שם הסוכן

מספר הסוכן

מרחב

מספר פוֹליסה

הטופס מיועִד ֹלנשים וֹלגברים כאחִד
יש ֹלמֹלא את הטופס בעט בֹלבִד וֹלא בעיפרון

הצעה ֹלביטוח "מגִדֹל ֹלעסֱק"
טופס מספר

818

א .פרטי המציע

שם משפחה

מספר זהות

כתובת מגורים )רחוב(

שם פרטי
יישוב

מס' בית מס' ִדירה

ב .פרטי העסֱק

מיֱקוִד

מספר טֹלפון נייִד

שם העסֱק

מספר זהותִ/דרכון/ח"פ/ח"צ
כתובת העסֱק )רחוב(

מספר טֹלפון
יישוב

מס' בית

ג .תֱקופת הביטוח
מתאריך

מספר טֹלפון

מיֱקוִד

ִד .אופן התשֹלום
עִד תאריך

גביה רגיֹלה

בחצות

שירות שֱקים )נא ֹלמֹלא טופס הוראת ֱקבע(

כרטיס אשראי

ה .תאור העסֱק
 .1מהות העסֱק המוצע ֹלביטוח:

חנות

משרִד

מחסן

בית מֹלאכה

מפעֹל

אחר ,פרט:

 .2העסֱק משמש ֹל:
 .3תאור הפעיֹלות ופירוט המוצרים:

ו .תאור המבנה המוצע ֹלביטוח
מבנה העסֱק בנוי מ:

גג המבנה בנוי מ:

המבנה נבנה בשנת מס' ֱקומות במבנה

העסֱק נמצא בֱקומה

שטח העסֱק
מ"ר

האם במבנה בו נמצא העסֱק מחזיֱקים ו/או משתמשים בחומרי נפץִ ,דֹלֱקים ,כימיֱקֹלים ,גזים ,חומרים או סחורות אחרות מתֹלֱקחים/מתפוצצים?

כן ,פרט סוגי החומרים:

ֹלא

ז .זיֱקת המציע
בעֹלות

שכירות

אחר ,פרט:

ח .שיעבוִד הרכוש המוצע ֹלביטוח
האם יש שיעבוִד ֹלרכוש המוצע ֹלביטוח?

ֹלא

כן ,ציין ֹלטובת מי השיעבוִד:

ט .תאור העסֱקים בשכנות ֹלעסֱק המוצע ֹלביטוח
אֹלו עסֱקים ֱקיימים בשכנות ֹלעסֱק המוצע ֹלביטוח? פרט:

י .אמצעי בטיחות/מיגון בעסֱק המוצע ֹלביטוח
 .1האם ֱקיים סֱקר?

ֹלא

כן ,פרט )שם הסוֱקר ,תאריך(:

 .2הגנות מפני סיכוני אש
מטפים:

סוג:

מס':
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ֱקוטר:

ברזי שריפה :מס':
גֹלאי עשן:

אין

יש

מתזים:

אין

יש
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סוג:
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כן
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י .אמצעי בטיחות/מיגון בעסֱק המוצע ֹלביטוח  -המשך
 .3הגנות מפני סיכוני פריצה
האם מותֱקנת מערכת אזעֱקה?

ֹלא

כן ,פרט:

האם ֱקיים חיבור ֹלמוֱקִד
ֹלא

סוג ִדֹלתות הכניסה ֹלמשרִד

סוג חֹלונות

סוג ִדֹלתות אחרות

מזגנים ופתחים אחרים

כן פרט:

 .4הגנות מפני נזֱקי שיטפון
האם ֱקיים בסביבה מֱקור העֹלוֹל ֹלגרום ֹלשטפון? )ואִדי ,תעֹלה ,נהר וכִד'(

כן ,פרט:

ֹלא

יא .עבר ביטוחי
 .1האם מערך עסֱקך )חֹלֱקו או כוֹלו( היה מבוטח בחמש השנים האחרונות ב"מגִדֹל" או בחברת ביטוח אחרת?
אם כן ,ציין שם חברה:

כן,

ֹלא

תֱקופת ביטוח מ-

 .2האם נגרמו בחמש השנים האחרונות נזֱקים כתוצאה מסיכון המוצע ֹלביטוח המפורט בהצעה?

ֹלא

עִד

כן,

אם כן ,ציין כֹל נזֱק ומתי ארע:
אֹלו אמצעי הגנה ננֱקטו ֹלאחר הנזֱק?
 .3האם חברת ביטוח כֹלשהי סירבה או ביטֹלה אי פעם את הצעתך או את פוֹליסת הביטוח או סירבה ֹלחִדש או ִדרשה הגִדֹלת ִדמי ביטוח או תנאים מיוחִדים?

כן,

ֹלא

פרט:
 .4האם הואשמת או הורשעת בעבירה פֹליֹלית )ֹלמעט עבירות תנועה ומס הכנסה( אשר עשויה ֹלהיות ֱקשורה ֹלכיסוי הביטוחי הניתן עֹל פי הפוֹליסה?

ֹלא

כן,

פרט:

יב .כיסויים ביטוחיים ומיִדע נוסף
 .1האם נִדרש כיסוי ביטוחי עֹל פי פרֱק  - 4ביטוח סחורה בהעברה?

כן ,אם כן נא ֹלמֹלא את השאֹלות ֹלהֹלן:

ֹלא

 1.1פירוט הסחורות המועברות:
 1.2סוג הרכב בו מועברת הסחורה :יצרן

מס' כֹלי הרכב

ִדגם

 1.3פירוט הגנות ברכב המוביֹל:
 .2האם נִדרש כיסוי ביטוחי עֹל פי פרֱק  - 5ביטוח כֹל הסיכונים כספים?
כספת:

אין

יש ,תוצרת

ֹלא

משֱקֹל

 .3האם נִדרש כיסוי ביטוחי עֹל פי פרֱק  - 6ביטוח שבר מכני?

ֹלא

כן ,אם כן נא ֹלמֹלא את השאֹלות ֹלהֹלן:
מיִדות

מעוגנת

מיֱקום

כן

כן ,אם כן נא ֹלמֹלא את השאֹלות ֹלהֹלן:

 3.1פירוט הציוִד המוצע ֹלביטוח:
 3.2מספר המשמרות בהן מופעֹל הציוִד המוצע ֹלביטוח:
 3.3אם ֱקיים פריט שגיֹלו עוֹלה עֹל  10שנים ,נא פרט:
 3.4האם ֱקיים הסכם שירות/אחזֱקה ֹלציוִד המוצע ֹלביטוח?

ֹלא

כן ,אם כן פרט:

ט(05.2011) 510110001 .

 3.5אם מתבֱקש כיסוי ֹלציוִד שעבוִדתו מתחת ֹלפני הֱקרֱקע/מים ,אב טיפוס ,מתֱקנים ֹלאספֱקת אנרגיה ,מנועים או חֹלֱקים אחרים שֹל כֹלי רכב או צמ"ה ,נא פרט:
 3.6האם בוצע סֱקר?
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כן ,אם כן תאריך הסֱקר:
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ֹלא

כן ,נא ֹלצרף את הסֱקר.
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ֹלא

יב .מיִדע מהותי  -המשך
 .4האם נִדרש כיסוי ביטוחי עֹל פי פרֱק  - 7ביטוח ציוִד אֹלֱקטרוני?

כן ,אם כן נא ֹלמֹלא את השאֹלות ֹלהֹלן:

ֹלא

 4.1תיאור הציוִד המוצע ֹלביטוח וגיֹלו:
 4.2האם ֱקיים הסכם שירות/אחזֱקה ֹלציוִד המוצע ֹלביטוח?

כן ,אם כן פרט:

ֹלא

 .5האם נִדרש כיסוי ביטוחי עֹל פי פרֱק  - 9ביטוח אחריות כֹלפי צִד שֹלישי?
האם נִדרש כיסוי חבות בעֹלי מוסכים?

ֹלא

כן ,אם כן נא ֹלמֹלא את השאֹלות ֹלהֹלן:

ֹלא

כן ,אם כן פרט:

 .6האם נִדרש כיסוי ביטוחי עֹל פי פרֱק  - 10ביטוח חבות המוצר?

כן ,אם כן נא ֹלמֹלא את השאֹלות ֹלהֹלן:

ֹלא

 6.1מחזורים:
שנה

מטבע

 6.2ציין את תחומי הכיסוי המבוֱקש:

מחזור כֹלֹלי )בכֹל העוֹלם(

ישראֹל בֹלבִד

מחזור בארה"בֱ/קנִדה

בכֹל העוֹלם ֹלמעט ארה"ב וֱקנִדה

אחר

מחזור בישראֹל

בכֹל העוֹלם כוֹלֹל ארה"ב וֱקנִדה

 6.3תאריך רטרואֱקטיבי:
 6.4אנא המצא תיאור ורשימת המוצרים המסופֱקים או המיוצרים:
 6.5האם ישנם מוצרים אותם הינך משנה ,מתאים או מחֹליף בִדרך כֹלשהי?
 6.6האם ישנם מוצרים אותם הינך מייבא?

ֹלא

כן ,אם כן פרט:

ֹלא

כן ,אם כן פרט ֹלרבות מֱקורם:

 6.7האם המוצר או חֹלֱק ממוצר המציע הינו:
א .רכיב במוצרים אחרים?

כן

ֹלא ה .רכיב או בשימוש עֹל או עם כֹלי טיס/שייט ,או בִדרך אחרת בים?

כן

ֹלא

ב .מיוצר עֹל יִדי המציע עֹל פי מפרט ספציפי שֹל הֹלֱקוח?

כן

ֹלא ו .תוכנן עֹל יִדי אחרים?

כן

ֹלא

ג .נפיץִ ,דֹליֱק או רעיֹל ֹלכשעצמו או במשוֹלב עם חומרים אחרים?

כן

ֹלא ז .האם יש הוראות שימוש?

כן

ֹלא

ִד .תרופות או ֱקוסמטיֱקה?

כן

ֹלא ח .האם יש תֱקן ֹלמוצר?

כן

ֹלא

אם התשובה היא "כן" ֹלאֹלו מהשאֹלות המפורטות ֹלעיֹל ,נא פרט:

 6.8האם נאֹלץ המציע אי פעם ֹלהחזיר או ֹלאסוף מוצרים או ֹלהזהיר את הֱקהֹל משימוש במוצרים ֹלאחר מכירתם?
 .7האם נִדרש כיסוי ביטוחי עֹל פי פרֱק  - 11ביטוח אחריות מֱקצועית?
נפרִד ֹלביטוח אחריות מֱקצועית(

ֹלא

ֹלא

כן ,אם כן פרט:

כן ,אם כן נא ֹלמֹלא את השאֹלות ֹלהֹלן) :עו"ִד ,רו"ח ,מהנִדס  -נא ֹלמֹלא טופס הצעה

 7.1תיאור העיסוֱק המוצע ֹלביטוח:
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 7.2מספר שותפים:
 7.3מספר שנות פעיֹלות במֱקצוע:

אחרים:

עובִדים מֱקצועיים:

האם יש רישוי/הסמכה ממשֹלתי/אחר?

ֹלא

כן ,פרט:

 7.4תאריך רטרואֱקטיבי:
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יב .מיִדע מהותי  -המשך
 .8האם נִדרש כיסוי ביטוחי עֹל פי פרֱק  - 13ביטוח תאונות אישיות?
פרטי המבוטח/ים:
שם פרטי ומשפחה

תאריך ֹליִדה

ֹלא

כן ,אם כן נא ֹלמֹלא את הפרטים ֹלהֹלן:
מחֹלה  /מום  /נכות*

מֱקצוע  /עיסוֱק

סכום ביטוח

שמות המוטבים**

.1
.2
.3
.4
** שמות המוטבים )במֱקרה מות המוצע ֹלביטוח(

* פרט מחֹלה ,מום ,נכות או פגיעה גופנית )בעבר  /בהווה(

ויתור עֹל סוִדיות רפואית ֹלפרֱק ) 13ייחתם עֹל יִדי כֹל אחִד מהמוצעים ֹלביטוח הרשומים ֹלעיֹל ובנפרִד(
אני הח"מ מצהיר בזה שהתשובות ִדֹלעיֹל נכונות ואמיתיות ושֹלא העֹלמתי ִדבר בנוגע ֹלביטוח זה .אני נותן בזה רשות ֹלֱקופת חוֹלים וֹלכֹל מוסִד רפואי אחר ו/או ֹלעובִדיהם
הרפואיים וכן ֹלכֹל רופאֹ ,למסור ֹלמגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ )ֹלהֹלן :המבֱקש( ,כֹל מיִדע עֹל מצב בריאותי ו/או עֹל כֹל מחֹלותיי בעבר ,בהווה ובעתיִד ומשחרר אותם מחובת
שמירה עֹל סוִדיות רפואית בכֹל הנוגע ֹלמצב בריאותי ו/או מחֹלותיי כנ"ֹל ומוותר עֹל סוִדיות זו כֹלפי "המבֱקש" ,וֹלא תהיה ֹלי כֹלפיהם כֹל טענה או תביעה בֱקשר ֹלכך .ויתור זה
יחייב ֹלאחר מותי את עזבוני ואת באי כוחי החוֱקיים וכֹל מי שבא במֱקומי.
מבוטח 1
חתימה
ותאריך

מבוטח 4
חתימה
ותאריך

מבוטח 3
חתימה
ותאריך

מבוטח 2
חתימה
ותאריך

יג .הרחבות ונספחים
האם נִדרש כיסוי ביטוחי ֹלעבוִדות חוץ?

כן ,אם כן נא ֹלמֹלא את השאֹלות ֹלהֹלן:

ֹלא

 .1נא פרט את סוג העבוִדות המבוצעות עֹל יִדך:
 .2היֱקף עבוִדות חוץ בשנה ֱקֹלנִדרית אחרונה:
 .3האם מתבֱקש כיסוי כוֹלֹל הרחבה ֹלחבות מוצר?

ֹלא

כן

 .4האם מתבֱקש כיסוי כוֹלֹל הרחבה ֹלחבות מֱקצועית?

ֹלא

כן

יִד .פירוט כיסויי הביטוח הנִדרשים ,תיאור וסכומי הביטוח
פרֱק

פרֱק  - 1אש מורחב

סכום ביטוח

הכיסוי

תיאור

מבנה
תכוֹלה
ציוִד
מֹלאי
מֹלאי הצהרתי
מערכות אֹלֱקטרוניות
מחשב נייִד
רעיִדת אִדמה

ֹלא

כן

נזֱקי טבע

ֹלא

כן

שבר שמשות
שחזור מסמכים
ִדמי שכירות

ט(05.2011) 510110001 .

פריצה  -עֹל בסיס כיסוי מֹלא
פריצה  -עֹל בסיס נזֱק ראשון
השֹלמה ֹלכה"ס
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יִד .פירוט כיסויי הביטוח הנִדרשים ,תיאור וסכומי הביטוח  -המשך
פרֱק

פרֱק 2א'  -אובִדן רווחים

הכיסוי

תיאור

סכום ביטוח

תֱקופת שיפוי
רווח גוֹלמי
הוצאות ֱקבועות
רווח נֱקי
הוצאות הכנת תביעה

פרֱק 2ב'  -אובִדן הכנסה

אובִדן הכנסה פיצוי יומי

פרֱק  - 3הרחב נזֱקי טרור

הרחב נזֱקי טרור עֹל בסיס כיסוי מֹלא

אפשרות  500 :1ש"ח ֹליום
אפשרות  1,000 :2ש"ח ֹליום
אפשרות  1,500 :3ש"ח ֹליום
אפשרות  2,500 :4ש"ח ֹליום
ֹלא

כן

רכוש

ֹלא

כן

אובִדן רווחים/הכנסות

ֹלא

כן

רכוש ואובִדן רווחים/הכנסות

הרחב נזֱקי טרור עֹל בסיס נזֱק ראשון

רכוש
אובִדן רווחים/הכנסות
רכוש ואובִדן רווחים/הכנסות

פרֱק  - 4סחורה בהעברה
)יש ֹלמֹלא שאֹלות מתאימות
ֹלפרֱק  4בסעיף יב' (1
פרֱק  - 5כספים
)יש ֹלמֹלא שאֹלות מתאימות
ֹלפרֱק  5בסעיף יב' (2
פרֱק  - 6שבר מכני
)יש ֹלמֹלא שאֹלות מתאימות
ֹלפרֱק  6בסעיף יב' (3

גבוֹל אחריותֹ :להעברה אחת
ֹלתֱקופת הביטוח
מחזור העברות שנתי
מזומנים ,שטרות ושיֱקים
שטרות ושיֱקים בֹלבִד
מזומנים בֹלבִד
ערך המכונות/ציוִד
אובִדן רווחים משבר מכני
תֱקופת שיפוי
ֱקֹלֱקוֹל סחורה משבר מכני

פרֱק  - 7ציוִד אֹלֱקטרוני
)יש ֹלמֹלא שאֹלות מתאימות
ֹלפרֱק  7בסעיף יב' (4

ערך הציוִד האֹלֱקטרוני
מחשבים נייִדים
שחזור נתונים ותוכנה
אובִדן רווחים מציוִד אֹלֱקטרוני
תֱקופת שיפוי

פרֱק  - 8חבות מעביִדים

גבוֹל אחריותֹ :למֱקרה
ֹלתֱקופה
מספר עובִדים :מנהֹלה
ייצור
שכ"ע :מנהֹלה
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יִד .פירוט כיסויי הביטוח הנִדרשים ,תיאור וסכומי הביטוח  -המשך
פרֱק

פרֱק  - 9חבות כֹלפי צִד ג'
)יש ֹלמֹלא שאֹלות מתאימות
ֹלפרֱק  9בסעיף יב' (5

הכיסוי

תיאור

סכום ביטוח

גבוֹל אחריותֹ :למֱקרה
ֹלתֱקופה
מספר אתרים:
גבוֹל אחריות  -אחריות בעֹלי מוסכים

פרֱק  - 10חבות מוצר
)יש ֹלמֹלא שאֹלות מתאימות
ֹלפרֱק  10בסעיף יב' (6

גבוֹל אחריותֹ :למֱקרה
ֹלתֱקופה
מחזור מכירות שנתי בישראֹל
מחזור מכירות שנתי בארה"בֱ/קנִדה
מחזור מכירות שנתי בשאר העוֹלם
גבוֹל אחריות  -הוצאות השבת מוצרים

פרֱק  - 11אחריות מֱקצועית
)יש ֹלמֹלא שאֹלות מתאימות
ֹלפרֱק  11בסעיף יב' (7
פרֱק  - 13תאונות אישיות
)יש ֹלמֹלא שאֹלות מתאימות
ֹלפרֱק  13בסעיף יב' (8

גבוֹל אחריותֹ :למֱקרה
ֹלתֱקופה
מחזור מכירות ושרותים שנתי
סכום ביטוח מוות
סכום ביטוח נכות
פיצוי שבועי

הרחבות ונספחים
עבוִדות חוץ
)יש ֹלמֹלא שאֹלות בסעיף יג'(

גבוֹל אחריותֹ :למֱקרה
ֹלתֱקופה

טו .הצהרות
אני מצהיר בזה כי כֹל תשובותיי הנ"ֹל מֹלאות ונכונות ,וכי ֹלא העֹלמתי עובִדות או פרטים מהותיים כֹלשהם המתייחסים ֹלהערכת הסיכון ע"י המבטח .מוסכם בזאת כי הצעה זאת
תהווה בסיס ֹלחוזה הביטוח ביני ובין מגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ )ֹלהֹלן" :המבטח"( .יִדוע ֹלי כי השאֹלות המופיעות בטופס ההצעה ייחשבו כעניין מהותי עֹל פי הוראות סעיף ֹ 6לחוֱק
חוזה הביטוח התשמ"א .1981
אני הח"מ מאשר בזאת שהמיִדע המבוֱקש שמסרתי במסגרת הצעה זו נמסר מרצוני ובהסכמתי .המיִדע והנתונים שמסרתי וכֹל עִדכון שֹלהם יישמרו במאגרי המיִדע שֹל המבטח
וישמשו ֹלבחינת ההצעהֹ ,להוצאת פוֹליסותֹ ,לניהוֹל השוטף שֹל תיֱק הביטוחֹ ,למתן שירותים במסגרת פוֹליסת הביטוח וֹלִדיוור ישיר וֹליצירת ֱקשר ֹלמתן מיִדע ֹלמבוטח בֱקשר עם
מתן השירותים בהתאם ֹלפרטים שניתנו עֹל יִדי המבוטח .אני מסכים כי הפרטים שמסרתי ימסרו ֹלסוכן הביטוח שֹלי .אם המבטח יארגן את פעיֹלותו במסגרת תאגיִד אחר או יתמזג
עם גוף אחר ,הוא יהיה זכאי ֹלהעביר ֹלתאגיִד החִדש העתֱק מן המיִדע שנאגר אוִדותיי ובֹלבִד שתאגיִד זה יֱקבֹל עֹל עצמו כֹלפי את הוראות הצהרה זו.
יִדוע ֹלי שהביטוח יכנס ֹלתוֱקפו אך ורֱק ֹלאחר שטופס ההצעה יאושר בחתימת המבטח.

תאריך

חתימה
וחותמת

שם
החותם

טז .הסכמה ֹליצירת ֱקשר עם המבוטח )רשות(
אני הח"מ מסכים כי פרטי הֱקשר שמסרתי במסגרת ההצעה ישמש ֹלצורך עִדכוני בִדיוור ישיר אוִדות כיסויים ביטוחיים ומוצרים או שירותים פיננסיים ואחרים וֹלפנייה בהצעה
ֹלרכישתם מטעם המבטח ו/או חברות מ"ֱקבוצת מגִדֹל" )גופים וחברות בשֹליטת מגִדֹל אחזֱקות ביטוח ופיננסיים בע"מ( ו/או גורם מטעמן ,באמצעות המבטח ו/או מי מטעמה,
ֹלרבות חברות מֱקבוצת מגִדֹל ו/או באמצעות סוכן הביטוח ו/או המשווֱק ו/או היועץ הפנסיוני שֹלי .אני מסכים כי עִדכונים ומיִדע כאמור ישוגר אֹלי אף באמצעות פֱקסימיֹליה,
מערכת חיוג אוטומטי ,הוִדעה אֹלֱקטרונית ,הוִדעת מסר ֱקצר או כֹל אמצעי תֱקשורת אחר .אם ֹלא אהיה מעוניין במיִדע או פנייה כאמור אוכֹל ֹלהוִדיע עֹל כך ֹלמבטח בכֹל עת.
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