הצעה לביטוח אירועי חתונה
יש למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
מס' הפוליסה:
מס' הסוכן:

פרטי הסוכן:

שם הסוכן:

א פרטי המציעים ,בני הזוג
שם משפחה ופרטי

שם הסוכנות:

תאריך לידה
מס'

רחוב

מס' ת .זהות
מיקוד

ישוב

כתובת דואר אלקטרוני לצורך קבלת דיוורים

E-Mail

@
תאריך לידה

שם משפחה ופרטי
מס'

רחוב

מס' ת .זהות
מיקוד

ישוב

כתובת דואר אלקטרוני לצורך קבלת דיוורים

טלפון (+קידומת)

טלפון (+קידומת)
E-Mail

@

ב תקופת ביטוח
מיום:

/

/

/

עד יום:

בצהרי היום שלמחרת יום האירוע.

/

ג אופן התשלום
גביה רגילה

הוראת קבע

כרטיס אשראי

ד תיאור המקום המיועד לחתונה
שם האולם:

שימו לב! אמצעי להקלת סיכון המבטח ,שלמקום המיועד לעריכת אירוע החתונה יש רישיון עסק התקף ליום האירוע על פי חוק רישוי עסקים התשכ"ח–.1968
האם משמש הבניין למטרות אחרות פרט לאולם שמחות?

כן ,פרט:

לא

b17528/23883

הערות נוספות:

ה פרטי תוכנית הביטוח
יש לבחור באחת מהתוכניות המפורטות להלן ולסמן  Xבמקום המתאים:
מסלול ג'

מסלול ב'

מסלול בסיסי

מסלול ד'

ביטול אירוע חתונה

₪ 100,000

₪ 150,000

₪ 200,000

₪ 300,000

₪ 100,000

מתנות

₪ 50,000

₪ 75,000

₪ 100,000

₪ 150,000

-

טבעות

₪ 5,000

₪ 7,500

₪ 10,000

₪ 15,000

₪ 3,000

פרחים

-

-

ֹ₪ 10,000

₪ 15,000

-

צילום  +וידאו

₪ 1,500

₪ 2,500

₪ 3,000

₪ 5,000

₪ 1,000

D.J.

-

₪ 2,500

₪ 3,000

₪ 5,000

-

אחריות כלפי צד ג'

₪ 500,000

₪ 750,000

₪ 1,000,000

₪ 1,250,000

₪ 300,000

ו מועמדים לביטוח
האם מישהו מבני משפחת המועמדים לביטוח מדרגה ראשונה ,חלה בשלוש השנים האחרונות במחלה סופנית?
האם מישהו מיחידי המועמדים לביטוח ביטל בעברו אירוע חתונה?

לא

כן ,פרט:

חתימות בני הזוג:

סוג מסמך 14503

עמוד  1מתוך 3

לא

כן ,פרט:

12/2018

מסלול א'
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כתובת האולם:

Dummy Text

ז 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 ביצוע 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.

ח 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  ,5211802או באמצעות פנייה טלפונית למספר .03-7547777

ט הסכמה לשימוש במידע

תאריך:

חתימה:

שם המציע:

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.
שם הסוכן:

יא 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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תאריך:

חתימה:
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י הצהרת הסוכן לבירור צרכי המועמד והצעת ביטוח התואמת לצרכיו

סטודיוהראל

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.

מידע מהותי למועמדים לביטוח
לקראת כריתת חוזה ביטוח בעניין
פוליסה "לביטוח אירועי חתונה"
להלן הסבר כללי מתומצת לגבי עיקרי הכיסויים הניתנים לרכישה במסגרת פוליסה לביטוח אירועי חתונה .מידע מהותי זה נמסר לך בהתאם לדרישת חוזר
" 2015-1-12צירוף לביטוח".
פוליסה זו נועדה לביטוח אירועי חתונות .הפוליסה כוללת מספר פרקים .אנא עיין בעיקרי הכיסוי הרלוונטיים.
מובהר בזה כי הפוליסה כוללת תנאים וחריגים כלליים אשר חלים על כל פרקי הפוליסה וכן תנאים וחריגים ספציפיים אשר חלים על כל פרק בנפרד -למידע מפורט
בעניין זה הנך מופנה לפוליסה המלאה  -לנוחותך ,ניתן לבקש מהסוכן את הפוליסה ובנוסף ניתן לעיין בה גם באתר חברתנו בכתובת .www.harel-group.co.il
אין באמור במסמך זה כדי להוות כיסוי ביטוחי ו/או אישור ו/או הסכמה של חברת הביטוח להפקת פוליסות ביטוח עבורך.
לפני הפקת הפוליסה תידרש לאשר קבלת פרטי המידע המהותי וכן לאשר את כריתת חוזה הביטוח.
פרק א'  -ביטוח אירוע חתונה
פרק זה מכסה מקרה של ביטול אירוע חתונה כתוצאה מכך שהמקום המיועד לעריכת החתונה הפך לבלתי ניתן לשימוש כתוצאה מגורמים שונים כגון :נזק פיזי,
תאונתי ובלתי צפוי ,בעלי ומפעילי המקום הפכו לחדלי פירעון ,פגעי מזג אויר בלתי צפויים ,איחור או ביטול טיסה או הפלגה שבה אמור היה לנסוע אחד מבני הזוג,
שביתות ,פרעות או מעשי זדון ,שיבושים בתחבורה בדרכים המובילות למקום האירוע ,פציעה או מחלה פתאומית של אחד מבני הזוג או גיוס פתאומי לצבא (צו )8
של אחד מבני זוג.
הרחבות הכלולות בפוליסה :אבדן או נזק לכספים והמחאות שהתקבלו כמתנות ,אבדן או נזק לטבעות נישואין ,הוצאות שחזור והדפסה מחדש של הזמנות החתונה,
הוצאות לרכישה מחדש של פרחים.
פרק ב'  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
פרק זה מכסה את חבות המבוטח לגבי מוות או פגיעה גופנית שיארעו לצד שלישי ולגבי אבדן או נזק לרכוש של צד שלישי וזאת עקב אירוע תאונתי שנגרם
בקשר ישיר לאירוע החתונה.
הכיסוי מורחב לכלול את חבותו של המבוטח כלפי עובדים ארעיים ,המועסקים על ידו לצורך אירוע החתונה.
תשומת ליבך! יש לענות תשובות מלאות וכנות על כל השאלות שנשאלת או תשאל בהצעת הביטוח או בכל דרך אחרת .אי גילוי עניין מהותי או תשובה שאינה
מלאה או כנה עלול להשפיע על תשלום תגמולי ביטוח במקרה של נזק.
הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה .בכל מקרה של סתירה בין האמור בדף מידע מהותי זה ובין תנאי הפוליסה יגברו תנאי
הפוליסה.

סטודיוהראל
b17528/23883
12/2018
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