תאריך____________ :
MARINE PROPOSAL FORM
טופס הצעה לבטוח ימי ואווירי של מטענים
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד

.1

שם מלא של המציע ______________________________________________________

.2

כתובת המציע __________________________________________________________
טלפון ___________ פקס _____________דואר אלקטרוני__________________________

.3

פוליסה פתוחה – מחזור שנתי משוער )לבטוח() -יבוא( )________________ ($
)יצוא( )________________($
ים/אויר )___________________($

.4

סכום מכסימלי למשלוח:

.5

בסיס להערכת סכום הבטוח  :יבוא ___________________ :

דואר חבילות )_______________($
בלדר )___________($) (COURIER

יצוא ___________________ :
.6

תיאור וסוגי הסחורות ____________________________________________________
___________________________________________________________________

.7
.8

.9

סוגי אריזה ____________________________________________________________
יבוא:

מה הם תנאי המכר ) דוגמא – _____________________ (FOB/C&F/CIF

יצוא:

מה הם תנאי המכר ) דוגמא – _____________________ (FOB/C&F/CIF

יבוא:

ארצות יציאה ______________________________

יצוא:

ארצות יעד ________________________________

.10

אמצעי הובלה )ים ,אויר ,דואר ובלדר( באחוזים _________

.11

האם חלים מסים על הסחורה  :כן  /לא _______________

.12

האם המציע מעוניין לבטח מכס ומסים? כן/לא ___מה הוא אחוז המסים

.13

משלוחי יצוא בתנאי  – FOBהאם המציע מעוניין בבטוח עד בטן האוניה או המטוס

________________

כן  /לא ____________
.14

משלוחי יצוא בתנאי  – FOB/EX-WORKS/C&Fהאם המציע מעוניין בבטוח מותנה –
)CONTINGENCY- (SELLERS INTEREST
כן  /לא_____________

.15

האם בטחת אי פעם בעבר טובין מן הסוג המוצע לבטוח :כן/לא_____________

1

.16

אם כן ,באיזו חברה__________________
האם בוטלה אי פעם פוליסה לבטוח ימי/אוירי ע"י חברת בטוח כן/לא___________
אם כן ,מה הייתה הסיבה לביטול _________________________________

.17

פרט היקף ניסיון התביעות השנתי ב 3 -השנים האחרונות .נא פרט כל תביעה בנפרד:
תאריך

.18

יבוא/יצוא

סוג מוצר

סוג הנזק

סכום תביעה
ששולם

תביעות
תלויות

מה היה המחזור השנתי בשלוש שנים האחרונות? )($
____________ 2016
____________ 2015
____________ 2014

טופס הצעה זה נחתם על ידי והוגש בידיעה שאם תתקבל ההצעה ע"י חברת הבטוח תוצא פוליסה זו בתנאים
המקובלים עליה לסוג הבטוח המבוקש ואני מתחייב בזה לשלם את דמי הבטוח שיוצאו לפי הפוליסה.
ידוע לי שבנוסף לפרמיה הימית/אווירית חברת הבטוח תחייב אותי בפרמיה לכסוי סיכוני מלחמה ושביתות בהתאם
למיון בתוקף ביום ההפלגה/טיסה ,בפרמיה לכסוי המשלוחים על אניות ישנות ,בפרמיה לכסוי שטעונים וכן ביתר
תוקפות הפרמיות המקובלות בענף.
ידוע לי כי מטען המובל על סיפון האוניה יהיה מכוסה רק כנגד סיכוני " " Cלפוליסה הימית אלא אם מטען זה נמצא
בתוך מכולה באניות מכולות.
אני מצהיר בזה שכל הפרטים שצוינו לעיל מדויקים וכי התשובות שניתנו לכל השאלות שבטופס זה הן מלאות וכנות.
הריני מסכים שהצהרה זו כולל הפרטים והתשובות שניתנו לעיל בטופס זה יחייבו אותי וישמשו יסוד לחוזה הבטוח
המוצע בזה )זאת בין שנכתבו במו ידי ,בין אם לאו(

תאריך ______________ חתימת המציע _________________________________________
הערות נוספות ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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