
 

 

  
  תביעהעל בסיס  –לביטוח אחריות מקצועית וצד ג' להדרכת טיולים  עהטופס הצ

  

  919160פרטי הסוכן: רפי וייסמן  – באמצעות "הכשרה חברה לביטוח"
  

  מורי דרך / מדריכי טיולים / תוי תקן
  

 חידוש, מס' פוליסה: _________________   /  פוליסה חדשה
  

  הפרטים הבאים:על מנת להצטרף לביטוח אנא מלאו את 
  

  שם משפחה: ______________ שם פרטי: _____________ תאריך לידה: __________
  

  מס' ת.ז. _________________  טלפון נייד: __________________
  

  כתובת: _____________________________________________
  

  כתובת דואר אלקטרוני: __________________________________
  

  הגדרת העיסוק: _______________________________________
  

  תאריך תחילת הביטוח: מתאריך _______________  עד תאריך __________________
  
  

  :נא לסמן את הבחירה –חלופות  4לבחירה מבין 
  

" משולב עם ביטוח "אחריות מקצועית" - חלופה א'         :ביטוח "אחריות כלפי צד שלישי
    

   ₪ 1,000,000 - צד ג'                           
    

  ₪ 400,000 - אחריות מקצועית           
  

   ₪ 400פרמיה שנתית ברוטו:       
  

"  -חלופה ב'   "ביטוח "אחריות כלפי צד   -חלופה ב'      ביטוח "אחריות כלפי צד שלישי   שלישי
  - משולב עם ביטוח "אחריות מקצועית"          -  משולב עם ביטוח "אחריות מקצועית"    
  כולל פעילות אתגרית:             לא כולל פעילות אתגרית:    

  
   ₪ 2,000,000 -צד ג'                                           ₪ 2,000,000 -צד ג'                          

    
  ₪ 800,000 -אחריות מקצועית                           ₪ 800,000 -ריות מקצועית     אח     

  
   ₪ 1,044פרמיה שנתית ברוטו:                       ₪ 420פרמיה שנתית ברוטו:      

  
  

" משולב עם ביטוח "אחריות מקצועית -חלופה ג'     :"ביטוח "אחריות כלפי צד שלישי
  

  ₪ 3,500,000 -צד ג'                          
  

  ₪ 800,000 -אחריות מקצועית          
  

   ₪ 450פרמיה שנתית ברוטו:      



 

 

  
"   - חלופה ד'   "   - ' החלופה        ביטוח "אחריות כלפי צד שלישי   ביטוח "אחריות כלפי צד שלישי
  – משולב עם ביטוח "אחריות מקצועית"            – משולב עם ביטוח "אחריות מקצועית"     
  :שהקים חברה בע"מלמורה דרך      

  
  ₪ 4,000,000 -צד ג'                                  ₪ 2,000,000 -צד ג'                          

  
  ₪ 1,200,000 -אחריות מקצועית                  ₪ 800,000 -אחריות מקצועית          

  
  ₪ 850 פרמיה שנתית ברוטו:              ₪ 9,000 פרמיה שנתית ברוטו:     

  
  

  נא לסמן את הבחירה: –לא כלול בכיסוי הסטנדרטי (בתוספת תשלום)  –הרחבות אפשריות 
  

  לשנה. ₪ 120 –ללא פעילות אתגרית  –. נופש פעיל 1 
  לשנה. ₪ 120 –. הרחבה לארגון טיולים 2 
  לשנה. ₪ A (– 120. כיסוי פעילות בחו"ל (כולל שטחי 3 
  לשנה. ₪ 300: 1-3. הרחבות 4 
  לעובד לשנה. מס' עובדים: _____ ₪ 190 –. אחריות שילוחית לעובדים (עם כיסוי של חבות מעבידים) 5 

  
  סה"כ לתשלום:

  
   ₪בגין אחריות מקצועית וצד ג': _________ 

  
  _________ ₪            בגין הרחבות:

  
   ₪בגין אחריות שילוחית:          _________ 

  
  _________ ₪ _          סה"כ לתשלום: 

  
  אמצעי תשלום:

  
  כרטיס אשראי מסוג ויזה / ישראכרט / מאסטרקארד / אחר __________

  
  מס' כרטיס: _________________________________________   תוקף: ___________

  
  תשלומים ללא דמי אשראי) 4מס' תשלומים: _____   (ניתן לחלק לעד 

  
  רט: _______________________פ האם ויתרת לצד שלישי כלשהו על זכותך לתבעו במקרה נזק? כן  /  לא  

  
  :ניסיון ביטוחי אחריות מקצועית

  
  החודשים האחרונים? כן / לא   12האם יש לך או היה לך ביטוח אחריות מקצועית במשך  .1

 פרט שם המבטח: _____________
 האם הוגשו נגדך תביעות כלשהן בגין טעות או רשלנות? כן / לא. פרט: ___________________ .2
 . פרט: ____________הם ידוע לך על מקרים כלשהם העלולים לגרום לתביעה כנ"ל נגדך? כן / לא .3
  האם אי פעם ביטלו ו/או סרבו לקבל ו/או לחדש ו/או היתנו תנאים מיוחדים לביצוע הביטוח? כן /לא. .4

  פרט: ________________________________________________________________
  

   ___שם המציע: _____________      חתימת המציע: ___________  תאריך: ____________


