פוליסת מכלול לחבר מושב
הצעה לביטוח
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.

לתשומת ליבו של המציע:
א .הביטוח ייכנס לתוקפו אך ורק לאחר אישור ההצעה בכתב על-ידי המבטח.
ב .יש להקפיד על מילוי הפרטים במדויק.
 .1אי ציון דמי ביטוח במקום המיועד ייחשב כאילו לא נתבקש כיסוי לאותו סעיף או הרחבה.
 .2אי מתן תשובה ו/או ציון של דמי ביטוח ייחשב כתשובה שלילית.
 .3בהיעדר כיסוי לפרק מסוים – לא ניתן לרכוש כיסוי להרחבות לאותו פרק.
 .4בביטוח על-פי פרק שישי (מבנה ותכולת בית מגורים) ,אם מתבקש כיסוי ליותר מיחידת מגורים אחת יש לציין:
■ מספר היחידות המבוקשות.
■ סכום ביטוח של כל אחת מהן.
■ מען  /מספר המשק  /שם המבוטח של כל אחת מהן.
בהצעה זו ,בפרקים השונים ,מפורטים אמצעים להקלת סיכון המבטח (להלן "האמצעים") וזאת כחלק מהליך חיתומה של
הפוליסה בו שוקללו האמצעים המפורטים .היה ותיערך פוליסת ביטוח ,אי קיום האמצעים שפורטו ,לרבות אי הפעלתם במועד
קרות מקרה הביטוח ,עלול לגרור הפחתה משמעותית או שלילה מלאה של תגמולי הביטוח בהתאם להוראות סעיפים ,18
 21 ,19לחוק חוזה ביטוח .כדי למנוע היעדר כיסוי ביטוחי או הפחתה משמעותית בתגמולי הביטוח בקרות מקרה ביטוח -
אנא הקפד על מילוי האמצעים במלואם.
לבירור האמור אנא פנה לסוכן הביטוח.

סטודיוהראל
b5108/23633
11/2018
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הצעה לביטוח מכלול לחבר מושב

נא מלא כל סעיף שברצונך לרכוש עבורו כיסוי ביטוחי.
א מספר פוליסה
חדש

5

ב פרטי הסוכן

שם הסוכן

מס' הסוכן

ג פרטי המציע
שם משפחה

ת.ז.
רחוב

שם הסוכנות

שם פרטי
ח.פ.

ח.צ.

4

0

מס' ת .זהות  /תאגיד

אחר
מס'

מיקוד

ישוב

דואר אלקטרוני לצורך קבלת דיוורים

@

טלפון (+קידומת)
E-Mail

ד תקופת ביטוח
מיום:

/

ה אופן התשלום
גביה רגילה

/

עד יום:
כרטיס אשראי

/

/

בחצות.

הוראת קבע

יש לענות בכתב ובאופן מלא על השאלות בטופס הצהרת ביטוח לפוליסות "חבר מושב" המהווה חלק בלתי נפרד מהצעה זו.
פרק ראשון:
ו רכוש כללי משקי

סטודיוהראל
b5108/23633
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תושב ככל שמדובר במשק לא פעיל אין כיסוי לשימוש מסחרי כלשהו ו/או שימוש חקלאי כלשהו.
לא פעיל
פעיל
הגדרת המשק
מחיר לחישוב  /דמי ביטוח
ג .אחריות יחידות
מס'
לחישוב תעריף % / ₪ -
יחידות למ"ר /
כן
האם מתבקש כיסוי לרכוש מהמפורטים מטה?
לא
ליח' ()₪
לולים  -מדגרות (כל מ"ר לול מושבת יחושב כ ½-מ"ר)
מ"ר ₪ 1.8
₪ 650
שטח בנוי של לולים רגילים מבנה ותכולה
מ"ר ₪ 2.5
₪ 780
שטח בנוי של לולים משופרים מבנה ותכולה
מ"ר ₪ 3.0
₪ 850
שטח בנוי של לולי אורך מבנה ותכולה
מ"ר ₪ 3.0
₪ 850
שטח בנוי של לולים מאולצים וחושך מבנה ותכולה
מ"ר ₪ 4.0
₪ 1,050
שטח בנוי של לולים מבוקרים מבנה ותכולה
מ"ק ₪ 36.0
₪ 4,900
נפח של מדגרות חימום חשמלי או גז מבנה ותכולה
להקלת סיכון המבטח בלולים ובמדגרות על המבוטח לדאוג לכך שעם תחילת הביטוח ולא יאוחר מ 30-יום לאחריו יבדקו מערכות החשמל
והחימום ע"י טכנאי מוסמך אשר יבדוק ,יתקן ויאשר את תקינות המערכת.
רפתות ,דירים ,מתבנים ,מחסנים  ,בתי אריזה ובעלי חיים
מ"ר ₪ 2
₪ 400
שטח מתבן לפי מ"ר (מבנה בלבד)
ש"ח 1%
שטח מתבן לפי סכום ביטוח (תכולה בלבד) ,נא ציין את סכום הביטוח
מ"ר ₪ 3.5
₪ 1,500
שטח בור תחמיץ (מבנה ותכולה)
מ"ר ₪ 10
₪ 1,100
*שטח מתבנים  -מבנה ותכולה
גבול אחריות המבטח למבנה ותכולת מתבן לא יעלה על סך של ₪ 120,000
*קש וחציר במשק מוגבל ל ₪ 100,000-למערום
ש"ח 1.5%
מס' יחידות
(מערום פירושו  -ערימה שאינה מוגנת בקירות ובגג)
תשומת לב המבוטח לאמצעים להקלת סיכון המבטח בגין כיסוי כנגד סיכוני אש למתבנים ומערומי חציר כפי שמפורט בנספח מיוחד ו/או בדף
הרשימה לפוליסה.
מ"ר ₪ 1.5
₪ 400
מס' מבנים
**שטח מכוסה של רפתות דירים (מבנה וציוד ,לא כולל מכון חליבה)
מ"ר ₪ 2.5
₪ 800
מס' מבנים
**שטח מכוסה של רפתות עם גג נפתח (מבנה וציוד לא כולל מכון חליבה)
מ"ר ₪ 3
₪ 1,000
מס' מבנים
שטח מכוסה של אורווה כולל תכולה למעט בעלי חיים
מ"ר ₪ 10
₪ 4,500
מס' מבנים
שטח מכון חליבה ותכולתו
ראש ₪ 35
₪ 9,000
מספר ראשי פרות לחליבה
ראש ₪ 30
₪ 5,500
מספר ראשי בקר לפיטום כולל עגלים ועגלות
רפת
מרעה
ראש ₪ 20
₪ 1,200
מספר ראשי צאן = 180% x
בעלי חיים אחרים (ציין סוג וגבול אחריות מבוקש) כפוף לאישור המבטח ולדמי ביטוח שיוסכמו.
₪ 10,000
ראש ₪ 200
שם הסוס/ים:
מספר ראשי סוסים:
מחסנים,סככות ומבני משק אחרים
שטח מחסנים  -מבנה ותכולת מחסנים ,האם המחסן
מ"ר ₪ 10
₪ 2,500
לא
כן
בקרבת הבית? ציין:
מ"ר ₪ 3
₪ 1,000
**שטח מחסנים  -מבנה בלבד  /להשכרה
לא
כן
0.4%
כן
לא
תכולה בלבד ,האם המחסן בקרבת הבית? ציין:

Dummy Text

ו רכוש כללי משקי  -המשך

רכוש דניידא אחר (שאינו שייך לענף שבגינו התבקש ביטוח)
שטח סככות ,מבנה ותכולת סככות ,האם מיקום
הסככה בקרבת בית המגורים ציין:
שטח סככות  -מבנה
שטח בית אריזה (לא כולל קירור)
מבנה ותכולה אם בקרבת הבית ציין:
חדרי קירור ביחידות המשק  -מבנה ותכולה
שטח קרוואן למגורי עובדים ,מבנה ותכולה
שטח קרוואן למגורי עובדים ,מבנה בלבד
שטח מכון רדיה  -מבנה ותכולת מכון רדיה
ראשי פיקוד למערכות השקייה מעל ₪ 10,000
(סכום ביטוח מעל )₪ 10,000
רכוש משקי אחר ,פירוט עד לסך ₪ 200,000
רכוש ביתי במחסנים השייך לענף שבגינו לא התבקש ביטוח
הרחבה למתקן פוטו-וולטאי (מערכות סולאריות)  -לציין סכום ביטוח
האם כולל גניבה אלימה למתקן פוטו-וולטאי
האם כולל אובדן רווחים מנזק למתקן פוטו-וולטאי  -נא לציין תקופת שיפוי
מערכת אזעקה (כולל הרכבה)
*בכפוף לתנאי ביטוח למתבנים ומערומי קש וחציר.
**חובה לרכוש כיסוי צד ג' לרכוש משקי בהשכרה.
רכוש שלא נתבקש עבורו כיסוי ביטוחי אינו מבוטח.

ג .אחריות יחידות
מס'
יחידות למ"ר  /לחישוב
ליח' ()₪
₪ 50,000
לא

כן

מחיר לחישוב  /דמי ביטוח
תעריף % / ₪-
₪ 200

כן

לא

₪ 1,000

מ"ר ₪ 3

כן

לא

₪ 300

מ"ר ₪ 1

כן

לא

₪ 2,500

מ"ר ₪ 10

כן
כן
כן
כן

לא
לא
לא
לא

₪ 1,500
₪ 2,500
₪ 1,000
₪ 3,000

₪4
₪7
₪2
₪ 10

כן

לא

כן
כן
כן
כן
כן
כן

לא
לא
לא
לא
לא
לא

מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר

3%
0.4%
ש"ח ₪ 250
ש"ח 0.15%
0.65%
0.15%
0.25%

₪ 40,000

ז פגיעה תאונתית בבעלי כנף המבוטחים על-פי הפרק הראשון האם מתבקש כיסוי?

כן

לא

שים לב :בביטוח לפי הרחבה מיוחדת זו נדרשים אמצעים להקלת סיכון המבטח ,להפעיל מערכות התראה והגנה כמפורט בתנאי הפוליסה ו/או כמפורט
בדו"ח הסוקר ו/או בדף הרשימה וכפי שיסוכם עם חתם המבטח .בביטוח חדש נדרש סקר עדכני משביע רצון ובאישור מראש ובכתב של המבטח לכיסוי זה.

השתתפות עצמית  10%מהנזק ולא פחות מ ₪ 7,000-לאירוע.

ח כוורות האם מתבקש כיסוי?

כן

₪ 700,000
100

₪ 900,000
120

₪ 1,200,000
160

לא

ט יחידות אירוח (צימרים) האם מתבקש כיסוי?

סכום ביטוח מבנה

כן

11/2018

 ₪ 25 xלכוורת .גבול האחריות  ₪ 1,000לכוורת.
מספר כוורת:
גניבה עפ"י הכיסוי בהרחבה ובתמורה לפרמיה נוספת של  ₪ 20לכוורת.
הכיסוי הביטוחי אינו כולל כיסוי ביטוחי לצד שלישי אלא אם צויין במפורש בפרק רביעי.
השתתפות עצמית לסיכון גניבה  10%מהנזק ולא פחות מ ₪ 8,000-לאירוע.

לא

(אם קיימים יותר מ 5-יחידות יש לפנות למבטח לקבלת אישורו)
 ₪לפי 0.25%

סכום ביטוח תכולה

רכוש אחר הקשור עם הנ"ל
כיסוי רעידת אדמה  -האם מתבקש כיסוי
כיסוי נזקי טבע אחרים – האם מתבקש כיסוי

סכום ביטוח
כן
כן

לא
לא
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שים לב :על המציע לוודא כי השטח המקיף את הכוורות בטווח של  5מטרים לפחות נקי ומבורא מכל עשב ,גזם או חומר דליק אחר.

מספר יחידות

סטודיוהראל

גבול אחריות ודמי ביטוח למ"ר (נא לסמן בעיגול את הגבול הנדרש)
שטח הלולים במ"ר ₪ 200
לולים וחוות רביה
10
לולים משופרים ולולי אורך
10
לולים מאולצים  /חושך  /מבוקרים
גבול אחריות ודמי ביטוח למ"ק (נא לסמן בעיגול את הגבול הנדרש)
נפח המדגרה במ"ק
מדגרות

₪ 275
12.5
12.5

₪ 350
15
15

₪ 500
23
23

דמי ביטוח

 ₪לפי 0.25%
 ₪לפי 0.25%

Dummy Text

י מטעים האם מתבקש כיסוי?

לא

כן

שטח המטע בדונמים גבול אחריות נדרש ודמי ביטוח לדונם (נא לסמן בעיגול את גבול הנדרש)
דמי ביטוח
₪ 35,000
₪ 25,000
₪ 20,000
לא מניב מניב סה"כ ₪ 15,000
65
45
30
תמרים (לא כולל אובדן נצרים)
26
הדרים
40
30
22
אבוקדו
43
35
מנגו
53
40
בננות (לא כולל אובדן נצרים)
53
35
26
כרם
53
35
26
20
נשירים
45
30
זיתים בעל
53
45
32
זיתים שלחין
אחרים (נא לפרט):
כל דונם מטע לא מניב ,יחשב כ ½-דונם מטע מניב ,גבול האחריות מוקטן ב50%-

.1
.2
.3
.4
.5

כן
תינתן הנחה בשיעור  ,40%בגין ביטול הכיסוי לאובדן יבול ושינטוע עתידיים  -האם לבטל הכיסוי?
לא.
הפרמיה שנתית .דמי הביטוח שנקבעו מחושבים על היות הגידול עונתי ולפיכך אין ולא יבוצעו החזרים לתקופות הקצרות משנה.
השתתפות עצמית  10%מהנזק לא פחות מ ₪ 5,000-לאירוע.
במידה ובוטחו המטעים על-פי פרק זה יכלול הכיסוי גם ראשי פיקוד למערכות ההשקייה עד לסך  ,₪ 10,000מעל סכום זה ניתן לבטח תמורת פרמיה נוספת.
כיסוי גניבה לראשי הפיקוד מעל סכום זה מחייב אמצעים להקלת סיכון גניבה.

שים לב! בביטוח לגידולי שדה ולמטעים ,נדרשים אמצעים להקלת סיכון המבטח לגבי נקיון ,פסי הפרדה והדברת העשביה כמפורט בפוליסה
ו/או כפי שיסוכם עם המבטח.

יא גידולי שדה האם מתבקש כיסוי?

לא

כן

גבול אחריות נדרש ודמי ביטוח (נא לסמן בעיגול את גבול הנדרש)
גידולי שדה (למעט גידולים מכוסים)
₪ 2,000
₪ 1,200
₪ 750
שטח השדה  /ג.א .לדונם ₪ 350
40.0
25.0
18.0
8.0
תבואות גרעינים
20.0
12.0
8.0
4.0
חציר מכל סוג
גידולים אחרים*
גידולים אחרים
דמי הביטוח שנקבעו מחושבים על היות הגידול עונתי ולפיכך אין ולא יבוצעו החזרים לתקופות הקצרות משנה.
*ציין סוג הגידול.
.1
.2

.4
.5

יב הרחבות וכיסויים נוספים למשק פעיל
ציין בכן/לא האם ברצונך לרכוש ההרחבה

יג רעידת אדמה ונזקי טבע אחרים לפרק ראשון
לא
כן
 .1נזקי רעידת אדמה בלבד (ללא נזקי טבע) 0.128%
כן
 .2נזקי טבע בלבד ,לא כולל נזקים תוצאתיים 0.058%
לא
השתתפות עצמית בגין סיכון רעידת אדמה ונזקי טבע  -כמפורט בדף הרשימה לפוליסה.
השתתפות עצמית בגין נזקי שלג וברד  -כמפורט בדף הרשימה לפוליסה.
הכיסוי בפני נזקי רעידת  -אדמה ונזקי טבע אחרים לא כולל נזק הנגרם לעצים על פריים ,מטעים ,גידולי שדה ,יבולים וכוורות .כמו כן הכיסוי
בפני נזקי טבע מחריג מבנים וחלקי מבנים ,כיסויים של מבנים או כיסויים אחרים וכן תכולותם של מבנים אלו העשויים חומרים שאינם נמנים עם
החומרים מהם בנוי מבנה מאסיבי.

פרק שני:
יד שבר מכני האם מתבקש כיסוי?

כן

לא

הציוד המבוטח ודמי הביטוח בהתאם למפורט (ערך כחדש) ■ :השתתפות עצמית .₪ 7,500 -
 ₪לפי  %0.9פרמיה מזערית  ■ .₪ 200פירוט הרכוש המבוקש לביטוח:
■ השתתפות עצמית.₪ 20,000 :

בארות מים ,מכוני שאיבה ,מכוני מים וביוב
 ,₪לפי .1.2%

עמוד  4מתוך 9

דמי ביטוח
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גניבה  -רק לרכוש מבוטח*
גניבת ציוד חקלאי נייח ב-ג.א*.
גניבת ציוד חקלאי נייח ב-ג.א*.
תוצרת חקלאית בקירור (מחייב מערכת התראה על שינויי טמפרטורה כמפורט בפוליסה)
רכוש במעבר לרכוש מבוטח
*השתתפות עצמית בגניבה  10%מהנזק ,מינימום ₪ 8,000

כן
כן
כן
כן
כן

לא
לא
לא
לא
לא

גבולות אחריות עד לסך דמי ביטוח
₪ 600
 ₪ 66,000לאירוע
₪ 800
 ₪ 30,000לאירוע
₪ 1400
 ₪ 60,000לאירוע
₪ 220
 ₪ 50,000לאירוע
₪ 200
 ₪ 60,000לאירוע

b5108/23633

גבול אחריות המבטח לפרק ראשון לא יעלה על סך  ₪ 2,000,000לאירוע.
עבור כיסוי לכל מיליון ש"ח נוספים ייגבו דמי ביטוח נוספים בשיעור של  10%מסה"כ דמי הביטוח של פרק ראשון לעיל.
הגדלת גבול האחריות של המבטח לפרק ראשון אפשרית עד לסך  ₪ 5,000,000בלבד.
סכום הביטוח לנזקי זדון והצתה בזדון לא יעלה על סך של  ₪ 250,000למקרה אחד וסה"כ במצטבר לתקופת הביטוח (כחלק מסכום הביטוח הכללי) ,אלא
אם צוין אחרת ברשימה.
השתתפות עצמית שתחול במקרה ביטוח נזק בזדון וגם או הצתה תהיה  10%מהנזק מינימום .₪ 10,000
אלא אם נקבעה לעיל השתתפות עצמית אחרת ,ההשתתפות העצמית שתחול על אירוע לגביו קיים כיסוי על-פי הפרק הראשון הינה בשיעור של 2.5%
מהנזק מינימום .₪ 5,000

סטודיוהראל

.3

דמי ביטוח

Dummy Text

פרק שלישי:
טו כספים האם מתבקש כיסוי?

כן

לא (סמן  Xרק באחת מהאפשרויות הבאות)

לגבול האחריות של  ₪ 20,000פרמיה בסך .₪ 450

■ סכום אחר

 ₪לפי .2.5%

פרק רביעי:
טז אחריות כלפי צד שלישי האם מתבקש כיסוי?
הכיסוי
אחריות כלפי צד שלישי
בסיס

בגין מבנה משק מושכר
חובה לציין ייעוד
בגין כוורות (עד )200
מס' כוורות:
בגין עדרים במרעה טבעי

לגבול האחריות של  ₪ 40,000פרמיה בסך .₪ 900
■ גבול אחריות לכסף מזומן  50% -מגבול האחריות הנ"ל.
■ השתתפות עצמית.₪ 5,000 :

לא

כן

משק פעיל
גבולות אחריות עד לסך
 ₪ 2,000,000לאירוע
וסה"כ לתקופת הביטוח

דמי ביטוח
₪ 650

יעודם

מס'
מבנים
מעבר ל 200-כוורות
(תוספת  ₪ 2לכוורת)

דמי ביטוח

משק לא פעיל
דמי ביטוח
גבולות אחריות עד לסך
 ₪ 1,000,000לאירוע ולתקופת ₪ 350
הביטוח אינו כולל פעילות
משקית כלשהי
אין כיסוי

דמי ביטוח

₪ 500
לכל מבנה בנפרד
אין כיסוי
₪ 500

 ₪ 400,000לאירוע*
וסה"כ לתקופת הביטוח
(ללא  ₪ 400,000לאירוע*
בגין אחזקת סוס למטרות פרטיות
וסה"כ לתקופת הביטוח
תמורה) עבור כל סוס נוסף ₪250
 ₪ 2,000,000לאירוע*
בגין נזקי ריסוס ודישון
וסה"כ לתקופת הביטוח
בגין פעילות עסקית מוגבלת במחזור שנתי  ₪ 1,000,000לאירוע*
וסה"כ לתקופת הביטוח
עד ₪ 500,000
 ₪ 2,000,000לאירוע*
בגין יחידות אירוח (צימרים)
וסה"כ לתקופת הביטוח
מס׳ היחידות:
בגין בריכת שחיה /ג'קוזי ביחידת האירוח כלול בגבול האחריות לעניין
יחידות אירוח (צימרים)
פעילות אחרת  -נא לפרט

₪ 1500

אין כיסוי

₪ 750

אין כיסוי

₪ 500

אין כיסוי

₪ 1000

אין כיסוי

 ₪ 300ליחידה
₪ 350

ניתן להגדיל גבול אחריות של משק פעיל בלבד לסך  ₪ 4,000,000בתמורה לפרמיה נוספת.
השתתפות עצמית ₪ 6,000 :בגין נזקי רכוש .בגין נזקי גוף .₪ 9,000
בגין יחידות אירוח  .₪1,500 -בגין ריסוס /דישון ועדרים במרעה טבעי  10% -מהנזק מינימום  ₪15,000ומאירוע שני ואילך  15% -מהנזק
מינימום .₪25,000
*גבולות אחריות ההרחבות לעיל כלולים בגבולות האחריות לפרק הרביעי ואינם בנוסף.

משק פעיל  -דמי ביטוח
הכיסוי
₪ 600
עד  3עובדים
₪ 175
כל עובד נוסף מס' עובדים
₪ 80
כל עובד זמני* מס' עובדים
*לא יתקבל החזר כספי בגין הפסקת  /ביטוח  /כיסוי ביטוחי זה.
השתתפות עצמית ,₪ 9,000 :ובגין מחלת מקצוע  ₪ 12,000אלא אם נאמר אחרת.

11/2018

פרק שישי :מבנה ותכולת בית המגורים
יח מבנה בית המגורים האם מתבקש כיסוי?

b5108/23633

משק לא פעיל כולל עבודה אקראית  -דמי ביטוח
₪ 300
אין כיסוי
אין כיסוי

דמי ביטוח

סטודיוהראל

פרק חמישי:
יז חבות מעבידים (בגבול אחריות  ₪ 20,000,000לתובע ולכל האירועים בתקופת הביטוח) האם מתבקש כיסוי?

כן

לא

כן

מבנה המגורים ,ציין סכום הביטוח (ללא נזקי מים)

כן ,מיום
עפ"י הערכת הסוקר לא
האם קיימים מבנים הבנויים עץ או שלדת עץ? לא
נא תשומת לבכם לתנאי המיגון הנדרשים למבני עץ.

לא

סכום ביטוח

כן .אם כן ,נא לציין סכום ביטוח
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שטח במ"ר

דמי ביטוח מינימלים
300
ליח'

₪

Dummy Text

יח מבנה בית המגורים  -המשך

נזקי מים ונוזלים אחרים למבנה (נזקי צנרת)
כן
לא
 .1האם ידוע לך במועד עריכת ביטוח זה על דליפת מים מצנרת דירתך?
כן
לא
 .2האם צנרת המים בדירתך במצב תקין?
 .3בחירת אפשרות השיפוי במקרה נזק( :הינך רשאי לבחור מראש את האפשרות הרצויה לך מבין האפשרויות המפורטות להלן ,והאפשרות שנבחרה
תצויין במפרט הפוליסה) .אני מבקש לקבל שיפוי במקרה נזק למבנה לפי האפשרויות שלהלן:
תיקון הנזק יבוצע על ידי בעל מקצוע שיבחר המבוטח
על פי אפשרות זו המבוטח רשאי ,במקרה נזק מים למבנה הדירה ,לבחור את בעל המקצוע שיתקן את הנזק ,לשלם את עלות התיקון ולקבל
שיפוי כספי מחברת הביטוח ,בניכוי סכום ההשתתפות העצמית המוסכם לאפשרות זו ובניכוי עלות "החזרת סכומי הביטוח לקדמותם" לפי התנאים
שבפוליסה .תגמולי הביטוח ישולמו למבוטח בכפוף להערכת שמאי מטעם חברת הביטוח ,שתעשה לפני ביצוע התיקון ,ותהווה תנאי מוקדם
לתשלום תגמולי הביטוח.
תיקון הנזק יבוצע על ידי בעל מקצוע מטעם חברת הביטוח
על פי אפשרות זו יבוצע התיקון ע"י בעל מקצוע או חברת תיקונים שפרטיהם יימסרו למבוטח ע"י חברת הביטוח בפוליסת הביטוח שתוצא עפ"י
הצעת הביטוח .התיקון יבוצע על חשבון חברת הביטוח .תשלום דמי ההשתתפות העצמית יבוצע ע"י המבוטח ישירות לידי בעל המקצוע.
הפוליסה מוגבלת כך שאם בחרת באפשרות זו (תיקון ע"י בעל מקצוע מטעם חברת הביטוח) ,זכות בחירתך בשרברב או בבעל מקצוע אחר
לצורך תיקון נזקי מים הוגבלה ,והתיקון יבוצע ע"י חברת שרברבים או בעל מקצוע אחר שפרטיו יימסרו לך על ידי חברת הביטוח.

חתימת המועמד לביטוח:
תאריך:
כן
לא
נזקי רטיבות למבנה כתוצאה מאיטום לקוי (רק אם נרכש כיסוי נזקי מים ע"י בעל מקצוע מטעם חברת הביטוח)
.₪
כן  -סכום ביטוח
לא
כיסוי למתקן פוטו וולטאי ביתי לייצור חשמל:
כן .הערה :הכיסוי הביטוחי במסגרת כיסוי זה ניתן אך ורק כל עוד קיים הסכם בתוקף עם חברת חשמל.
לא
האם קיים הסכם בתוקף עם חברת חשמל?
כן .אם כן אנא סמן מספר חודשי התקופה הנוספת:
לא
הרחבת כיסוי לאבדן הכנסות משכר דירה לתקופה נוספת:
 36חודשים
 24חודשים
 12חודשים
כן
לא
כיסוי ביטוח כל הסיכונים למבנה על בסיס נזק ראשון (עד )₪ 50,000 -

מיגונים

דלת הכניסה הראשית לדירה (ציין סוג הדלת ,כגון :עץ ,פלדלת ,סוגי המנעולים ומספרם):
דלתות כניסה אחרות לדירה:
פתחים אחרים כולל פתחי מזגנים:

חלונות:
האם קיימת מערכת אזעקה

לא

האם קיים חיבור למוקד?
קווי אלחוטי

לא

כן ,פרט:
כן

האם מחובר לחייגן טלפון?

כן

לא

חיבור:

אלחוטי

קווי

יט תכולה
סכום ביטוח כולל של התכולה:

לא

כן

תאריך:

כ תכולה כיסויים נוספים
שמשות ,משטחי שיש ,מתקנים סניטריים:
ציין סכום ביטוח מעבר ל 5%-מסכום התכולה:
ציין סכום ביטוח מעבר ל 1%-מסכום התכולה לפריט בודד:
כן ,פרט את סוג העיסוק:
לא
פעילות עסקית בבית?
סוג תכולה עסקית:

.₪
.₪
( ₪עד )₪ 50,000

סכום ביטוח:

כא כיסויים נוספים נדרשים (נא לציין סכומים)
כה״ס לאופניים (לא כולל אופניים בעלי מנוע עזר כלשהו):

כן

לא

כה״ס למכשירים אלקטרונים ביתיים (נא לציין את סוג המכשיר ,יצרן ,דגם ושוויו):
דגם
יצרן
המכשיר
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₪
שווי בש״ח
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חתימת המועמד לביטוח:

11/2018

האם ברצונך בביטוח עפ"י ערך שיפוי? (ערך ממשי בניכוי בלאי)
כן
לא
האם ברצונך לבטל כיסוי פריצה ,גניבה ונזק בזדון?
הערה :בסכום הביטוח הנ"ל עליך לכלול את שווי כל תכולת הדירה ,לרבות הפריטים המפורטים מטה .אם בוצע סקר הערכת שווי תכולת הדירה ,יש לצרפו
לטופס הצעה זה .אם לא בוצע סקר הערכת תכולה ,יש לצרף הערכת מעריך מומחה לגבי פריטים אלה .ללא הערכה או רשימה יהיה הכיסוי מוגבל כדלקמן:
תכשיטים  -עד  10%מסכום הביטוח ,שעוני יד עד  10%מסכום הביטוח ,כלי כסף  -עד  10%מסכום הביטוח .פסלים ,תמונות ,יצירות אמנות עתיקות ואוספים
בעלי ערך היסטורי מדעי או אומנותי  -עד  10%מסכום ביטוח .שטיחים  -עד  10%מסכום הביטוח .פרוות  -עד  10%מסכום הביטוח .אוספי בולים  -עד 5%
מסכום הביטוח ,מטבעות  -עד  5%מסכום הביטוח.
במסגרת פרק ב׳ ביטוח התכולה ,הינך רשאי לוותר על כיסויי לתכשיטים ,כלי זהב ושעוני יד.
כן
לא
האם ברצונך לוותר על כיסוי לתכשיטים ,כלי זהב ושעונים?

סטודיוהראל

 ₪בערך כינון.

Dummy Text

כב כיסוי רעידת אדמה לדירה האם מתבקש כיסוי?
בית מגורים  -מבנה לפי סכום ביטוח
בית מגורים  -תכולה לפי סכום ביטוח

לא
לא

כג כיסוי נזקי טרור האם מתבקש כיסוי?

כן

לא (אם התשובה לא ,צרף טופס ויתור על הכיסוי החתום על ידך)

כן
כן

לא

כן

בתחומי גבולות מדינת ישראל עד יוני 1967-בלבד .עפ"י תנאי כיסוי בהראל.
כן ,עד לסך השווה ל ₪ 1,000,000-עבור מבנה ו/או תכולה.
לא
מבנה ותכולת מבנה המגורים  -בפוליסה נפרדת

דמי ביטוח

כד ביטוח חבות כלפי עובדי משק הבית (בגבולות אחריות  ₪ 6,000,000לתובע ו ₪ 20,000,000-לכל האירועים)
כן

האם ברצונך לבטח חבותך כלפי עובדי משק הבית

לא

כה חבות כלפי צד שלישי
כן

לא
אחריות כלפי צד שלישי – גבול אחריות עד לסך ₪ 600,000
מוגדל פי 4
האם הנך מעוניין בהגדלת גבול האחריות? מוגדל פי 2
כן
האם קיימת בריכת שחייה פרטית? לא
כן
האם נדרשת הרחבה לשימוש בכלי יריה לא
כן
לא
הרחבה לאחריות כלפי צד שלישי בגין פעילות עסקית בדירה ,לא כולל הגדלת גבולות אחריות
כן (הרחבה ניתנת רק לנהגים בני  21ומעלה).
לא
האם נדרשת הרחבת כיסוי לאופניים  /קורקינט ממונעים
גבול האחריות לגבי אופניים ממונעים  /קורקינט מוגבל לסך  ₪ 250,000בלבד.
מוגדל פי 6

פרק שביעי:
כו ציוד חקלאי מתנייע האם מתבקש כיסוי?

כן

לא

סוג הכלי

צד שלישי בלבד

יצרן

ביטוח לרכוש

שנת ייצור

ביטוח לרכוש  +שבר מכני

מספר רישוי  /שילדה

רעידת אדמה

משקל כולל

נזקי טבע

כוח סוס

רדיו טייפ

קוד דגם (לפי מחירון "משה פסו")

שמשות

סטודיוהראל

תאור הציוד המבוטח

כיסוי מבוקש נא לסמן במקום המיועד

דמי ביטוח

סכום הביטוח (לפי מחירון "משה פסו")
אם מתבקש כיסוי ליותר מפריט מתניע אחד או לנגררים מעל  1טון ,יש למלא עבור כל פריט שונה הצעה נפרדת נוספת.
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כז פרטים מהותיים לקבלת הכיסוי הביטוחי (שאלות אלו הינן מהותיות ויש לענות על כולן במדוייק)

אילו אמצעי הגנה ננקטו לאחר הנזק?
 .3האם ב 3-השנים האחרונות הוגשה נגדך תביעה ע"י צד ג' או עובד כלשהו שעבד בשירותך בנוגע לסיכון הכלול בפוליסה המבוקשת?
פרט כל תביעה ונסיבותיה:
כן ,פרט:
לא
 .4האם חברת ביטוח כלשהי סירבה לקבל אי פעם את הצעתך לביטוח או ביטלה את פוליסת הביטוח שלך?
 .5האם חברת ביטוח כלשהי סירבה לחדש את פוליסה הביטוח או דרשה הגדלת דמי ביטוח או תנאים מיוחדים?

כח הפוליסה כפופה לדמי ביטוח מזעריים

לא

כן ,פרט:

למשק פעיל סך  ,₪ 1,200משק לא פעיל פרמיה  ,₪ 900לתושב ( ₪ 700לא כולל ביטוח על-פי פרק שביעי  -ציוד חקלאי מתנייע).
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כן ,שם החברה:
לא
 .1האם היית מבוטח ב 3-השנים האחרונות בהראל או בחברת ביטוח אחרת?
.
עד
תקופת הביטוח :מ-
כן ,פרט כל נזק ומתי אירע:
לא
 .2האם נגרמו ב 3-השנים האחרונות נזקים כתוצאה מסיכון המוצע לביטוח המפורט בהצעה זו?

לא

כן,

Dummy Text

כט הצהרת המבקש/מציע
.1

.2
.3
.4

מצהיר/ה בזה שהתשובות הינן נכונות ,מלאות וכנות ושלא העלמתי כל ענין מהותי הנוגע לביטוח זה .הנני
אני הח"מ
מסכים/ה להודיע לחברה על כל שינוי שיחול בכל עניין מהותי ,לרבות שינוי שיחול במקצועי או במשלוח יד ,במצב בריאותי ,או על דבר סידור ביטוחים
נוספים .כמו כן ,הנני מסכים/ה שהצעה זו והצהרתי ,בין שנכתבו על ידי ובין שלא על ידי ,תשמשנה יסוד לחוזה שביני ובין הראל חברה לביטוח בע"מ .אני
מסכים/ה לקבל את הפוליסה הנהוגה בחברתכם ומתחייב/ת לשלם את הפרמיה המגיעה בגינה.
מציע/ה נכבד/ה! כדי למנוע אי הבנות ואי דיוקים ,הנך מתבקש/ת לקרוא את הפוליסה ואת דף המפרט שישלחו אלייך אחרי הפקת הפוליסה ולהעיר את
הערותייך בהקדם האפשרי ,בכל מקרה שבו תמצא/י כי הפוליסה אינה תואמת את הצעתך.
המידע הכלול במסמך זה ניתן מרצוני ובהסכמתי המלאה.
אינך רשאי למסור פרטים של אדם אחר בטופס זה ,אלא אם יידעת אותו על כך וקיבלת מראש את הסכמתו לשימוש הראל במידע כאמור בטופס זה
ובהסכמות שתסמן.

תאריך:

חתימת המציע:

מס' תעודת זהות:

אף שאין חובה חוקית למסור חלק מהמידע המתבקש במסמך זה ,המידע הכרחי לצורך הצטרפותך לפוליסות ולטיפול בעניינים הקשורים בהן .המידע ייאסף,
יישמר ויעובד בחברה ובחברות אחרות בקבוצת הראל (הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ וחברות בנות שלה) וצדדים שלישיים הפועלים עבורן
והן ו/או מטעמן תעשנה בו שימוש ,לצורך הטיפול בפוליסה ולמטרות לגיטימיות אחרות ,לרבות תחשיבים אקטואריים .פרטים נוספים ניתן למצוא במדיניות
הפרטיות שבאתר החברה.
לידיעתך ,אם ברשותך פוליסת ביטוח בתוקף ,עליה הנך מבקש להוסיף כיסוי נוסף ,הרחבה או כתב שירות ,הוספתם נתונה לבחירתך ,והנך רשאי לבחור בהם
או לוותר עליהם ,מבלי שהדבר יפגע ביתר תנאי הפוליסה .תשומת ליבך כי בהיעדר כיסוי לפרק מסוים -לא ניתן לרכוש כיסוי להרחבות לאותו פרק.

ל קבלת דבר פרסומת
הרינו להודיעך כי קיימת אפשרות שתקבל מאת החברה או מאת חברות אחרות בקבוצת הראל אליהן יועברו פרטיך (ככל שנתת הסכמה להעברת פרטיך
אליהן) ,הצעות שיווקיות ודברי פרסומת על מוצרי ושירותי החברה ו/או החברות בקבוצת הראל ,לפי העניין ,באמצעות פקס ,דואר אלקטרוני ,מערכת חיוג
אוטומטי או הודעת מסר קצר (.)SMS
אם אינך מסכים לקבל הצעות שיווקיות ודברי פרסומת כאמור ,באפשרותך להודיע על סירובך או לשנות בחירה קודמת ,בכל עת באמצעות "טופס אי קבלת
פרסומות והצעות שיווקיות" העומד לרשותך באתר האינטרנט של החברה בכתובת  www.hrl.co.il/pirsumאו באמצעות פניה בכתב לכתובת :בית הראל,
חטיבת ביטוח כללי ,אבא הלל  ,3ת"ד  ,1951רמת גן  ,52118או באמצעות פנייה טלפונית למספר .03-7547777

לא הסכמה לשימוש במידע
אני מסכים ,מעבר למתחייב על פי דין או הסכם ,כי המידע הכלול במסמך זה ,כמו גם מידע נוסף אודותיי ,המצוי או שיהיה מצוי בידי חברות אחרות בקבוצת
הראל (הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ וחברות בנות שלה) ישמש את החברות בקבוצת הראל ו/או מי מטעמן ,גם לכל עניין הקשור ביתר
מוצרי ושירותי החברות בקבוצת הראל (בתחום הביטוח ,החיסכון ארוך הטווח והפיננסים) ובשיווקם ,לרבות כדי לאפשר לחברות כאמור להביא לידיעתי
מידע על מוצרים ושירותים ,וכן לשימושים נוספים הנלווים לשימושים האמורים לעיל ונדרשים לשם השלמתם ,זאת אף באמצעות העברתו של המידע
לצדדים שלישיים הפועלים בשמה ומטעמה של קבוצת הראל.
שם המציע:

סטודיוהראל

תאריך:

חתימה:

לב הצהרת הסוכן לבירור צרכי המועמד והצעת ביטוח התואמת לצרכיו

תאריך:

חתימה:

שם הסוכן:

b5108/23633

אני מאשר כי ביררתי את צרכי המועמד/ים לביטוח בהתאם להוראות חוזר המפקח על הביטוח לעניין צירוף לביטוח והצעתי לו/הם ביטוח ו/או הוספת כיסוי,
הרחבה או כתב שירות לפוליסת ביטוח קיימת ,התואם/ים לצרכיו/הם.

11/2018

לג אחזור מידע אישי

לידיעתך ,לצורך ייעול ושיפור השירות הניתן על ידי ״הראל״ ,ככל שההצעה תאושר ותופק פוליסת ביטוח בהתאם  -המידע ,הדיוורים והמסמכים ,אשר ישלחו
אליך מחברת הראל ,יופיעו במסגרת ה-״האזור האישי״ שלך באתר הראל.
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Dummy Text

נספח רעידת אדמה מצורף להצעה/חידוש
המהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה
(בפוליסה מחודשת)

פוליסה מס'

כתובת הרכוש (מבנה ו/או תכולה):
מספר בית

רחוב
דירה מספר

מיקוד

הנמצאת בקומה

ישוב
 /בית פרטי

פוליסה זו מכסה אובדן או נזק שנגרמו כתוצאה מרעידת אדמה למבנה הדירה ו/או לתכולתה ,בתעריף של  0.1%ובהשתתפות עצמית בשעור 10%
מסכום הביטוח לרעידת אדמה.
יש באפשרותך לשנות תנאים על-פי תקנה 5א' בתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן) התשמ"ו.1986-
אם ברצונך לשנות את תנאי הפוליסה נא בחר/י באפשרות הרצויה לך ע"י סימון במשבצת המתאימה:
 .1אני מעוניין/ת לרכוש כיסוי רעידת אדמה בהשתתפות עצמית מופחתת בשיעור  4%מסכום הביטוח.
למבנה – במקרה זה תעריף רעידת אדמה יגדל ל 0.18%-מסכום ביטוח המבנה.
לתכולה  -במקרה זה תעריף רעידת אדמה יגדל ל 0.18%-מסכום ביטוח התכולה.
 .2אינני מעוניין/ת בכיסוי רעידת אדמה.
למבנה – במקרה זה לא תחוייב/י בפרמיה בגין כיסוי רעידת אדמה למבנה.
לתכולה – במקרה זה לא תחוייב/י בפרמיה בגין כיסוי רעידת אדמה לתכולה.
ידוע לי ,כי בעקבות החלטתי לא לרכוש כיסוי כנגד סיכון רעידת אדמה למבנה הדירה  /לתכולה ,לא אהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין נזק
שיארע למבנה הדירה לרבות צמודותיו המבוטחים במסגרת מבנה הדירה  /לתכולה ,לפי העניין ,כתוצאה מרעידת אדמה.

b5108/23633

ידוע לי כי חתימתי על מסמך זה תישאר בתוקף עד תום תקופת הביטוח ,כל זמן שלא שונתה על ידי ,בהודעה בכתב לחברת הביטוח.
כמו כן ידוע לי כי אם יבוטחו או מבוטחים במסגרת פוליסה זו מספר מבנים (להלן :המבנים( ,שינוי התנאים כמסומן לעיל תקף לכל המבנים.

סטודיוהראל

אם נספח זה לא ימולא או ימולא חלקית ,עבור כל סעיף שלא מולא ישאר בתוקף כיסוי רעידת אדמה עם השתתפות עצמית בשיעור  10%מסכום
הביטוח בפוליסה.

11/2018

תאריך

שם המבוטח/ת

מס' תעודת זהות

עמוד  9מתוך 9

חתימת המבוטח/ת

Dummy Text

