
 

 _________סוכן ’ מס __________שם הסוכן         
   

 טופס הצעה לביטוח ציוד מכני הנדסי
 .הכוללת מידע חיתומי ואינה מהווה כיסוי ביטוחי, הצעות לביטוח להציע המבוטח מהמבטחת הוא הזמנה של    טופס ההצעה

 
 שם המבוטח  חברה/זיהוי' מס 
 כתובת  מיקוד 

)עד חצות                                            (:             עד ליום  תקופת הביטוח :מיום
 

  ביטוח הרכוש–' פרק א
 

 :הציוד המבוטחתאור  .1
 שילדה/רישוי' מס שם יצרן סוג כלי דגם שנת יצור

     
     
     
     

   כןלא          ?  במצב עבודה תקין.    א : האם הציוד המפורט לעיל . 2
  :י בודק מוסמך בהתאם לדרישות כל חוק או תקנות לגבי"נבדק ע .ב

   כןלא      רישוי
   כןלא     מתקני הרמה          
   כןלא     בדיקת סדקים          

   כןלא       ?האם ממצאי הבדיקות כללו הגבלת שימוש,         אם כן  
   כןלא         ?כולל  אמצעים לכיבוי אש.     ג    

   כןלא         ?פ דין" מתאימים עהסמכה/ ים בעלי רשיון/ידי מפעיל-האם הציוד מופעל על . 3
   כןלא     ?הוגש כתב אישום או הרשעה בעבירה פלילית, האם נערכה נגדך או נגד בן משפחתך חקירה של רשות מוסמכת . 4
 :מיה נוספת בהתייחס לסעיפים הבאיםהאם ברצונך להרחיב את הכיסוי הביטוי תמורת פר . 5

 ההרחבה בחירה הערות
 הרחבת פריצה גניבה   כןלא      .נא צרף אישור מיגונים מעודכן, אם כן

 הרחבת נזק בזדון   כןלא      -------------------------------------------------------------
 הרחבת רעידת אדמה   כןלא      -------------------------------------------------------------
 הרחבת נזקי טבע   כןלא      -------------------------------------------------------------

 הרחבת גרירה   כןלא      :מלא סכום ביטוח, אם כן
 הרחבת שמשות   כןלא      :מלא סכום ביטוח, אם כן

 הרחבת עבודה במחצבות   כןלא      -------------------------------------------------------------
 :תוספות   כןלא      :מלא סכום ביטוח, אם כן

  חבות כלפי צד שלישי–' פרק ב

 : גבול אחריות מבוקש .6
 נזקי גוף   כןלא      :למקרה :לתקופה

 נזקי רכוש   כןלא      :למקרה :תקופהל
 נסיון תביעות

 :ביטוח קודם. א .7 
  שנה קודמת לפני שנתיים לפני שלוש שנים

 שם מבטח קודם   
 תקופת ביטוח   

   כןלא     ?       בטח או לחדשסירבה ל :  שנים אחרונות חברת ביטוח 5 -האם ב, בהתייחס לפוליסת ציוד מכני הנדסי. ב 
   כןלא                  ?ביטלה פוליסה         
 _____________________________________________________: ביטול/  חידוש -אי/ פרט סיבת הסירוב ,      אם כן 
 : שנים אחרונות5 צרף מסמך ניסיון תביעות מחברת ביטוח במהלך נא. ג 

 סוג הנזק שנת אירוע תביעה משולמת תביעה תלויה תלוי+כ משולם"סה
     
     
     

     .בהתאם לטבלה שלעיל,  השנים האחרונות5נא פרט הנזקים במשך , אם הציוד לא היה מבוטח*  
 :הצהרת המבוטח

הנני . הנני מסכים להודיע מיד לחברה על כל שינויו שיחול ל עניין מהותי. כי התשובות הנן נכונות ואמיתיות ושלא העלמתי עניין מהותי הקשור לביטוח זה,  בזהאני החתום מטה מצהיר
נוסח הפוליסה יהיה ,  מ"יטוח במנורה חברה לביטוח בעכפי קביעת המבטחת ואם יערך הב, יוחזקו במאגרי מידע ממוחשב, ידי-ידי ובין שלא על-בין שנכתב על, שטופס הצעה זה, מסכים

 .ידכם בעתיד-טופס הצעה זה על כל נספחיו יהיו חלק בלתי נפרד מן הפוליסה ומכל פויסה נוספת שתוצא על. כמקובל אצל המבטחת והנני מתחייב לשלם את הפרמיה במלואה ובמועד
 . הנן שאלות מהותיות לצורך כריתת חוזה הביטוח המבוקש וכי קראתי והבנתי את ההצהרה ואני מסכים לכל האמור בה1,2,3,4,7, שם המבוטח: כי ידוע לי שהשאלות הבאות, הריני מאשר

 __________________             : תאריך  ______________): אם מדובר בתאגיד, בצירוף חותמת(חתימת המבוטח 


