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טופס תביעה – נזקי רכוש לעסקים
א .פרטי המבוטח
שם הסוכן

מס' פוליסה
כתובת

שם מבוטח
מהות הנכס המבוטח

מס' טלפון הסוכן
מס' טלפון

מקום אירוע הנזק

מס' נייד
שעה

תאריך הנזק

א .פרטי איש קשר
מס' טלפון נייד

שם פרטי ושם משפחה

תפקידו בעסק

כתובת דוא"ל

ב .תאור הנזק
 פריצה  אובדן  נזק מים  אש  נזקי טבע –  סערה  סופה  שיטפון  ברד  ברק (סמן ב  )✓-אחר ___________
תיאור המקרה

סכום משוער של הנזק:
האם אתה הבעלים היחידי של הרכוש הניזוק?  כן  לא
האם היו נזקים בעבר לרכוש הנתבע?  כן  לא

אם כן ,האם הגשת בעבר תביעה נגד חברת הביטוח?  כן  לא אם כן ,לאיזו חברה?

האם קיים ביטוח נוסף על הרכוש שניזוק?  כן  לא
האם המקום היה מיושב בעת האירוע?

אם כן ,פרט מס' פוליסה ושם חברת הביטוח הנוספת___________________________ :

 כן  לא אם לא ,מתי היה מיושב לאחרונה? ______________________________________________

האם המבנה בשכירות?  כן  לא אם כן ,צרף את חוזה השכירות
במידה והנזק לרכוש נגרם באשמת צד ג' ,האם הייתה פנייה לצד ג' בטרם הגשת התביעה?  כן  לא אם כן ,יש להעביר את פרטי הפנייה

ג .עדים למקרה
שם העד

כתובת

טלפון

נייד

שם העד

כתובת

טלפון

נייד

ד .השלמת פרטים במקרה של נזק פריצה
כיצד חדרו לבית העסק? מ  דלת הכניסה  מרפסת  חלון  וטרינה  עקירת סורגים  התאמת מפתח (סמן ב)✓-
האם נותרו סימנים חיצוניים?  כן  לא

האם הודעת למשטרה?  כן  לא אם כן מתי?

באיזו תחנה?

יש לצרף אישור משטרה

ה .השלמת פרטים במקרה של נזק אש
האם בקרו במקום מכבי אש?  כן  לא
האם נותרו סימנים חיצוניים?  כן  לא
יש לצרף אישור מכבי אש

אם כן מתי?

באיזו תחנה?

האם הודעת למשטרה?  כן  לא אם כן מתי?

ו .תאור מפורט של הרכוש הניזוק
תאור החפץ

נקנה בתאריך

באיזו תחנה?

סכום התביעה

יש לצרף קבלות או חשבוניות רכישה

הפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
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ז .פרטי חשבון בנק
שם בעל החשבון
שם הבנק

יש לצרף צילום המחאה קריא

שם הסניף

ת.ז
מס' חשבון

מס' סניף

ח .הצהרה
הנני מצהיר כי הפרטים דלעיל הם הצהרה נכונה ומלאה וכי לא העלמתי כל אינפורמציה ו/או ידיעה חשובה לתביעה .הסכום הנתבע על ידי בסך של
____________ ש"ח מהווה את מלוא הנזק שנגרם לי .הריני מצהיר כי אין לאיש זולתי טובת הנאה ברכוש הנ"ל .ולעדות על הכתוב הריני חותם.

תאריך

הפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀

שם המבוטח

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד

✗

חתימת המבוטח
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