
 
 
 

 לבתי עסק" מטריה"הצעה לביטוח תכנית 
 

 ש- הסוכ+ סוכ+' מס פוליסה' מס רצ#' מס

    
 .מחק את המיותר *

 שמו המלא של המציע כתובת פרטית .פ.ח/   תעודת זהות   ' מס טלפו+

             
 כתובת מקו- טלפו+ תקופת ביטוח

   
 :מהות העסק המוצע לביטוח

 

 
 :תיאור החצרי- .1

בקומת :  משמש  וגגו בנוי ,  קומות בניי+ בעל 

   בקומות אחרות  בקומת קרקע מרת#
  ?הא- הבניי+ במצב תקי+) ג (            ? מתי הוק- הבניי+) ב (       הרכוש המוצע לביטוח נמצא בקומה) א( 
* משתמשי-/במקו- או בבניי+ מחזיקי-) ה ( *פונה לחצר/ הא- המקו- פונה לחזית ) ד( 

הא- המקו- ) ו (  פרט, *לא/כ+? או סחורות מתלקחות אחרות, בנזי+, נפט, באלכוהול

? הנערכה במקו- ביקורת שרותי הכבאות) ז ( פרט, *לא/כ+? המוצע לביטוח נשאר ריק מאנשי-

ציי+ את אמצעי כיבוי האש במקו- ) ח ( ?הא- נתגלו ממצאי- שליליי- כלשה-* לא/כ+

    המוצע לביטוח

 
  מלפני- ר השכני-תיאו .2

 בתי עסק שכני- המחוברי- לעסק המוצע לביטוח, ציי+ בתי מלאכה .א 
  הרכוש המוצע לביטוח    

 משמאל  מימי+  
  מאחור  
  פרט* לא/כ+?  הא- נמצאי- בשכנות מבני- על ע> או מחומר דליק אחר; מטרי- 15במרחק של  .ב 
  טפר* לא/כ+? הא- ה- מחוברי- מבני- כאלה לבניי+  
  מטרת השימוש במבני- אלה הינה  



 פרט* לא/כ+? הא- מאוחסנות בסמו= סחורות מתלקחות  

 
  ציי+ תארי= סכו- הנזק וסיבתו, א- כ+*  לא/הא- ארע בעבר נזק כלשהו במקו- המוצע לביטוח כ+: ניסיו+ קוד- .3

    

 

 
  חלונות ואשנבי-  ההגנות במקו- המוצע לביטוח ה- דלתות הכניסות: לכיסוי פריצה .4

   *אחר/ זכוכית משורינת / דלת הזזה / חלו+ הראווה מוג+ בתריס מתקפל  
לא /הא- היא מחוברת לכל פתחי המקו- המוצע לביטוח כ+, בא- כ+, *לא/הא- מותקנת במקו- מערכת אזעקה כ+ 

     פרט

      
   מתי ומה נגנב* לא/כ+? הא- חדרו אי פע- גנבי- לחצרי המציע או שכניו 
   תאר הגנות דירתו הפרטית של בעל העסק 
 *לא/כ+?  הא- חדרו אי פע- גנבי- לדירת בעל העסק    

 
  פרט* לא/כ+? הא- חלק כלשהו מהחצרי- נמו= מפני הקרקע: לכיסוי שיטפו+ .5

  ?אילו אמצעי ניקוז יש במקו- ובסביבתו 
 אחר או ריכוז, בריכת מי-, תעלה, נחל,  הא- יש בשכנות ואדי    

 5 ; הא- במקו- המוצע לביטוח או בסביבתו קרה שיטפו+ ב פרט* לא/כ+? של מי-

  פרט? לא/כ+? השני- האחרונות

 
   תאור תכולת המקרר  שנת ייצור ש- היצר+:  המקור;קלקול סחורה  .6

 פרט* לא/כ+?  הא- כתוצאה מתקלה במקרר הושמדה תכולתו    

 

 ביטוח פריצה ושוד: 6פרק  אש מורחב לתכולת: 1פרק 
  לא!  כ+!   מחס+!   חנות!

  סכומי הביטוח        אנא הצהר סכומי- ריאלי-
 הרכוש המוצע לביטוח פריצה ושוד, אש מורחב

 

 

 
 שקל חדש  
 שקל חדש  
 שקל חדש  
 שקל חדש  
 שקל חדש  
 שקל חדש  

הסדר / דונו בפק/ עבור תכולה כמפורט מטה רכושו של המציע 

 *בשותפות/ קומיסיו+ 
כולל ציוד , קבועות וציוד הקשור בעסק המוצע לביטוח, ריהוט .א

 .דואר ישראל וחברת החשמל
 מכונות ואביזרי- .ב
 )פרט(מלאי וסחורות  .ג
)1(    
)2(    
)3(    
  לא! כ+             !ביטוח על בסיס נזק ראשו+ למלאי             .ד



 שקל חדש  

   
 שקל חדש 

 ח" ש ראווהמתוכ- בחלו+ ה 

 

 !  כ+ !לא  הא- מעוני+ בער= קימו- לריהוט וציוד .א

 !  כ+ !לא  נזק בזדו+ .ב

  ס"ע !  כ+ !לא  קלקול סחורה במקרר .ג

  מקסימו- למסמ= ס"ע !  כ+ !לא  שחזור מסמכי- .ד
 עד יו- מיו- ח" ש500 ; ביטוח נוס# ולא יותר מ20% 1נא לכלול סעי#  .ה

 

 בנהאש מורחב למ: 2פרק 
  מחס+!   חנות!

מכוסה במסגרת 

 תנאי הפרק
 

 ח"ש 
 ח"ש 
 ח"ש 
 ח"ש 

חכור /חלק של בני+ המהווה רכוש המציע בבעלותו/ עבור בני+  .א

 *שכור על ידו בשכירות חודשית/על ידו בדמי מפתח
  עבור רכוש אחר .ב

     
כ"סה

 ) במשבצת המתאימהxסמ+ : (הכיסוי המבוקש 

 !  כ+ !לא  ?ימו-הא- ברצונ= לבטח בער= ק

 

 ביטוח אובד6 הכנסות: 3פרק 
 ח" ש פיצוי יומי בס= !  כ+ !לא   

 

 ח" ש ס"ע !  כ+ !לא  ביטוח לוחות זכוכית: 4פרק 

סכו- הביטוח סכו- הביטוח מטרת הזכוכית  מ"מידות בס  מטרת הזכוכית  מ"מידות בס
רוחב עובי בשקלי- רוחב עובי בשקלי- )'דלת וכד, חלו+( גובה  )'דלת וכד, חלו+( גובה

          

          

          

          

 

 ח" ש ס"ע !  כ+ !לא   אופניי8: 5פרק 

 :פרט האופניי- המוצעות לכיסוי .1
  סכו- לביטוח  ער= קניה שלדה'  מס יצר+ .א 
  סכו- לביטוח  ער= קניה שלדה'  מס יצר+ .ב 

  בעציי+ היכ+ מאוחסנות האופניי- דר= ק .2



 פרט* לא/כ+?  השני- האחרונות ארע אובד+ או נזק בגי+ אופני-3הא- במש=  .3

 

 ח" ש ס"ע !  כ+ !לא   ביטוח כספי8: 7פרק 

 .ח" ש נא ציי+ מהו סכו- מחזור ההעברה השנתי .1
  *אחר/ פע- ביו- / הא- הינ= מעביר כספי- יותר מפע- ביו-  .2
   על ידי מי מועבר הכס# בדר= כלל .3
? הא- היא מעוגנת, ג" ק  משקל סוג: פרט* לא/כ+? הישנה כספת במקו- המוצע לביטוח .4

  פרט* לא/כ+
  פרט* לא/כ+? הא- במש= שלוש השני- האחרונות ארע אובד+ שהיה עשוי להיות מכוסה על פי פרק זה .5

      

 

 !  כ+ !לא  ביטוח סחורות בהעברה: 8פרק 

 שקל חדש                     שקל חדש                 לחבילה                       גבול אחריות להעברה
  רישוי' מס סוג: פרטי המכונית שבה תועבר הסחורה .1
  שקל חדש ציי+ מחזור העברות שנתי .2
  פרט* לא/כ+?  השני- האחרונות ארע אובד+ או נזק שהיה עשוי להיות מכוסה על פי פרק זה3הא- במש=  .3

    פריצה סכו-   

 

 'צד ג: 9פרק 

 ח" ש250,000 נזקי גו# ורכוש ;למקרה אחד .  1   
 ח" ש250,000 ;כ לתקופת הביטוח "סה.  2   
 גבולות אחריות מוגדלי-    

 x 1.5ח למקרה אחד ולתקופה פרמיה " ש500,000 ! !  כ+ !לא '   הא- הינ= מעוניי+ בכיסוי לצד ג .1

 x 2.25ח למקרה אחד לתקופה פרמיה " ש1,000,000 ! ! כ+ !חריות תוצרת   לא הא- הינ= מעוניי+ בכיסוי לא .2

 x 3.25ח למקרה אחד ולתקופה פרמיה " ש2,000,000 !   פרט הסחורה 

  במשבצת המתאימהxסמ+      
   באריזה הא- נעשי- על יד= שינויי- כלשה- במוצרי- 

  כ לתקופת הביטוח" בסה ח למקרה" ש ציי+ גבול אחריות לאחריות תוצרת .3
 תאר עבודה ;בא- כ+ * לא/כ+? הא- הינ= מעוני+ בכיסוי בגי+ עבודות או שליחויות המתבצעות מחו> לחצרי-) א(

    המתבצעת וציי+ את השכר המשתל- לעובדי- המבצעי- עבודות אלה
  לית היא מתוצרת לא המע/כ+? בא- כ+ הא- היא לשימוש המבקרי- בבית העסק* לא/כ+? הא- יש מעלית במקו-) ב(

הא- משתמשי- במקו- ) ג. (ג"ק  קבולת מטע+   קבולת נוסעי-  הורכבה בשנת 

  * לא/כ+? הא- יש כלב במקו-) ד (  פרט* לא/כ+* מנופי-/ במכשירי הרמה 
   פרט* לא/כ+? הא- הוגשו נגד= תביעות על ידי צד שלישי) 5(

 

 !  כ+ !לא  ביטוח חבות מעבידי8: 10פרק 

  שליחי-'  מס עובדי- זמניי-'        מס עובדי-'  מחס+        מס!            חנות !
, נא ציי+ שמות, ואתה מעוניי+ בכיסוי על פי פוליסה זו עבור, בא- כ+* לא/כ+? הא- ב+ משפחה של= מועסק על יד= .1



 .קרבה
     ?הא- הינ= מעסיק נכי- .2
   השני- האחרונות3- במש= נא פרט תאונות או תביעות לעובדי- או על יד .3

    

 

 !  כ+ !לא  ביטוח דמי מחלה: 11פרק 

 א- מועסקי- פחות מעשרי- עובדי- ;) 10פרט בעמודות פרק ( העובדי-' מס .1

 .תצור# ג- רשימת העובדי-
    :פרט? חולי לב, חולי- כרוניי-, הא- הינ= מעסיק נכי- .2

       
     ?65הא- הינ= מעסיק קשישי- מעל גיל  .3
  תקופת זכאות מצטברת לפי ותק העובד!  לפי דרישות החוק! :ציי+ התכנית הרצויה .4

  יו-180 ; תחולה ל!  יו-90 ; תחולה ל!   

 

 
 !  כ+ !לא  תאונות אישיות: 12פרק 

, מו-
נכות או 
מחלה 
 קיימי-

' מס
כרטיס 
 חבר

ש- 
 ח"קופ

סיכו+ 
מלחמה 
 פסיבי

כיסוי 
לנהיגה על 
 אופנוע

כיסוי 
 ותמחל

עיסוק או 
 מקצוע

יחידות 
 ביטוח

תארי= 
 לידה

ש- המבוטח

         1 . 

         2 . 

         3 . 

         4 . 

 

 ציוד אלקטרוני: 13פרק 

  רשימת הציוד המבוטח: נזק לרכוש : 1פסקה 

    

    

  ?ע- מי,          א- כ+!        לא !כ+ ?  הא- יש חוזה שירות בתוק# לציוד
  אמצעי8 לאגירת נתוני8 חיצוניי8: 2 פסקה

 :הא- האמצעי- לאגירת נתוני- הדרושי- להפעלת המחשב נמצאי- .1
 !               במבנה אחר !              בחדר אחר !בחדר מחשב   

 !         בארו+ חסי+ אש !               בארו+ פלדה !בכונניות : נא לפרט הא- מאוחסני- 
 :י- לאגירת נתוני-רשימת האמצע .2

    

    



  הוצאות תפעול נוספות: 3פסקה 
  :תקופת השיפוי המבוקשת .1
 ! ימי- 10             ! ימי- 5           ! ימי- 3: תקופת ההשתתפות העצמית .2
  כ הוצאות תפעול נוספות ליו- "סה .3

 

  ימולא בכל מקרה:כללי 
  פרט* לא/ כ+ ? סה זו הא- המציע היה מבוטחבגי+ סוגי הכיסוי הניתני- לבטח על פי פולי

הנדרש תנאי- מיוחדי- * לא/ כ+ ? הסרבו לחדש הביטוח* לא/ כ+ ? נדחתה הצעת= לביטוח* לא/ כ+ ? הבוטל ביטוח קוד-

ומסור ) או מורשיה/כולל כלל ו(בא- כ+ ציי+ ש- החברה * לא/ כ+ ? או פרמיה מוגדלת בזמ+ קבלת הביטוח או חידושו

או סבלת נזק שהינ- /הא- הגשת בעבר תביעה כלשהי בגי+ סיכוני- כלשה- ו   פרטי-

    פרט* לא/ כ+ ? כלולי- בהצעה זו

      
  פרט* לא/כ+? הא- ויתרת בהסכ- על זכות= לתבוע פיצויי- בגי+ נזק לרכוש המבוטח מצד שלישי כלשהו

      

 

 
 אופ6 הגביה

 

 )ערכי- בשקל צמוד(י- ק' בשרות צ! )ערכי- בדולר(קי- ' בשרות צ!   

 )דולר/ שקל ( גביה במזומ+ ! )ערכי- בדולר( בגביה רגילה !   

 
והנני מסכי- שהצהרתי והצעתי וערבותי , ל נכונות ושלמות לכל פרטיה+"הנני מצהיר בזה שהתשובות הנ: הצהרת המציע

חייב לקבל את פוליסת הביטוח על ואני מת, והיא תחשב ככלולה בתוכו, תשמשנה יסוד לחוזה הביטוח ביני לבי+ החברה

 .תנאיה ולשל- את הפרמיה

 
 ; א- יכלל בביטוח על פי הפוליסה ;) ביטוח אובד+ הכנסות (3כ+ הנני מצהיר בזה כי הפיצוי היומי המבוטח על פי פרק 

 .אינו עולה על ההכנסה היומית הממוצעת המתקבלת מעסקי בית העסק המבוטח

 
המוסדות הרפואיי- ובתי , וכ+ לכל הרופאי-, או לסניפיה/או לעובדיה הרפואיי- ו/י- ומ נות+ רשות לקופת חול"אני הח

או על כל מחלה שחליתי בה בעבר /ו, על מצב בריאותי, "המבקש: מ להל+"לביטוח בע' למסור לכלל חב, החולי- האחרי-

או כל עובד רפואי אחר /ו, כ-והנני משחרר אתכ- וכל רופא מרופאי. או שאחלה בה בעתיד/או שאני חולה בה כעת ו/ו

או כל סני# מסניפיכ- מחובת שמירה על סודיות רפואית בכל הנוגע למצב /או כל מוסד ממוסדותיכ- הרפואיי- ו/ו

ולא תהיינה לי אליכ- כל טענה או תביעה שהיא בקשר , ל ומוותר על סודיות זו כלפי המבקש"או מחלותי כנ/בריאותי ו

 .וכל מי שיבוא במקומי, ובאי כוחי החוקיי-, אותיכתב ויתור זה מחייב . ל"להנ
הריני מסכי- בזה כי חברת הביטוח תהא ראשית בכל עת להודיעני על דרישותיה להתקנת אמצעי בטיחות במקו- 

 .המבוטח ולמלא אחר דרישותיה תו= המועד שקבעה
 .חס לבית העסק העומד לביטוחהריני מייפה בזה את כוחה של חברת הביטוח לקבל מרשויות הבינוי כל מידע המתיי

הריני מסכי- בזה כי מבטחי- אחרי- שביטחו את בית העסק בעבר ימסרו כל מידע המתייחס לביטוח בית העסק לחברת 



 .על פי בקשתה, הביטוח

 
  חתימת המציע   תארי=

 
 .ת+ בעניינומוסר כתב זה להיות שלוחי לעניי+ כריתת החוזה ולכל משא ומ, הריני ממנה בזה את סוכ+ הביטוח

 
 חתימת המציע   תארי=

 

 

 
) א- זו תקבל את ההצעה(מובא בזה לידיעת המציע שפרטי חוזה הביטוח שיוצא על פי הצעה זו על ידי חברת הביטוח 

 .יוחזקו במאגר מידע ממוחשב שבו נוהגת החברה לרכז נתוני- בדבר חוזי ביטוח שכרתה ע- מבוטחי-
שויי- להימסר למאגרי מידע של כלל עסקי הביטוח למטרות עיבוד נתוני- ומידע פרטי- בדבר חוזה הביטוח כאמור ע

 .סטטיסטי

 
 .הצעת הביטוח תכנס לתוקפה א= ורק לאחר שהגיעה למשרדי החברה ואושרה על ידה

 

 


