
חתימה על טופס הצעת הביטוח אינה מקנה כיסוי מיידי
הכיסוי יכנס לתוקף רק עם אישור ההצעה ע"י מורשה חתימה מוסמך של קש חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח בע"מ

מס' סוכן: _________________________ שם הסוכן / סוכנות: ____________________________________

1. פרטי המציע: )המבוטח(
 שם משפחה                                   שם פרטי                      שם חברה                                 מס' ת.ז. / ח.פ.

מיקוד   רחוב                                               מס' בית                  עיר                                         

  טלפון                        פקס                          טלפון נייד                 דוא"ל

2. הביטוח המבוקש:       חובה           צד ג'                           מקיף לקרוואן ופריטי תכולה )לא כולל סיכוני גניבה/פריצה/נזק בזדון לפריטי התכולה בלבד(.
               מקיף לקרוואן בלבד )לא כולל פריטי תכולה(.    

3. תקופת הביטוח המבוקשת )יש לציין תאריך תחילה וסיום(: מיום __________________עד יום _________________

        סוג הנגרר          מספר רישוי        שם יצרן        דגם/קוד דגם     שנת רכישה     משקל      בעלות     מטרות שימוש
   קרוואן סגור למגורים     

4. סכומי ביטוח:          
שווי הקרוואן:                                    ש"ח. לפי חשבונית/קבלה המצ"ב רכישה מאת:                        מתאריך:

שווי פריטי תכולה:

                                                                                                    

                                                                                                סה"כ שווי קרוואן ופריטי תכולה:                               ש"ח  

הערה: תגמולי הביטוח ישולמו עפ"י שווי האובדן או הנזק ביום קרות מקרה הביטוח לפי ערך שיפוי אך לא יותר מסכום הביטוח הנקוב בפוליסה. 

5. החרגות: 
�  מובהר בזאת כי תנאי לכיסוי ביטוחי לקרוואן מותנה שקרוואן שאינו בשימוש לנופש נמצא בחצר המבוטח כשהוא מוגן עפ"י 

   תנאי הפוליסה.
�  מובהר בזאת כי ביטוח צד שלישי לא מכסה אירועים ביטוחים לבעל הפוליסה או לבני משפחתו.

�  מובהר בזאת כי אם ינהג ברכב הגורר, נהג שאינו מורשה עפ"י פוליסת הרכב הגורר לא ינתן כיסוי ביטוחי.
�  מובהר בזאת כי לא יינתן כיסוי ביטוחי אם הרכב הגורר את הקרוואן אינו מורשה עפ"י רישיון הרכב למשקל הקרוואן הנגרר.

�  מובהר בזאת כי המבטח לא ישפה את המבוטח בשל נזק לשמשות אלא אם ניזוקו חלקים נוספים בקרוואן כתוצאה מאירוע 
   ביטוחי על פי הפוליסה.

6. הרחבות בתשלום נוסף: )נא לסמן כן/לא ולבחור את הכיסוי בהתאם( 

                                                                              הרחבה לנזקי טבע

                                                                      ❒ לא ❒ כן
                        

                                                                     הרחבה לנזקי פרעות ושביתות
                                                                                    ❒ לא ❒ כן                                                                       

)1(

טופס הצעה לביטוח גרור מגורים סגור
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)עבור קרוואן נגרר סגור(

                      פרוט תכולה הכלולה בשווי הקרוואן                                                  פרוט תוספת תכולה נוספת

הגדלת גבול אחריות צד שלישי רכוש

❒ לא ❒ כן

❒ סכום ביטוח 1,000,000 ₪

❒ סכום ביטוח 4,000,000 ₪

❒ סכום ביטוח אחר ________₪*

* בכפוף לאישור החברה מראש

ש"חש"ח

ש"חש"ח

ש"חש"ח

ש"חש"ח

ש"חש"ח

ש"חש"ח

 הרחבה לנזקי פרעות ושביתות

❒ לא ❒ כן

הרחבה לרעידות אדמה

❒ לא ❒ כן

שרות גרירה וחילוץ
❒ לא ❒ כן

הרחבה לנזקי טבע

❒ לא ❒ כן



7. עבר ביטוחי וניסיון תביעות )חובה לפרט( כולל גניבות מצב אישור:   ❑ כן  / ❑ לא
א. האם ללקוח היו תביעות במהלך 3 שנים אחרונות?  ❑ כן  / ❑ לא

ב. האם הקרוואן המוצע לביטוח היה מבוטח ב- 3 השנים האחרונות?   ❑ כן  / ❑ לא  )סמן את תשובתך( נא פרט:
 

חברת ביטוח    שנת ביטוח   מס' תביעות                        מהות התביעה                       סך תביעות שטרם שולמו  סך תביעות ששולמו

8. הצהרת המבקש

סמן את תשובתך
❑ כן           ❑ לא 	 	 	 •			האם	הקרוואן	-	בבעלות	המציע?	
❑ כן           ❑ לא 	 •			האם	בעת	הגשת	ההצעה	הציוד	נמצא	במצב	תקין?	
❑ כן           ❑ לא 	 •			האם	בעת	הגשת	ההצעה	רישיון	הקרוואן	בתוקף?	
❑ כן           ❑ לא 	 •			האם	בעת	הגשת	ההצעה	היה	מבחן	רישוי	שנתי	ובתוקף?	
														❑ כן           ❑ לא 	 •			האם	חברת	ביטוח	דחתה	פעם	את	הצעתך?	
❑ כן           ❑ לא 	 	 •			האם	חברת	ביטוח	סירבה	לחדש	את	הפוליסה?	
❑ כן           ❑ לא 	 	 •			האם	חברת	ביטוח	ביטלה	את	הפוליסה	שלך?	

9. אופן התשלום:
הוראת קבע לחיוב חשבון )יש לצרף טופס הרשאה בנקאית(: 	•

מס' חשבון ____________________________ סניף ______________ בנק _______________ מס' תשלומים _______  

המחאות	)עד	4 המחאות. תאריך פירעון המחאה ראשונה - יום תחילת הביטוח(.  	•

כרטיס אשראי: סוג : ויזה / ישראכרט/דיינרס    מספר ________________________________ תוקף: __________________ 	•

שם בעל הכרטיס: ___________________________ ת.ז: __________________

האם נדרש שעבוד?    ❑  כן       ❑ לא      אם כן,  בנק: _______________________________  סניף: _________________  

כתובת הבנק: ________________________________________________________________________  

10. מיגונים:
תנאי מוקדם לכיסוי ביטוחי:

רמת מיגון 1: קרוואן עד  לשווי 100,000 ₪, לא כולל  פריט תכולה. מיגון באמצעות סנדל על הגלגל ובתוספת מנעול על התקן הריתום.
רמת מיגון 2: קרוואן מעל לשווי 100,000 ₪, לא כולל פריט תכולה. מיגון באמצעות סנדל על הגלגל ומנעול על התקן הריתום. בנוסף, גם מערכת איתור,

זמן אמת, פעילה ומוצפנת בקרוואן אשר מופעלת בכל עת שהקרוואן ריק ואינו מאויש.

11. הצהרת מבקש הביטוח
אני מאשר כי הסכמתי לתנאי לפיו הכיסוי הביטוחי לקרוואן מפני סיכוני גניבה ו/או פריצה ו/או נזק בזדון תוך כדי גניבה ו/או פריצה ו/או נזק בזדון, 

הינו כי ברכב מותקנת מערכת מיגון תקינה כמצוין בטופס זה.
ידוע לי כי תנאים אלו הם תנאים מינימליים לקבלה לביטוח וכי המבטחת אינה מחויבת להסתפק בהם ועשויה לדרוש מערכות מיגון נוספות, כפי 

שיפורט בפוליסת הביטוח.
הנני מצהיר בזה - כי:

ידוע לי כי עניין מהותי הינו מענה לכל השאלות שנשאלתי בטופס הצעה זה.  .1
הפרטים שמסרתי בהצעת הביטוח נכונים ולא העלמתי כל מידע העלול להגדיל את סיכוני המבטחת, או להשפיע על החלטתה   .2

לקבל את הביטוח או לקבוע את תנאיו.  
ידוע לי כי על סמך תשובותי והפרטים שמסרתי תחליט המבטחת אם לקבל את הצעתי והנני מתחייב להודיע למבטחת, מייד, על כל שינוי.  .3

הנני מסכים כי הצהרה זו וכן כל הכלול בהצעה, בין שנכתבו על ידי ובין שלא נכתבו על ידי, יוחזקו במאגר ממוחשב לפי קביעת המבטחת.  .4
ידוע לי כי הכיסוי הביטוחי אינו נכנס לתוקף, אלא לאחר קבלת אישור קש חתמים בינלאומיים בע"מ.   .5

_________________  _________________________________ _______________________________
                         חתימת הסוכן                                        חתימת המציע / המבוטח                             תאריך
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