שים לב! מסירת תשובה שאינה מלאה וכנה
טרם כריתת חוזה הביטוח עלולה להקטין את
הפיצויים שישולמו לבעל הפוליסה או להקנות
למבטח זכות לפיצויים מבעל הפוליסה
כמפורט בסעיף  9לפוליסה.

הצעה לביטוח רכב חובה בלבד
המאגר הישראלי לביטוחי רכב )”הפול”(

שם הסוכן/מבטח ישיר:
מס’ סוכן:

)כולל אופנועים  -עם או בלי השתתפות עצמית( טלפון:

א .תקופת הביטוח מועד תחילת הביטוח :המועד שבו הוחתמה תעודה זו בחותמת הבנק אך לא לפני
תאריך סיום הביטוח

התאריך

בחצות

ב .פרטי המציע
שם משפחה/שם התאגיד

שם פרטי

כתובת מגורים-רחוב
תאריך הוצאת רישיון
נהיגה בישראל

מס’

ת.ז/.דרכון/ח.פ.

ישוב

מין
זכר
נקבה

תאריך לידה
טלפון

מיקוד

כתובת למשלוח הודעות

כתובת דוא”ל

)אם שונה מכתובת המציע(

ג .פרטי הרכב המוצע לביטוח
מס’ רישוי

היצרן )שם הפירמה(

סמ”ק )כוח סוס(/משקל כללי

שנת ייצור

פרטי ומסחרי עד  3.5טון
אופנוע

מונית
טרקטורון

מקומות ישיבה

מס’ השילדה
סוג מנוע

)כולל הנהג(

מנוע דיזל או בנזין
מנוע שהומר לפעולה בגז טבעי
מנוע חשמלי
מנוע אחר
סוג הרכב

אוטובוס

טרקטור
אחר

טיולית
זעיר

ציבורי
פרטי

ד .סוג הבעלות ברכב
 .1האם האופנוע/רכב המוצע לביטוח רשום על שם אדם שאיננו תאגיד )משמעו חברה ,שותפות ,עמותה ואגודה שיתופית(?
לא
כן
הערות:
 .2האם אופנוע/רכב המוצע לביטוח ישמש לצורכי עסקו של אדם או גוף כלשהו כגון :רואה חשבון/עורך דין/סוכן/נגר/חשמלאי/קבלן
שיפוצים )רשימה לא סגורה ,אלא להדגמה בלבד( ,או כל מקצוע חופשי עסקי אחר ו/או למטרת שליחויות ו/או לימוד נהיגה פרטי
ו/או לבית הספר ללימוד נהיגה
לא
כן
ן

הערות:
 .3האם עלותו של האופנוע/רכב ו/או הוצאותיו השוטפות ו/או הפחת שחל עליו דווחו בעבר ,או ידווחו בעתיד,
לשלטונות המס ,כהוצאה עסקית לרבות ניכוי בגין פחת?
לשימוש פנימי:
תשובה חיובית על שאלה  1ותשובה שלילית על שאלות  2ו 3-משמעה “בעלות פרטית” ,כל תשובה אחרת משמעה “בעלות אחרת”
ן

כן

ן

לא

ה .פרטים על השימוש ברכב
פרטיות חברתיות
חקלאות

עסק בעל הפוליסה
הוראת נהיגה

מטרות השימוש
הסעת נוסעים בשכר
סחר כלי רכב
השכרה
ליסינג לטווח ארוך

חילוץ/גרירה
אספנות

אחר

ו .רשאים לנהוג  -מתייחס לאופנועים ומוניות בלבד )לשאר סוגי רכב=כל נהג(
כל נהג
הרשאים לנהוג  -סמן  xבמשבצת הנכונה
במקרה של נהג אחד ,או שני נהגים נקובים בשם ,להלן פרטיהם:
נהג ראשון
שם משפחה
מס’ רשיון נהיגה

שני נהגים נקובים בשם

נהג אחד נקוב בשם
שם פרטי

תאריך הוצאת הרשיון

ת.ז.
מין

תאריך לידה
זכר

שנה

חודש

יום

שנה

 .1האם הרשיון של הנהג הנקוב תקף בארץ לנהיגת הרכב הנקוב בהצעת הביטוח?
 .2מספר תאונות שהביאו לתביעות בביטוח רכב חובה ב 3-שנים אחרונות
 .3מספר פסילות רישיון ב 3-שנים האחרונות

יום

חודש

כן

לא

נקבה

נהג שני

שם משפחה

מס’ רשיון נהיגה

שם פרטי
תאריך הוצאת הרשיון

ת.ז.
מין

תאריך לידה
זכר

חודש

שנה

יום

חודש

שנה

 .1האם הרשיון של הנהג הנקוב תקף בארץ לנהיגת הרכב הנקוב בהצעת הביטוח?
 .2מספר תאונות שהביאו לתביעות בביטוח רכב חובה ב 3-שנים אחרונות
 .3מספר פסילות רישיון ב 3-שנים האחרונות

נקבה

יום

לא

כן

ז .השתתפות עצמית
בביטוח לאופנועים ישנה אופציה עם או בלי השתתפות עצמית  ,כאשר הביטוח הוא לנהג נקוב בשם או לשני נהגים נקובים בשם בלבד,
האם ברצונך לכלול בפוליסה תנאי להשתתפות עצמית ,שמשמעו השתתפות עצמית בנזק שאינו נזק ממון עד  25,000ש”ח ואובדן
לא
כן
השתכרות עד  7ימי עבודה תמורת הנחה בפוליסה זו בשיעור 30%

ח .מערכת מיגון -אופנועים
קיימת מערכת ABS
קיימת מערכת ייצוב אוט לאופנועים
קיימת מערכת בלימה משולבת לאופנועים CBS

כן
כן
כן

ASC

לא
לא
לא

קיימת מערכת עזר לבלימת חרום לאופנועים
קיימת מערכת בקרת משיכה לאופנועים TCS
אופנוע בעל  3גלגלים

כן
כן
כן

EBA

לא
לא
לא

ט .פרטים על הנוהגים הצפויים ברכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון
 .1מידע מבוקש לגבי הנהג הצעיר ביותר הצפוי לנהוג ברכב:
ת.ז
תאריך לידה

מין

שנת קבלת רישיון הנהיגה בישראל
לרכב מסוג זה

זכר
 .2מידע מבוקש לגבי כל הנהגים הצפויים לנהוג ברכב ב 3-שנים האחרונות:
מספר התאונות שהביאו לתביעות בביטוח רכב חובה בשלוש שנים אחרונות של כל הנהגים הצפויים לנהוג ברכב
מס’ פסילות רישיון בשלוש השנים האחרונות של כל הנהגים הצפויים לנהוג ברכב הוא
 .4הנהג הצעיר הינו הנהג העיקרי
 .3מספר הנהגים הצפויים לנהוג ברכב:
לא
כן
נקבה

י .מערכת מיגון  -רכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון
קיימת מערכת יציבות
קיימת מערכת התראה מנתיב )(LDW
ESP

לא
לא

כן
כן

קיימת מערכת התרעה על אי שמירת מרחק

)(FCW

כן

לא

הנדון :ממשק אינטרנטי לאיתור מוצרי ביטוח
אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר הקים אתר אינטרנט מאובטח שיאפשר לך לראות במרוכז את מוצרי הביטוח שלך
בכל חברות הביטוח בישראל וזאת על בסיס נתונים שאנו נעביר אליהם.
במידה ואינך מעוניין שנעביר את הנתונים ,עליך ליצור קשר עם חברתנו.
להסרת מידע בגין פוליסות ביטוח על שמך מאתר משרד האוצר ,תוכל למלא בקשה להסרת פרטיך
באמצעות אתר האינטרנט של החברה בכתובתwww.pool-act.org.il :
לידיעתך ,אי העברת הנתונים תמנע ממך לראות במרוכז באתר האינטנרט המאובטח את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח.
בכבוד רב ,המאגר הישראלי לביטוחי רכב )"הפול"(

הצהרת המציע והנהגים הנקובים אם ישנם כאלה
)הנ”ל אחראים בעד נכונותן של ההצהרות שבהצעה זו ,החתומה על ידם או בשמם ,גם אם ההצעה לא מולאה על ידם(
אני/אנו החתום/ים מטה מצהיר/ים בזה שכל הדברים והפרטים דלעיל כנים ונכונים וכי אין בתשובתי/נו בהצעה כל העלמה של דברים או
פרטים העלולים להטעות את המאגר )הפול( לביטוח חובה בהערכת סיכון הביטוח או בקביעת גובה הפרמיה לביטוח והנני/ו מבקש/ים
מאת המאגר )הפול( לביטוח חובה ,להמציא לי/נו פוליסה על כלי הרכב הנ”ל לפי פרטים שנתתי/נו לעיל ובהתאם לתנאי הפוליסה.
מוסכם בזה שהצעה זו תשמש בסיס לפוליסה וכחלק בלתי נפרד ממנה ושהנני/ו מסכים/ים לקבל את הפוליסה בטופס הרגיל הקבוע
במאגר )הפול( לביטוח חובה .מוסכם כי הצהרה זו חלה גם על התשובות שלי/נו בדיווח ל ISO-החתום על ידי/נו ,וכן על תשובתי/נו בכל
הנוגע לחובת הגילוי שהפרתה תביא להקטנת הפיצויים.
ן

ןי

י

ןי

נהג ראשון נקוב בשם

נהג שני נקוב בשם

תאריך

חתימת המציע )בעל הפוליסה(

