
חתימה על טופס הצעת הביטוח אינה מקנה כיסוי מיידי
הכיסוי יכנס לתוקף רק עם אישור ההצעה ע"י מורשה חתימה מוסמך של קש חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח בע"מ

מס' סוכן: _________________________ שם הסוכן / סוכנות: _________________________________________

1. פרטי המציע: )המבוטח(

 שם משפחה                                   שם פרטי                      שם חברה                    מס' ת.ז. / ח.פ.

מיקוד   רחוב                                               מס' בית                  עיר                                      

  טלפון                        פקס                         טלפון נייד                 דוא"ל

2. הביטוח המבוקש:       חובה          מקיף           צד ג'             מקיף ללא סיכוני גניבה/פריצה/נזק בזדון    

3. תקופת הביטוח המבוקשת )יש לציין תאריך תחילה וסיום(: מיום __________________עד יום ___________________

        סוג הכלי                  מספר רישוי    מספר שילדה    דגם/קוד דגם    שנת יצור   משקל  נפח מנוע  מועד עלייה לכביש

  משאית מעל 3.5 טון      

  אוטובוס / מיניבוס / מידיבוס / אט"ז     

  נגרר      

4. סכומי ביטוח:
משאית: _________ נגרר: _______ רכינה: ___________ מנוף: ________   אביזרים: ______ אוטובוס : _________

5. סה"כ סכום לביטוח: _______________________________  )לפי שווי הרכב במחירון לוי יצחק(

הערה: תגמולי הביטוח ישולמו עפ"י שווי האובדן או הנזק ביום קרות מקרה הביטוח לפי ערך שיפוי אך לא יותר מסכום הביטוח הנקוב בפוליסה. 

 6. נוהגים ברכב:   כל נהג מעל גיל, 24 שהינו בעל וותק רישיון של למעלה משנה לנהיגה לסוג הרכב המבוטח.

                                כל נהג מתחת גיל 24 ומעל גיל 21, שהינו בעל וותק רישיון של למעלה משנה לנהיגה לסוג הרכב המבוטח.

בכל מקרה לא ינהג ברכב נהג מתחת לגיל 21 ופחות משנת וותק נהיגה בכלי הרכב המבוטח.
  

)1(

טופס הצעה לביטוח רכב מעל 3.5 טון )רכב שאינו פרטי ומסחרי עד 3.5 טון(
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)עבור משאיות, אוטובוסים, מיניבוסים, מידיבוסים, אט"ז ונגררים(

הרחבות נוספותשרותי גרירה בכפוף לכתב שרות הספקכיסוי שמשות בכפוף לכתב שרות הספקהגדלת גבול אחריות צד שלישי רכוש

 ❒  כן ❒ לא❒ כן  ❒ לא❒ לא ❒ כן

הרחבה לנזקי גוף צד שלישי יש לבחור ספק וסוג רכב לכיסוייש לבחור ספק וסוג רכב לכיסוי❒ סכום ביטוח 1,000,000 ₪
שאינם במסגרת ביטוח חובה

❒ סכום ביטוח 440,000 ₪❒ נתי שרותי דרך❒ אילן קארגלס ❒ סכום ביטוח 2,000,000 ₪

❒ אוטובוס, ❒ משאית, ❒ טיולית,❒ סכום ביטוח 4,000,000 ₪
❒ מידיבוס, ❒ מיניבוס, ❒ אט"ז

❒ סכום ביטוח 500,000 ₪)❒ משאית, ❒ מיניבוס, ❒ אט"ז(

❒ הגנה משפטית❒ שגריר❒ אוטוגאלס❒ סכום ביטוח אחר ________₪*

❒ אוטובוס, ❒ משאית, ❒ טיולית,* בכפוף לאישור החברה מראש
❒ מידיבוס, ❒ מיניבוס, ❒ אט"ז

)❒ משאית, ❒ מיניבוס, ❒ אט"ז(
 ❒ נגרר עד 4 טון.

❒ מערכת שמע בשווי ______ ₪
סוג: _________________

כיסוי משולב שמשות וגרירה❒ נתי שרותי דרך 

❒  כן   ❒ לא❒ משאית, ❒ טיולית, ❒ מיניבוס, ❒ אט"ז

❒ נתי שרותי דרך❒ זכוכית דרום

❒ אוטובוס, ❒ משאית,  ❒ טיולית,
❒  מיניבוס, ❒ אט"ז

)❒ משאית, ❒ מיניבוס, ❒ אט"ז(

רכב חלופי למשאית חלוקה עד 7.5 טון

❒ שגריר

7. השימוש ברכב/עיסוק המבוטח: _______________________________________________________________

8. הרחבות בתשלום נוסף: )נא לסמן כן/לא ולבחור את הכיסוי בהתאם(



9. עבר ביטוחי וניסיון תביעות )חובה לפרט( כולל גניבות:
א. האם ללקוח היו תביעות במהלך 3 שנים אחרונות?   כן  /  לא

ב. האם הרכב המוצע לביטוח היה מבוטח ב- 3 השנים האחרונות?    כן  /  לא  )סמן את תשובתך( נא פרט:
 

חברת ביטוח    שנת ביטוח   מס' תביעות                        מהות התביעה                         סך תביעות שטרם שולמו  סך תביעות ששולמו

10. הצהרת המבקש

סמן את תשובתך
 כן            לא •   האם הרכב - בבעלות המציע?     
 כן            לא •   האם הציוד מופעל ע"י מפעיל בעל רישיון מתאים?             
 כן            לא •   האם בעת הגשת ההצעה הציוד נמצא במצב תקין?  
 כן            לא •   האם בעת הגשת ההצעה רישיון הרכב בתוקף?   
 כן            לא •   האם בעת הגשת ההצעה היה מבחן רישוי שנתי ובתוקף?  
 כן            לא •   האם חברת ביטוח דחתה פעם את הצעתך?                
 כן            לא •   האם חברת ביטוח סירבה לחדש את הפוליסה?   
 כן            לא •   האם חברת ביטוח ביטלה את הפוליסה שלך?   
 כן            לא •   האם את/ה מחזיק או החזקת פוליסת ביטוח הרכב?  

11. אופן התשלום:
הוראת קבע לחיוב חשבון )יש לצרף טופס הרשאה בנקאית(:  •

מס' חשבון ________________________________ סניף ______________ בנק _______________ מס' תשלומים _______  
המחאות )עד 4 המחאות. תאריך פירעון המחאה ראשונה - יום תחילת הביטוח(.   •

כרטיס אשראי: סוג : ויזה / ישראכרט/דיינרס    מספר ________________________________ תוקף: __________________  •

האם נדרש שעבוד?      כן        לא      אם כן,  בנק: _______________________________  סניף: _________________  

כתובת הבנק: ______________________________________________________________________________  

12. מיגונים:
תנאי מוקדם לכיסוי ביטוחי:

המיגון הנדרש כתנאי ראשוני ומינימלי לכיסוי נזקי גניבה/פריצה ו/או נזק בזדון הינו:
רמת מיגון 1: רכבים עד 99,999 ₪ כולל ציוד המובנה על המשאית:

שולל תנועה ייעודי לדיזל: ביטכונית, או מאד, או סלקה, או מקסימטקס/סייף הכוללת נעילת תא נהג. כל המערכות הללו מופעלות באמצעות לוח מקשים 
או אימובילייזר מקורי ובנוסף עלוקה המופעלת באמצעות לוח מקשים.

רמת מיגון 2: רכבים מ 100,000 ₪ ועד 199,999 ₪ כולל ציוד המובנה על המשאית:
רמת מיגון 1 בנוסף מערכת איתור פעילה המחוברת למוקד מיואש 24 ש' ביממה מופעלת ע"י שלט קוד או לוח מקשים וממומשקת אל שולל התנועה.

רמת מיגון 3: רכבים מ 200,000 ₪ ועד 399,999 ₪ כולל ציוד נלווה המובנה על המשאית:
רמת מיגון 2 ובנוסף: מערכת איתור לגיבוי עם תיל ממעיד המתריעה בזמן חבלה במערכת האיתור הראשית ומוסלקת בנפרד. במידה ומותקנת מערכת 

.GPRSG כולל יכולת קבלת התראה כנגד ניסיון שיבוש מערכת RF חובת קיום מערכת איתור כיבוי בטכנולוגית ,GPRS איתור ראשית בטכנולוגית
רמת מיגון 4: רכבים מ 400,000 ₪ ועד 799,999 ₪ כולל ציוד נלווה המחובר על המשאית:

רמת מיגון 3 ובנוסף: מערכת איתור פעילה הכוללת יחידת זיהוי משתמש מורשה אשר תוצמד אל מפתחות הרכב בכל זמן הנסיעה ותאפשר תיעוד 
ורישום, וכן מערכת איתור גיבוי פעילה עם תיל ממעיד המחובר למערכת הפעילה. על המערכת להיות בשתי טכנולוגיות שידור: לווייני וקרקע

)GPRS, RF( ובאפשרותם לדווח למוקד מבצעי על ניסיונות שיבוש המערכת, ומחוברת אל חברת האיתור 24 ביממה.
רמת מיגון 5: רכבים מ 800,000 ₪ ומעלה התייחסות באופן פרטני לכל משאית, יש לפנות לחברה לקבלת אישור מיוחד.

אחריות המבטחת בגין סיכוני גניבה מותנית בהגנת כלי הרכב באמצעות מערכת מיגון כנדרש, תקינה ומופעלת בכל עת שכלי הרכב חונה/לא 
מאויש.

13. הצהרת מבקש הביטוח
אני מאשר כי הסכמתי לתנאי לפיו הכיסוי הביטוחי לרכב מפני סיכוני גניבה ו/או פריצה ו/או נזק בזדון תוך כדי גניבה ו/או פריצה ו/או נזק בזדון, הינו 

כי ברכב מותקנת מערכת מיגון תקינה כמצוין בטופס זה.
ידוע לי כי תנאים אלו הם תנאים מינימליים לקבלה לביטוח וכי המבטחת אינה מחויבת להסתפק בהם ועשויה לדרוש מערכות מיגון נוספות, כפי 

שיפורט בפוליסת הביטוח.
הנני מצהיר בזה - כי:

ידוע לי כי עניין מהותי הינו מענה לכל השאלות שנשאלתי בטופס הצעה זה.  .1
הפרטים שמסרתי בהצעת הביטוח נכונים ולא העלמתי כל מידע העלול להגדיל את סיכוני המבטחת, או להשפיע על החלטתה   .2

לקבל את הביטוח או לקבוע את תנאיו.  
ידוע לי כי על סמך תשובותי והפרטים שמסרתי תחליט המבטחת אם לקבל את הצעתי והנני מתחייב להודיע למבטחת, מייד,   .3

על כל שינוי.  
הנני מסכים כי הצהרה זו וכן כל הכלול בהצעה, בין שנכתבו על ידי ובין שלא נכתבו על ידי, יוחזקו במאגר ממוחשב לפי קביעת המבטחת.  .4

ידוע לי כי הכיסוי הביטוחי אינו נכנס לתוקף, אלא לאחר קבלת אישור קש חתמים בינלאומיים בע"מ.   .5

_________________  _________________________________  _______________________________
                         חתימת הסוכן                                        חתימת המציע / המבוטח                             תאריך
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