בקשה לעריכת פוליסה לביטוח חבר מושב
לתשומת לב ממלא הטופס:

מספר הסוכן

ח

אנא הקפד על מילוי מדויק של הפרטים המבוקשים בכל השאלות שבטופס בהתאם לעניין.
אי-דיוק בפרטים עשוי להיחשב כאי-עמידה בחובת הגילוי על-פי חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א 1981 -
שם הסוכן
(להלן "החוק") ולהקטין את תגמולי הביטוח ,בכפוף להוראות החוק.
בקשה זו מהווה חלק בלתי נפרד מ"פוליסה לביטוח חבר מושב" מהדורת מארס  2016של המבוטח ,כל
הפרטים והתנאים בבקשה זו כפופים לאלו האמורים בפוליסה זו ,אלא אם נרשם במפורש אחרת ברשימה .מספר הפוליסה
כל הסכומים הנקובים בבקשה זו הם בשקלים חדשים ,אלא אם נרשם במפורש אחרת ברשימה.
אנא ענה על הטופס במלואו וסמן במקומות המתאימים✓ בעיגול ליד התשובה המתאימה לך..

א .פרטי המציע

מספר הזהות/ח"פ

שם המציע (פרטי ומשפחה)
כתובת רחוב
למשלוח
דואר
אמצעי מספר טלפון נייח
קשר
אחרים
כתובת דואר אלקטרוני
					

יישוב

מספר

מספר טלפון נייד

ו
תמ

ת

 115תקופת
הביטוח

מתאריך
ת"ד

ח
בר

ה

עד תאריך(בחצות)
מיקוד

מספר פקס
אחר

@

ב .ניסיון ביטוחי קודם וקיים

אם התשובה לאחת מן השאלות שלהלן היא "כן" ,אנא פרט את שם המבטח ,המועד ,הסכומים והנסיבות הקשורים.
מספר הפוליסה
 .1האם היית מבוטח ב 3-השנים האחרונות באחד או ביותר מהסיכונים בגינם
.1
מבוקש הביטוח?
❍ לא ❍ כן ,פרט� :
					

שם המבטח

.2

 .2האם קיים כיום ביטוח נוסף לאחד או ליותר מהסיכונים המוצעים לביטוח?
					

ג.

❍ לא ❍ כן ,פרט� :

.1
.2

 .3האם ב 3-השנים האחרונות נדחתה הצעתך לביטוח ,או לחידוש ביטוח קיים ,או הותנתה בתנאים מיוחדים או בהשתתפות עצמית גבוהה מהרגיל ,או
שבוטל ביטוח קיים ,או סורב להיות מחודש ,לגבי אחד או יותר מהסיכונים בגינם מבוקש הביטוח?
❍ לא ❍ כן ,פרט� :
 .4האם קרה במשך  3השנים האחרונות מקרה ביטוח לפי אחד או יותר מהסיכונים בגינם מבוקש הביטוח? אם תשובתך חיובית ,אנא פרט את אופי הנזק,
היקפו וגם את האמצעים שננקטו למניעת הישנות הנזק.
❍ לא ❍ כן ,פרט� :
בתיאור המבנים יש לרשום האם הם פעילים ,מושבתים ,שכורים או מושכרים
פעילות המשק
נא לסמן האם מבוצעות במשק פעילות חקלאית ,תיירותית ,תעשייתית או מסחרית כלשהי (משק פעיל) או שהמשק משמש למגורים בלבד (משק לא פעיל):

ר"ה

❍ משק פעיל ❍ משק לא פעיל ,נא פרט סוג הפעילות הנוספת במשק ומחוצה לו _________________________________________
תיאור כללי ומיקום של הרכוש והפעילות המבוטחים_____________________________________________________________:
❍ סמן ✓ אם זהה לכתובת לדואר
רשום את פרטי בעלי אינטרס אחרים ברכוש
המבוטח (משעבד ,שוכר ,משכיר):
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ד .רכוש המשק – גבולות אחריות ,השתתפויות עצמיות והתנאות מיוחדות

מהדורת 115-0-02-01 4.2016

אחריות המבטח לפי פרק א לפוליסה בגין כל הרכוש המבוטח מוגבלת לסכום של  2,000,000ש"ח לאירוע ולתקופת הביטוח ,אלא אם אושר אחרת על-ידי המבטח.
אם הביטוח המבוקש הוא לפי יחידת שטח או נפח או לפי מספר ראשי בעלי החיים – תהיה אחריות המבטח מוגבלת לגבול האחריות המרבי ליחידת שטח או
נפח או לראש ,כמפורט להלן ,ולא יותר משווי שוק של הרכוש הניזוק ביום קרות מקרה הביטוח (הנמוך מבינהם).
הכיסוי לפי פרק א כפוף להתנאות מיוחדות ולתנאים מיוחדים כמפורט בפוליסה ,כולל ,אבל לא רק ,לגבי:
 נזק אש ליבולים ,גידולים בשדה ,עצי-מטע על פריים ,מתבנים ותכולתם  ,כיסוי פריצה ורעידת אדמה אינם חלים על בעלי-חיים.
מערומי-קש וחציר ,מכלים ,סילואים ומזון לבעלי-חיים ,כוורות ,לולים  מתבנים ותכולתם – אחריות המבטח מוגבלת ל 120,000-ש"ח למבנה ותכולתו.
 מערום קש או חציר – אחריות המבטח מוגבלת ל 50,000-ש"ח למערום.
ובעלי-כנף – כמפורט בפוליסה וברשימה.
 הכיסוי לפריצה/גניבה כפוף לאמצעי מיגון מספקים שיאושרו על-ידי  ממועד התחלת הביטוח ולא יאוחר מ 30-ימים לאחריו ייבדקו מערכות
החשמל והחימום על-ידי טכנאי מוסמך (כולל בדיקה טרמוגרפית) אשר
המבטח ולפי הצורך – עריכת סקר מיגונים ומילוי כל המלצותיו.
יבדוק ,יתקן ויאשר את תקינות המערכת.
 בביטוח בתי צמיחה לא יינתן כיסוי נגד פריצה/גניבה ,נזק בזדון ונזקי טבע.
חתימת המציע_______________________ :
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רכוש המשק – גבולות אחריות ,השתתפויות עצמיות והתנאות מיוחדות  -המשך
המבוטח יישא בהשתתפויות עצמיות ,המפורטות מטה ,לפרק א בפוליסה (רכוש כללי) בכל אירוע מהאירועים שלהלן:
השתתפות עצמית
סוג האירוע
 10%מסכום הנזק ולא פחות מ 8,000-ש"ח
 .1נזק בזדון או הצתה
 10%מסכום הנזק ולא פחות מ 6,000-ש"ח
 .2פריצה או שוד
 10%מסכום הנזק ולא פחות מ 1,500-ש"ח
 .3צימרים ותכולתם (כולל פריצה/גניבה מהם וכולל הרחבת חפצי אורחים)
 10%מסכום הנזק ולא פחות מ 15,000-ש"ח
 .4פריצה וגניבת בעלי-כנף מלולים וביצים ממדגרות
 10%מסכום הנזק ולא פחות מ 7,000-ש"ח
 .5הרחבת פגיעה תאונתית בבעלי-כנף
 10%מסכום הנזק ולא פחות מ 5,000-ש"ח
 .6גניבת כוורות
 10%מסכום הנזק ולא פחות מ 4,000-ש"ח
 .7גניבת סוסים
 10%מסכום הנזק ולא פחות מ 2,000-ש"ח
 .8נזק אחר לסוסים
 10%מסכום הנזק ולא פחות מ 15,000-ש"ח
 .9בקר ברפתות ,בקר במרעה טבעי או צאן
 10%מסכום הנזק ולא פחות מ 5,000-ש"ח
 .10מטעים וגידולי שדה
 10%מסכום הנזק ולא פחות מסכום השווה בש"ח ל $ 2,500-ולא יותר
 .11נזקי סערה ,סופה או שיטפון
מסכום השווה בש"ח ל$ 25,000-
 10%מסכום הביטוח לאתר (ברדיוס של  500מ') בו נגרם הנזק ,אך לא פחות
 .12רעידת אדמה
מסכום השווה בש"ח ל 10,000$-ולא יותר מסכום השווה בש"ח ל$ 1,250,000-
 5%מסכום הנזק ולא פחות מ 4,500-ש"ח
 .13כל נזק אחר
ד .1.מבנים ,ציוד ותכולות במשק – למעט :מתבנים ותכולתם ,מערומי קש/חציר ,בעלי-חיים ,מטעים וגידולי שדה
פירוט מחסנים ,מבני-עזר ,סככות ,מכולות ,משרדים ,מגורי עובדים ,לולים ,כוורות ותכולתן ,מבני רפתות ודירים ,אורוות ,מבנים אחרים לבעלי-חיים ,מתבנים,
מערומי קש וחציר ,בורות תחמיץ ,מכון חליבה ,מכון רדייה ,בתי-אריזה ,חדרי-קירור ,ובתי-צמיחה ,מערכות סולאריות ,צימרים ותכולתם ,נכסים מסחריים
ותעשייתיים ורכוש אחר .במבני בעלי-חיים יש לרשום את שווי התכולה למעט בעלי-חיים.
סכום ביטוח
סכום ביטוח
(מ"ר)
שטח
תיאור ושימוש
לתכולה בש"ח
למבנה בש"ח

.1
.2
.3
בקשה לעריכת פוליסה לביטוח חבר מושב ר"ה

.4
.5
.6
.7
.8
.9

5.2017

.10

מהדורת 115-0-02-01 4.2016

פירוט מיגון קיים ,תקין ופעיל:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
חתימת המציע_______________________ :
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רכוש המשק – גבולות אחריות ,השתתפויות עצמיות והתנאות מיוחדות  -המשך
ד .2.בעלי–כנף בלולים ובמדגרות
סוג
 .1לולים רגילים וסככות לול

מספר מבנים ,תיאור ושימוש

גבול אחריות נדרש
(בש"ח למ"ר/מ"ק)

שטח (מ"ר)/
נפח (מ"ק)

________________________________
________________________________

מ"ר

________________________________

 .2לולים משופרים

________________________________
________________________________

מ"ר

________________________________

 .3לולים מאולצים ,לולי אורך וחושך

________________________________
________________________________

מ"ר

________________________________

 .4לולים ובתי אימון מבוקרים

________________________________
________________________________

מ"ר

________________________________

 .5ביצים במדגרות – נא לרשום את סוג החימום
(חשמל ,גז ,אוויר-חם ,חיצוני או פנימי)

________________________________

בקשה לעריכת פוליסה לביטוח חבר מושב ר"ה

________________________________

הרחבה לכיסוי פגיעה תאונתית בבעלי כנף

למבנים המבוטחים בסעיף זה לעיל

מ"ק

שטח (מ"ר)/
נפח (מ"ק)

גבול אחריות מבוקש
(בש"ח למ"ר/מ"ק)

________________________________

 .6הרחבה ללולים ולמדגרות

________________________________
________________________________

פירוט מיגון קיים ,תקין ופעיל:

________________________________

5.2017

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
חתימת המציע_______________________ :
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רכוש המשק – גבולות אחריות ,השתתפויות עצמיות והתנאות מיוחדות  -המשך
ד .3.בעלי-חיים  -מקנה (בקר ברפתות ,בקר לבשר במרעה טבעי ,צאן) ,סוסים וכוורות
תיאור
סוג

כמות (ראש) גבול אחריות מרבי (בש"ח)

 .1בקר ברפתות

 15,000לראש

 .2הרחבה לכיסוי גניבה לבקר ברפתות האם לכלול? ❍ לא ❍ כן

 100,000לאירוע ולתקופה

 .3בקר במרעה טבעי

 5,500לראש

 .4צאן (כולל שגרים )50% +

 1,200לראש

.5
.6
.7
.8
.9

 50,000לאירוע ולתקופה

הרחבה לכיסוי גניבה לצאן
סוסים (יש לצרף רשימה של שם ,מין,
תאריך לידה ,גזע ,שימוש וסכום ביטוח)
הרחבה לכיסוי גניבה לסוסים
האם לכלול? ❍ לא ❍ כן
כוורות (יש לפרט בתיאור את שטחי
המרעה ואת מספר הכוורות בכל אתר)
הרחבה לכיסוי גניבה לכוורות
האם לכלול? ❍ לא ❍ כן
האם לכלול? ❍ לא ❍ כן

לפי סכום ביטוח
לפי סכום ביטוח
 1,000לכוורת
 50,000לאירוע ולתקופה

פירוט מיגון קיים ,תקין ופעיל:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ד .4.מטעים וגידולי שדה (תבואות וגרעינים ,חציר מכל סוג וגידולי שדה אחרים)
גבול אחריות מבוקש לדונם הרחבות לכיסוי שנטוע ואבדן
שטח
סוג הפרי  /הגידול
מטע מניב?
יבול עתידי למטעים
(כולל צנרת ,השקיה וראשי פיקוד)
(דונם)
מיקום המטע  /השדה
.1
❍ שנטוע ❍ אבדן יבול
❍ לא ❍ כן

בקשה לעריכת פוליסה לביטוח חבר מושב ר"ה

.2

❍ לא ❍ כן

❍ שנטוע ❍ אבדן יבול

.3

❍ לא ❍ כן

❍ שנטוע ❍ אבדן יבול

.4

❍ לא ❍ כן

❍ שנטוע ❍ אבדן יבול

.5

❍ לא ❍ כן

❍ שנטוע ❍ אבדן יבול

.6

❍ לא ❍ כן

❍ שנטוע ❍ אבדן יבול

.7
❍ לא ❍ כן
 .8הכיסוי לראשי מערכת השקיה מוגבל ל 10,000-ש"ח לראש.
			
אפשר להגדיל סכום זה תמורת דמי ביטוח נוספים.

❍ שנטוע ❍ אבדן יבול

|

סכום ביטוח מבוקש _____________ :ש"ח לראש השקיה.

ד .5.הרחבות כלליות ומיוחדות לפי פרק א בפוליסה על בסיס נזק ראשון (תנאי ההרחבות כמפורט בפוליסה)
הרחבה לכיסוי

סמן ✓

5.2017
מהדורת 115-0-02-01 4.2016

✓

 .1רכוש הנמצא מחוץ לתחום המשק באופן זמני

✓

 .2פריצה ושוד

✓

 .3שכר אדריכלים

✓

 .4פינוי הריסות

✓

 .5רכוש בהקמה ובהריסה

❍

 .6רכוש בהעברה

❍

 .7תוצרת חקלאית בקירור

❍

 .8גניבה (כמפורט בתנאי הפוליסה אך לא כולל בעלי-חיים ומיכון חקלאי נייח)

❍

 .9גניבת מיכון חקלאי נייח שאינו רתום לכלי-רכב כלשהו

❍

 .10הוצאות שכירת נכס חלופי ,אבדן רווחים ,כספים ,הרחבות סולארי

❍

 .11שחזור מסמכים

❍

 .12חפצי אורחים ביחידת צימר  -מספר יחידות _______

❍

 .13אבדן הכנסות ליחידת צימר  -מספר יחידות _______

✓

 .14נזק בזדון
חתימת המציע_______________________ :

גבול אחריות לאירוע
ולתקופה (ש"ח)

40,000
120,000
30,000
30,000
40,000
60,000
40,000
60,000
60,000 / 30,000
50,000
20,000
5,000
20,000
250,000
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רכוש המשק – גבולות אחריות ,השתתפויות עצמיות והתנאות מיוחדות  -המשך
ד .6.רעידת אדמה ונזקי טבע לפי פרק א בפוליסה  -לא כולל בתי-צמיחה ,גידולים ,עצים ,יבולים ובעלי-חיים מכל סוג שהוא
הרחבה לכיסוי
סמן ✓ אם לא לבטח
❍ לא

 .1רעידת אדמה

❍ לא

 .2נזקי טבע

ה .הרחבות

ה .1.הרחבת הכיסוי לכל הסיכונים שבר מכני (לציוד המבוטח לפי פרק א בפוליסה)

השתתפות עצמית לפרק זה  10% -מסכום הנזק ולא פחות מ 6,000-ש"ח לאירוע.
שבר מכני  -תיאור ושימוש במערכת

בסיס הביטוח (ערך כחדש בש"ח)

.1
.2
פירוט מיגון קיים ,תקין ופעיל:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ה .2.הרחבת נזק תוצאתי משבר מכני
סמן ✓
גבול אחריות מבוקש לאירוע ולכלל
פירוט ותיאור הכיסוי המבוקש
אם לבטח
האירועים בתקופת הביטוח (בש"ח)
❍

.1

❍

.2

ו .ציוד אלקטרוני

ו .1.הרחבת הכיסוי לכל הסיכונים ציוד אלקטרוני (לציוד המבוטח לפי פרק א בפוליסה)

השתתפות עצמית לפרק זה  10% -מהנזק ולא פחות מ 6,000-ש"ח לאירוע.
ציוד  -יש לפרט אם נייד או נייח ,וכן תיאור ושימוש במערכות

בסיס הביטוח (ערך כחדש בש"ח)

.1
בקשה לעריכת פוליסה לביטוח חבר מושב ר"ה

.2
פירוט מיגון קיים ,תקין ופעיל:
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ו .2.הרחבת שחזור מידע
סמן ✓
גבול אחריות מבוקש לאירוע ולכלל
פירוט ותיאור הכיסוי המבוקש
אם לבטח
האירועים בתקופת הביטוח (בש"ח)
❍

.1

❍

.2

ז .אחריות כלפי צד שלישי

5.2017

אחריות המבטח לפי פרק ג בפוליסה מוגבלת לסכום של  2,500,000ש"ח לאירוע ולתקופת הביטוח (למשק לא פעיל  1,000,000 -ש"ח לאירוע ולתקופת
הביטוח) .אפשר לשנות את גבול האחריות בתמורה לדמי-ביטוח נוספים או מופחתים.
רשום את גבול האחריות המבוקש (בכפולות של  500,000ש"ח)  ______________ :ש"ח
השתתפות עצמית  7,000 -ש"ח לתובע .להרחבות שלהלן יקבעו את גבולות האחריות ואת סכום השתתפויות עצמיות בנפרד ,לפי העניין.

מהדורת 115-0-02-01 4.2016

עיסוק בפעילויות המפורטות מטה מצריך הרחבת הפוליסה כתנאי לכיסוי הפעילות בפרק אחריות כלפי צד שלישי ובפרק אחריות מעבידים .אפשר לרשום גבול
אחריות שונה לגבי ההרחבות השונות ,אך לא יותר מגבול האחריות הכללי לפרק.
ז 1.הרחבות לפרק ג
סמן ✓
אם מבוקש

סוג ההרחבה

❍

 .1עיסוק בחיטוי קרקע ולולים ,טילוף ,קיטום ,וטיפולים חיצוניים בבעלי-חיים

❍

 .2עיסוק בריסוס בדישון לצרכים עצמיים בלבד
חתימת המציע_______________________ :

המשך בעמוד 6

�

ז.
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אחריות כלפי צד שלישי  -המשך

ז 1.הרחבות לפרק ז  -המשך
סמן ✓
סוג ההרחבה
 .3עבודות חקלאיות בשכר במשקים אחרים או במסגרת תאגיד חקלאי
❍
 .4החזקת סוסים לשימוש פרטי בלבד .מספר הסוסים המוחזקים במשק.________ :
❍

נא סמן האם השימוש הוא:

❍ לא כולל תחרויות

❍ כולל תחרויות

יש להוסיף רשימת הסוסים הכלולים בכיסוי ולרשום שם ,תאריך לידה ,מין ,גזע ,שימוש וסוג תחרות וחווה בה מוחזק.

❍

❍
❍

 .5חוות סוסים .מספר הסוסים המוחזקים בחווה(______ :מתוכם ______ סוסי בית הספר; ______ לשימוש פרטי; ______ בפנסיון)
נא סמן אלו פעילויות מבוצעות בחווה:
❍ רכיבה טיפולית
❍ השכרת סוסים		
❍ לימוד רכיבה
❍ טיולים מודרכים
❍ פנסיון סוסים בלא הרחבה לחבות בעלי הסוסים
❍ פנסיון סוסים כולל הרחבה לחבות בעלי הסוסים
❍ קיום/ארגון תחרויות/הופעות/אירועים .משתתפים _____ ❍ השתתפות בתחרויות/הופעות/אירועים .כמות ______.
❍ הרחבה לכיסוי בעלי סוסים בפנסיון .מספר הבעלים ומספר הסוסים______________________________________ :
❍ אחר______________________________________________________________________________ :
ההשתתפות העצמית לחוות רכיבה לצד שלישי ולביטול חריג אחריות מקצועית  -לכל אירוע  20,000 -ש"ח
 .6ביטול חריג אחריות מקצועית למדריכי רכיבה מוסמכים (יש להעביר תעודות).
היקף הפעילות בשעות שבועיות
סה"כ לכל המדריכים:
שמות המדריכים:
__________________ .3 __________________ .2 __________________ .1
___________
__________________ .6 __________________ .5 __________________ .4
 .7בעלות ו/או הפעלה של צימרים ויחידות אירוח כפרי .מספר יחידות.__________ :

❍

 .8בעלות או אחזקה של בריכה לשימוש פרטי

❍

 .9מבנים או נכסים שכורים או מושכרים .נא פרט כולל מטרת השימוש.__________________________________________ :
 .10הפעלת נכסים מסחריים ופעילות עסקית לא חקלאית אחרת .נא פרט.________________________________________ :

❍
❍
❍
❍

 .11בעלות ו/או הפעלת מכוורות .מספר אתרים__________ :
 .12עדרים במרעה טבעי
השתתפות עצמית  -לנזק ראשון  10%מהנזק ולא פחות מ 15,000-ש"ח .החל מהנזק השני 20% ,מהנזק ולא פחות מ 30,000-ש"ח
(נזק  -כולל כל הוצאות המבטח)
 .13החזקת בריכה לשימוש פרטי בלבד כולל צימרים ויחידות אירוח (מותנה בתנאים מיוחדים כמפורט ברשימה)
 .14אחר________________________________________________________________________________ :

בקשה לעריכת פוליסה לביטוח חבר מושב ר"ה

❍		

________________________________________________________________________________

ח .חבות מעבידים

אחריות המבטח לפי פרק ג בפוליסה מוגבלת לסכום של  6,000,000ש"ח לתובע ו 20,000,000-ש"ח לאירוע ולתקופת הביטוח.
השתתפות עצמית  4,000 -ש"ח לתובע.
עיסוק בפעילויות המפורטות לעיל בפרק אחריות כלפי צד שלישי מצריך הרחבת הפוליסה כתנאי לכיסוי הפעילות.
אם בוטח משק לא פעיל  -הכיסוי הוא לעובדי משק הבית של המבוטח בלבד.
ח 1.הרחבות לפרק ז
סמן ✓
סוג ההרחבה
❍

 .1מספר עובדי משק בית בלבד _________

❍

 .2מספר עובדים קבועים _________

❍

 .3מספר עובדים זמניים/עונתיים _________

5.2017

ט .מבנה ותכולת בתי-מגורים

מהדורת 115-0-02-01 4.2016

ביחידת מגורים מושכרת או שכורה יש לרשום את שם השוכר/המשכיר (לגבי צימרים ויחידות אירוח יש לרשום את שימושם).
להרחבת כיסוי כל הסיכונים יש לצרף הערכה ופירוט הרכוש בגינו מבוקש הכיסוי (אופניים ,תכשיטים ודברי-ערך).
השתתפות עצמית לפרק זה  470 :ש"ח .אפשר להגדיל את ההשתתפות העצמית בפנייה למבטח בתמורה להנחה בדמי הביטוח.
סכום ביטוח
סכום ביטוח
שטח
תיאור ושימוש
שם משפחה וכתובת
למבנה בש"ח לתכולה בש"ח
(מ"ר)

.1
.2
.3

פירוט מיגון קיים ,תקין ופעיל:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
חתימת המציע_______________________ :

המשך בעמוד 7

�

ט .מבנה ותכולת בתי-מגורים  -המשך
ט 1.הרחבות לפרק ג
סמן ✓
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סוג ההרחבה

❍

 .1כל הסיכונים לתכשיטים ,דברי-ערך מעל  10%מסכום הביטוח לתכולה ,בסכום ביטוח של ________________________ ש"ח

❍

 .2ויתור על כיסוי כל הסיכונים לתכשיטים (סמן) ❍ מלא ❍ חלקי ,פרט______________________________________ :

❍

 .3כל הסיכונים לאופניים בסכום ביטוח של ___________________________ ש"ח

❍

 .4תיקון נזקי צנרת ונוזלים באמצעות "מבצע שירות" " -אמינות אקספרס"  -השתתפות עצמית 550 :ש"ח

❍

 .5תיקון נזקי צנרת ונוזלים באמצעות שרברב פרטי

❍

 .6אלקטרו אקספרס מורחב  -שירותי תיקונים למחשבים ביתיים ולמדפסות ביתיות בלבד

❍

 .7אלקטרו אקספרס מורחב  -שירותי תיקונים לטלוויזיה ,וידאו ומיקרוגל בלבד

❍

 .8אבדן הכנסות לצימר מנזק למבנה (גבול אחריות  250ש"ח ליום עד  80ימים .השתתפות עצמית  4ימים)

❍

 .9כיסוי לחפצי אורחים בצימרים וביחידות אירוע  -עד  5,000ש"ח לאירוע ולתקופה

❍

 .10רעידת אדמה למבנה ותכולת בתי המגורים

י .הצהרת המבוטח
אנו מבקשים בזאת לערוך את הביטוח בהתאם לנתונים ,לגבולות האחריות וההשתתפויות העצמיות המפורטים לעיל ובנספחים .אנו מצהירים שהמידע
שנמסר על-פי בקשה זו הוא מלא ולא העלמנו כל ידיעה או פרט העלולים להשפיע על החלטת המבטח לקבל את הביטוח או לקבוע את תנאיו .בקשה זו
תשמש בסיס לפוליסה ותהיה חלק בלתי נפרד ממנה.
אני מאשר שמסרתי ל"ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ" (להלן "החברה") ,לרבות באמצעות מי מטעמה ,את המידע אודותיי
ואודות צדדים שלישיים (להלן "המידע") מרצוני החופשי ולאחר שהובהר לי שלא חלה עליי כל חובה חוקית למסרו .אני מאשר שאני מורשה
למסור את המידע וכי המידע שברשות החברה ו/או מי מטעמה ,כולל מידע שאמסור בעתיד או שיימסר אודותיי ממקור כלשהו לחברה ו/או
למי מטעמה (שאף הוא בגדר "המידע") ,יישמר על-ידי החברה במאגריה ו/או במאגרי מי מטעמה .אני מאשר שהמידע ישמש את החברה
בין השאר לכל עניין הקשור בהספקת השירותים ו/או המוצרים על-ידה ו/או על-ידי מי מטעמה ,ובכלל זאת ,הפקת פוליסות ביטוח ,טיפול
בתביעות ובבקשות שונות ,שימור קשר עם לקוחות ,אחסונו וטיובו של המידע .הובהר לי שהחברה מסתייעת בצדדים שלישיים בחלק
מהשירותים והמוצרים אותם היא נותנת ,ואני מאשר שהמידע יימסר לצדדים שלישיים אלה .בתוך כך מובהר שמידע יישמר גם אצל סוכני
ביטוח מטעם החברה (בין אם נמסר להם על-ידי ובין אם לאו) .הובהר לי שפירוט אודות האיסוף ,השימוש ,השמירה וההעברה של המידע
נמצא במדיניות הפרטיות של החברה ,הזמינה ב ,www.bth.co.il-ואני נותן את הסכמתי אליה.
בקשה לעריכת פוליסה לביטוח חבר מושב ר"ה

תאריך ________________

שם המציע ________________________________

חתימת המציע ✍______________________________

לידיעתך!
 .1הרשות בידי המבטח" ,ביטוח חקלאי ,אגודה שיתופית מרכזית בע"מ" ,להחליט על קבלת הבקשה או דחייתה או קבלתה בתנאים מגבילים.
 .2למען הסר ספק מובהר בזאת ,שהחתימה על טופס בקשה זה ,בין אם אמור בעריכת ביטוח חדש ובין אם בחידוש ביטוח קיים ,אינה
מחייבת את המבטח" ,ביטוח חקלאי ,אגודה שיתופית מרכזית בע"מ" ,לקבלת הביטוח בחלקו או במלואו ,ורק אישורו בכתב יהווה
אישור לכיסוי ביטוחי.
 .3מוסכם בזאת ,שאם תוצא פוליסה ישמשו טופס בקשה זה ביחד עם כל מידע שצורף אליו ,בסיס לחוזה הביטוח ,ויראו אותם כאילו צורפו
לפוליסה והם מהווים חלק ממנה.
בקשת הביטוח תיכנס לתוקפה אך ורק לאחר שהגיעה למשרדי המבטח ואושרה על-ידו

יא .קבלת מידע באמצעות כלים טכנולוגיים

5.2017

❍ אני מסכים ❍ אני לא מסכים ( -אנא סמן את האפשרות הנכונה)
לקבל מהחברה באמצעות כלים טכנולוגיים ,כולל באמצעות דואר אלקטרוני ,SMS ,פקס ,חשבון אישי מקוון ועוד ,את הפוליסה וכל מידע ו/
או הודעה ו/או מסמך נוספים (כולל ביחס לפוליסות אחרות שברשותי) ,ו כולל כאלה שהועברו אליי עד כה בדואר רגיל ,לפי שיקול דעתה של
החברה ובכפוף להוראות הדין .ידוע לי שבכל עת אוכל להסיר את פרטיי מרשימת התפוצה לקבלת מידע בערוצי התקשורת האלקטרוניים,
באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות של החברה או לסוכן הביטוח או באתר החברה.

מהדורת 115-0-02-01 4.2016

תאריך ________________

יב .הסכמה

שם המציע ________________________________

חתימת המציע ✍______________________________

אני מסכים ש"ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ" (להלן "החברה") ו/או מי מטעמה ישלחו אליי מפעם לפעם ,הצעות שיווקיות
ודברי פרסומת ,באמצעות פקס ,דואר אלקטרוני ,מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר ( ,)SMSשיחות טלפון וכדומה .הובהר לי שאינני
חייב לתת את הסכמתי לקבלת הצעות כאמור ,ושככל שאתן את הסכמתי ,אוכל לחזור בי בכל עת באמצעות פנייה בכתב לחברה בדוא"ל
 service@bth.co.ilאו בפקס  03-5612379או בדואר לרחוב החשמונאים  ,93תל-אביב  ,6713310ת"ד  20190מיקוד .6120101
* החתימה על סעיף זה אינה מהווה תנאי להתקשרות עם החברה.
תאריך ________________ שם המציע ________________________________ חתימת המציע ✍______________________________

