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ביטוח כללי

הצעה לביטוח אחריות מקצועית – על בCיC הגשת התביעה  (טופC זה אינו מיועד להצעה לעורכי די?) 

לתשומת לב המציע/ה/המועמד/ת לביטוח*:

אי? להצעת הביטוח תוק) עד אשר נתקבלה ואושרה בכתב על ידי המבטח

אנא הקפד על מילוי פרטיN מדויק. אי דיוק בפרטיN עלול להיחשב כאי עמידה בחובת הגילוי על פי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981 (להל?: "חוק חוזה 

הביטוח") ולהקטי? את תגמולי הביטוח, בכפו) להוראותיו.

כל הפרטיN והתנאיN בהצעה זו כפופיN לפרטיN ולתנאיN האמוריN בפוליCה לביטוח אחריות מקצועית.

כל הCכומיN בהצעה זו נקוביN בש"ח אלא אN צוי? במפורש אחרת.

* בכל מקו8 בו מצוי3 לשו3 זכר הכוונה ללשו3 נקבה ו/או זכר כאחד, ולהפ".

נקיטת אמצעיN להקלת הCיכו? 

על המבוטח בפוליCה:

לנקוט בכל אמצעי הזהירות ה=בירי8 להקלת ה=יכו3 המבוטח לפי פולי=ה זו, לרבות הפעלת8 השוטפת, כנדרש, וכ3 לעשות או להימנע מלעשות כל מעשה  א. 

או מחדל אשר קיומ8 או אי קיומ8 עלול לגרו8 באופ3 =ביר ל=יכוני8 המבוטחי8, כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המבוטח ינקוט בכל האמצעי8 להקלת 

ה=יכו3 המבוטח על פי הפולי=ה, כפי שהמבטח יודיע למבוטח בכתב מעת לעת במש" תקופת הביטוח, ותו" הזמ3 שנקבע לכ" בהודעתו, או כפי שפורט 

בהוראה אחרת כלשהי בפולי=ה או ברשימה, בהתא8 למקרה. 

להע=יק עובדי8 מיומני8. ב. 

לקיי8 כל חובה המוטלת עליו על פי כל די3. ג. 

במקרה בו לא ננקטו האמצעיN להקלת הCיכו?, כאמור לעיל, יהא המבטח רשאי לבטל את הפוליCה או להקטי? את חבותו, הכל בכפו) להוראות חוק חוזה 

הביטוח, ובמגבלותיו.

 פרטי Cוכ?

אשכולשC Nוכ?מC 'Cוכ?

חותמת החברהמCפר פוליCה

 פרטי המציע

מCפר ת"ז/תאגידמקצוע או מהות העCק של המציעשN המציע

מע? 
המציע

פקCטלפו?מיקודעירמCפררחוב

דואר אלקטרוני

מע? 
העCק

פקCטלפו?מיקודעירמCפררחוב

דואר אלקטרוני

 תקופת הביטוח

  גביה רגילה     הוראת קבע - מ=' תשלומי8: _________     כרטי= אשראי

אופ? תשלוN הפרמיהתארי# רטרואקטיבי נדרש עד תארי# (בחצות)מתארי#

הא8 קיי8 רצD ביטוחי מהתארי" הרטרואקטיבי הנדרש עד היו8?  כ3    לא,   פרט את ש8 חברות הביטוח ובאלו גבולות אחריות:

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

תשומת לב המועמד לביטוח מופנית לכ# כי עפ"י הוראות Cעי) 6 לחוק חוזה הביטוח השאלות בCעי) זה יחשבו כעניי? מהותי.
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ביטוח כללי

 מקצועו או עיCוקו של המציע

תשומת לב המועמד לביטוח מופנית לכ# כי עפ"י הוראות Cעי) 6 לחוק חוזה הביטוח  כל השאלות בCעי) זה יחשבו כעניי? מהותי.

תחוN התמחותוותק המציע במקצועו / עיCוקותיאור המקצוע / עיCוק

תיאור כללי של העיCוק: 

מC' רישיו? מקצועי/תעודת הCמכה/אישור השכלה רלונטי  (יש לצר) צילוN תעודה)שמות התאגדויות מקצועיות בה? המציע חבר

מ=פר הבעלי8/ שותפי8 המוע=קי8 בע=ק: _______________

הוותק בשותפותהCמכתו המקצועיתשN השות)

Cה"כ עובדיNמCפר עובדיN לא מקצועייN (כוח עזר)מCפר עובדיN מקצועייN (בעלי הCמכה)

צפי לשנה הבאה (הערכה) : __________________________________=כו8 המחזור השנתי ברוטו לשנה שה=תיימה: ______________________

הא8 הנ" מקיי8 פעילות ע=קית בחו"ל?    כ3       לא

מחזורמהות העי=וק, פעילות והיקD העבודה ביח= ל=ה"כ העבודה במשרד:

פעילות בישראל

פעילות בארה"ב וקנדה

פעילות בשאר העול8

הא8 פיטרת לאחרונה אחד מהעובדי8 או שקלת לפטרו בגלל טעות מקצועית וכדו'?   כ3       לא,  פרט:

 הכיCוי המבוקש

גבול אחריות למקרה אחד ולכל תקופת הביטוח

הרחביN בתוCפת דמי ביטוח

לתשומת לב המועמד לביטוח:

יש לציי3 א8 הנ" מעוניי3 באחד או יותר מההרחבי8 להל3, כדי שהמבטח יוכל לשקול את קבלתו בהתא8 לבחירת". הנ" רשאי לבחור בהרחב או לוותר עליו, מבלי 

שהדבר יפגע ביתר תנאי הביטוח הב=י=י עצמו. תו=פת דמי הביטוח בגי3 ההרחבי8, שייבחרו על יד", תצוי3 ברשימה ותיקבע בכפוD לשיקולי חיתו8, ובהתא8 

למו=כ8 עמ" לאחר קבלת  הצעה זו על ידי המבטח.

   ? Nהבאי  Nהנ# מעוניי? באחד או יותר מההרחבי Nהא

ביטוח הוצאות הגנה בהליכי8 פליליי8   כ3       לא

ביטוח מפני אי יושר עובדי8   כ3       לא

ביטוח מפני אובד3 מ=מכי8   כ3       לא

ביטוח מפני הוצאת דיבה   כ3       לא 

הרחב תקופת גילוי   כ3       לא

 מש" תקופת הגילוי המבוקשת: ________ חודשי8

.Nתקופת הביטוח, ובכפו) לתנאיו המיוחדי Nוי לפי הרחב זה יישקל ערב תוCלתשומת לב המועמד לביטוח: הכי
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 מקצועות / תחומי עיCוק

      תשומת לב המועמד לביטוח מופנית לכ# כי עפ"י הוראות Cעי) 6 לחוק חוזה הביטוח  כל השאלות בCעי) זה יחשבו כעניי? מהותי.

אN הנ# עוCק באחד מהמקצועות הרשומיN להל?, אנא ענה על השאלות המתאימות לתחוN עיCוק#

  כ3       לאהא8 הנ" עו=ק בפיקוח על פרויקטי8 שתוכננו על ידי אחרי8?אדריכל

  כ3       לאהא8 הנ" עו=ק ג8 בתכנו3 ובינוי ערי8?

  כ3       לאהא8 נדרש כי=וי בגי3 פעילות בבתי חולי8 או בקופת חולי8?דיאט? / תזונאי

  כ3       לאהא8 הטיפול כולל שימוש בתרופות או בתו=פי מזו3 לצור" הרזיה?

  כ3       לאהא8 הנ" מטפל בחיות מחמד בלבד?וטרינר

Nפרט =וג רישיו3 / ה=מכה  ____________________________חשמלאי / טכנאי אלקטרוניקה / טכנאי מחשבי

  כ3       לאהא8 יש ברשות" חנות או מפעל?

  כ3       לאהא8 הנ" עו=ק בהתקנת מערכות גילוי אש ועש3 או =פרינקלרי8?

  כ3       לאהא8 הנ" מבצע עבודות בכלי שיט או בכלי טי=?

  כ3       לאהא8 הנ" מטפל במערכות קירור ומיזוג אוויר?טכנאי שירות / חשמלאי שירות

  כ3       לאהא8 הנ" מטפל במערכות גנרטורי8?

  כ3       לאהא8 הנ" מטפל במערכות חשמל ופיקוד מעליות?

  כ3       לאהא8 הנ" מטפל בתחזוקת ציוד תעשייתי?

  כ3       לאהא8 הנ" מתק3 ומשפH מכונות חשמליות?

  כ3       לאהא8 הנ" מבצע עבודות התקנה או תחזוקה של אנטנות?

  כ3       לאהא8 הנ" עו=ק רק בייעוH כללי וייעוH אישי למנהלי8?יועS ארגוני

  כ3       לאהא8 הנ" עו=ק ג8 בתפקידי ניהול ואירגו3 ?

  כ3       לאהא8 יש ל" פעילות ככונ= נכ=י8 או חשב מלווה?יועS כלכלי / כלכל?

הא8 יש ל" פעילות הקשורה במערכות גילוי אש ועש3 ו/או מערכות כיבוי אש ו/או מערכות מהנדC מכונות

גזי8 רפואיי8?

  כ3       לא

  כ3       לאהא8 אתה עו=ק בעבודות ימיות, תת ימיות או אחרות הקשורות לנמלי8, =כרי8 או גשרי8?

  כ3       לאהא8 הנ" מבצע עבודות בכלי שיט או כלי טי=?

  כ3       לאהא8 הנ" מבצע עבודות פיקוח על בנייה?מהנדC תעשייה וניהול

  כ3       לאהא8 פעילות" כוללת עבודות פיקוח (למעט בנייה)?

Nכ3       לאהא8 הנ" מטפל באמצעות =ו=י8?מטפל באמצעות בעלי חיי  

  כ3       לאהא8 נדרש כי=וי בגי3 פעילות בבתי חולי8 או בקופת חולי8?מרפא בעיCוק

  כ3       לאהא8 נדרש כי=וי בגי3 פעילות בבתי חולי8 או בקופת חולי8?פיזיותרפיCט

  כ3       לאהא8 הנ" מנפיק מרשמי8 לתרופות?פCיכולוג 

  כ3       לאהא8 הנ" מבצע ייעוH גרפולוגי?

  כ3       לאהא8 הנ" עו=ק ג8 בהיפנוזה?

  כ3       לאהא8 הנ" משתמש בנזעי חשמל (שוק חשמלי)?

  כ3       לאהא8 הנ" עו=ק רק באימו3 אישי?קואצ'ר

  כ3       לאהא8 עו=ק באימו3 ג8 לאירגוני8 וקבוצות?

  כ3       לאהא8 מתבצע טיפול במיטות שיזוD / שיזוD מלאכותי?קוCמטיקאית

  כ3       לאהא8 מתבצע טיפול בלייזר?

  כ3       לאהא8 מתבצע טיפול הכולל הזרקת חומרי8 לגוD / לעור?

  כ3       לאהא8 מתבצע איפור קבוע, פילינג עמוק או אפילציה?

  כ3       לאהא8 נדרש כי=וי בגי3 פעילות בבתי חולי8 או בקופת חולי8?קלינאי תקשורת

  כ3       לאהא8 יש ל" פעילות הקשורה לתשקיפי8?רואה חשבו?

  כ3       לאהא8 יש ל" פעילות ככונ= נכ=י8 או חשב מלווה?

  כ3       לאהא8 הנ" משמש כשמאי שכיר של מבטח?שמאי רכב

  כ3       לאהא8 עי=וק" כולל שמאות למשאיות, אוטובו=י8, ציוד חקלאי וצ.מ.ה?
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  ניCיו? ביטוחי קודN וניCיו? תביעות 

תשומת לב המועמד לביטוח מופנית לכ# כי עפ"י הוראות Cעי) 6 לחוק חוזה הביטוח כל השאלות בCעי) זה יחשבו כעניי? מהותי. 

_______________  תקופת הביטוח: _______________ הא8 היית מבוטח בעבר במ=גרת פולי=ת אחריות מקצועית?   לא   כ3,  ציי3 ש8 חברה:   .1

הא8 נדחתה  הצעת" או בוטלה פולי=ה של" בגי3 אחד או יותר מהכי=ויי8 המבוקשי8 ב – 3 השני8 האחרונות?  לא   כ3,  פרט _________________  .2

__________________________________________________________________________________________________________

הא8 חברת ביטוח כלשהי =ירבה לחדש את הפולי=ה ב – 3 השני8 האחרונות?  לא   כ3,  פרט _______________________________________  .3

__________________________________________________________________________________________________________

הא8 חברת ביטוח כלשהי דרשה הגדלת דמי ביטוח ב- 3 השני8 האחרונות?  לא   כ3,  פרט _________________________________________  .4

הא8 חברת ביטוח כלשהי התנתה את עשיית הביטוח בתנאי8 מיוחדי8 ב – 3 השני8 האחרונות?  לא   כ3,  פרט ___________________________  .5

__________________________________________________________________________________________________________

הא8 נפתחו נגד" בעבר הליכי8 פליליי8 במ=גרת עי=וק"?   לא   כ3,  פרט ____________________________________________________  .6

הא8 ידוע ל" על אירוע העלול לשמש ב=י= או עילה לתביעה נגד" בקשר לכי=ויי8 המבוקשי8 בפולי=ה זו?   לא   כ3,  פרט ___________________  .7

____________________________________________________________________________________________________________ 

הא8 ב – 7 השני8 האחרונות  הוגשו נגד" תביעות או הודעות בגי3 נזק או נ=יבות העלולות לעורר תביעות נגד"?  לא / כ3, פרט בטבלה להל3:   .8

=כו8 התביעה ו=כו8 הפיצוימהות התביעה        שנה

9. הא8 ויתרת לצד שלישי כלשהו על זכות" לתבוע במקרה נזק בשבע השני8 האחרונות?  לא   כ3,  פרט _________________________________

 התאמת פרמיה  

לתשומת לב המועמד לביטוח:

דמי הביטוח הנקובי8 ברשימה הינ8 ארעיי8 וחושבו על י=וד אומד3 הכנ=ות המבוטח   מהעי=וק המפורט במש" תקופת הביטוח. המבוטח מתחייב למ=ור למבטח 

תו" 60 ימי8 מתו8   תקופת הביטוח הצהרה בכתב בדבר הכנ=ותיו במש" תקופת הביטוח. הדיווח יתב== על   דיווחיו התקופתיי8 של המבוטח לשלטונות המכ= 

(מע"מ). דמי הביטוח ה=ופיי8 המגיעי8   על פי פרק זה יותאמו על-ידי הכפלת שיעור דמי הביטוח הנקובי8 ברשימה במחזור   הכנ=ותיו של המבוטח. א8 הפרמיה 

מחושבת בדולרי8 יומר מחזור הכנ=ותיו של המבוטח לדולרי8 בהתא8 לשער היציג החל במחצית התקופה   לכל דיווח תקופתי, כאמור. המבוטח מתחייב לשל8 

למבטח והמבטח מתחייב להחזיר   למבוטח - בהתא8 למקרה - את ההפרש שבי3 דמי הביטוח הארעיי8 לבי3 דמי הביטוח   ה=ופיי8 המגיעי8, בכפו) לפרמיה 

המינימאלית, הנקובה  ברשימה.    

 הצהרת המציע / המועמד לביטוח

אני/ו החתו8/י8 מטה, המועמד/י8 לביטוח  מבקשי8 בזאת מהמבטח לקבלנו לביטוח. אנו מ=כימי8, מצהירי8 בזה ומתחייבי8 כי:

כל התשובות המופיעות בטופ= הצעה זה הינ3 תשובות מלאות וכנות.  .1

לא ה=תרתי/נו עובדות או פרטי8 כלשה8 בידיעה שה8 עניי3 מהותי, שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח =ביר לכרות את החוזה בכלל או בתנאי8 שבו.   .2

 Nנעשה כ? בכוונת מרמה, די? תשובותינו יהיה כדי? תשובה שאינה מלאה וכנה לפי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א 1981-, והמבטח יהיה פטור מתשלו Nידוע לנו כי א

תגמולי ביטוח בהתאN לחוק ובמגבלותיו.

ידוע לי /לנו כי התשובות לשאלות המופיעות בטופ= הצעה זה הינ3 הב=י= לחוזה הביטוח ביני/נו למבטח וטופ= ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד ממנה.  .3

ידוע לי/נו כי כל השאלות המופיעות בפרקי הביטוח הרלוונטיי8 בהצעה, שצוינו בה, כעניי3 מהותי, וכל השאלות בהצהרת הבריאות, תיחשבנה כעניי3 מהותי לפי   .4

הוראות =עיD 6 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1981. 

הרשות בידי המבטח להחליט על קבלת ההצעה או דחייתה או קבלתה בתנאי8.  .5

ידוע לנו שחוזה הביטוח נכנC לתוקפו רק אN תאושר הצעה זו בכתב על ידי המבטח ולאחר קבלת התחייבות לתשלוN דמי הביטוח וקבלת אמצעי תשלוN שנית?   .6

לגבות מהN את דמי הביטוח, כתנאי מפורש לכניCת הפוליCה לתוק).

וידוע לי/נו כי הוא נחוH למבטח לצור" הוצאת פולי=ה, גביית תשלומי8 בגינה,  אני/נו מצהיר/י8 בזאת, כי המידע המבוקש נמ=ר מרצוני/ננו ובה=כמתי/נו,   .7

תשלו8 תגמולי ביטוח וביצוע פעולות נלוות. אני/ו מ=כי8/י8 כי המידע שנמ=ר על ידי, יועבר לגורמי8 מטעמו של המבטח לש8 מת3 שירותי ביטוח, וכ3 לבנק 

לצור" גביית תשלומי8. האמור לעיל יחול ג8 לגבי מידע שאמ=ור למבטח בעתיד, בקשר ע8 שירותי ביטוח.

  Dשהמבטח ימצא לנכו3 לצור" הפקת הפולי=ה וזאת בכפו D7 לעיל, הרינו מ=כימי8 כי המידע יימ=ר לצור" עיבודו ואח=ונו לכל אד8 או גו Dלאמור ב=עי Dבכפו  .8

להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981. 

1
תארי#שעהחתימת המציע / מועמד לביטוח 

הנני מאשר כי שאלתי את המציע את כל השאלות המופיעות בהצעה, והתשובות ה3 כפי שנמ=רו אישית על ידי המציע.

חתימת הCוכ?מC' הCוכ?שN הCוכ?
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ביטוח כללי

 הצהרות והCכמות לפי חוק הגנת הפרטיות 

־הנני מאשר כי המידע הכלול בטופ= זה וכל מידע נו=D שיימ=ר בעתיד על ידי למבטח, נמ=ר בה=כמתי וכי לא חלה עלי חובה חוקית למ=ור את המידע. ידוע לי שה

מידע ישמר במאגר המידע של המבטח ו/חברות מהקבוצה ו/או אצל גור8 אחר מטעמו וישמש לצור" ניהול, תפעול וטיפול בכל ענייני הביטוח לרבות עיבוד המידע, 

צרכי8 אקטואריי8 וע=קיי8 ו/או שירותי8 נלווי8 אחרי8 ובכפוD לכל די3. (”הקבוצה“ – הגדרת הקבוצה בטופ= זה תכלול את: הפניק= אחזקות בע“מ, חברות הבת 

וכ3 כל החברות והגופי8 שהפניק= אחזקות בע“מ ו/או הפניק= ביטוח בע“מ בעלי שליטה בה8 של 50% או יותר).

חתימת המועמד לביטוח

 הCכמה לקבלת פנייה בקווי תקשורת 

הנני מ=כי8 כי המידע אודותיי ישמש את חברות הקבוצה ו/או מי מטעמ3 מעת לעת, לצור" שיווק ודיוור ישיר מטע8 חברות הקבוצה ו/או חברות קשורות בהצעות 

למוצרי8 ושירותי8 ביטוחיי8, פיננ=יי8 ואחרי8, וזאת בי3 היתר באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, פק=ימיליה, דואר אלקטרוני והודעת מ=ר קצר וכל אמצעי תקשורת 

אחר. ידוע לי כי בכל עת אוכל לחזור בי מהCכמה זו ולבקש הCרה מרשימת התפוצה באמצעות פנייה למוקד קשרי הלקוחות של המבטח.

נא Cמ? את בחירת#:  מ=כי8      לא מ=כי8
חתימת המועמד לביטוח

 דואר אלקטרוני 

הנני נות3 בזאת את ה=כמתי לכ8 ולחברות הקבוצה כהגדרתה בטופ= זה, לקבל באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שציינתי בטופ= זה, כל מידע והודעה, לרבות 

מידע שהועבר אלי עד כה בדואר רגיל. ידוע לי שבכל עת אוכל לבקש להCיר את פרטי מרשימת התפוצה לקבלת מידע בדואר אלקטרוני, וזאת באמצעות פנייה 

למוקד קשרי הלקוחות של המבטח.

נא Cמ? את בחירת#:  מ=כי8      לא מ=כי8
חתימת המועמד לביטוח

 הCכמה לדיוור שנתי במייל – ”הפניקC" – ביטוח

אני מ=כי8 כי הדו“ח השנתי למבוטח  יישלח לדואר האלקטרוני שלי וזאת במקו8 באמצעות הדואר.

נא Cמ? את בחירת#:  מ=כי8      לא מ=כי8
חתימת המועמד לביטוח

 הCכמה לדיוור שנתי במייל – ”הפניקC" – פנCיה וגמל

אני מ=כי8 כי הדו“ח השנתי לעמית יישלח לדואר האלקטרוני שלי וזאת במקו8 באמצעות הדואר.

נא Cמ? את בחירת#:  מ=כי8      לא מ=כי8
חתימת המועמד לביטוח


