הצעה לביטוח מבנה לבעלי משכנתא
הצעת ביטוח מס':
 .1חלק כללי

מציע נכבד ,אחריות החברה חלה רק לאחר שהצעה זו אושרה על ידי החברה באמצעות פקידיה המוסמכים
טופס הצעה זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לגברים ונשים כאחד

פרטי סוכן
הביטוח

שם סוכן:

פרטי המציע

שם פרטי:

שם משפחה:

מען לתכתובת

ישוב:

רחוב:

מס' בית:

מס' טלפון (בית):

מס' פקס:

משלח יד/עיסוק:

זיקתך לנכס:
בעלים

שם משפחה:

מס' תעודת זהות/ח''פ:

טלפון נייד:

מס' סוכן:

פרטי מציע נוסף שם פרטי:
כתובת מגורים

שם מרחב/סניף:

שם סוכנות:
טלפון נייד:

מס' תעודת זהות/ח''פ:
מס' דירה:

ישוב:

רחוב:

מס' בית:

מס' טלפון (בית):

מס' פקס:

משלח יד/עיסוק:

כתובת דוא''ל (:)E-mail

מס' דירה:

אחר

שוכר

כתובת דוא''ל (:)E-mail
זיקתך לנכס:
בעלים

שוכר

אחר

תקופת הביטוח תקופת הביטוח המבוקשת:
ואופן התשלום
כרטיס אשראי
תאריך תחילת הביטוח :
תאריך סיום המשכנתא :
הסכמת הצדדים מוסכם על הצדדים כי פוליסה זו (ביטוח מבנה אגב משכנתא) תחודש מדי שנה באופן אוטומטי ,בהתאם לתנאי הפוליסה בשנה שקדמה
לחידושה ,אלא אם כן תבוטל הפוליסה קודם לכן על ידי מי מהצדדים ,בהתאם ובכפוף לכל דין.
אופן תשלום/גביה:
שירות שיקים
גביה רגילה

תאריך :
ניסיון ביטוחי
קודם

חתימת המציע :
לא חב' ביטוח:
כן תקופת ביטוח מיום:
חב' ביטוח:
תקופת ביטוח מיום:
לא
כן
תאריך הנזק:

האם הרכוש המוצע לביטוח היה מבוטח בחב' ביטוח
כלשהי ב 3-השנים האחרונות?

האם ב 3 -שנים האחרונות אירעו לרכושך נזקים
כתוצאה מהסיכונים עבורם הנך מבקש כיסוי בהצעה
זו?
האם ב 3-השנים האחרונות הוגשו נגדך תביעות ע''י
צד שלישי ו/או ע''י עובדי משק ביתך בגין נזקי רכוש
ו/או גוף?
האם ב 3-השנים האחרונות ,סירבה חב' ביטוח כלשהי
לבטח או לחדש לך את הביטוח
שעבוד

כתובת הדירה

לא
כן
לא
כן

עבור הדירה בכתובת:
לטובת:
כתובת:
ישוב:

תאריך הנזק:

עד יום:
עד יום:
שולם:

סוג הנזק

שולם:

סוג הנזק

פרט (לרבות הסיבה לכך): :

סוג השעבוד:
רגיל

מס' סניף
רחוב:

בקביעה בלתי חוזרת
סכום ביטוח המבנה

מס' בית :מס' דירה :מיקוד:

 .2פרק א'  -ביטוח מבנה הדירה
ביטוח מבנה הדירה  -פרטים על הנכס ותיאורו
סוג המבנה/
קומת הדירה
סוג הבנייה
בריכת שחיה/
ג'קוזי

1

בית פרטי בית דו משפחתי
בית משותף קומת קרקע
בית משותף קומת ביניים ,קומה
קומה
בית משותף דירת גג,
לבנים/בטון עץ בניה קלה
אחר-פרט:

מתוך
מתוך

קומות
קומות

סטנדרט בנייה:

קיימת בריכת שחייה פרטית הכוללת מערכת סינון?
הבריכה

בחצר מחוץ לדירה

שטח הדירה
ברוטו:

מ"ר
שטח הדירה:
(אם הדירה בבית משותף יש לכלול בחישוב שטח הדירה
גם את החלק היחסי של השטח המשותף)

על הגג

במרפסת

לא

רגיל

גבוה
₪

כן סכום ביטוח:

קיים ג'קוזי חיצוני לדירה?

פרטי המציע ,ביטוח מבנה

גבוה מאוד

לא

כן סכום ביטוח:
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₪
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מחסן חיצוני

מתקן פוטו
וולטאי
דירה שאינה
תפוסה
תמ״א

קיים מחסן חיצוני לדירה? סכום ביטוח:
המחסן עשוי :לבנים בטון פח/איסכורית
ננעל באמצעות:
אחר:
קיים מתקן פוטוולטאי ביתי לא כן
קילו וואט ,סכום ביטוח:
תפוקתו

 ₪מכשירי הרמה
עץ
פעילות עסקית
₪

קיים בדירה מכשיר הרמה פרטי מהסוג המפורט?
₪
מעלון /מעלון כסא (מדרגון) סכום ביטוח
₪
סכום ביטוח
מכפיל חניה
האם מתקיימת בדירה פעילות עסקית? לא ,כן
מסוג:

האם הדירה היא דירה שאינה תפוסה*? לא כן
בכל תקופת הביטוח
ועד תאריך
מתאריך
* דירה שאינה תפוסה  -דירה פנויה למעלה מ 60 -ימים רצופים או שבפועל לא גרים בה באופן סדיר למעלה מ 60-ימים רצופים
האם הבניין עובר שיפוץ תמ"א  ?38או עומד לעבור שיפוץ תמ"א  38בשנה הקרובה? לא ,כן

כיסוי מקיף למבנה דירה ראשית
רעידת אדמה  -הסיכון נכלל בכיסוי הביטוחי.
רעידת אדמה
נזקי מים ונוזלים כיסוי לנזקי מים ונוזלים אחרים :הצהרת המציע:
א .נכלל בכיסוי הביטוחי
אחרים
ידוע לי כי עפ"י תנאי פוליסה זו הוגבלה זכות הבחירה שלי לתיקון נזקי מים ונוזלים אחרים באמצעות
ב .תיקון הנזק באמצעות שרברב שרברב הסדר מטעמו של המבטח בלבד.
הסדר מטעם המבטח בלבד
למרות הגבלה זו ,אני מאשר בחתימתי כי אני מעוניין לרכוש את הכיסוי לנזקי מים ונוזלים אחרים
עפ"י תנאי פוליסה זו ,כאמור לעיל.
חתימת המציע

הצהרת המציע:
הצהרת המציע
בדבר נכונות
המידע שנמסר
על ידיו

 ,מצהיר בזה כי כל הפרטים ,המידע והתשובות שמסרתי בטופס זה ,נכונים ומלאים
אני החתום מטה
ונתנו על ידי בכנות מלאה וכי לא העלמתי כל מידע בעניין מהותי הנוגע לביטוח זה אשר יש בו כדי להשפיע על שיקולי המבטח בקשר
עם עריכת הביטוח ומתחייב להודיע למבטח על כל שינוי שיחול בעניין מהותי ו/או החמרה בסיכון ,מיד לכשיסתבר לי אודותיו.
ידוע לי כי אם תאושר הצעתי לביטוח ,אזי היא תשמש בסיס להתקשרות החוזית שבין המבטח לביני לעניין ביטוח זה ואני מסכים לקבל
את הפוליסה על נספחיה ,הנהוגה אצל המבטח ומתחייב לשלם את הפרמיה המגיעה בגינה.
ידוע לי כי עקב הנתונים שמסרתי עשוי המבטח לדרוש ממני לנקוט באמצעים להקלת הסיכון.
אני מאשר בחתימתי כי הבנתי את מהות הכיסויים והרחבות של הפוליסה נשוא הצעה זו ,לרבות עיקרי התנאים והסייגים שבה וכי
בחירתי בכיסויים ובהרחבות המפורטים בהצעה זו משקפת והולמת את צרכיי הביטוח שלי.
אני מתחייב לקרוא את הפוליסה והמפרט המצורף אליה ולהודיע למבטח על פי כתובתו ,כפי שצוינה על גבי הפוליסה ,לגבי כל שינוי
או אי התאמה בין הצעתי זו לבין הרשום בפוליסה ,ככל שיסתבר לי כי קיימים כאלה.
היה ובחלוף  30ימים ממועד קבלת הפוליסה לא אודיע למבטח בדבר אי התאמה ו/או שינויים כאמור ,אזי יחשב הדבר כי הפוליסה
שנמסרה לי תואמת את מבוקשי על פי ההצעה.
חתימת המציע:
תאריך:
הנני מסכים שהמידע שנמסר לכם על ידי ,לרבות המידע הכלול בטופס הצעה זה ופרטי ההתקשרות עמי ,ו/או כל מידע נוסף אחר
אודותיי ,המצוי או שהיה מצוי אצלכם (לרבות חברות אחרות בקבוצת כלל) ,יוחזקו וישמרו על ידכם במאגרי המידע הממוחשב של
חברתכם ו/או של כל אחת מחברות קבוצת כלל ביטוח ומתיר לכם לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות עמי ,לרבות שימוש בכתובת
הדוא"ל ( )E-mailשלי ,על מנת להעביר אלי מידע ו/או חומר שיווקי ו/או פרסומי או העברת חומר הנוגע לענייני הפרטיים ,כמוגדר בחוק
הגנת הפרטיות ,ומתחייב כי במקרה שההתקשרות עמי תעשה באמצעות הדוא"ל אזי פתיחת הדואר האלקטרוני תעשה על ידי בלבד
באמצעות סיסמתי האישית.
חתימת המציע:
תאריך:

הצהרת סוכן הביטוח:
הצהרת סוכן
הביטוח בדבר
אימות פרטי
ההצעה

מצהיר ומאשר כי כל הפרטים והמידע שנמסר ע"י המציע בהצעה זו ,נרשם ונחתם על
אני החתום מטה
ידיו לרבות חתימתו על הצהרת המציע לעיל ,וזאת לאחר שהסברתי לו את מהות הכיסויים ,ההרחבות והתנאים המתייחסים לעריכת
ביטוח זה ומשמעותם והוא אישר בפניי כי הבינם ומצא אותם מתאימים לצרכיו.

כלל חברה לביטוח בע״מ
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תאריך:

חתימת סוכן הביטוח :
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ביטוח סכום נוסף בבית משותף ,ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,הצהרת המציע ,הצהרת סוכן הביטוח
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