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הצעה לביטוח  -ציוד אלקטרוני

מינהלה  /סניף ______________ :

(למעט מחשבים)

שם סוכן ___________________ :

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

מס’ סוכן ___________________ :

שים לב!

לשימוש החברה

סכומי הביטוח ודמי הביטוח צמודים למדד.

ביטוח הנדסי
א .פרטי המציע ותקופת ביטוח מבוקשת:
שם המציע (משפחה ופרטי)
כתובת המציע
כתובת המציע

תיאור מהות העסק

מס’ זהות  /החברה

רחוב

מס’ בית

יישוב

מיקוד

טלפון

רחוב

מס’ בית

יישוב

מיקוד

טלפון

הציוד המפורט ברשימה להלן מוצע בזאת לביטוח לתקופה של  12חודשים בלבד.
תקופת הביטוח
המבוקשת

מתאריך _____________________________ :או מיום הסכמת החברה לקבל הצעת ביטוח זו המאוחר מבינהם
עד _________________________________ :וכל תקופה נוספת שאבקש ותאושר על ידי החברה.

ב .רשימת הציוד
הערות :

( )1ציין סוג ציוד ,שם יצרן ,דגם ,מס’ קטלוגי ,הספק (תפוקה) ונתונים טכנים אחרים המאפיינים את הציוד.
( )2ציין אם הציוד הינו ציוד נייד או אם ממוקם מחוץ למבנה.
( )3שווי הציוד כחדש יכלול דמי הובלה ,מסים ,מכס ועלות ההקמה וישמש כ”בסיס הביטוח” לצורך חישוב הפרמיה.

תיאור הציוד ()1

האם ידוע לך על פגמים או ליקויים בציוד המוצע לביטוח ?

ג .אמצעי הגנה לסיכוני אש
העסק נמצא בקומה

שנת ייצור

האם נקנה הציוד כמשומש ב 3 -
השנים האחרונות

מקום בו נמצא הציוד ()2

שווי הציוד כחדש ()3

 לא  כן ,אם כן פרט .______________________________________________________________________________________ :

הגג בנוי מ-

מס’ הקומות בבנין

הבניין משמש הכללותו ל -

אמצאי כיבוי:

 גלאי אש -אחרים,פרט:

האם נערכה במקום ביקורת שירות כבאות ?  לא
תאריך ופרט ממצאים:

 כן ,אם כן ציין:

דו”ח בדיקת סוקר ממטעם החברה ייהווה חלק בלתי נפרד מהצעה זו
אחריות החברה אינה מתחילה אלא לאחר אישור הצעה זו על ידי החברה
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ד .אמצעי הגנה לסיכוני פריצה
סוג הדלת והמנעול בכל הדלתות והכניסות

סוג הסגירה וההגנה בכל החלנות והאשנבים

אם יש פתחים אחרים .פרט סוג הסגירה והמנעול

סוג הההגנות לכל הפתחים והיציאות במבני עזר
 לא  כן

אם מותקנת במקום מערכת אזעקה ?
אם כן ,סוג המערכת:

קווית  -האם מחוברת לכל הפתחים

 לא  כן

נפחית  -האם מגינה על כל חלל המבנה

 לא  כן

 כן אם כן  ,מתי ,מה נגנב ,פרט _____________________________________________________________________ :
 לא
אם פרצו לחצרים של המציע או שכניו ?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
ה .נזקים בעבר
האם במשך  3השנים האחרונות נגרמו נזקים:
 .1שארעו תוך כדי הקמת הציוד והרצתו.

 לא

 כן.

 .2אשר בעקבותיהם בוצעו שינויים במבנה הציוד.

 לא

 כן.

 .3נזקים חוזרים לאותו פריט מאותו גורם.

 לא

 כן.

 .4נזקים שגרמו להחלפת מכונה שלמה.

 לא

 כן.

באם תשובתך כן לאחד מהסעיפים הנ”ל ,תאר בקצרה את הנזקים או האירועים הנ”ל___________________________________________________________________ .
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
ו .ניסיון ביטוחי קודם
האם במשך  3השנים האחרונות:
 לא

 .1ציוד המוצע לביטוח היה מבוטח בפוליסה לביטוח “ציוד אלקטרוני”
א.
ב.

 כן.

אם כן נא ציין שם .___________________________________________:

המבטח הקודם ותקופת ביטוח ._________________________________________________________________________________________________:
חברת ביטוח כלשהי:

ב)1.

דחתה הצעתך

 לא

 כן.

ב)2.

ביטלה הפוליסה ביוזמתה

 לא

 כן.

ב)3.

סרבה לחדש הפוליסה

 לא

 כן.

אם כן ,נא פרט _____________________________________________________________________________________________________________ :
________________________________________________________________________________________________________________________
ז .הרחבות נוספות
ניתן להרחיב את תחומי כיסוי הפוליסה לתחומים הבאים

גבולות שיפוי

.1

עבודה בשעות נוספות ,שבתות וחגים

 לא

 כן.

.2

משלוח אוירי

 לא

 כן.

ח .אופן 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 ב’ ,ג’ ,ד’ ,יחשבו כענין מהותי לצורך כריתת חוזה הביטוח המבוקש

ט .הצהרות המציע
אנו החתומים מטה מבקשים בזה לסדר לנו ביטוח ע”י הכשרה חברה לביטוח בע”מ בהתאם לפרטים המובאים לעיל ,והננו ערבים שההודעות והתשובות דלעיל ומעבר לדף ,שקראנו ובדקנו בעיון,
הינן נכונות ומלאות ושום פרטים הנוגעים לסיכון לא הושמטו ולא הועלמו על ידנו .הננו מצהירים בזה ,כי לא ידוע לנו על כל תביעה משפטית או מקרה ביטוח העלול לשמש עילה לתביעה כלשהי
נגדנו ,הרינו מסכימים שהצהרה זו ,עם ההודאות והתשובות שניתנו לעיל ,ומעבר לדף ,בן נכתבו בעצם ידנו ובין שלא על ידנו ,תשמש יסוד לחוזה הביטוח המוצע בזה ,ואם תתקבל ההצעה הזאת ,אנו
מוכנים לקבל את הפוליסה שתוציא החברה בהתאם לתנאיה והננו מסכימים שנהיה אחראיים לתשלום הפרמיה במלואה מיד לאחר קבלת הפוליסה.
הרינו מצהירים בזה ,כי המידע הכלול בהצעה זו ניתן מרצוננו ובהסכמתנו .ידוע לנו שמטרת מסירה של המידע היא לצורך הפקת פוליסת הביטוח וטיפול בכל העיניינים הנובעים מהפוליסה והקשורים
אליה .הננו מסכימים כי המידע ימסר ,לצורך עיבודו ואיחסונו ,לכל אדם או גוף שהחברה תמצא לנכון ,וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ”א  .1981 -הננו מאשרים בחתימתנו כי קראנו
והבנו את ההצהרה הרשומה לעיל ואנו מסכימים לאמור בה.
חתימת הסוכן

שם החותם

תאריך

חתימת המציע/המבוטח

הסוכן הינו נציג של הכשרת הישוב 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.
תאריך:

חתימת המציע:
הערות מקבל העסק (לשימוש החברה בלבד)
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חתימת דואר נכנס (לשימוש החברה בלבד)

