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הצעה לביטוח הדירה ותכולתה |

פוליסה "הבית שלי"

פרטי סוכן
שם סוכן

אשכול

מס' סוכן

מס' פוליסה )לשימוש החברה(

סוכנות

מציע/ה נכבד/ה ,הנך מתבקש/ת להעביר לחברת הביטוח את ההצעה במקור והעתק .חובה לענות על כל השאלות בפרטים מלאים בהתאם לעניין .שים לב ! סכומי
הביטוח ודמי הביטוח צמודים למדד.

פרטי המציע
שם פרטי

ת.ז.

שם משפחה
בית

כתובת )רחוב(

דירה

נייד

טלפון

עיר/יישוב

ת.ד.

פקס
דואר אלקטרוני

מיקוד

תקופת הביטוח
מתאריך

אופן התשלום  :גביה רגילה  שירות שיקים  כרטיס אשראי מסוג ______________

עד תאריך
מס' הכרטיס

מס' תשלומים

תוקף הכרטיס

פרטי הדירה המוצעת לביטוח ותכולה
כתובת הדירה )רחוב(

 בית משותף
זיקת המציע למבנה
זיקת המציע לתכולה

 בעלים
 בעלים

בית

עיר/יישוב

דירה

מיקוד

ת.ד.

 בית פרטי בן _____ קומות
 כולל מרתף  לא כולל מרתף
 בריכת שחייה  כן  לא

 הדירה נמצאת בקומה ________ מתוך __________ קומות
בדירה בבנין רב קומתי :בריכת שחיה  לא  כן )כיסוי לנזקי מים וצד שלישי אך ורק באישור החברה(
הדירה מושכרת לדייר  לא  כן הדירה מחולקת ליחידות דיור  לא  כן ,כמה יחידות דיור ________
 שוכר
המבנה שייך ל ____________________________________________________________
התכולה שייכת ל __________________________________________________________
 שוכר
מ"ר

הבניין בנוי מ

שטחה של הדירה )כולל מרפסות( הוא

וגגו עשוי

מס' חדרים

פרטים על חדרי שרותים ,מחסנים ,מבני עזר ומתקנים הנמצאים בחצרים המשמשים את המציע
תכולת המחסן על סך

כוללת
בנוי מ

המחסן נמצא ב

מיגון

הדירה משמשת למגורים וגם למטרות הבאות )להערכת הסיכון בלבד(
מספר המועסקים בדירה למטרות עסק באופן  :קבוע  מזדמן  עובדים ב _______________________________
מספר המבקרים היומי בדירה למטרות עסק _________ הבניין משמש למטרות מגורים וכן למטרות הבאות________________________________________ :
בסמוך לדירה נמצאים מפעלים ,בתי מלאכה ,בתי שעשועים כדלקמן___________________________________________________________________ :

נסיון ביטוחי קודם

האם בתוך  3השנים האחרונות היה לך וגם או לרכושך ביטוח כנגד אחד או יותר מהסיכונים כנגדם אתה מבקש ביטוח?  לא  כן
פרט ,חברת ביטוח __________________________________________ מספר פוליסה __________________________________________
האם בתוך  3השנים האחרונות דחתה חברת ביטוח הצעה לבטח אותך וגם או את רכושך כנגד אחד או יותר מהסיכונים כנגדם אתה מבקש ביטוח?  לא  כן
פרט_________________________________________________________________________________________________________ ,
האם בתוך  3השנים האחרונות סירבה חברת הביטוח לחדש או ביקשה אותך לבטל או ביטלה ביוזמתה כל פוליסה שהיא הנוגעת לך וגם/או לרכושך או דרשה
כן פרט____________________________________________________________________________________ ,
תנאים מיוחדים? לא
האם בתוך  3השנים האחרונות הוגשה תביעה )על ידך או על ידי אחרים( ,או נגרם נזק לך או לרכושך בשל אחד הסיכונים כנגדם מבוקש הביטוח?  לא  כן
פרט_________________________________________________________________________________________________________ ,
האם ב 7-השנים האחרונות הורשעת בגין עבירה פלילית )למעט עבירת תנועה(?  לא  כן ,באם כן ,ציין סיבת ההרשעה

שעבוד מבנה
שיעבוד ביטוח המבנה

לטובת בנק/חברה

רחוב

סניף

מספר

מיקוד

הערכה
מצ"ב הערכה מיום_______________ של______________

לגבי  תכשיטים ושעונים ________________  תכולה ___________________

 אבקש לשלוח לביתי ,על חשבון הפניקס מעריך מומחה שיעזור לי להעריך את שווי המבנה והתכולה

הפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
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הכיסוי המבוקש
הכיסוי
תכולה

מבנה

רעידת
אדמה

כיסוי
פריטים
ב"-כל
הסיכונים"
אופניים
כספת
בנק
נזקי טרור
למבנה
נזקי טרור
לתכולה
הרחבות
הנחות

הכיסויים
קוד
  10100תכולה ללא תכשיטים ושעונים
 סכום כולל של תכשיטים ושעונים בלבד במסגרת ביטוח התכולה
  10050השלמת כיסוי כל הסיכונים לכל התכולה )בתנאי שיש הערכה של כל התכולה( כולל כיסוי כל הסיכונים לתכשיטים
ושעונים עד  10%מסכום התכולה
  10110כיסוי מצומצם ביטול כיסוי לנזקי גניבה ,פריצה ושוד  -בכיסוי מקיף בלבד
  10210ויתור מלא ומוחלט על כיסוי תכשיטים ושעונים  -בכיסוי מקיף בלבד.
 כיסוי כל הסיכונים לתכשיטים ושעונים עד  10%מסכום התכולה ,במסגרת ביטוח מקיף לתכולה
 ויתור חלקי על כיסוי תכשיטים ושעונים  -בכיסוי מקיף בלבד
  10250תכשיטים ושעונים מעל  10%מסכום ביטוח התכולה  -כיסוי מקיף
 תכשיטים ושעונים מעל  10%מסכום ביטוח התכולה  -כיסוי כל הסיכונים
  10260שבר מתאונה לציוד אלקטרוני ביתי מעל  10,000 -ש"ח לפריט
  10270ביטוח פעילות עסקית בדירה .פרט סוגי מלאי וציוד )מותנה באישור הפניקס(
  10310הגדלת גבולות האחריות בצד ג' מעל  1,000,000ש"ח לכדי
  10710דירה בלתי מיושבת  5%לכל חודש או חלק ממנו מקסימום  50%מהפרמיה .ציין מ ___________ עד ___________
 הרחבת סיכוני מים ונוזלים אחרים לתכולה  :כן  לא
  20100ביטוח דירת המגורים
 20110ביטוח סכום נוסף בבית משותף )עד  300%מסכום ביטוח מבנה בפרק זה(:
 מפני רעידת אדמה בלבד
 כיסוי מורחב) .לא ניתן לבחור את שני הכיסויים(
  20115כיסוי כל הסיכונים למבנה דירה )למבנה בנוי בלוקים וגג בטון בלבד(
  20265כיסוי למתקן פוטו וולטאי על גג המבנה )מערכת סולרית להפקת אנרגיה חשמלית(
 אם ברצונך לכלול כיסוי לנזקי מים למבנה ,באפשרותך לרכוש את ביצוע התיקון באחת מהאפשרויות המפורטות להלן.
יש לסמן את הרצוי ולאשר זאת בחתימתך.
 . 1 20150ביטוח נזקי מים – תיקון הנזק באמצעות שרברב כלשהו הנבחר ע"י המבוטח – חובה להודיע לחברה על הנזק .תגמולי
הביטוח ישולמו רק לאחר בדיקת הנזק ע"י נציג הפניקס טרם ביצוע התיקון.
 . 2 20170ביטוח נזקי מים – תיקון הנזק באמצעות שרברב שבהסדר .השרות יבוצע ע"י שרברב שבהסדר אותו המבוטח יוכל
לבחור מתוך רשימת שרברבים הנמצאת באתר הפניקס או שתימסר למבוטח בעת פניה למוקד התביעות של החברה.
הפניקס אחראית לתיקון ולטיב התיקון .ידוע לי שבמקרה זה זכותי לבחירת שרברב הוגבלה.
 . 3 20140ביטוח נזקי מים – ויתור מלא על כיסוי נזקי מים.
האם ברצונך לכלול כיסוי נזקי צנרת עילית ותת קרקעית לבריכת שחיה )הכיסוי ,בנוסף לנזקי צנרת למבנה ובאמצעות
שרברב פרטי בלבד(  כן  לא )בבית פרטי בלבד(
  20230כיסוי צד ג' למבנה  -גבול אחריות
  20290דירה בלתי מיושבת ) 5%לכל חודש או חלק ממנו מקסימום  50%מהפרמיה .ציין מ _________ עד __________(
באפשרותך לרכוש כיסוי מפני רעידת אדמה למבנה ,לתכולה או למבנה ולתכולה גם יחד .כמו כן ,באפשרותך לוותר על הכיסוי מפני
רעידת אדמה ובמקרה כזה עליך למלא טופס מיוחד.
נא לציין להלן את האפשרות המועדפת עליך.
  25200רעידת אדמה לתכולה -לא בתוקף
 רעידת אדמה למבנה  -לא בתוקף )יש למלא טופס מיוחד(
 רעידת אדמה למבנה – בתוקף
 רעידת אדמה לתכולה -בתוקף
עליך לבחור את ההשתתפות העצמית הרצויה לך מסכום הביטוח:
  2%בתעריף   5% 0.3%בתעריף   10% 0.2%בתעריף 0.1%
  30210סה"כ מצלמות .פרט _____________________ .2 ____________________ .1
  30220סה"כ פרוות
 סה"כ תמונות וחפצי אומנות
  30225סה"כ בולים ,מטבעות ,מדליות
  30227סה"כ כלי נגינה
  32100דגם  _____________________________ .1דגם _____________________________ .2
  35100כספים )מזומנים( ,תכשיטים ,שעונים ודברי ערך בכספת מס'______________ בנק _____________________
מס' סניף ______ כתובת הסניף ___________________________________________________
 סכום כספים )מזומנים( בכספת __________________________
 סכום תכשיטים ,שעונים ודברי ערך בכספת __________________________
38170
נזקי טרור לפרק א' מבנה בהתאם לסכום ביטוח המבנה עד לסך של  3,600,000ש"ח.

סכום הביטוח



 נזקי טרור לפרק ב' או לפרק ג' בהתאם לסכום ביטוח התכולה עד לסך של  3,600,000ש"ח.
45110
45120
80100
80260

" קליבר"  -ביטוח למחזיק אקדח מתוצרת _______________ קוטר ________________ מ"מ
מס' יצרן ________________ רשיון מס' ______________ ע"ש _____________________
 כיסוי מורחב לדודי חימום
 הנחת השתתפות עצמית מוגדלת .סמן את הרצוי   10%  15%  30%  40%מפרמית התכולה בלבד.
 הנחה ע"ח עמלה _____________ %

תאונות אישיות למשפחה

  55710תאונות אישיות למשפחה  -סכומי הביטוח והכיסויים כנקוב בפרק י"ב של הפוליסה
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תאונות אישיות  -פרטי המבוטחים
פרטי המבוטח
שם משפחה ופרטי
שנת לידה
עיסוק או משלח יד

מבוטח א

קוד
55100

מבוטח ב

קוד
55200

סכום הביטוח
55240
55140
סכום הביטוח פירושו הסכום למקרה מוות מתאונה או למקרה נכות מלאה ותמידית מתאונה .במקרה של אי כושר מלא כתוצאה מתאונה  -פיצוי שבועי יהיה
 0.6%מסכום הביטוח
55260
55160
 כן  לא
 כן  לא
תוספת גיל 65
 כן  לא
לא
כן
פסיבי
סיכון מלחמה


55170
55270
 כן  לא
 כן  לא
נהיגה ברכב דו גלגלי או טרקטורון
___________ %
_________ %
מיון
אם תקף ביטוח תאונות אישיות יש להשלים הפרטים להלן:
האם מבוטח א'  או/וגם מבוטח ב'  חולה כעת או היה חולה בעבר במחלה קשה כלשהי ,בעל מום ,בעל נכות או פגיעה גופנית?
אם כן ,נא פרט ______________________________________________________________________________________
המוטבים :מבוטח א ' ___________________________________ מבוטח ב' _____________________________________

הצהרת בריאות
הצהרת בריאות וויתור על סודיות רפואית – ייחתם על ידי כל מבוטח בנפרד.
אני החתום מטה מצהיר בזה שהתשובות הנ”ל הן נכונות ולא העלמתי דבר הנוגע לביטוח תאונות אישיות .אני מתחייב להודיע לפניקס חברה לביטוח בע”מ מיד על
כל שינוי שיחול בעיסוקי וגם או במשלח ידי ,במצב בריאותי ועל עריכת ביטוחים נוספים לביטוח תאונות אישיות .אני החתום מטה נותן רשות לכל עובד ורופא בכלל
זה לקופת חולים ולבית חולים ולכל מוסד רפואי אחר למסור לידי הפניקס חברה לביטוח בע”מ או למי מטעמה כל מידע לגבי מצבי הרפואי בעבר ,בהווה ובעתיד
ואני משחרר את מוסר המידע מחובת הסודיות הרפואית כלפי .חתימה זו מחייבת גם את עזבוני ובאי כוחי.

✗

תאריך

✗

חתימת המבוטח א'

חתימת המבוטח ב'

אמצעי מיגון נוספים לביטוח התכולה כנגד סיכוני פריצה וגניבה
על המבוטח לוודא ולהקפיד על התקנתם והפעלתם המלאה של אמצעי המיגון להקלת הסיכון כמפורט בגב הצעה זו כולל המפורט מטה.
 .1הפתחים והחלונות מוגנים כדלקמן :דלתות ______________________ חלונות ______________________
פתחים אחרים _____________________________________________________________________________________
 .2הגנות נוספות :פרט"_____________________________________________________________________________________________ :
תשומת לב המבוטח מופנית לכך עפ"י הוראות סעיף  6לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 1981-כל השאלות יחשבו כענין מהותי.

הצהרת המציע

אבקש לערוך לי ביטוח בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ ,בהתאם לפרטים המובאים לעיל .הנני מצהיר בזה שכל תשובותי כנ"ל הינן כנות ומלאות וכי לא
העלמתי עובדות או פרטים מהותיים כלשהם המתייחסים להערכת הסיכון על ידי המבטח .מוסכם עלי כי הצעה הצהרה זו תהווה בסיס לחוזה ביני לבין הפניקס
חברה לביטוח בע"מ .ידוע לי כי כל התשובות לכל השאלות תחשבנה כעניין מהותי על פי הוראות חוק חוזה הביטוח .הריני מצהיר בזה כי המידע הכלול בהצעה זו
ניתן מרצוני ובהסכמתי .ידוע לי שמטרת מסירת המידע היא לצורך הפקת פוליסת הביטוח וטיפול בכל העניינים הנובעים מהפוליסה והקשורים אליה .הנני מסכים
כי המידע ימסר לצורך עיבודו ואחסונו לכל אדם או גוף שהמבטח ימצא לנכון ,וזאת בכפיפות להוראות חוק הגנת הפרטיות.

✗
תאריך

חתימת המציע

שם המציע

הצהרות והסכמות לפי חוק הגנת הפרטיות

הנני מאשר כי המידע הכלול בטופס זה וכל מידע נוסף שיימסר בעתיד על ידי למבטחת ,נמסר בהסכמתי ,וכי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע .ידוע
לי שהמידע ישמר במאגר המידע של המבטחת ו/חברות מהקבוצה ו/או אצל גורם אחר מטעמן וישמש לצרכי ניהול ,תפעול וטיפול בכל ענייני הביטוח לרבות עיבוד
המידע ,צרכים אקטואריים ועסקיים ו/או שירותים נלווים אחרים ובכפוף לכל דין") .הקבוצה" – הגדרת הקבוצה בטופס זה תכלול את :הפניקס אחזקות בע"מ,
חברות הבת ,וכן כל החברות והנכסים שהפניקס אחזקות בע"מ ו/או הפניקס חברה לביטוח בע"מ בעלי שליטה בהם של  50%או יותר(.

✗
תאריך

חתימת המציע

שם המציע

הסכמה לקבלת פנייה בקווי תקשורת
הנני מסכים כי המידע אודותי ישמש את חברות הקבוצה ו/או מי מטעמן מעת לעת ,לצורך שיווק ודיוור ישיר מטעם חברות הקבוצה ו/או חברות קשורות בהצעות
למוצרים ושירותים ביטוחיים ,פיננסיים ואחרים ,וזאת בין היתר באמצעות מערכת חיוג אוטומטי ,פקס ,דואר אלקטרוני והודעת מסר קצר וכן אמצעי תקשורת אחר.
ידוע לי כי בכל עת אוכל לחזור בי מהסכמה זו ולבקש הסרה מרשימת התפוצה באמצעות פנייה למוקד קשרי הלקוחות של המבטחת .ידוע לי כי איני חייב להסכים
לשימוש כאמור.
נא סמן את בחירתך  :מסכים

הפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀

 לא מסכים

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד

✗

שם המציע

✗

חתימת המציע
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הר הביטוח
ברשות שוק ההון ביטוח וחיסכון קיים אתר אינטרנט מאובטח שמאפשר לך לראות במרוכז את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל וזאת על בסיס
נתונים שאנו נעביר אליהם.
במידה ואינך מעוניין שנעביר את הנתונים ,נא סמן .X
לידיעתך ,אי העברת הנתונים תמנע ממך לראות במרוכז באתר האינטרנט המאובטח את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל.
תוכל לשנות את החלטתך בכל עת באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.fnx.co.il :או באמצעות טלפון .*3455
נא סמן את בחירתך:

 לא מסכים

✗
תאריך

חתימה

שם המועמד לביטוח

הצהרת סוכן הביטוח
הנני לאשר כי ביררתי עם המועמד לביטוח את צרכיו הביטוחיים בהתאם להוראות חוזר המפקח בעניין צירוף לביטוח ,לרבות פנייה לאתר הר הביטוח ,ושאלתי אותו
את השאלות הרלוונטיות ,לרבות לגבי ביטוחים נוספים שברשותו ,והצעתי לו את מוצר הביטוח המתאים לצרכיו ,והכל ביחס להצעה זו.
הבירור התבצע בהוגנות ,באמצעות שאלות ברורות ,המותאמות לביטוח המוצע ,ומתאימות למאפייני המועמד לביטוח ובכלל זה גילו ושפתו ,תוך העברת מידע
מהימן ומפורט למועמד ,לרבות :עיקרי הכיסוי ,דמי הביטוח ואפשרויות התשלום ,וכן הסבר על חשיבות מתן תשובות מלאות וכנות מצידו להצעה זו.

✗
שם הסוכן

תאריך

הערות

חתימת הסוכן

חותמת דואר נכנס

)לשימוש החברה בלבד(

הכיסוי יכנס לתוקפו לאחר אישור החברה

הפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
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דרישות לאמצעי מיגון נגד פריצה בבתי מגורים
1

בתכולה הכוללת סכום ביטוח עד  500,000ש״ח )לא כולל תכשיטים ושעונים( דלת כניסה לבית/דירה מפלדה או מעץ ,הננעלת במנעול רב זרועי או לחילופין
ע"י שני מנעולי צילינדר עם חופות מגן.
בתכולה הכוללת סכום ביטוח תכולה מעל  500,000ש״ח ועד  750,000ש״ח )לא כולל תכשיטים ושעונים( דלת כניסה לבית/דירה מפלדה או מעץ ,הננעלת
במנעול רב זרועי או במנעול צילינדר עם חופת מגן ובנוסף מנעול רוחבי מסוג ג'ואל.

3

בתכולה הכוללת סכום ביטוח תכולה בסך  750,000ש״ח ומעלה )לא כולל תכשיטים ושעונים( נדרש להזמין סקר מיגון והפוליסה תכלול את האמצעים
להקלת הסיכון בהתאם לממצאי הסקר.
תכשיטים  -כל הדירות
מעל 100,000
כל התכשיטים שאינם ענודים ,ימצאו בכספת נסתרת מעוגנת או מבוטנת בהתאם למיפרט כמצוין להלן ,ואולם התנאה זו לא תחול לגבי תכשיטים שאינם
ענודים ,בערך כולל עד  100,000ש״ח וערך כל פריט מהם עד  60,000ש״ח בעת המצאם מחוץ לכספת.
במסגרת הערך הכולל של התכשיטים שאינם ענודים ומכוסים עד לסכום המצוין לעיל ,נכללים גם שעוני יד בלתי ענודים .במסגרת הגבלת הסכום המכסימלי
לפריט כמצוין לעיל.
האמור חל על התכשיטים המבוטחים גם על פי פרקי ביטוח “כל הסיכונים”.

2

4

מיפרט לכספת

כספת פלדה במשקל  51ק"ג ומעלה
עובי דפנות לפחות  5מ"מ
עובי דלת לפחות  10מ"מ
נעולה במנעול מכני באמצעות מפתח כספת וגם במנעול קומבינציה דיגיטלי
מעוגנת למשטח בטון מלא ) (400Bבאמצעות  4ברגי ג’מבו בקוטר  14מ”מ לפחות כל אחד )כושר תלישה  300ק”ג לכל בורג(

הפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀
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