ש' הסוכ#

מס' הסוכ#

הצעה לביטוח חבות כלפי
צד שלישי
א.1 .

ש' המציע במלואו

.2

מס' תעודת זהות  /ח.פ*.

.3

כתובת פרטית

.4

כתובת מסחרית  /מקו' הסיכו*#

.5

מקצוע ,עיסוק

ב.

תאור החברות המבוקשת לביטוח

ג.

גבול האחריות
 .1ס< הפיצויי' לתובע אחד )נזקי גו(:
ס<
 .2סכו' הפיצויי' לכל מספר תובעי' בקשר
למקרה אחד או לסדרת מקרי' כתוצאה ממקור
אחד )נזקי גו(:

.4

.5

.6

קבלני בני#
מספר הבתי' הנבנה

מספר הקומות
ייעוד הבתי' )מגורי'  /תעשיה  /אחר(* מספר
חדרי' השכני' הסמוכי'
הא' משתמשי' בחומר נפ ?6כ / #לא*
בתי מלו #ובתי הארחה ,מסעדות ,בתי קפה,
מזנוני' ,אולמות שמחה
כמה חדרי' עומדי' להשכרה?
הקיבול המקסימלי של מקומות הישיבה?
פרטי' נוספי'
הא' נדרשת אחריות למאכל ו/או למשקאות
שבמכירה? כ / #לא*
הא' ישבריכת שחיה/חו :רחצה* במקו'? כ/ #
לא*
הא' מועסק מציל מטע' המציע? כ / #לא*
בתי ספר
ציי #סוג הכיסוי המבוקש
)ב( כלפי התלמידי'
)א( כלפי הציבור
הא' מדובר בבי"ס מקצועי? כ / #לא* סוגו
מספר התלמידי'

.7

מעליות

פרטי' נוספי'

ס<
.3

סכו' הפיצויי' לנזק לרכוש כתוצאה ממקור
אחד
ס<
.8

ד.

תקופת הביטוח
עד
מ=
וכל תקופה נוספת שתאושר ע"י החברה.

ה .סוגי הסיכוני' המוצעי' לביטוח ותכונות מיוחדות
 .1אנשי' פרטיי' )משקי בית(
מספר בני הבית שברצונ< לבטח חבות' )כולל
עובדי משק(
הא' נדרש כיסוי
.2

.3

ו.

חבות בגי #אופניי'? כ / #לא* איזה?
בעלי רכוש )בבעלות  /שכירות(*
למה משמש הבני?#
מה מספר החדרי' המוחזקי' ע"י המציע?
ציי #פרטי' מיוחדי' )מתקני הרמה ,פתחי
מרתפי' ,מתקני קישוט אור ,מכונות או כל
מלאכה אחרי'(

הא' דחו פע' את הצעת הביטוח?
את הביטוח?
או סרבו לקבל את חידושו?
א' כ #על ידי מי?
או דרשו תוספת לפרמיה ל
)כולל כלל או מורשיה(
ומדוע?
הא' נעשו כלפי< תביעות במש<  3השני' האחרונות?
מס' התביעות?
עבור
ז.

החישוב לשימוש המשרד בלבד:
פרמיה

הא' היית פע' מבוטח מפני הסיכוני' הנ"ל?
הא' הנ< מבוטח כעת? כ / #לא*
א' כ ,#נא לציי #את ש' החברה המבטחת
או ביטלו

בתי מלאכה ,חרושת חנויות
תיאו' העבודות הנעשות במקו'
מחוצה לו
הא' משתמשי' בחומר נפ ?6כ / #לא* בחומרי'
מסוכני' אחרי'? כ / #לא* איזה?

הא' נדרש כיסוי בגי #מעילת? כ / #לא* סוגה
קיבולת
הא' קיי' פיקוח מתמיד על המעליות? כ / #לא*
ע"י מי?
סיכוני' אחרי'  /הערות נוספות )ציי #ג' א'
רצונ< להרחיב הכיסוי לאש ,התפוצצות ,בהלה,
הרעלה וכד'(

באילו שני'?
שולמו פיצויי'

הא' נטלת על עצמ< התחייבות לשאת באחריות' של
אחרי'? כ / #לא .א' כ ,#פרט:

אני מצהיר בזה ,כי כל הפרטי' שמסרתי לעיל וכל הפרטי'
הנוספי' שעתיד אני למסור בעניי #ביטוח זה = ה' נכוני'
ושלמי' ,ואיני מעלי' שו' דבר שיש בו כדי להשפיע
במיוחד על ביטוח זה והריני מביע בזה את רצוני שההצהרה
הזאת תשמש בסיס לפוליסה לביטוח מפני אחריות כלפי
צד שלישי ,שתימסר לי.

סה"כ
הריני מסכי' בזה כי חברת הביטוח תהא רשאית בכל עת
להודיעני על דרישותיה להתקנת אמצעי בטיחות במקו'
העוסקי' ג'
מספר הפועלי'
המבוטח ולמלא אחר דרישותיה תו< המועד שקבעה.
בפריקה וטעינה :כ / #לא*
חתימת המציע
תארי<
תעשית מזו #הנערכה בקירות תברואה במקו'?

כ / #לא*
הנתגלו ממצאי' כלשה'

•

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

מחק את המיותר
ע' מבוטחי') .א' זו תקבל את ההצעה( יוחזקו במאגר מידע ממוחשב שבו נוהגת  .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' המבוטחי'.
פרטי' בדבר חוזה הביטוח כאמור עשויי' להימסר למאגרי מידע של כלל עסקי הביטוח למטרות עיבוד נתוני' ומידע
סטטיסטי.
! בגביה רגילה
! בשרות שיקי'

הביטוח אינו בתוק 0עד לקבלת הצעה זו ולאישורה על ידי החברה.

