
מספר פוליסה:

מספר סוכן:

604404
חותמת תאריך קבלה בחברה

הצעה לביטוח עבור שייטים
למקרה של נכות מתאונה ומוות מתאונה

למצטרפים חדשים עד 12/2012

קדר סוכנות לביטוח )1996( בע״מ

מין: תאריך לידה מס׳ זהות שם פרטי שם משפחה

שם רופא מטפל וכתובתו סניף משקל גובה

כתובת דוא״ל מספר טלפון רחוב+מס’ בית יישוב עיסוק

א. פרטי המבוטח:

תאריך תחילת הביטוח:

ג. תנאים נוספים:

על אף האמור בסעיפים 3,6,7 בתנאי נספח 771 )נכות מתאונה( ובסעיפים 2,3,5 בתנאי נספח 120 )מוות מתאונה(, במקרה של נכות או מות המבוטח )בהתאמה לפי 
הנספח הרלוונטי(, הנגרם במהלך שיט כהגדרתו בסעיפים )ב’( ו- )ג’( להלן, החברה תשלם את סכום הביטוח הנקוב בדף פרטי הביטוח, בהתווסף לתנאים המצוינים 

בפוליסה, אך ורק בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
כלי השיט שבו אירע מקרה הביטוח הינו עד 24 מטר בלבד. )א( 

השיט נערך בגבולות כל הים התיכון ומפרץ אילת בלבד.  )ב( 
השיט נערך בגבולות של עד 12 מיילים מחוף אחר בעולם. )ג( 

למען הסר ספק, מובהר כי הכיסוי הביטוחי בתנאי נספחים 771 ו-120 לא יחול על כל שיט שאינו עונה על התנאים המצטברים בפיסקה זו. יתר תנאי הפוליסה חלים 
ללא שינוי.

ב. כיסויים ביטוחיים:

מעוניין לרכוש כיסוי
נא לסמן x באפשרות הרצויה

תקופת ביטוח לגיל פרמיה לתשלום סכום ביטוח הכיסוי

65 ₪ 19.5
₪ 150,000
₪ 150,000

אפשרות א׳:
נכות מתאונה ומוות מתאונה

65 ₪ 45.5
₪ 350,000
₪ 350,000

אפשרות ב׳:
נכות מתאונה ומוות מתאונה

65 ₪ 65
₪ 500,000
₪ 500,000

אפשרות ג׳:
נכות מתאונה ומוות מתאונה

______ / _______ / ___________

ד. מינוי מוטבים במות המבוטח:

% חלוקה מין כתובת מלאה תאריך לידה יחס קרבה מספר זהות/דרכון שם מלא

      זכר        נקבה

      זכר        נקבה

אני מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כי:

כל התשובות המפורטות בהצעה ו/או בהצהרת הבריאות הן נכונות ומלאות. א. 
כל התשובות המפורטות בהצעה ו/או בהצהרת הבריאות וכל מידע אחר שיימסר למנורה מבטחים ביטוח בע״מ )להלן מנורה מבטחים ביטוח( בכתב וכן התנאים  ב. 

המקובלים במנורה מבטחים ביטוח לעניין זה ישמשו בסיס לחוזה הביטוח ביני/ בנינו לבין מנורה מבטחים ביטוח  ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.
אני מאשר/ת ומסכים/מה בזה כי קיבולה או דחייתה של הצעתי זו נתון לשיקול דעתו הבלעדי של מנורה מבטחים ביטוח והיא רשאית לדחות את הצעה ללא   ג. 

מתן הסבר כלשהו להחלטתה.
ידוע לי שחוזה הביטוח ייכנס לתוקפו רק לאחר שהחברה תאשר בכתב את קבלת המועמד לביטוח ולאחר שהפרמיה הראשונה - מהווה תנאי מפורש לכניסת  ד. 

הפוליסה לתוקף - שולמה במלואה, ובתנאי שלא השתנה מצב הבריאות של המבוטח, ממועד חתימתו על הצהרת הבריאות או בדיקה רפואית
שעבר ועד למועד האישור בכתב על קבלתו לביטוח.  

הריני מצהיר/ה בזה כי המידע הכלול בהצהרה זו ניתן מרצוני ובהסכמתי. ידוע לי שמטרת מסירת המידע היא להפקת פוליסת הביטוח וטיפול בכל העניינים  ה. 
הנובעים מהפוליסה והקשורים אליה. אני מסכים/ה כי המידע יימסר לצורך עיונו, עיבודו ואחסונו לכל אדם או גוף שהחברה תמצא לנכון וזאת בכפוף להוראות 

חוק הגנת הפרטיות התשמ״א - 1981.
אני מצהיר בזה כי הובא לידיעתי, ואני מסכים לכך, שהפרטים שמסרתי למנורה מבטחים ביטוח וכל מידע נוסף הנוגע לי שיגיע לידיעתה של מנורה מבטחים   ו. 
ביטוח, יוחזק במאגר מידע ממוחשב בו נוהגת מנורה מבטחים ביטוח לרכז נתונים בדבר לקוחותיה, בין אם הוא מופעל על ידי מנורה מבטחים ביטוח עצמה  ובין 
בידי מי מטעמה, וכי פרטים אלה עשויים להימסר למאגרי מידע נוספים של חברות שבשליטת מנורה מבטחים החזקות בע״מ )״קבוצת מנורה מבטחים״( או 
לגורמים הפועלים מטעמן של אותן חברות, לצורך מתן שירותים נוספים, לצורך ניהול נכסי הלקוחות, לצורך הפעילות השוטפת וכן לצורך קיום חובותיה על פי 

דין.

ה. הצהרת המועמד:

נקבהזכר



אני מסכים כי הנתונים אשר ישמרו במאגרי המידע ישמשו לצורך יצירת קשר עימי על ידי מנורה מבטחים ביטוח או ע״י חברה אחרת מ״קבוצת מנורה מבטחים   
ביטוח״, לרבות לצורך דיוור ישיר לרכישת מוצרי ״קבוצת מנורה מבטחים״ ולצורך כל פעילות שיווקית אחרת.

אני מבקש כי מנורה מבטחים ביטוח תעניק לי שירותי מתן מידע באמצעות האינטרנט או באמצעות אמצעי תקשורת אחרים, תוך שאני מודע לכך כי חרף  ז.  
העובדה שמנורה מבטחים ביטוח מפעילה אמצעי אבטחת מידע במתן שירותי המידע כאמור, עשוי המידע האמור, הכולל פרטים אישיים שלי, להיחשף לאחרים.
אני מבקש כי מנורה מבטחים ביטוח תשלח לכתובתי את קוד הגישה וסיסמת הגישה למידע באמצעות האינטרנט, ידוע לי כי מתן המידע כאמור נועד לצורך   
בירור ראשוני בלבד ולשם הנוחות, וכי בכל סתירה בין המידע שימסר כאמור לבין המידע  המלא שברשות מנורה מבטחים ביטוח יגבר המידע  שברשות מנורה 

מבטחים ביטוח.

תאריך:   ______________     מס׳ זהות: ____________________________    חתימת המועמד לביטוח: ________________________________  

האם נקבע לך ע״י המוסד לביטוח לאומי,משרד הביטחון, או גורם אחר כלשהו-שעור נכות כלשהו, או הוגשה. 1
מטעמך בקשה אשר הדיון בה טרם הסתיים לקביעת דרגת נכות כאמור? אם כן, נא פרט אחוזים וסיבה.  

האם אושפזת בבית חולים כתוצאה ממחלה או תאונה במשך 3 השנים האחרונות?  .2
האם יש לך היסטוריה של מחלות לב,לחץ דם גבוה, סוכרת או סרטן במשך 5 השנים האחרונות?  .3

האם אתה נשא ו/או חולה במחלת איידס?  .4

אם התשובה חיובית לאחת או יותר מהשאלות, פרט/י כאן:

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

מספר כרטיס בתוקף עד

חתימה ת.ז. שם בעל הכרטיס

ו. אופן התשלום:

הצהרת המועמד לביטוח על וויתור סודיות רפואית

א.ג.נ.,

אני הח״מ מוותר בזאת על סודיות רפואית/שיקומית/סוציאלית/פסיכיאטרית/ כלפי המבקשים  ונותן בזה רשות לקופ״ח, בתי חולים, מכון מור, למוסד לביטוח לאומי 
לגבי כל מידע הקיים מכל המחלקות במל״ל )לרבות פרוט תשלומים מהמל״ל( ו/או משהב״ט/צה״ל ו/או כל רופא או מוסד בתחום ברה״נ ו/או בתי אבות ו/או כל 
קרנות הפנסיה והגמל ו/או משרד הבריאות ו/או מוסדות שיקומיים ו/או מוסדות גמילה ו/או עיריות/רשויות רווחה ולכל עובד או רופא  או מוסד רפואי, מכון בדיקות 
רפואי וכל רופא ו/או עובד אחר שטיפל בי או טיפל בחומר הנוגע למצבי הבריאותי/סוצאלי/נפשי ותשלומים, שקיבלתי עקב מצבי וכן למסור ל: מנורה מבטחים ביטוח 
בע״מ ו/או מי מטעמם )להלן: ״המבקשים״( כל מידע על מצבי הבריאותי /שיקומי/סוציאלי/סיעודי ונפשי  ויתור זה מחייב אותי, את עזבוני, את באי כוחי החוקיים ואת 

כל מי שיבוא במקומי.

אני מתיר לכל חברת ביטוח אחרת )לרבות אבנר והפול ( למסור למבקשים כל מידע מנהלתי, רפואי או אחר על כל פוליסה ו/או תביעה ו/או כל מידע אחר המצוי 
ברשותם לרבות תיעוד ומידע מצד ג׳ ותשלומים. 

אני מתיר למשטרת ישראל למסור כל מידע על כל תיק תאונה/לת״ן בו הייתי מעורב הן לרבות צילום תיק לת״ן מלא. 

בקשתי זו יפה גם לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ״א 1981. והיא חלה על כל ידע רפואי או אחר המצוי במאגרי המידע של כל המוסדות/פרטים/אירגונים המצוינים 
להלן .

חתימה:  ______________________  תאריך: _________________      שם מבוטח: ___________________     מס׳ זהות: ___________________ 

חתימה:  ______________________ עד לחתימות: שם משפחה: ________________ שם פרטי: _______________ מס׳ זהות: ________________  

אני  מאשר כי שאלתי את המועמד/ים לביטוח את כל השאלות המופיעות לעיל  והתשובות הן כפי שנמסר לי אישית ע״י המועמד/ים לביטוח אני מצהיר בזה כי הבאתי 
לידיעת המבוטח את ההצהרות הרשומות לעיל.

תאריך: ___________________

שם הסוכן: קדר סוכנות לביטוח )1996( בע״מ         מספר הסוכן: 604404             חתימת הסוכן: ________________________

* טופס זה תקף כל עוד תעריפי מנורה מבטחים ביטוח בע”מ לא ישתנו. למנורה מבטחים ביטוח בע”מ שמורה הזכות לשנות טופס זה מעת לעת.







ז. שאלות על מצב בריאות/תחביבים:

ח. ויתור על סודיות רפואית:

ט. הצהרת הסוכן:

     ויזה           ישראכרט/מסטרכארט

     דיינרס       אמריקן/אקספרס
סוג כרטיס




