נספח רעידת אדמה מצורף להצעה/חידוש ומהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה
פוליסה מס' _____________ )בפוליסה מחודשת(

פוליסה זו מכסה אובדן או נזק שנגרמו כתוצאה מרעידת אדמה למבנה הדירה ולתכולתה ,בתעריף
 0.1%ובהשתתפות עצמית בשיעור  10%מסכום הביטוח לרעידת אדמה.
יש באפשרותך לשנות תנאים אלה על פי תקנה  5א' בתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח )תנאי חוזה
לביטוח דירות ותכולתן( )תיקון( התשנ"ג .1993
אם ברצונך לשנות את תנאי הפוליסה נא בחר/י באפשרות הרצויה לך ע"י סימון במשבצת המתאימה:
 .1אני מעונין/ת לרכוש כיסוי רעידת אדמה בהשתתפות עצמית מופחתת בשיעור  4%מסכום
הביטוח.
 למבנה – במקרה זה תעריף רעידת אדמה יגדל ל –  0.18%מסכום ביטוח המבנה.
 לתכולה – במקרה זה תעריף רעידת אדמה יגדל ל –  0.18%מסכום ביטוח התכולה.
 .2אינני מעוניין/ת בכיסוי רעידת אדמה.
 למבנה – במקרה זה לא תחוייב בפרמיה בגין כיסוי רעידת אדמה למבנה.
 לתכולה – במקרה זה לא תחוייב בפרמיה בגין כיסוי רעידת אדמה לתכולה.

אם נספח זה לא ימולא או ימולא חלקית ,עבור כל סעיף שלא מולא ישאר כיסוי רעידת אדמה עם
השתתפות עצמית בשיעור  10%מסכום הביטוח בפוליסה בתוקף.

ידוע לי כי חתימתי על מסמך זה תישאר בתוקף כל זמן שלא שונתה על ידי בהודעה בכתב
לחברת הביטוח.

___________
תאריך

_______________
שם המבוטח

______________  __________________
חתימת המבוטח
מס' תעודת זהות

הראל בשביל השקט הנפשי שלך

היאי

א%16ל ;

יהי ,

88888888888
הראל חברה לביטוח בע"מ  -ממיווון של שלוח וסהר  -ציון

%קו דליפת מים ' ונהלים

אחרים

נספח לטופס הצעה

סניף  /מחוז :

מס ' הפוליסה :

שם הסונן :

מס ' הסונן :

תאריך :

שם המבוטח :

( המבוטח מתבקש למלא את הפרטים דלעיל ולמסור את הטופס לסוכן הביטוח  ,כשהוא ממולא וחתום ומצורף לטופס הצעת

אם הניסוי המבוקש ע " י המציע לביטוח המבנה כולל סיכון נזקי מים ונוזלים

.1

הביטוח ) .

אחרים :

הצהרת המבוטח על תקינות צנרת המים בדירתו :
הריני מצהיר שלא ידוע לי במועד עריכת ביטוח זה על בל דליפת מים מצנרת דירתי  ,וכמו בן הריני מצהיר שצנרת המים

בדירתי במצב תקין .
.2

בחירת אפשרות השיפוי במקרה

נזק :

המבוטח רשאי לבחור מראש את האפשרות הרצויה לו מבין שתי האפשרויות המפורטות להלן  ,והאפשרות שנבחרה תצוין
במפרט

הפוליסה .

אני מבקש לקבל שיפוי במקרה נזק למבנה לפי האפשרות שלהלן ( סמן

%

א  .תיקון הנזק יבוצע על ידי בעל מקצוע שייבחר ע " י המבוטח
על פי אפשרות זו המבוטח

במקום

המתאים ) :

[] נן

[] לא

רשאי  ,במקרה נזק מים למבנה הדירה  ,לבחור את בעל המקצוע שיתקן את הנזק  ,לשלם את עלות

התיקון ולקבל שיפוי כספי מהמבטח  ,בניכוי סכום ההשתתפות העצמית המוסכם לאפשרות זו  ,ובניכוי עלות " החזרת סכומי
הביטוח לקדמותם " לפי תנאי זה שבתנאים הכלליים

שבפוליסה .

תגמולי הביטוח ישולמו למבוטח בכפוף להערכת שמאי מטעם המבטח  ,שתעשה לפני ביצוע התיקון  ,ותהווה תנאי מוקדם
לתשלום תגמולי הביטוח .

או
נ  .תיקון ע " י בעל מקצוע מטעם המבטח

[] נן

[] לא

אם בחר המבוטח באפשרות זו  , ,בוצע התיקון ע " י בעל מקצוע או חברת תיקונים שפרטיהם יימסרו למבוטח ע " י המבטח

בפוליסת הביטוח שתוצא עפ " י הצעת הביטוח שטופס זה מצורף אליה .
התיקון יבוצע על חשבון החברה

( המבטח ) .

עפ " י אפשרות זו חלה על המבוטח חובת תשלום דמי ההשתתפות העצמית הנקובים במפרט הפוליסה למקרה זה  ,ותשלום

זה יבוצע על ידי המבוטח ישירות לידי בעל המקצוע .
המבוטח :

הצהרת
ידוע לי כי אם בחרתי באפשרות ב ' לעיל ( תיקון ע " י בעל מקצוע מטעם המבטח )  ,זכות בחירתי בשרברב או בבעל מקצוע אחר
לצורך תיקון נזקי מים הוגבלה  ,והתיקון יבוצע ע " י חברת שרברבים או בעל מקצוע אחר  ,שפרטיו יימסרו לי על ידי חברת הביטוח .
למרות זאת אני מעוניין באפשרות ב ' ( המוגבלת ) הנ " ל .

8
חתימת המבוטח :

"

תאריך :

