תקופת הביטוח
תאריך תום הביטוח
תאריך תחילת הביטוח

שם הסוכן
מרחב

טופס מספר

רכב חדש

א .פרטי המועמד לביטוח
מספר זהות  /ח"פ

יישוב

שם משפחה

כתובת מגורים )רחוב(

תאריך לידה

מיקוד

ת"ד

מין
ז

דואר אלקטרוני

האם עוסק מורשה/זעיר?
לא

מספר פוליסה

החלפת רכב

שם פרטי

מס' בית מס' דירה

מספר מבוטח

הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון

הצעה לביטוח כלי רכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון
825

מספר הסוכן

מספר טלפון

מספר טלפון נייד

רשיון נהיגה מתחת לשנה

עיסוק

לא

נ

כן

האם רכב משמש למטרות העסק? האם הואשמת והורשעת אי פעם בעבירות רכוש?

כן

כן

לא

כן

לא

האם יש לך ביטוח דירה בקבוצת מגדל?
כן ,פרט:

לא

שם החברה:

מספר פוליסה:

ב .פרטי הרכב

דגם

שם היצרן

מספר שילדה

קוד דגם

סוג הרכב

מספר רישוי

פרטי
שנת ייצור/תאריך עלייה לכביש

נפח מנוע/משקל

תיבת הילוכים
אוטומטית

מסחרי

סוג מערכת מיגון )פעילה ותקינה( יש להפנות לתחנת
בדיקה לאישור
המיגון הנדרש.

צבע
ידנית

ג .הכיסוי המבוקש
 .1סוג כיסוי:

מקיף

 .2אני נוהג בשבתות וחגים:

מקיף ללא גניבה
לא

מקיף ללא התנגשות  /התהפכות

צד ג'  -ללא השתתפות עצמית

צד ג'  -עם השתתפות עצמית

כן

ד .מספר נהגים מכוסים
ימולא רק אם בעלי ההרשאה לנהיגה הם בעלי הפוליסה וכל אדם אחר הנוהג בפקודתו/ברשותו.
בעל הפוליסה וכל אדם הנוהג בהוראתו או ברשותו
שם הנהג

נהג/ים הנקוב/ים בשם להלן )ולא יותר מ 2 -נהגים כולל בעל הפוליסה(
בעל הפוליסה

מספר זהות

תאריך לידה

מין

.1

לא

כן

זכר

נקבה

.2

לא

כן

זכר

נקבה

רשיון נהיגה מתחת לשנה
לא

כן

לא

כן

ה .כיסוי גיל/ותק )בכפוף ליתר תנאי הפוליסה אבקש לרכוש כיסוי לבעלי רישיון נהיגה לסוג הרכב המבוטח כמפורט להלן(
תואם לתנאי הפוליסה מהדורת 11.2016

לנהג מתחת לגיל  21ו/או בעל רשיון נהיגה פחות משנה

לנהג מעל גיל  24בעל רשיון נהיגה מעל שנה

לנהג מעל גיל  40בעל רשיון נהיגה מעל שנה

לנהג מעל גיל  21ועד גיל  24בעל רשיון נהיגה מעל שנה

לנהג מעל גיל  30בעל רשיון נהיגה מעל שנה

לנהג מעל גיל  50בעל רשיון נהיגה מעל שנה

ידוע לי שפוליסה זו אינה מכסה נזק שיגרם לרכב או לצד שלישי אם בעת קרות הנזק נהג ברכב מי שאינו עומד בהגבלות הכיסוי הרשומות מעלה.

ו .כתבי שירות )הכיסויים המסומנים ב X -יכללו בביטוח ,בהתאם לבקשתך ,בכפוף למפורט בפוליסה(
ספק שירות )עליך לבחור אחד(

כיסוי

שבר שמשות תחליפיות עד הבית
שבר שמשות מקוריות

אוטוגלס

א.א .גלס

אוטוגלס

א.א .גלס

שירותי דרך וגרירה  +רכב חלופי עד אליך  +אח"מ )במקיף בלבד(
פמי

אח"מ+שירותי דרך וגרירה

שגריר

מק"ט510110006 :

שירותי דרך וגרירה
שירותי דרך וגרירה )בצד ג' בלבד(
שירותי דרך וגרירה  +רכב חלופי מסחרי )טנדר קל( עד אליך )במקיף בלבד(

מגדל חברה לביטוח בע"מ
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ז .כיסויים משלימים )הכיסויים המסומנים ב X -יכללו בביטוח ,בהתאם לבקשתך ,בכפוף למפורט בפוליסה(
רדיו חליפי

מכשירים חשמליים:

ביטוח מכשירי חשמל על סך

ש"ח

אביזרים מיוחדים:

כיסוי נזק לרכב באובדן גמור משיעור של  50%ומעלה
על סך

הגדלת גבול אחריות כלפי צד ג' בגין נזקי רכוש :לסך

ש"ח

פיצוי נוסף עד  10%משווי הרכב המבוטח )לרכב שגילו עד שנה(

לא

נזקי רעידת אדמה -

החזרת סכום הביטוח לקדמותו )כינון( אוטומטי
הגנה משפטית

נזקי מהומות ושביתות

כיסוי צד ג' עבור זכות גרירה

הקטנת השתתפות עצמית

ש"ח

כן  -השתתפות עצמית  2,000ש"ח .פרמיה  2%מפרמיה בסיסית
מראות צד ופנסים ברכב
בחירת ספק השירות:

כן  -השתתפות עצמית  10,000ש"ח .פרמיה  1%מפרמיה בסיסית
שגריר

פמי

אחר ,פרט:

ח .שעבוד
האם הרכב משועבד?

לא

כן,

סניף:

לטובת בנק:

כתובת הסניף:

ט .נסיון ביטוחי
 .1האם נשלל רשיון נהיגה של בעל הפוליסה או אחד הנהגים הנקובים בשם לעיל ,ב 3 -השנים האחרונות?

כן

לא

 .2האם חברת ביטוח כלשהי דחתה הצעתך ,ביטלה או סירבה לחדש ,פוליסת ביטוח רכב או ביטוח צד ג' רכב כלשהי שלך ,או של גוף בשליטתך ב 3 -השנים האחרונות?

לא

כן

 .3ציין היכן היה בעל הפוליסה מבוטח בביטוח מקיף ,והאם הוא או אחד הנהגים הנקובים בשם לעיל ,הגיש תביעת רכב לחברת הביטוח ב 3 -השנים האחרונות:
גובה נזק עצמי )בש"ח( גובה נזק לצד ג' )בש"ח(
האם הוגשה תביעה
שם החברה המבטחת
תקופת הביטוח

שנת ביטוח אחרונה

לא

כן

שנת ביטוח לפני האחרונה

לא

כן

שנת הביטוח שנתיים לפני האחרונה

לא

כן

 .4האם חברת ביטוח כלשהי דחתה את הצעתך או ביטלה את הפוליסה או סירבה לחדש את הפוליסה?

לא

כן ,פרט:

 .5פרטים בקשר לעברו של הרכב:
 .7האם הרכב היה בשימוש בית ספר לנהיגה?

לא

כן

 .1ציין כמה בעלים היו לרכב ביבוא אישי?
לא

כן

 .8האם הרכב שימש כמונית?

לא

כן

 .3האם הרכב היה בבעלות חברת ליסינג?

לא

כן

 .9האם הרכב היה רכב "סיור ותיור"?

לא

כן

 .4האם הרכב היה בבעלות חברה או עמותה?

לא

כן

 .10האם הרכב הינו רכב משוקם?

לא

כן

 .5האם הרכב היה בבעלות  /שימוש ציבורי )כגון :קיבוץ ,רשות מקומית ,חברת חשמל(?

לא

כן

 .11האם נרכש במכרז?

לא

כן

 .6האם הרכב היה בבעלות מדינת ישראל )כגון משרד הבטחון או משטרת ישראל(?

לא

כן

 .12האם הרכב היה מעורב בתאונה?

לא

כן

 .2האם הרכב היה בבעלות חברת השכרה?

תואם לתנאי הפוליסה מהדורת 11.2016

י .חישוב ערך הרכב במקרה אובדן גמור
השיפוי עבור רכב באובדן גמור יחושב לפי "ערך השוק" של הרכב המבוטח בפוליסה" .ערך השוק" של כלי הרכב לפי מחירון הרכב של "לוי יצחק" ובהעדר התייחסות
במחירון האמור -לפי הערכת שווי שתצורף לרשימה של דו"ח שמאי מוסכם בתחילת תקופת הביטוח ,ובכלל זה ההפחתות והתוספות המפורטות במחירון זה ,התקף
באותו מועד של אובדן גמור )"המחירון"(.
מובהר כי ,לצורך קביעת ערך רכבך במקרה של אובדן גמור )לפי המוגדר בפוליסה( ,יובאו בחשבון המשתנים הרלוונטים לרכבך )אלו הקיימים כיום ואלו אשר יתווספו
בעתיד כגון בעלויות קודמות ,עבר תאונתי ,קילומטראז' ,בלאי חריג ומיוחד ,שימושי רכב קודמים וכו'( .המשתנים אשר יובאו בחשבון הינם כל המשתנים המופיעים
במחירון כמשתנים אשר יש בהם כדי להשפיע על ערך הרכב בהתאם לשיעור ההפחתה  /התוספת הקבוע במחירון .כל המשתנים מובאים בחשבון באופן מצטבר בהתאם
למחירון .הפחתה בגין ירידת ערך קודמת עקב תאונה לגביה אין במחירון שיעור הפחתה קבוע והיא נקובה בטווח של שיעורי הפחתות ,יהא שיעור ההפחתה בהתאם
לשיעור ירידת הערך שנקבע בתאונה קודמת כאמור.

מק"ט510110006 :

להלן  2דוגמאות לחישוב ערך הרכב*

 .1רכב בן  4שנים ,ליסינג לשעבר ,יד רביעית 5% ,בגין ירידת ערך בגין תאונה קודמת

 .2רכב בן  7שנים ,בית ספר לנהיגה בעבר 65,000 ,ק"מ ,יד ראשונה

ערך רכב בסיסי בהתאם לסוג רכב ושנת יצור על פי המחירון

 50,000ש"ח

ערך רכב בסיסי בהתאם לסוג רכב ושנת יצור על פי המחירון

 100,000ש"ח

ליסינג לשעבר על פי המחירון 6%

) (3,000ש"ח

בית ספר לנהיגה בעבר על פי המחירון 20%

) (20,000ש"ח

יד רביעית על פי המחירון 10%

) (4,700ש"ח

תוספת מיעוט ק"מ על פי המחירון בהתאם לגובה הק"מ 5% -

 4,000ש"ח

בעלות ראשונה על פי המחירון

 1,680ש"ח

סה"כ

 85,680ש"ח

תוספת מיעוט ק"מ על פי המחירון בהתאם לגובה הק"מ 2% -

 846ש"ח

 5%בגין ירידת ערך כפי שנקבע בתאונה קודמת

) (2,157ש"ח

סה"כ

 40,989ש"ח

*למען הסר ספק ,הדוגמאות המפורטות לעיל הינן לצורך המחשה בלבד ואין במשתנים ובשיעורים המופיעים בהן בכדי לחייב את החברה .כמצוין בסעיף .7א .לפוליסה,
ערך השוק של כלי הרכב יחושב לפי המחירון ,ובכלל זה ההפחתות והתוספות המפורטות ושיעוריהן המפורטים שם.
שים לב! גובה דמי הביטוח בו תחויב ,מבוסס אך ורק על סוג הרכב ושנת הייצור בלבד ולא הושפע באופן כלשהו מן המשתנים האמורים של רכבך ,אף אם יש במשתנים
אלו כאמור לעיל כדי להשפיע על ערכו של הרכב במקרה של אובדן גמור.
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יא .הצהרות המועמד לביטוח
 .1הצהרה בדבר מרכיבי התכנית והתאמתם למועמד לביטוח
פוליסה חדשה )סעיף (1.1

הוספת כיסוי/הרחבה/כתב שירות )סעיף  (1.2יש לסמן בהתאם למבוקש:

 .1.1הצהרה בדבר מרכיבי התכנית והתאמתם למועמד לביטוח:
מגדל חברה לביטוח בע"מ )להלן" :החברה"( מסרה לי כי תכניות הביטוח המשווקות על ידה מעת לעת ,לרבות התכנית נשוא הצעה זו ,מפורסמות באתר האינטרנט של
החברה .מרכיבי התכנית הנרכשת לרבות הכיסויים הביטוחיים ,פרמיית הביטוח ,תקופת הביטוח ,סכומי ביטוח וגבולות אחריות עיקריים ,וכן אמצעי התשלום ותנאי התשלום
האפשריים הובאו לידיעתי .כמו כן ,נמסר לי דבר קיומם /אי קיומם של חריגים לכיסוי הביטוחי ו/או השתתפות עצמית ,וידוע לי כי באפשרותי לקבל מידע מפורט בעניין זה .כן
ידוע לי ,כי קיימות בחברה תכניות ביטוח נוספות מסוגים שונים ,הנבדלים מהתכנית הנרכשת בהרכב הכיסוי הביטוחי ,בעלותם ובהיקפם ,ואני מאשר כי התכנית אליה אני
מבקש להתקבל ,נבחרה לאחר שמצאתי אותה מתאימה לצרכי .כמו כן נמסר לי כי מעת לעת מוציאה החברה תכניות חדשות וכי ראוי לבדוק ולברר בכל עת בעתיד את
המוצר הנרכש ביחס לאלו שיהיו קיימים בעתיד וכן כי הדינים השונים החלים על התכנית נשוא ההצעה עשויים להשתנות.
 1.2הצהרות מועמד לביטוח) :במקרה של הוספת כיסוי/הרחבה/כתב שירות(
אני מבקש להוסיף לפוליסה כיסויים ביטוחיים /הרחבות  /כתבי שירות כמפורט במסמך זה לעיל ,בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח ו/או הכיסויים ו/או כתבי השירות שנבחרו
ואני מצהיר כדלקמן:
החברה מסרה לי כי הכיסויים הביטוחיים ,ההרחבות וכתבי השירות המשווקים על ידה מעת לעת ,לרבות אלו נשוא בקשה זו ,מפורסמים באתר האינטרנט של החברה.
מרכיבי הכיסויים הביטוחיים הנרכשים .לרבות בהרחבות ובכתבי שירות ,פרמיית הביטוח ,תקופת הביטוח ,סכומי ביטוח וגבולות אחריות עיקריים ,וכן אמצעי התשלום ותנאי
התשלום האפשריים הובאו לידיעתי .כמו כן ,נמסר לי דבר קיומם /אי קיומם של חריגים לכיסוי הביטוחי ו/או השתתפות עצמית בכיסויים הנרכשים ,וידוע לי כי באפשרותי
לקבל מידע מפורט בעניין זה.
כן ידוע לי ,כי קיימים בחברה כיסויים ביטוחיים נוספים מסוגים שונים ,הנבדלים מהכיסויים נשוא הצעה זו בהרכב הכיסוי הביטוחי ,בעלותם ובהיקפם ,ואני מאשר כי הכיסויים
הביטוחיים הנוספים נבחרו על ידי לאחר שמצאתי אותם מתאימים לצרכי .כמו כן נמסר לי כי מעת לעת מוציאה החברה תכניות חדשות וכיסויים ביטוחיים חדשים וכי ראוי
לבדוק ולברר בכל עת בעתיד את הכיסוי הנרכש ביחס לאלו שיהיו קיימים בעתיד וכן כי הדינים השונים החלים על הכיסויים הביטוחיים הנרכשים עשויים להשתנות.
החברה מסרה לי כי רכישת הכיסוי/ים הנוסף/ים ו/או ההרחבות ו/או כתבי השירות הינם לבחירתי וכי אני רשאי לבחור בהם או לוותר עליהם ,מבלי שהדבר יפגע ביתר תנאי
הפוליסה.
 .2הצהרה בדבר המידע שנמסר בהצעה
אני מצהיר בזה כי כל תשובותיי הנ"ל מלאות ונכונות ,וכי לא העלמתי עובדות או פרטים מהותיים כלשהם המתייחסים להערכת הסיכון ע"י המבטח .מוסכם בזאת כי הצעה זאת
תהווה בסיס לחוזה הביטוח ביני ובין מגדל חברה לביטוח בע"מ ) להלן " -המבטח"(.
ידוע לי כי השאלות המופיעות בטופס הצעה זה תחשבנה כעניין מהותי על פי הוראות סעיף  6לחוק חוזה הביטוח התשמ"א.1981-

תאריך

חתימה
וחותמת

שם
החותם

 .3הצהרות והסכמות לפי חוק הגנת הפרטיות
אני מאשר שהמידע שמסרתי במסמך זה וכל מידע נוסף שאמסור ,נמסר מרצוני ובהסכמתי ,ישמר במאגרי המידע של מגדל חברה לביטוח בע"מ וכן בגופים בשליטת מגדל
אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ ו/או מי מטעמן ,וישמש לכל עניין הקשור לניהול ,תפעול ושירות שוטף של פוליסות/תכניות/מוצרים על שמי ,פילוח ועיבוד סטטיסטי ,דיוור ישיר,
יצירת קשר ,שירותים נוספים וקיום חובות שבדין .אני מסכים כי המידע שמסרתי ימסר לסוכן הביטוח/בעל רישיון לצרכי שירות לגורמים נוספים כמתחייב בדין )לרבות במקרה של
שינוי במבנה תאגידי(.

תואם לתנאי הפוליסה מהדורת 11.2016

תאריך

חתימה
וחותמת

שם
החותם

 .4הסכמה לפניות שיווקיות )רשות(
אני מעוניין כי המידע ישמש את מגדל חברה לביטוח בע"מ ו/או חברות מקבוצת מגדל ו/או גורם מטעמן ,לרבות סוכן הביטוח שלי ,לצורך שיווק ודיוור ישיר אודות כיסויים
ביטוחיים ומוצרים ו/או שירותים פנסיוניים ,פיננסיים ואחרים ולפנייה בהצעה לרכישתם ,וזאת בין היתר באמצעות פקסימיליה ,הודעה אלקטרונית )דוא"ל( ,הודעת מסר קצר
) ,(SMSמערכת חיוג אוטומטי או כל אמצעי תקשורת אחר .ידוע לי שבכל עת אוכל לחזור בי מהסכמה זו ולבקש הסרה מרשימת התפוצה השיווקית באמצעות סוכן הביטוח או
באתר מגדל או פנייה למוקד קשרי הלקוחות של החברה .טלפון  ,03-9201010דואר אלקטרוני mokedbi@migdal.co.il

תאריך

חתימת
מועמד
ראשי

חתימת
בן/בת זוג

מק"ט510110006 :

מגדל חברה לביטוח בע"מ
קוד מסמך28 :

עמוד מספר
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מתוך  3דפים

0102882503201116

