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  :מבקשהצהרת ה

תוציא זו פוליסה , הביטוח' י חב"ידי והוגש בידיעה שאם תתקבל ההצעה ע-נחתם על, טופס הצעה זה
לשלם את דמי הביטוח שיוצאו לפי ואני מתחייב בזה , בתנאים המקובלים עליה וסוג הביטוח המבוקש

  .הפוליסה
  

הביטוח תחייב אותי בפרמיה לכיסוי סיכוני מלחמה '  חב–וירית וא/ ידוע לי שבנוסף לפרמיה הימית
, בפרמיה לכיסוי המשלוחים על אניות ישנות, טיסה/ושביתות בהתאם למיון אשר בתוקף ביום ההפלגה

ידוע לי כי מטען המובל על סיפון . מיות המקובלות בענףבפרמיה לכיסוי שטעונים וכן ביתר תוספות הפר

אלא אם מטען זה נמצא בתוך מכולה באוניית , לפוליסה הימית" C"האונייה יהיה מכוסה רק כנגד סיכוני 
  .מכולות

  
כי כל הפרטים שצוינו לעיל מדויקים וכי התשובות שניתנו לכל השאלות שבטופס זה הן , אני מצהיר בזה

  .מלאות וכנות
  

יחייבו אותי  וישמשו יסוד , כולל הפרטים והתשובות שניתנו לעיל בטופס זה, הריני מסכים שהצהרה זו
  ).ובין אם לאו, זאת בין שנכתבו במו ידי(לחוזה הביטוח המוצע בזה 
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