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 הצעה לביטוח דירה ותכולהפרטי סוכן
שם סוכן

אשכול

מס' סוכן

חותמת המבטח

מס' פוליסה )לשימוש החברה(

✗
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.

תשומת לב המבוטח מופנית לכך עפ"י הוראות סעיף  6לחוק חוזה הביטוח התשמ"א –  1981כל השאלות יחשבו כעניין מהותי
פרטי המציע

שם משפחה

שם פרטי

ת.ז.

כתובת )רחוב(

תקופת הביטוח
מתאריך

בית

דירה

טלפון
עיר/ישוב

נייד
מיקוד

ת.ד.

עד תאריך

פקס
דואר אלקטרוני

אופן התשלום

מספר כרטיס

 גביה רגילה  שירות שיקים

 כרטיס אשראי מסוג_______________________ :
תוקף הכרטיס

מס' תשלומים

פרטי הדירה המוצעת לביטוח ותכולה
כתובת הדירה )רחוב(

בית

דירה

עיר/ישוב

ת.ד.

מיקוד

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

)לא ניתן לבטח בריכת שחיה במסלול זה(.

 בית משותף
 הדירה נמצאת בקומה ______ מתוך _______ קומות הדירה מחולקת ליחידות דיור  :לא  כן )לא ניתן לבטח דירה מחולקת דירה מחולקת ליחידות דיור
במסלול זה(.
זיקת המציע למבנה הדירה  :בעלים וגר בדירה  בעלים ומשכיר הדירה )דירה מושכרת(  שוכר הדירה )דירה שכורה(  אחר __________________
מבנה הדירה שייך ל ________________________:זיקת המציע לתכולת הדירה  :בעלים  שוכר .התכולה שייכת ל_______________________ :
הבניין בנוי מ

וגגו עשוי

שטח הדירה )כולל מרפסות( הוא ___________________ מ"ר

מס' חדרים

שנת בניית המבנה  :שנת  2000ומעלה   1985-1999 לפני 1985
ממ"ד  :יש  אין
ניתן לבטח במסלול זה מבנים בנויים לבנים ובטון והגג מבטון או מרעפים )לא ניתן לבטח במסלול זה מבני עץ ומבנים מבנייה קלה(.
_______________________________________________________________________________________________________________
פרטים על חדרי שירותים ,מחסנים ,מבני עזר ומתקנים הנמצאים בחצרים המשמשים את המציע
תכולת המחסן על סך __________________ כוללת __________________________________________________________________
המחסן נמצא ב ______________________ בנוי מ ______________________ מינון ______________________
הדירה משמשת למגורים בלבד  :כן  לא
האם מתקיימת בדירה או בחלק ממנה פעילות עיסקית?  לא  כן ,פרט איזו___________________________________________________ :
לא ניתן לבטח במסלול זה דירה המשמשת למגורים וגם למטרה עיסקית.

ניסיון ביטוחי קודם
האם בתוך  3השנים האחרונות היה על שמך ביטוח למבנה הדירה או לתכולת הדירה? ציין בהתאם למפורט להלן:
שנה אחרונה :מבנה  לא  כן תכולה  לא  כן ,שם החברה _____________ מס' תביעות _____ מהות התביעה?  פריצה  שריפה  נזק מים
לפני שנתיים :מבנה  לא  כן תכולה  לא  כן ,שם החברה _____________ מס' תביעות _____ מהות התביעה?  פריצה  שריפה  נזק מים
לפני  3שנים :מבנה  לא  כן תכולה  לא  כן ,שם החברה _____________ מס' תביעות _____ מהות התביעה?  פריצה  שריפה  נזק מים
האם באחת או יותר מהשנים הנ"ל נגרם לך או לרכושך נזק בזדון?  לא  כן ,פרט ___________________________________________________
בכמה תביעות מבין אלה שצויינו לעיל שולמה לך תביעה בסכום של  10,000ש"ח או יותר? 3  2  1  0 
האם בתוך  3השנים האחרונות ,חברת ביטוח דחתה הצעה לבטח את רכושך?  לא  כן ביטלה את הביטוח  לא  כן סירבה לחדש הביטוח?  לא  כן
דרשה תנאים מיוחדים לביטוח רכושך?  לא  כן ,פרט____________________________________________________________________ :
_____________________________________________________________________________________________________________
האם ב 7 -השנים האחרונות הורשעת בגין עבירה פלילית )למעט עבירת תנועה(?  לא  כן ,באם כן ,ציין סיבת ההרשעה:
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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 כן

שיעבוד מבנה דירה
שעבוד ביטוח המבנה

 לא

לטובת בנק/חברה

רחוב

סניף

מספר

מיקוד

הערכה לתכולת הדירה
מצ"ב הערכה מיום ______________ של ________________ לגבי  תכשיטים ושעוני יד _____________________  תכולה __________________
 אבקש לשלוח לביתי ,על חשבון הפניקס ,סוקר שיעזור לי לקבוע את סכומי ביטוח התכולה והמבנה.

הכיסוי המבוקש
הכיסוי

מבנה

סכום הביטוח

הכיסויים

 ביטוח מבנה דירת המגורים
ביטוח סכום נוסף בבית משותף )עד  (400%מסכום ביטוח מבנה בפרק זה:
 מפני רעידת אדמה בלבד
 כיסוי מורחב )לא ניתן לבחור את שני הכיסויים(
 כיסוי נזקי מים למבנה :באפשרותך לבחור באחת מהאפשרויות המפורטות להלן .יש לסמן את הרצוי ולאשר
זאת בחתימתך
 .1 ביטוח נזקי מים – תיקון הנזק באמצעות שרברב פרטי לפי בחירתך
 .2 ביטוח נזקי מים – תיקון הנזק באמצעות שרברב שבהסדר ,השרות יבוצע ע"י שרברב שבהסדר אותו תוכל
לבחור מתוך רשימת שרברבים הנמצאת באתר הפניקס או שתימסר לך בעת פניה למוקד התביעות של
החברה .הפניקס אחראית לתיקון ולטיב התיקון .ידוע לי שבמקרה זה זכותי לבחירת שרברב הוגבלה.
 .3 ביטוח נזקי מים – ויתור מלא על כיסוי נזקי מים.
 דירה בלתי תפוסה  :לא  כן תוספת פרמיה לדירה בלתי תפוסה  5% -מפרמיית המבנה לכל חודש
או חלק ממנו ומקסימום  50%מהפרמיה .ציין מ ________________ עד __________________
כיסוי צד ג' כלול;
 דירה בלתי תפוסה  :לא  כן תוספת פרמיה לדירה בלתי תפוסה  5%) -מפרמיית התכולה לכל
חודש או חלק ממנו מקסימום  50%מהפרמיה .ציין מ ________________ עד ________________(

תכולה

 תכולה ללא תכשיטים ושעוני יד
 סכום כולל של תכשיטים ושעוני יד בלבד במסגרת ביטוח התכולה
 סך הכל תכולה כולל תכשיטים ושעוני יד
 ויתור מלא ומוחלט על כיסוי תכשיטים ושעוני יד – בכיסוי מקיף בלבד
 תכולה כיסוי בסיסי )כיסוי מקיף( כולל תכשיטים ושעוני יד עד  20%מסכום התכולה
 תכולה כיסוי מורחב )כיסוי כל הסיכונים( כולל:
* תכשיטים ושעוני יד עד  20%מסכום התכולה
* כל הסיכונים לכל תכולת הדירה עד  10%מסכום התכולה
* אופניים עד  5,000ש"ח בסך הכל
פירוט דגמי האופניים:
דגם  _________________________________ .1דגם _______________________________ .2
לא ניתן לבטח במסלול זה אופניים בשווי כולל העולה על  5,000ש"ח
 הרחבת סיכוני מים ונוזלים אחרים לתכולה :כלול

רעידת אדמה

 כיסוי רעידת אדמה לתכולה – בתוקף
 כיסוי רעידת אדמה למבנה – בתוקף
באפשרותך לוותר על כיסוי מפני רעידת אדמה למבנה הדירה ו/או לתכולת הדירה .אם בחרת לוותר על הכיסוי
מפני רעידת אדמה למבנה הדירה ו/או לתכולת הדירה עליך למלא טופס מיוחד נפרד.
אם בחרת לוותר על כיסוי מפני רעידת אדמה סמן להלן:
 רעידת אדמה לתכולה – לא בתוקף  רעידת אדמה למבנה  -לא בתוקף
ההשתתפות העצמית לסיכוני רעידת אדמה –  10%מסכום הביטוח :של הרכוש המבוטח.
ברצוני להקטין את ההשתתפות העצמית לסיכוני רעידת אדמה לכדי
 2%  5% תמורת פרמיה נוספת.
כיסוי חבות מעבידים – כלול
כיסוי צד ג'  -כלול

חבויות
טרור
 נזקי טרור למבנה  :כן  לא
)מעל מס רכוש(
מלחמה וטרור לתכולה
 נזקי מלחמה וטרור לתכולת הדירה  :כן  לא
)מעל מס רכוש(
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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.
X
סמן
נא
הנתונים,
את
שנעביר
במידה ואינך מעוניין

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 http:// www.fnx.co.il :או באמצעות טלפון .*3455
נא סמן את בחירתך  :לא מסכים.

תאריך✗ :

_______________________

שם המציע✗ :

_______________________

חתימת המציע✗ :

_______________________

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 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✗ :

_______________________

שם המציע✗ :

_______________________

חתימת 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 מטעמו 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 והגופים שהפניקס אחזקות בע"מ ו/או הפניקס חברה לביטוח בע"מ בעלי שליטה בהם בשיעור של  50%או יותר(.

תאריך✗ :

_______________________

שם המציע✗ :

_______________________

חתימת 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 חברת 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 איני חייב להסכים לשימוש כאמור.
ידוע לי כי בכל עת אוכל לחזור בי מהסכמה זו ולבקש הסרה מרשימת התפוצה באמצעות פנייה למוקד קשרי הלקחות של המבטחת.
נא סמן את בחירתך  :מסכים  לא מסכים.

תאריך✗ :

_______________________

שם המציע✗ :

_______________________

הערות

חתימת המציע✗ :

חותמת דואר נכנס

________________________

)לשימוש החברה בלבד(

הכיסוי ייכנס לתוקפו לאחר אישור החברה
:

דרישות לאמצעי מיגון כנגד סיכוני גניבה ופריצה בדירות מגורים בבתים משותפים ובבתים פרטיים

סכום ביטוח התכולה ב-ש"ח )כולל תכשיטים ושעונים(
עד ) 350,000בדירה יש ממ"ד(
עד ) 350,000בדירה אין ממ"ד(
מ350,001-
מ 500,001-עד 750,000
מ 500,001-עד 750,000

רמת המיגון
סכום הביטוח ב-ש"ח לתכשיטים ושעונים הכלולים בסכום ביטוח התכולה
ללא דרישת מיגון
עד  20%מסכום הביטוח לתכולה
110
עד  20%מסכום הביטוח לתכולה
120
עד  20%מסכום הביטוח לתכולה
130
עד 100,000
210 + 130
מ 100,001-ועד 150,000

פירוט דרישות המיגון לפי רמת המיגון
חובת התקנת כספת ושמירת התכשיטים והשעונים בה בכל עת שאינם ענודים -חלה כאשר הסכום הכולל של התכשיטים והשעונים עולה על  100,000ש"ח,
וגם כאשר שווי הפריט היקר ביותר עולה על  60,000ש"ח.
רמת המיגון פירוט אמצעי המיגון
110
דלתות כניסה לדירה :עשויות מפלדה או מעץ וננעלות ע"י מנעול רב זרועי או ע"י  2מנעולי צילינדר עם חופות מגן.
120
דלתות כניסה לדירה :עשויות מפלדה או מעץ וננעלות ע"י מנעול רב זרועי או ע"י מנעול צילינדר עם חופת מגן ובנוסף ננעלות במנעול רוחבי מסוג ג'ואל.
א .דלתות כניסה לדירה :עשויות מפלדה או מעץ וננעלות ע"י מנעול רב זרועי או ע"י מנעול צילינדר עם חופת מגן ובנוסף ננעלות במנעול רוחבי מסוג ג'ואל.
130
ב .נדרשת מערכת אזעקה נפחית הכוללת גלאי נפח לכל חדרי הדירה ,עם חיבור למוקד של חברת שמירה באמצעות משדר אלחוטי ,אשר תופעל בכל עת
שהדירה איננה מאויישת.
כספת מתכת במשקל  51קילוגרם ומעלה ,נעולה במנעול מכני באמצעות מפתח כספת וגם במנעול קומבינציה דיגיטלי ,מעוגנת למשטח בטון מלא
210
) (B 400בריצפה באמצעות ארבע ברגי ג'מבו ,כל אחד בקוטר  14מילימטר לפחות.

הפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
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