מספר הסוכן

שם הסוכן
מספר פוֹליסה

הצעה ֹלביטוח כֹלי רכב פרטי ומסחרי עִד  3.5טון
החֹלפת רכב

רכב חִדש
א .פרטי המציע

שם משפחה

שם פרטי

תאריך ֹליִדה

מספר זהות  /ח.פ.

תאריך הוצאת רישיון

כתובת

רחוב

מספר

עיר

מיֱקוִד

מספר פֱקס

כתובת ֹלמשֹלוח
ִדואר )אם שונה
מכתובת המציע(
מין

רחוב

מספר

עיר

מיֱקוִד

מספר טֹלפון

ז

ִדואר אֹלֱקטרוני

עיסוֱק

נ
כן

האם עוסֱק מורשה  /זעיר?

האם הרכב משמש ֹלמטרות העסֱק?

ֹלא

ב .תֱקופת הביטוח

תאריך התחֹלת הביטוח

תאריך תום הביטוח )בחצות(

ג .פרטי הרכב
שם היצרן

ֱקוִד ִדגם

ִדגם

אוטומטי
כן
בנזין

ִדיזֹל

פרטי
חשמֹלי

שנת ייצור

שעבוִד ֹלטובת

מסחרי
סוג מנוע
גז
ֹלא

מספר רישוי

סמ”ֱק  /משֱקֹל כוֹלֹל
סניף

פירוט המיגון הֱקיים ברכב )יש ֹלהפנות ֹלתחנת בִדיֱקה ֹלאישור המיגון הנִדרש(

אחר:
ֹלא

האם הרכב נרכש בעסֱקת ֹליסינג מימוני או תפעוֹלי?
האם הרכב נרכש ביבוא אישי?

מועִד עֹלייה ֹלכביש

בעֹל הרכב כפי שרשום ברישיון הרכב

סוג הרכב
ֹלא

כן

ֹלא

ֹליסינג מימוני

כן ,פרט:

ֹליסינג תפעוֹלי

האם הרכב בבעֹלות חברה?

כן

ֹלא

כן ,יש ֹלצרף ִדו”ח שמאי מֹלא ,הערכה עִדכנית ורישיון רכב.
ֹלא

האם שווי הרכב מעֹל ֹל 300,000 -ש”ח?

כן ,יש ֹלצרף טופס רכב יֱקר.

ִד .פרטי הרשאים ֹלנהוג
בעֹל הפוֹליסה וכֹל אִדם הנוהג בהוראתו או ברשותו
נהג מגיֹל  16ו 9 -חוִדשים

נהג מגיֹל 24

נהג מגיֹל 40

נהג מגיֹל 60

נהג מגיֹל 21

נהג מגיֹל 30

נהג מגיֹל 50

נהג מגיֹל 70

כן

האם נִדרש כיסוי ביטוחי ֹלנהג עם וותֱק שֹל פחות משנה רישיון נהיגה?

ֹלא

נהגים נֱקובים בשם ֹלהֹלן )ֹלא יותר מ 3 -נהגים כוֹלֹל בעֹל הפוֹליסה(:
שם הנהג

בעֹל הפוֹליסה

מספר זהות

מין

כן

ֹלא

ז

נ

כן

ֹלא

ז

נ

כן

ֹלא

ז

נ

האם נשֹלֹל רשיון הנהיגה שֹל בעֹל הפוֹליסה או אחִד הנהגים הנֱקובים בשם ֹלעיֹל ,ב 3 -השנים האחרונות?

תאריך ֹליִדה

כן

תאריך הוצאת הרישיון

ֹלא

ה .הכיסוי המבוֱקש
מֱקיף

מֱקיף השתתפות עצמית ביריִדת ערך:
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מֱקיף ֹלֹלא גניבה

1.5%

מֱקיף ֹלֹלא תאונה

3%

צִד ג’ עם השתתפות עצמית

5%

צִד ג’ ֹלֹלא השתתפות עצמית

ֹלֹלא השתתפות עצמית

1

ו .כיסויים נוספים
מערכת ֱקוֹל ושמע שֹלא כֹלוֹלים בחביֹלה הבסיסית שֹל הִדגם במיִדה והינך מעוניין ֹלבטחם:
סוג מכשיר

שיווי מכשיר

יצרן וִדגם

רִדיו ִדיסֱק
רמֱקוֹלים
מגבר
מערכת מוֹלטימִדיה
אחר
אביזרים ותוספות מיוחִדות שֹלא כֹלוֹלים בחביֹלה הבסיסית שֹל הִדגם במיִדה והינך מעוניין ֹלבטחם:
סוג מכשיר  /תוספת

שיווי מכשיר

יצרן וִדגם

ביטוֹל השתתפות עצמית במוסך הסִדר
נזֱקי מהומות

נזֱקי שביתות

הגִדֹלת גבוֹל אחריות כֹלפי נזֱק שֹל צִד ג’ בנזֱקי רכוש עִד ֹלסך שֹל:
כיסוי ֹלנזֱק רעיִדת אִדמה בהשתתפות עצמית שֹל:

 750,000ש”ח

בהתאם ֹלפוֹליסה

 1,000,000ש”ח

 1,500,000ש”ח

 2,000,000ש”ח

 10%מערך הרכב

הרחב רכב חִדש תמורת ישן )ֹלרכב פרטי בבעֹלות פרטית יִד ראשונה שגיֹלו עִד שנה(
פטור מתשֹלום ִדמי כינון

פטור מתשֹלום ִדמי כינון במוסך הסִדר

ז .כתבי שרות
ספֱק שירות:

שגריר

שֹלמה סיֱקסט

חביֹלת ניו מושֹלם

שרותי ִדרך וגרירה כוֹלֹל רכב חֹלופי ֹלמֱקרה גניבת הרכב בֹלבִד

)שרותי ִדרך וגרירה ,רכב חֹלופי ,החֹלפת גֹלגֹל ואספֱקת ִדֹלֱק(

שרותי ִדרך גרירה ושמשות

חֹליפי פרטי  1,300סמ”ֱק

שרותי ִדרך וגרירה

חֹליפי פרטי  1600סמ”ֱק

שמשות

חֹליפי מסחרי ֱקֹל

שירותי ִדרך ,גרירה ורכב חֹלופי

חביֹלת ניו מושֹלם ) FIXחביֹלה מורחבת(

גרירה ושמשות בכיסוי צִד ג’

ח .נסיון ביטוחי
 .1האם בעֹל הפוֹליסה הואשם והורשע בעבירה פֹליֹלית במהֹלך  7שנים האחרונות?

כן

ֹלא

 .2האם ב 3 -שנים האחרונות ,חברת ביטוח כֹלשהי:
ִדחתה את הצעתך ֹלביטוח הרכב?
ביטֹלה את פוֹליסת ביטוח הרכב שֹלך?

כן ,פרט:

ֹלא
ֹלא

סירבה ֹלחִדש את פוֹליסת ביטוח הרכב שֹלך?

כן ,אנא ציין את סיבת הביטוֹל:
ֹלא

עֱקב חוב

עֱקב ריבוי תביעות

אחר

כן ,פרט:

 .3ציין היכן היה בעֹל הרכב מבוטח בביטוח מֱקיף או צִד ג’ ,והאם הוא או אחִד הנהגים הנֱקובים בשם ֹלעיֹל ,הגיש תביעות רכב ֹלחברת הביטוח ב 3-השנים האחרונות
תֱקופת הביטוח

חברת הביטוח

האם הוגשו תביעות

מספר התביעות
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ט .גורמי הפחתת ערך הרכב באובִדן גמור
הפיצוי בשֹל אובִדן גמור ֹלרכב יהיה ֹלפי “ערך הרכב הבסיסי” ובהתחשב במשתנים המשפיעים עֹל שווי הרכב ,כגון אופי השימוש בו ,מס’ בעֹלויות ֱקוִדמות שהיה מעורב
בהן ,הֱקיֹלומטרז’ שעבר ,מצבו המכני וגורמים נוספים המופיעים במחירון שֹל ֹלוי יצחֱקֹ ,לִדוגמא:
רכב השכרה ֹלשעבר  -הפחתה עִד 27%
רכב חברה

 -הפחתה עִד 22%

מונית ֹלשעבר

 -הפחתה עִד 35%

“ערך הרכב הבסיסי”  -פרושו ערך הרכב בהתאם ֹלמחירון ,בטרם הובאו בחשבון המשתנים המפורטים בו והמשפיעים עֹל ערכו ֹליום האובִדן
ִדמי הביטוח ֹלא יושפעו מהמשתנים שֹל הרכב אשר יש בהם כִדי ֹלהשפיע עֹל ערכו במֱקרה שֹל אובִדן גמור.

י .פרטי תשֹלום ִדמי הביטוח
ביטוח מֱקיף/צִד ג’ אני הח"מ

מבֱקש ֹלשֹלם ב:

מס' זהות

מזומן
כרטיס אשראי :מסוג
בתוֱקף עִד:

מס' כרטיס
מספר תשֹלומים:
מס' זהות בעֹל הכרטיס

שם בעֹל הכרטיס
הוראת ֱקבע

תשֹלום שאינו במזומן )מעֹל  5תשֹלומים( כפוף ֹלִדמי הסִדר תשֹלומים והצמִדה ֹלמִדִד יוֱקר המחיה היִדוע ביום תחיֹלת הביטוח.

יא .הצהרות
אני הח"מ מטה מצהיר בזה כי כֹל תשובותיי הנ"ֹל מֹלאות ונכונות וכי ֹלא העֹלמתי עובִדות או פרטים מהותיים כֹלשהם המתייחסים ֹלהערכת הסיכון עֹל יִדי ש.שֹלמה
חברה ֹלביטוח בע"מ )ֹלהֹלן " -המבטח"( ,מוסכם בזאת כי הצעה זו תהווה בסיס ֹלחוזה הביטוח ביני ובין המבטח.
יִדוע ֹלי כי השאֹלות המופיעות בטופס ההצעה ייחשבו כעניין מהותי עֹל פי הוראות סעיף ֹ 6לחוֱק חוזה הביטוח התשמ"א .1981 -
אני הח"מ מאשר בזאת כי המיִדע המבוֱקש שמסרתי במסגרת הצעה זאת ,נמסר מרצוני ובהסכמתי .המיִדע והנתונים שמסרתי וכֹל עִדכון שיתֱקבֹל ,יישמרו במאגרי
המיִדע שֹל המבטח וישמשו ֹלצורך בחינת הצעה ,הוצאת פוֹליסות ,ניהוֹל שוטף שֹל תיֱק הביטוחֹ ,למתן שירותים במסגרת פוֹליסות הביטוח וֹליצירת ֱקשר וֹלפנייה בהזמנה
ֹלמציעֹ ,להציע הצעות ֹלרכישת פוֹליסות ביטוח.

תאריך

שם פרטי
ומשפחה

חתימה

אני מאשר ֱקבֹלת ִדברי שיווֱק ופרסום עֹל מוצרי ושירותי ֱקבוצת שֹלמה באמצעות פֱקסִ ,דואר אֹלֱקטרוני ,מערכת חיוב אוטומטי או הוִדעות מסר ֱקצר ).(SMS

תאריך

שם פרטי
ומשפחה

חתימה
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