
 
 
 

 הצעה לביטוח ציוד אלקטרוני
 

 ש- הסוכ+ סוכ+' מס פוליסה' מס רצ#' מס

    

 
הצעה זו תכנס לתוקפה רק לאחר שהגיעה למשרד הראשי של המבטח 

תצור# הצעה זו לפוליסה ותהווה , י החברה"לאחר קבלתה ע. ואושרה על ידו

 .חלק בלתי נפרד ממנה
יחשבו כעניי+ מהותי לצור>  י13;17; 1;11כל השאלות הנדונות בסעיפי- 

 .כריתת חוזה הביטוח המבוקש

 
 פרטי המציע

  ש-
  טלפו+'  מס כתובת

  תשלומי-'  מס!  שרות שקי- !  תשלומי- !מזומ+ :  צורת תשלו- החברה' מס. / ז.ת' מס
 . בחצות  עד יו-  תקופת הביטוח המבוקשת מיו- מקו- העסק

 
. בל הצעה ביטוח זותקופת הביטוח תחל ביו- הסכמת המבטח לק

 .ח בדיקת הציוד על ידי סוקר יהווה חלק בלתי נפרד מהצעה זו"דו

 
  נזק לרכוש2 1פרק 

 ? השני- האחרונות בפוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני3 ;הא- הרכוש המפורט ברשימת הציוד היה מבוטח ב .1
 !       לא !כ+  
 פוליסה' מס ש- המבטח הקוד- :א- כ+ ציי+ 

      

      

      

 
 ;:הא- חברת ביטוח כלשהי, ס ציוד אלקטרוני"בהתייחס לביטוח כה .2



 !     לא !    סרבה לחדש הפוליסה כ+ !     לא !     ביטלה הפוליסה    כ+ !     לא !דחתה את הצעת>     כ+  
  א- כ+ נא פרט הסיבות לכ> 

 !       לא ! כ+? הא- ידוע ל> על פגמי- או ליקויי- בציוד המוצע לביטוח .3
  א- כ+ נא פרט 

  מע+ הימצא הרכוש .4
  אחרת/ לבני- / בטו+ : תאר את המבנה בו נמצא הרכוש .5
  ?   א- כ+ ע- מי!       לא !כ+ ? חוזה שרות בתוק# לציוד הא- יש .6

 :נא פרט מטה,    א- ענית כ+!       לא !כ+ ? הא- קיימות נסיבות מיוחדות המחמירות את הסיכו+ .7
  בקרבת מקו-) אש או התפוצצות(מתקני- מסוכני-  
  )י מעבר כלי רכב כבדי- או רכבת"ע(סכנת רעידות  
  )צינורות מי- במבנה/ מי גשמי- / מי תהו- (סיכוני מי-  
   גזי- קורזיביי- סכנת התמוטטות 

  ?מתי נערכה הרצה לציוד המוצע לביטוח .8
 :אמצעי בטיחות נגד אש כדלקמ+נא פרט א- קיימי- במקו- הימצא הרכוש  .9

 !   לא !דלתות עמידות אש        כ+ .  ב !   לא !קירות עמידי אש     כ+ .  א 

 !   לא !מתקני אזעקה אוטומטיי- מקומיי-       כ+ .  ד !   לא !מתקני גלוי עש+         כ+ .  ג 

 ! לא   !מתקני אזעקה אוטומטיי- ע- התחברות לגורמי חו=       כ+ .  ה 
 ;:נא פרט בא- קיימי- במקו- הימצא הרכוש אמצעי הגנה נגד גניבה ופריצה כדלקמ+ .10

 !   לא !כ+ ?        הא- פיתחי מקו- הימצא הרכוש מוגני-.  א 

 !   לא !כ+ ?         הא- קיימי- מתקני אזעקה אוטומטיי-.  ב 
  א- כ+ פרט 
   לעיל9;10ת בסעיפי- נא פרט באיזו תדירות נבדקי- אמצעי הבטיחו .11
 :הא- ברצונ> להרחיב את הכיסוי תמורת דמי ביטוח נוספי- שיכללו .12

 !   לא !כיסוי לציוד נייד למעט גניבה        כ+ .  ב !   לא !נזקי פרעות ושביתות   כ+ .  א 

 !   לא !    כ+ בשבתות ובחגי-        , בגי+ עבדוה בשעות נוספות, הוצאות נוספות לתיקו+ נזק מכוסה.  ג 
 ח" ש      א- כ+ עד לסכו- 
 !   לא !עבור משלוח אווירי       כ+ , הוצאות נוספות לתיקו+ נזק מכוסה.  ד 

     !   לא !שיפוי על פי ער> כינו+    כ+ .  ו !   לא !כ+ '   נזקי- לשפופרות נורות וכו.  ה 
 חברה ואושרה על ידההצעת הביטוח תכנס לתוקפה א7 ורק לאחר שהגיעה למשרדי ה

 
 ) מחשבי- בלבד;מיועד למערכות לעיבוד נתוני-  ( אמצעי: לאגירת נתוני:2 2פרק 
   !    בחדר אחר !בחדר המחשב : הא- האמצעי- לאגירת נתוני- הדרושי- להפעלת המחשב נמצאי- .13

 !ש    בארו+ חסי+ א!   בארו+ פלדה !   נא פרט בא- מאוחסני- בכוננית !במבנה אחר  

 !      לא !הא- אירעו בעבר נזקי- לאמצעי- לאגירת נתוני-       כ+  .14



 :רשימת האמצעי- לאגירת נתוני- .15
כמות תאור האמצעי- וסוג- סכו- ביטוח משוער בשקלי- כ סכו-"סה

  )'כרטיסי- מנוקבי- וכו, דיסקי-, דיסקטי-( עבור הרכוש עבור שחזור המידע ביטוח בשקלי-

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 ) מחשבי- בלבד;מיועד למערכות לעיבוד נתוני-  ( הוצאות תפעול נוספות2 3פרק 
  ימי עבודה בשנה'  מס שעות עבודה ביו-' מס: שעות הפעלה של המערכת לעיבוד נתוני- .16
 !     לא !כ+ ?  הא- יש ביד> הסכ- שכירת מערכת נתוני- תחיליפית למקרה של נזק במערכת של> .17

  יי+ ש- החברה וכתובתהא- כ+ צ 
/ פנייה ללשכת שרות / שימוש במערכת התחליפית השייכת ל> (א- לא ציי+ כיצד בדעת> להמשי> בביצוע התהלי>  

  אחרות/ שימוש בשעות נוספות 
 ! חודשי- 12       ! חודשי- 6      ! חודשי- 3      ! חודש 1 תקופת השיפוי המבוקשת .18
 )תקופה ארוכה יותר תקטי+ את דמי הביטוח, דע(ת     תקופת ההשתתפות העצמי .19

 ! ימי- 10        ! ימי- 5       ! ימי- 3  
 :3קביעת סכו- הביטוח לפרק  .20

  .  1 הוצאות יומיות לשכירת ציוד תחליפי.  1 
  .  2 שכר עבודה נוס# ליו- בגי+ הציוד התחליפי.  2 
  .  3  התחליפיהוצאות הובלה ומשלוח ליו- בגי+ הציוד.  3 
  כ    "סה 1 + 2 + 3  
  .  4 פחות הוצאות יומיות נחסכות.  4 
  כ    "סה )1 + 2 + 3 (; 4  
 כ הוצאות תפעול נוספות ליו-"סה. 5 
 מוכפל במספר ימי העבודה בשנה,    סכו- הביטוח הינו ס> הוצאות התפעול הנוספות ליו- כמתקבל לעיל 
 ח" ש    דהיינו  

 



 יוד המבוטחרשימת הצ
לא היה נזק  :ופרט*) ראה(ציי+ סעי# הנזק  בסיס ביטוח** 

 לפריט זה
 תאור הפריט שנת ייצור

 )סידורי' מס, דג-, יצר+(
' מס

 פריט

      

      

      

      

      

      
 : השני- האחרונות כדלהל+3 ;פרט נזקי- שנגרמו לצידו או לפריטי- מ+ הציוד המוצע לביצוע ב *

 גניבה/פריצה.  לחות ונוזלי-      ד.  אש וברק      ג.  נזקי- אלקטרומכניי-      ב.  א 
 נזקי- שנגרמו מרשת החשמל הציבורית.  נפילה ומכה      ו. ה 

, כולל דמי הובלה, מאותו כושר תפוקה, עלות ההחלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש מאותו סוג: בסיס ביטוח **

 )א- יחולו(י- הוצאות הקמה והיטל

 
 :הצהרת המציע

הנני מצהיר בזה . בהתא- לפרטי- המובאי- לעיל, מ"כלל חברה לביטוח בעבזה אני מבקש לסדר לי ביטוח על ידי 

שההודעות והתשובות שבהצעה זו נקראו ונבדקו בעיו+ והינ+ נכונות ומלאות ושו- פרטי- הנוגעי- לסיכו+ לא הושמטו 

 .ולא הועלמו על ידי

 
ישמשו יסוד לחוזה , ע- ההודעות והתשובות שניתנו בהצעה זו בי+ שנכתבו על ידי ובי+ שלא, סכי- שהצהרתי זוהריני מ

והנני , אני מוכ+ לקבל את הפוליסה שיוציא המבטח בהתא- לתנאיו, וא- תתקבל ההצעה הזאת, הביטוח המוצע בזה

 המבטח בהתא- להצעתי ובמידה ויתברר לי אני מתחייב לקרוא את הפוליסה שיוציא. מסכי- לשל- את דמי הביטוח

פירושו של דבר , א- לא אעשה כ+.  יו- מיו- קבלתה30אחזיר לו את הפוליסה תו> , שהפוליסה אינה תואמת את ההצעה

 .שהפוליסה עונה על דרישתי

 
                                                        חתימת המציע תארי> 

 .+ הביטוח מוסר כתב זה להיות שלוחי לעניי+ כריתת החוזה ע- החברה ולכל משא ומת+ בעניינוהריני ממנה את סוכ

 
) א- זו תקבל את ההצעה(שפרטי חוזה הביטוח שיוצא על פי הצעה זו על ידי חברת הביטוח , מובא בזה לידיעת המציע

 .ח שכרתה ע- מבוטחי-שבו נוהגת החברה לרכז נתוני- בדבר חוזי ביטו, יוחזקו במאגר מידע ממוחשב
עשויי- להימסר למאגרי מידע של כלל עסקי ביטוח למטרות עיבוד נתוני- ומידע , כאמור, פרטי- בדבר חוזה הביטוח

 .סטטיסטי
 .תוק; הביטוח יחול רק ע: אישור ההצעה על ידי המשרד הראשי! שי: לב

 


