שם הסוכן

רגיש  -סוִדי

מספר הסוכן

מספר פוֹליסה

הצעה ֹלביטוח כֹלי רכב פרטי ומסחרי עִד  3.5טון
רכב חִדש

החֹלפת רכב

א .פרטי המציע

שם משפחה

שם פרטי

תאריך ֹליִדה

מספר זהות  /ח.פ.

תאריך הוצאת רישיון

כתובת

רחוב

מספר

עיר

מיֱקוִד

מספר פֱקס

כתובת ֹלמשֹלוח
ִדואר )אם שונה
מכתובת המציע(

רחוב

מספר

עיר

מיֱקוִד

מספר טֹלפון

עיסוֱק

מין
ז

ִדואר אֹלֱקטרוני

נ
כן

האם עוסֱק מורשה  /זעיר?

ב .תֱקופת הביטוח

תאריך התחֹלת הביטוח

האם הרכב משמש ֹלמטרות העסֱק?

ֹלא

תאריך תום הביטוח )בחצות(

ג .פרטי הרכב
שם היצרן

ֱקוִד ִדגם

ִדגם

אוטומטי
כן
בנזין

ִדיזֹל

פרטי

מועִד עֹלייה ֹלכביש

שנת ייצור

בעֹל הרכב כפי שרשום ברישיון הרכב

סוג הרכב

ֹלא

כן

ֹלא

מסחרי
סוג מנוע
גז

חשמֹלי

סניף

שעבוִד ֹלטובת

פירוט המיגון הֱקיים ברכב )יש ֹלהפנות ֹלתחנת בִדיֱקה ֹלאישור המיגון הנִדרש(

אחר:

האם הרכב נרכש בעסֱקת ֹליסינג מימוני או תפעוֹלי?
האם הרכב נרכש ביבוא אישי?

מספר רישוי

סמ”ֱק  /משֱקֹל כוֹלֹל

ֹלא

ֹלא

ֹליסינג מימוני

כן ,פרט:

ֹליסינג תפעוֹלי

האם הרכב בבעֹלות חברה?

כן

ֹלא

כן ,יש ֹלצרף ִדו”ח שמאי מֹלא ,הערכה עִדכנית ורישיון רכב.

ִד .פרטי הרשאים ֹלנהוג
בעֹל הפוֹליסה וכֹל אִדם הנוהג בהוראתו או ברשותו
כֹל נהג שגיֹלו:

שנים

ותֱק נהיגה )ֹלרכב פרטי  /מסחרי( מעֹל:

האם נִדרש כיסוי ביטוחי ֹלנהג עם וותֱק שֹל פחות משנה רישיון נהיגה?

כן

שנים.
ֹלא

נהגים נֱקובים בשם ֹלהֹלן )ֹלא יותר מ— 3נהגים כוֹלֹל בעֹל הפוֹליסה(:
שם הנהג

האם הרכב נוסע בשבת?

בעֹל הפוֹליסה

כן

מספר זהות

מין

כן

ֹלא

ז

נ

כן

ֹלא

ז

נ

כן

ֹלא

ז

נ

תאריך ֹליִדה

תאריך הוצאת הרישיון

ֹלא

האם נשֹלֹל רשיון הנהיגה שֹל בעֹל הפוֹליסה או אחִד הנהגים הנֱקובים בשם ֹלעיֹל ,ב— 3השנים האחרונות?

כן

ֹלא

ה .הכיסוי המבוֱקש
מֱקיף

מֱקיף השתתפות עצמית ביריִדת ערך:

07/2019

ויתור עֹל כיסוי גניבה

1.5%

ויתור עֹל כיסוי תאונה

3%

צִד ג’ עם השתתפות עצמית

5%

צִד ג’ ֹלֹלא השתתפות עצמית

ֹלֹלא השתתפות עצמית
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רגיש  -סוִדי
ו .כיסויים נוספים
מערכת ֱקוֹל ושמע שֹלא כֹלוֹלים בחביֹלה הבסיסית שֹל הִדגם במיִדה והינך מעוניין ֹלבטחם:
סוג מכשיר

שיווי מכשיר

יצרן וִדגם

רִדיו ִדיסֱק
רמֱקוֹלים
מגבר
מערכת מוֹלטימִדיה
אחר
אביזרים ותוספות מיוחִדות שֹלא כֹלוֹלים בחביֹלה הבסיסית שֹל הִדגם במיִדה והינך מעוניין ֹלבטחם:
סוג מכשיר  /תוספת

שיווי מכשיר

יצרן וִדגם

ביטוֹל השתתפות עצמית במוסך הסִדר
נזֱקי שביתות

נזֱקי מהומות

הגִדֹלת גבוֹל אחריות כֹלפי נזֱק שֹל צִד ג’ בנזֱקי רכוש עִד ֹלסך שֹל:
כיסוי ֹלנזֱק רעיִדת אִדמה בהשתתפות עצמית שֹל:

 1,000,000ש”ח

בהתאם ֹלפוֹליסה

 1,500,000ש”ח

 2,000,000ש”ח

 10%מערך הרכב

הרחב רכישת רכב חִדש ֹלאחר אובִדן גמור או אובִדן ֹלהֹלכה )(10%
פטור מתשֹלום ִדמי כינון במוסך הסִדר

פטור מתשֹלום ִדמי כינון

פנסים ומראות

ז .כתבי שרות
שגריר

ספֱק שירות:

שֹלמה סיֱקסט

חביֹלת ניו מושֹלם

שרותי ִדרך וגרירה כוֹלֹל רכב חֹלופי ֹלמֱקרה גניבת הרכב בֹלבִד

)שרותי ִדרך וגרירה ,רכב חֹלופי ,החֹלפת גֹלגֹל ואספֱקת ִדֹלֱק(

שרותי ִדרך גרירה ושמשות

חֹליפי פרטי  1,300סמ”ֱק

שרותי ִדרך וגרירה

חֹליפי פרטי  1600סמ”ֱק

שמשות

חֹליפי מסחרי ֱקֹל

שירותי ִדרך ,גרירה ורכב חֹלופי

חביֹלת ניו מושֹלם ) FIXחביֹלה מורחבת(

גרירה ושמשות בכיסוי צִד ג’

ח .נסיון ביטוחי
האם ב 3 -שנים האחרונות ,חברת ביטוח כֹלשהי:
.1

ִדחתה את הצעתך ֹלביטוח הרכב?
ביטֹלה את פוֹליסת ביטוח הרכב שֹלך?

כן ,פרט:

ֹלא
ֹלא

סירבה ֹלחִדש את פוֹליסת ביטוח הרכב שֹלך?

כן ,אנא ציין את סיבת הביטוֹל:
ֹלא

כן ,פרט:

 .2ציין היכן היה בעֹל הרכב מבוטח בביטוח מֱקיף או צִד ג’ ,והאם הוא או אחִד הנהגים הנֱקובים בשם ֹלעיֹל ,הגיש תביעות רכב ֹלחברת הביטוח ב— 3השנים האחרונות
תֱקופת הביטוח

חברת הביטוח

האם הוגשו תביעות

מספר התביעות
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ֹליִדיעתך ,ברכישת הפוֹליסה ובמתן הצעה הנך נותן הסכמתך כי ש.שֹלמה חברה ֹלביטוח בע"מ יכוֹלה ֹלפנות ֹלמאגרי מיִדע שעיֱקרם אימות נתוני הרכב,
בעֹלות ורישום היסטוריית תאונות כֹלי הרכב ֹלצורך אימות נתונים.
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רגיש  -סוִדי
ט .גורמי הפחתת ערך הרכב באובִדן גמור
הפיצוי בשֹל אובִדן גמור ֹלרכב יהיה ֹלפי “ערך הרכב הבסיסי” ובהתחשב במשתנים המשפיעים עֹל שווי הרכב ,כגון אופי השימוש בו ,מס’ בעֹלויות ֱקוִדמות
שהיה מעורב בהן ,הֱקיֹלומטרז’ שעבר ,מצבו המכני וגורמים נוספים המופיעים במחירון שֹל ֹלוי יצחֱקֹ ,לִדוגמא:
רכב השכרה ֹלשעבר  -הפחתה עִד 27%

רכב חברה  -הפחתה עִד 22%

מונית ֹלשעבר  -הפחתה עִד 35%

“ערך הרכב הבסיסי”  -פרושו ערך הרכב בהתאם ֹלמחירון ,בטרם הובאו בחשבון המשתנים המפורטים בו והמשפיעים עֹל ערכו ֹליום האובִדן
ִדמי הביטוח ֹלא יושפעו מהמשתנים שֹל הרכב אשר יש בהם כִדי ֹלהשפיע עֹל ערכו במֱקרה שֹל אובִדן גמור.

י .פרטי תשֹלום ִדמי הביטוח
ביטוח מֱקיף/צִד ג’ אני הח"מ

מבֱקש ֹלשֹלם ב:

מס' זהות

מזומן
מס' כרטיס

כרטיס אשראי :מסוג
בתוֱקף עִד

מספר תשֹלומים
מס' זהות בעֹל הכרטיס

שם בעֹל הכרטיס
הוראת ֱקבע

תשֹלום שאינו במזומן )מעֹל  5תשֹלומים( כפוף ֹלִדמי הסִדר תשֹלומים והצמִדה ֹלמִדִד יוֱקר המחיה היִדוע ביום תחיֹלת הביטוח.

יא .הצהרות
הצהרת המבֱקש
אני הח"מ מטה מצהיר בזה כי כֹל תשובותיי הנ"ֹל מֹלאות ונכונות וכי ֹלא העֹלמתי עובִדות או פרטים מהותיים כֹלשהם המתייחסים ֹלהערכת הסיכון עֹל יִדי
ש.שֹלמה חברה ֹלביטוח בע"מ )ֹלהֹלן " -המבטח"( ,מוסכם בזאת כי הצעה זו תהווה בסיס ֹלחוזה הביטוח ביני ובין 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 כי המיִדע המבוֱקש שמסרתי במסגרת הצעה זאת ,נמסר מרצוני ובהסכמתי .המיִדע והנתונים שמסרתי וכֹל עִדכון שיתֱקבֹל ,יישמרו
במאגרי המיִדע שֹל המבטח וישמשו ֹלצורך בחינת הצעה ,הוצאת פוֹליסות ,ניהוֹל שוטף שֹל תיֱק הביטוחֹ ,למתן שירותים במסגרת פוֹליסות הביטוח וֹליצירת
ֱקשר וֹלפנייה בהזמנה ֹלמציעֹ ,להציע הצעות ֹלרכישת פוֹליסות ביטוח.
תאריך

שם פרטי
ומשפחה

חתימה

ֱקבֹלת ִדבר פירסומת
אני מאשר ֱקבֹלת ִדברי שיווֱק ופרסום עֹל מוצרי ושירותי ֱקבוצת שֹלמה באמצעות פֱקסִ ,דואר אֹלֱקטרוני ,מערכת חיוב אוטומטי או הוִדעות מסר ֱקצר ).(SMS
תאריך

שם פרטי
ומשפחה

חתימה

הצהרת הסוכן ֹלבירור צרכי המועמִד ֹלביטוח והצעת הביטוח התואמת את צרכיו
אני מאשר כי ביררתי את צרכי המועמִד/ים ֹלביטוח בהתאם ֹלהוראות חוזר המפֱקח עֹל הביטוח ֹלעניין צירוף ֹלביטוח והצעתי ֹלוֹ /להם ביטוח ו/או הוספת כיסוי,
הרחבה או כתב שירות ֹלפוֹליסת ביטוח ֱקיימת ,התואם ֹלצרכיו /צרכיהם.
תאריך

שם
הסוכן

חתימה

הסכמה עֹל שימוש במיִדע ֹלצורך כיסוי ביטוח חובה ֹלרכב
הריני מאשר ומסכים בחתימת יִדי כי:
 .1עֹל פי הוראות תֱקנות ביטוח רכב מנועי )הֱקמה וניהוֹל שֹל מאגרי מיִדע( התשס"ִדֹ) 2004-להֹלן התֱקנות( ,חֹלֱק מפרטי המיִדע שנמסרו עֹל יִדי ֹלעיֹל ,שישמשו
ֹלצורך מתן כיסוי ביטוחי בביטוח חובה ֹלרכב )ֹלהֹלן התעוִדה( עֹל פי הוראות פֱקוִדת ביטוח רכב מנועי )נוסח חִדש( תש"ֹלֹ) 1970-להֹלן-נתוני החיתום( ,יועברו
ֹלמאגר המיִדע )ֹלהֹלן-מאגר המיִדע( שהוֱקם עֹל פי הוראות התֱקנות וייבִדֱקו באמצעותו.
 .2במֱקרה שֹל תֱקֹלה טכנית בתֱקשורת עם מאגר המיִדע או במֱקרה שֹל הפֱקת תעוִדה שֹלא בשעות פעיֹלות מאגר המיִדע ,תוכֹל ש.שֹלמה חברה ֹלביטוח
בע"מ ֹלאמת את נתוני החיתום עֹל יִדי העברתם ֹלמאגר המיִדע באצווה.
חתימת
מס'
המועמִד
תאריך
ת.ז.
ֹלביטוח
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אחזור מיִדע אישי
ֹליִדיעתךֹ ,לצורך ייעוֹל ושיפור השירות הניתן עֹל יִדי ש.שֹלמה חברה ֹלביטוח בע"מ ,ככֹל שההצעה תאושר ותופֱק פוֹליסת ביטוח בהתאם  -המיִדע ,הִדיוורים
והמסמכים ,אשר ישֹלחו אֹליך מחברת שֹלמה ביטוח ,יופיעו ב"אזור האישי" שֹלך באתר האינטרנט שֹל שֹלמה ביטוח.
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רגיש  -סוִדי
פירוט עיֱקרי הכיסוי הביטוחי – פוֹליסת ביטוח רכב
מועמִד יֱקר ֹלביטוחֹ ,להֹלן הסבר כֹלֹלי )תמציתי( ֹלגבי כֹלֹל עיֱקרי הכיסויים הניתנים ֹלרכישה במסגרת פוֹליסה ֹלביטוח רכב מיִדע מהותי זה נמסר ֹלך בהתאם
ֹלִדרישת חוזר " 2015-1-12צירוף ֹלביטוח".
בפוֹליסה ניתן ֹלרכוש את כֹל פרֱקי הפוֹליסה או את חֹלֱקם בהתאם ֹלבחירתך ,מובהר בזאת כי הפוֹליסה כוֹלֹלת תנאים וחריגים כֹלֹליים אשר חֹלים עֹל כֹל
פרֱקי הפוֹליסה ,וכן תנאים וחריגים ספציפיים אשר חֹלים עֹל כֹל פרֱק בנפרִד.
מומֹלץ ֹלעיין בהרחבה בפרטי הפוֹליסה באתר האינטרנט שֹל החברה בכתובתwww.shlomo-bit.co.il :
אין באמור במסמך זה כִדי ֹלהוות כיסוי ביטוחי ו/או הסכמה ו/או אישור שֹל חברת הביטוח ֹלהפֱקת פוֹליסות ביטוח עבורך.
פוֹליסת ביטוח חובה )יש ֹלרכוש בנפרִד(
עֹל פי ִדרישות פֱקוִדת רכב מנועי ,כיסוי נזֱקי גוף שאירעו ֹלמבוטחֹ ,לנוסעי הרכב או ֹלכֹל אִדם שנפגע בתאונה בה מעורב רכב המבוטח.
ביטוח רכב  -נזֱקי רכוש ונזֱקי צִד ג'

פרֱק א'  -ביטוח הרכב

ביטוח מֱקיף ֹלרכב אשר מכסה אובִדן או נזֱק שנגרם ֹלרכב המצוין ברשימה כתוצאה מהסיכונים המפורטים בפרֱק א' סעיף ") 1מֱקרה הביטוח"(.

פרֱק ב'  -ביטוח אחריות כֹלפי צִד שֹלישי בשֹל נזֱקי רכוש

ביטוח אחריות כֹלפי צִד שֹלישי בשֹל נזֱקי רכוש שנגרמו ֹלצִד השֹלישי כתוצאה משימוש ברכב המבוטח ,עִד ֹלגבוֹל האחריות המצוין ברשימה.

פרֱק ג'  -כיסויים נוספים )במיִדה ונרשם במפורש במפרט(

הגנה משפטית  -המבטח ימנה ֹלמבוטח עו"ִד ֹלשם מתן הגנה משפטית בהֹליכים משפטיים שהוגשו כנגִד המבוטח בהֱקשר ֹלתאונה ויישא בהוצאות ההגנה
בהֹליכים אֹלהֹ ,לרבות ערעור.
והכֹל בכפוף ֹלתנאים וֹלסייגים שֹל כיסוי זה בפרֱק ג סעיף  1וֹלתנאים וֹלסייגים שֹל הפוֹליסה.
ביטוח מערכות ֱקוֹל ושמע  -כיסוי ֹלביטוח מערכות ֱקוֹל ושמע הנמצאים ברכב ואשר אינם כֹלוֹלים בחביֹלה בסיסית שֹל ִדגם הרכב במפרט שֹל היבואן.

רכישת רכב חִדש ֹלאחר אובִדן גמור /אובִדן ֹלהֹלכה  -בעת ֱקרות מֱקרה ביטוח שבעֱקבותיו רכב המבוטח הוגִדר כ"אובִדן גמור" או "אובִדן גמור ֹלהֹלכה",
המבוטח זכאי ֹלפיצוי מעבר ֹלתגמוֹלי הביטוח ֹלפי תנאי הפוֹליסה ,בפער הכספי עִד מֹלוא מחיר הרכישה שֹל רכב חִדש ובֹלבִד שהשֹלמה זאת ֹלא תעֹלה
עֹל  10%ממחיר הרכב המבוטח כמשומש ֹלפי מחירון ֹלוי יצחֱק .הכיסוי ניתן ֹלרכב שבמועִד תחיֹלת הביטוח ֹלא חֹלפו  12חוִדשים מיום עֹלייתו ֹלכביש.
כיסוי ֹלשביתות ומהומות  -כיסוי ֹלרכב המבוטח בעֱקבות נזֱק שנגרם כתוצאה משביתות ו/או מהומות.
כיסוי ֹלרעיִדת אִדמה  -כיסוי ֹלרכב המבוטח בעֱקבות נזֱק שנגרם כתוצאה מרעיִדת אִדמה.
ביטוח שבר מראות צִד ופנסים – החֹלפה ו/או תיֱקון שֹל הרכב שניזֱק כפוף ֹלהרחבה בפוֹליסה.

פרֱק ִד' – תנאים כֹלֹליים ֹלכֹל פרֱקי הפוֹליסה
החזרת היֱקף הכיסוי ֹלֱקִדמותו.
השתתפות עצמית.
ביטוֹל השתתפות עצמית.
הגִדֹלת גבוֹל אחריות צִד שֹלישי.

כתבי שירות

שירותי ִדרך וגרירה  -שירותי ִדרך וגרירה בעת הצורך ֹלרכב המבוטח ,בהתאם ֹלשירותים המפורטים בכתב השירות.
כיסוי רכב חֹלופי  -במֱקרה שֹל תאונה וגניבה ,יהא המבוטח זכאי ֹלרכב חֹלופי בהתאם ֹלמניין הימים במפורטים בִדף הרשימה.
כיסוי ֹלשבר שמשות  -בֱקרות שבר וכן סִדֱק ֹלכֹל עובי השמשה ,זכאי המבוטח ֹלשמשה חֹלופית בהתאם ֹלכתב השירות ,אצֹל נותן השירות מטעם המבטח.

אמצעי תשֹלום

תשֹלום במזומן  -עִד  5תשֹלומים בכרטיס אשראי ,הוראת ֱקבע או המחאות.
תשֹלום באשראי  -הינו  6עִד  12תשֹלומים בכרטיס אשראי ,הוראת ֱקבע או המחאות.
בגין תשֹלום זה יגבו ִדמי אשראי המבוססים עֹל חישוב שֹל ריבית אפֱקטיבית שנתית בשיעור שֹל עִד .6%

בכֹל מֱקרה שֹל סתירה בין האמור בִדף מיִדע מהותי זה ובין תנאי הפוֹליסה יגברו תנאי הפוֹליסה.
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