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מס’ סוכן_______________ :
שם סוכן_______________ :
טלפון_________________ :
מחוז/סניף______________ :
מס’ פוליסה_____________ :

הצעה לביטוח לדירה ולתכולה
מבוטח יקר!
באפשרותך לבחור אחד משני מסלולים לביטוח הדירה ותכולתה .חובה לסמן אחד משני המסלולים.

 דירה +פלוס ביטוח “מקיף” לדירה ותכולתה

 הרחבה לכיסוי “כל הסיכונים” לכל תכולת הדירה (מותנה בסקר הערכה)

 .1פרטי המציע /המבוטח
שם משפחה

שם פרטי

כתובת
כתובת הרכוש המוצע לביטוח

רחוב

מס’

עיר

מיקוד

טלפון

רחוב

מס’

עיר

מיקוד

טלפון

 .2תקופת הביטוח
מיום

מס’ ת .זהות

______________ / _______ /

עד יום

______________ / _______ /

בחצות

 .3תאור הבית /דירה
קומת קרקע בבית קומות?  לא  כן
בית פרטי/צמוד קרקע?  לא  כן
קומות
מתוך
בקומה
בבית קומות ( בית משותף )  לא  כן
שנים
המבנה בן
הגג בנוי
מבנה בנוי
גג עשוי
בריכת שחיה אין   יש מחסן חיצוני אין   יש בנוי
האם הדירה משמשת למטרה אחרת פרט למגורים?  לא  כן פרטים:
האם משמש הבניין למטרות אחרות פרט למגורים?  לא  כן פרטים:
 לא  כן פרטים:
האם הדירה בבעלות המציע  /המבוטח?
 לא  כן פרטים:
האם יש שעבוד  /משכנתא?

 .4תאור אמצעי המיגון

מס’ הנפשות בדירה

שטח הדירה
שטח

במחסן

בדירה

דלת כניסה ראשית
דלתות אחרות
חלונות ואשנבים
פתחים אחרים
מזגנים
מערכת אזעקה
חיבור למוקד אזרחי
אמצעים נוספים

 .5פרק - 1

א .מבנה

ב .ערך הקרקע

 לא  כן

שווי מבנה הדירה
שווי מבנים נוספים

שווי צמודות מבנה

שווי מבנה מחסן

פרטים:

סה”כ סכום ביטוח למבנה

 לא  כן

שווי ערך הקרקע (ההפרש בין שווי הראלי של הדירה לבין שווי
סה”כ סכום ביטוח לערך הקרקע
עלות הבניה בלבד) .

בערך כינון   בערך שיפוי

 .6פרק - 2תכולה  לא  כן
(ללא תכשיטים ודברי ערך) שווי תכשיטים ודברי ערך

שווי תכולת הדירה
שווי תכולה נוספת במחסן

פרטים:

סה”כ סכום ביטוח לתכולה

בערך כינון   בערך שיפוי

 .7הרחבות לפרק  - 2תכולה

האם דרושה תוספת הרחבה
בס”ד למשפחה דתית  כן

שווי

תאור

אפניים לשימוש פרטי מעל  1200ש”ח הכלולים בפוליסה
הגדלת גבולות אחריות כלפי צד ג’ מעל  500.000ש”ח לסך
סיכונים מיוחדים בגין משרד ,קליניקה ,בריכת שחיה וכד’

דרוש כיסוי

 לא  כן

 .8תכשיטים ודברי ערך(בכפוף להערכה מצורפת) בלבד בלבד)
סכום הביטוח
תכשיטים ,שעונים _____________________________
מצלמות ,מסרטות _______________________________
אוספי בולים____________________________________

סכום הביטוח
בישראל בלבד הרחבה בחו”ל
כלי זהב ,כלי כסף _____________________


כלי נגינה ( לא בשימוש מקצועי)____________


תמונות ,יצירות אומנות_________________
בדירה בלבד

בישראל בלבד

הרחבה בחו”ל






בדירה בלבד

 .9פרק  - 4תכולת כספת בבנק
שווי תכולת הכספת

בבנק

סניף
HY_HA_EL_016

אחריות החחברה הינה מתחילה אלא לאחר אישור הצעה זו על ידי החברה
4224-04/09
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 .10פרק  - 5נזקי טרור
לתכולה  -לא  כן 

 למבנה  -לא  כן 

למבנה ולתכולה על בסיס “נזק ראשון” עד לסך - _____________________________ :לא  כן 

 .11פרק - 6חיות מחמד
לא  כן  פרטים:

(כיסוי מוות תאונתי עד לסך 1200ש"ח לכלב או חתול כולל כיסוי צד ג')

 .12פרק - 7כלי יריה
לא  כן 

יצרן

תאור

(כיסוי נזק תאונתי לכלי יריה עד לסך  7500ש"ח כולל כיסוי צד ג')

מס' סידורי

 .13פרק - 8תאונות אישיות למשפחה
לא  כן 

המוטבים

 .14פרק - 9שרותי אחזקה ותיקון
 שרות "פל" למכשירים אלקטרונים: +חבילת "ברקת" הכוללת שרות למכשירי טלויזיה ,ווידאו ,די.וי.די,תנורי אפיה ,פלטה ,לא  כן 
מכשיר "מיקרו" ,מקרר ,מקפיא ,מדיח כלים
 +חבילת "פלטינה" הכוללת את המכשירים הכלולים בחבילת "ברקת" ובנוסף גם מכונות
כביסה ,מייבשי כביסה ומזגנים (עד  4.25כ"ס)

לא  כן 

 +שרות " "p/c/ HALpלמחשבים ביתיים

לא  כן 

 +שרות "גג יבש" לבתים פרטיים ודירות עם גג

לא  כן 

 .15הנחת הגדלת השתתפות עצמית
10%

 לא

20%

30%

אחרת

 .16ביטוח נזקי מים  -בחירת מבצע השירות (חובה לאשר הבחירה בחתימה)
א.



ב.



תיקון הנזק יתבצע באמצעות ש.ח.ר .בלבד מטעם חברת " הכשרה ביטוח"
ובאחריותה ללא אפשרות בחירת נותן שירות אחר ע"י המבוטח.
תיקון הנזק יתבצע באמצעות שרברב לפי בחירת המבוטח בכפוף לאישור
שניתן מטעם המבטח ולפי תנאי הפוליסה.

 כן

שירות "איטומקיף"

חתימת המציע /המבוטח __________________________

 .17ויתור /שינוי כיסוי רעידת אדמה (חובה לבחור לאשר הבחירה בחתימה)
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

כיסוי תקני בתוקף ( השתתפות עצמית בשיעור  10%מסכום הביטוח הכללי )
הקטנת שיעור ההשתתפות העצמית ל  5% -מסכום הביטוח תמורת פרמיה נוספת.
הקטנת שיעור ההשתתפות העצמית ל  2% -מסכום הביטוח תמורת פרמיה נוספת.
נא לבטל כיסוי רעידת אדמה למבנה בלבד ( הכיסוי לתכולה בתוקף).
נא לבטל כיסוי רעידת אדמה לתכולה בלבד ( הכיסוי למבנה בתוקף).
נא לבטל כיסוי רעידת אדמה למבנה ותכולתה ( לא יכוסה כל נזק שמקורו ברעידת אדמה).

חתימת המציע /המבוטח __________________________

 .18ויתור על כיסוי פעולות זדון ,גניבה ,שוד ,פריצה או נסיון לבצעם
מציע /מבוטח נכבד! באפשרותך לבטל הכיסוי לסיכונים הנ"ל בלבד תמורת הנחה בפרמיה( ,חובה לאשר הבחירה בחתימה)
חתימת המציע /המבוטח __________________________
נא לבטל כיסוי פעולות זדון ,גניבה ,שוד ,פריצה או נסיון לבצעם.

 .19ויתור על כיסוי "כל הסיכונים" לתכשיטים ודברי ערך
מציע /מבוטח נכבד! באפשרותך לוותר על הרחבת "כל הסיכונים" לתכשיטים ולדברי ערך ולבטחם בביטוח מקיף בלבד ,תמורת הנחה בפרמיה(.חובה לאשר הבחירה בחתימה)
חתימת המציע /המבוטח __________________________

נא לבטל כל כיסוי " כל הסיכונים" לתכשיטים ודברי ערך ולבטחם בביטוח מקיף בלבד.

 .20נסיון ביטוחי קודם
לא  כן  פרטים:

האם היית או הינך מבוטח בהווה בביטוח דירה ב"הכשרת הישוב" או בכל חברה אחרת?
האם חברת ביטוח כלשהי דחתה את הצעתך או ביטלה את הפוליסה או סרבה לחדש את הפוליסה?
האם ארעו נזקים לרכוש בשלוש השנים השנים האחרונות?
שם החברה

לא  כן  פרטים:
לא  כן  פרטים:

סוג ביטוח

פרטים

מספר תביעות

שנה קודמת
לפני שנתיים
לפני  3שנים

 .21הצהרות וחתימת המציע /המבוטח
אני הח"מ מצהיר/ה בזה שהתשובות הינן נכונות ,מלאות וכנות ושלא העלמתי כל עניין מהותי הנוגע לביטוח זה .הנני מסכים/ה להודיע מיד לחברה על כל שינוי שיחול בכל עניין מהותי ,לרבות שינוי שיחול במקצועי או
במשלח ידי ,במצב בריאותי או על דרך סידור ביטוחים נוספים .כמו -כן הנני מסכים/ה שהצעה זו וההצהרתי ,בין שנכתבו על ידי ובין שלא על ידי ,תשמשנה יסוד לחוזה שביני ובין ”הכשרה חברה לביטוח” חברה לביטוח
בע"מ .אני מסכים /ה לקבל את הפוליסה הנהוגה בחברתכם ומתחייב/ת לשלם את הפרמיה המגיעה בגינה .אני מתחייב/ת לקרוא את הפוליסה אשר תונפק בהתאם להצעתי ובמידה ויתברר לי שהפוליסה אינה תואמת את
הצעתי ,אחזיר את הפוליסה לתיקון תוך 30יום מיום קבלתה ואם לא אעשה כן ,פרושו של דבר שהפוליסה עונה על דרישותי .ידוע לי כי עלי למסור את הודעתי לחברה לפי כתובתה ,כמצויין ע"ג הפוליסה .הרני מצהיר/ה בזה
כי המידע הכלול בהצהרה זו ניתן מרצוני והסכמתי המלאה ,ידוע לי שמטרת מסירת המידע הינה הפקת פוליסת ביטוח ,טיפול בכל הענינים הנלווים ,הנובעים מהפקת הפוליסה והקשורים אליה ב”הכשרה חברה לביטוח”,
כדי לאפשר לחברה להביא לידיעת לקוחותיה מידע על מוצרים ושרותים ,אשר לדעת החברה עשויים לעניין אותם ,למטרות עיבודים סטטיסטים ולצורך טיפול בתביעות .הרני מסכם כי המידע ימסר לצורך עיבודו ואיחסונו
לכל צד שעיסוקו בכך ,כפי שהחברה תמצא לנכון וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א . 1981 -

תאריך

חתימת הסוכן
אופן תשלום הפוליסה:



שם החותם


מזומן

2

המחאות



חתימת המציע /המבוטח
הוראת קבע



כרטיס אשראי

