
  

  

 

  טופס הצעה לביטוח אש

  

  סוכ�' מס  ש� הסוכ�

    

  

  כתובת פרטית  .פ.ח/ זהות תעודת ' מס  :ש� מלא של המציע.  1

                        

  תקופת הביטוח  כתובת מקו� הסיכו�

                      עד יו�                 מיו�  

  וכל תקופה נוספת כפי שאבקש ותאושר על ידי החברה

  

  נמצא בקומה  מהות העסק המוצע לביטוח.  2

    

    

  

  תיאור החצרי�.  3

     משמש בקומת מרת�                     וגגו                   בנוי , ת קומו            בני� בעל

    )פרט( בקומות אחרות   בקומת קרקע

  .ל" ונמצא בכתובת מקו� הסיכו� הנ    

    לא/ כ� ? בא� יש חיבור פנימי בי� הקומה התחתונה ובי� הקומות העליונות

או בבניי� , א� מחזיקי� במקו� המבוטח ה  פונה לחזית פונה לחצר) א� בקומת קרקע(המקו� המבוטח 

      :לא פרט/ כ� ? בנזי� או סחורות מתלקחות אחרות, נפט, אלכוהול

        

  

 מטרי� הא� נמצאי� בשכנות מבני� נמוכי� או מבני� של ע' או מחומר דליק 15 $ במרחק של כ$ תיאור השכני�.  4

    ____________________________________לא / כ� ?  הא� מחוברי� מבני� כאלה לבניי�   לא / אחר  כ� 

    מטרת השימוש במבני� אלה הינה

    לא / כ� ? הא� מאוכסנות בסמו( סחורות מתלקחות במחסני�

a  
                                     מ"כלל חברה לביטוח בע

  
  בית כלל ביטוח: משרד ראשי

  66184אביב �תל, 48תקוה �דר� פתח
  03�6387676: פקס,  03�6387777: טל

  www.clal-ins.co.il: אינטרנט



    ?אילו בתי מלאכה או בתי עסק קיימי� בשכנות

      

  

  הרכוש המבוטח.  5

  בניי�  .א

י המבוטח בדמי "ע, עבור בני� חלק של בניי� המהווה רכוש המבוטח בבעלותו חכור  )1(  

    שכור על ידו בשכירות חודשית, מפתח

    תאר ופרט, ל"עבור מבני עזר כמפורט להל� והנמצאי� בשכנות למבנה הנ  )2(  

        

        

  . שקל                     עד לס(                           נא לכלול בפוליסה סעי� משכנתא לטובת   

  

  תכולה  .ב

בחזקתו בהסדר קומיסיו� / בפקדונו , ושו של המבוטחעבור תכולה כמפורט מטה רכ  

  :השותפות

    ריהוט וקבועות  )1(  

        

    מכונות וציוד  )2(  

        

    מלאי וסחורות  )3(  

        

        

    )פרט(? ל"ל נכלל רכוש שאינו נמצא בחצרי� הנ"הא� ברכוש הנ  

        

  . שקל                     לס(  עד                          נא לכלול בפוליסה סעי� משכנתא לטובת   

  

  )בשקל(סכו� הביטוח 

  

  

    

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

    

  

  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  )X $סמ� את המבוקש ב (הסיכוני� המתבקשי� וחישוב הפרמיה.  6



סכו�   סעיפי�

  הביטוח

 �   0%תערי� לאל

  שונות  שיטפו�  סערה וסופה   צינורות$התפוצצות   התפוצצות  אדמה. ר  אש  לסעיפי�  

                  

                  

                  

                  

                  

  הערות   0%תערי�   סכו� ביטוח  סעיפי�  ביטוח נגד פריצה

          

          

            לא�  כ�          �

          

          

  

  

  

    הערות לתיאור הרכוש ולסיכוני� המכוסי�. 7

      

      

      

      

      

    : פרט,לא/כ�?  הא� המקו� המבוטח נשאר ריק מאנשי�$הגנות . 8

      

    ציי� את אמצעי כיבוי האש במקו� המבוטח  

    ציי� את אמצעי כיבוי האש בשכני�  

    ?לא הא� נתגלו ממצאי� שליליי� כלשה�/ כ� ? הנערכה במקו� ביקורת שרותי הכבאות  

      

    ? כיצד מוגני� פתחי המקו�$לביטוח פריצה   

    דלתות הכניסות  

      



    חלונות ואשנבי�  

      

    אחר/ זכוכית משוריינת / דלת הזזה , ג� בתריס מתקפלחלו� הראווה מו  

    ציי� ותאר? הישנה כספת במקו� המבוטח  

      

  

    :פרט, הא� ידוע ל( על עובדה חיונית נוספת להצעת ביטוח זו אשר יש להביאה לידיעת המבוטחי� לעיו�  .א  .9

        

   פרט � לא   � כ�   �? טח מצד שלישי כלשהוהא� ויתרת בהסכ� על זכות( לתבוע פיצויי� בגי� נזק לרכוש המבו  .ב  

        

  

  ביטוחי� נוספי� .10

  נא לשת� את החברות הבאות בביטוח כדלקמ�:                  הרכוש המתואר לעיל מבוטח ג� בחברות הבאות כדלקמ�  

    הבניי�  .א  

    התכולה  .ב  

  

  ?הא� פרצה שריפה במקו� העומד לביטוח או בשכנות  .11

  ? מתי ומה היתה סיבת השריפהא� כ� ציי�  

  .נא למסור כל הפרטי� הידועי� ל( על הנזק וסכו� הנזק  

  

  ?הא� חדרו פע� גנבי� לחצרי� של המציע או השכני�  .12

  ?מתי ומה נגנב  

  

    ? או ביקשו לקבל ביטוח כזה$פריצה / אש : המציע היה פע� מבוטח נגד  .13

    ?ו סרבו לחדש את הביטוחהא� דחו אי פע� את ההצעה לביטוח של( א  .14

או פרמיה מוגבלת בזמ� , הא� ביטלו אי פע� פוליסת ביטוח של( או דרשו תנאי� מיוחדי�  .15

  ?קבלת הביטוח או חידושו

  .א� כ� ציי� ש� חברת הביטוח  

  

תארי( הנזק , ציי� ש� החברה, א� כ�? הא� קיבלת אי פע� פיצויי� עבור אובד� או נזק לרכוש(  .16

  .יצויי� שקיבלתוסכו� הפ

  

    ?השטחי� הסמוכי�, הכביש, נמו( לעומת הרחוב, שטח החצרי�  .א  .17

  ?בסביבה או בשכנות הקרובה,  השני� האחרונות קרה שטפו� במקו� המוצע לביטוח10 $ב  .ב  

  .מסור פרטי�    

  

    .אול� או חדרי� מתחת לקומת הקרקע, מקלט, בחצרי� שי מרת�  .ג  



    ?יש בה� ובשטח שמסביב�אילו אמצעי ניקוז   .ד  

    ?בריכת מי� או ריכוז אחר של מי�, נהר, תעלה, בשכנות יש ואדי  .ה  

    ?)פתוח(החצרי� ה� במקו� חשו�   .ו  

    ?הבניי� הוא במצב תקי�  .ז  

    ?מתי הוק� הבניי�  .ח  

    ?צינורות הניקוז והמרזבי� ה� במצב טוב ותקי�  .ט  

  

והנני מסכי� לזה שהצהרתי וערבויותי , ל נכונות ה� ושלמות לכל פרטיה�"הנני מצהיר בזה ביושר שהתשובות הנ

והיא תחשב כלולה בתוכו ואני מתחייב לקבל את תעודת הביטוח ואת התנאי� , תשמשנה יסוד לחוזה ביני לבי� החברה

  .הנהוגי� אצל החברה ולשל� את הפרמיה המתאימה

ל הרכוש המוצע לביטוח ואני מתחייב לנקוט בכל האמצעי� אני מאשר כי סכומי הביטוח מהווי� את הער( המלא ש

  .הדרושי� לש� שמירה על הרכוש

הריני מסכי� בזה כי חברת הביטוח תהא רשאית בכל עת להודיעני על דרישותיה להתקנת אמצעי בטיחות במקו� 

  .המבוטח ולמלא אחר דרישותיה

  .כל מידע המתייחס לבית העסק העומד לביטוחהריני מייפה את כוחה של חברת הביטוח לקבל מרשויות הבינוי 

הריני מסכי� בזה כי מבטחי� אחרי� שביטחו את בית העסק בעבר ימסרו כל מידע המתייחס לביטוח בית העסק 

  .על פי בקשתה, ולחברת הביטוח

  

    חתימת המציע    תארי(

  
) א� זו תקבל את ההצעה(ת הביטוח שפרטי חוזה הביטוח שיוצא על פי הצעה זו על ידי חבר, 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

  
    בגביה בשירות שיקי��

    לגביה במזומ��לגביה רגילה                           �
  

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

  

  


