
  

  על תביעה הודעה  
 רכושלנזק   בגין 

  )עסק/דירה(
     
  

 : מבוטחרטי הפוליסה ופ .1

  :ל "כתובת דוא  :נייד/ ' טל  :עיסוקו של המבוטח  :כתובת המבוטח
___________________@_________  

  : מס ' פקס  טלפון איש קשר  :תפקידו  :שם איש קשר

  פוליסת מבנה * 
    :במסגרת המשכנתא

  : תאריך מתן ההלוואה  'הלוואה מס  :  שם  הבנק
                         ____/_____/____                      

  

  : פרטי האירוע. 2

  :)כתובת מדויקת(ע מקום האירו  ____:____ שעה  _____/_____/_____: תאריך

     ______________________________________________________________________): לרבות אופי הנזק והיקפו(נסיבות האירוע 
  

 ____________________________________________________________________________________________________  
  

___________________  _________________________________________________________________________________
  

  ? _________________________________________________________כיצד בוצעה החדירה למקום ומהיכן, פריצה/בקרה של גניבה 

  ____/_____/____ :מתאריך  :ומןי/תיק' מס  :לתחנה  כן[  ] , לא [  ] ? האם נמסרה הודעה למשטרה

  :לתחנה  כן[  ] ,  לא[  ]? האם הייתה מעורבות כיבוי אש

  :נייד' טל  :כתובת  :  שם מלא–עד ראיה למקרה 

  :'כתובת צד ג  : שם מלא–במקרה של מעורבות צד שלישי 

  פוליסה' מס  :חברה מבטחת  :נייד' טל  :פ.ח /ז.ת

  .זק בזדון והצתה יש להמציא אישור משטרהנ, שוד, פריצה, גניבה, במקרה של אובדן •

במישרין בהתאם לפרטים יש לפנות אליו שירותיו של ספק שירות אזי כפוף להנרכש יסוי הכאם  :צנרת בדירה/מיםנזקי במקרה של  •

  . בכל מקרה אחר יש לפנות אל סוכן הביטוח או אל חברתנו, יסהבפולהמצוינים 
  

  : ניזוק/  פרטי הרכוש שאבד .3

  : יזוקזיקתך לרכוש הנ
    _____________ אחר [  ]  , נושה/ משעבד[  ],    שומר[  ],     שוכר[  ],     בעלים[  ]

  :כספיתהעלות ה   ____/_____/____: תאריך הרכישה

______ _____________________________  
___________________________________  
 ___________________________________  
___________________________________  

  :פוליסה  כן בחברת [  ] , לא[  ] ? האם קיים ביטוח נוסף לרכוש  ___________________________________

  .' וכו/  הערכת תכשיטים / ח סוקר"דו /חשבוניות רכישה/יש לצרף קבלות •

  . רשמי מאת הגורם המשעבד יש לצרף אישור הסרת שיעבודיסהפולבבאם קיים סעיף שיעבוד   •

  .הניזוקו את הפריט ימי שימונה על ידלאו /ו שמור והעבר לידי השמאי נא!   לפני בוא השמאי שרופים / ניזוקים אין לזרוק פרטי רכוש  •

   :כללי. 4

  :תביעה/ פוליסה' מס  : שם החברה– כן[  ] ,  לא[  ]?  הביטוח' האם הגשת בעבר תביעה לחב

  :  מהות האירוע והיקפו  ____/_____/___ : האירוע תאריך

  .____________________________תביעתי נדחתה עקב,  לא /    [  ] ₪ ________ שולמו לי תגמולי ביטוח בסך של,  כן  ]  [ אושרההתביעה

  :רה בנקאיתהעבפרטי ה. 5

  
  .נכון ומדויק, המידע שמסרתי לעיל הינו מלא, הנני מצהיר כי למיטב ידיעתי: הצהרה

  
___________________________         _______________             ______________________         ____________________  

  מוסר ההודעה/ פ                                    תאריך                חתימה וחותמת המבוטח.ח. / ז.  ת'מסהמבוטח                     /שם  מוסר ההודעה

  

  :שם מבוטח

  :פוליסה' מס

                        

  . :פ.ח./ז.ת' מס

  -                0    

  :מרחב/ שם מחלקה

  :שם סוכן

הישר יועברו באמצעות העברה בנקאית , ןעקב האירוע שבנדו, במידה ומגיע לי מכם, מ כי סכום תגמולי הביטוח"אני מאשר לכלל חברה לביטוח בע
_________ ___ ____:שם הסניף___ _____ ___:הסניף' מס___ __________________:שם הבנק : כדלהלן אל חשבון הבנק שלי שפרטיו

. פ.ח./ ז.ת' מס_______ __________שם בעל החשבון _____________ חשבון ' מס__________________________ _____ :וכתובת
                  . אין בהסכמתי זו משום התחייבות של חברת הביטוח להכיר בכיסוי הביטוחי או בגובה תגמולי הביטוחידוע לי ש.   _________________
  X____________________:  חתימה                                     ______________________                                              : תאריך

 מטעמי נוחות בלבד נכתב טופס זה לשון זכר* 

 אך פנייתו אל נשים וגברים כאחד


