מספר מבוטח/לקוח

בקשה לעריכת פוליסה לביטוח כלי-שיט

מספר סוכן

לתשומת לב ממלא הטופס:
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 -להלן "החוק") ולהקטין את תגמולי הביטוח ,בכפוף
להוראות החוק.
כל הסכומים הנקובים בהצעה זו הם בשקלים חדשים ,אלא אם נרשם במפורש אחרת ברשימה.

א .פרטי המציע ותקופת הביטוח

שם המציע (שם משפחה ושם פרטי/שם התאגיד)

מספר זהות/תאגיד

תאריך לידה של המציע מין המציע
❍ זכר ❍ נקבה
פרטי שם מלא
איש
הקשר מספר פקס

כתובת המציע

תקופת
הביטוח

עד תאריך (בחצות)

מתאריך

מיקוד
מספר טלפון

מספר טלפון נייד
כתובת דואר אלקטרוני

אם המציע איננו הבעלים הרשומים של כלי השיט ,רשום להלן את הקשר של המציע לכלי השיט:

ב .סוגי הביטוח המבוקשים לכלי השיט ( -סמן ✓ בעיגול של הביטוח והתוספת המבוקש/ים)
❍ פרק צד שלישי על גבול אחריות  500,000ש"ח  -בסיסי בלבד
❍ סירות וספינות בלבד  -הגדלת צד שלישי לגבול אחריות של  1,000,000ש"ח
❍ סירות וספינות בלבד  -הגדלת צד שלישי לגבול אחריות של  4,000,000ש"ח
❍ פרק מקיף לכיסוי כלי השיט לפי שווי _________________ :ש"ח
נזקי גניבה או נזק בזדון ,מכוסים רק בתנאי שהכלי היה במבנה נעול וסגור או במרינה או חוף מוסדר בו קיימת שמירה מוסדרת.
תוספות

❍

הרחבה לכיסוי בזמן גרירה יבשתית
הרחבה לספורט ימי (סקי ,אבוב)WAKEBOARD ,

❍

ביטוח חובה לנגרר �

❍

ביטוח צד שלישי לנגרר �

❍

סירות וספינות בלבד  -ביטול סייג  = 3.11החרגת בני-משפחה ,עד  100,000ש"ח לאדם ו 400,000-ש"ח לאירוע

❍

ביטוחים
נוספים

פרטי
הנגרר

אין כיסוי לבננה ,מצנח או  ,FLYBOARDאו ליותר מנגרר אחד בו זמנית.
שם היצרן

שנת הייצור

מספר הרישוי

ר"ה
5.2017

ג .פרטי כלי השיט
סוג כלי השיט

❍ סירה  -עד  6כ"ס

מהדורת 555-0-02-01 11.2014

מספר הרישוי

❍ כלי לא ממונע
❍ סירה  -עד  150כ"ס

שם היצרן

סוג המנוע הראשי
			
כמות המנועים אם המנוע השני שונה מהראשון  -פרט:
❍ דלק ❍ סולר
❍ פנימי ❍ חיצוני
רוחב כלי השיט
אורך כלי השיט

❍ פנימי ❍ חיצוני

❍ דלק ❍ סולר

❍ אופנוע-ים עמידה
❍ סירה  -מעל  150כ"ס
הדגם

❍ אופנוע-ים ישיבה
❍ ספינה

שנת הייצור

שם היצרן

כמות כוח-סוס

שם היצרן

כמות כוח-סוס

מקום אחזקת כלי השיט

חתימת
המציע_____________________________:

המשך בעמוד 2

�

-2-

ד .פרטי ביטוח כלי-שיט ורישיון
 .1האם היית מבוטח בעבר בביטוח כלי-שיט?

❍ לא ❍ כן ,פרט______________________________________________________ :

 .2האם סרבו לחדש לך את הביטוח או דחו את הצעתך?

❍ לא ❍ כן ,פרט______________________________________________ :

 .3האם הייתה לך תביעה בביטוח כלי-שיט ב 5-השנים האחרונות?

❍ לא ❍ כן ,פרט מתי היה האירוע ומה קרה? _______________________

______________________________________________________________________________________________
 .4האם ברשותך רישיון משיט?

❍ לא ❍ כן ,פרט איזה סוג? ___________________________ שנת הוצאת הרישיון _________________

 .5האם הייתה לך הרשעה פלילית?
מסחרי
פרטי
✓):
 .6השימוש של כלי השיט (סמן
❍
❍
�
אם כלי השיט מסחרי נא סמן את סוגי הפעילויות:
❍ פיקוח והצלה
❍ הסעת נוסעים בשכר
❍ השכרה
❍ מבחנים
❍ לימוד
❍ אחר ,פרט.________________________________________________ :
❍ דיג
❍ גרירת סקי ,אבוב ,בננה כפולה

❍ לא ❍ כן ,פרט מה הייתה העבירה____________________________________________________ :

נא לצרף תצלום רישיון משיט ותצלום כושר שיט.

ה .בקשה לחיוב כרטיס אשראי

אבקש לחייב בגין פוליסה זו ,כרטיס אשראי זה
אשר פרטיו מפורטים להלן �
ב ___ תשלומים שווים ורצופים

סוג הכרטיס
❍ ישראכרט
❍ דיינרס
❍ ויזה
❍ אמריקן אקספרס ❍ אחר ___________

שם בעל כרטיס האשראי
בתוקף עד

מספר זהות/תאגיד
מספר כרטיס האשראי

אם הכרטיס אינו שייך למציע נא לפרט יחס קרבה ולאשר שלך הרשות להורות לחייב כרטיס זה.
תאריך _________________ חתימת המבקש _______________________

לידיעתך!

בקשה לעריכת פוליסה לביטוח כלי-שיט

 .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.
הצהרת המועמד לביטוח
 .1אני מאשר שכל הכתוב אמת הוא ומידע זה אמור לשמש יסוד לעשיית הביטוח.
 .2לא הסתרתי עובדות או פרטים כלשהם שהם עניין מהותי שיש בו כדי להשפיע על נכונות מבטח סביר לכרות חוזה ביטוח בכלל או בתנאים
שבו .וכל הסתרה כזו תהיה כפופה לסנקציות כלפי המבוטח כפי שמופיעות בחוק חוזה ביטוח.
 .3אני 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.
תאריך ________________

שם המציע ________________________________

חתימת המציע ✍______________________________

ר"ה

קבלת מידע באמצעות כלים טכנולוגיים
❍ 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.
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תאריך ________________

שם המציע ________________________________

חתימת המציע ✍______________________________

הסכמה
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 ✍______________________________

