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 סוכן/ת נכבד/ה

 
 
 

  בביטוח כללי ההצעה יטופסתנאי הפוליסות ו של תועדכני ותמהדור הנדון:
 

 
 

 שלום רב,
  

מצורף בזאת לשימושכם, קובץ מרכז ובו פירוט המהדורות העדכניות של תנאי הפוליסות וטופסי ההצעה 

 . 2018נכון לינואר השונים בביטוח כללי, 

 בלבד, החל מהודעה זו. אלו ותהנכם נדרשים להקפיד ולעשות שימוש אך ורק במהדור

 יש לגרוס מהדורות קודמות הקיימות ברשותכם.

 במחסני החברה. גם  זמינים יםהמודפס י ההצעהטופספוליסות וה

 בעת שינויים במהדורות השונות, יישלח חוזר לעדכון בהתאם. 

 

 כמו כן, כל מהדורות הפוליסות וטופסי ההצעה מתויקים בפורטל הארגוני תחת 

 . טפסים/פוליסה תנאי ← ושירותים כלים ←ביטוח כללי 

 

 .ושימושכם לידיעתכם

 
 
 
 

                              
 ,בכבוד רב

 
 משרד חתם ראשי                                                                                                          

 תחום ביטוח כללי                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 קבצי פוליסה וטופסי הצעה - מהדורות עדכניות

     
מהדורה  שם הפוליסה ענף תחום

 עדכנית
מהדורת טופס 

 ההצעה

טון( 3.5פוליסה לביטוח רכב פרטי ומסחרי קל )עד  -הפניקס זהיר  רכב פרט 17-דצמ  17-מרץ   

טון( 3.5ומסחרי קל )עד פוליסה לביטוח רכב פרטי  -רכבית  17-דצמ  17-מרץ   

טון 3.5פוליסה לביטוח כלי רכב למעט כלי רכב פרטי ומסחרי עד  16-יול  15-דצמ   

11-יול פוליסת ביטוח חובה לרכב 14-ספט   

פוליסת ביטוח חובה לעוסקים בסחר כלי רכב )יבואנים, סוחרים 
 ומוכרים(

10-אוק  - 

צעירפוליסת רכב אישית לנהג  16-מרץ  16-פבר   

פוליסה לביטוח דירה ותכולתה -הבית שלי  דירה 17-ספט  17-ספט   

17-פבר  פוליסה משולבת בעברית ובאנגלית - my home -הבית שלי    - 

פוליסה לביטוח מבנה דירת המגורים אגב משכנתא באמצעות 
 סוכנים

17-ספט  - 

17-אוג פוליסה לביטוח ביטול טיסה שונות 17-אוג   

17-יול פוליסת ביטוח עבור כלבים וחתולים 17-יול   

17-דצמ למשרדים EXTRAפוליסת  EXTRA עסקים 16-ספט   

17-דצמ לחנויות EXTRAפוליסת  16-אוק   

17-דצמ לבתי מלאכה EXTRAפוליסת  16-נוב   

17-דצמ לבתי כנסת EXTRAפוליסת  17-ינו   

אלומה -פוליסה לביטוח בית העסק  בתי עסק 16-יונ  16-יונ   

17-אוג פוליסה לביטוח כל הסיכונים 16-מאי   

17-יול פוליסת כל הסיכונים לתחנות דלק יש להשתמש בטופס  
 ההצעה של אלומה 

 - לבית העסק
2016מהדורת יוני   

17-יול פוליסה לביטוח נזקי טרור מעל מס רכוש    

17-יול פוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי )צ.מ.ה( 13-יול   

17-יול פוליסה משולבת לביטוח שבר מכני 06-נוב   

17-יול פוליסה לביטוח נאמנות 16-יול   

17-ספט פוליסה לביטוח עבודות קבלניות 17-ספט   

חמדת אבות -פוליסת חבילה מורחבת לבית אבות  17-יול  16-מאי   

15-נוב פוליסה לביטוח תאונות אישיות  15-יונ   

פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי  -פיסגה  פיסגה 17-ספט  17-מאי   

פוליסה משולבת לביטוח אש מורחב ואבדן תוצאתי -פיסגה  17-מאי  17-מאי   

לביטוח אחריות מעבידיםפוליסה  -פיסגה  17-אפר  17-אפר   

17-נוב לחבר מושב EXTRAפוליסת  חקלאי 16-יול   

17-אוג פוליסת פסגה למושב 16-יול   

17-יול פוליסה משולבת לביטוח טרקטורים חקלאיים, מכונות וציוד חקלאי 16-יול   

אחריות 
 מקצועית

על בסיס הגשת התביעה -פוליסה לביטוח אחריות מקצועית  16-מאי  16-מאי   

מקצועית לעוסקים ברפואה אלטרנטיבית פוליסה לביטוח אחריות 16-יונ  16-יונ   

16-יול פוליסת אחריות מקצועית לעורכי דין 17-אוק   

 


