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 קבלת הצעת הביטוח תיעשה על ידי מורשה מטעם המבטח

 מספר סוכן שם הסוכן/סוכנות 

 
 
 

 אושר על ידי          התקבל לביטוח בתאריך
 

 (ימולא על ידי המבטח לאחר אישור ההצעה) מספר הפוליסה
 

    
 בלשון זכר משמעו גם בנקבה כל הרשום

 /יםפרטי המציע .א
 :אם קיימיםהנוספים המציעים  בהמשךציין את פרטי כל המציעים הקשורים בהצעה: המציע הראשי בשורה הראשונה ו נאסוכן/מציע נכבד, 

מספר  קשרים
 ת.ז/חברה/דרכון

 שם המציע
)פרטי ומשפחה/ חברה/ 

 עסק(

 טלפון/פקס מיקוד מספר בית רחוב ישוב

        ראשי
        )*( או
        )*( או

 מקצוע/עיסוק: 
 ובת דואר אלקטרוני: כת

 מיקוד ישוב מס' רחוב כתובת הרכוש: 
 

 ג. אופן התשלום         תקופת הביטוח .ב
 

 מתאריך __/__/__  עד תאריך )בחצות( __/__/__   
 שירות שקים מס׳ תשלומים כ. אשראי  גביה רגילה 

  תיאור הציוד והחזקתו .ד
 שווי הציוד בערך ריאלי *שווי הציוד כחדש* ם יצרן ודגםש מס' רישוי/שילדה* שנת ייצור תיאור הציוד מס"ד

1       
2       
3       
4       
 יש לצרף רישיון כלי. *

 שווי כחדש יכלול דמי הובלה/ הוצאות הקמה, היטלים ומיסים )אם יחולו(.**
 _______________________________________________נא לפרט __ –כן  לא              ידיעתך נמצא במצב עבודה תקין?      האם למיטב

 כן לא   האם המפעילים קבועים?     - כן לא   ?   שיון מתאיםיהאם הציוד מופעל על ידי מפעילים בעלי ר .1
 כן לא   ?   1791-האם הכלי חייב בביטוח חובה לפי פקודת רכב מנועי ]נוסח חדש[, התש"ל .2

   תוספות .ה
 
 
 
 

 שעבוד .ו
 

 לטובת:  _________________________________________________________________________________________________

 בות לכיסויהרח .ז
 כן לא           רעידת אדמה ונזקי טבע  .1 הרח .ד

 כן לא      נזק רכוש בלבד -צד שלישי  .0
 _________גבול אחריות מבוקש _________________________    

   כן    לא     מוגדרים נזקי גוף ל ה הרחב צד שלישיחבות כלפי  .3
  :לבטח אין חובה חוקית לצמ"ה ש חבות כלפי צד שלישי הרחבה לנזקי גוף.4

 כן    לא   
נזק גוף  -כלפי צד שלישי לצמ"ה שאין חובה חוקית לבטח לחבות . הרחבה 5

 :  ימוש או נהיגה בכלי המבוטחשנגרם למפעיל/נהג הכלי המבוטח עקב ש
 כן לא  

ללא )צד שלישי חבות כלפי ביטוח  -את פרק ב' בלבדהאם ברצונך לרכוש . 6
 כן לא    הרכוש(בטוח  -פרק א 

 כן לא   במחצבה ומכרה   אבעת שהציוד נמצאבדן או נזק כיסוי  .7
 ןכ לא   כיסוי בעת שהציוד מושכר ללא מפעיל מטעם המבוטח   .8
  כתוצאה מנזק מכוסה לפי פרק אהקרוב הוצאות חילוץ וגרירה עד המוסך  .9
   לא  ,020222גבול השיפוי כן ₪. 
  .₪ 00222בגבול שיפוי של כן,  לא   שמשות   .02

 כן לא   פריצה, גניבה או נזק בזדון  . 11
 כן לא   להגנה משפטית       הרחבה . 11

 אמצעי מיגון נדרשים: 
ירה על הציוד המבוטח ע"י חברת שמירה/שומר המחזיקים ברישיון  תקף עפ"י שמ

 .1792-חוק שומרים וחוקרים פרטיים תשל"ב
"( לרבות אי האמצעים)"מבטח ה ידי על כנדרש המיגון אמצעים קיום איידוע לי כי 

 הפעלתם עלול להביא לביטול הפוליסה. 
ם לרבות אי הפעלתם עלול ידוע לי כי בקרות מקרה הביטוח אי קיום האמצעי

לגרור הפחתה משמעותית או שלילה מלאה של תגמולי הביטוח0 בהתאם 
 .0980-לחוק חוזה הביטוח0 תשמ"א  00 –ו  009 08להוראות סעיפים 
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 הגבייה  אופן .יד

 דמי הביטוח ישולמו בתשלום אחד בתוך ]   [ ימים מיום תחילת הביטוח )ללא תוספת דמי הסדר תשלומים( 
 או באמצעות תשלומים  צמודים מתאריך ______

 כרטיס אשראי □ באמצעות  גבייה רגילה  או בהתאם לאפשרויות הבאות למשלמים באמצעות  □  
התשלומים שניתן לגבות בפועל ועד חודשיים לפני תום תקופת הביטוח, לפי הנמוך מספר מים בפועל ייקבע על פי בחירתך, או בהתאם למספר התשלו .1

 מהשניים.
 צמודים למדד המחירים לצרכן ביום תחילת הביטוח. -התשלומים יהיו חודשיים, שווים ורצופים ובפוליסה שקלית  .2
ימי ביטוח  61לא יגבו דמי אשראי ובתנאי שהתקבל תשלום רציף שתחילתו במסגרת   - עות כרטיס אשראיתשלומים בתשלום המתבצע באמצ 5עד  .3

 .ראשונים
 מהפרמיה לתשלום. 4.5%יגבו דמי אשראי בשיעור של  - תשלומים 8תשלומים ועד  5-מ .4
 אי הגביה המוגדרים בפוליסההפרמיה בגין תוספות שיבוצעו בפוליסה במהלך גבייתה יתווספו ליתרה לגביה ויגבו בהתאם לתנ .5

 

 ביטוח כסדרם ולרבות בגין הרחבותיהם.האני הח"מ מתחייב בזה לפרוע את כל תשלומי 
 אם אחד התשלומים או כמה מהם או כולם לא יפרעו כסדרם. ו בגין כל  הוצאה או הפסד שייגרם ל מבטחהנני מתחייב בזה לפצות את ה

 
 Xחתימת המציע  /  המבוטח         תאריך 

 
 

 

 ציוד מכני הנדסי )צ.מ.ה( -הצעה לביטוח 
 0202מהדורת נובמבר 

 www.shirbit.co.ilניתן לעיין בנוסח הפוליסה באתר המבטח: 
 

1 
 

 קבלת הצעת הביטוח תיעשה על ידי מורשה מטעם המבטח

 מספר סוכן שם הסוכן/סוכנות 

 
 
 

 אושר על ידי          התקבל לביטוח בתאריך
 

 (ימולא על ידי המבטח לאחר אישור ההצעה) מספר הפוליסה
 

    
 בלשון זכר משמעו גם בנקבה כל הרשום

 /יםפרטי המציע .א
 :אם קיימיםהנוספים המציעים  בהמשךציין את פרטי כל המציעים הקשורים בהצעה: המציע הראשי בשורה הראשונה ו נאסוכן/מציע נכבד, 

מספר  קשרים
 ת.ז/חברה/דרכון

 שם המציע
)פרטי ומשפחה/ חברה/ 

 עסק(

 טלפון/פקס מיקוד מספר בית רחוב ישוב

        ראשי
        )*( או
        )*( או

 מקצוע/עיסוק: 
 ובת דואר אלקטרוני: כת

 מיקוד ישוב מס' רחוב כתובת הרכוש: 
 

 ג. אופן התשלום         תקופת הביטוח .ב
 

 מתאריך __/__/__  עד תאריך )בחצות( __/__/__   
 שירות שקים מס׳ תשלומים כ. אשראי  גביה רגילה 

  תיאור הציוד והחזקתו .ד
 שווי הציוד בערך ריאלי *שווי הציוד כחדש* ם יצרן ודגםש מס' רישוי/שילדה* שנת ייצור תיאור הציוד מס"ד

1       
2       
3       
4       
 יש לצרף רישיון כלי. *

 שווי כחדש יכלול דמי הובלה/ הוצאות הקמה, היטלים ומיסים )אם יחולו(.**
 _______________________________________________נא לפרט __ –כן  לא              ידיעתך נמצא במצב עבודה תקין?      האם למיטב

 כן לא   האם המפעילים קבועים?     - כן לא   ?   שיון מתאיםיהאם הציוד מופעל על ידי מפעילים בעלי ר .1
 כן לא   ?   1791-האם הכלי חייב בביטוח חובה לפי פקודת רכב מנועי ]נוסח חדש[, התש"ל .2

   תוספות .ה
 
 
 
 

 שעבוד .ו
 

 לטובת:  _________________________________________________________________________________________________

 בות לכיסויהרח .ז
 כן לא           רעידת אדמה ונזקי טבע  .1 הרח .ד

 כן לא      נזק רכוש בלבד -צד שלישי  .0
 _________גבול אחריות מבוקש _________________________    

   כן    לא     מוגדרים נזקי גוף ל ה הרחב צד שלישיחבות כלפי  .3
  :לבטח אין חובה חוקית לצמ"ה ש חבות כלפי צד שלישי הרחבה לנזקי גוף.4

 כן    לא   
נזק גוף  -כלפי צד שלישי לצמ"ה שאין חובה חוקית לבטח לחבות . הרחבה 5

 :  ימוש או נהיגה בכלי המבוטחשנגרם למפעיל/נהג הכלי המבוטח עקב ש
 כן לא  

ללא )צד שלישי חבות כלפי ביטוח  -את פרק ב' בלבדהאם ברצונך לרכוש . 6
 כן לא    הרכוש(בטוח  -פרק א 

 כן לא   במחצבה ומכרה   אבעת שהציוד נמצאבדן או נזק כיסוי  .7
 ןכ לא   כיסוי בעת שהציוד מושכר ללא מפעיל מטעם המבוטח   .8
  כתוצאה מנזק מכוסה לפי פרק אהקרוב הוצאות חילוץ וגרירה עד המוסך  .9
   לא  ,020222גבול השיפוי כן ₪. 
  .₪ 00222בגבול שיפוי של כן,  לא   שמשות   .02

 כן לא   פריצה, גניבה או נזק בזדון  . 11
 כן לא   להגנה משפטית       הרחבה . 11

 אמצעי מיגון נדרשים: 
ירה על הציוד המבוטח ע"י חברת שמירה/שומר המחזיקים ברישיון  תקף עפ"י שמ

 .1792-חוק שומרים וחוקרים פרטיים תשל"ב
"( לרבות אי האמצעים)"מבטח ה ידי על כנדרש המיגון אמצעים קיום איידוע לי כי 

 הפעלתם עלול להביא לביטול הפוליסה. 
ם לרבות אי הפעלתם עלול ידוע לי כי בקרות מקרה הביטוח אי קיום האמצעי

לגרור הפחתה משמעותית או שלילה מלאה של תגמולי הביטוח0 בהתאם 
 .0980-לחוק חוזה הביטוח0 תשמ"א  00 –ו  009 08להוראות סעיפים 

 
 


