
ח. פרטי כרטיס האשראי

שובר זה נחתם על-ידי, בלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם, הואיל וניתנה על-ידי הרשאה לכלל 
חברה לביטוח בע"מ להעביר למנפיקת הכרטיס חיובים מעת לעת כפי שתפרטו למנפיקה. הרשאה 
זו תהיה בתוקף גם לכרטיס שיונפק ויישא מספר אחר, כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב בשובר זה.
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טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
אחריות החברה מתחילה רק לאחר שהצעה זו אושרה

ע"י החברה באמצעות פקידיה המורשים
אושר על-ידיהתקבל לביטוח בתאריך

הצעה לביטוח דירה - )"כלל ראשון לבית בטוח"(
מהדורת יולי 2013 - ביטוח מבנה למשכנתא

כיסוי לביטוח נזקי מים ונוזלים אחרים )פרק 1(  באמצעות "ספק שירות" שמציע המבטח )שם הספק מתעדכן מעת לעת(.  .1
2. ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי )פרק 6( גבול אחריות: עד 500,00 ש"ח. גבול אחריות לכלבים מסוכנים עד 100,000 ש"ח

ו. כיסויים נוספים )כלולים(

ג. תאריך התחלת הביטוח ואופן התשלום והגבייה  
תאריך סיום משכנתא   _ _ 0 2 /  _ _ / 1 0 כרטיס אשראיתאריך התחלת הביטוח   _ _ 0 2 /  _ _ / 1 0 הוראת קבע בבנק אופן התשלום

הסכמת הצדדים:
מוסכם על הצדדים שפוליסת ביטוח המבנה השנתית תתחדש מדי שנה באופן אוטומטי, בהתאם לתנאי הפוליסה בשנה שקדמה לחידוש,
או כפי ששונתה בהסכמת המבוטח במהלך השנה שקדמה לחידוש, אלא אם תבוטל קודם לכן ע"י מי מהצדדים בהתאם ובכפוף לכל דין.

 כן  לא   תאריך _______________   חתימת המציע ____________________

ב. פרטי המציע הנוסף
תאריך לידה

מספר פקסמספר ניידמספר טלפון

שם פרטי מספר זהות/ח"פ )אם חברה בע"מ(שם משפחה

דוא"למיקוד יישובמס‘/ת"ד כתובת
מגורים

מס' דירהרחוב

א. פרטי  המציע 
תאריך לידה

מספר פקסמספר ניידמספר טלפון

שם פרטי מספר זהות/ח"פ )אם חברה בע"מ(שם משפחה

דוא"למיקוד יישובמס‘/ת"ד כתובת
מגורים

מס' דירהרחוב

ז. פרטי מוטב בלתי חוזר

כתובת
הסניף

יישוברחוב

מס' סניף שם הסניףשם הבנק / המלווה

מיקודמס‘

ד. סוג הכיסוי- מבנה
    כיסוי רעידת אדמה כלולהכיסוי הינו לביטוח המבנה בלבד )בכפוף לפוליסת ביטוח דירה "כלל ראשון לבית בטוח"(

     השתתפות עצמית לרעידת אדמה )10% מסכום הביטוח(
סכום הביטוח בערך כינון

אני החתום מטה, מצהיר בזאת כי כל הפרטים שמסרתי לעיל בעניין ביטוח זה נכונים ושלמים ואיננו מעלים שום מידע שיש בו כדי להשפיע על ביטוח זה.
הריני מביע את רצוני שהצעה זו תשמש בסיס לפוליסת הביטוח שתימסר לי ע"י החברה.

אני מתחייב לשלם את כל הפרמיות והתשלומים האחרים הכרוכים בקבלת  פוליסה זו.
אני מסכים כי אם יחול שינוי בסיכון, תהא רשאית "כלל ביטוח" להודיעני על דרישותיה להתקנת אמצעי בטיחות ולמלא אחר דרישותיה תוך המועד שקבעה.

ט. הצהרת המציע

תאריך_____________     חתימת המציע _________________________

כלל חברה לביטוח בע”מ
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ה. פרטי הנכס *

כתובת
הנכס

מיקודמס‘ דירהמס‘/ת.ד.רחוב
קומה __________  מתוך קומות __________    בית משותף    בית פרטי

יישוב

*הנכס המבוטח משמש למגורים בלבד ואינו מבנה עץ


