
- רגיש (לאחר מילוי) -

טופס הצעה לביטוח כלי שייט

שם המציע:  ת.ז.:  
כתובת:  

 מס' טלפון בית: נייד: פקס: 

פרמיה סוג ביטוח מבוקש (הקף בעיגול)

כן / לא ש"ח 1.    ביטוח צד ג' בלבד גבול אחריות 500,000 ש"ח 

כן / לא ש"ח 2.    ביטוח צד ג' גבול אחריות 500,000 ש"ח גוף כלי השייט, לפי הערך בהצעה

כן / לא ש"ח 3.    ביטוח כלי השייט בגרירה יבשתית 

כן / לא ש"ח 4.    הרחבת הכיסוי לסקי מים 

5. ביטוח לנגרר- חובה כן / לא   צד ג' כן / לא (לצרף צילום רישיון הנגרר)      ש"ח

6. הרחבת כיסוי לנזק שנגרם לבן זוגו, ילד, אח, הורה, נכד של המבוטח    
כן / לא

      ש"ח

סה"כ פרמיה לתשלום:               ש"ח

תקופת הביטוח: מתאריך:    עד תאריך: מס רישוי: .
סוג כלי השייט: אופנוע / סירה / ספינה יצרן: דגם:  שנת יצור: .

 פנימי/ חיצוני. דלק/סולר. יצרן מנוע: כ"ס: כמות מנועים: מספר נוסעים: 
. ערך כלי השייט:  ש"ח, כולל נגרר כן / לא. אורך כלי השייט: רוחב 

כלי 
השייט:      

מקום החזקת כלי השייט כאשר לא בשימוש: 

הכיסוי לגניבה או נזק כפוף לשמירת כלי השייט ( כאשר אינו בשימוש) במקום שמור 24 שעות ביממה או במקום סגור ונעול. יצויין 
כי חצר בית או חניון בניין כלשהו לא נכלל בהגדרה " מקום שמור,סגור,נעול ומוסתר", אלא אם אוחסן הכלי בתוך מחסן סגור 

בתוך החניון או החצר.קיום כיסוי זה מותנה בסימני פריצה ברורים. 

האם היית מבוטח לפני כן בגין הכיסוי המבוקש בזאת או הוגשה הצעת ביטוח כזו בחברה אחרת? כן / לא.
אם כן, באיזו חברה?       .

האם הצעת ביטוח של המציע נדחתה? כן / לא. 
האם הפוליסה של המבטח הקודם בוטלה או נדחה או נדרש לשלם פרמיה מוגדלת? כן / לא.

אם כן , פרט:      .

האם הגשת בחמש השנים האחרונות תביעות הקשורות בביטוח המוצע? כן / לא .

אם כן פרט:      .

האם הורשעת בדין פלילי? כן / לא. אם כן, פרט:      .

האם ברשותך רישיון משיט? כן / לא. אם כן, ממתי:  .
שנת הוצאת רישיון משייט:      

אני הח"מ מצהיר בזאת כי התשובות לשאלות הנ"ל הינן נכונות ומלאות ואין פרטים הנוגעים לסיכון הביטוחי אשר הושמטו או הועלמו על ידי.
אני מצהיר שידוע לי כי שפוי בעת תביעה יעשה על פי ערך כלי השייט בפועל, לפני קרות הארוע. 

ערך כלי השייט יקבע ע"י שמאי. 
שיפוי מקסימלי יהיה הערך הנקוב בפוליסה. 
הריני מסכים שהצהרה זו ההודעות והתשובות שניתנו לעיל, בין שנכתבו בעצם ידי ובין שלא על ידי , יחייבו אותי ושימשו יסודי לחוזה הביטוח המוצע

בזה 
ביני לבין הראל חברה לביטוח בע"מ במידה והפוליסה תונפק. 

תאריך: שם הסוכן: 
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 פקס - 076-8843382


