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 הצעה לביטוח דירה
 החברה מטעם מורשה ידי על ,בכתב תיעשה הביטוח הצעת קבלת                

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

▪ פרטי סוכן

מספר פוליסה )למילוי אחר הפקה(שם הסוכנותמס' סוכןשם הסוכן

פקסשם משפחהשם פרטי

ת.ד. עיר/יישובדירהביתכתובת )רחוב(

טלפון

מיקוד

נייד

דואר אלקטרוני

▪ פרטי המציע

ת.ז.

מיקודת.ד.עיר/יישובדירהבית

□ פנטהאוז/דירת גג□ דירה בקומה __ מתוך ___ קומות

מ"ר

מס' חדריםשטח הדירה ברוטושנת הבניה

□ אחר: _____________________________□ שכירות□ בעלותזיקת המציע לדירה

□ אחר: _____________________________□ שכירות□ בעלותזיקת המציע לתכולה

שווי תכולת המחסן

מיקום המחסן

▪ פרטי הנכס המבוטח

פרטים על מבנים נוספים )כגון מחסנים, חדרי שרותים, מתקנים הנמצאים בחצרים ומשמשים את המציע(

כתובת הנכס )רחוב(

 □ בית פרטי       □ דו-משפחתי □ בית משותף

קיימת יחידת דיור צמודה: □ לא     □ כן, ______ מ"ר    

□ דירה לא תפוסה )לא מיושבת( מתאריך ____________   עד לתאריך ______________

הדירה משמשת למגורים בלבד?   □ כן    □ לא, פרט _________________________________________

האם הדירה בתהליך שיפוץ מעל שבועיים?  □ לא    □ כן

גג עשוי מ המבנה בנוי מ

פרט הגנות מחסן: דלת + חלונותהמחסן בנוי מ

פרט את תכולת המחסן
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סכום ביטוח בש"חכיסוי המבוקש

□ ביטוח הדירה

□ ללא הרחבה לכיסוי נזקי נוזלים                                                                                                ⱱ  חתימת המציע _______________

□ ביטוח מערכת סולארית להפקת אנרגיה חשמלית 

□ הרחבת כיסוי צד ג' לבריכת שחיה בנויה בלבד, בבית פרטי/דו משפחתי בלבד, בגבול אחריות:     □ 250,000 ₪     □ 500,000 ₪

□ ביטוח התכולה

הגדלת גבולות האחריות בצד ג' מעל 1,000,000 ₪:      □ 1,250,000 ₪     □ 1,500,000 ₪ 

ריהוט וציוד עסקי ומשרדי למעט מחשב נייד מכל סוג

מלאי המשמש לטיפול בלקוחות או למכירה

יצרן __________________________    דגם _________________________ביטוח אופניים

מוצרי חשמל

סה"כ תכשיטים

סה"כ מצלמות

סה"כ תמונות / דברי אומנות / אוספים

סה"כ כלי נגינה

סה"כ מחשבים ניידים. יצרן _________________ דגם __________________

____________________________________________ דברי ערך אחרים: פרט

_____________________________________________________________ סוג הפריט/ים: 

הנחה

כיסוי כל הסיכונים תכשיטים ודברי ערך )שיפוי מלא בכפוף לחשבונית או הערכת מומחה בלבד(

כל הסיכונים 

תכשיטים, 

דברי-ערך 

ומחשבים 

ניידים

כיסוי כל הסיכונים חו"ל )בכפוף לחשבונית או הערכת מומחה בלבד(

 הגדלת השתתפות עצמית בסיסית    □ 10%    □ 20%    □ 30%

                                                                       ערך כינון )ערך כחדש(      □ לא    □ כן                               ⱱ  חתימת המציע _______________

כיסוי 

לפעילות 

עסקית 

בדירה

ביטוח פעילות עסקית בדירה - כיסוי לחלקי הדירה והתכולה המשמשים לעסק

סוג העסק:       □ משרד       □ מכון יופי        □ מספרה       □ מרפאה/קליניקה

ביטוח תכולת עסק לדירה המשמשת למגורים בלבד - )הכיסוי עבור נזקי פריצה, גניבה ושוד בלבד( 

סוג התכולה _______________________     שווי התכולה )ציין בתא משמאל(

   הזמנת מבצע השירות על ידי המבוטח מותנית בהודעה מוקדמת למבטח לקבלת אישורו ו/או הזמנת שמאי על ידי המבטח,

   טרם הזמנת וביצוע התיקון בפועל ותהווה תנאי מוקדם לתשלום תגמולי הביטוח.

כיסוי רעידת אדמה לדירה:   □ כן, בהשתתפות עצמית מסכום הביטוח:   □ 10% מיון 0.1%   □ 4.5% מיון 0.181%   □ 2% מיון 0.25%

□ ביטול כיסוי לנזקי רעידת אדמה לדירה                                                                                      ⱱ  חתימת המציע _______________

כיסוי רעידת אדמה לתכולה:   □ כן, בהשתתפות עצמית מסכום הביטוח:   □ 10% מיון 0.1%   □ 4.5% מיון 0.181%   □ 2% מיון 0.25%

□ ביטול כיסוי לנזקי רעידת אדמה לתכולה                                                                                    ⱱ  חתימת המציע _______________

ביטוח נזקי נוזלים שמקורם בנזקי צנרת

□ שרברב החברה - הינך מוותר על אפשרות בחירת מבצע השירות ובכפוף לכתב השירות.

□ שרברב פרטי - מבצע השירות לבחירת המבוטח.

ביטוח 

למחזיקי 

אקדח ברישיון

יצרן ____________       קוטר _______ מ"מ           מס' יצרן ____________

מס' רישיון ________________   על שם ____________________

□ הרחבת ביטוח התכולה לתיקון מכשירי חשמל ביתיים, לפי כתב השירות בחברה

▪ פרטי הכיסוי המבוקש

ביטוח הדירה

)מבנה(

ביטוח תכולת 

הדירה

□  ביטוח דירה)מבנה( ותכולה                           □ ביטוח דירה)מבנה( בלבד                           □ ביטוח תכולה בלבד

□ ביטול כיסוי לנזקי גניבה, שוד, פריצה או נסיון לבצעם )חל על הדירה בלבד(                                   ⱱ  חתימת המציע _______________

הרחבת צד ג' לביטוח הדירה בלבד:  □ ללא כיסוי   □ 500,000 ש"ח   □ 1,000,000 ש"ח    □ 1,250,000 ש"ח    □ 1,500,000 ש"ח    

□ ביטול כיסוי לנזקי גניבה, שוד, פריצה או נסיון לבצעם )חל על התכולה בלבד(                                  ⱱ  חתימת המציע _______________

ביטוח סכום נוסף )ערך הקרקע( לדירה, בבית משותף בלבד

□ בכיסוי בסיסי בלבד, ללא סיכון רעידת אדמה

□ בכיסוי בסיסי כולל סיכון רעידת אדמה )מותנה ברכישת כיסוי רעידת אדמה לדירה(

מס' הלוואהמיקודמספררחובסניף שעבוד ביטוח הדירה לטובת בנק/חברה

▪ שעבוד הדירה
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▪ אמצעי המיגון

סוג דלתות הכניסה    □ פלדה    □ עץ מלא     □ אחר, פרט _____________      סוג הנעילה _______________

חלונות ופתחים אחרים מוגנים כדלקמן:  חלונות ________________     פתחים אחרים __________________

האם מותקנת בדירה מערכת אזעקה תקינה המגינה על כל הפתחים?   □ לא   □ כן, ללא חיבור

□ מערכת האזעקה מחוברת למוקד.   □ מערכת האזעקה מחוברת ל-2 מנויים באמצעות חייגן קווי / אלחוטי )סמן בעיגול(

ידוע לי כי אי קיום אמצעי המיגון כנדרש על ידי החברה )"האמצעים"( לרבות אי הפעלתם, עלול להביא לביטול הפוליסה.

ידוע לי כי בקרות מקרה הביטוח , אי קיום  האמצעים, לרבות אי הפעלתם עלול לגרום הפחתה משמעותית או שלילה מלאה

של תגמולי הביטוח והכול בהתאם להוראות סעיפים 18, 19 ו - 21 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981

האם קיימת כספת בדירה?   □ לא     □ כן, קלה עד 45 ק"ג       □ כן, במשקל 45 ק"ג ומעלה

אופן העיגון:

□ הכספת מחוברת לקיר או ריצפת בטון באמצעות 4 ברגי ג'מבו      □ הכספת מבוטנת בתוך קיר או ריצפת בטון

 

 


