טופס הצעה " -פוליסה לביטוח דירה ותכולתה"
מהדורת נובמבר 2018
הביטוח יכנס לתוקפו רק לאחר אישור ההצעה בכתב ע"י איילון חברה לביטוח בע"מ.
לתשומת לב ממלא הטופס*:
אנא הקפד על מילוי פרטים מדויק .תשומת לבך ,כי עליך להשיב תשובות מלאות וכנות על השאלות בעניינים מהותיים וככל שלא תעשה כן ,עלול אי דיוק
בפרטים להיחשב כאי עמידה בחובת הגילוי על פי חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א ( 1981 -להלן" :החוק") ולהקטין את תגמולי הביטוח ,בכפוף להוראות החוק,
ובמגבלותיו.
כל הפרטים והתנאים בהצעה זו כפופים לפרטים ולתנאים האמורים בפוליסה לביטוח דירה ותכולתה – מהדורת נובמבר  ,2018אלא אם צוין במפורש אחרת.
מס' הסוכן

מס' קולקטיב

פרטי המציע בעל הדירה
פרטי המציע מחזיק בדירה

מס' הפוליסה

שם הסוכן  /סוכנות

שם משפחה

שם פרטי

ת.ז.

מס' טלפון/נייד

שם משפחה

שם פרטי

ת.ז.

מס' טלפון/נייד

כתובת דואר אלקטרוני
כתובת הנכס המיועד לביטוח
כתובת למשלוח דואר

עיר

רחוב

מס' בית

מיקוד

עיר

רחוב

מס' בית

מיקוד

תקופת הביטוח מיום ____________________ עד יום ____________________ (בחצות)

סמן אופן התשלום

 שירות שיקים

 כרטיס אשראי

 מזומן

מסוג ______________
בתוקף עד ___________

מס' כרטיס ______________________________
מס' תשלומים _________

סמן ב X-את בחירתך
הכיסוי המבוקש:

 ביטוח דירה (מבנה)

 ביטוח תכולה

בסיס הכיסוי:

 ערך כינון

 ערך שיפוי

 אינני מעוניין
בכיסוי עבור:
תאריך

 ביטוח דירה (מבנה) ותכולה

 גניבה ,שוד ,פריצה או ניסיון לבצעם – פרק מבנה הדירה.
 גניבה ,שוד ,פריצה או ניסיון לבצעם – פרק התכולה.
 תכשיטים וכלי זהב – פרק התכולה.
 שעוני יד – פרק התכולה.
חתימת המועמד לביטוח


תיאור הרכוש המבוטח ופרטים כלליים (סמן  Xבמקום המתאים)
תשומת לב המועמד לביטוח מופנית לכך כי עפ"י הוראות סעיף  6לחוק כל השאלות בפרק זה יחשבו כעניין מהותי העשוי להשפיע על הערכת
הסיכונים ע"י החברה.
מבנה מסוג  בית פרטי אם כן :כולל מרתף  :כן  לא
 בית משותף
מיקום הדירה
 בית משותף  ,קומה ___________________ מתוך _______________
 בית משותף – דירת גג  ,קומה ___________ מתוך _______________
 בית משותף – קומת קרקע קומה _________ מתוך _______________
 בית משותף – דירת גן קומה ____________ מתוך _______________
 בית משותף – פנטהאוז קומה ___________ מתוך _______________
 בית משותף – דופלקס קומה ___________ מתוך _______________
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סוג בניה
 בלוקים  /אבן וגג רעפים  בנייה קלה *
 בלוקים  /אבן וגג בטון
*מדניות החברה שלא לבטח סוג בניה זה
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 בית עץ*
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שטח הדירה ברוטו (כולל מרפסות)  __________ -מ"ר
גיל מבנה _________-
זיקתך לנכס   :בעלות

 שכירות

האם הדירה משמשת למטרות אחרות פרט למגורים?  לא  כן ,אם כן נא לפרט לאילו מטרות__________________________________ :
האם הבניין משמש למטרות אחרות פרט למגורים?

 לא  כן ,אם כן נא לפרט לאילו מטרות__________________________________ :

האם הדירה מאוכלסת?  לא  כן ,אם לא ,מה משך התקופה בה הדירה אינה מאוכלסת____________ :
האם הדירה מחולקת ליחידות דיור?  לא  כן ,אם כן  -נא לציין לכמה יחידות דיור _____
מדיניות החברה היא שלא לבטח דירה מחולקת מכל סוג שהוא .יש לפנות לחברה ולקבל אישורה בכתב ומראש לביטוח דירה מחולקת.
האם הדירה מושכרת לטווח קצר (עד  3חודשים) או לטווח ארוך?  לא  כן ,אם כן -נא לציין לכמה זמן _____
מדיניות החברה היא שלא לבטח דירה מושכרת לטווח קצר .יש לפנות לחברה ולקבל אישורה בכתב ומראש לביטוח דירה מושכרת לטווח קצר.
האם בוצע סקר הערכת תכולה ב 3 -שנים האחרונות  :לא  כן ,אם כן ,היכן( ________________________________ :יש לצרף סקר זה)
האם בוצע סקר הגנות /סיכונים ב 3 -שנים האחרונות  :לא  כן ,אם כן ,היכן( ________________________________ :יש לצרף סקר זה)
לתשומת לב המועמד לביטוח :נקיטת אמצעים להקלת הסיכון
אם הצעה זו כפופה לביצוע דרישות סקר מיגון מטעמנו ,המיגונים שיפורטו ברשימה יהוו אמצעים להקלת הסיכון ,הנדרשים בפוליסה ,בתוספותיה
ובהצעה זו .עליך לוודא ולהקפיד על ביצוע כל הנדרש בפוליסה ,לרבות בתוספותיה ו/או ברשימה לגבי התקנתם והפעלתם המלאה של אמצעים להקלת
הסיכון אלו.
במקרה בו לא ננקטו האמצעים להקלת הסיכון ו/או לא הופעלו ,כאמור לעיל ,יהא המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את חבותו ,הכול בכפוף
להוראות החוק ,ובמגבלותיו.
כללי:
ייתכנו שינויים בפרמיה או בדרישת החברה לנקיטת אמצעים להקלת הסיכון לאחר ביצוע סקר עדכני ,או שינויים בסכומי הביטוח או הגשת תביעה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה ונדרשו נקיטת אמצעים להקלה בסיכון בסקר עדכני או כתוצאה משינוי סכומי הביטוח או כתוצאה מטיפול בתביעה
בשל מקרה ביטוח ,יש להקפיד על התקנתם והפעלתם ,בהתאם .אי נקיטת אמצעים להקלת הסיכון ,כאמור ,ייחשב כשינוי מהותי בסיכון עבור המבטח.
במקרה בו לא ננקטו האמצעים להקלת הסיכון ו/או לא הופעלו ,כאמור לעיל ,יהא המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את חבותו ,הכול בכפוף
להוראות החוק ,ובמגבלותיו.
נא לסמן אם נדרש כיסוי זה
 ביטוח הדירה – חלק א' ,פרק 1
ערך הדירה הינו בסך₪ __________________ :
בריכת שחיה* פרטית בסך ______________________ ₪
* בריכת השחיה המהווה חלק קבוע מהדירה/מחוברת אליה בחיבור של קבע.
הרחבה למבני עזר ,מחסן בדירה שאינה בבית משותף לסיכוני אש ,ברק ,התפוצצות והתלקחות בלבד בסך ₪ ________________ :
מבנה מחסן – מבנה בלוקים וגג בטון ו/או רעפים
פרטי שיעבוד:
פרטי משעבד ראשון
פרטי משעבד שני

בנק

מס' סניף

מס' הלוואה

בנק

מס' סניף

מס' הלוואה

ביטול פוליסה (למילוי פוליסה עם שעבוד בלבד):
1 .1האם יש בידך פוליסת ביטוח קיימת הזהה לתוכנית הביטוח המבוקשת בהצעה זו?  לא  כן
2 .2האם ברצונך לבטל את פוליסת הביטוח הקיימת הזהה לתוכנית הביטוח המבוקשת בהצעה זו?  לא  כן ,אם כן יש למלא טופס ביטול פוליסה באתר
החברה.
3 .3האם ברצונך לבטל באמצעות סוכן הביטוח או חברת הביטוח ?  לא  כן
 באמצעות איילון חברה לביטוח בע"מ  -יש לצרף טופס ביטול פוליסה
 אמצעות סוכן ביטוח
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תאריך
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 שם חברת הביטוח המבטחת
חתימת המועמד לביטוח
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 ביטוח סכום נוסף בבית משותף –
חלק א' ,פרק  1א'

 כתוצאה מרעידת אדמה (בכפוף לחלק א' פרק 1א' ,א)1
ביטוח סכום נוסף הינו בסך₪___________________ :
סכום הביטוח הנוסף יהיה בשיעור של  100%מסכום ביטוח הדירה הנקוב במפרט (דף רשימה) ולא יותר מפי
 4מסכום ביטוח המבנה ובכפוף לתנאים המצוינים בפרק  1א'.
 הרחבה לסכום ביטוח נוסף בבית משותף למקרה כתוצאה מאש ,ברק ,רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת
דופן ולא קבועה (בכפוף לחלק א' פרק 1א ,א)2
*הרחבה זו ניתנת לרכישה רק במקרה בו ונרכש כיסוי לביטוח סכום נוסף בבית משותף כתוצאה מרעידת
אדמה ובאותו סכום ביטוח .

 הרחבות לפרק הדירה חלק א' פרק * 1אנא סמן אם הכיסוי רלוונטי לרכישה

 ללא כיסוי נזקי מים ונוזלים אחרים
 כולל כיסוי סיכוני מים ונוזלים אחרים

בחירת אפשרות התיקון במקרה של נזק צנרת :
המועמד לביטוח ראשי לבחור את האפשרות הרצויה לו מבין אלה :
 .1 תיקון הנזק ייעשה באמצעות שרברב מרשימת שרברבי ההסדר של החברה המבטחת
 .2 תיקון הנזק ייעשה באמצעות שרברב לבחירת המבוטח.
בחירה באפשרות  1לעיל ,מקנה לך הזכאות להרחבת הכיסוי למתן שירותי חירום ואיטום לקוי לדירה
המבוטחת וכן אפשרות להגדלת גובה ההשתתפות העצמית תמורת הנחה.
השתתפות עצמית מוגדלת לשרברב שהסדר תמורת הנחה
השתתפות עצמית מוגדלת לשרברב שבהסדר אנא סמן בחירתך :
גובה השתתפות עצמית
₪ 600 
₪ 750 
₪ 1000 

אחוז הנחה
0%
5%
15%

הצהרת המועמד לביטוח:
א .ידוע לי כי אם בחרתי באפשרות  1לעיל  ,זכותי לבחירת שרברב הוגבלה לשרברב בהסדר.
ב .הריני מצהיר כי למיטב ידיעתי הצנרת בדירתי במצב תקין.
תאריך

חתימת המועמד לביטוח


 הרחבה מיוחדת לביטוח "כל הסיכונים" לדירה
 הרחבת דירה שאינה תפוסה  -למעלה מ 60 -ימים רצופים

החל מתאריך _______________ ועד לתאריך_____________

 צמחיית גינת קרקע בדירה שאינה בבית משותף – כלול
 מערכות סולריות ביתיות להפקת חשמל

שווי המערכת₪ ________________ :
סכום ביטוח (עד לגבול אחריות מבטח של  ₪ 200,000ללא הוצאות מימון):
_______________________
מיקום המערכת________________________________________ :

 הרחבה לשבר זכוכיות ,כלים סניטריים ומראות1% -
לפריט עד  - 5%כלול
 הרחבה לשבר זכוכיות ,כלים סניטריים ומראות – סכום
ביטוח נוסף

סכום ביטוח₪ __________________:

 ביטוח התכולה – חלק א' ,פרק 2
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יש להקפיד על ציון סכום ביטוח מלא ומתאים ליום תחילת הביטוח ,בסכום הביטוח עליך לכלול את כל תכולת הדירה.
הערה :ללא הערכת מומחה יוגבל הכיסוי הביטוחי בכפוף לנקוב הפוליסה ,חלק א' פרק  2סעיף ב'.
 סכום ביטוח לתכולת הדירה כולל תכשיטים ,שעוני יד ודברי ערך₪ _______________ :
 הרחבה לתכולת מחסן בבית משותף בסך _______________ ₪
 הרחבה לתכולת מבני עזר ,מחסן בדירה שאינה בבית משותף בסך ₪ ______________ :
מבנה מחסן – חייב להיות בנוי ממבנה בלוקים וגג בטון ו/או רעפים
 תכשיטים וכלי זהב בסך₪ ______________:
ללא הערכת מומחה יוגבל הכיסוי לתכשיטים עד  10%מסכום ביטוח התכולה.
 שעוני יד בסך₪_______________ :
ללא הערכת מומחה יוגבל הכיסוי לשעוני יד עד  10%מסכום ביטוח התכולה.
 סכום ביטוח לדברי ערך (למעט תכשיטים ושעוני יד) ______________ ₪
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 הרחבות לפרק התכולה חלק א' פרק * 2אנא סמן אם הכיסוי רלוונטי לרכישה

 סיכוני מים ונוזלים אחרים  לא  כן
 הרחבה מיוחדת לביטוח "כל הסיכונים" לתכולת הדירה
 הרחבה מיוחדת לביטוח "כל הסיכונים" לדברי ערך
.
.

.
.

אבכפוף להערכת מומחה
בכל ויתור שויתרת בהצעת ביטוח זו יחול גם לגבי כיסוי כל
הסיכונים -משמעות הדבר שלא ניתן לבטח בביטוח כל הסיכונים
לדברי ערך תכשיט או שעון שויתרת על ביטוחו במסגרת פרק 2
תכולה  ,כמו כן לא יחול כיסוי לפריצה גניבה ושוד ואו רעידת
אדמה אם ויתרת על ביטוח סיכונים אילו בהצעה זו.
גתכשיטים ושעוני יד ללא הערכת מומחה יוגבל הכיסוי :לתכשיט
או שעון יד בודד עד  3%מסכום ביטוח התכולה ולסך כל
התכשיטים או לסך כל שעוני היד עד  10%מסכום ביטוח התכולה.
דלא ניתן לרכוש הרחבה זו כאשר הדירה אינה תפוסה.

 הרחבת דירה שאינה תפוסה לתכולה –למעלה מ 60 -ימים רצופים

בכפוף להערכת מומחה:
______________ ₪
 תכשיטים וכלי זהב בסך
______________ ₪
 שעוני יד בסך:
 תמונות פסלים (יצירות אומנות ,עתיקות ואוספים בעלי ערך
היסטורי ,מדעי או אומנותי) בסך ______________ ₪
______________ ₪
 שטיחים בסך
______________ ₪
 אוסף מטבעות בסך
______________ ₪
 אוסף בולים בסך
______________ ₪
 פרוות בסך
______________ ₪
 ציוד צילום בסך
______________ ₪
 מחשב נייד /לוח מחשב בסך
______________ ₪
 כלי נגינה בסך
______________ ₪
 תפילין בסך
______________ ₪
 כלי כסף בסך
______________ ₪
 אחר _____________ :בסך:
 הרחבת כיסוי זה מחוץ לגבול הגיאוגרפי (חו"ל):
תאריך הנדרש לכיסוי מ __________________ :עד תום תקופת
הפוליסה
פריט _______________________ :שווי הפריט:
_______________₪
החל מתאריך___________ עד לתאריך___________

 הרחבה לריהוט לציוד גן -כלול
 הרחבת תשמישי קדושה
 שחזור מסמכים  -כלול
 הרחבה לביטוח פעילות עסקית
ותכולתה

 ביטוח לאופניים

בסך_______________ ₪
כמות מבקרים (ממוצע חודשי) אופי התכולה העסקית
סוג פעילות עסקית
לתשומת ליבך ,הרחבה זו כוללת:
 .אכיסוי לתכולה עסקית
 .בצד שלישי עד גבול אחריות של  ₪ 500,000הנכלל בגבול אחריות צד שלישי של הפוליסה ולא
בנוסף.
 .גחבות מעבידים (עד  3עובדים) הנכלל בגבול אחריות בחבות מעבידים של הפוליסה ולא בנוסף.
תאור הרכוש המבוטח:
שווי האופניים
דגם
יצרן
________________ ₪
אופן שימוש באופניים
היכן מאוכסנות
(למען הסר ספק ,לא ניתן לבטח אופניים חשמליים בכיסוי זה).

 אופניים חשמליים או קורקינט חשמלי
או רכינוע (סגווי) בביטוח בדירה

תאור הרכוש המבוטח:
הפריט המבוטח
 אופניים חשמליים  קורקינט חשמלי  רכינוע (סגווי)
אופן שימוש
שווי האופניים
______________ ₪

יצרן

דגם

היכן מאוכסנות

 הרחבה לשבר זכוכיות ,כלים סניטריים ומראות1% -
לפריט עד  - 5%כלול
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 הרחבה לשבר זכוכיות ,כלים סניטריים ומראות – סכום
ביטוח נוסף
 הרחבה לביטוח אירוע תאונתי לציוד אלקטרוני ביתי נייח-
עד  ₪ 20,000לפריט  -כלול
 הרחבה לביטוח אירוע תאונתי לציוד אלקטרוני ביתי נייח-
סכום ביטוח נוסף
4/7

סכום ביטוח₪ ________:
פריט__________________
פריט__________________
פריט__________________
פריט__________________

סכום ביטוח₪ ____________________:
סכום ביטוח₪ ____________________:
סכום ביטוח₪ ____________________:
סכום ביטוח₪ ____________________:
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 הרחבה לתכולת כספות בבנק או בחדר כספות ייעודי -חלק א' פרק * 3אנא סמן אם הכיסוי רלוונטי לרכישה

תכשיטים ,כלי זהב ,שעוני יד ,אוספי בולים ,מטבעות ומדליות ובכפוף להערכת מומחה.
תאור הרכוש המאוחסן בכספת /חדר כספות ייעודי:
סכום הרכוש₪ ______________________ :
הכספת  /חדר כספות ייעודי נמצאים ב _______________ :בכתובת_______________________________________________________ :
הרחבת כל הסיכונים לתכשיטים מחוץ לכספת (הרחבה זו כפופה ל"הרחבה מיוחדת לכל הסיכונים לדברי ערך")
הרחבה זו מוגבלת:
 .אעד  10%מסכום ביטוח תכולת הכספת בבנק או בחדר כספות ייעודי  ,ולא יותר מסך של  ₪ 50,000למקרה ביטוח ולכל תקופת הביטוח.
 .בלא יותר מ 7 -ימי כיסוי רצופים.
 .גבתנאי שהודעה על כך נמסרה מראש לחברה.
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -חלק א' פרק * 4אנא סמן אם הכיסוי רלוונטי לרכישה

ניתן להגדיל את גבול האחריות מעבר לגבול האחריות הסטנדרטי תמורת פרמיה נוספת.
אנא סמן את גבול האחריות המבוקש למקרה ולתקופת ביטוח
גבול אחריות סטנדרטי (בסיסי) – עד ₪ 1,000,000
₪ 2,500,000  ₪ 2,000,000  ₪ 1,500,000  ₪ 1,000,000  ₪ 500,000 

₪ 3,000,000 

₪ 3,500,000 

₪ 4,000,000 

 הרחבות לפרק ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  -חלק א' פרק * 4אנא סמן אם הכיסוי רלוונטי לרכישה

 אחריות כלפי צד שלישי לכלי ירייה

סוג הנשק

מספר רישיון

יצרן

מספר כלי

 בריכת שחייה הכוללת מערכת סינון /ג'קוזי חיצוני למבנה הדירה  -כיסוי לנזקי גוף בלבד
 אחריות צולבת
 ויתור על זכות השיבוב – הדדי

האם בעל הנכס הוא בעל הפוליסה?  כן  לא
שם פרטי ומשפחה
שוכר
משכיר

 נזקי טרור (מעל מס רכוש)  -חלק א' פרק 5

שם פרטי ומשפחה

ת.ז
ת.ז

*אנא סמן אם הכיסוי רלוונטי לרכישה

עד  50%מסכום ביטוח המבנה ו/או התכולה ועד ₪ 400,000
 חבות מעבידים לעובדי משק ביתו של המבוטח  -חלק א' פרק 6

*אנא סמן אם הכיסוי רלוונטי לרכישה

לתשומת ליבך ,גבול אחריות מירבי למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח₪ 20,000,000 :

כללי
 השתתפות עצמית מוגדלת תמורת הנחה (לכל פרקי הפוליסה ,למעט חריגים):
גובה השתתפות עצמית
₪ 650 
₪ 850 
₪ 1,750 
₪ 2,750 
₪ 5,000 

*אנא סמן באם רלוונטי לרכישה :

אחוז הנחה
2%
5%
10%
15%
25%

 השתתפות עצמית לרעידת אדמה :נא לסמן את ההשתתפות העצמית הרצויה:
שיעור הפרמיה מסכום
שיעור ההשתתפות העצמית
שיעור ההשתתפות העצמית
הביטוח:
לתכולה:
לדירה:
0.120%
10% 
10% 
0.2832%
5% 
5% 
0.5016%
2% 
2% 
 הצהרת המבוטח:
*אינני מעוניין /ת בכיסוי רעידת אדמה

 לדירה (מבנה)

 לתכולה

לכל הצעה לביטוח דירה יש לצרף "נספח רעידת אדמה" חתום ע"י המציע/ה.
8120203012/11.2018

תאריך
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אמצעים להקלת הסיכון
מדיניות החברה היא שלא לבטח רכוש כנגד סיכוני גניבה ,פריצה ,שוד או ניסיון לבצעם ללא אמצעים תקינים ופעילים להקלת הסיכון ("אמצעי
המיגון") כפי שיצוינו במפרט.
אנא ציין מה הם האמצעים להקלת הסיכון הקיימים בביתך והם פעילים ותקינים:
תשומת לב המועמד לביטוח מופנית לכך כי עפ"י הוראות סעיף  6לחוק כל השאלות בפרק זה יחשבו כעניין מהותי העשוי להשפיע על הערכת הסיכונים
ע"י החברה
הערות
סוג ואמצעי נעילה /מיגון
 פלדה עם נעילה רב זרועית
דלת כניסה  -מסוג:
 עץ מלא עם נעילה חיצונית פנימית  /צילינדר
 אחר________
דלתות נוספות – מסוג  :פלדה עם נעילה רב זרועית
 עץ מלא עם נעילה חיצונית פנימית  /צילינדר
 אחר________
 סורגים – מלא המעוגנים לקיר או ננעלים באמצעות מנעול צילינדר /
חלונות
תלי פנימי
 תריס גלילה הננעל לסף
 תריס חשמלי
 אחר__________
 סורגים – מלא המעוגנים לקיר או ננעלים באמצעות מנעול צילינדר /
פתחים נוספים
תלי פנימי
(כולל יציאה מהגג)
 תריס גלילה הננעל לסף
 תריס חשמלי
 אחר__________
יציאה לגג :
  דלת מתכת עם מנעול תליה  /מנעול צילינדר
  דלת פלדה /דלת עץ מסיבית עם מנעול רב זרועי
 סורג מתקפל ננעל ע"י מנעול תלי עם רתק
 אחר__________
מחוברת ל :מוקד /חייגן /אחר _____
מערכת אזעקה
באופן :קווי /אלחוטי /שמירה  / 24/7אחר _______
סוג ________:משקל __________:אופן עיגון /ביטון ___________
כספת
חברת שמירה
מערכת מניעת הצפות
אמצעי נדרש:
מערכת סולרית
ממירי המערכת יחוברו לשלדה באמצעות
ברגים נגזרים בקוטר  11מ"מ לפחות או
ברגי אלן תואמים קטומי ראש.
ננעל באמצעות___________:
מחסן
אחר

ניסיון ביטוחי קודם
תשומת לב המועמד לביטוח מופנית לכך כי עפ"י הוראות סעיף  6לחוק כל השאלות בפרק זה יחשבו כעניין מהותי העשוי להשפיע על הערכת הסיכונים
ע"י החברה.
 לא  כן
 .1האם הרכוש המוצע לביטוח היה מבוטח בחברת ביטוח כלשהי בשלוש השנים האחרונות?
אם כן ,אנא לפרט את שם החברה ומה הסיבה/ות לכך________________________________________________________________ :
 לא  כן
 .2האם חברת ביטוח כלשהי ביקשה בשלוש השנים האחרונות תנאים מיוחדים לקיום הביטוח?
אם כן ,אנא לפרט את שם החברה ומה הסיבה/ות לכך________________________________________________________________ :
 לא  כן
 .3האם חברת ביטוח כלשהי דחתה או ביטלה או סירבה לחדש את פוליסת הביטוח שלך בשלוש השנים האחרונות?
אם כן ,אנא לפרט את שם החברה ומה הסיבה/ות לכך________________________________________________________________ :
 .4האם קיבלת בשלוש השנים האחרונות פיצוי כלשהו מחברת ביטוח כלשהי או היית לך עילה לקבלת פיצוי כתוצאה מנזק?  לא  כן
אם כן ,נא לפרט___________________________________________________________________________________________
 לא  כן
 .5האם נפגע אדם או רכוש עקב הסיכונים המוצעים לביטוח במהלך שבע השנים האחרונות?
אם כן ,נא לפרט
סוג נזק

תאריך אירוע

סכום ששולם /נתבע

8120203012/11.2018

או אמצעים להקלת הסיכון ננקטו לאחר הנזק________________________________________________________________________ :
הערות המציע ______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
6/7

| בית איילון ביטוח ,רח' אבא הלל סילבר  ,12ר״ג  ,5250606ת.דmail@ayalon-ins.co.il | www.ayalon-ins.co.il | 10957 .

הצהרת המועמד לביטוח
אני החתום מטה ,המועמד לבעלות הפוליסה ו/או לביטוח מבקש בזאת מהמבטח לקבלי לביטוח .אני מסכים ,מצהיר בזה ומתחייב כי:
 .1כל התשובות ,כמפורט בהצעה זו ,הינן מלאות וכנות.
 .2לא הסתרתי עובדות או פרטים כלשהם בידיעה שהם עניין מהותי ,שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את החוזה בכלל או בתנאים שבו.
 .3מוסכם בזאת כי הצעה זו תהווה בסיס לחוזה הביטוח ביני לבין איילון חברה לביטוח בע"מ (המבטח").
 .4אני מתחייב לנקוט בכל הצעדים הסבירים לשם הבטחת הרכוש המועמד לביטוח.
 .5הרשות בידי המבטח להחליט על קבלת ההצעה או דחייתה או קבלתה בתנאים.
 .6ידוע לי שחוזה הביטוח נכנס לתוקפו רק אם תאושר הצעה זו על ידי המבטח.
 .7אני מצהיר בזאת ,כי המידע המבוקש נמסר מרצוני ובהסכמתי ,וידוע לי כי הוא נחוץ למבטח לצורך הוצאת פוליסה ,גביית תשלומים בגינה ,תשלום תגמולי ביטוח
וביצוע פעולות נלוות .אני מסכים כי המידע שנמסר על ידי ,יועבר לגורמים של המבטח לשם מתן שירותי ביטוח ,וכן לבנק לצורך גביית תשלומים .האמור לעיל
יחול גם לגבי מידע שאמסור למבטח בעתיד ,בקשר עם שירותי ביטוח.
חתימת המציע
שעת החתימה
תאריך



הצהרת סוכן
הנני מצהיר ומאשר:
 .1שאלתי את בעל הפוליסה ו/או את המועמדים לביטוח את כל השאלות המופיעות בהצעה והתשובות הן כפי שנמסרו אישית על ידי המועמד לביטוח.
 .2יישמתי את כל הוראות הדין החלים עלי בעת שיווק מוצר ביטוח  ,לרבות בירור צרכי המועמד לביטוח ,התאמת הביטוח לצרכיו תוך התייחסות לתוכניות ביטוח
קיימות ומסירת המידע מהותי למועמד לביטוח.
 .3כל הפרטים והמידע שנמסרו ע"י המציע בהצעה זו ,נרשמו ונחתמו על ידו ,לרבות חתימתו על הצהרת המציע לעיל ,וזאת לאחר שהסברתי לו את מהות הכיסויים,
ההרחבות והתנאים המתייחסים לעריכת ביטוח זה ומשמעותם ,ולאחר שהוא אישר לי כי הבין אותם ומצא אותם כמתאימים לצרכיו.
חתימת הסוכן
מספר הסוכן
שם הסוכן
תאריך



הודעה והסכמה לפי חוק הגנת הפרטיות (דיוור ישיר)
הנני מסכים כי הפרטים והנתונים שמסרתי ושאמסור יישמרו במאגר המידע של "איילון" ו/או תאגידים מקבוצת איילון ו/או כל גורם מטעמם (להלן" :איילון") לצורך
יצירת קשר להצעה לרכישה ו/או שיווק של תוכניות ,כיסויים ביטוחיים ו/או מוצרים או שירותים פיננסיים אחרים מטעם איילון ולצורך עיבודים סטטיסטיים ,פילוח
ומיקוד שיווקי תפעול שוטף ולמטרות שיפור השירות והטיפול בתביעות.
שעה

תאריך

חתימת המועמד לביטוח



הסכמה לפנייה שיווקית -סעיף שאינו חובה ,לבחירת המועמד לביטוח
 .1הנני מאשר כי המידע שבידי איילון ישמש אותה לצורך שיווק לרבות דיוור ישיר או שירותי דיוור ישיר או בדרך אחרת ,פקסימיליה ,מערכת חיוג אוטומאטי ,הודעה
אלקטרונית ,הודעת מסר קצר ( ,)SMSכל אמצעי תקשורת אחר ,שיתוף קבצים וכל דרך אחרת.
 .2אם לא אהיה מעוניין במידע או בפנייה ,כאמור ,ידוע לי כי הנני רשאי בכל עת להודיע לאיילון בכתב או בהודעה לכתובת האינטרנט mail@ayalon-ins.co.il :כי
הנני מעוניין לחזור בי מהסכמתי זו ולהסירני מרשימת התפוצה.
חתימת המועמד לביטוח
שעה
תאריך



הר הביטוח
רשות שוק ההון הקימה אתר אינטרנט מאובטח שיאפשר לך לראות במרוכז את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל וזאת על בסיס נתונים שאנו נעביר
אליהם.
במידה ואינך מעונין שנעביר את הנתונים ,עליך ליצור קשר עם חברתנו.
לידיעתך אי העברת הנתונים תמנע ממך לראות במרוכז באתר האינטרנט המאובטח את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל.
חתימת המועמד לביטוח
שעה
תאריך
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*כל מונח שמוגדר בזכר משמעו גם בנקבה וכל מונח ביחיד משמעו ברבים.
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