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EXTRA(274 ענף) "טופס הצעה לביטוח " לחבר מושב
נא למלא הצעה זו בדייקנות ובשלמות. כל הרשום בה מהווה בסיס לחוזה הביטוח וחלק בלתי נפרד ממנו.

לתשומת לב המציע/ה/המועמד/ת לביטוח*:

אין להצעת הביטוח תוקף עד אשר נתקבלה ואושרה בכתב על ידי המבטח

אנא הקפד על מילוי פרטים מדויק. אי דיוק בפרטים עלול להיחשב כאי עמידה בחובת הגילוי על פי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק חוזה הביטוח") 
ולהקטין את תגמולי הביטוח, בכפוף להוראות החוק, ובמגבלותיו.

כל הפרטים והתנאים בהצעה זו כפופים לפרטים ולתנאים האמורים בפוליסת EXTRA לחבר מושב, ברת תוקף בעת החתימה על הצעה זו, אלא אם צוין במפורש 
אחרת.

כל הסכומים בהצעה זו נקובים  בש"ח אלא אם צוין במפורש אחרת.

* בכל מקום בו מצוין לשון זכר הכוונה ללשון נקבה ו/או זכר כאחד, ולהפך. כל האמור בהצעת הביטוח בלשון יחיד אף ברבים משמע, וכן להפך.

 פרטי סוכן

מס' פוליסה (לשימוש החברה) אשכול מס' סוכן שם סוכן

 פרטי המציע   

דואר אלקטרוני מספר ת"ז/ח"פ שם פרטי  ושם משפחה

טלפון נייד מיקוד עיר מספר רחוב

 תקופת הביטוח
  גביה רגילה      הוראת קבע      מס' תשלומים: ________ וכל תקופה 

כרטיס אשראי מסו ג: ____________________   תוקף כרטיס: _____________ נוספת 
מספר כרטיס:_______________________________ מס' תשלומים: _________שאבקש   ותאושר ע"י  עד תאריך (חצות) מתאריך

אופן תשלום הפרמיה המבטח

 עבר ביטוחי וניסיון תביעות
תשומת לב המועמד לביטוח מופנית לכך כי עפ"י הוראות סעיף 6 לחוק חוזה הביטוח כל השאלות בפרק זה יחשבו כעניין מהותי.

אם היית מבוטח בשלוש השנים האחרונות בפוליסה כל שהיא לביטוח פעילות עסקית בתחום  המשק, ענפי חקלאות בתחום המשק, חבויות, או פוליסת דירה?    1

  לא          כן
אם כן, ציין באיזה חברות ביטוח ומספרי פוליסות, כמו כן ציין שמות סוכני ביטוח: 2

סוכן ביטוח שם מבטח שנה

  לא          כן האם הגשת תביעה כל שהיא תחת אחת מהפוליסות הנ"ל? 3

תאריך הנזק גובה הפיצויים ששולמו סוג הנזק

האם חברת ביטוח כל שהיא ב- 3 השנים האחרונות:: 4

א. דחתה את הצעתך לביטוח?    לא       כן, פרט:
ב. ביטלה הפוליסה תוך כדי תקופת הביטוח?     לא       כן, פרט:     .

ג. סירבה לחדשה?     לא       כן, פרט:      .
ד. דרשה הגדלת דמי ביטוח ב- 3 השנים האחרונות?    לא       כן, פרט:

ה. התנתה את עשיית הביטוח בתנאים מיוחדים ב – 3 השנים האחרונות?      לא       כן, פרט:
האם ויתרת לצד שלישי כלשהו על זכותך לתבוע במקרה נזק בחמש השנים האחרונות?     לא       כן, פרט: 5

האם ידוע לך על אירוע העלול לשמש בסיס או עילה לתביעה נגדך בקשר לכיסויים המבוקשים בפוליסה זו?    לא       כן, פרט:  6

Dummy TextDummy Text
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 פרק א'- פעילות עסקית בתחום המשק (שאינו חלק מבית המגורים)   כן    לא
תשומת לב המועמד לביטוח מופנית לכך כי עפ"י הוראות סעיף 6 לחוק חוזה הביטוח תיאור הפרטים בכל סעיף לפרק זה יחשב כעניין מהותי.

סכום ביטוח שטח במ"ר מס' יחידות תאור הרכוש

סככות-מבנה בלבד

סככות-תכולה

מחסנים-מבנה בלבד

מחסנים-תכולה
בנוסף למספר היחידות, יש לפרט:

 תיאור  המבנה/ים: (ממה הוא/הם בנוי/ים) ______________1. 
____________________________________________ מבנים מושכרים לאחרים-מבנה בלבד

 השימוש בו/בהם: _______________________________2. 
3. גודל המבנה/ים: _______________________________

מבנים מושכרים לאחרים-אובדן שכ"ד לשנה
בנוסף למספר היחידות, יש לתאר את המבנה (ממה הוא בנוי)

צימרים-מבנה בלבד
היש בריכה לשימוש אורחי הצימר?      כן     לא

צימרים-תכולה

בית אריזה-מבנה ציוד ומלאי

 הרחבים לפרק א' בתוספת דמי ביטוח
גבול אחריות סוג ההרחב כן  / לא

תשתיות על בסיס נזק ראשון
פריצה ושוד על בסיס נזק ראשון

הגדלת גבול אחריות מעל 250,000 ש"ח כפופה לקבלת אישור המבטח מראש 
ובכתב

(בכפוף לנקיטת אמצעים להקלת הסיכון)
תוספות לרכוש המבוטח

השבת סכום ביטוח לקדמותו
נזק תוצאתי לתוצרת חקלאית בקירור על בסיס נזק ראשון

(בכפוף לנקיטת אמצעים להקלת הסיכון)
הרחב ליחידות אירוח (צימרים)
הפסד הכנסות ליחידות אירוח

עד לסך של 500 ש"ח ליום לתקופת ההשכרה בפועל של יחידת האירוח ולא יותר 
מסכום של 40,000 ש"ח למקרה ביטוח ובמשך כל תקופת הביטוח.

אם כן, תקופת שיפוי מבוקשת בחודשים: 
אובדן הכנסה

12       9       6        3 
סחורה בהעברה על בסיס נזק ראשון

(בכפוף לנקיטת אמצעים להקלת הסיכון)

 השתתפויות עצמיות
השתתפות עצמית: 10% מהנזק מינימום  2,000 ש"ח

הגדלת השתתפות עצמית מינימאלית לסך  5,000 ש"ח  - הנחה    10% כן     לא    

הגדלת השתתפות עצמית מינימאלית לסך  7,500 ש"ח  - הנחה    20% כן     לא 

 פירוט אמצעי בטיחות/מיגון בתחום המשק המוצע לביטוח:
תשומת לב המועמד לביטוח מופנית לכך כי עפ"י הוראות סעיף 6 לחוק חוזה הביטוח תיאור הפרטים בכל סעיף לפרק זה יחשב כעניין מהותי.

נגד סיכוני אש
1. מטפים     אין    יש  כמות: ___________          סוג מטפים: _______________

2. ברזי שריפה    אין    יש    כמות: ________________
3. גלאי עשן     אין    יש     האם מחוברים למוקד?   לא    כן            לשירותי כבאות?   לא    כן  

4.  מתזים     אין    יש    כמות: ________________
5. האם נערכה במקום ביקורת שרותי כבאות?   לא    כן    אישור מכבי אש בתוקף?  לא    כן  

האם נתגלו ממצאים שליליים כלשהם?  לא    כן   פרט/י: __________________________________________________________  
לתשומת לב,

המבטח רואה בקיומו של אישור שירותי כבאות תקף מידע מהותי שהמבוטח חייב לגלות לו לצורך הערכת הסיכון. אם במהלך תקופת הביטוח יפוג תוקף האישור או 
אם נערכה בקורת שירותי כבאות במהלך תקופת הביטוח ורשויות הכיבוי דרשו דרישות נוספות (להלן: “החמרת הסיכון"), על המבוטח להודיע על כך מיידית למבטח.
אם לא יודיע המבוטח למבטח על נסיבות החמרת הסיכון ואירע מקרה הביטוח, יהא המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את חבותו, הכל בכפוף להוראות 

החוק, ובמגבלותיו.

Dummy Text
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 נגד סיכוני פריצה
6. במבנים המושכרים לאחרים, נא, פרט: 

א. האם יש סורגים?  כן    לא
ב. דלתות המבנים עשויות מ:

7. בצימרים, נא לפרט:  
א. האם יש סורגים?  כן    לא

ב. דלתות המבנים עשויות מ:
8. מערכת אזעקה  כן    לא

אם כן:    מגינה על כל הפתחים והחלונות    מרחבית עם גלאי נפח, הותקנה ע"י: __________________________________________________
 מערכת אזעקה מחוברת למוקד   קווי    אלחוטי   חייגן לטלפון ל ________________ מנויים.

9. שמירה קבועה   כן    לא, פרט:
הגנות אחרות

מפני נזקי שיטפון
 האם קיים בסביבה מקור מים העלול לגרום לשיטפון? (ואדי, תעלה, נהר וכד')  לא    כן , אם כן, נא פרט: ________________________________10. 

_____________________________________________________________________________________________________________

 פרק ב'- ענפי חקלאות בתחום  המשק   כן    לא
גבול אחריות כללי לפרק ב' – 4,000,000 ש"ח למקרה ביטוח.

תשומת לב המועמד לביטוח מופנית לכך כי עפ"י הוראות סעיף 6 לחוק חוזה הביטוח תיאור הפרטים בכל סעיף לפרק זה יחשב כעניין מהותי.

 לולים
סה"כ גבול אחריות גבול אחריות למ"ר שטח במ"ר סוג לול מס'

לולים רגילים – מבנים ציוד ואספקה  1

לולים רגילים – ביטוח עופות 2

לולים מאולצים וחושך – מבנים, ציוד ואספקה  3

לולים מאולצים וחושך – ביטוח עופות 4

לולים מבוקרים – מבנים ציוד ואספקה 5

לולים מבוקרים – ביטוח עופות  6

מדגרות – מבנים, ציוד ואספקה  7

מדגרות – ביטוח עופות 8

 הרחבים לפרק ב' בתוספת דמי ביטוח
גבול אחריות סוג ההרחב כן  / לא

נזקי בהלה לבעלי כנף על בסיס נזק ראשון ובכפוף לכפל השתתפות עצמית מינימאלית
נזק תאונתי לעופות בלולים מאולצים חושך ומבוקרים על בסיס נזק ראשון ובכפוף לכפל 

השתתפות עצמית מינימאלית (בכפוף לנקיטת אמצעים להקלת הסיכון).
נזק תאונתי לעופות במדגרות על בסיס נזק ראשון ובכפוף לכפל השתתפות עצמית 

מינימאלית (בכפוף לנקיטת אמצעים להקלת הסיכון).
תוספות לרכוש המבוטח

אחריותו של המבטח על פי הרחב זה לא תעלה על סכום המקביל ל-10% מסכומי הביטוח 
המפורטים לכל סעיף, אך בכל מקרה לא יותר מ-1,000,000 ש"ח בסה"כ.

השבת גבול אחריות/סכום ביטוח לקדמותו
גז קירור

 השתתפויות עצמיות
השתתפות עצמית: 10% מהנזק מינימום 2,000 ש"ח

הגדלת השתתפות עצמית מינימאלית לסך 5,000 ש"ח  - הנחה    10% כן     לא    

הגדלת השתתפות עצמית מינימאלית לסך 7,500 ש"ח  - הנחה    20% כן     לא 
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 בעלי חיים ורכוש חקלאי המוצעים לביטוח
תשומת לב המועמד לביטוח מופנית לכך כי עפ"י הוראות סעיף 6 לחוק חוזה הביטוח תיאור הפרטים בכל סעיף לפרק זה יחשב כעניין מהותי.

גבול אחריות שטח במ"ר/ מס' ראשים סוג הרכוש כן  / לא מס'

שטח מתבנים (גבול אחריות מירבי למבנה מתבן ותכולתו 200,000 ש"ח) 1
קש וחציר במשק (מוגבל ל-50,000 ש"ח שווי מערום אחד)  2

רפתות ודירים- מבנה ציוד ואספקה (גג רגיל / גג נפתח)  3
אורוות – מבנים, ציוד ואספקה  4

מכון חליבה – מבנה, ציוד ואספקה  5
חלב במיכל חלב  6

אם כן, יש לציין את מכסת  ביטוח איכות חלב גולמי
החלב של המועמד לביטוח  (בכפוף לנקיטת אמצעים להקלת הסיכון) 7

בליטרים: _________ליטר
מס' ראשי בקר לפיטום (כולל עגלות ועגלים)  8

מס' ראשי בקר (כולל עגלות ועגלים) 9
מס' סוסים (עד לגבול אחריות מיוחד של 15,000 ש"ח) 10

מס' ראשי צאן (כולל שגרים) 11
מס' כוורות 12

מס' כוורות – הרחבה לגניבה 13
מכון רדייה – מבנים, ציוד ואספקה 14

 השתתפויות עצמיות
השתתפות עצמית מכל נזק:  10% מהנזק מינימום 2,000 ש"ח

הגדלת השתתפות עצמית מינימאלית לסך 5,000 ש"ח  - הנחה    10% כן     לא    

הגדלת השתתפות עצמית מינימאלית לסך 7,500 ש"ח  - הנחה    20% כן     לא 

 גידולי שדה ומטעים – מבנים, ציוד ואספקה
תשומת לב המועמד לביטוח מופנית לכך כי עפ"י הוראות סעיף 6 לחוק חוזה הביטוח תיאור הפרטים בכל סעיף לפרק זה יחשב כעניין מהותי.

מס' דונמים  כן  / לא
שטח זרוע גידולי שדה – בעל

שטח זרוע גידולי שדה - שלחין 

מטעי בננות

מטעי הדרים

מטעי תמרים

מטעי זיתים

כרמים

מטעים אחרים מכל סוג

 השתתפויות עצמיות:
השתתפות עצמית מכל נזק:  10% מהנזק מינימום 2,000 ש"ח

הגדלת השתתפות עצמית מינימאלית לסך  5,000 ש"ח  - הנחה    10% כן     לא    
הגדלת השתתפות עצמית מינימאלית לסך 7,500 ש"ח  - הנחה    20% כן     לא 

Dummy Text
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 גידולי שדה ומטעים – ביטוח שדות ומטעים על פריים
תשומת לב המועמד לביטוח מופנית לכך כי עפ"י הוראות סעיף 6 לחוק חוזה הביטוח תיאור הפרטים בכל סעיף לפרק זה יחשב כעניין מהותי.

גבול אחריות כללי גבול אחריות לדונם מס' דונמים סוג הגידול

תבואות וגרעינים –  בעל     שלחין

חציר מכל הסוגים

גידולי שדה אחרים –  בעל     שלחין

בננות  -   מניב       לא מניב

תמרים -   מניב       לא מניב

הדרים -   מניב       לא מניב

אבוקדו -   מניב       לא מניב

כרמי זית וענבים -   מניב       לא מניב

נשירים אחרים -   מניב       לא מניב

 השתתפויות עצמיות:

השתתפות עצמית מכל נזק:  10% מהנזק מינימום 2,000 ש"ח
הגדלת השתתפות עצמית מינימאלית לסך 5,000 ש"ח  - הנחה    10% כן     לא    

הגדלת השתתפות עצמית מינימאלית לסך 7,500 ש"ח  - הנחה    20% כן     לא 

 הרחבים מיוחדים לפרק ב' – על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לסעיף ביטוח חסר
גבול אחריות סוג ההרחב כן  / לא

פריצה, שוד או ניסיון לבצעם
הגדלת גבול אחריות מעל 150,000 ש"ח כפופה לקבלת אישור המבטח מראש

סחורה בהעברה (בכפוף לנקיטת אמצעים להקלת הסיכון)

נזק תוצאתי לתוצרת חקלאית בקירור

אך ורק אם נרכש הרחב פריצה, שוד או ניסיון לבצעם: גניבה פשוטה
בכפוף להשתתפות עצמית מיוחדת הנקובה ברשימה, ובכל מקרה, לפחות בגובה כפל 

ההשתתפות העצמית הרגילה לנזקי פריצה.

תשתיות

3X  לחודש ____________ ש"ח מערכת סולארית כולל אובדן רווחים למערכת סולארית לתקופת שיפוי של 3 חודשים

 ההקטנת/הגדלת גבול אחריות לפרק ב'
% תוספת % הנחה מס'

5% הגדלת גבול אחריות ל- 4,500,000 ש"ח  5% הקטנת גבול אחריות ל-3,500,000 ש"ח  1
10% הגדלת גבול אחריות ל-5,000,000 ש"ח  7.5% הקטנת גבול אחריות ל- 3,000,000 ש"ח 2
15% הגדלת גבול אחריות ל- 5,500,000 ש"ח  10% הקטנת גבול אחריות ל- 2,500,000 ש"ח 3
20% הגדלת גבול אחריות ל- 6,000,000 ש"ח   12.5% הקטנת גבול אחריות ל- 2,000,000 ש"ח 4

 פירוט אמצעי בטיחות/מיגון הרכוש המוצע לביטוח בפרק ב':
תשומת לב המועמד לביטוח מופנית לכך כי עפ"י הוראות סעיף 6 לחוק חוזה הביטוח תיאור הפרטים בכל סעיף לפרק זה יחשב כעניין מהותי.

נגד סיכוני אש
1. מטפים     אין    יש  כמות: ___________          סוג מטפים: _______________

2. ברזי שריפה    אין    יש    כמות: ________________
3. גלאי עשן     אין    יש     האם מחוברים למוקד?   לא    כן            לשירותי כבאות?   לא    כן  

 מתזים     .4 אין    יש    כמות: ________________
5. האם נערכה במקום ביקורת שרותי כבאות?   לא    כן    אישור מכבי אש בתוקף?  לא    כן  

האם נתגלו ממצאים שליליים כלשהם?  לא    כן   פרט/י: __________________________________________________________  

לתשומת לב,
המבטח רואה בקיומו של אישור שירותי כבאות תקף מידע מהותי שהמבוטח חייב לגלות לו לצורך הערכת הסיכון. אם במהלך תקופת הביטוח יפוג תוקף האישור או 
אם נערכה בקורת שירותי כבאות במהלך תקופת הביטוח ורשויות הכיבוי דרשו דרישות נוספות (להלן: “החמרת הסיכון"), על המבוטח להודיע על כך מיידית למבטח.
אם לא יודיע המבוטח למבטח על נסיבות החמרת הסיכון ואירע מקרה הביטוח, יהא המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את חבותו, הכל בכפוף להוראות 

החוק, ובמגבלותיו.

Dummy TextDummy Text



300201050 | מהדורת מרץ 2019 | דף 6 מתוך 10 הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 וקבלת קהל: 3455* / 03-7332222 ׀ רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל

ביטוח כללי
מרכז קשרי לקוחו ת 

infom@fnx.co.il משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 5345433 ׀

 נגד סיכוני פריצה
6. במבנים המושכרים לאחרים, נא, פרט: 

א. האם יש סורגים?  כן    לא
ב. דלתות המבנים עשויות מ:

7. בצימרים, נא לפרט:  
א. האם יש סורגים?  כן    לא

ב. דלתות המבנים עשויות מ:
8. מערכת אזעקה  כן    לא

אם כן:    מגינה על כל הפתחים והחלונות    מרחבית עם גלאי נפח, הותקנה ע"י: __________________________________________________
 מערכת אזעקה מחוברת למוקד   קווי    אלחוטי   חייגן לטלפון ל ________________ מנויים.

9. שמירה קבועה   כן    לא, פרט:

הגנות אחרות
מפני נזקי שיטפון

10. האם קיים בסביבה מקור מים העלול לגרום לשיטפון? (ואדי, תעלה, נהר וכד')  לא    כן , אם כן, נא פרט: 

 פרק ג' - שבר מכני   כן    לא
תשומת לב המועמד לביטוח מופנית לכך כי עפ"י הוראות סעיף 6 לחוק חוזה הביטוח תיאור הפרטים בכל סעיף לפרק זה יחשב כעניין מהותי.

ע"ס – ש"ח שבר מכני – פרוט ציוד מס'

1

2

3

4

ן    לא פרק ד' - ציוד אלקטרוני   כן
תשומת לב המועמד לביטוח מופנית לכך כי עפ"י הוראות סעיף 6 לחוק חוזה הביטוח תיאור הפרטים בכל סעיף לפרק זה יחשב כעניין מהותי.

ע"ס – ש"ח ציוד אלקטרוני – פרוט ציוד מס'

1

2

3

4

הרחב בתוספת פרמיה

שיחזור נתונים ותוכנה מנזק פיזי לחומרה    כן    לא

גבול אחריות: _________________________ ש"ח 

ן    לא    כ  פרק ה' - כספים 
תשומת לב המועמד לביטוח מופנית לכך כי עפ"י הוראות סעיף 6 לחוק חוזה הביטוח תיאור הפרטים בכל סעיף לפרק זה יחשב כעניין מהותי.

סכום 

כספים בקופה 1

כספים בהעברה 2

 פרק ו' - אחריות כלפי צד שלישי     כן    לא
גבולות אחריות: 4,000,000 ש"ח למקרה ביטוח.   4,000,000 ש"ח  סה"כ לתקופת הביטוח

ביטוח צד ג' – פרק א' –  פעילות עסקית בתחום המשק  כן    לא    1

הרחב בתוספת פרמיה להשכרת מבנים   כן    לא      מס' מבנים: ________  2
תיאור המבנה/ים (ממה הוא/הם בנוי/ים): _________________________________  השימוש במבנה/ים: ______________________________

הרחב בתוספת פרמיה לצימר  כן    לא       מס' צימרים: _______________     היש בריכה לשימוש אורחי הצימר?  כן    לא   3

הרחבים בתוספת פרמיה בגין פרק ב' (ענפי חקלאות בתחום  המשק)   כן    לא     4

הרחב בתוספת פרמיה בגין בקר ו/או צאן במרעה  כן    לא    5

הרחב בתוספת פרמיה למערכת סולארית  כן    לא: (מס' מערכות) ____________   6

הרחב בתוספת פרמיה בגין אחזקת סוס  כן    לא      מס' הסוסים______________  7

הרחב בתוספת פרמיה בגין כוורות  כן    לא.   מס' כוורות:  _________   8

יש להמציא את כל הפרטים לגבי הפעילות הנעשית בחצר המשק:_______________________________________________________ 9
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השתתפות עצמית

6,000 ש"ח למקרה ביטוח השתתפות עצמית רגילה

3,000 ש"ח למקרה ביטוח חדרי אירוח

470 ש"ח למקרה ביטוח השתתפות עצמית לבית / גינה

10% מהנזק מינימום 12,500 ש"ח השתתפות עצמית עדרים במרעה

10% מהנזק מינימום 10,000 ש"ח השתתפות עצמית לנזקי ריסוס ודשן

 פרק ז' - חבות מעבידים     כן    לא
גבול אחריות לנפגע, למקרה ביטוח  וסה"כ לתקופת הביטוח -  20,000,000 ש"ח -    

מספר עובדים קבועים: ___________   מספר עובדים זמניים: ___________  סך הכל מספר עובדים: ___________

תוספת בגין מערכות סולאריות   כן    לא

 פרק ח' - מבנה בית מגורים + תכולת בית המגורים     כן    לא

פרק ח'1 – ביטוח מבנה בית המגורים     כן    לא

 שוכר  המבנה שייך ל ________________________   בעלים  זיקת המציע למבנ ה

המבנה מחולק ליחידות לדיור  לא    כן  אם כן, כמה יחידות דיור: ______________

מבנה בשטח _________________ מ"ר  סה"כ סכום ביטוח: ________________________ 

נזקי מים ונוזלים אחרים למבנה-שרברב שבהסדר סה"כ סכום ביטוח: ________________________ ש"ח 

נזקי מים ונוזלים אחרים למבנה-שרברב פרטי סה"כ סכום ביטוח: ___________________________ ש"ח

האם ברצונך לכלול כיסוי נזקי צנרת עילית ותת קרקעית לבריכת שחיה (הכיסוי, בנוסף לנזקי צנרת למבנה ובאמצעות שרברב פרטי בלבד)  
 כן  לא (בבית פרטי בלבד)

פירוט מיגון הרכוש המוצע לביטוח: 

נגד סיכוני פריצה: 

נגד סיכוני אש:

שעבוד מבנה

מיקוד מספר רחוב סניף לטובת בנק/חברה שעבוד ביטוח המבנה

פרק ח'2 – תכולת בית המגורים תנאי "מקיף"      כן    לא

 שוכר  התכולה שייכת ל ________________________ זיקת המציע לתכולה      בעלים 

נזקי מים ונוזלים אחרים לתכולה-שרברב שבהסדר סה"כ סכום ביטוח: ________________________ ש"ח

נזקי מים ונוזלים אחרים לתכולה-שרברב פרטי סה"כ סכום ביטוח:  __________________________ ש"ח

תכולה,  סה"כ סכום ביטוח: __________________________ ש"ח

תכשיטים מעל 10%:  סה"כ סכום ביטוח: __________________________ ש"ח

 מחשב נייד  סה"כ סכום ביטוח: __________________________ ש"ח 

כספים, תכשיטים, שעונים ודברי ערך בכספת ביתית: 
סכום הכספים (מזומנים) בכספת:__________________________ ש"ח 

סכום תכשיטים, שעונים ודברי ערך בכספת: __________________________ ש"ח 

פירוט להרחב כל הסיכונים לתכשיטים, שעונים ודברי ערך מעל 10% מסכום ביטוח התכולה – בתוספת דמי ביטוח:

תשומת לב המועמד לביטוח מופנית לכך כי עפ"י הוראות סעיף 6 לחוק חוזה הביטוח תיאור הפרטים בכל סעיף לפרק זה יחשב כעניין מהותי.

פירוט מיגון הרכוש המוצע לביטוח: __________________________
נגד סיכוני פריצה: __________________________

נגד סיכוני אש: __________________________

אמצעי מיגון נוספים לביטוח התכולה כנגד סיכוני פריצה וגניבה
על המבוטח לוודא ולהקפיד על התקנתם והפעלתם המלאה של אמצעי המיגון להקלת הסיכון כמפורט להלן בהצעה זו, בסוף פרק זה.

הפתחים והחלונות מוגנים כדלקמן: דלתות: __________________________ חלונות: __________________________
פתחים אחרים: __________________________

הגנות נוספות: פרט:__________________________
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  סה"כ מצלמות. פרט 1. ____________________________  2. ______________________________

  סה"כ פרוות

  סה"כ תמונות וחפצי אומנות

  סה"כ בולים, מטבעות, מדליות

  סה"כ כלי נגינה

סה"כ סכום ביטוח: _________________ ש"ח 

ביטוח אופניים  כן    לא    סכום ביטוח: _________________ ש"ח   דגם: _________________

לתשומת לב המבוטח: גבול אחריות המבטח לביטוח אופניים בביטוח כלפי צד ג' לא יעלה על 1,500,000 ש"ח.

סה"כ סכום ביטוח: _________________ ש"ח 

מגורי עובדים ותכולתם:_____________________________________   סה"כ סכום ביטוח: _________________ ש"ח

 הערכה

מצ"ב הערכה מיום ___________________ של _____________________ לגבי 

 תכשיטים ושעונים מעל 10% מסכום ביטוח התכולה _______________________   תכולה _________________________

 כיסוי בפני רעידת אדמה למבנה בית המגורים 
.אני לא מעוניין לרכוש כיסוי כנגד סיכון רעידת אדמה למבנה בית המגורים

ידוע לי, כי בעקבות החלטתי לא לרכוש כיסוי כנגד סיכון רעידת אדמה למבנה בית המגורים, לא אהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין נזק שיארע למבנה בית המגורים, 
לרבות צמודותיו המבוטחים במסגרת מבנה בית המגורים), כתוצאה מרעידת אדמה.

ידוע לי כי החלטתי זו לא לרכוש כיסוי רעידת אדמה למבנה בית המגורים תישאר בתוקפה אך ורק עד תום תקופת הביטוח של פוליסה זו. ידוע לי כי אם הפוליסה 
תחודש היא תכלול כיסוי רעידת אדמה למבנה בית המגורים, אלא אם אודיעכם אחרת בחתימתי המפורשת בהצעה לביטוח או בנספח לויתור על כיסוי רעידת אדמה.
ברצוני לרכוש כיסוי כנגד סיכון רעידת אדמה למבנה בית המגורים עם השתתפות עצמית של 10% מסכום הביטוח במקרה של רעידת אדמה, בתמורה לפרמיה  

בשיעור של 0.1% מסכום הביטוח של פרק מבנה בית המגורים.
ברצוני לרכוש כיסוי כנגד סיכון רעידת אדמה למבנה בית המגורים עם השתתפות עצמית של 5% מסכום הביטוח במקרה של רעידת אדמה, בתמורה לפרמיה  

בשיעור של 0.2% מסכום הביטוח של פרק מבנה בית המגורים.
ברצוני לרכוש כיסוי כנגד סיכון רעידת אדמה למבנה בית המגורים עם השתתפות עצמית של 2% מסכום הביטוח במקרה של רעידת אדמה, בתמורה לפרמיה  

בשיעור של 0.3% מסכום הביטוח של פרק מבנה בית המגורים.

ידוע לי כי בחירתי מתייחסת לכלל מבני הדירה במידה ובוטחו בפוליסה זו.

✗
חתימת המועמד לביטוח שם משפחה שם פרטי תאריך

 כיסוי בפני רעידת אדמה לתכולת בית המגורים   
.אני לא מעוניין לרכוש כיסוי כנגד סיכון רעידת אדמה לתכולת בית המגורים

ידוע לי, כי בעקבות החלטתי לא לרכוש כיסוי כנגד סיכון רעידת אדמה לתכולת בית המגורים, לא אהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין נזק שיארע לתכולת בית 
המגורים, כתוצאה מרעידת אדמה.

ידוע לי כי החלטתי זו לא לרכוש כיסוי רעיד אדמה לתכולת בית המגורים תישאר בתוקפה אך ורק עד תום תקופת הביטוח של פוליסה זו. ידוע לי כי אם הפולי־
סה תחודש היא תכלול כיסוי רעידת אדמה לתכולת בית המגורים, אלא אם אודיעכם אחרת בחתימתי המפורשת בהצעה לביטוח או בנספח לויתור על כיסוי 

רעידת אדמה.
ברצוני לרכוש כיסוי כנגד רעידת אדמה לתכולת בית המגורים עם השתתפות עצמית של 10% מסכום הביטוח במקרה של רעידת אדמה, בתמורה לפרמיה  

בשיעור של 0.1% מסכום הביטוח של פרק תכולת בית המגורים.
ברצוני לרכוש כיסוי כנגד רעידת אדמה לתכולת בית המגורים עם השתתפות עצמית של 5% מסכום הביטוח במקרה של רעידת אדמה, בתמורה לפרמיה  

בשיעור של 0.2% מסכום הביטוח של פרק תכולת בית המגורים.
ברצוני לרכוש כיסוי כנגד רעידת אדמה לתכולת בית המגורים עם השתתפות עצמית של 2% מסכום הביטוח במקרה של רעידת אדמה, בתמורה לפרמיה  

בשיעור של 0.3% מסכום הביטוח של פרק תכולת בית המגורים.

ידוע לי כי בחירתי מתייחסת לכלל תכולות הדירה במידה ובוטחו בפוליסה זו.

✗
חתימת המועמד לביטוח שם משפחה שם פרטי תאריך

 הצהרת הסוכן
אני מצהיר בזאת כי הסברתי למבוטח את האפשרויות העומדות בפניו ואת משמעות החלטתו.

✗
חתימת הסוכן שם פרטי ומשפחה תאריך
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 נזקי מים ונוזלים אחרים
סכום ביטוח:___________________ש"ח    

ללא כיסוי נזקי מים ונוזלים אחרים למבנה 

ללא כיסוי נזקי מים ונוזלים אחרים לתכולה  

כולל כיסוי נזקי מים ונוזלים אחרים למבנה 

כולל כיסוי נזקי מים ונוזלים אחרים לתכולה  

בחירת אפשרות התיקון במקרה של נזקי מים ונוזלים אחרים : המועמד לביטוח רשאי לבחור את האפשרות הרצויה לו מבין אלה : 

 1.  תיקון הנזק ייעשה באמצעות שרברב שבהסדר, הנבחר על ידי המבוטח  מתוך רשימת שרברבים שבהסדר, המוסכמים על המבטח (להלן: "שרברב שבהסדר") 


תגמולי הביטוח בחלופה זו ישולמו בכפוף להשתתפות עצמית.

2.  תיקון הנזק ייעשה באמצעות  שרברב לבחירת המבוטח.  

תגמולי הביטוח  החלופה זו ישולמו אך  ורק לאחר בדיקת הנזק על ידי נציג המבטח טרם ביצוע התיקון ובכפוף לאישורו.

 הצהרת המועמד לביטוח
ידוע לי כי אם בחרתי באפשרות 1 לעיל , זכותי לבחירת שרברב הוגבלה לשרברב בהסדר.

✗
חתימת המועמד לביטוח שם פרטי ומשפחה תאריך

 דרישות לאמצעי מיגון נגד פריצה בבתי מגורים 
תכשיטים מעל 100,000 ש"ח:

כל התכשיטים שאינם ענודים, ימצאו בכספת נסתרת מעוגנת או מבוטנת בהתאם למפרט, כמצוין להלן, ואולם התנאה זו לא תחול לגבי תכשיטים שאינם ענודים, 
בערך כולל עד 100,000 ש"ח, וערך כל פריט מהם עד 60,000 ש"ח בעת הימצאם מחוץ לכספת.

במסגרת הערך הכולל של התכשיטים שאינם ענודים ומכוסים עד לסכום המצוין לעיל, נכללים גם שעוני יד בלתי ענודים, במסגרת הגבלת הסכום המכסימלי 
לפריט, כמצוין לעיל .

 מפרט לכספת 
כספת פלדה במשקל 51 ק"ג ומעלה

עובי דפנות: לפחות 5 מ"מ

עובי דלת: לפחות 10 מ"מ

נעולה במנעול מכני באמצעות מפתח כספת וגם במנעול קומבינציה דיגיטלי

מעוגנת למשטח בטון מלא (B400) באמצעות 4 ברגי ג'מבו בקוטר 14 מ"מ לפחות כל אחד (כושר תלישה 300 ק"ג לכל בורג)

 רעידת אדמה ונזקי טבע לפרקים א' ו –ב' 

רעידת אדמה לפרק א' (פעילות עסקית בתחום המשק): סכום ביטוח: _______________________ ש"ח  1

נזקי טבע לפרק א' (פעילות עסקית בתחום המשק):  סכום ביטוח: _____________ _________ ש"ח  2

רעידת אדמה לפרק ב' (ענפי חקלאות בתחום  המשק):  סכום ביטוח: ______________________ ש"ח 3

נזקי טבע לפרק ב' (ענפי חקלאות בתחום  המשק):  סכום ביטוח: _____________ _________ ש"ח  4

 הצהרת המציע

כל תשובותיי המופיעות בטופס הצעה זה הינן תשובות מלאות וכנות.   .1
לא 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,  . 2

וידוע לי כי אם אעשה כן בכוונת מרמה, דין תשובותיי יהיה כדין תשובה שאינה מלאה וכנה לפי חוק חוזה הביטוח.
ידוע לי כי התשובות לשאלות המופיעות בטופס הצעה זה הינן הבסיס לחוזה הביטוח ביני למבטח וטופס ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד ממנה.  .3

ידוע לי כי כל השאלות המופיעות בפרקי הביטוח הרלוונטיים בהצעה, שצוינו בה, כעניין מהותי, תיחשבנה כעניין מהותי לפי הוראות סעיף 6 לחוק חוזה   .4
הביטוח. 

הרשות בידי המבטח להחליט על קבלת ההצעה או דחייתה או קבלתה בתנאים. . 5
ידוע לי שחוזה הביטוח נכנס לתוקפו רק אם תאושר הצעה זו בכתב על ידי המבטח ולאחר קבלת התחייבות לתשלום דמי הביטוח וקבלת אמצעי תשלום   .6

שניתן לגבות מהם את דמי הביטוח, כתנאי מפורש לכניסת הפוליסה לתוקף.
אני מצהיר בזאת, כי המידע המבוקש נמסר מרצוני ובהסכמתי, וידוע לי כי הוא נחוץ למבטח לצורך הוצאת פוליסה, גביית תשלומים בגינה, תשלום תגמולי  . 7

ביטוח וביצוע פעולות נלוות. אני מסכים כי המידע שנמסר על ידי, יועבר לגורמים מטעמו של המבטח לשם מתן שירותי ביטוח, וכן לבנק לצורך גביית 
תשלומים. האמור לעיל יחול גם לגבי מידע שאמסור למבטחת בעתיד, בקשר עם שירותי ביטוח. 

אני מצהיר בזה שכל תשובותיי מלאות ונכונות לכל פרטיהן וכי לא העלמתי עובדות או פרטים מהותיים כלשהם המתייחסים להערכת הסיכון ע"י הפניקס חברה 
יגיע  לביטוח בע"מ (להלן: “המבטח"). הנני מבקש מהמבטח להמציא לנו פוליסה לביטוח פרקי הפוליסה שנרכשו. הנני מסכים כי כל מידע שנמסר למבטח או 
לידיעתו, בזמן כלשהו, לרבות צד ג', יועבר על ידי המבטח לגורמים שהמבטח פועל איתם וגם או למאגרי מידע המשמשים או ישמשו את ענף הביטוח בארץ, הכל 

לשיקול דעתו של המבטח.

✗
חתימת המציע שם המציע תאריך
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הנני מאשר כי שאלתי את  המציע את כל השאלות המופיעות בהצעה והתשובות הן כפי שנמסרו אישית על ידי  המציע.

✗ ✗
חתימת הסוכן  שם הסוכן תאריך

הסכמות
 הצהרות והסכמות לפי חוק הגנת הפרטיות  1. 

הנני מאשר כי המידע הכלול בטופס זה וכל מידע נוסף שיימסר בעתיד על ידי למבטח, נמסר בהסכמתי וכי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע. ידוע לי 
שהמידע ישמר במאגר המידע של המבטח ו/חברות מהקבוצה ו/או אצל גורם אחר מטעמו וישמש לצורך ניהול, תפעול וטיפול בכל ענייני הביטוח לרבות עיבוד 
המידע, צרכים אקטואריים ועסקיים ו/או שירותים נלווים אחרים ובכפוף לכל דין. ("הקבוצה" – הגדרת הקבוצה בטופס זה תכלול את: הפניקס אחזקות בע"מ, 

חברות הבת וכן כל החברות והגופים שהפניקס אחזקות בע"מ ו/או הפניקס ביטוח בע"מ בעלי שליטה בהם של 50% או יותר).

✗
חתימה

 2. הסכמה לקבלת פנייה בקווי תקשורת 
הנני מסכים כי המידע אודותיי ישמש את חברות הקבוצה ו/או מי מטעמן מעת לעת, לצורך שיווק ודיוור ישיר מטעם חברות הקבוצה ו/או חברות קשורות בהצעות 
למוצרים ושירותים ביטוחיים, פיננסיים ואחרים, וזאת בין היתר באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, פקסימיליה, דואר אלקטרוני והודעת מסר קצר וכל אמצעי תקשורת 

אחר. ידוע לי כי בכל עת אוכל לחזור בי מהסכמה זו ולבקש הסרה מרשימת התפוצה באמצעות פנייה למוקד קשרי הלקוחות של המבטח.

✗ נא סמן את בחירתך:  מסכים      לא מסכים
חתימה

 3.הר הביטוח 
ברשות שוק ההון ביטוח וחיסכון קיים אתר אינטרנט מאובטח שמאפשר לך לראות במרוכז את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל וזאת על בסיס 

נתונים שאנו נעביר אליהם. 

  - X  במידה ואינך מעוניין שנעביר את הנתונים, נא סמן

לידיעתך, אי העברת הנתונים תמנע ממך לראות במרוכז באתר האינטרנט המאובטח את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל.

תוכל לשנות את החלטתך בכל עת באתר האינטרנט של החברה בכתובת:  http:// www.fnx.co.il או באמצעות טלפון 074-7311155.

 אינני מעוניין בהעברת הנתונים

✗
חתימה שם המועמד לביטוח תאריך

 חותמת דואר נכנס (לשימוש המבטח בלבד) הערות


