
  

  
  
  

 

  הצעה לביטוח חבות מעבידים

  על כל תיקוניה, 1944לפי פקודת הנזיקי	 האזרחיי� 

  

  

  !שי� לב

  

פוליסה לביטוח חבות מעבידי� תפצה אות� רק עבור חבות� העודפת מעל למה שחייב להיות מכוסה על פי חוק הביטוח 

  .1954הלאומי 

  

, )כתושבי השטחי� המועסקי� בשטחי�(בא� הינ� מעסיק עובדי� שאתה פטור מלבטח אות� לפי חוק הביטוח הלאומי 

  .את חובת� המלאה לגביה�עלי� לקבל כיסוי מיוחד כדי להבטיח 

  

  

  

  

 המתייחס לשנת השומה האחרונה שקדמה 126' העתק או צילו� טופס מס הכנסה מס, במידת האפשר, על המציע לצר$

ל אינו כולל את מלוא שכר העובדי� שהמציע העסיק " הנ126להתחלת תקופת הביטוח לפי טופס הצעה זה בא� טופס 

עליו לצר$ אסמכתאות אחרות כלשה	 על השכר שאיננו כלול , וח על פי הצעה זובשנה או בתקופה הקודמת לתקופת הביט

  .ל ולהדגיש זאת בגו$ הצעה זו"בטופס הנ

  

  

  

  .הצעת הביטוח תיכנס לתוקפה א� ורק לאחר שהגיעה למשרדי החברה ואושרה על ידה

  

  

  

  

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

  .שבו נוהגת החברה לרכז נתוני� בדבר חוזי ביטוח שכרתה ע� מבוטחי�, יוחזקו במאגר מידע ממוחשב

  

עשויי� להימסר למאגרי מידע של כלל עסקי ביטוח למטרות עיבוד נתוני� ומידע , כאמור, פרטי� בדבר חוזה הביטוח

  .סטטיסטי
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  רצ$' מס  פוליסה' מס  סוכ	' מס  ש� הסוכ	

        

  

  אופ� הגביה

  )ערכי� בשקל צמוד(  בשירות שקי� �

    גביה במזומ	�

  )ערכי� בדולר(  בשירות שקי� �

  )ערכי� בדולר(  לגביה רגילה �

  

  

  כתובת פרטית  .פ.ח/ תעודת זהות ' מס  שמו המלא של המציע

                        

  תקופת הביטוח  כתובת העסק

                     עד יו�                  מיו�  

  לכל תקופה נוספת כפי שאבקש ותאושר על ידי החברה

  מהות העיסוק של המציע עבורו נדרש ביטוח זה

  

  

  

  

  רשימת העובדי�

  המועסקי� על ידי המציע, יש לכלול את כל העובדי� הקבועי� והארעיי�

מספר 
  סידורי

  סוגי העבודה
  )יש לפרט(

מספר 
העובדי� 
המשוער 

 סוגי לפי
  העבודה

מקו� או 
  מקומות העבודה

, השכר, המשכורות
ההשתכרויות , העמלה

וההטבות האחרות כולל 
שכר בתנאי קבלנות לפי 
  אומד	 לתקופת הביטוח

שיעור 
הפרמיה 

) התערי$(
   %*ב

פרמיה 
  בשקלי�

הערות 
או 

תוספת 
  מספר

  

  

  

              

            ) להל	8ראה שאלו	 (קבלני משרה 

                

                

                

      כ פרמיה"סה   נא לציי	 את ער� החוזי� או אומדנ�*לגבי קבלני בניי	 : הערה

      נטו  

  

  

  

  .בסס את אומד	 השכר על השכר ששול� בשנה החולפת: שי� לב

  .הצהרת השכר מהווה עובדה מהותית לעניי	 ביטוח זה! הקפד לדייק



  . על ידי פקידיה המוסמכי� לכ�הביטוח יכנס לתוקפו א� ורק ע� אישור החברה: לתשומת לב

  

  .מת� תשובות מלאות לכל השאלות שבטופס זה הכרחי על מנת לאפשר דיו� והחלטה בקבלת הביטוח

  

  

  תשובות  שאלות

פרט שכר העבודה והמשכורות ששולמו למועסקי� על ידי� בשנה החולפת   .1

תנאי כולל עובדי� ב) או שנת השומה החולפת(והמסתיימת ע� תחילת ביטוח זה 

  . לפי הסעיפי� דלעיל*קבלני� 

    לא�  כ	             �

הא� הינ� מבטח לפי החוק לביטוח לאומי את כל העובדי� המוצעי� בזה   .2

  ?לביטוח

  .תיק הניקויי� בביטוח לאומי' ציי	 מס  

    לא�  כ	             �

  ?י�הא� הינ� מבוטח כיו� או היית מבוטח בעבר בביטוח חבות המעביד  .א  .3

  .ציי	 את ש� חברת הביטוח ואת מספר הפוליסה, א� כ	  .ב  

    לא�  כ	             �

  :אי פע�) או מורשיה/כולל כלל ו(הא� חברת ביטוח כלשהי   .4

  ?דחתה הצעה לביטוח כזה  .א  

  ?סירבה לחדש את הפוליסה  .ב  

  ?ביטלה את הפוליסה  .ג  

 לקבל את ההצעה או לחדש דרשה פרמיה מוגדלת או תנאי� מיוחדי� על מנת  .ד  

  ?את הפוליסה

 

    לא�  כ	             �

    לא�  כ	             �

    לא�  כ	             �

    לא�  כ	             �

מקומות העבודה והמתקני� בעסק נבדקו על ידי , המבואות, הא� המעברי�  .א  .5

  ?משרד העבודה

  ?הא� נמצאו תקיני� ועוני� על הדרישות  .ב  

  ?הא� הוצאו לפועל המלצות משרד העבודה, א� לא  .ג  

הא� היה אי פע� חיוב בדי	 או הוטל קנס עקב הפרת חוקי הבטיחות בעבודה   .ד  

  ?בעסקו של המבוטח

    לא�  כ	             �

  

    לא�  כ	             �

    לא�  כ	             �

    לא�  כ	             �

    לא�  כ	             �  ?בעברהא� קיימת ועדת בטיחות   .6

  ?הא� הינ� מעסיק חניכי�  .7

  ?מה מספרי�, א� כ	  

  ?מה תפקיד� בעסק  

    לא�  כ	             �

  ?הא� מתבקש כיסוי חבות כלפי קבלני משנה ועובדיה�  .8

  ?מה השכר המשוער ששול� לה�, א� כ	  

    לא�  כ	             �

  ?והשותפי�הא� הביטול כולל את הבעלי�   .9

  .פרט שמותיה�, א� כ	  

    לא�  כ	             �

  ?הא� מתבקש כיסוי למנהלי� שהינ� בעלי שליטה  .10

  :פרט שמותיה�, א� כ	  

    לא�  כ	             �

    לא�  כ	             �  )כגו	 מומחי� זרי�(? הא� יועסקו עובדי� שאינ� תושבי קבע ישראליי�  .11

    לא�  כ	             �  ?יק בישראל פועלי� תושבי השטחי� המוחזקי�הא� הינ� מעס  .12

  



  ?הא� אתה יוצר את הקשר של� ע� עובדי� אלה באמצעות לשכת עבודה  .13

  ?כיצד תדווח לחברת הביטוח על היק$ תשלומי השכר לעובדי� אלה  

    לא�  כ	             �

  ? להתנהל בשטחי� המוחזקי�עשויי�, בחלק� או בשלמות�, הא� עיסוקי�  .א  .14

הא� העובדי� שתעסיק בשטחי� המוחזקי� הינ� תושבי השטחי�   .ב  

  ?המוחזקי�

    לא�  כ	             �

    לא�  כ	             �

  ?הא� מועסקי� מתנדבי�  .15

  ?מה מספר�, א� כ	  

    לא�  כ	             �

  ?הא� מועסקי� עובדי� זמניי� או חלקיי�  .16

  ?מה מספר� הממוצע, א� כ	  

    לא�  כ	             �

    לא�  כ	             �  ?הא� ויתרת בהסכ� על זכות� לתבוע השתתפות מצד שלישי כלשהו  .17

    פרט, כ	

    

הא� ישנ	 נסיבות כלשה	 המגדילות את הסיכו	 בעסק� בהשוואה לעסק רגיל   .18

  ).יש לתת תשובה מפורטת(? מאותו ענ$

  

  ?לפי מיטב ידיעת� מועסקי� או יש בדעת� להעסיק נכי� בעסק�הא�   .א  .19

  .ציי	 את מספר� ואת תפקיד� בעסק, א� כ	  .ב  

    לא�  כ	             �

המופעלות על ידי (ציי	 סוג המכונות המונעות על ידי כוח שה	 בשימוש העסק   .20

  ).או מקור כוח אחר, דלק, חשמל

  

בכימיקלי� או , בגזי�, בחומצות,  או ישתמשו,או באי� במגע, הא� משתמשי�  .21

  ?בחומר נפ2

  ,א� כ	  

  ?ל"באיזה מהנ  .א   

  ?הא� השימוש הינו לצרכי עבודה יו� יומיי�  .ב  

    לא�  כ	             �

  ?הא� מחזיקי� במכשירי קרינה או מתקני קרינה  .22

  ,א� כ	  

  .ציי	 סוג ועוצמת הקרינה  .א   

  .מטרת השימוש  .ב  

    לא�           כ	    �

  

  תאונות ומחלות, פרטי� על מקרי מוות  

ציי	 את מספר . 23
  ,מקרי המוות

אי כושר עבודה זמני עקב   מקרי מוות  
  תאונה או מחלה

אי כושר עבודה תמידי עקב 
  תאונה או מחלה

התאונות והמחלות 
לעובדי� 

המתייחסי� 
  להתעסקות� 

מספר   
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  תביעות

מספר 
התביעות 

בר שכ
  שולמו

כ "סה
הסכומי� 
ששולמו 

  ח"בש

מספר 
המקרי� 
שהוגשו 
  תביעות

מספר 
התביעות 

שכבר 
  שולמו

כ "סה
הסכומי� 
ששולמו 

  ח"בש

מספר 
המקרי� 
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מספר 
התביעות 

שכבר 
  שולמו

כ "סה
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ששולמו 

  ח"בש
במש� השני� 

 �הקודמות לתארי
  התחלת הביטוח

19                    

בגינ� , לפי הצעה זו
 �הוגשו תביעות נגד

  או

19                    

נגד המוסד לביטוח 
  .לאומי

  

19                    

  

  



      השלמות

        

        

  

  

הנזכרי� ) נו(כלפי העובדי� שלי, "כלל"לפי הפוליסה של , )נו(לבטח את חבותי) נו(את רצוני) י�(מביע, החתו� מטה) ו(אני

  .לעיל

  

או כל / ו126' של טופס מס הכנסה מס) נו(ילו� מאושר על ידילהמציא לחברה העתק מאושר או צ) י�(מתחייב) ו(אני

את . לעובדי� המוזכרי� בטופס הצעה זו) נו(טופס דיווח תקופתי או שנתי אחר אשר יעיד על שכר העבודה ששול� על ידי

  . יו� מתארי� הגשת� לרשויות המתאימות30לחברה ת� ) נעביר(ל אעביר "העתקי הטופס או הטפסי� הנ

  

) נו(עקב ההפרשי� שבי	 הצהרותי) נו(לשל� את הפרמיה הנוספת אשר עשויה לחול עלי, כמו כ	, )י�( מתחייב)נו(אני

  .ל"בהצעה זו לבי	 השכר למעשה על פי הדיווחי� הנ

  

המפורשת למוסד לביטוח לאומי או לפקיד השומה לאפשר לחברה את בדיקת ) נו(בזה הסכמתי) י�(נות	) ו(כמו כ	 אני

שהחברה תערו� בקרות במקו� ) נו(בזה הסכמתי) י�(נות	) נו(ל וכ	 הנני"למוסדות הנ) נו(כר שמסרתיהרשימות של הש

  .העסק לפי ראות עיניה

  

וכ	 , )נו(לא הכחדתי, )נו(לא העלמתי) נו(שאני, ה	 נכונות) נו(קראתי) אנו(שכל ההודעות לעיל שאני) י�(מצהיר) נו(אני

, השכר, את ס� הכל של המשכורות) נו(לפי מיטב ידיעתי) נו(הערכתי) נו( וכ	 שאני,באופ	 נכו	 כל עובדה חשובה) נו(מסרתי

חברה " כלל"לבי	 ) נו(שהצעה זו תשמש בסיס לחוזה ביני) י�(מסכי�) נו(ושאני, ההשתכרויות וההטבות האחרות, העמלה

  .לביטוח וחלק בלתי נפרד ממנו

  

�    חתימת המציע    תארי

  

  סר כתב זה להיות שלוחי לעניי�הריני ממנה את סוכ� הביטוח מו

  .כריתת חוזה הביטוח ולא משא ומת� בעניינו

  

�    חתימת המציע    תארי

  

  .הצעת הביטוח תכנס לתוקפה א� ורק לאחר שהגיעה למשרדי החברה ואושרה על ידה

  
  


