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 (DD/MM/YYYY)האישור הנפקת תאריך ביטוחים קיום אישור

, זאת עם יחד. וחריגיה הפוליסה תנאי כל את כולל אינו זה באישור המפורט המידע. בה המפורט למידע בהתאם, בתוקף ביטוח פוליסת ישנה שלמבוטח לכך אסמכתא מהווה זה ביטוח אישור

 .האישור מבקש עם מיטיב זה באישור תנאי שבו במקרה למעט הביטוח בפוליסת האמור יגבר הביטוח בפוליסת הקבועים התנאים לבין זה באישור שמפורטים התנאים בין סתירה של במקרה

 *האישור מבקש מעמד *העסקה אופי מבוטחה *האישור מבקש
 ן"נדל☐ שם שם

  שירותים☐

 מוצרים אספקת☐

 ______: אחר☐

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 משנה קבלני☐

 שירותים מזמין☐

 מוצרים מזמין☐

 ______: אחר☐

 

 .פ.ח./ז.ת .פ.ח./ז.ת

 מען מען

 

 כיסויים

 הביטוח סוג

 
ה ק לו ת לפי ח לו בו  ג

מי או אחריות כו  ס

ח טו  בי

 מספר
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 הפוליסה

ם ביטוח סכום /האחריות גבול סיום. ת תחילה. ת סויי ם כי פי ס ף נו ק תו  ב

ל טו בי ם ו גי   חרי

ש ציין י סוי קוד ל ם כי א ת ה ח ב פ ס נ  ל

 'ד

 מטבע סכום

  רכוש

 
 (309) האישור מבקש לטובת תחלוף על ויתור  כינון בערך    

  חברות)( 308) אחר גורם לטובת תחלוף על ויתור

 או/ו רשותיים חלצ גופי או/ו בנות עמותות או/ו

 (ומנהליהם עובדיהם או/ו נבחריהם

 (313) טבע נזק בגין כיסוי

 (314) ושוד פריצה, גניבה כיסוי

 (316) אדמה רעידת כיסוי

 (328) ראשוניות

  חודשים 12     תוצאתי אובדן

       

       

 (302) צולבת אחריות ₪  4,000,000     'ג צד

 (304) שיפוי הרחב

 (307) משנה וקבלני קבלנים
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 כיסויים

  חברות)( 308) אחר גורם לטובת תחלוף על ויתור

 או/ו רשותיים חלצ גופי או/ו בנות עמותות או/ו

 (ומנהליהם עובדיהם או/ו נבחריהם

 (309) האישור מבקש לטובת תחלוף על ויתור

 (315) ל"המל לתביעות כיסוי

 גורם - המבוטח מחדלי או מעשי בגין נוסף מבוטח

 גופי או/ו בנות עמותות או/ו  חברות( )320) אחר

 עובדיהם או/ו נבחריהם או/ו רשותיים חלצ

 (ומנהליהם

 מבקש - המבוטח מחדלי או מעשי בגין נוסף מבוטח

 (321) האישור

 (322' )ג כצד מוגדר האישור מבקש

 (328) ראשוניות

 (329' )ג כצד ייחשב האישור מבקש רכוש

 (304) שיפוי הרחב ₪  20,000,000     מעבידים אחריות

  חברות)( 308) אחר גורם לטובת תחלוף על ויתור

 או/ו רשותיים חלצ גופי או/ו בנות עמותות או/ו

 (ומנהליהם עובדיהם או/ו נבחריהם

 (309) האישור מבקש לטובת תחלוף על ויתור

 (315) ל"המל לתביעות כיסוי

 מעובדי מי של כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח

 (319) המבוטח

 (328) ראשוניות

 בתוקף לא  בתוקף לא     המוצר אחריות

  ₪  2,000,000     מקצועית אחריות

        אחר

 

 (*:'ג בנספח המפורטת הרשימה מתוך השירות קוד את לציין יש, האישור למבקש המבוטח בין בהסכם המפורטים לשירותים, בכפוף) השירותים פירוט
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 * הפוליסה שינוי/ביטול

נוי ש לרעת שי ק ר מב שו סת של ביטול או האי לי א,  ביטוח פו ם 30 אלא לתוקף ייכנס ל חר יו ח לא שלו ש הודעה מ ק מב  ל

ר שו  .הביטול או השינוי בדבר האי
 

 האישור חתימת

 :המבטח

 

 . בתוקף שאינם כשדות אלה שדות לסמן ניתן כללי ביטוח באישור* 

 


