שם המציע:

מספר רישוי:

הצעה לביטוח רכב
תקופת הביטוח

תאריך ההצעה

מ:

/

/

עד:

/

/

פרטי הסוכן

פרטי המציע )בעל הפוליסה(
ת.ז.

קוד סוכן

שם פרטי

שם הסוכנות  /סוכן

שם משפחה

הכיסוי הנדרש

תאריך לידה

מקיף

רחוב ומספר

צד ג'

ישוב

חובה
צד ג' בטול ה .עצמית

מקיף ללא גניבה
מקיף ללא תאונה

פרטי הרכב

מיקוד

קוד הדגם

טל .בבית

מספר רישוי

טל .בעבודה

שנת יצור

טל .נייד

יצרן  /דגם

דואר אלקטרוני

נפח מנוע  /משקל

חובת אמצעי מיגון/התניית הכיסוי הביטוחי

מספר שילדה

אחריות החברה בגין סיכוני גניבה/פריצה מותנית בהגנת הרכב
באמצעות מערכת הגנה תקינה ופעילה המופעלת בכל עת שהרכב
חונה ,וכן בהמצאת אישור בדבר קיום ותקינות המיגונים המפורטים
להלן:

מד אוץ נוכחי )ק"מ(
מספר בעלים קודמים
האם הינך הבעלים של הרכב?

לא

כן

מקוריות הרכב:
קומת מגורים של בעל הפוליסה:

קרקע/פרטי

קומות עליונות

אמצעי המיגון של מבוטח הגר בבית פרטי או בקומת קרקע ,יכלול
מערכת קודנית למניעת שימוש במפתחות גנובים הכוללת רכיב
אלקטרוני בעל לוח מקשים ,בנוסף למיגון המפורט למעלה

פרטי

השכרה

מכרז

חברה

המציע מתחייב להמציא לשירביט אישור על קיומם של אמצעי
המיגון ותקינותם ,בתוך  7ימים מיום חתימתו על הצעה זו .המצאת
האישור מהווה תנאי לכניסתו של הכיסוי לתוקף.
האם לבטח אמצעי מיגון נוספים מעבר למיגונים המפורטים דלעיל
והמכוסים ע"פ פוליסה זו ?
לא
כן
₪

שווי אמצעי המיגון

X

חתימת המציע

במקרה והכיסוי הנדרש בהצעת ביטוח זו הוא עבור ביטוח
מקיף ללא כיסוי גניבה או מקיף ללא כיסוי תאונה יש
לחתום על הצהרת המבוטח להלן.
הצהרת המבוטח
הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי שהכיסוי הנרכש הינו כיסוי חלקי
בלבד וכי עם חתימתי מטה הנני מוותר לחלוטין על כל תביעה
ו/או דרישה כנגד שירביט חברה לביטוח בע"מ שעניינה כל
נזק ו/או הוצאה שהם אשר יגרמו לי כתוצאה מתאונה /
גניבה* של הרכב שפרטיו נרשמו בהצעה זו

מ .ישראל

אחר

אוטמטי

כן

לא

מזגן

כן

לא

X

חתימת המציע

תוספות
גרירה

כן

לא

שמשות

כן

לא

רכב חליפי )מותנה בכיסוי שנרכש(

כן

לא

רדיו טייפ חליפי

כן

לא

רדיו דיסק חליפי

כן

לא

רדיו

סוג

שווי

₪

רמקולים

סוג

שווי

₪

לרדיו ורמקולים מעל  ₪ 1000הכיסוי מותנה בהתקנת מערכת
אזעקה נפרדת
שירות טיפול משפטי בתביעות צד ג'

*מחק את המיותר
שם המציע

_________________________

מספר תז

_________________________

חתימת המציע

יבוא אישי

שיקום

X

תוספות מיוחדות

לא

כן

לא

כן

פרט:

שווי

)(₪

פרט:

שווי

)(₪

1

שם המציע:

מספר רישוי:

נתונים ומגבלות
אני מצהיר בזה כי היה לי ביטוח מקיף/צד ג' במשך_________שנים ברציפות עד למועד ביטוח זה.
תביעות
אני מצהיר בזאת כי אני או רכב בבעלותי או הנהג הנקוב בשם בפוליסת הביטוח לא היינו מעורבים בתאונה בגינה תבעתי ו /או נתבעו
תגמולי ביטוח מן המבטח של רכבי במשך שלוש השנים הקודמות למועד הצהרתי זאת.
במידה וכן -להלן פירוט התביעות והתאונות :
____________

בשנה החולפת:
_______

בשנה הקודמת לה :

_______
בשנה לפני כן:
הנני מתחייב להציג לשירביט אישור חברת/ות הביטוח בדבר תביעות קודמות ,תוך  14יום מיום חתימתי על הצעה זו או
מייד עם קרות מקרה הביטוח – במועד המוקדם מבין שניהם.

הנוהגים ברכב
ברכב הנ"ל ינהגו :
א .כל נהג שגילו

שנים ומעלה ואשר ותק נהיגתו

ב .נהג יחיד בלבד כן  /לא
ג.

שנים.

___גילו __ שנים

שם הנהג :

וותק נהיגתו

___ שנים.

שני נהגים נקובים בשם בלבד כן  /לא

שם הנהג

________ גילו___ שנים

וותק נהיגתו

שנים

שנים
שנים וותק נהיגתו
גילו
____________
שם הנהג
ב –  3השנים האחרונות נשלל  /לא נשלל רשיונו או רשיון כל אחד מהנהגים הנקובים בשם )מחק את המיותר(
פרט____________________________________________________________________:
האם הורשע בעל הרכב ו /או הנהגים הנקובים בשם בעבירה פלילית

כן  /לא

השימוש ברכב
מטרות חברתיות ופרטיות
מטרות עסקו של המבוטח

נהיגה בשבתות ובמועדי ישראל :ברכב הנ"ל

ٱ ינהגו

ٱ לא ינהגו

בשבתות ובמועדי ישראל

השתתפות עצמית מוגדלת בירידת ערך
* תמורת העלאת ההשתתפות העצמית הבסיסית ) (1.5%ל  5%המבוטח יהיה זכאי ל  3%הנחה.
תשלום דמי הביטוח
___
דמי הביטוח ישולמו ב ______ תשלומים צמודים מתאריך
אני הח"מ מתחייב בזה לפרוע את כל תשלומי ביטוח החובה והביטוח המקיף  /צד ג' כסדרם.
הנני מתחייב בזה לפצות את שירביט חברה לביטוח בע"מ בגין כל הוצאה או הפסד שייגרם לה אם אחד התשלומים או
כמה מהם או כולם לא יפרעו כסדרם.
נא לשעבד את פוליסת הביטוח כן  /לא

לטובת

הצהרת המבוטח
הנני מבקש לערוך לי פוליסת ביטוח בהתאם לפרטים המובאים לעיל והנני מצהיר בזה שהתשובות הנ"ל שנתתי
הינם מלאות וכנות לכל פרטיהם והנני מסכים שהצעתי זו תשמש יסוד לחוזה הביטוח ביני ובין שירביט חברה
לביטוח בע"מ .כמו כן אני מתחייב לשלם את דמי הביטוח במלואם .
ידוע לי כי הצהרותיי המפורטות בטופס הצעה זה מהוות חלק בלתי נפרד מחוזה הביטוח וכי הן נחשבות כעובדות מהותיות
לשיקול דעת שירביט חברה לביטוח בע"מ כמשמעו בחוק חוזה הביטוח התשמ"א 1981
ידוע לי כי קביעת שווי הרכב בעת חישוב תגמולי הביטוח בגין אובדן מוחלט או גניבה ,תהיה בהתאם למחירון לוי יצחק ביום
קרות מקרה הביטוח ויובאו בחשבון כל ההפחתות וההוספות המופיעות בהצעה זו.

תאריך

חתימת המציע /

המבוטח X
2

שם המציע:

מספר רישוי:
הוראה לחיוב חשבון
מספר חשבון בנק

סוג חשבון

קוד מוסד

3

0

סניף

בנק

אסמכתא  /מס' מזהה של הלקוח החברה

7

4

לכבוד
סניף

בנק

_______

כתובת הסניף

______

מס' זהות  /ח.פ___________________.

אני  /ו הח"מ ) שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק(
כתובת
רחוב
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

מס'

מיקוד

עיר

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו בסניפכם בגין פרמיות ביטוח אלמנטרי ו/או חיים ו/או בריאות בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם
מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי או ברשימות על ידי שיר ביט חברה לביטוח בע"מ כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה".
ידוע לי/לנו כי :
)א( הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני  /מאתנו בכתב לבנק ולשיר ביט חברה לביטוח בע"מ ,שתיכנס לתוקף ,יום עסקים אחד
לאחר מתן ההודעה בבנק וכן ניתנת לביטול ע"פ הוראת כל דין
)ב( אהיה  /נהיה רשאי /ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד שההוראה על כך תימסר על ידי /נו לבנק בכתב ,לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
)ג( אהיה /נהיה רשאים לבטל חיוב ,לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב ,אם אוכיח /נוכיח לבנק כי החיוב אינו תואם את המועדים או
הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה אם נקבעו.
ידוע לי /לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים  ,הם נושאים שעלי /נו להסדיר עם המוטב.
ידוע לי  /לנו כי סכומי החיוב ע"פ הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי /לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב – הרשאה זה .כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
הבנק רשאי להוציאני  /ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ויודיע לי /לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו,
תוך ציון הסיבה.
נא לאשר לשירביט חברה לביטוח בע"מ בספח המחובר לזה ,קבלת הוראות אלו ממני  /מאתנו.

פרטי

ההרשאה

סכום החיוב ומועדו יקבעו מעת לעת ע"י שיר ביט חברה לביטוח עפ"י תנאי הפוליסה /ות ותוספותיה /הן.

X
חתימת בעל/י החשבון

תאריך

אישור הבנק :לכב' שירביט חברה לביטוח בע"מ רח' יד חרוצים  18א.ת .חדש פולג ,נתניה.
.
קיבלנו הוראות מ -
לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מדי פעם בפעם ,ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם  ,והכל
בהתאם למפורט בכתב ההרשאה.
רשמנו לפנינו את ההוראות  ,ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת :כל עוד לא תהיה מניעה חוקית לביצוען :כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת
ביטול בכתב ע"ע בעל /י החשבון או כל עוד לא הוצא /ו בעל/י החשבון מן ההסדר .אישור זה לא יפגע בהתחייבותי הם כלפינו לפי כתב השיפוי שנחתם על ידכם.

בכבוד רב – בנק וסניף

תאריך:

____________

מספר חשבון בנק

סוג חשבון

קוד מוסד

3

0

חתימה וחותמת סניף:
סניף

בנק

אסמכתא  /מס' מזהה של הלקוח החברה

4

7
תשלום

אני מר /גב'

בכרטיס

אשראי

ת.ז.

בתוקף עד
בעל כרטיס אשראי מסוג ויזה  /ישראכרט שמספרו ___________
מאשר בזאת  ,כי ברצוני לשלם החיובים שיתחייבו ממני בגין פוליסות ביטוח חיים /בריאות /אלמנטרי .טופס ביצוע תשלום זה נחתם על ידי מבלי
לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם הואיל וניתנה על ידי הרשאה לחברת הביטוח להעביר לחברת כרטיסי האשראי חיובים מעת לעת כפי
שתפרט חברת הביטוח לחברת כרטיסי האשראי .הנני מסכים כי הסדר תשלום זה יהיה בתוקף כל עוד לא אודיע בכתב לחברת הביטוח לפחות 30
יום לפני מועד סיום ההסדר .ידוע לי ,כי הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק במקום הכרטיס שמספרו נקוב בטופס זה וישא מספר
אחר .ידוע לי כי הסדר התשלום האמור לעיל מותנה באישור חברת האשראי לגבי כל חיוב שיועבר אליה על ידי חברת הביטוח.
תאריך_______________________:
לשימוש פנימי

מספר אישור חברת האשראי

חתימת בעל הכרטיסX :
תאריך

_________________________
__ שם המאשר

_________

3

