טופס הצעה
ביטוח ימי ואווירי של מטענים -פוליסה פתוחה
תאריך_________________:

שם סוכן___________________:
מס' סוכן___________________:

שם מלא של
המבקש__________________________________________________________________:
כתובת_____________________________:

.1

יבוא

 /יצוא

Drop Shipments /

מס' ח.פ  /ת.ז____________________ .

)נא סמן  Xבמקום המתאים (

 .2מחזור שנתי משוער_______________________________ :
 .3סכום ביטוח מירבי למשלוח בודד______________________ :
 .4סכום ביטוח מרבי למשלוח ולריכוז במקום אחד
)___________________________________:(L.P.L
 .5תיאור סוג המטען:
______________________________________________________________
 .6סוגי האריזה:
__________________________________________________________________
 .7האם יש ציוד משומש  /מוחזר ? כן  /לא
______________________________
 .8אמצעי הובלה :ים

 /אויר

 /דואר

אם כן ,נא פרט
 /בלדרות

 .9אופן הובלת המטען )סמן  Xבמקום המתאר את אופן הובלת המטען(:
א .מכולות סגורות
ב .מכולות Open Side
ג.

מכולות Open Top

דFlat .
ה .מכולות קירור

ו.

 ,נא פרט את סוג הסחורות המובלות בקירור ואמצעי הקירור )קרח יבש

קירור אווירי
או אחר( :

_________________________________________________________________
_____
 .10ארצות/נמלי יעד ____________________________________________ :
 .11ארצות/נמלי יציאה___________________________________________ :
 .12האם הנך מעוניין לבטח מכס ומסים? כן

 /לא

____________________

_________________

חתימת המבקש

תאריך

 .13נוסחת בנית סכום הביטוח : Basis of Valuation
יבוא_______________________ :

יצוא______________________ :

 .14סוגי הכיסוי המבוקש
___________________________________________________________:
 .15מחסנים :
האם נדרשת הרחבה לאחסון ביניים של הטובין המבוטחים ? כן  /לא
במידה וכן ,האם המחסנים הללו בבעלות/בשכירות או מחסנים לוגיסטיים וכד' )כגון  :בונדד ,נמל,
מחסן של משלח( ?
מחסנים בבעלות  /שכירות מחסנים לוגיסטיים
במידה והמחסנים בבעלות/שכירות – הכיסוי אינו חל על פעילות המתבצעת ברכוש המבוטח או על
כל נזק הנובע מפעילות
יצרנית.
 .16סכום ההשתתפות העצמית שהינך מוכן לקבל על עצמך לכל משלוח בנפרד:
______________________
 .17אם יצוא בתנאי -: FOB
א .האם הינך מעוניין בביטוח עד בטן האוניה/המטוס? כן

 /לא

כן

 /לא

ב .האם הינך מעוניין בביטוח מותנה ?
 .18אם בטחת אי פעם בעבר טובין מן הסוג המוצע? כן
_______________

 /לא

אם כן ,באיזו חברה?

 .19האם בוטלה אי פעם פוליסה לביטוח ימי/אווירי ע"י חברת ביטוח ? כן

 /לא

אם כן ,מה הייתה הסיבה לביטול
?__________________________________________________
 .20האם היו לך נזקים ו/או חוסרים במהלך חמש השנים האחרונות ? כן
אם כן ,נא פרט את סוג הנזק וסכומי הנזק :
___________________________________________

 /לא

הצהרת המבקש:
טופס הצעה זה ,נחתם על-ידי והוגש בידיעה שאם תתקבל ההצעה ע"י חב' הביטוח ,תוציא זו פוליסה
בתנאים המקובלים עליה וסוג הביטוח המבוקש ,ואני מתחייב בזה לשלם את דמי הביטוח שיוצאו לפי
הפוליסה.
ידוע לי שבנוסף לפרמיה הימית /אווירית – חב' הביטוח תחייב אותי בפרמיה לכיסוי סיכוני מלחמה
ושביתות בהתאם למיון אשר בתוקף ביום ההפלגה/טיסה ,בפרמיה לכיסוי המשלוחים על אניות ישנות,
בפרמיה לכיסוי שטעונים וכן ביתר תוספות הפרמיות המקובלות בענף .ידוע לי כי מטען המובל על סיפון
האונייה יהיה מכוסה רק כנגד סיכוני " "Cלפוליסה הימית ,אלא אם מטען זה נמצא בתוך מכולה באוניית
מכולות.
אני מצהיר בזה ,כי כל הפרטים שצוינו לעיל מדויקים וכי התשובות שניתנו לכל השאלות שבטופס זה הן
מלאות וכנות.
הריני מסכים שהצהרה זו ,כולל הפרטים והתשובות שניתנו לעיל בטופס זה ,יחייבו אותי וישמשו יסוד
לחוזה הביטוח המוצע בזה )זאת בין שנכתבו במו ידי ,ובין אם לאו(.
תאריך______________________

 Xחתימת המבקש ___________________

תאריך______________________

 Xחתימת הסוכן ____________________

