שם הסוכן
מרחב

מספר פוֹליסה

הצעה ֹלביטוח ִדירה " -מגִדֹל ֹלבית"
טופס מספר

א .פרטי המציע

שם משפחה

מספר זהות

כתובת הרכוש המבוטח )רחוב(

מספר בית

מספר טֹלפון

מספר ִדירה

כניסה

יישוב

מיֱקוִד

ִדואר אֹלֱקטרוני

זיֱקת המציע ֹלמבנה הִדירה המוצעת ֹלביטוח
שוכר
בעֹלים
אחר )פרט(:
כתובת בעֹל הפוֹליסה )רחוב(

תאריך ֹליִדה

שם פרטי

מספר טֹלפון נייִד

זיֱקת המציע ֹלתכוֹלת הִדירה המוצעת ֹלביטוח
בעֹלים
מיֱקוִד

יישוב

מס' בית

מספר מבוטח

הטופס מיועִד ֹלנשים וֹלגברים כאחִד
יש ֹלמֹלא את הטופס בעט בֹלבִד וֹלא בעיפרון

נא ֹלמֹלא הצעה זו בִדייֱקנות ובשֹלמות
כֹל הרשום בהצעה מהווה בסיס ֹלחוזה הביטוח וחֹלֱק בֹלתי נפרִד ממנו

801

מספר הסוכן

ת"ִד

אחר )פרט(:
שוכר
מספר טֹלפון

יישוב ת"ִד

מספר טֹלפון נייִד
מיֱקוִד ת"ִד

יש ֹלמֹלא טופס הצעה נפרִד עבור כֹל ִדירה עבורה מבוֱקש ֹלרכוש ביטוח.

ב .תֱקופת הביטוח
מתאריך

עִד תאריך

ג .תאור המבנה

בחצות

גג המבנה בנוי מ:

המבנה בנוי מ:

המבנה נבנה בשנת מס' ֱקומות במבנה

מס' הנפשות הגרות בִדירה בריכת שחייה  /סאונה
אין
שימושים בִדירה

יש

אין

יש ,פרט :שטח המחסן
ֹלא

ֹלא

כן ,אם כן ,פרט התֱקופה:

כן ,אם כן  ,ציין ֹלכמה יחיִדות ִדיור?
ֹלא

האם ֱקיימים ביטוחים נוספים בֱקשר ֹלאחִד או יותר מהסיכונים שבחרת?
הגנות המבנה

מ"ר ,המחסן בנוי מ

כן ,פרט:

האם הִדירה תהיה "ִדירה שאינה תפוסה" )שאין גרים בה( ֹלמעֹלה מ 60 -ימים רצופים?
האם הִדירה מחוֹלֱקת ֹליחיִדות ִדיור?

מ"ר

מחסן

האם הִדירה משמשת ֹלמטרות אחרות פרט ֹלמגורים?

ֹלא

הִדירה נמצאת בֱקומה שטח הִדירה ברוטו

כן ,אם כן ,פרט:
מחסן :סוג ואמצעי נעיֹלה  /מיגון

ִדירה :סוג ואמצעי נעיֹלה  /מיגון

ִדֹלת כניסה
ִדֹלתות אחרות
חֹלונות
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פתחים נוספים
מערכת אזעֱקה

שעבוִד
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יש ,פרט:

האם ֹלשעבִד את הפוֹליסה?
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כןֹ ,לטובת:
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ִד .הכיסוי המבוֱקש
פוֹליסה מורחבת

פוֹליסה תֱקנית

במשבצות הריֱקות מימין ֹליִד כֹל חֹלֱק שברצונך ֹלכֹלוֹל בכיסוי ,וענה עֹל השאֹלות באותו פרֱק(
)ֹלתשומת ֹליבך ,סמן
אין בסכומים הנֱקובים בהצעה כִדי ֹלחייב את החברה בנכונותם ,ובשום מֱקרה ֹלא יהוו ערך מוסכם.
פרֱק א’  -ביטוח הִדירה
סכום ביטוח כוֹלֹל שֹל מבנה הִדירה:
סכום הביטוח נֱקבע עֹל בסיס:

ש"ח )עֹל פי הערכת המציע(
ערך שיפוי )בהעִדר סימון יבוטח ֹלפי ערך כינון(

ערך כינון )חִדש תמורת ישן(

הרחב כיסוי ֹלמתֱקן פוטו ווֹלטאי ביתי ֹלייצור חשמֹל )(PV
הספֱק מתֱקן ) (PVבֱקוט"ש:

יש

אין

ש"ח )עֹל פי הערכת המציע(

סכום ביטוח:

הרחב ביטוח נזֱקי מים ונוזֹלים אחרים במבנה
ִדרכי הפיצוי
בהעִדר הוראה בחתימת המציע ייראו אותו כמי שבחר באפשרות ב' שֹלהֹלן:
א .תיֱקון נזֱקי מים ֹלמבנה )כוֹלֹל שירותי חירום( יתבצע באמצעות פמי פרמיום בע"מ .אפשרות זו כוֹלֹלת
כיסוי ֹלֱקבֹלת שירותי חירום ונזֱקי איטום בהתאם ֹלכתב השרות המפורט בתנאי הפוֹליסה.
יִדוע ֹלי שבבחירה בסעיף זה אני מוותר עֹל זכותי ֹלבחירת שרברב אחר ֹלטיפוֹל בנזֱקי צנרת.

חתימת
המציע

ב .תיֱקון נזֱקי מים ֹלמבנה יתבצע באמצעות שרברב ֹלפי בחירת המציע ,התשֹלום בגין עֹלות התיֱקון יהיה בכפוף ֹלאישור שמאי מטעם המבטח וֹלפי תנאי הפוֹליסה.
אפשרות זו אינה כוֹלֹלת כיסוי ֹלֱקבֹלת שירותי חירום ונזֱקי איטום.
פרֱק א’ - 2סכום נוסף בבית משותף
סכום הביטוח הנוסף:

ש"ח )מהווה  100%מסכום ביטוח הִדירה(.

סכום הביטוח הנוסף:

ש"ח )מהווה  200%מסכום ביטוח הִדירה(.

פרֱק ב’  -ביטוח התכוֹלה
יש ֹלהֱקפיִד עֹל ציון סכום ביטוח מֹלא ומתאים ֹליום תחיֹלת הביטוח ,עֹל מנת ֹלהימנע מ"ביטוח חסר" ומפיצוי חֹלֱקי בֹלבִד במֱקרה שֹל נזֱק.
בסכום הביטוח הנ"ֹל עֹליך ֹלכֹלוֹל את כֹל תכוֹלת הִדירהֹ ,לרבות הפריטים המפורטים מטה .אם ֹלא בוצע בִדירה סֱקר הערכת תכוֹלת הִדירה ,יש ֹלהגיש ֹלחברה הערכה שֹל
מעריך מומחה ,או רשימה חתומה ע"י המבוטח ֹלגבי פריטים אֹלו.
ֹלֹלא הערכה או רשימה יהיה הכיסוי מוגבֹל כִדֹלהֹלן:
תכשיטים וכֹלי זהב  -עִד  10%מסכום ביטוח התכוֹלה.
שעוני יִד  -עִד  10%מסכום ביטוח התכוֹלה.
כֹלי כסף  -עִד  10%מסכום ביטוח התכוֹלה.
שטיחים  -עִד  10%מסכום ביטוח התכוֹלה.
פרוות  -עִד  10%מסכום ביטוח התכוֹלה.
אוספי בוֹלים ומטבעות  -עִד  5%מסכום ביטוח התכוֹלה.
פסֹלים ,תמונות ,יצירות ,אומנות ,עתיֱקות  -עִד  10%מסכום ביטוח התכוֹלה.
ש"ח )עֹל פי הערכת המציע(.

כיסוי ֹלאופניים אשר ערכם מעֹל  2500ש"ח ,סה"כ סכום ביטוח

ביטוח פעיֹלות עסֱקית בִדירה )סכום הביטוח המרבי בגין סעיף זה ֹלא יותר מסך שֹל  50,000ש"ח( .סה"כ סכום ביטוח
סכום ביטוח כוֹלֹל שֹל תכוֹלת הִדירה:

ש"ח )עֹל פי הערכת המציע(

תכוֹלת המחסן:
סכום הביטוח נֱקבע עֹל בסיס:

ש"ח )עֹל פי הערכת המציע(.

ש"ח

ערך כינון )חִדש תמורת ישן(

ערך שיפוי )בהעִדר סימון יבוטח ֹלפי ערך כינון(

פרֱק ג’  -הרחב ביטוח כֹל הסיכונים ֹלתכשיטיםִ ,דברי ערך ורכוש נייִד  -הכיסוי עפ"י פרֱק זה מותנה בצירוף הערכת מעריך מומחה ֹלרכוש המבוטח.
)ֹלתשומת ֹליבך ,יש ֹלסמן פרֱק זה רֱק אם נבחר כיסוי ֹלפוֹליסה המורחבת(.
הפריט

סכום ביטוח בהתאם ֹלהערכה מצורפת

כיסוי ביטוחי בישראֹל בֹלבִד

תוספת כיסוי ביטוחי בכֹל העוֹלם
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תכשיטים ,כֹלי זהב ושעונים

כֹלוֹל

אוספי בוֹלים ,מטבעות ומִדֹליות

כֹלוֹל

תמונות ,שטיחים ויצירות אומנות

כֹלוֹל

פרוות

כֹלוֹל

מצֹלמות ומסרטות ויִדאו ,DVD ,מחשב נייִד

כֹלוֹל

כֹלוֹל

כֹלי נגינה

כֹלוֹל

כֹלוֹל
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פרֱק ִד’  -הרחב ביטוח כֹל הסיכונים ֹלמבנה וֹלתכוֹלה )ֹלתשומת ֹליבך ,ניתן ֹלבחור פרֱק זה רֱק אם נבחר פרֱק ג' ֹלעיֹל(
באם נֱקנה פרֱק זה ,פרֱק א’  -ביטוח הִדירה ופרֱק ב’  -ביטוח התכוֹלה ,יהיו עֹל בסיס כיסוי כֹל הסיכונים )כמוגִדר בפרֱק זה(.
פרֱק ה’  -ביטוח תכוֹלת כספות בבנֱק )ֹלתשומת ֹליבך ,יש ֹלסמן פרֱק זה רֱק אם נבחר כיסוי ֹלפוֹליסה המורחבת(.
ש"ח .כספת שמספרה

ערך תכוֹלת הכספת בבנֱק

מצויה בבנֱק

פרֱק ו’  -ביטוח נזֱקי טרור )ֹלתשומת ֹליבך ,יש ֹלסמן פרֱק זה רֱק אם נבחר כיסוי ֹלפוֹליסה המורחבת(.

בסניף
כן

ֹלא

פרֱק ז’  -ביטוח חבויות
פרֱק ז’ - 1ביטוח אחריות כֹלפי צִד שֹלישי
האם ברצונך ֹלכֹלוֹל סעיף ביטוח אחריות כֹלפי צִד שֹלישי בפוֹליסה?
האם ברצונך ֹלהגִדיֹל גבוֹלות אחריות?

ֹלא

כן  -בחר:

ֹלא

גבוֹלות אחריות  750,000ש"ח.
ש"ח

כן ,ציין סכום ביטוח נִדרש

האם אתה רוצה ֹלבטֹל חריג בריכת שחייה  /סאונה  /ג’ֱקוזי בבית פרטי?

ֹלא

כן

פרֱק ז’ - 2ביטוח חבויות מעביִדים
האם ברצונך ֹלכֹלוֹל סעיף חבות מעביִדים בפוֹליסה?

כן.

ֹלא

ש"ח.

הנחת השתתפות עצמית מוגִדֹלת ציין סכום השתתפות עצמית

מגִדֹל  -כתבי שירות
כתב שירות ֹלשירותי אחזֱקה ותיֱקון ֹלמֱקֹלטי טֹלוויזיה  LCDו/או  LEDו/או פֹלאזמה ,ויִדאו DVD ,ותנורי מיֱקרוגֹל) .מסֹלוֹל מצומצם(
כתב שירות ֹלשירותי אחזֱקה ותיֱקון ֹלמֱקֹלטי טֹלוויזיה  LCDו/או  LEDו/או פֹלאזמה ,ויִדאו DVD ,תנורי מיֱקרוגֹל ,מֱקררים ,מזגנים ,מכונות כביסה ,מִדיחי כֹלים,
כיריים חשמֹליים ,מִדפסות ,סורֱק ,מחשב תואם  ,IBMמייבשי כביסה ותנורי אפיה) .מסֹלוֹל מורחב(.

ה .ניסיון ביטוחי ֱקוִדם שֹל המציע
האם היית או הנך מבוטח בהווה בֱקבוצת מגִדֹל בביטוח ִדירתך?
מס' פוֹליסה

ֹלא

תֱקופת ביטוח :מתאריך

סוכן

האם היית או הנך מבוטח בהווה בחברת ביטוח אחרת )ביטוח ִדירה בֹלבִד(?
שם החברה

כן ,פרט:
ֹלא

כן ,פרט:
תֱקופת ביטוח :מתאריך

סוכן

האם חברת ביטוח כֹלשהי ִדחתה את הצעתך או ביטֹלה את הפוֹליסה או סירבה ֹלחִדש את הפוֹליסה?
האם אירעו נזֱקים ֹלרכוש המבוטח בשֹלוש השנים האחרונות?

עִד תאריך

ֹלא

ֹלא

עִד תאריך
כן ,פרט:

כן ,פרט:

ו .הצהרות
אני מצהיר בזה כי כֹל תשובותי הנ"ֹל מֹלאות ונכונות ,וכי ֹלא העֹלמתי עובִדות או פרטים מהותיים כֹלשהם המתייחסים ֹלהערכת הסיכון ע"י המבטח .מוסכם בזאת כי הצעה זו תהווה
בסיס ֹלחוזה הביטוח ביני ֹלבין מגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ )ֹלהֹלן" :המבטח"( ,יִדוע ֹלי כי השאֹלות המופיעות בטופס ההצעה זו ייחשבו כענין מהותי עֹל פי הוראות סעיף ֹ 6לחוֱק חוזה
הביטוח התשמ"א.-1981
המבטח
אני הח"מ מאשר בזאת שהמיִדע המבוֱקש שמסרתי במסגרת הצעה זו נמסר מרצוני ובהסכמתי .המיִדע והנתונים שמסרתי וכֹל עִדכון שֹלהם יישמרו במאגרי המיִדע שֹל
.
וישמשו ֹלבחינת ההצעהֹ ,להוצאת פוֹליסותֹ ,לניהוֹל השוטף שֹל תיֱק הביטוחֹ ,למתן שירותים במסגרת פוֹליסות הביטוח וֹלִדיוור ישיר וֹליצירת ֱקשר ֹלמתן מיִדע ֹלמבוטח בֱקשר עם
מתן השירותים בהתאם ֹלפרטים שניתנו עֹל יִדי המבוטח .אני מסכים כי הפרטים שמסרתי ימסרו ֹלסוכן הביטוח שֹלי .אם המבטח יארגן את פעיֹלותו במסגרת תאגיִד אחר או יתמזג
עם גוף אחר ,הוא יהיה זכאי ֹלהעביר ֹלתאגיִד החִדש העתֱק מן המיִדע שנאגר אוִדותיי ובֹלבִד שתאגיִד זה יֱקבֹל עֹל עצמו כֹלפי את הוראות הוִדעה זו.
יִדוע ֹלי שהביטוח יכנס ֹלתוֱקפו אך ורֱק ֹלאחר שטופס ההצעה יאושר בחתימת המבטח.

תאריך

שם
החותם

חתימה
וחותמת
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הסכמה ֹליצירת ֱקשר עם המבוטח )*( רשות
אני הח"מ מסכים כי המיִדע שמסרתי במסגרת ההצעה ישמש ֹלצורך עִדכוני בִדיוור ישיר אוִדות כיסויים ביטוחיים ומוצרים או שירותים פיננסיים ואחרים ֹלפנייה בהצעה ֹלרכישתם
מטעם המבטח ו/או חברות מ"ֱקבוצת מגִדֹל" )גופים וחברות בשֹליטת מגִדֹל אחזֱקות ביטוח ופיננסיים בע"מ( ו/או גורם מטעמן ,באמצעות המבטח ו/או מי מטעמהֹ ,לרבות חברות
מֱקבוצת מגִדֹל ו/או באמצעות סוכן הביטוח ו/או המשווֱק ו/או היועץ הפנסיוני שֹלי .אני מסכים כי עִדכונים ומיִדע כאמור ישוגרו אֹליי אף באמצעות פֱקסימיֹליה ,מערכת חיוג אוטומטי,
הוִדעה אֹלֱקטרונית ,הוִדעת מסר ֱקצר או כֹל אמצעי תֱקשורת אחר .אם ֹלא אהיה מעוניין במיִדע או פנייה כאמור אוכֹל ֹלהוִדיע עֹל כך ֹלמבטח בכֹל עת.
)סמן במשבצת אם רֹלוונטי( אינני מעוניין שתשֹלחו אֹלי עִדכונים ו/או פניות ֹלגבי מוצרים ו/או שירותים ֱקיימים ו/או חִדשים שֹל החברה.

תאריך

ֱקוִד מסמך 28

שם
החותם

חתימה
וחותמת
עמוִד מספר
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