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הבית שלנו  -הצעה לביטוח הבית המשותף

שם סוכן:
מס’ סוכן:

מציע/מבוטח נכבד,
הנך מתבקש להעביר לחברת הביטוח את ההצעה במקור והעתק חובה עליך לענות על כל השאלות בפרטים מלאים בהתאם לענין .לשאלות כן  /לא
מחוז/סניף:
ודומיהן ,סמן  Xבמשבצת המתאימה.
טלפון:

מס’ הפוליסה:

שים לב!

לשימוש החברה

באפשרותך לבחור רק אחד משני המסלולים לביטוח ! נא סמן בחירתך:
 ביטוח לרכוש המשותף בלבד
 ביטוח למבנה הדירות בבנין (כולל הרכוש המשותף)
 .1פרטי המציע ותקופת ביטוח מבוקשת:
שם המציע (משפחה ופרטי)

כתובת המציע
כתובת הרכוש המוצע
לביטוח
מיום

תקופת הביטוח
המבוקשת

ת.זהות

רחוב

מס’ בית

יישוב

מיקוד

טלפון

רחוב

מס’ בית

יישוב

מיקוד

טלפון

עד יום

בחצות

 .2תאור הרכוש המוצע לביטוח
א .המבנה בנוי מ
ב .מספר הדירות בבנין :
ג .מספר הקומות בבנין :
ד .מספר המעליות בבנין :
ה .האם יש בריכת שחיה לשימוש דיירי הבנין ? פרטים :
ו .האם יש חדר כושר לשימוש דיירי הבנין ? פרטים :
ז .האם ישנם מתקנים מרכזיים כמו גנרטור ,הסקה מרכזית ,מגורי שומר וכד’ ? פרטים :
ח .האם ישנם מבני עזר/מחסנים חיצוניים וכד’ ? פרטים :

.
שנת הבניה
( .לא כולל יחידות מסחריות כמו חנויות וכד’).
.
.
.
.
.
.

והגג בנוי מ

 .3הביטוח המבוקש
 פרק  : 1ביטוח לדירות המגורים (כולל הרכוש המשותף) ,סכום הביטוח

( .ערך כחדש)

או
ביטוח לרכוש המשותף בלבד .סכום הביטוח
 פרק  :2נזקי צנרת
ביטוח ניזקי צנרת בחירת מבצע השרות (חובה לאשר הבחירה בחתימה)

(.ערך כחדש)

 .1 תיקון הנזק יתבצע באמצעות ש.ח.ר בלבד מטעם “הכשרה חברה ” ובאחריותה ללא אפשרות בחירת נותן שירות אחר ע”י המבוטח.
 .2 תיקון הנזק יתבצע באמצעות שרברב לפי בחירת המבוטח בכפוף לאישור שינתן מטעם המבטח ולפי תנאי הפוליס.
חתימת המציע  /המבוטח :
 פרק  : 3כספי ועד הבית (כולל העברה) .סכום ביטוח

( .מוגבל למקסימום עד )₪ 30.000

 פרק  : 4ביטוח שבר מכני (הנדסי) בכפוף לרשימה מפורטת וסקר מוקדם ,לסכום ביטוח :
 פרק : 5

.

( .ערך כחדש)

ביטוח חבות כלפי צד שלישי .נא לבחור גבולות האחריות למקרה אחד ולסה”כ תקופת הביטוח:
₪ 500,000 
הרחבות להנ”ל:

₪ 1,000,000

 עבור הכפלת גבול האחריות לתקופה

 פרק  : 6ביטוח חבות מעבידים :עבור

₪ 1,500,000 

₪ 2,000,000 

₪ 3,000,000 

 עבור מעלית  /ות

 עבור בריכת שחיה

 עבור חדר כושר

עובדים .פרטים נוספים

 פרק  : 7ביטוח ניזקי טרור (על בסיס נזק ראשון)  כן

₪ 4,000,000 
.

 לא (עד .)₪ 750,000

אחריות החברה אינה מתחילה אלא לאחר אישור הצעה זו על ידי החברה
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ויתור על כיסוי רעידת אדמה( ,מותנה בחתימת המציע/המבוטח).

חתימת המציע  /המבוטח :

 .5ניסיון נזקים קודם
א .האם היית או הנך מבוטח בהווה בביטוח מסוג זה ב”הכשרת היישוב” או בכל חברה אחרת ?  לא

.

 כן ,אם כן פרטים :
.

ב .האם חברת ביטוח כלשהי דחתה את הצעתך או ביטלה את הפוליסה או סירבה לחדש את הפוליסה ?  לא

 כן ,אם כן פרטים :
.

ג .האם ארעו נזקים לרכוש בשלוש השנים האחרונות ? לא

.

כן ,אם כן פרטים :

ד .תביעות שהוגשו :
סוג ביטוח

שם החברה

פרטים

מס’ תביעות

שנה קודמת
לפני שנתיים
לפני  3שנים
 .6אופן התשלום

 מזומנים

 תשלומים

 שירות שיקים

 כרטיס אשראי

תשומת לב המבוטח מופנית לכך כי על פי הוראות סעיף  6לחוק חוזה ביטוח תשמ”א  1981 -השאלות
הנדונות בסעיפים א’ ,ב’ ,ג’ ,ד’ ,יחשבו כענין מהותי לצורך כריתת חוזה הביטוח המבוקש

 .7הצהרות המציע
אני הח”מ מצהיר/ה בזה שהתשובות הינן נכונות ,מלאות וכנות ושלא העלמתי כל עניין הנוגע לביטוח זה .הנני מסכים להודיע מיד לחברה על כל שינוי שיחול בכל עניין מהותי ,לרבות שינוי שיחול
במקצועי או במשלח ידי ,במצב בריאותי או על דרך סידור ביטוחים נוספים .כמו כן הנני מסכים/ה שהצעה זו והצהרתי ,בין שנכתבו על ידי ובין שלא על ידי ,תשמשנה יסוד לחוזה שביני ובין
“הכשרה חברה לביטוח” .אני מסכים/ה לקבל את הפוליסה הנהוגה בחברתכם ומתחייב/ת לשלם את הפרמיה המגיעה בגינה .אני מתחייב/ת לקרוא את הפוליסה אשר תופק בהתאם להצעתי
ובמידה ויתברר לי שהפוליסה אינה תואמת את הצעתי ,אחזיר את הפוליסה לתיקון תוך  30יום מיום קבלתה ,ואם לא אעשה כן ,פירושו של דבר שהפוליסה עונה על דרישותיי .ידוע לי כי עלי
למסור את הודעתי לחברה לפי כתובתה ,כמצויין ע”ג הפוליסה.
הריני מצהיר/ה בזה כי המידע הכלול בהצהרה זו ניתן מרצוני ובהסכמתי המלאה .ידוע לי שמטרת מסירת המידע הינה הפקת פוליסת הביטוח ,טיפול בכל העניינים הנלווים ,הנובעים מהפקת
הפוליסה והקשורים אליה ב”הכשרה חברה לביטוח”,כדי לאפשר לחברה להביא לידיעת לקוחותיה מידע על מוצרים ושירותים ,אשר לדעת החברה עשויים לעניין אותם ,למטרות עיבודים
סטטיסטיים ולצורך טיפול בתביעות .הריני מסכים כי המידע יימסר לצורך עיבודו ואחסונו לכל צד שעיסוקו בכך ,כפי שהחברה תמצא לנכון ,וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ”א
 .1981חתימת המציע ____________________________________ :

תאריך ______________________________________ :

הסוכן הינו נציג של ”הכשרה חברה לביטוח” כפי שנקבע בחוק חוזה הביטוח תשמ”א  ,1981וזאת עוד לא מונה כנציג
המבוטח בכתב .סמכויותיו של הסוכן מפורטות בכתב הרשאה המצוי לעיון במשרדי הסוכן

מנוי סוכן הביטוח (לפי סעיף  33א’ לחוק חוזה ביטוח תשמ”א )1981 -
הרני ממנה בזאת את סוכן הביטוח

להיות שלוחי לצורך משא ומתן וכריתת החוזה עם החברה.
חתימת המציע ____________________________________ :

תאריך ______________________________________ :

חתימת דואר נכנס (לשימוש החברה בלבד)

הערות מקבל העסק (לשימוש החברה בלבד)
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