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

■ פרטי סוכן
שם הסוכן

שם הסוכנות

מסי סוכן

מספר פוליסה )למילוי אחר הפקה(

■ פרטי המציע
שם פרטי

ת.ז.

שם משפחה
כתובת )רחוב(

דירה

בית

טלפון
עיר/ישוב

נייד

ת.ד.

פקס

מיקוד

דואר אלקטרוני

■ תקופת הביטוח ופרטי התשלום
מיום

עד יום בחצות

סוג כרטיס אשראי

/
בתוקף עד

מספר כרטיס אשראי

מסי תשלומים

■ ניסיון ביטוח קודם

האם במשך  3השנים האחרונות:

.1

אירע נזק בדירתך ו/או הגשת תביעה לחברת ביטוח בגין נזק לדירה? □ לא □ כן  -מסי נזקים כולל ___________________________ ,כמפורט
א( נזק מסוג _______________שנת נזק ___________  .ב( נזק מסוג _______________ שנת נזק ___________ .

.2

חברת ביטוח כלשהי דחתה את הצעתך או סירבה לחדש לך את ביטוח הדירה? □ לא □ כן

.3

חברת ביטוח כלשהי ביטלה את ביטוח הדירה שלך תוך תקופת הביטוח? □ לא □ כן ,מסיבה________________________________________ :

 פרטי הנכס המבוטח
בית

כתובת הנכס )רחוב(

עיר/ישוב

דירה

מיקוד

ת.ד

 דירה לא תפוסה )לא מיושבת( מתאריך ____________ עד לתאריך______________
 לא ,פרט _____________________________
הדירה משמשת למגורים בלבד כן
גיל המבנה ___________________________________________________:
כן  ,באיזה שנה ________
 לא
האם הדירה בתהליך שיפוץ מעל שבועיים
כן
האם הוחלפה צנרת לא
 בית פרטי
בית משותף
 דירה בקומה ____ מתוך ______ קומות

שנת הבניה
זיקת המציע למבנה
זיקת המציע לתכולה

 פנטהאוז/דירת גג

שטח הדירה ברוטו
 בעלות
 בעלות

קימת יחידת דיור צמודה:

 דו-משפחתי
לא

כן ______ ,מ"ר

גג עשוי מ

מס' חדרים

המבנה בנוי מ

 שכירות
 שכירות

 אחר ____________________________ :
 אחר ____________________________ :

פרטים על מבנים נוספים )כגון מחסנים ,חדרי שירותים ,מתקנים הנמצאים בחצרים המשמשים את המציע(
שווי תכולת המחסן
מיקום המחסן

פרט את תכולת המחסן
פרט הגנות מחסן :דלת  +חלונות

המחסן בנוי מ

הערכה /סקר
האם ב  3השנים האחרונות הוערכה תכולת/מבנה הדירה □ לא □ כן,

שם הסוקר_________:

אם כן .נא צרף את דוח הסוקר להצעה.
האם בוצע בדירתך סקר מטעם חברתנו? □ לא □ כן

1

מעוצב:גופן :לא נטוי ,גופן עבור עברית ושפות אחרות :לא נטוי

הכיסוי המבוקש
□ ביטוח דירה מבנה ותכולה

□ ביטוח תכולה בלבד
 Xחתימת המציע _____________

□ ביטוח דירה מבנה בלבד
ערך כינון )ערך כחדש( □ לא □כן

סכום ביטוח בש״ח

פרטי הכיסוי המבוקש

□ ביטוח דירה )מבנה ותכולה(
כיסוי רעידת אדמה לדירה □ :כן ,בהשתתפות עצמית מסכום הביטוח 10% □ :מיון  4.5% □ 0.09%מיון  2% □ 0.171%מיון 0.24%
חתימת
□ ביטול כיסוי לנזקי רעידת אדמה לדירה X
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(
ביטוח נזקי נוזלים שמקורם בנזקי צנרת
□ שרברב החברה בהסדר  -הסבר על אופן הגשת תביעה ורשימת השרברבים מפורסמים באתר החברה.
□ כל שרברב  -מבצע השירות לבחירת המבוטח X .חתימת המציע ---------------------
ביטוח הדירה )מבנה(
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.
 Xחתימת המציע --------------------------
□ ללא הרחבה לכיסוי נזקי נוזלים
□ ביטול כיסוי לנזקי גניבה ,שוד ,פריצה ,או ניסיון לבצעם )חל על מבנה הדירה( Xחתימת המציע ---------------------
□ ביטוח מערכת סולארית להפקת אנרגיה חשמלית
□ביטול כיסוי לנזקי גניבה ,שוד ,פריצה או ניסיון לבצעם )חל על הדירה בלבד(  Xחתימת המציע ---------------------
הרחבת צד ג' לביטוח הדירה בלבד □ :ללא כיסוי □  500,000ש״ח □  1,000,000ש״ח □  1,500,000ש״ח
□ הרחבת כיסוי צד ג' לבריכת שחיה בנויה בלבד ,בבית פרטי/דו משפחתי בלבד ,בגבול אחריות₪ 500,000 □ ₪ 250,000 □ :
□ ביטוח תכולת הדירה כולל תכשיטים ב"מקיף" בלבד וכולל תכולת המחסן
כיסוי רעידת אדמה לתכולה □ :כן ,בהשתתפות עצמית מסכום הביטוח 10% □ :מיון  4.5% □ 0.09%מיון  2% □ 0.171%מיון 0.24%
□ ביטול כיסוי לנזקי רעידת אדמה לתכולה

 Xחתימת המציע _______________________

□ .ביטול כיסוי לנזקי גניבה ,שוד ,פריצה או ניסיון לבצעם )חל על התכולה בלבד(
ביטוח תכולת הדירה

 Xחתימת המציע ֹ_______________________

ביטוח תכולת עסק לדירה המשמשת למגורים בלבד ) -הכיסוי עבור נזקי פריצה ,גניבה ושוד בלבד(
סוג התכולה שווי התכולה )ציין בתא משמאל(
הגדלת גבולות האחריות בצד ג' מעל ₪ 1,500,000 □ ₪ 1,000,000

כיסוי
לפעילות
עסקית
בדירה
ביטוח אופניים

ביטוח פעילות עסקית בדירה -כיסוי לחלקי הדירה והתכולה המשמשים לעסק
□ מרפאה/קליניקה
□ מספרה
□מכון יופי
סוג העסק □ :משרד
ריהוט וציוד עסקי ומשרדי למעט מחשב נייד מכל סוג
מלאי המשמש לטיפול בלקוחות או למכירה
יצרן____________ דגם____________

ביטוח למחזיקי אקדח יצרן____________ קוטר___ מ"מ יצרן __________מס' רישיון ________על שם ___________
ברישיון

כיסוי כל הסיכונים תכשיטים ודברי ערך )שיפוי מלא בכפוף לחשבונית או הערכת מומחה בלבד(
סה"כ תכשיטים
סה"כ מצלמות
כל הסיכונים תכשיטים ,סה"כ תמונות  /דברי אומנות  /אוספים
דברי-ערך ומחשבים סה"כ כלי נגינה
ניידים

סהיכ מחשבים ניידים .יצרן ______________דגם ______________
דברי ערך אחרים :פרט_______________
כיסוי כל הסיכונים חו״ל )בכפוף לחשבונית או הערכת מומחה בלבד(
סוג הפריט/ים________________________________________ :

הנחה

2

הגדלת השתתפות עצמית בסיסית

□ 10%

□ 20%

□ 30%

רח' יד חרוצים  18נתניה
ת.ד  6137נתניה 42161
טלפון 076-8822260
פקס 09-8922209

18, Yad Haruzim Netanya
P.O.B 6137 Netanya 42161
Phone 972-76-8622260
Fax 972-9-8922209

שיעבוד דירה
שעבוד ביטוח דירה לטובת בנק/חברה

מספר

רחוב

מיקוד

מס' הלואה

.אמצעי מיגון
סוג דלתות כניסה  פלדה  עץ מלא  אחר  ,פרט ____________ סוג נעילה
חלונות ופתחים אחרים מוגנים כדלקמן  :חלונות____________ פתחים אחרים_____________________
 כן ,ללא חיבור
האם מותקנת בדירה מערכת אזעקה תקינה המגינה על כל הפתחים?  לא
 מערכת האזעקה מחוברת ל 2-מנויים באמצעות חייגן קווי/אלחוטי )סמן בעיגול(
 מערכת האזעקה מחוברת למוקד.
 כן ,במשקל  45ק"ג ומעלה
 כן קלה עד  45ק"ג
האם קיימת כספת בדירה?  לא
אופן העיגון:
 הכספת מחוברת לקיר או ריצפת בטון באמצעות  4ברגי ג'מבו  הכספת מבוטנת בתוך קיר או ריצפת בטון

תשלום בכרטיס אשראי
אני מר /גב'

ת.ז.

בתוקף עד ___________
בעל כרטיס אשראי מסוג _______שמספרו ___________
מאשר בזאת כי ברצוני לשלם החיובים שיתחייבו ממני בגין הפוליסה .טופס ביצוע תשלום זה נחתם על ידי מבלי לנקוב במספר
התשלומים ובסכומיהם הואיל וניתנה על ידי הרשאה לחברה להעביר לחברת כרטיסי האשראי חיובים מעת לעת כפי שתפרט החברה
לחברת כרטיסי האשראי.
אני מסכים שהסדר תשלום זה יהיה בתוקף כל עוד לא אודיע אחרת ,בכתב ,לחברה ,לפחות  30יום לפני מועד סיום ההסדר.
ידוע לי כי הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק במקום הכרטיס שמספרו נקוב בטופס זה ויישא מספר אחר.
ידוע לי כי הסדר התשלום האמור לעיל מותנה באישור חברת האשראי לגבי כל חיוב שיועבר אליה על ידי החברה.
תאריך

חתימת המציע  /המבוטח ___________________X

אופן הגבייה
דמי הביטוח ישולמו בתשלום אחד בתוך ] [ ימים מיום תחילת הביטוח )ללא תוספת דמי הסדר תשלומים( או באמצעות תשלומים צמודים
מתאריך ______ □ באמצעות גבייה רגילה או בהתאם לאפשרויות הבאות למשלמים באמצעות □ כרטיס אשראי
מספר התשלומים בפועל ייקבע על פי בחירתך ,או בהתאם לכמות התשלומים שניתן לגבות בפועל ועד חודשיים לפני תום
.1
תקופת הביטוח ,לפי הנמוך מהשניים.
התשלומים יהיו חודשיים ,שווים ורצופים ובפוליסה שקלית  -צמודים למדד המחירים לצרכן ביום תחילת הביטוח.
.2
דמי האשראי יחושבו לפי ריבית שנתית בשיעור שלא יעלה על  6%בהתאם למספר התשלומים ומספר הימים עד לגביה בפועל
.3
על ידי החברה
ב 2-עד  4תשלומים בתשלום המתבצע באמצעות כרטיס אשראי לא יגבו דמי אשראי ובתנאי שהתקבל תשלום רציף שתחילתו
.4
במסגרת  60ימי ביטוח ראשונים
הפרמיה בגין תוספות שיבוצעו בפוליסה במהלך גבייתה יתווספו ליתרה לגביה ויגבו בהתאם לתנאי הגביה המוגדרים בפוליסה
.5
אני הח"מ מתחייב בזה לפרוע את כל תשלומי ביטוח הדירה כסדרם ולרבות בגין הרחבותיהם.
הנני מתחייב בזה לפצות את החברה בגין כל הוצאה או הפסד שייגרם לה אם אחד התשלומים או כמה מהם או כולם לא יפרעו כסדרם.
תאריך

חתימת המציע  /המבוטח X

מינוי סוכן ביטוח
אני החתום מטה ,ממנה את סוכן הביטוח הנ״ל כשלוחי ואני מאשר בזאת כי הוא פועל לפי דרישתי לעניין המשא ומתן לקראת כריתת חוזה הביטוח בטופס
ההצעה לעיל ולעניין חוזה הביטוח המבוקש בטופס ההצעה המפורט לעיל .כמו כן אני ממנה את הסוכן הנ״ל לייצגני לצורך מסירה בשמי כל בקשה לשינוי,
חידוש ,ביטול או תוספת.
 Xחתימת המציע _____________
תאריך_____________

הסכמה לשימוש בדוא״ל
□ אני מסכים □ לא מסכים ,כי בכל מקום בו מכוח החוק ו/או הפוליסות שיש ל׳ בחברתכם ,נדרשת החברה או מי מטעמה ,להעביר למבוטח מידע ו/או מסמך בכתב
ו/או הודעות על חידוש הפוליסה ,תהיה לחברה או למי מטעמה אפשרות להעביר אלי את המידע ו/או המסמך בדואר אלקטרוני לכתובת האי-מייל האחרונה
שנמסרה לכם ,בנוסף או במקום בכתב .ידוע לי כי יתכן וישלח אלי חומר הנוגע לענייני הפרטיים כמוגדר בחוק הגנת הפרטיות ,ולפיכך אפשרות פתיחת הדואר
האלקטרוני תהיה על ידי בלבד וזאת באמצעות סיסמה אישית שלי
______________________
כתובת דואר אלקטרוני _______________________ תאריך _______________ Xחתימת המציע
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הסכמה לעניין מאגרי מידע ממוחשבים והצעות שיווקיות
הנני מאשר כי הפרטים והנתונים וכל עדכון שלהם אודותיי שמסרתי ושאמסור ,לרבות באמצעות אתר האינטרנט של החברה ,נמסרו בהסכמתי
וברצוני המלא והנני מסכים שמידע ונתונים אלו יישמרו במאגרי המידע של שירביט ו/או כל גורם מטעמה ,וישמשו את שירביט ו/או כל גורם
מטעמה בכפוף לכל דין ,לכל עניין הקשור לניהול ,תפעול ,ושירות שוטף של פוליסות/תכניות/מוצרים על שמי ,דיוור ישיר ,לצורך יצירת קשר ו/או
שיווק של תכניות ,כיסויים ביטוחיים ו/או מוצרים או שירותים פיננסיים ו/או אחרים מטעמה ולצורך פילוח ועיבודים סטטיסטיים ,פילוח ומיקוד
שיווקי ולמטרות שיפור השירות והטיפול בתביעות וקיום חובות שבדין.
הנני מסכים כי מידע ותכנים שיווקיים מהגורמים האמורים ישוגרו אלי באמצעות דיוור ,לרבות דיוור ישיר או שירותי דיוור ישיר או בדרך אחרת,
לרבות באמצעות פקסימיליה ,מערכת חיוג אוטומטי ,הודעה אלקטרונית ,הודעת מסר קצר  SMSוכל אמצעי תקשורת אחר.
ידוע לי כי בכל עת אוכל לחזור בי מהסכמתי ולבקש להסיר את פרטיי מרשימת התפוצה באמצעות פניה לסוכן הביטוח או למוקדי השירות של
החברה בטלפון ___________או בהודעה לכתובת הדוא"ל. ________________ :

תאריך _______________

X

חתימת המציע

_____________________________________________________

הצהרות המציע
אני החתום מטה ,מצהיר בזאת כי כל הפרטים שמסרתי לעיל בעניין ביטוח זה נכונים ושלמים ואינני מעלים שום מידע שיש בו כדי להשפיע על
ביטוח זה.
הריני מביע את רצוני שההצעה זו תשמש בסיס לפוליסת הביטוח שתמסר לי על ידי החברה אני מתחייב לשלם את כל הפרמיות והתשלומים
האחרים הכרוכים בקבלת פוליסה זו.
אני מסכים כי החברה תהא רשאית בכל עת להודיעני על דרישותיה להתקנת אמצעי מיגון ולמלא אחר דרישותיה תוך המועד שקבעה.
ידוע ל׳ כ׳ אי קיום אמצעי המיגון הנדרש 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  21 - 1 19 ,18לחוק חוזה הביטוח ,תשמ״א) 1981-להלן" :חוק חוזה הביטוח"(

תאריך ____________  Xחתימת המציע _____________
הנני מבקש לערוך לי פוליסת ביטוח בהתאם לפרטים המובאים לעיל והנני מצהיר בזה שהתשובות הנ"ל שנתתי הן מלאות וכנות לכל פרטיהן והנני
מסכים שהצעתי זו תשמש יסוד לחוזה הביטוח ביני ובין החברה כמו כן אני מתחייב לשלם את דמי הביטוח במלואם .
ידוע לי כי הצהרותיי המפורטות בטופס הצעה זה מהוות חלק בלתי נפרד מחוזה הביטוח וכי הן נחשבות כעובדות מהותיות לשיקול דעת החברה
כמשמעו בחוק חוזה הביטוח

תאריך __________

 Xחתימת המציע ______________________

הצהרת הסוכן
אני החתום מאשר כי שאלתי את המועמד לביטוח את כל השאלות המופיעות בהצעה זו והתשובות הן כפי שנמסרו לי אישית וכי המסמך נחתם
בפניי.
תאריך __________________

שם הסוכן___________________

כל מונח שמוגדר בלשון זכר משמעו גם בנקבה
ניתן לעיין בנוסח הפוליסה של החברה המופיע באתר האינטרנט של החברה
www.shirbit.co.il

מהדורת יולי 2017

4

חתימת הסוכן_______________

