות ֹלביטוח מבנה הִדירה
פרֱק זה כוֹלֹל כיסוי אופציונֹלי ֹלנזֱקי מים ונוזֹלים אחרים המכסה אבִדן או נזֱק כתוצאה מהימֹלטות או ִדֹליפה שֹל נוזֹלים מתוך מתֱקני האינסטֹלציה וההסֱקה
שֹל הִדירהֱ .קיימות שתי אפשרויות ֹלרכישת הרחבה זו בהתאם ֹלבחירתך:
 .1תיֱקון הנזֱק ייעשה באמצעות שרברב שבהסִדר
 .2תיֱקון הנזֱק יעשה באמצעות שרברב שיבחר עֹל יִדך )"כֹל שרברב"(.
בנוסף כוֹלֹל פרֱק זה כיסויים אופציונֹליים נוספים :ביטוח סיכוני מים עֱקב התבֱקעות צנרת שֹל בריכת שחיה; ביטוח ֹלִדוִדי חשמֹל וֹלִדוִדי שמש; שבר מתאונה
ֹלשמשות ,זכוכיות ,כיורים ומראות.

פרֱק  – 2ביטוח תכוֹלת הִדירה
פרֱק זה מכסה נזֱקים שיגרמו ֹלרכוש הנמצא בִדירה כתוצאה מסיכונים שונים שריפה ,התפוצצות ,רוח שמהירותה עוֹלה עֹל ֱ 30קשר ֹלרבות גשם שֹלג וברִד,
פעוֹלות זִדון ,גניבה ,שוִד ,פריצה ,רעיִדת אִדמה ,שטפון.
פרֱק 2א – הרחבות ֹלביטוח התכוֹלה
פרֱק זה כוֹלֹל כיסויים אופציונֹליים ֹלתכוֹלת הִדירה ,ובכֹלֹלם ,כיסוי מפני נזֱק מים ֹלתכוֹלה; שיחזור מסמכים; ביטוח שבר ֹלציוִד אֹלֱקטרוני כתוצאה מתאונה;
ביטוח כֹל הסיכונים ֹלתכשיטים ושעוני יִד; ביטוח תכוֹלה במחסן; ביטוח ֹלתשמישי ֱקִדושה; וביטוח ֹלכֹלי ירייה.

פרֱק  – 3ביטוח כֹל הסיכונים ֹלתכשיטים וִדברי ערך
פרֱק זה כוֹלֹל כיסוי אופציונֹלי המכסה אובִדן או נזֱק פיזי ,מכֹל סיבה שהיא ,שנגרמו ֹלתכשיטים וֹלִדברי ערך ,השייכים ֹלמבוטח ו/או ֹלבני משפחתו ,בעת
הימצאם בִדירה המבוטחת או באופן ארעי מחוץ ֹלִדירה ובתחום שטח מִדינת ישראֹל.

פרֱק  – 4ביטוח אופניים
פרֱק זה כוֹלֹל כיסוי אופציונֹלי המכסה נזֱק תאונתי או גניבה שֹל אופניים )ֹלמעט אופניים עם מנוע עזר(.
פרֱק  - 5ביטוח תכוֹלת כספת בנֱק
פרֱק זה כוֹלֹל כיסוי אופציונֹלי המכסה רכוש מבוטח ,כהגִדרתו בפוֹליסה ,בעת הימצאו בתוך כספת בנֱק נעוֹלה ,בחִדר הכספות שֹל הבנֱק ,בשֹל אובִדן או
נזֱק תאונתי.

פרֱק  - 6ביטוח כֹל הסיכונים ֹלמבנה וֹלתכוֹלה
פרֱק זה כוֹלֹל כיסוי אופציונֹלי המכסה אובִדן או נזֱק פיזי תאונתי ,מֱקרי ובֹלתי צפוי ֹלרכוש המבוטח המתואר במפרט ,אשר אירע במהֹלך תֱקופת הביטוח,
מכֹל סיבה שהיא ,בעת הימצאם בִדירה המבוטחת .אחריות המבטח בגין הרחבה זו מוגבֹלת ֹלסכום שֹל .₪ 35,000

פרֱק  – 7ביטוח נזֱקי טרור
פרֱק זה כוֹלֹל כיסוי אופציונֹלי המכסה אובִדן או נזֱק פיזיים שנגרמו ֹלמבנה הִדירה ,אם נרכש כיסוי ֹלפי פרֱק  ,1ו/או ֹלתכוֹלה הִדירה ,אם נרכש כיסוי ֹלפי
פרֱק  ,2אשר נגרמו עֹל יִדי טרור.

פרֱק  – 8ביטוח פעיֹלות עסֱקית בִדירה
פרֱק זה ,החֹל עֹל סוגים מסוימים שֹל עסֱקים כמפורט בפוֹליסה ,מותנה בכך שבוטחו מבנה הִדירה ותכוֹלת הִדירה ,וכוֹלֹל כיסוי אופציונֹלי ֹלמבנה הִדירה
המשמש עסֱק וֹלתכוֹלת העסֱק שבִדירהֹ ,לרבות מערכת מחשב נייח וציוִד היֱקפי ,ריהוט וציוִד עסֱקי ומשרִדי המשמש את העסֱק המבוטח .כמו כוֹלֹל פרֱק
זה כיסוי אופציונֹלי ֹלביטוח כֹלפי צִד שֹלישי וביטוח חבות מעביִדים.

פרֱק  – 9ביטוח אחריות כֹלפי צִד שֹלישי
פרֱק זה כוֹלֹל כיסוי אופציונֹלי המכסה את חבות המבוטח ֹלגבי מוות או פגיעה גופנית שיארעו ֹלצִד שֹלישי וֹלגבי אבִדן או נזֱק ֹלרכוש שֹל צִד שֹלישי.

פרֱק  – 10ביטוח חבות מעביִדים ֹלעובִדי משֱק הבית
05/2020

פרֱק זה כוֹלֹל כיסוי אופציונֹלי המכסה את חבות המבוטח בגין נזֱק גופני או מחֹלה שיארעו ֹלעובִדי משֱק ביתו המועסֱקים עֹל יִדו באופן פרטי וזאת מעֹל
ֹלסכום ששוֹלם או היה צריך ֹלהיות משוֹלם עֹל יִדי המוסִד ֹלביטוח ֹלאומי.
התנאים המֹלאים שֹל פוֹליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוֹליסה .בכֹל מֱקרה שֹל סתירה בין האמור בִדף מיִדע מהותי זה ובין תנאי הפוֹליסה יגברו תנאי הפוֹליסה.
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