הצעה לביטוח צימרים – ענף 360
)מהדורת (2018
הביטוח יכנס לתוקפו רק לאחר אישור ההצעה בכתב ע"י איילון חברה לביטוח בע"מ.
אין במילוי הצעה זו משום הכרה בקיום כיסוי ביטוחי(
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 "הכול בה" לביטוח חבר מושב – מהדורת  2018אלא אם צוין במפורש אחרת .כל הסכומים
בהצעה זו הינם ב  ,₪אלא אם צוין במפורש אחרת.
שם אגודה/מושב

ח.פ.

מס' טלפון

מס' טלפון נייד

שם בעלי הצימרים המבוטחים

לכל יח' משק יצורף טופס הצעה נפרד
כתובת דואר אלקטרוני של המציע

ת.ז/.ח.פ.

תקופת ביטוח החל מיום _____________ :ועד ליום_____________ :

כתובת

סוכן:

מיקוד

מיקום הצימרים:

בקשה זו מהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה "הכל-בה" לחבר מושב הנהוגה בחברתנו.
הפרטים והתנאים בהצעה זו כפופים לתנאים האמורים בפוליסה הנ"ל בהתאם לפרקים שנבחרו ואשר בגינם שולמו דמי ביטוח .ביטוח צימרים ייעשה באחת מדרכים
אלה:
מסגרת משק פעיל:
כאשר קיימת פעילות חקלאית ונדרש כיסוי בגין חבויות גם לתחום המשק ,אזי יש למלא במקביל את טופסי הצעה לענף .360
או
מסגרת משק "לא פעיל":
כאשר לא קיימת פעילות משקית נוספת מעבר לצימרים – יינתן כיסוי חבויות צד שלישי בגין פעילות הצימרים בלבד.
בפוליסה זו ניתן לבטח גם דירות מגורים ותכולתם ורכוש משקי נוסף כמשק "לא פעיל" – על המעוניין בכך למלא את טופס ההצעה לחבר מושב ולהעבירו לחיתום.
א .רכוש כללי  /משקי ו/או מחסנים או משרד הקבלה יבוטח בפרק א' לפוליסה )מבנים ו/או תכולתם( ,ע"פ מ"ר ,כנהוג בחיתום לפרק א' לפוליסה זו .כאשר מבוטח "משק
פעיל" ונדרש כיסוי גם לרכוש כללי של המשק ,כל הרכוש הנוסף ירשם ע"ג טופס ההצעה "הכל-בה" לחבר מושב ואין די בהצעה זו.
ב .מבנה הצימר :יבוטח בפרק ב' לפוליסה על בסיס תעריף דירות מגורים ,כולל ההרחבות בהתאם לצורך ,ובכפוף לתנאי הפוליסה המתייחסים לכיסוי זה )כיסוי על בסיס
שווי ראלי(.
ג .תכולת הצימר :תבוטח על בסיס מספר אורחים )פרק ג' ) .(3כיסוי על בסיס שווי ראלי(
גבול האחריות הינו עד  ₪ 14,000לכל אורח/ת ,לצורך התחשיב "אורח/ת" הינם ,כל אדם מגיל  14ומעלה.
ד .חבויות צד שלישי  :הכיסוי יורחב לפעילות הכוללת אירוח בצימרים בגבול אחריות של עד  ₪ 1,200,000למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח לכל יח' משק אשר בוטחה
במפורש )כמפורט ברשימה לביטוח(.
הסעיף האמור יחול בנוסף ובמקביל לפעילות המשקית )במידה ויבוטח כמשק חקלאי פעיל(.
דמי הביטוח לחבות כלפי צד שלישי יחושבו על בסיס כמות האורחים הכללית במשק זה )על פי מספר האורחים כמפורט בסעיף תכולת צימרים(:
סעיף זה אינו כולל חבויות בגין שימוש בבריכת שחייה ו/או ג'קוזי המיועד והמותאם לשימוש בו זמנית של  3אורחים ומעלה ,אלא אם הורחב הכיסוי בתוספת דמי
ביטוח וזאת כאשר האירוח בצימרים כולל בריכת שחיה ו/או ג'קוזי מרכזי.
השתתפות עצמית לפרק ד'  ,צד שלישי בגין חבויות כלפי אורחי הצימר ₪ 2,000 :לתובע ולא יותר מ  ₪ 6,000למקרה ביטוח.
במקרה של חבות כתוצאה מהרעלת מזון תחול כפל השתתפות עצמית לתובע .
ה .חבות מעבידים )פרק ה'(  :כיסוי בגין רשלנות כלפי עובדים בגבול אחריות של עד  ₪ 6,000,000למקרה ביטוח ועד  ₪ 20,000,000לתקופת הביטוח ,בכפוף לתנאי
פרק חבות מעבידים – ובתנאי שיבוטחו עובדים ישראלים ו/או עובדים זרים המדווחים ע"פ חוק ביטוח לאומי.
ו .הרחב בגין אובדן הכנסה :אובדן הכנסה בגין מקרה ביטוח המכוסה בתנאי הביטוח בהשתתפות עצמית  7ימים.
בתנאי כי ההכנסה הצפויה מעיסוק בהשכרת צימרים אינה עולה על סך  25%מההכנסה המדווחת בתקופה המקבילה בשנתיים שקדמו למקרה הביטוח האמור,
בממוצע.
ז .הרחב בגין חפצי אורחים בצימר )הרחבה ללא תוספת תשלום( בגבול אחריות עד  ₪ 5,000לפוליסה.
הכיסוי יחול בתנאי "מקיף" בלבד ,כאשר גבול אחריות כולל כחלק משווי תכולת הצימר,
בכפוף לתנאי פרק ג'  3לפוליסה.
כיסוי פריצה  /גניבה אינו כולל:
תכשיטים ושעונים  /כסף מזומן  /כלי נשק  /מחשב כף יד ו/או נייד ו/או טלפון נייד.
השתתפות עצמית להרחבה זו. ₪ 1,800 :
ח .טבלת הכיסויים המבוקשים עבור משק "שאינו פעיל":
)כאשר המשק פעיל ימולאו שאר הפרטים ע"ג טופס ההצעה "הכל-בה" לחבר מושב(.
02.2018
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Dummy Text

הכיסויים המבוקשים:
פרק ב'  – 2מבני הצימר
)סעיף חובה  /בסיס ביטוח(
הרחב כתב שרות על בסיס הסכם שרות
הנהוג עם המבטח לתקופה זו

סכומי ביטוח  /כמות  /יח'
גבול אחריות₪ 140,000 :
לכל יח' צימר,
כמות צימריםX ____:
סה"כ
סמן כיסוי רצוי
כמות צמרים
כ.שרות נזקי מים
לחלק ב3 :

פרק ג'  – 3תכולת צימרים
כולל חפצי אורחים
עד ₪ 5,000 :לפוליסה .
פרק ד' – צד שלישי *

עלות ליח'

עלות סעיף

/ ₪ 300יח'

₪ 280 X
/ ₪ 100אורח

סה"כ כמות
אורחים X

שיפוי בגין אובדן הכנסה,
בביטוח כמשק פעיל תוענק הנחה בשיעור של  ₪ 20לאורח בגין כפל חיוב חבות צד ג'
בחתימת מבוטח יחול זיכוי בסך
ויתור כיסוי  -רעידת אדמה
 1-3עובדים
פרק ה' – חבות מעבידים
עובדים
)מתייחס למשק שאינו פעיל(
)שמעבר ל 3
עובדים(

 / ₪ 30אורח
 / ₪ 15אורח
 ₪ 140לצימר
₪ 350

)
)

((-

הערות
פרט  -מבנה עשוי מעץ  /בלוקים  /אחר:
_________________________
)מדרג( :
כל  3יח' צימר או פחות יתומחרו על פי יח'
חיוב אחת )לעגל כלפי מעלה(
)ניתן להעניק הנחה משותפת(
ניתן להרחיב גבול האחריות
בתוספת עלות יחסית להרחבה.
* תוספת דמי ביטוח בגין הרחבה בקשר
עם כיסוי לבריכה ו/או ג'קוזי )"מרכזי"(.
עד  ₪ 1,000לצימר ועד  3חודשי שיפוי.
> X ₪ 20 -כמות אורחים
חתימת מבוטח:
עובדי משק ו/או בקשר עם צימרים
)עובדים בענף שבוטח בפרק רכוש(

₪ 100X

הנחות )כולל העדר תביעות( עד מקסימום ,כפוף לדמי ביטוח מינימום*:
 ₪ 450לצימר ברמה  ₪ 600 ,Cלצימר ברמה ,B
 ₪ 750לצימר ברמה A
הכיסוי יחול רק בגין הפרקים הכוללים את כל הפרטים ודמי ביטוח וע"פ טבלה זו )הפקה תהא בקולקטיב  ,(436הנוסח הקובע הינו נוסח הפוליסה.
* רמות צימרים יקבעו בהתאם למדרג "רמת צימר" – כמפורט בנספח המצורף.
)עד(
- 30%

)

(-

הנחות יוענקו לבעלי צימרים שבוטחו ואשר
לא הגישו תביעות בשלוש שנים אחרונות.

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
דחו את הצעת הביטוח?
האם ב  7 -השנים האחרונות:
 לא  כן
או ביטלו את הביטוח?
 לא  כן
או סרבו לקבל את חידושו?
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

סכום ששולם/נתבע

תאריך האירוע

אלו אמצעי הגנה ננקטו לאחר הנזק? _________________________________________________________________________________________
הערות המציע________________________________________________________________________________________________________ :
הכיסוי ייכנס לתוקפו אך ורק לאחר אישור בכתב מאת המבטחת .השומרת לעצמה הזכות לביצוע סקר מקדים ,במידה ולאחר הסקר יחליט המבוטח שלא לבטח
הרכוש האמור – יחויב המבוטח בעלויות הסקר.
הצהרת המבוטח
הננו מבקשים בזאת לערוך את הביטוח בהתאם לנתונים ,לגבולות האחריות וההשתתפויות העצמיות המופרטים לעיל ובנספחים .אנו מסכימים ,מצהירים בזה ומתחייבים כי:
 .1כל התשובות ,כמפורט בהצעה זו ,הינן מלאות וכנות.
 .2לא 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 שבו.
 .3מוסכם בזאת כי הצעה זו תהווה בסיס לחוזה הביטוח ביני לבין איילון חברה לביטוח בע"מ )"המבטח"(.
 .4אני/אנו מתחייב/ים לנקוט בכל הצעדים הסבירים לשם הבטחת הרכוש העומד לביטוח.
 .5הרשות בידי המבטח להחליט על קבלת ההצעה או דחייתה או קבלתה בתנאים.
 .6ידוע לנו שחוזה הביטוח נכנס לתוקפו רק אם תאושר הצעה זו על ידי המבטח.
 .7הנני/ו מתחייב/ים כי נקיים את תנאי הפוליסה ונשלם את הפרמיה במלואה.
 .8אני/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 ,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.
 .9אנו מאשרים כי קראנו את התנאים ואנו מסכימים להם.
תאריך
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Dummy Text

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 ₪ 1,200

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 האינטרנט mail@ayalon-ins.co.il :כי הנני
מעוניין לחזור בי מהסכמתי זו ולהסירני מרשימת התפוצה.
תאריך ושעה
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Dummy Text

נספח אמצעים להקלת הסיכון המהווה חלק בלתי נפרד מטופס ההצעה )נספח צימרים(

רכוש צימרים:
תנאי לכיסוי נזקי אש:
מוסכם ומוצהר בזאת כי הכיסוי בגין נזקי אש יינתן על סמך ההנחה כי המבוטח מכיר ומקיים את האמצעים להקלת הסיכון בדבר כיסוי
זה ,המפורטים להלן:
 .1בצימר העשוי ו/או המצופה עץ תהיה קיימת מערכת גילוי והתראה לכיבוי אש אוטו' פעילה ותקינה.
 .2על מערכות החשמל להיות מותקנות ומאושרת בכתב ע"י חשמלאי מוסמך ,כאשר לוח חשמל מותקן בארון סגור ותקני.
 .3כאשר למבוטח קיימים מעל  3צימרים באותו מקום ו/או בסמוך – קיימת חובת התקנת עמדת כיבוי אש בארון מתכת תקני ,הכוללת צינור
חסין אש ורכיבים תואמים )וצינור הזנת מים( בקוטר " 2לפחות ,המגיעים והמכסים את כל שטחי הצימרים.
 .4סביב לחדרי הצימרים יש לשמור על סביבה נקייה מעשביה ומחומרים דליקים בהיקף ורוחב של  10מטר לפחות.
)אלא אם התקבלו הנחיות אחרות הסותרות האמור כמפורט בסקר מטעם המבטחת ואישורה בכתב לאמור(.
חבויות בריכת שחיה ו/או ג'אקוזי מרכזי:
הכיסוי בגין חבויות צד שלישי בקשר עם בריכת שחיה ו/או ג'קוזי מרכזי )לשימוש אורחי הצימר בלבד(:
ניתן על סמך ההנחה כי המבוטח פועל בהתאם לכל תקנה ו/או דין בנושא הפעלת בריכת שחיה
אמצעים להקלת הסיכון בגין חבות המבוטח כאמור:
 .1על מתחם בריכת השחייה ו/או הג'קוזי להיות מגודר כולל כניסה ויציאה מבוקרת .חל איסור הכנסת בקבוקי זכוכיות ו/או פחיות שתייה
למתחם הרחצה.
 .2סביב בריכת השחייה ו/או הג'קוזי יותקנו משטחים מונעי החלקה .חל איסור כניסה למתחם בריכת השחייה ללא נוכחות מבוגר לילדים
שטרם מלאו להם  10שנים ו/או למי שאינו יודע לשחות.
 .3בקרבה מיידית למתחם הבריכה ו/או הג'קוזי יש להחזיק בתיק עזרה ראשונה וטלפון זמין במקום בולט לעין.
אי קיום האמצעים להקלת הסיכון כאמור עלול לגרום להפחתה משמעותית או שלילה מלאה של תגמולי הביטוח בהתאם להוראות
סעיפים  18,19ו  21 -לחוק חוזה הביטוח.

מדרג צימרים
דרוג A

יח' צימר
בשטח שמעל  36מ"ר
כיחידה עצמאית
שאינה חלק ממבנה אחר

הכוללת פינת אוכל ,חדר שינה  +סדינים ,שמיכות ,מגבות ,מערכת קול
,מערכת ישיבה הכולל ספה ,מיטה זוגית ,שרות כביסה ,מיני סלון כולל ג'קוזי
)מעל  3איש( בחדר או בסמוך לו  /במשק המבוטח.

דרוג B

יח' צימר
בשטח שבין מ"ר  30ל  36מ"ר,
כיחידה עצמאית שאינה חלק ממבנה אחר או
המשולבת עם מבנה מגורים בכניסות נפרדות

הכוללת פינת אוכל ,חדר שינה  +סדינים ,שמיכות ,מגבות ,מערכת קול,
מערכת ישיבה הכולל ספה ,מיטה זוגית ,כולל ג'קוזי )עד  3איש( בחדר או
בסמוך לו  /במשק המבוטח.

דרוג C

יח' צימר
בשטח של עד  30מ"ר
כיח' עצמאית או משולבת יחדיו עם מבנה
מגורים

הכוללת פינת אוכל ,חדר שינה  +סדינים ,שמיכות ,מגבות ,רדיו.
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