
  

  

         חתםשם     4/3/2008:  תאריך
   

   מ"כלל חברה לביטוח בע
  כלכלה פרט ותחום 

  :הנחיות למילוי הטופס
 !הם שדות חובה ) כוכבית (*שדות המסומנים ב  •
 . באמצעות מקש הטאב - מעבר בין השדות •
                     :שם מרחב  . ניתן לסמן באמצעות העכבר–לא / בשדה בחירה כן •

  יבוא אישי/ רכב יקר–  טון4אישור תעריפים ברכב פרטי ומסחרי עד 
  )לא ניתן לבטח רכבים יקרים בתנאי קולקטיב(

  הסוכןפרטי . א
  ןשם סוכ  סוכנות ביטוח  סוכן'  מס
                     

 פרטים כלליים. ב
 * )החלפה/חידוש/חדש(סוג הביטוח   שם מבוטח  שם חברה מבוטחת  )אם קיים (לקוח' מס

                                              

  לא     כן ? * קרקעהאם בעל הדירה גר בדירת  *בלילהמקום חניית הרכב  *מקום חניית הרכב ביום
         :עיסוק                : * עיר מגורים                                              

 פרטי רכב ופוליסה. ג
  )להחלפה(  הפוליסהתחילתתאריך  )לחדש וחידוש(  הפוליסהתחילתתאריך   )לחידוש והחלפה בלבד(פוליסה ' מס

                      

  שם יצרן  קוד דגם  רישוי' מס
                       

ללא תוספות , ממחירון לוי יצחקערך רכב   שנת יצור  שם דגם
  ח"ערך תוספות בש  )י הערכת שמא- אין במחירון אם(

                           

  לא     כן    *?    האם ינהג נהג חדש ברכב  : *הנהג הצעיר ביותרגיל                           :*הרשאים לנהוג הם
  

  נא לבחור ? לכמה שנים אחורה–אם כן          לא     כן   *?האם יש אישור היעדר תביעות
  

  :   שנים האחרונות3 -במידה והיו תביעות ב
  
      :    הערות     : תלויות+כ שולם"סה        :  תביעה'   מס     :  תאריך נזק.  1
  
      :    הערות     : תלויות+כ שולם"   סה     :  תביעה'   מס     :  תאריך נזק.  2
  

       :   היא הקודמתללא אשראי בולים ריידרים ותוספות בפוליסה סופית פרמיה

     לא     כן    * ? בכללללקוח ביטוחים נוספיםהאם 

              

מהם ומה מספרי הפוליסות , אם כן              
  ?) או מספרי לקוח נוספים (שלהם

              

       :    חתםהערות

 מענה תחום כלכלה ואקטואריה. ד
  שנים:           בהינתן העדר תביעות של  : עבור רשאים לנהוג

 רמת המיגון ע"השתתפות עצמית בי השתתפות עצמית פרמיה סופית
        

  : הערות
 דרישת מיגון לרכב יקר

  !לא יהיה ניתן להפיק פוליסה ללא אישור מיגוןלרכב חדש תיתן הצעה בלבד ו! שימו לב
 .להמצאת אישור המיגוןבכפוף  שעות בלבד 24 -מנהל מרחב לאשר כיסוי זמני ל/ בהרשאת סגן

    מנהל מרחב/ חתימת סגן 
  

  


