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  ?הכשרה/יצד מקבלים הלקוחות הדרכהכ )4
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  תביעות קודמים/ביטוח
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  :מגבלות חבות, תקופת פוליסה, אנא ציין מבטחים, אם כן    לא___   כן___   
                              

  

                              
  

  ?נתקלה בסירוב בעבר האם פנייה קודמת .12
  :נא פרט, אם כן    לא___   כן___ 
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אנו מצהירים בזאת כי ההצהרות והפרטים בהצעה זו נכונים וכי לא שינינו או הסתרנו עובדות 
יהוו את הבסיס לכל חוזה , בנוסף לכל מידע אחר שנספק, אנו מסכימים כי הצעה זו. מהותיות

  .ביטוח שייחתם על פיהם
  
  
  
  
  

  חתימת המבקש    חתימת הנציג    תאריך
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  או תנאים עסקיים/חוזים ו -
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  דוגמה להסכמי רישוי ותחזוקה הנהוגים בחברה -
 דוחות שנתיים/ עלונים -
  פרופיל חברה -
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