הצעה לביטוח חבויות עבור ממו י בטיחות
ו/או מה דסים בעלי תואר ש י ב יהול וה דסת בטיחות ו/או קצין בטיחות ותעבורה

לתשומת לבכם:
 יש להקפיד למלא את הטופס באופן מדויק ושלם.
 פוליסת האחריות המקצועית הי ה על בסיס יום הגשת התביעה )".("Claims Made Basis
 על ממלא הטופס להיות מ הל ,שותף או דירקטור בחברה המבקשת ביטוח בהתאם לפוליסה ועליו
לבצע את כל הבדיקות ה דרשות בקרב שותפיו האחרים ,דירקטורים ועובדים ,בכדי לאפשר מע ה
על כל השאלות בהצעת הביטוח.
 אם יש צורך במקום וסף להשלמת התשובות לשאלות הכלולות במסגרת טופס הצעת ביטוח זה,
א א השלימו את התשובה בסעיף "מידע וסף" ,באם וגם המקום שם אי ו מספק לפירוט המלא יש
לצרף דפים וספים עם יתר הפרטים המלאים.
 לאחר מילוי טופס הצעת הביטוח יש להחזירו ישירות לסוכן הביטוח שלכם.

חלק  :1פרטי המציע
 1.1פרטי החברה
א א ציי ו את שם החברה העיקרית )הראשית( עבורה דרש ביטוח על פי הפוליסה ,ואת כתובתה.
לידיעתכם:
הכיסוי על פי הפוליסה יתן גם לחברות ב ות של החברה העיקרית ,אך ורק אם תכללו את ה תו ים של כל
החברות הב ות האלה בתשובותיכם לכל השאלות המפורטות בהצעת הביטוח.
שם החברה המלא בעברית_____________________________ :
שם החברה בא גלית_________________________________ :
ח"פ החברה_______________________________________ :
תאריך הקמה______________________________________ :
שם איש/אשת קשר_________________________________ :
כתובת__________________________________________ :
טלפון___________________________________________ :
פקס____________________________________________ :
דוא"ל___________________________________________ :
אתר אי טר ט_____________________________________ :
 1.2מצב העסקה
☐ ממו ה בטיחות שכיר או חלק ממחלקת בטיחות של החברה
☐ ממו ה או יועץ בטיחות עצמאי

הטופס מ וסח בלשון זכר מטעמי וחות בלבד ומיועד לש י המי ים.
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 1.3מחזור הכ סות )בש"ח(
לש ת המס המלאה האחרו ה______________ :
לש ת המס ה וכחית )משוער(______________ :
לש ת המס הבאה )משוער(________________ :
 1.4מספר העובדים
א ציין את כמות העובדים בחברה/מחלקת ממו י הבטיחות.
מקצועיים__________ :
אחר______________ :

חלק  :2פעילויות
א .פירוט מלא של סך הכ סותיכם לפי פעילות.
לפיכך דרש כי על סך כול הפעילויות הרשומות להלן להסתכם ב.100%-
 %מהפעילות

ממו ה בטיחות ב:-
ב יה וה דסה אזרחית

%

תעשיה כימית

%

חקלאות

%

קרי ה מיי ת

%

חומרים מסוכ ים

%

תעבורה

%

אש

%

לייזר

%

מפעלים

%

אחר ) א פרט(:

%

ב .האם ה ך ותן שירותים ללקוח מסויים בהיקף של יותר מאשר  32שעות חודשיות?
☐ לא
☐ כן
אם כן ,א פרט_________________________________________________________:
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חלק  :3מידע חוזי
שים לב :חלק זה ועד אך ורק אם ה ך ממו ה/יועץ בטיחות עצמאי.
 3.1האם אתם מבצעים עבודות רק במסגרת חוזה בכתב ה חתם עם,
☐ לא
ועל-ידי ,כול לקוח שלכם? ☐ כן
באם השבתם "לא" ,א הסבירו באילו מקרים לא חתם חוזה בכתב ,כאמור ,ומדוע.

 3.2האם במסגרת חוזים חתומים על לקוחותיכם אתם אי-פעם מקבלים אחריות עבור זקים תוצאתיים או
☐ לא
פי סיים העולים על ערך החוזה? ☐ כן
באם השבתם "כן" ,א פרטו מהו אחוז החוזים לגביהם חל הדבר ומהו ערך הגבול העליון שלהם:

 3.3האחוז המשוער מהכ סותיכם בש ת המס ה וכחית שישולם לקבל י מש ה%____ :
 3.4האם אתם מוודאים כי לקבל י המש ה קיים ביטוח אחריות מקצועית בתוקף משלהם?
☐ לא
☐ כן
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חלק  :4היסטוריית תביעות ועבר ביטוחי
 4.1א פרטו לגבי ביטוח האחריות המקצועית ה וכחי שלכם ,אם קיים ,ולגבי הביטוח המבוקש לש ה הבאה.
מבטח
ביטוח
וכחי
ביטוח
מבוקש

//////////////
-לא רלוו טי--//////////////

פרמיה

//////////////
-לא רלוו טי--//////////////

השתתפות
עצמית

גבול
האחריות

תאריך
אפקטיבי

תאריך
רטרואקטיבי

//////////////
-לא רלוו טי--//////////////

 4.2א פרטו לגבי ביטוח האחריות כלפי צד שלישי ה וכחי שלכם ,אם קיים ,ולגבי הביטוח המבוקש לש ה
הבאה.
תאריך
גבול
השתתפות
פרמיה
מבטח
אפקטיבי
האחריות
עצמית
ביטוח
וכחי
//////////////
//////////////
//////////////
ביטוח
-לא רלוו טי---לא רלוו טי---לא רלוו טי--מבוקש
//////////////
//////////////
//////////////
 4.3א פרטו לגבי ביטוח חבות מעבידים שלכם ,אם קיים ,ולגבי הביטוח המבוקש לש ה הבאה.
מבטח
ביטוח
וכחי
ביטוח
מבוקש

//////////////
-לא רלוו טי--//////////////

פרמיה

//////////////
-לא רלוו טי--//////////////

השתתפות
עצמית

גבול
האחריות

תאריך
אפקטיבי

//////////////
-לא רלוו טי--//////////////

 4.4א פרטו לגבי ביטוח הסייבר שלכם ,אם קיים ,ולגבי הביטוח המבוקש לש ה הבאה.
מבטח
ביטוח
וכחי
ביטוח
מבוקש

גבול
האחריות

תאריך
אפקטיבי

//////////////
-לא רלוו טי--//////////////

האם ה כם מעו יי ים לקבל הצעה לרכישת פוליסת סייבר?
)במידה וכן יש למלא טופס ההצעה המצ"ב( ☐ כן  ☐ ,לא
 4.5עבור כול סוגי הביטוח לגביו מתייחס טופס ההצעה ,ולאחר בירור לגביהם:
א .האם ה כם מודעים לתביעות שגרמו לכם זק ,בין שהיו מבוטחות או לא ,אשר התרחשו בכול אחת
מהחברות אשר בגי ן מתבקש הביטוח בהתאם להצעת הביטוח )להלן" :החברות המבוטחות"( ,או
לכול עסק קיים או קודם של השותפים או הדירקטורים בכול אחת מהחברות המוצעות לביטוח,
במהלך חמש ) (5הש ים האחרו ות? ☐ כן  ☐ ,לא


111 Dizengoff St. Tel Aviv 6439710 | Phone: 972-3-7621810 | Fax: 972-3-7621820 | info@cooper-ninve.com | www.cooper-ninve.com
4/6

ב .האם אתם מודעים ל סיבות כלשהן אשר עלולות ליצור או להוות בסיס לתביעה כ גד מי מהמועמדים
לביטוח או כול אחד מהשותפים או הדירקטורים שלהם? ☐ כן  ☐ ,לא
ג .האם הוגשה תביעה כלשהיא או צו הפסקה מ הלי כ גד מי מהמועמדים לביטוח או כול אחד
מהשותפים או הדירקטורים שלהם? ☐ כן  ☐ ,לא
ד .האם מי מהמועמדים לביטוח או מי מהשותפים או הדירקטורים שלהם מצאו אשמים בביצוע מעשה
פלילי או מעשה לא הוגן או במרמה או הפרת אמו ים או ש חקרו על-ידי גוף רגולטורי כלשהוא?
☐ כן  ☐ ,לא
באם השבתם "כן" לאילו מהשאלות לעיל ,א פרטו מידע מלא עבור כול אחת ,כולל הסבר לגבי הרקע
לאירועים/מעשים אלו ,הסכום המרבי המעורב/ה תבע ,באיזה שלב מצאות התביעות/ה סיבות ,כול
עתודה )רזרבה( לחשיפה בגין כול מי מהם או התשלומים ש עשו על-ידיכם ו/או על-ידי המבטחים ,וכן
מועדי כול שלבי התפתחות התביעות והתשלומים כאמור.
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חלק  : 5הצהרה
א י/א ו החתומים מטה מבקשים מקופר י וה סוכ ות לביטוח ) (2010בע"מ לבטח
אותי/אות ו בהסתמך על כול האמור בטופס הצעת ביטוח זה.
א י/א ו מצהיר/ים כי לאחר בדיקה מתאימה ,אותה ,וממצה ,ההצהרות והפרטים שפורטו
לעיל הי ם אמת וכי לא הצגתי /ו באופן שגוי או הסתרתי /ו כול עובדה מהותית.
א י/א ו מצהיר/ים כי ה י /ו בעל/י סמכות לבקש את הצעה זו ,וכן לחתום עליה ,בשם
המציע וכי חתימתי/ת ו מחייבת.
א י/א ו מסכים/ים כי טופס הצעת הביטוח ,בצירוף כול מידע מהותי שסופק על-ידי /ו ,יהוו
את הבסיס לכול חוזה ביטוח אשר ייכרת עם המבטחים ,במידה ויית ו הסכמתם לכך.
א י/א ו מתחייב/ים להודיע למבטחים לגבי כול שי וי מהותי בעובדות אלו באם יתרחש טרם
כ יסת חוזה הביטוח )להלן" :הפוליסה"( לתוקף וכן באם יתרחש במהלכו.
א י/א ו מאשר/ים ומצהיר/ים בזאת כי זוהי חתימתי /ו וכי תוכן תצהיר זה אמת.
☐ כן  ☐ ,לא
שם מלא של בעל החתימה_____________________ :
ת"ז בעל החתימה___________________________ :
תפקיד החותם אצל המציע____________________ :
חתימה:
X

תאריך__________ :
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