הצעה לביטוח "הכול בה" לביטוח חבר מושב

()2018

הביטוח יכנס לתוקפו רק לאחר אישור ההצעה בכתב ע"י איילון חברה לביטוח בע"מ.
לתשומת לב ממלא הטופס:
אנא הקפד על מילוי פרטים מדויק .אי דיוק בפרטים עלול להיחשב כאי עמידה בחובת הגילוי על פי חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א  1981 -ולהקטין את תגמולי
הביטוח או לפטור את המבטח מתשלומם ,בכפוף להוראות החוק.
כל הפרטים והתנאים בהצעה זו כפופים לפרטים ולתנאים האמורים בפוליסה "הכל בה" לביטוח חבר מושב – מהדורת  2018אלא אם צוין במפורש אחרת .כל
הסכומים בהצעה זו הינם ב  ,₪אלא אם צוין במפורש אחרת.
אי ציון דמי ביטוח במקום המיועד ייחשב כאילו לא נתבקש כיסוי ביטוחי לאותו סעיף ו/או ההרחבה ,אי מענה תשובה יחשב כתשובה שלילית.
מס' הפוליסה/הצעה

מס' קולקטיב

ענף חיתום

שם הסוכן/סוכנת

מס' הסוכן

פרטי המציע
שם המציע

כתובת המיועדת
לביטוח

ת.ז/.ח.פ.
ישוב

רחוב

מספר מבוטח/לקוח
מס' בית

מיקוד

מספרי טלפון

תקופת הביטוח (כולל שני התאריכים) :מיום ________________ עד יום ________________ (בחצות)

סמן אופן הת־
שלום

 שירות שיקים  מזומן
 כרטיס אשראי מסוג ___________

בתוקף עד

מס' כרטיס

מס' תשלומים

פרטים מהותיים לקבלת הכיסוי הביטוחי (יש לענות על כל השאלות)
האם היית פעם מבוטח מפני הסיכונים הנ"ל?  לא  כן
האם הינך מבוטח כעת?  לא  כן * אם כן נא לציין את שם החברה המבטחת __________________________________________________
 לא  כן
האם ב  7 -השנים האחרונות :דחו את הצעת הביטוח?
או ביטלו את הביטוח?

 לא  כן

או סרבו לקבל את חידושו?  לא  כן
או דרשו תוספת לפרמיה ל __________________
אם כן ,על ידי מי? (כולל איילון ו/או מורשיה) _______________________ ומדוע? ______________________________________________
האם הוגשו כלפיך תביעות במשך שלוש השנים האחרונות?  לא  כן ,באילו שנים? ______________________________________________
כמות התביעות _______________ שולמו פיצויים ___________________ בגין _____________________________________________
האם נפגע אדם או רכוש עקב הסיכונים המוצעים לביטוח במהלך שלוש השנים האחרונות?  לא  כן  ,אם כן נא לפרט:
סוג נזק

תאריך האירוע

סכום ששולם/נתבע

אלו אמצעי הגנה ננקטו לאחר הנזק?________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

8120203003/02.2018

הערות המציע______________________________________________________________________________________________ :
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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Dummy Text

 . 1פרק א' – רכוש המשק :
פרוט הרכוש (לפרק א')
 .1.1מבנה מחסן משקי ותכולתו
 1.1.1מבני מחסן משקי (מבנה בלבד למעט תכולה)
 1.2מבני משק על בסיס סכום ביטוח:
בסכום ביטוח (כולל):
מבני מחסנים חקלאיים
בסכום ביטוח (כולל):
תכולת מבני מחסנים חקלאיים
 1.3מבנה בארות ,מכוני שאיבה (למעט טיהור)
(ללא ציוד ,או תכולה או משאבות) ,כמות בארות _____
 1.3.1ציוד בארות  /משאבות לפי סכום ביטוח
כמות בארות (מים) _____
 .1.4מבנה בית אריזה ,המשמש לשימוש עצמי /תוצרת עצמית.
 1.5ציוד בית אריזה לשימוש וייצור עצמי למעט מלאי :
 1.6מבנה סככות פתוחות (למעט תכולתן)
(שאינן סככות רפת  /מתבן ו/או לולים)
 1.7שטח מחסנים להשכרה – מבנה בלבד
שטח מחסנים___________ :
מהות ההשכרה___________________________:
(כיסוי למחסנים מושכרים כפוף לאישור מבטח מראש)
ובלבד כי ערך הכינון של נכס כאמור (על תכולתו) בין אם בבעלותו
או באחריותו של המבוטח אינו עולה על סך  ₪ 500,000ומחזור
הכנסות השנתי מפעילות הנכס אינו עולה על . ₪ 100,000
 1.8חדרי קירור
בתחום יחידת המשק מבנה וציודו לייצור ושימוש עצמי
(למעט מלאי) בנפח של_________:
(אין לבטח מבנים המשמשים להבחלת פרי ו/או לגידול פטריות)
 1.8.1חדרי קירור בתחום יחידת המשק (מבנה וציודו) לייצור ושימוש
עצמי (למעט מלאי)
על בסיס סכום ביטוח:
(אין לבטח מבנים המשמשים להבחלת פרי ו/או לגידול פטריות)
 1.9קראוון למגורי עובדים – מבנה ותכולה
כמות מבנים ,___:על פני שטח________:
 9.1 .1קראוון למגורי עובדים מבנה בלבד
כמות מבנים ,___:על פני שטח________:
 1.9.2מגורי עובדים ותכולתם על בסיס סכום ביטוח:
 .2ענפי חקלאות (למעט גידולים) – פרק א' .
ענף לולים  /בעלי כנף:
 2.1כיסוי למבנה (וציוד) לולים רגילים :
שטח מבנה _____________
כמות לולים _____________
 2.1.1תכולת בעלי ענף לולי סככות "רגילים"
שטח לולים ____________
 2.2כיסוי למבנה (וציוד) לולי אורך (או) משופרים:
שטח מבנה _____________
כמות לולים _____________
 .2.2.1תכולת בעלי ענף לול אורך (או) משופר :
שטח מבנה _____________
 2.2.2הרחבת כיסוי "כשל מערכות" בעלי כנף *
 2.3כיסוי למבנה (וציוד) לולים מסוג "מאולצים וחושך"
שטח מבנה _____________
כמות לולים _____________
 .2.3.1תכולת בעלי ענף לול מסוג "מאולץ" :
שטח מבנה _____________
 2.3.2הרחבת כיסוי "כשל מערכות" לבעלי הכנף *
 2.4כיסוי למבנה (וציוד) לולים מבוקרים
שטח מבנה _____________
כמות מבנים _____________
 .2.4.1תכולת בעלי ענף מבוקרים :
שטח מבנה _____________
 2.4.2הרחבת כיסוי "כשל מערכות" לבעלי לכנף *
 2.5כיסוי למבנה לול וציודו מסוג______________:
בסכום ביטוח:

יחידות לחישוב

מחיר ליחידה

גבול אחריות
למ"ר/יח'
₪ 2,500
₪ 1,200

מ"ר
מ"ר

₪ 6.50
₪ 2.50

₪

0.3%

₪

0.6%

מ"ר

₪ 3.50

₪

0.8%

₪ 700

מ"ר
₪

₪ 3.50
0.4%

₪ 300

מ"ר

₪ 1.20

₪ 2,000

₪ 1,200

מ"ר

₪ 3.50

₪ 2,500

מ"ק

₪ 6.00

₪

0.4%

₪ 2,000

מ"ר

₪ 6.50

₪ 1,200

מ"ר

₪ 2.00

₪

0.5%

₪ 200

מ"ר

₪ 1.10

₪ 230

מ"ר

₪ 1.30

₪ 450

מ"ר

₪ 2.20

₪ 230

מ"ר

₪ 2.40

₪ 230

מ"ר

₪ 4.50

₪ 650

מ"ר

₪ 3.50

₪ 230

מ"ר

₪ 3.00

₪ 230

מ"ר

₪ 4.00

₪ 650

מ"ר

₪ 3.50

₪ 230

מ"ר

₪ 3.20

₪ 230

מ"ר

₪ 5.00

₪

%

בית איילון ביטוח :רח' אבא הלל סילבר  ,12רמת-גן  ,5250606ת.דwww.ayalon-ins.co.il mail@ayalon-ins.co.il 10957 .

דמי ביטוח
() ₪

2

Dummy Text

₪
₪

 2.5.1כיסוי לבעלי כנף בלולי בסכום ביטוח:
 2.5.2הרחב לכשל מערכות לבעלי כנף בלול:
* לתשומת לב:
להרחבה המיוחדת בדבר "כיסוי כשל מערכות כתוצאה מאירוע תאונתי" יצורפו אמצעים להקלת הסיכון ,ואשר יפורטו בפוליסה ו/או בדו"ח סוקר ו/או בדף
הרשימה כפי שיוסכם עם חתם החברה .אי קיום אמצעים להקלת הסיכון אלה עלול לגרום להפחתה משמעותית או שלילה מלאה של תגמולי הביטוח בהתאם
להוראות סעיפים  18,19ו  21 -לחוק חוזה הביטוח.
ביטוח חדש ייתן רק לאחר ביצוע סקר עדכני ובאישור מפורש ומראש של המבטח לכיסוי זה.
השתתפות עצמית ייחודית להרחבה זו 10% :מהנזק ולא פחות מ 8,000-ש"ח למקרה ביטוח.
₪ 0.60
מ"ר
₪ 300
 2.6סככת גידול אווזים (מבנה בלבד)
₪ 5.00
ראש
₪ 60
 2.6.1סככת גידול אווזים (מבנה בלבד)
על המבוטח להמציא למבטח לפני תחילת מועד הביטוח אישור טכנאי גז מוסמך לתקינות כל מערכות הגז .כמו כן ימציא המבוטח למבטח אישור כאמור אחת
לחצי שנה ,או מידי כל להקה חדשה המוקדם מבין השניים ,במידה והאומנות מפורקות מידי מדגר ו/או להקה חדשה .במידה והאומנות אינן מפורקות ניתן
להמציא אישור טכנאי גז מוסמך לגבי תקינות מערכות הגז אחת לשנה (בלבד).
על המבוטח לבצע אחת לשנתיים בדיקה טרמוגרפית על ידי חשמלאי מוסמך למערכות הנ"ל .הבדיקה תבוצע ללוחות החשמל והפיקוד (בדיקה תחת עומס),
ממצאי בדיקה ישמרו ויוצגו בכל עת לדרישת המבטח.
מודגש ,כי ביצוע הבדיקות כאמור מהווה אמצעים להקלת הסיכון ,ואי ביצוען טרם קרות מקרה הביטוח ובתדירות האמורה לעיל עלולה לגרום להפחתה מש־
מעותית או שלילה מלאה של תגמולי הביטוח בהתאם להוראות סעיפים  18,19ו  21 -לחוק חוזה הביטוח.
ענף רפתות ,דירים ,אורוות ,ובעלי חיים המשוכנים בהם ,מתבנים (פרק א'):
 2.8מתבן לפי מ"ר (מבנה בלבד) בשטח_____:
 2.9מתבן לפי סכום ביטוח (מבנה בלבד)
נא ציין סכום ביטוח:
 2.10תכולת מתבן ו/או מערום (ללא שווי מבנה)
גבול אחריות למקרה ביטוח ולאתר עד .₪ 100,000

₪ 300

אתר נפרד יחשב כאשר קיים מרחק מינימאלי שאינו פחות מ  20מטר
האחד ממשנהו ו/או ממקום הימצאות חומרים דליקים אחרים כאשר
ההפרדה תהא על ידי מיגון "פס אש" וקיום התנאות "אש" ו/או "עבודה
בחום" כמפורט בתנאי הפוליסה.

2.11
2.12
2.13

2.13.1
2.13.2
2.14
2.15
2.16
.2.17
2.17.1
2.17.2
2.17.3
2.17.4
2.18

2.18.1
2.19
2.20
2.21

כמות מתבנים  /מערומים_______בסכום ביטוח כולל :
בורות תחמיץ  /מכרז מזון (למעט מלאי)
לייצור ושימוש עצמי בשטח של _______:
סכום ביטוח מלאי מרכז מזון לשימוש וייצור עצמי
(המאוחסן במבנים שבוטחו לעיל):
שטח מחופה של סככות רפתות ודירים וציודן
(למעט בעלי חיים ו/או תכולת מזון ו/או מערך חליבה  /רובוט
וציוד עזר נלווה)
סה"כ שטח סככות ___________
סככות רפת עם גג נפתח
שטח סככות גג נפתח___________ :
סככות רפת ו/או דיר לפי סכום ביטוח:
ציוד מכוני חליבה  /מערכות חליבה  /רובוט
בסכום ביטוח כולל על סך :
פרות חולבות (כולל מבכירות  +יבשות)
כמות ____________:
כמות ראשי בקר עגלות ו/או לפיטום בחצר המשק
(שאינם במרעה ו/או שלא בתחום משק)________ :ראש
כמות ראשי צאן במכלאות בחצר המשק
חולבות( _____:סמן :עזים  /כבשים)
פיטום______:
גדיים/שיות_______:
איילים  /תיישים________:
מבנה אורווה,
(למעט בעלי חיים  /ציוד רכיבה ו/או מזון בבעלי חיים).
שטח אורוות ___________
מבנה ארווה (ללא ציוד ו/או תכולה)
על בסיס סכום ביטוח:
ראשי סוסים ,כמות_______ :
בעלי חיים אחרים מסוג_________________:
(כפוף לאישור מראש של מבטח)
מכון רדייה (למעט מלאי או כוורות)
בשטח________:

₪ 3,500

%
%

מ"ר

₪ 1.50

₪

0.5%

₪

0.7%

מ"ר

₪ 5.00

₪

0.8%

₪ 400

מ"ר

₪ 2.00

₪ 800

מ"ר

₪ 4.50

₪

0.5%

₪

0.5%

₪ 9,000

ראש

₪ 22.00

₪ 5,000

ראש

₪ 18.00

₪ 2,000
₪ 1,200
₪ 800
₪ 4,000
₪ 400

ראש

₪ 30.00
₪ 22.00
₪ 18.00
₪ 50.00

מ"ר

₪ 2.00

₪

0.5%

₪ 10,000

ראש

₪ 200

₪

ראש

2.5%

מ"ר

₪ 10.00

₪ 3,000

בית איילון ביטוח :רח' אבא הלל סילבר  ,12רמת-גן  ,5250606ת.דwww.ayalon-ins.co.il mail@ayalon-ins.co.il 10957 .

3

Dummy Text

 2.21.1כוורות (כיסוי אש בלבד) ____________ Xיח'
 .2.22ראשי פיקוד למערכות השקיה שמעל  ₪ 10,000לראש (במלוא
סכום ביטוח) :
(בעת היותם פרושים בחלקות העיבוד ולמעט כיסוי גניבה)

₪ 1,000

יח'

₪ 15.00

₪

3.0%

 .3גידולי שדה (למעט גידולים מחופים) ,דמי ביטוח לדונם ע"פ גבול אחריות:
2,000
1,200
750
350
יח' שטח
גבול אחריות:
/ ₪ד'
/ ₪ד'
/ ₪ד'
/ ₪ד'
סוג גידול:
48.00
28.80
18.00
8.00
דונם
 3.1תבואות (כולל קש)
28.80
17.30
10.80
4.80
דונם
 3.2חציר על סוגיו
18.00
10.80
6.75
3.15
דונם
 3.3גידולים אחרים
(למעט כמפורט לעיל ולהלן)
 3.4גידולי ירקות :
דמי ביטוח עונתיים מחושבים בהתאמה לסיכון לתקופה  -אין לבטח ל"תקופה קצרה" !

אחר
תעריף %
2.40%
1.44%
0.90%
0.6%
סה"כ :

 .4מטע  /פרדס /כרם:
שטח בדונמים
חלקה
שאינה מניבה
4.1
4.1.1

חלקה
מניבה

סה"כ
שטח

הדרים
(פרדס)
0.35%

בית רשת
ערכו כחדש
(כיסוי אש בלבד)
למעט גידולים.

----

תעריף ב %
מטע
נשירים
סוב-טרופים
(מטע)
0.75%
0.25%

1.8%
מערכו

----

כרם או
מטע
דקלים
0.45%

דמי ביטוח
()₪

2.2%
מערכו

----

---חלקה שאינה הגיעה להנבה :גבול אחריות יחשב בשיעור  50%מגבול אחריות לחלקה מניבה.
כיסוי לבית רשת כולל החיפוי בחמש שנים הראשונות לקיומו (נזקי אש בלבד !).
הנחה בשיעור  40%בגין ביטול הכיסוי לאובדן יבול ושנטוע עתידיים
סה"כ :
(אין החזר פרמיה בעבור תקופה קצרה)!
תשומת לב המציע לאמצעים להקלת הסיכון הנדרשים בקשר עם הכיסוי לגידולי שדה ולמטעים כמפורט בפוליסה ,בין היתר בכל הקשור לדרישות לגבי ניקיון,
פסי הפרדה והדברת העשבייה .אי קיום אמצעים להקלת הסיכון אלה עלול לגרום להפחתה משמעותית או שלילה מלאה של תגמולי הביטוח בהתאם להוראות
סעיפים  18,19ו  21 -לחוק חוזה הביטוח.
השתתפות עצמית לפרק א':
 ,₪ 4,000בקשר עם נזקי ברק תחול השתתפות עצמית כפולה.
סיכון פריצה מינימום  ,₪ 6,000זדון  10%מהנזק מינימום ,₪ 8,000
"אש" במטעים  10%מהנזק מינימום ,₪ 3,500
טרף בעלי חיים מינימום  ₪ 6,000למקרה ביטוח ראשון ו  ₪ 12,000למקרה ביטוח שני.
באירוע גניבה (בתנאי שנרכשה הרחבה כמפורט מטה) 10% :מהנזק ולא פחות מ.₪ 8,000-
גבול אחריות המרבי לרכוש שבוטח בפרק א' לעיל מוגבל עד לסך ₪ 1,500,000
מתוך גבול האחריות האמור לעיל ,גבול אחריות לנזקי פריצה/זדון לא יעלה על  ₪ 150,000למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח (אלא אם אושר אחרת ובכתב
על ידי המבטח).
 .5הרחבות מיוחדות ליחידות משק (ובלבד כי בוטח רכוש משקי ליח' משק)
פרוט ההרחבה
רכוש במעבר
תוצרת חקלאית
בקירור
כיסוי "אש"  -בלבד
ע"פ תנאי פרק א'
כפוף לקיום מיגונים
גניבה
גניבת ציוד חקלאי נייח
מתחום
חצר המשק,
למעט כלי רכב
ו/או טרקטורים

גבול
אחריות
(ב )₪
65,000

למשק

למשק פעיל
כמות יחידות
 1יחידה

עלות ליחידה
₪ 450

למשק
לא פעיל
או תושב
ללא כיסוי !
ללא כיסוי !

50,000

למשק

____ יחידות

₪ 900

40,000

למשק

____ יחידות

₪ 600

________

30,000

למשק

____ יחידות

₪ 600

ללא כיסוי !

ללא כיסוי !

השתתפות עצמית

דמי ביטוח
₪

₪ 4,000
 10%מהנזק
ולא פחות מ ₪ 5,000
 10%מהנזק
מינימום ₪ 8,000
 10%מהנזק
מינימום ₪ 8,000
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מערכות פוטו וולטאיות המותקנות על גבי הרכוש שבוטח בפרק א'
(למעט על גבי מתבנים ו/או על גבי הקרקע) ,האם הינך מעוניין בהרחבה  :לא  כן ,
שווי מערכת  X ₪ ____________ :כמות מערכות = _____:סה"כ סכום ביטוח______________:
הרחב כיסוי פריצה (כפוף לקיום התנאות) ועד גבול הנקוב בנספח  :לא  כן
הביטוח בכפוף לתנאי הנספח הרלוונטי.
נזקי טבע

למעט יבולים ו/או בתי צמיחה או בתי רשת או
בעלי חיים שאינם במבנים שבוטחו לעיל

0.057%
במכפלת סכום הביטוח

אתר נפרד ייחשב מרחק שאינו עולה על קוטר
של  500מ"ר ,התוחם את כל האזור שניזוק או
כל יח' משק.

כפולה מהנהוגה לפרק א'
למעט אירוע נזקי טבע
ו/או רעידת אדמה
 5%מהנזק לא פחות
מ ₪ 10,000
ובהתאמה לשווי רכוש
ולאתר או לכל יח' משק.

רעידת אדמה  :לרכוש שבוטח לפרק א' (כהרחבה לביטוח נזקי טבע ) תעריף0.12% :
למעט יבולים ו/או בתי צמיחה או בתי רשת או בעלי חיים שאינם במבנים שבוטחו לעיל
השתתפות עצמית  10%מסכום הביטוח
טרור :רובד כיסוי מעל "מס רכוש" ועד  50%מסכום ו/או גבול האחריות לביטוח אך לא יותר מגבול אחריות בסך  ₪ 350,000למשק אשר
בוטח בכיסוי לאמור.
התחשיב לקביעת דמי הביטוח יחושב על מלוא סכום הביטוח.
סה"כ סכום ביטוח  /גבולות אחריות לחישוב דמי ביטוח ₪ _____________________ :תעריף_______% :
השתתפות עצמית 10% :מהנזק ,מינימום .₪ 8,000
 .6פרק ב' – ביטוח מבנה מגורים
תגמולי הביטוח בפרק זה יחושבו לפי ערך כינון.
תעריף
סכום ביטוח
אכלוס מבנה על ידי:
שטח מבנה (מ"ר)
(למעט ר .אדמה)
מבנה וצמודי מבנה
0.055%
.1
0.055%
.2
0.055%
.3
0.055%
.4
מבנה יביל ו/או עץ:
0.100%
* בכפוף לאישור מראש
מאת המבטח
כיסוי
ויתור
הנחה בגין
(
10%
פריצה  /גניבה
כמות יח' צימר:
סה"כ שטח:
יח' צימר בשווי (ראלי):
0.055%
במידה וצימר אינו משולב במבנה המגורים יש למלא טופס "צימרים" בנפרד בכפוף לתנאי פרק ב' .2
* ניתן לבחור באחת משתי החלופות לכיסוי נזקי מים:
תעריף  ₪ 400ליח' דיור
 .1כתב שרות לנזקי מים  /חברת שרות,
" .2שרברב פרטי" על פי תכנית איילון לדירות ,תעריף  ₪ 750ליח' דיור
* בביטוח צימרים יש לחשב חיוב אחד על כל ( 3או פחות) יח' צימר שבוטחו לעיל
הצהרה
מובהר בזאת כי בידי המציע זכות הבחירה לתיקון נזקי מים למבנה בין באמצעות שרברב פרטי ובין באמצעות ספק שירות
שמציע המבטח .ידוע למציע כי אם יבחר לתקן את הנזק באמצעות ספק השירות האמור ,תוגבל זכותו לבחור שרברב פרטי
בקרות מקרה ביטוח.
חתימת המציע____________________:
תעריף 0.10%
כיסוי לסיכון רעידת אדמה
סה"כ סכום ביטוח מבנה מגורים:
באם מבוטח מוותר על כיסוי לאמור חובה לצרף נספח  /כתב
ויתור לכיסוי
רעידת אדמה
למבנה :השתתפות עצמית
 5%  2% או 10% 
נא לסמן את ההשתתפות העצמית הרצויה
הרחב כיסוי טרור:
רובד כיסוי מעל "מס רכוש" ועד  50%מסכום ו/או גבול האחריות לביטוח אך לא יותר מגבול אחריות בסך  ₪ 350,000למבני
מגורים שבוטחו לעיל .למען הסר ספק מובהר בזאת כי גבול האחריות בגין פרק זה הינו חלק מגבול האחריות לפרק א' ואינו
גבול אחריות מצטבר.
התחשיב לקביעת דמי הביטוח יחושב על מלוא סכום הביטוח.
סה"כ סכום ביטוח  /גבולות אחריות
לחישוב דמי ביטוח ₪ __________________:תעריף___% :
השתתפות עצמית 10% :מהנזק ,מינימום .₪ 4,000
הצהרת המבוטח:
 *אינני מעוניין/ת בכיסוי רעידת אדמה למבנה * לכל הצעה יש לצרף "נספח רעידת אדמה" חתום ע"י המציע/ה.
 אינני מעוניין/ת בכיסוי לגניבה ,שוד ופריצה  למבנה
חתימת המציע/ה________________________ :
סה"כ דמי ביטוח לפרק ב':

דמי ביטוח (ש"ח)

)

הרחבה לפרק ב' (בתוספת פרמיה) – הרחבת בתים חדשים :האם הינך מעוניין בהרחבה זו?  כן  לא
לתשומת לבך :גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על  50%מסכומי הביטוח או על  ,₪ 400,000הנמוך מביניהם.
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 .7פרק ג' – ביטוח תכולת בית המגורים
תגמולי הביטוח בפרק זה יחושבו לפי ערך כינון.
שיעור הפרמיה
סכום ביטוח תכולה
שיוך תכולה על שם:
מתוכם תכשיטים בסך (ש"ח)
(למעט ר .אדמה)
לכל יח' דיור בנפרד ()₪
0.5%
.1
0.5%
.2
0.5%
.3
מבנה יביל ו/או עץ:
1.00%
* בכפוף לאישור מראש מעת
המבטח
כיסוי כולל כל הסיכונים לתכשיטים עד  10%מסכום הביטוח התכולה (לכל יח' דיור בנפרד)
סה"כ אורחים:
יח' צימר,
בכפוף לתנאי פרק ג' 3
 / ₪ 65אורח
בגבול אחריות לתכולת
המבוטח לאורח עד 14,000
( ₪שווי ראלי)
צימרים :להרחבת גבול אחריות תכולת צימרים יש לפנות לחתם.
סכום ביטוח התכולה כולל הרחבה לחפצי אורחים עד ( ₪ 5,000לפוליסה) למעט כיסוי גניבה  /פריצה  /שוד ל :כסף מזומן /
שטרות  /תכשיטים  /ניידים למיניהם (טלפון נייד" ,אי פון" ,מחשב וכו') .
%10
הנחה בגין ויתור כיסוי פריצה סה"כ סכום ביטוח:
 /גניבה
תעריף 0.10%
כיסוי לסיכון
באם מבוטח מוותר על כיסוי לאמור חובה לצרף נספח  /כתב ויתור לכיסוי.
רעידת אדמה,
סה"כ סכום ביטוח תכולה:
לתכולה :השתתפות עצמית
רעידת אדמה
10%  5%  2% 
נא לסמן את ההשתתפות
העצמית הרצויה
הצהרת המבוטח:
* אינני מעוניין/ת בכיסוי רעידת אדמה
* לכל הצעה לביטוח דירה יש לצרף "נספח רעידת אדמה" חתום ע"י המציע/ה.
חתימת המציע/ה________________:
 אינני מעוניין/ת בכיסוי לגניבה ,שוד ופריצה  לתכולה

דמי ביטוח (ש"ח)

(

)

 7.1ביטוח כל הסיכונים לתכשיטים (ו/או כלי כסף):
רצופה בזה הערכה מיום ______________ ע"ס ____________ ₪
כל הסיכונים לתכשיטים (שמעל  10%מהתכולה) _________ X 4.5% ₪
אחריות המבטח לא תעלה על המצוין בהערכת המעריך ובתנאי כי הסעיף נרשם במפורש ברשימה ,כיסוי לכל דירה יבוצע בנפרד.
השתתפות עצמית לפרק ב' (מבנה) ו/או ג' (תכולה) ₪ 500 :לתובע.
בגין כתב שרות לנזקי מים . ₪ 750
(בגין נזקי מים בכיסוי "שרברב פרטי"  0.1%מסכום הביטוח לא פחות מ ) ₪ 750
נא פרוט אמצעי המיגון בדירות מגורים______________________________________________________________________________ :
 .8חבות צד שלישי
חבות מבוטח בהיותו בעל יח' דיור למגורים (סעיף תכולה) שבוטחו לעיל תנאי פרק ג' 2
ועד גבול אחריות  ₪ 500,000למקרה ולתקופת הביטוח (כחלק מגבול האחריות הכולל לפרק זה).
באם מבוקש גבול אחריות אחר ,נא לציינו ________________  ,₪יש לפנות לקבלת אישור המבטח.
חבות בהיות מבוטח בעל למשק חקלאי :
(בתנאי כי רכוש משקי בוטח במפורש בפרק א')  -פרק ד',
גבול אחריות למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח:
למשק פעיל₪ 1,200,000 :
למשק לא פעיל או תושב  ₪ 500,000:באם מבוקש גבול אחריות אחר ,נא לציינו ________________  , ₪יש לפנות לקבלת אישור המבטח.
(ניתן להרחיב גבול אחריות משק פעיל בלבד ובתוספת דמי ביטוח – יש לפנות למח' חקלאית)
עלות ליחידה
כמות היחידות
מהות היחידות ,הפעילות  /עיסוק
חבות יח' "משק פעיל" מפעילות משק חקלאי
 8.1אחריות משק חבר מושב כלפי צד שלישי
₪ 750
(למעט עסקית  /מסחרית) ובתנאי שבוטח
על כל יח' משק פעיל
רכוש המשק בפרק א'
חבות משק לא פעיל:
₪ 350
החבות אינה כוללת כיסוי מפעילות כלשהי
על כל יח' משק
(למעט כבעלי שטח ו/או רכוש) אלא אם
"לא פעיל"
הורחבה במפורש
תושב ללא משק חקלאי
₪ 150
ובתנאי שבוטח מבנה דירת המגורים:
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 8.2הרחב חבות בגין הפעלת מכוורת
8.3

8.4

8.5

8.6

הרחב חבות מרעיית עדרים
השתתפות עצמית:
 10%מהנזק מינימום  ₪ 10,000לתובע.
הרחב חבות מריסוס (עצמי)
בשטחי המשק שבאחריותו.
השתתפות עצמית 15% :מהנזק
מינימום  ₪ 25,000למקרה ביטוח ראשון,
מינימום  ₪ 35,000למקרה ביטוח שני ואילך.
הרחב חבות בקשר לפעילות עם סוסים ואו
פנסיון סוסים בגבול אחריות ₪ 500,000
למעט חבות בעלי סוסי הפנסיון.
השתתפות עצמית ₪ 10,000 :לתובע.
הרחב חבות בגין הפעלת צימרים
השתתפות עצמית ₪ 2,000 :לתובע
ולא יותר מ  ₪ 6,000למקרה ביטוח.
בקשר עם הרעלת מזון המוגש בחדרי
אירוח תחול כפל השתתפות עצמית.
הרחב חבות מבוטח מהשכרת מחסנים או
פעילות עסקית (שבוטחה בפרק א')

עד גבול ₪ 500,000
כחלק מגבול האחריות הכולל לפרק זה.
עד גבול ₪ 300,000
כחלק מגבול האחריות הכולל לפרק זה.

₪ 1,400
₪ 1,400

עד גבול ₪ 250,000
כחלק מגבול האחריות הכולל לפרק זה.
₪ 1,400

לתמחור  /תעריף יש לפנות לחתם בפרוט כמות הסוסים :
(ומהות הפעילות).
תעריף לסוס/ה:
גבול אחריות עד  ₪ 1,200,000ליח' משק כחלק מגבול
האחריות הכולל לפרק זה.
כמות אורחים מקס' "בו זמנית"X _________ :

 ₪ 35לאורח

עד גבול ₪ 1,000,000
8.7
כחלק מגבול האחריות הכולל לפרק זה.
(למען הסר ספק – מוחרגת חבות שוכרים)
 8.8חבות המוצר בגין הכנת מזון במרכז מזון לבעלי חיים בייצור ושימוש עצמי על בסיס הגשת
התביעה לראשונה בתקופת הביטוח
תעריף :%
מחזור שנתי ב :₪
0.30%
או
 8.8.1עבור גבול אחריות למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ₪ 600,000
או
0.36%
 8.8.2עבור גבול אחריות למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ₪ 1,000,000
או
0.42%
 8.8.3עבור גבול אחריות למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ₪ 1,200,000
גבול האחריות לעיל הינו כחלק מגבול אחריות לפרק חבות צד ג' ואינו נוסף עליו.
השתתפות עצמית ייחודית לסעיפי  10% – 8.8מהנזק מינימום  ₪ 20,000לתובע.
הכיסוי ייכנס לתוקפו לאחר קבלת תנאים ייחודים ואמצעים להקלת הסיכון בקשר עם אחזקה וחיסון בעלי החיים (בנוגדני בוטוליזם)
הכיסוי אינו כולל חבות בקשר עם  P.C.Bו/או בקשר עם מחלות הקשורות במח ספוגי (.)B.S.Eו/או בקשר עם דיוקסין ,או בקשר עם אנטיביוטיקה ,אלא אם
נוספה על פי מרשם וטרינר ולאותה מנת מזון (פרטנית).
₪ 1,400

 .9חבות מעבידים – פרק ה' :
 9.1חבות מעבידים לעובדי משק המבוטח עד 3
עובדים.

למשקים פעילים (בלבד),

 9.2חבות מבוטח בגין עובדים זמניים ו/או עובדי
קבלן עד  3חודשים לשנה במשק פעיל
בלבד.
(אין החזר פרמיה לתקופה קצרה)
למען הסר ספק מובהר בזאת כי בהרחבה
זו מכוסה חבות המבוטח ולא חבות קבלני
המשנה

₪ 500
ליחידת משק
סה"כ עובדים:

 9.3עובדים במשק פעיל:
(נוספים מעל  3לכל יח' משק)

כמות עובדים נוספים מעל :3

 9.4עובדי משק בית "לא פעיל"
או ליח' תושב ללא משק חקלאי.

עד  3עובדים עובדי "משק בית"
ללא עובדי משק חקלאי.

 9.5עובדי שטחים ,באם הינכם מעסיקים עובדי שטחים נא לציין כמותם :

₪ 120
לכל עובד

 ₪ 180לעובד
₪ 120
 ₪ 350לעובד

האם נדרשת הרחבת כיסוי לאירועים או התדיינות בצפון אמריקה (ארה"ב או קנדה)?  כן  לא
גבול אחריות לעובד (ישראלי או זר שלגביהם קיימת חובת תשלום ביטוח לאומי) ₪ 6,000,000 :לתובע אך לא יותר מ  ₪ 20,000,000למקרה ביטוח ולתקופת
הביטוח .לגבי עובדי שטחים שלגביהם לא תוכר חבות המוסד לביטוח לאומי :יוגבל גבול האחריות לכדי עד  ₪ 600,000למקרה ביטוח  /תובע.
השתתפות עצמית:
לפרק ד' חבות צד שלישי ולפרק ה' חבות מעבידים ₪ 7,200 :לתובע למעט חבות בקשר עם עובדים (כגון עובדי שטחים) שלגביהם לא תוכר חבות המוסד
לביטוח לאומי שאז תחול השתתפות עצמית על סך  ₪ 20,000לתובע ,אלא אם צוין אחרת.
חבות צד שלישי ו/או מעבידים שקימת לגביהם חבות הביטוח הלאומי בגין עיסוקם בקשר עם דירת מגורים ו/או עובדי "משק בית" תהא ₪ 500 :לתובע.
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Dummy Text

 .10פרק ו'  -שבר מכני
 10.1הרחב כיסוי לציוד אשר בוטח "אש" בפרק א' לעיל ,בתמורה לדמי ביטוח נוספים בהתאם לתנאים כמפורט בנספח שבר מכני (המצ"ב)
על בסיס שווי ציוד ערכו כ "חדש" .
פרוט הציוד המבוקש לביטוח _______________________ /
סה"כ שווי ציוד לפרק זה ,₪ ___________ = ₪ ________ + ₪_________ :תעריף1.2% :
 10.2השתתפות עצמית לפרק ו'  2.5%משווי לביטוח של כל פריט ניזוק אך לא פחות מ.₪ 5,000-
בארות מים ו/או משאבות :כיסוי לא יחול לאחר גיל  01שנים או לאחר  7שנים מיום שיפוצה היסודי
 .11פרק ז' – קלקול סחורה משבר מכני :רובד נוסף מעל הכיסוי הניתן לסיכונים המבוטחים בפרק א'
בכפוף לרכישת כיסוי ש.מכני למערך
תעריף
תוצרת חקלאית
הקירור !
₪ 1,500
50,000
בקירור
הרחב מתייחס לתוצרת מייצור עצמי,
לכל יח' קירור
בכפוף לסקר וידוא מיגונים.

השתתפות עצמית:
 1ֵ 0%מהנזק
ולא פחות מ ₪ 5,000

_______

_______

 .12פרק ח'  -ציוד אלקטרוני
 12.1הרחב כיסוי לציוד אשר בוטח "אש" בפרק א' לעיל ,בתמורה לדמי ביטוח נוספים בהתאם לתנאי הפוליסה.
בסיס שווי ציוד :ערכו כ"חדש" .
פרוט הציוד המבוקש לביטוח _________________________ /
סה"כ שווי ציוד לפרק זה ,₪ ___________ = ₪ ________ + ₪_________ :תעריף2.0% :
השתתפות עצמית לפרק ח' %5 :משווי לביטוח של כל פריט ניזוק אך לא פחות מ ₪ 000,5-למקרה ביטוח ,למעט בקשר עם נזקי ברק
ו/או נזקי טבע ,שבמקרה זה תהיה ההשתתפות העצמית  %01מהנזק אך לא פחות מ  ₪ 000,21למקרה ביטוח.

12.2

 .13פרק ט' – (כל הסיכונים כספים) ביטוח כספי המבוטח בקשר עם עיסוק החקלאי שבוטח לעיל :
כיסוי על בסיס "נזק ראשון".
מתוכם מזומנים
סה"כ גבול אחריות
₪ 8,000
₪ 30,000
 13.1עבור גבול אחריות למקרה ביטוח ולתקופה
השתתפות עצמית 10%:מהנזק מינימום  ₪ 3,000למקרה ביטוח.

דמי ביטוח
₪ 1,000

_______

_______

 .14הנחות בהתאמה לניסיון תביעות "לחבר מושב" ו/או תושב:
 14.1הנחת העדר תביעות בגין נזקים בשנה הראשונה שאינם עולים על  30%סך דמי הביטוח תוענק הנחה בשיעור 5% :
* הנחה זו לא תחול על סעיפי כיסוי לסיכוני נזקי טבע ו/או רעידת אדמה !
 14.2הנחת העדר תביעות בגין נזקים בשנה השנייה ואילך שאינם עולים על  30%מסך דמי הביטוח תוענק הנחה נוספת (לאחר הפחתת סך
ההנחה הקודמת) .בשיעור 15%
* הנחה זו לא תחול על סעיפי כיסוי לסיכוני נזקי טבע ו/או רעידת אדמה !
 14.3הנחה ייחודית בביטוח כקולקטיב( ,לאחר אישור בכתב על ידי המבטח) בשיעור___________ % :
* הנחה זו לא תחול על סעיפי כיסוי לסיכוני נזקי טבע ו/או רעידת אדמה !
 .15הצהרת המבוטח
הננו מבקשים בזאת לערוך את הביטוח בהתאם לנתונים ,לגבולות האחריות וההשתתפויות העצמיות המופרטים לעיל ובנספחים .אנו מסכימים ,מצהירים בזה
ומתחייבים כי:
כל התשובות ,כמפורט בהצעה זו ,הינן מלאות וכנות.
.1
לא הסתרתי/נו עובדות או פרטים כלשהם בידיעה שהם עניין מהותי ,שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את החוזה בכלל או בתנאים
.2
שבו.
מוסכם בזאת כי הצעה זו תהווה בסיס לחוזה הביטוח ביני לבין איילון חברה לביטוח בע"מ ("המבטח").
.3
אני/אנו מתחייב/ים לנקוט בכל הצעדים הסבירים לשם הבטחת הרכוש העומד לביטוח.
.4
הרשות בידי המבטח להחליט על קבלת ההצעה או דחייתה או קבלתה בתנאים.
.5
ידוע לנו שחוזה הביטוח נכנס לתוקפו רק אם תאושר הצעה זו על ידי המבטח.
6
הנני/ו מתחייב/ים כי נקיים את תנאי הפוליסה ונשלם את הפרמיה במלואה.
.7
אני/נו מצהיר/ים בזאת ,כי המידע המבוקש נמסר מרצוני/ננו ובהסכמתי/נו ,וידוע לי/נו כי הוא נחוץ למבטח לצורך הוצאת פוליסה ,גביית תשלומים בגינה,
.8
תשלום תגמולי ביטוח וביצוע פעולות נלוות .אני/ו מסכים/ים כי המידע שנמסר על ידי ,יועבר לגורמים מטעמו של המבטח לשם מתן שירותי ביטוח ,וכן
לבנק לצורך גביית תשלומים .האמור לעיל יחול גם לגבי מידע שאמסור למבטח בעתיד ,בקשר עם שירותי ביטוח.
אנו מאשרים כי קראנו את התנאים בהצעה זו ואנו מסכימים להם.
.9
שעת החתימה

תאריך

חתימת המציע

סה"כ לתשלום במזומן (ברוטו):
 2.2%דמי אשראי :
תאריך

שם המבוטח

חתימת המבוטח

סה"כ ל תשלום (כולל אשראי):
בכפוף לדמי ביטוח מינימלים בסך ₪ 1,500

לתשומת לב המציע – אחריות המבטח אינה מתחילה אלא רק לאחר קבלת הצעת מחיר מסודרת בכתב מהמבטח והסכמת המבוטח בכתב לקבלה.
שם הסוכן/סוכנות

מספר הסוכן

מס' קולקטיב

בית איילון ביטוח :רח' אבא הלל סילבר  ,12רמת-גן  ,5250606ת.דwww.ayalon-ins.co.il mail@ayalon-ins.co.il 10957 .

8

Dummy Text

הודעה והסכמה לפי סעיף  11לחוק הגנת הפרטיות (דיוור ישיר) – סעיף שאינו חובה ,לבחירת המבוטח
 .1הנני מסכים כי הפרטים והנתונים אודותיי ישמשו את המבטח ו/או תאגידים מקבוצת איילון (להלן" :איילון") לצורך יצירת קשר להצעה לרכישה ו/או שיווק של
תוכניות ,כיסויים ביטוחיים ו/או מוצרים או שירותים פיננסיים ו/או אחרים מטעם איילון ולצורך עיבודים סטטיסטיים ,פילוח ומיקוד שיווקי ולמטרות שיפור
השירות והטיפול בתביעות ,וזאת אף באמצעות העברתו של המידע למטרות אלה לצדדים שלישיים הפועלים בשמה או מטעמה של איילון בעניינים אלה.
 .2הנני מסכים כי תכנים שיווקיים מהגורמים האמורים יועברו אלי בדרך של דיוור ,לרבות דיוור ישיר או שירותי דיוור ישיר או בדרך אחרת ,לרבות באמצעות
פקסימיליה ,מערכת חיוג אוטומאטי ,הודעה אלקטרונית ,הודעת מסר קצר ( ,)SMSכל אמצעי תקשורת אחר ,שיתוף קבצים וכל דרך אחרת.
 .3ידוע לי כי בכל עת אני רשאי לבקש מהמבטח בכתב או בהודעה לכתובת האינטרנט mail@ayalon-ins.co.il :כי הנני מעוניין לחזור בי מהסכמתי זו
ולהסירני מרשימת התפוצה..
תאריך ושעה

חתימת המועמד לביטוח

הודעה והסכמה למסירת מידע אישי בכפוף לתיקון מספר  40לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשס"ח –  - 2008סעיף שאינו חובה ,לבחירת המבוטח
 .1הנני מאשר כי מהידע והנתונים וכל עדכון שלהם שמסרתי ושאמסור ,לרבות באמצעות אתר האינטרנט של המבטח ,נמסר בהסכמתי וברצוני המלא וכי
הנני מסכים ,שמידע ונתונים אלה ישמשו את המבטח ,ו/או תאגידים מקבוצת איילון (להלן" :איילון") בכפוף לכל דין ,כמאגר מידע לדיוור ישיר וליצירת קשר
להצעה לרכישה ו/או שיווק של תוכניות ,כיסויים ביטוחיים ו/או מוצרים או שירותים פיננסיים ו/או אחרים מטעם איילון לצורך עיבודים סטטיסטיים ,פילוח
ומיקוד שיווקי ולמטרות שיפור השירות והטיפול בתביעות ,וזאת אף באמצעות העברתו של המידע למטרות אלה לצדדים שלישיים הפועלים בשמה או
מטעמה של איילון בעניינים אלה.
 .2אני מסכים כי מידע ,כאמור ,ישוגר אלי אף באמצעות דיוור ,לרבות דיוור ישיר או שירותי דיוור ישיר או בדרך אחרת ,פקסימיליה ,מערכת חיוג אוטומאטי,
הודעה אלקטרונית ,הודעת מסר קצר ( ,)SMSכל אמצעי תקשורת אחר ,שיתוף קבצים וכל דרך אחרת.
 .3אם לא אהיה מעוניין במידע או בפנייה ,כאמור ,ידוע לי כי הנני רשאי בכל עת להודיע למבטח בכתב או בהודעה לכתובת האינטרנטmail@ayalon-ins.co.il :
כי הנני מעוניין לחזור בי מהסכמתי זו ולהסירני מרשימת התפוצה.
תאריך ושעה

חתימת המועמד לביטוח
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נספח רעידת אדמה
בקשה לשינוי כיסוי רעידת אדמה וצונאמי בפוליסת ביטוח דירה – במשק חקלאי
בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן) ,התשמ"ו 1986 -
פרטי המבוטח והפוליסה
שם המבוטח

מספר הפוליסה לביטוח משק

מס' ת.ז.

כתובת המבוטח

פרטי הבקשה
 .1הפוליסה הנ"ל מכסה סיכון של רעידת אדמה .אבקש לבטל/לא לכלול את הכיסוי לרעידת אדמה ,כמפורט להלן,
וזאת החל מתאריך ______________/_______/
 .2על פי הפוליסה הנ"ל ,שיעור השתתפות העצמית בנזקי רעידת אדמה הוא  10%מסכום הביטוח ,אבקש לשנות סעיף זה בפוליסה ,כמפורט להלן,
וזאת החל מתאריך ______________ /______ /
 להקטין
את שיעור ההשתתפות העצמית לנזקי רעידת אדמה ו/או צונאמי ל5%  :-
ולחייבני בתמורה בדמי ביטוח מוגדלים על -פי התעריף שלהלן:
שיעור ההשתתפות העצמית

שיעור הפרמיה מסכום הביטוח

10%

0.1%

5%

0.15%

2%

0.35%

 2%מסכום הביטוח

הוראה זו חלה לגבי:
 מבנה הדירה
 תכולת הדירה
 מבנה הדירה ותכולת הדירה
 לבטל/לא לכלול
את הכיסוי לרעידת אדמה ובכך לא תכסה הפוליסה נזקים שסיבתם רעידת אדמה
הוראה זו חלה לגבי:
 מבנה ותכולה
 תכולת הדירה
 מבנה הדירה
בהתאם לתקנה 5א לתקנות הפיקוח הנ"ל ,אם לא ויתר המבוטח על הכיסוי ולא בחר בהשתתפות עצמית מוקטנת ,תכסה הפוליסה סיכון של רעידת אדמה ברמת
ההשתתפות העצמית הגבוהה ביותר שאושרה למבטח.

תאריך

שם המבוטח

חתימה
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