
  

    

 

 

 

  הצהרה על בחירת כיסוי נזקי צנרת במסגרת ביטוח מבנה הדירה

  נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מההצעה/ מהוראת החידוש של ביטוח הדירה ותכולתה במנורה מבטחים ביטוח בע"מ.

  פרטי המבוטח : 

 -----------------------   --------------------------- ---  

  ת.ז     שם פרטי ומשפחה   

 -----------------------  -------------------------- -----    

  מס פוליסה       כתובת  

אני רשאי לבחור לביצוע תיקון נזקי הצנרת הנני מצהיר בזאת, כי במסגרת הכיסוי למבנה הדירה שפרטיה מצוינים לעיל, הובאו לידיעתי חלופות הכיסוי אותן 

  בקרות מקרה הביטוח, ואני מאשר בחתימתי את החלופה שבחרתי.

: אובדן או נזק שהתגלו לראשונה במהלך תקופת הביטוח ושנגרמו למבנה הדירה כתוצאה מהימלטות או דליפה של מים או כל נוזל אחר  הגדרת נזקי צנרת

ל הדירה או של נכס אחר בבית משותף , לרבות התבקעות, סתימה או עליה על גדותיהם של דוודים וצנרת . אך לא : מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה ש

  עלות המים, התבלות, קורוזיה וחלודה שנגרמו לדוודים ולמתקני האינסטלציה עצמם או ואובדן או נזק שנגרמו כאשר הדירה אינה תפוסה .

  סייגיה . כל האמור בכפוף לתנאי הפוליסה לרבות

  החלופות (יש לחתום לצד חלופה אחת בלבד מבין החלופות המפורטות) :

o  . בגין כל נזק הנגרם למבנה הדירה כתוצאה מנזקי צנרת . ידוע לי כי לא אהיה זכאי לפיצוי כלשהו ויתור על כיסוי נזקי צנרת  

 חתימה ....................................................

o  . ידוע לי שבמקרה זה , זכותי לבחירת כל שרברב הוגבלה. ביצוע תיקון נזקי צנרת באמצעות שרברב הסדר מטעם מנורה  

  חתימה ....................................................            

o . ידוע לי שבמקרה זה , זכותי לבחירת כל שרברב הוגבלה. ביצוע תיקון נזקי צנרת באמצעות שרברב הסדר פרימיום מטעם מנורה  

  חתימה ....................................................            

o . ביצוע תיקון נזקי צנרת באמצעות שרברב פרטי לפי בחירתי בעת קרות הנזק ; בכפוף לבדיקת שמאי טרם תיקון הנזק  

 ............................חתימה ........................              

  

בחלופה  אני מאשר כי החלופה שנבחרה על ידי תישאר בתוקפה, כולל לגבי חידושים עתידיים של פוליסה זו, כל עוד לא אודיעכם בכתב כי ברצוני לבחור

  אחרת מבין החלופות הנ"ל, וקבלת הודעתי תאושר על ידכם .

  

---------------------    --------------- ----------   ---------------------------   

  חתימת המבוטח     שם פרטי ומשפחה       תאריך

  

  אישור הסוכן 

  

  אני מאשר בזאת כי הצגתי בפני המבוטח את החלופות השונות הנתונות לבחירתו, הסברתי והברתי לו את משמעות החלטתו.

  

  

------------------      ----------------------        ----------------------- -----     ------------------------------ ------  

  חתימת הסוכן         תאריך         שם הסוכן                מס' הסוכן      

        

  


