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הצעה לביטוח אחריות כלפי הציבור

שם סוכן ___________________ :

(צד שלישי)

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

מס’ סוכן ___________________ :
לשימוש החברה

שים לב!
סכומי הביטוח ודמי הביטוח צמודים למדד.

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

מען המציע

עסק המציע למטרת ביטוח זה

מען המציע

רחוב

מס’ בית

יישוב

טלפון

מיקוד

רחוב

מס’ בית

יישוב

טלפון

מיקוד

תקופת העסוק והפעילות המוצעת לביטוח

תקופת ביטוח מבוקשת

מ-
______/___/

עד-
______/___/

תעודת זהות  /חברה

וכל תקופה נוספת שאבקש ותאושר בכתב על ידי החברה.

בחצות

ב .סכומי גבולות אחריות
.1

ש”ח לכל מספר של תובעים בקשר לנזק אחר.

.2

ש”ח לכל תגמולי הביטוח במשך כל תקופת הביטוח.

ג .סוג הסיכונים המוצעים לביטוח
תאר בקצרה את האובייקטים הגובלים עם העסק (,המקום המוצע לביטוח) וציין במיוחד אם הסביבה היא

 אזור תעשיה

 אזור מגורים

 אחר

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
ד .סוגי הסיכונים המוצעים לביטוח
 .1אנשים פרטיים
מספר בני הבית שברצון המציע לבטח (בכללם עובדי משק)
האם המציע או בני ביתו רוכבים על אופנים ?
 .2בעלי רכוש :

 לא

מה עסוקם
 כן.

 בעל רכוש

ציין אם אתה

 לא

האם נמצאים בבעלותו כלבים ?

 כן.

 שוכר או חוכר

א .בניינים
למה משמש הבניין ?
מספר חדרים

.
מספר חנויות

שלטי פרסומת מוארים ?  לא

 כן.

מספר מחסנים
מכונות כלי מלאכה אחרים בשימוש ?  לא

.
 כן.

אם כן פרט
ב.

.

משרדים
מספר החדרים שמחזיק המציע ?

ג.

.

בתי  -מלאכה ,חרושת ,תעשיה ובניה:
תאור העבודות במקום המפעל או מחוצה לו
.

 .3פרטים על מכונות המונעות בכח:
האם משתמשים בחומר נפץ ?  לא

 כן ,אם כן  ,ציין את מהותו וכמותו של חומר הנפץ או חומר כימי שבשימוש או נמצא במחסן
.

מספר העובדים במפעל

מהי עבודת הפועלים (בכללם הבעלים ובני המשפחה)

שכר עבודה משוער

 .4מסעדות ,בתי קפה ,מזנונים וכדומה :

.
אחריות החברה אינה מתחילה אלא לאחר אישור הצעה זו על ידי החברה

HY_HA_EL_005

מהו כוח הקיבול המרבי של מקומות הישיבה (כולל גינה  ,חצר או מדרכה)?
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 .5בתי מלון ,בתי הארחה ובתי הבראה
מספר חדרים ___________ מס’ מיטות ____________________ אם יש חדר אוכל  -לכמה סועדים ? _________________________________________________.
(מס’ מקומות ישיבה) ______________ פרטים נוספים _______________________________________________________________________________________.
האם האחריות נדרשת למאכל למשקאות שבמכירה ? ___________________________________________________________________________________________.
תיאטרונים ,בתי קולנוע ,אולמות נגינה
למה משמש המבנה ? _______________________________________ תאור המבנה ._______________________________________________________________ :
שנת ההקמה _____________________ מס’ מקומות הישיבה __________________ מס’ דלתות היציאה ___________________.
 .6בתי ספר  -גני ילדים  -הסוג:
 תיכוני

 רגיל

 מקצועי

אחר

 גן/מעון

מהו המספר המרבי של התלמידים או הילדים המבקרים? _____________ פרטים נוספים ._______________________________________________________________ :
ה .מעליות
הישנן מעליות בסיכונים המוצעים לעיל לביטוח? __________________________________ אם כן ,איזה ? _____________________________________________________.
הפירמה ___________________ המספר _________________ מספר הנוסעים __________ האם המעליות נתונות לפיקוח תדיר ולבדיקה? ______________________________.
אם כן על-ידי מי ותוך איזה פרק זמן ? _________________________________________________________________________________________________________.

ו .סיכונים נוספים או הרחבת הכסוי
פרט ______________________________________________________________________________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________________________________________________________________.
ז .הודעות נוספות מטעם המציע
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
ח .ניסיון ביטוחי קודם
האם היה המציע מבוטח בעבר בפני סיכונים הנ”ל ? ____________________ האם הוא מבוטח כעת ? ___________________________________________________________.
אם כן ציין את שם החברה או המבטח _________________________________________________________________________________________________________.
האם דחו בעבר את הצעת הביטוח ? ____________________ סרבו לקבל את חידושו _______________ או ביטלו את הביטוח ? ______________________________________.
מדוע? _______________________________________________________________________________________________________________________________.
האם נעשו כלפי המציע תביעות במשך חמש השנים האחרונות ? _____________________ באילו שנים ? ________________________________________________________.
פרט _________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________.
תשומת לב המבוטח מופנת לכך כי עפ”י הוראות סעיף  6לחוק הביטוח התשמ”א  1981 -השאלות הנדונות בסעיפים:
א ,1.א ,3.א ,4.ג ,ד ,ו ,ח ,יחשבו כעניין מהותי.
ט .הצהרות וחתימת המציע/המבוטח
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
י .אופן תשלום הפוליסה

תאריך
 מזומנים

 תשלומים

שם החותם
 שירות שיקים

חתימת המציע/המבוטח
 כרטיס אשראי

יא .קביעת מעמדו של סוכן הביטוח
הסוכן הינו נציגה של “הכשרה חברה לביטוח בע”מ“ כפי שנקבע בחוק חוזה הבטוח התשמ”א  ,1981וזאת כל עוד לא מונה כנציג המבוטח בכתב.
סמכויותיו של הסוכן מפורטות בכתב הרשאה של “הכשרה חברה לביטוח בע”מ“ המצוי לעיון במשרדי הסוכן.
מינוי סוכן הביטוח (לפי סעיף 33א’ לחוק חוזה הביטוח תשמ”א )1981 -
הריני ממנה בזה את סוכן-הביטוח ___________________________________________________________ להיות שלוחי לצורך משא ומתן וכריתת החוזה עם החברה.
חתימה

תאריך
הערות מקבל העסק (לשימוש החברה בלבד)

תאריך

שם משפחה ופרטי

2

חותמת דואר נכנס( לשימוש החברה בלבד)

חתימה

