הצעה לביטוח "מטריה" לבית משותף
מס' סוכ#

ש' הסוכ#

כתובת המציע

ש' המציע
תקופת הביטוח המבוקשת :מיו'
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וכל תקופה נוספת שתאושר ע"י החברה
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מקי 9בני #ער 8קימו'

כספי הועד

חבות כלפי צד שלישי

חבות מעבידי'

הנדסי

ביטוח מקי 1לבני .המגורי,
כמה קומות בבניי#

ממנה בנוי הבניי#
הקירות

מתי שופ; לאחרונה

שנת בניה

הא' הבניי #במצב תקי#
! כ#

הגג

! לא

הא' משמש למטרות אחרות ממגורי'
! כ#

! לא

א' כ ,#פרט:

סכו' הביטוח

ביטוח חבות כלפי צד ג'
מס' דירות בבניי#

הא' יש מעלית
! כ ! #לא

קיבולת
נוסעי'

הא' מתבקשת כלילת אחריות
הא' הוגשה אי פע' תביעה
הדיירי'
ע"י צד שלישי כנגד דיירי הבית
! כ ! #לא א' כ ,#פרט:

! כ ! #לא א' כ ,#פרט:

חבות מעבידי,
מספר העובדי'

הא' משלמי' עבור' לביטוח לאומי

תפקיד העובדי'

ביטוח הנדסי למתק .ההסקה ולמעלית )ציי #המתקני' העומדי' לביטוח(
מתק #הסקה

מעלית
! כ ! #לא

המתק #לביטוח

הא' כלולי' יסודות המתקני' בסכו' הא' לבטח הוצאות מיוחדות )עבודה
בשבתות ובחגי'(
הביטוח
! כ ! #לא
ש' היצר#

! כ ! #לא

איזה

פרטי' נוספי'

שנת הייצור

פרט
סכו' הביטוח

ציי .שמות החברות הנותנות שרות למתקני,
ש' החברה נותנת השרות

המיתק#

שאלות כלליות
הא' יש ל 8ביטוח לכיסוי
אות' סיכוני' המכוסי'
בפרקי' הנ"ל או בחלק
מה'
! כ ! #לא א' כ ,#פרט:

הא' ביטלה חברה כלשהי
כולל חברת "כלל" את
הביטוח הנ"ל
! כ ! #לא

הא' סירבה חברה כלשהי
כולל "כלל" לחדש הביטוח
הנ"ל או חלק ממנו

הא' העמידה חברה כלשהי
כולל "כלל" תנאי' מיוחדי'
לביטוח

! כ ! #לא א' כ ,#פרט:

! כ ! #לא א' כ ,#פרט:

מה ניסיו #הנזקי' בעבר לגבי כל אחד הא' הוגשו תביעות על יד 8לגבי אחד הא' הרכוש העומד לביטוח מקי 9לבניי#
המגורי' מכסה את כל הדיירי'
מפרקי הביטוח הכלולי' בהצעה זו
מפרקי הביטוח הכלולי' בהצעה זו
! כ ! #לא א' כ ,#פרט:
הצהרת המציע )המציע ודיירי הבית < במאוחד ובנפרד < אחראי' בעד נכונות #של ההצהרות שבהצעה זו ,החתומה על ידו
או בשמו ג' א' לא נכתבו על ידו(.
אני מצהיר בזה כי כל הפרטי' שמסרתי לעיל בעניי #ביטוח זה ה' נכוני' ושלמי' ואיני מעלי' שו' דבר שיש בו כדי
להשפיע על ביטוח זה.
הריני מביע את רצוני שההצהרה הזאת תשמש בסיס לפוליסה לביטוח ,שתימסר לי על ידי החברה .אני מתחייב לשל' את
הפרמיות ואת התשלומי' האחרי' הכרוכי' בקבלת הפוליסה הזאת.

! לגביה בשירות שיקי'

! לגביה רגילה
חתימת המציע

הריני ממנה בזה את סוכ #הביטוח ,מוסר כתב זה להיות שלוחי לעניי #כריתת החוזה ע' החברה ,ולכל משא ומת#
בעניינו.
חתימת המציע

תארי8
אחריות החברה אינה חלה אלא לאחר שההצעה הזאת אושרה ע"י החברה .
מובא בזה לידיעת המציע ,שפרטי חוזה הביטוח שיוצא על פי הצעה זו על ידי חברת הביטוח )א' זו תקבל את ההצעה(
יוחזקו במאגר מידע ממוחשב ,שבו נוהגת החברה לרכז נתוני' בדבר חוזי ביטוח שכרתה ע' מבוטחי'.
פרטי' בדבר חוזה הביטוח ,כאמור ,עשויי' להימסר למאגרי מידע של כלל עסקי ביטוח למטרות עיבוד נתוני' ומידע
סטטיסטי.

