חתמי ללוידס מסוימים
הצעה לביטוח כלי רכב שאינו כלי רכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון
הביטוח יכנס לתוקפו רק לאחר אישור הצעה זו על ידי המבטח
א .פרטים
מתאריך
המציע

עד תאריך

מס'
פוליסה

(בחצות)

פרטי

משפחה

שם הסוכן/
סוכנות

ת.ז / .ח.פ / .ח.צ.

טלפון

כתובת :רח'

פקס.

עיסוקו או משלח ידו
של המציע:
פרטי בעל משפחה
הרכב
כרשום
ברישיון משפחה
הרכב

מס'

נייד

פרטי

ת.ז / .ח.פ / .ח.צ.

פרטי

ת.ז / .ח.פ / .ח.צ.

מיקוד

ישוב

דוא"ל

תיאור
השימוש ברכב:
גיל
גיל

ותק נהיגה

שנים

ותק נהיגה

שנים

ב .פרטי כלי הרכב
הערות

קוד
דגם
מס'
רישוי

שנת
יצור

סוג כלי הרכב

מס'
שלדה

מס' נוסעים
 +נהג

כלי הרכב משמש ל:

שם היצרן
והדגם

הערכת שווי הרכב ע"י המבוטח (כדי להמנע מתת ביטוח יש להתאים
את סכום הביטוח למחיר השוק של הרכב במועד תחילת הביטוח) _____________₪

מסחרי מעל  3.5טון  -מס' סרנים _____
אוטובוס
אוטובוס זעיר ציבורי
לימוד נהיגה

משקל
כולל

מיזוג
אויר

יש

שווי תוספת _____________₪
נהיגה

השכרה

אחר_______________________________________ :

משאית רגילה
משאבת בטון

משאית רכינה
משאית מנוף

גורר תומך
רם-סע

גורר
מיכלית

נגרר

נגרר

נגרר נתמך

נגרר רכין

נגרר רם-סע רכין

נגרר רם-סע

סוג הארגז

ברזל

עץ עם סולמות

פלטה  /משטח

ארגז קירור

________________________

משאית

תאור
כלי הרכב

אין

מערבל
דופן הידראולית

ג .הגנות ברכב
פוינטר
איתורן
פאל
עלוקה
אמובילייזר מקורי
דאבל פוינטר
מד
בטכונית
נעילת תא הגה
מקסימטקס
אחר_____________________ :

סקיילוק

דגם_______________________________________ :

מנעול לנעילת עין גרירה
מנעול ליתד ראשי
מערכת למניעת התהפכות לרכינה
לוח מקשים למניעת שימוש במפתחות גנובים
מנעול למניעת הפיכת תא הנהג

רב בריח
רב בריח
כן
כן
כן

Joist
Joist

לא
לא
לא

ד .שיעבוד
לטובת __________________________

מס' בנק ___________

כתובת הבנק _____________________________________________

ה .הכיסוי המבוקש
מקיף כולל צד ג' רכוש
תאונתי בלבד צד ג' רכוש
(לא כולל גניבה ,פריצה ונזק בזדון)
צד ג' רכוש בלבד

חובה
הגנה משפטית
שמשות
אחר

רכב חלופי
שירותי דרך וגרירה
חבות בשל נזקי גוף לצדדים שלישיים
(לגבי מקרי ביטוח שחוק הפלת"ד אינו חל עליהם) גבול אחריות ₪ 250,000

נא להגדיל את גבול האחריות לנזקי רכוש צד ג' לסך _______________ ₪
לא
ב .האם נוהגים ברכב בשבתות ובמועדי ישראל? כן
לא
כן
א .האם הנך מסיע נוסעים בשכר?
אחר (נא פרט)_______________________________________ :
חומרים מתפוצצים
חומרים דליקים
גז
דלק
האם הנך מוביל:
לא
כיסוי לרעידת אדמה :כן
______________________
______________________
אביזרים (רשום סכום ביטוח לכל אביזר שברכב)______________________ :
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ו .הרשאים לנהוג ברכב
כל נהג ,פרט לנהג שטרם מלאו לו  24שנה והינו בעל רישיון נהיגה לסוג הרכב המוצע לביטוח של פחות משנתיים.
רישיון מוביל  -אם הנך בעל רישיון מוביל עפ"י חוק שירותי הובלה התשנ"ז ,1997-נא ציין______________________________________________ :
ציין את הפרטים הבאים על עצמך ועל הנהגים הנקובים בשם:
מס' ת.ז.

שם מלא

תאריך הוצאת
כמות זמן
תאריך לידה רישיון נהיגה
לסוג שנוהג בפועל
הרכב המבוטח

האם אי פעם
נשלל הרישיון*
כן
לא

ציין נכות ,מום ,פגם או ליקוי גופני,
שמיעה או ראיה לקויה

המציע

* אם רישיונך נשלל אי פעם ,נא ציין פרטים_______________________________________________________________________________ :
לא
כן
שבתות וחגים  -האם נוהגים ברכב בשבתות ובמועדי ישראל?

ז .עבר ביטוחי
ציין באשר ל 3-השנים האחרונות לגבי כל כלי הרכב שהיו ו/או הינם בבעלותך ו/או בחזקתך:
 .2תאונות בהן היית מעורב בכלי רכב כלשהו
 .1תאונות שארעו בכלי רכב שהיו בבעלותך ו/או בחזקתך
לא
כן
 .3גניבות של כלי רכב בבעלותך ו/או בחזקתך ו/או בבעלות בן משפחה המתגורר בביתך
לא
כן

כן

לא

אם התשובה היא "כן"  -נא פרט______________________________________________________________________________________ :
היעדר תשובה לסעיף זה ו/או כנדרש כמוהו כתשובה שלילית.
ג'
צד
תביעות
אובדן ,גניבה או נזק
פרטים מלאים על התאונה
לגוף
לרכוש
בשנת
לכלי הרכב ב₪-
והערות מיוחדות
לא כן לא כן

מס' הפוליסה__________________ :
לא כן  ,שם החברה__________________________ :
האם היית או הנך מבוטח בהווה בחברה אחרת?
רצ"ב אישור ניסיון תביעות ממבטח קודם בשנה האחרונה.
תקופת הביטוח :מ _______________ עד _______________
היעדר תשובה לסעיף זה ו/או כנדרש כמוהו כתשובה שלילית.
לא כן
האם חברת ביטוח או מבטח כלשהו :דחו אי פעם את הצעתך? לא כן
סרבו לחדש את הביטוח?
דרשו הגדלת הפרמיה או תנאים מיוחדים? לא כן
לא כן
ביטלו את הפוליסה?
היעדר תשובה לסעיף זה ו/או כנדרש כמוהו כתשובה שלילית.
לא כן  ,פרט___________________________________________________ :
האם כלי הרכב הינו משוקם והוחלף מס' הרישוי?
לא כן  ,ב ____ %-סיבה__________________________________________ :
האם כלי הרכב פטור ממיסים?
לא כן
האם הנך זכאי לפטור חוזר?
הרכב נקנה במכרז
חברת מימון רכב
חברה פרטית
חברה ציבורית
הרכב היה בבעלות:
מס' הבעלים הקודמים ברכב הינו______ :
מדינת ישראל
משטרה
משרד הביטחון

ח .הצהרה
אני/ו החתום/ים מטה מצהיר/ים שכל התשובות והפרטים שנרשמו לעיל בהצעה מלאים ,כנים ונכונים ולא הועלמו שום פרטים או עובדות מידיעת המבטח הרלוונטיים לצורך עריכת
הביטוח ,בין שנשאלתי/נו עליהם ובין אם לא .הנני/נו מבקש/ים להמציא לי/לנו פוליסה לביטוח כלי הרכב לפי הפרטים שנמסרו לעיל ובהתאם לתנאי הפוליסה הרגילה של המבטח
לסוג ביטוח זה ,ומתחייבים לשלם את הפרמיה שנקבעה במועד( .הנני/נו מתחייב/ים להודיע מיד למבטח על כל שינוי מהותי העלול להחמיר את הסיכון המבוטח ,גם אם לא נשאל
בשאלות לעיל .ידוע לי/לנו כי התחייבות זו והשאלות בסעיפים א'-ז' ייחשבו כעניין מהותי עפ"י הוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א .)1981-כמו כן ,הנני/נו החתום/ים מטה מסכים/ים
כי פרטי הרכב יוחזקו במאגר מידע ממוחשב כפי קביעת המבטח .כמו כן ,אני/אנו החתום/ים מטה מצהיר/ים בזה כי אמצעי המיגון שסומנו בטופס הצעה זה כקיימים ו/או אמצעי מיגון
אחרים שיידרשו ממני/מאיתנו ע"י המבטח בכתב ,יהוו תנאי מוקדם לכיסוי סיכוני פריצה ו/או גניבת הרכב ו/או נזקים שייגרמו במהלך ניסיון פריצה/גניבה .ידוע לי/לנו שאי התקנתם
ו/או אי הפעלתם של אמצעי המיגון כל אימת שהרכב אינו מאוייש ,תפטור את המבטח מכל אחריות .ידוע לי/לנו כי ההצעה לעיל והצהרה זו מהוות בסיס לחוזה הביטוח ביני/נו לבין
המבטח  -חתמי ללוידס באמצעות סקוריטס סוכנות ביטוח בע"מ ,אשר הסתמך על האמור בהן ועל התחייבותי/נו והצהרתי/נו כדי לכרות את חוזה הביטוח בכלל או בתנאים שבו.
תאריך______________ :

חתימת המבוטח_______________________ :

הריני/נו ממנה/ים בזאת את סוכן הביטוח , _________________ :מוסר כתב זה ,להיות שולחי/נו לצורך כריתת חוזה הביטוח עם החברה וכל המשא ומתן בעינינו.
הביטוח יכנס לתוקפו רק לאחר אישור הצעה זו ע"י המבטח.
חתימת המבוטח_______________________ :
תאריך______________ :
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