הודעה על תביעה  -ביטוח כלי-שיט

מספר מבוטח/לקוח

 -רגיש לאחר מילוי -

מספר סוכן

לתשומת לב ממלא הטופס:
אנא הקפד על מילוי מדויק של הפרטים המבוקשים בכל השאלות שבטופס בהתאם לעניין.

א .פרטי המבוטח
שם המבוטח

כתובת דואר אלקטרוני
				

מספר זהות/תאגיד

@
מיקוד

כתובת המבוטח
מספר טלפון נייד

מספר פקס

מספר טלפון

ב .כללי

סוג הביטוח

סוג כלי השיט המבוטח

❍ צד שלישי ❍ מקיף
שעת האירוע

תאריך האירוע

מספר רישוי

מקום האירוע

סוג הנזק (נא לסמן ✓ בכל הסעיפים הרלוונטים)

❍ גניבת כלי השיט או ציוד ממנו

❍ נזק גוף לצד שלישי

❍ נזק לכלי השיט

פרטי משיט כלי השיט בעת האירוע( :למילוי אם המשיט לא היה המבוטח)
מספר זהות
שם מלא
מספר הטלפון

❍נזק רכוש לצד שלישי

מספר רישיון משיט

כתובת

ג .פרטים כלליים על האירוע
תיאור המקרה

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
האם האירוע דווח למשטרה?
❍ לא ❍ כן ,אם כן נא לצרף העתק ההודעה או מספר תיק ובאיזה תחנה דווח

האם האירוע דווח לרספ"ן?

❍ לא ❍ כן

האם היו עדים לאירוע ? ❍ לא ❍ כן ,אם כן נא לרשום שם כתובת וטלפון של כל עד/ה.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
אם מעורב כלי-שיט אחר ,נא פרט:
סוג כלי השיט

מספר הרישוי

הבעלים

שם המשיט

טלפון המשיט

שם המבוטח

טלפון המבוטח

לטופס הודעה זה יש לצרף תצלום של רישיון שיט ,תצלום רישיון משיט ,ועותק הדוח למשטרה אם היה.
אפשר לצרף תרשים או תמונות להבהרה.

אני מאשר שכל הפרטים שמסרתי בהודעה זו הם אמת

ר"ה

תאריך

קבלת מידע באמצעות כלים טכנולוגיים

שם המבוטח

✍

חתימה

9.2017
ת555-0-02-01-

❍ 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.
תאריך ________________

שם המבוטח _______________________________

חתימת המבוטח ✍________________________

