טופס הצעה לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון
מהדורת דצמבר 2021

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 .תשומת לבך ,כי עליך להשיב תשובות מלאות וכנות על השאלות בעיניינים מהותיים וככל שלא תעשה כן,
יכול ותהיה לכך השפעה על תשלום תגמולי הביטוח.
כל הפרטים והתנאים בהצעה זו כפופים לפרטים ולתנאים האמורים בפוליסה לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון – מהדורת דצמבר 2021
ולאמור במפרט הפוליסה ,אלא אם צוין במפורש אחרת.
כל הסכומים בהצעה זו הינם ב ,₪-אלא אם צוין במפורש אחרת.
מס' פוליסה

שם הסוכן  /סוכנות

מס' הסוכן

שם משפחה

פרטי המציע

שם פרטי

עיר

כתובת המציע
מצב משפחתי
רווק נשוי
טלפון

ת.ז.

רחוב

אלמן

מס' מבוטח
מיקוד

מס' בית

מקצוע משלח יד

דואר אלקטרוני

פקס

טלפון נייד

גרוש

ערוץ תקשורת מועדף

(

דואר ישראל )כתובת למשלוח דואר
אמצעי דיגיטלי )דואר אלקטרוני או מסרון לבחירת החברה(

סוג הביטוח המבוקש

תקופת הביטוח )כולל שני התאריכים(

ביטוח חובה
מקיף ללא תאונה
מקיף ללא גניבה
מקיף
בכיסוי צד שלישי בלבד  -ביטול השתתפות עצמית
צד שלישי
כוח סוס
יצרן ודגם

מיום ......................................עד יום ) ......................................בחצות(
מס' רישוי

מס' שילדה

שנת יצור  /תאריך עליה לכביש

מס' נוסעים

הילוכים

קוד דגם

ידני

1+
נכה
פרטי
מסחרי פתוח

סוג הרכב

פרטי סטיישן
מסחרי סגור

האם הוכרז רכב זה בעבר כאובדן להלכה ולשיקום?
הרכב חונה בשעות הלילה:
סמן אופן התשלום

ברחוב

רכב ראשי במשפחה
רכב משני במשפחה

לא

בחניה סגורה

שירות שיקים

בהמחאות

מטרת השימוש ברכב
פרטי לימוד נהיגה

אוט'

ק"מ שנתי ממוצע
לצרכי עבודה/עסק

אם כן ,נא פרט...................................................................................
במקום חניה פרטי שאינו סגור
כרטיס אשראי

מנוע:
מסלול גביה:

תשלומים

בנזין
מזומן

דיזל

היברידי

גז

חשמלי

מס' תשלומים

האביזרים הנוספים/פריטים אלקטרוניים הנכללים ברכב :מובהר בזאת כי אביזרים נוספים ,ככל שקיימים ,שלא צוינו במפורש במפרט )דף רשימה( ואינם חלק אינטג־
רלי מהדגם הנמכר אינם מכוסים בפוליסה זו:
הפריט

סוג

שווי

רדיו טייפ/רדיו דיסק
רמקולים
מחליף דיסקים
מערכת קול
מערכת DVD
מערכת GPS
8120203039/12.2021

מערכות בטיחות מתקדמות

1/4
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כיסויים נוספים וכתבי שירות )נא סמן את בחירתך(
שירותי התנעה ,גרירה וחילוץ באמצעות:
חבילת שירותי  VIPלרכב באמצעות:
קבוצת שחר אחזקות וניהול בע"מ

טומי שירותי רכב בע"מ

גרר שי כהן בע"מ

שירות עד הבית -מונית  VIPלאחר תאונה באמצעות:
שגריר מערכות בע"מ
קבוצת שחר אחזקות וניהול בע"מ

שגריר מערכות בע"מ

החלפת שמשות שבורות )לא ניתן לרכוש הרחבה זו לרכב שיובא שלא במסגרת הסוכנות המוסמכת בישראל ע"י יצרן הרכב ,אלא באישור החברה( באמצעות:
אוטוגלס בע"מ
בע"מ
לא
כן
הרחבה לשירות שמשות עד הבית
כן לא
שמשות מקוריות
שירות רכב חלופי באמצעות:
אלדן תחבורה בע"מ דומיקאר בע"מ )באדג'ט(

שירותי רכב חלופי –משופר )רכב אוטומטי( באמצעות:
אלדן תחבורה בע"מ דומיקאר בע"מ )באדג'ט(

זברה שירותי רכב בע"מ

להתקדם עם איילון בונוס II
)תוספת שווי שבין  5ל  10אחוז(

נזק ישיר בשיעור של  50%מערך הרכב הבסיסי -אובדן גמור להלכה -בונוס Ι
פעולות שובתים או פעולות משביתים

אילן קארגלס

זברה שירותי רכב בע"מ
כפל בונוס איילון

הגנה משפטית

מהומות

שירות לתיקון פנסים ומראות צד עקב תאונה )לא ניתן לרכוש הרחבה זו לרכב שיובא שלא במסגרת הסוכנות המוסמכת בישראל ע"י יצרן הרכב ,אלא באישור החברה(
אוטוגלס בע"מ
באמצעות :אילן קארגלס בע"מ
רעידת אדמה השתתפות עצמית בכיסוי של רעידת אדמה )נא סמן את המבוקש(:
ערכה להפעלה בגז

5%

2%

 10%משווי הרכב ביום קרות מקרה הביטוח

שווי

מובהר בזאת כי ההרחבות/הטבות הנ"ל הנן לפי בחירתך והנך רשאי לבחור או לוותר עליהן ,מבלי שהדבר יפגע ביתר תנאי הביטוח עצמו.
שעבוד לטובת
הרשאים לנהוג ברכב ומגבלות נהיגה:
האם ינהג ברכב נהג בעל ותק נהיגה למטה משנה
האם ינהג ברכב נהג שגילו פחות מ 24-שנים
קבוצת גיל
16.9-19
20-22
23-28

נהגת יחידה

נהג יחיד/בני זוג

הנני מעוניין בכיסוי רק לנהגים הבאים:
פרטי הנהג
נהג א
נהג ב
נהג א
נהג ב

כן
כן

לתשומת לב
הכיסוי הביטוחי לגיל/וותק הנוהג בפוליסה יוגבל בהתאם לגילאים/וותק
שיצויינו על ידך למטה

לא
לא
כל נהג

מס' ת.זהות

האם נשלל רשיונו בשלוש השנים האחרונות?
האם נשלל רשיונו בשלוש השנים האחרונות?

לא
לא

קבוצת גיל
29-38
39-48
48-80

נהגת יחידה

נהג יחיד/בני זוג

תאריך לידה

שנת הוצאת
רשיון נהיגה

האם צברת מעל  6נקודות בגין עבירות תנועה
במשך  3שנים אחרונות
לא
כן
לא
כן

כן ,נא לפרט -
כן ,נא לפרט -

כל נהג

נהג צעיר -איילון ) YOUNGגיל הנהגים ביום רכישת ההרחבה עד גיל (22
פרטי פוליסות מקושרות – משניות
לתשומת לבך בצירוף פוליסות משניות יש לאשר מול כל בעלי הפוליסה את ההצטרפות להרחבה ולתקשורת באמצעי דיגיטלי.
ענף

מספר פוליסה

פרטי הרכב

תעודת זהות

שם פרטי

טלפון נייד של בעל הפוליסה

שם בעל הפוליסה

אישור בעל פוליסה משנית

פרטי הנהגים הצעירים:
שם משפחה

מין

תאריך לידה

1
2
3
4
5

נהג חדש
כן  /לא
כן  /לא
כן  /לא
כן  /לא
כן  /לא

טלפון נייד

קרבה לבעל הפוליסה

פרטי ההורים )אם אינם בעלי פוליסה באחת מהפוליסות ומתבקש שימוש שלהם באפליקציה(:
שם פרטי ומשפחה

טלפון נייד

תעודת זהות

אני מאשר כי כל הנהגים הצעירים הנקובים בהרחבה זו אינם הנהגים העיקריים בכל הרכבים המבוטחים בפוליסות הנקובות בהרחבה זו.
תאריך

שם

8120203039/12.2021

האם ברישיון הרכב של המבוטח או של אחד הנוהגים הצפויים ברכב קיימת הגבלת נכה?
פרט:
לא
כן
האם ברכב מותקנים אביזרים המיועדים לנכים?
פרט:
2/4
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חתימת המועמד לביטוח

כן

לא
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פרטים נוספים לגבי תאונות/תביעות בהם היה מעורב המציע ו/או הנהגים הרשומים לעיל.
לתשומת ליבך ,הפרמיה מחושבת בהתאם להצהרת בעל הפוליסה בדבר ניסיון תביעות בשלוש השנים האחרונות וכפופה להמצאת אישורים בכתב מחברות הביטוח
לאימות ההצהרה .אם תוך  30יום לא יומצאו אישורים לחברה כאמור ,הפרמיה תתייקר מיום תחילת הביטוח .החיוב יצורף ליתרת התשלומים שנותרו בפוליסה והוא ייגבה
מאמצעי התשלום שניתן בעת כריתת חוזה הביטוח.
מס' תאונות

ותק ביטוחי בביטוח מקיף

תאריך התאונה

סכום נזק משוער

סוג הנזק

שנה אחרונה
שנתיים אחרונות
שלוש שנים
הריני מצהיר כי לא הפעלתי ביטוח רכב בשלוש השנים האחרונות.

כללי

השתתפות עצמית בירידת ערך:
0%
5% 3%
1.5%

חתימה/ות

השתתפות עצמית מוגדלת לכל פרקי הפוליסה )למעט חריגים ( * :אנא סמן אם רלוונטי לרכישה :
גובה השתתפות עצמית

אחוז הנחה

הכפלת השתתפות עצמית

10%

שילוש השתתפות עצמית

15%

האם שולמו בגין הרכב מיסים מלאים? כן לא .אם לא מה הסיבה:
האם הרכב היה בעבר  -רכב השכרה  /מונית  /רכב משוקם  /רכב קיבוץ או חברה? לא כן ,נא לסמן בעיגול את עבר הרכב.
האם הורשעת אתה או הנהגים הרשומים לעיל בחמש השנים האחרונות בעבירה פלילית מסוג פשע ו/או נהיגה בשיכרות ו/או תחת השפעת סמים
כן לא
כן לא
האם הורשעת בשלוש השנים האחרונות בעבירת תנועה כלשהי )למעט עבירות תנועה שיש לגביהן ברירת קנס(
האם בחמש השנים האחרונות חברת ביטוח אחרת או מבטח כלשהו:
כן לא
כן לא סרבו לחדש את הביטוח
דחו את הצעתך
כן לא
התנו תנאים מסויימים
כן לא
ביטלו את הפוליסה
דרישת מיגון -אמצעים להקלת הסיכון:
מדיניות החברה היא שלא לבטח ללא אמצעים להקלת הסיכון )אמצעי מיגון( הנקובים במפרט )דף רשימה(.
אחריות המבטח על פי פוליסה זו והיקפה ,מושפעת מקיום אמצעי המיגון המפורטים ,תקינותם והפעלתם.
לתשומת ליבך -אי נקיטת אמצעים להקלת הסיכון )אמצעי המיגון המפורטים במפרט הפוליסה( יכול להביא להפחתת תגמולי הביטוח עד כדי שלילת זכותך לקבלת
תגמולי ביטוח.

הבהרה למבוטח :הפיצוי במקרה של אובדן גמור לרכב
א .במקרה של אובדן גמור לרכב ,יושתת הפיצוי שתקבל על שווי השוק בפועל של רכבך )נכון ליום קרות מקרה הביטוח( בהתאם למחירון "לוי יצחק" או לרכב שאינו נכלל במחירון
בהתאם להערכת שווי מעודכנת ליום קרות מקרה הביטוח .
ב .בעת חישוב הפיצוי אנו נשקלל את קיום הגורמים המקובלים המשפיעים על שווי השוק של הרכב כגון :מצב הרכב ,קילמוטראז' ,הזהות הבעלות הנוכחות ,זהות ומספר הבעלויות
הקודמות ,נזקים קודמים ,וכמו כן גורמים נוספים המצויינים במחירון "לוי יצחק" כגורמים משפיעים ותגמולי הביטוח יוגדלו או יופחתו בגין משתנים אלה על פי שיעור השינוי
המופיעים במחירון הנ"ל.
ג .לשם הבהרת הנושא להלן דוגמאות להמחשת דרך חישוב הפיצוי:
 .1בגין רכב משנת הייצור האחרונה שבעליו הנוכחיים הינו הבעלים השני ,ישולם במקרה של אובדן גמור לרכב פיצוי בגובה של כ 96%-מערך רכב זהה שהינו "יד ראשונה" )כלומר
הפחתה של .(4%
 .2רכב פרטי בבעלות פרטית ,ששנת הייצור שלו שנתיים קודם ליום קרות מקרה הביטוח ,המחיר הבסיסי במחירון משקף רכב שנסע כ 30,000 -ק"מ בממוצע בתקופה זו .במידה
והרכב נסע רק  15,000ק"מ יווספו לפי המחירון  5%לשווי הרכב הבסיסי המופיע במחירון.
למען הסר ספק ,הדוגמאות המפורטות לעיל הינן לצורך המחשה בלבד ,הפרמטרים בהן מתעדכנים מעת לעת ,ואין בהן כדי לחייב את המבטח.
ד .מובהר בזאת כי דמי הביטוח בגין הרכב המבוטח מבוססים על דמי הביטוח הבסיסיים לסוג הרכב  ,אשר אינם מושפעים משווי השוק בפועל של הרכב.
)פיסקה זו באה כהשלמה לאמור בסעיפים  5+6לפוליסת הרכב(

הצהרה
מובא בזה לידיעת המציע שפרטי חוזה הביטוח שיוצא על פי הצעה זו על ידי חברת הביטוח )אם זו תקבל את ההצעה( יוחזקו במאגר מידע ממוחשב של המבטח .המציע מסכים בזה ,כי
האגף לשירותי מידע במשרד התחבורה יעביר לחברת הביטוח את פרטי הרכב המצויים במאגר כלי הרכב של משרד התחבורה ,ידוע לו כי המידע והתשובות יאוחסנו במאגר מידע של "איילון"
בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ״א 1981 -וישמשו לצרכי הביטוח ב״איילון".
ידוע למציע שהפרטים הנ״ל והצהרותיו יחשבו כענין מהותי לכריתת חוזה הביטוח המוצע.
מציע נכבד! כל השאלות לעיל הינן מהותיות אנא הקפד לענות על כל השאלות במלואן.
אני החתום מטה מצהיר בזה שכל הדברים והפרטים שהודעתי לעיל כנים ונכונים וכי אין בהודעתי זו כל העלמה של פרטים העלולים להטעות את החברה בשיקולה לקבלת הביטוח ולקביעת
גובה הפרמיה .הנני מבקש מאת ״איילון״ חברה לביטוח בע״מ ,להמציא לי פוליסה לביטוח לפי הפרטים שנתתי לעיל ובהתאם לתנאי הפוליסה הרגילה של החברה לסוג ביטוח זה .אני מסכים
שהצהרה זו משמשת בסיס לפוליסה וחלק בלתי נפרד ממנה ,במקרה שתוצא פוליסה.
חתימת המציע
שם החותם
תאריך

הודעה והסכמה לפי חוק הגנת הפרטיות
הנני מסכים כי הפרטים והנתונים שמסרתי ושאמסור יישמרו במאגר המידע של איילון ו/או תאגידים מקבוצת איילון ו/או כל גורם מטעמם )להלן" :איילון"( לצורך עיבודים סטטיסטיים ,פילוח
ומיקוד שיווקי  ,תפעול שוטף ולמטרות שיפור השירות והטיפול בתביעות.
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תאריך
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Dummy Text

הסכמה לפניה שיווקית  -סעיף שאינו חובה ,לבחירת המבוטח
הנני מאשר כי המידע שבידי איילון ישמש אותה לצורך שיווק 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.
אם לא אהיה מעוניין במידע או בפנייה ,כאמור ,ידוע לי כי הנני רשאי בכל עת להודיע לאיילון בכתב או בהודעה לכתובת האינטרנט mail@ayalon-ins.co.il :כי הנני מעוניין לחזור בי מהסכמתי
זו ולהסירני מרשימת התפוצה.
תאריך

חתימת המועמד לביטוח

שעה

הסכמה על שימוש במידע לצורך כיסוי בביטוח חובה לרכב

הריני מאשר ומסכים בחתימת ידי ,כי:
 .1על פי הוראות תקנות ביטוח רכב מנועי )הקמה וניהול של מאגרי מידע( התשס"ד ) 2004להלן התקנות( ,חלק מפרטי המידע שנמסרו על ידי לעיל ,שישמשו לצורך מתן כיסוי ביטוחי
בביטוח חובה לרכב )להלן התעודה( על פי הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש( תש"ל ) 1970להלן -נתוני החיתום( ,יועברו למאגר המידע )להלן -מאגר המידע( שהוקם על פי
הוראות התקנות וייבדקו באמצעותו.
 .2במקרה של תקלה טכנית בתקשורת עם מאגר המידע או במקרה של הפקת תעודה שלא בשעות פעילות מאגר המידע ,תוכל איילון חברה לביטוח בע"מ לאמת את נתוני החיתום על ידי
העברתם למאגר המידע באצווה )(BATCH
חתימת המועמד לביטוח
תאריך
ת.ז.

הצהרת הסוכן
הנני מצהיר ומאשר :
 .1שאלתי את המציע את כל השאלות המופיעות בהצעה והתשובות הן כפי שנמסרו אישית על ידו.
 .2יישמתי את כל הוראות הדין החלים עלי בעת שיווק מוצרי ביטוח ,לרבות בירור צרכי המועמד לביטוח ,התאמת הביטוח לצרכיו תוך התייחסות לתוכניות ביטוח קיימות ומסירת מידע מהותי
למבוטח.
 .3כל הפרטים והמידע שנמסרו ע"י המציע בהצעה זו ,נרשמו מפיו וזאת לאחר שהסברתי לו את מהות הכיסויים ההרחבות והתנאים המתייחסים לעריכת ביטוח זה ומשמעותם ,ולאחר שהוא
אישר לי כי הבין אותם ומצא אותם כמתאימים לצרכיו.
שם הסוכן

תאריך

מספר הסוכן

חתימת הסוכן

הר הביטוח
רשות שוק ההון הקימה אתר אינטרנט מאובטח שיאפשר לך לראות במרוכז את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל וזאת על בסיס נתונים שאנו נעביר אליהם .
במידה ואינך מעונין שנעביר את הנתונים  ,עליך ליצור קשר עם חברתנו .
לידיעתך אי העברת הנתונים תמנע ממך לראות במרוכז באתר האינטרנט המאובטח את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל.
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*כל מונח שמוגדר בזכר משמעו גם בנקבה וכל מונח ביחיד משמעו גם ברבים
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