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ענף סחורות בהעברה

דמי ביטוח

3900.00

הרשימה מהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה/תוספת לביטוח שמספרה נקוב להלן.
תוספת סוכן

מס' פוליסה
786090303518
המבוטח

 - 903איי.טי.איי .סוכנות לביטוח בע"מ

סוכן

30232

-0

הפקה

רובין יגאל

מסדה  1נתניה
ת.ז/ח.פ.

42531

 24/12/2018תקופת הביטוח
23/12/2018
מיום
31/12/2019
עד יום

סה"כ מזומן
דמי אשראי

3900.00
156.00

סה"כ לתשלום

4056.00

 033044207תבנית סחורות בהעברה -רכוש
סכום קודם

רשאים לנהוג :
בני אדם הרשאים לנהוג ברכב -:המבוטח ו/או כל אדם אחר הנוהג בפקודתו ו/או
ברשותו.
פוליסה זו לא מכסה נזק שיגרם לסחורה המבוטחת ,אם בעת קרות
הנזק נהג ברכב נהג שטרם מלאו לו  24שנה ,ו/או הינו בעל רשיון נהיגה לסוג
הרכב המבוטח של פחות משנתיים.
==================================
למען הסר ספק:
הפוליסה אינה מכסה -:
 1.כל תביעה בשל ירידת הערך הכלכלי ו/או המסחרי של הסחורות המבוטחות
עקב מקרה הבטוח.
 2.גניבת הסחורות או חלקים ממנה על ידי עובדי המבוטח ו/או בני משפחתו
ו/או כל אדם הנמצא בשירות המבוטח או בהסכם או בשתוף איתו
 3.פוליסה זו אינה מכסה אובדן ,נזק או חבות שארעו בשטחי  AוB -
ביהודה ושומרון.
===================================================
מודגש במפורש כי הכיסוי הניתן לפי פוליסה זו מתייחס אך ורק למהלך המקובל
והרגיל של מסלולי העברה ואינו כולל כל העברה למטרות פרטיות וחברתיות
שאינן קשורות לעיסוקו של המבוטח כאשר כלי הרכב המפורט ברשימה עמוס
סחורות וטובין
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===================================================
הסיכונים המכוסים:
אובדן או נזק תאונתי לרכוש המבוטח כמתואר לעיל כתוצאה מ:
אש ,ברק ,התפוצצות ,התהפכות או התנגשות של כלי הרכב המוביל המפורט
ברשימה עליו הוטען הרכוש המבוטח
===================================================
קשירת מטענים:
תנאי יסודי לאחריות המבטח על פי פוליסה זו הוא,כי המטען ארוז וקשור כהלכה
לפי צורך הנובע מסוג הרכוש המבוטח ובהתאם לדרישות בענף ההובלה לרכוש מסוג זה
===================================================
מו"מ בזאת ,כי הכיסוי הביטוחי בפוליסה זו מותנה בקיומו של רשיון מוביל
תקף עפ"י חוק שירותי הובלה  ,התשנ"ז , 1997-הנמצא ברשות המבוטח
וזאת במידה והינו חייב ברשיון כאמור.
==============================================
השמוש המותר ברכב  :כמפורט בפרק ג' סעיף 2
פרק א'  -תאור הרכוש המבוטח
--------------------------------------------------------------------------סחורה כללית פרט לחריגים המצוינים בפוליסה כאשר המטען
מובל על גבי כלי הרכב המוביל
--------------------------------------------------------------------------100,000

סכום בטוח כללי
=======================================================

תאור הרכב המוביל:
היצרן :איסוזו

מספר רישוי91-277-12 :

היצרן :דאף

מספר רישוי85-434-52 :

=================================================
כיסוי פריצה  -לא כלול

3805.00
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=================================================
כיסוי שוד בשעות היום בלבד  -לא כלול
=================================================
השתתפות עצמית:
-------------------------------------------------------------------------- 1.נזק תאונתי  -בעת קרות מקרה הביטוח כפוף להשתתפות עצמית ₪ 6,000
באם הכיסוי תקף.
 2.גניבת הסחורה המבוטחת  5% -מערך הנזק במועד קרות מקרה
הביטוח ,כפוף להשתתפות עצמית בסך של  10,000ש"ח באם הכיסוי תקף.
 3.טעינה ופריקה  -במועד קרות מקרה הביטוח ,כפוף להשתתפות עצמית
בסך של  10,000ש"ח באם הכיסוי תקף) .במידה והכיסוי נרכש לרשימה להעיל(
 4.טעינה ופריקה באמצעות מנוך  -במועד קרות מקרה הביטוח ,כפוף
להשתתפות עצמית בסך של  15,000ש"ח באם הכיסוי תקף.
)במידה והכיסוי נרכש לרשימה להעיל(
 5.נזק תאונתי בעת הובלת חומ"ס  -בעת קרות מקרה הביטוח כפוף
להשתתפות עצמית  20,000ש"ח באם הכיסוי תקף.
)במידה והכיסוי נרכש לרשימה להעיל(
הרחבות -:
 1.כיסוי סיכוני טעינה ופריקה  -לא כלול
 2.כיסוי סיכוני מנוף  -לא כלול
 3.כיסוי סיכוני עצירה פתאומית  -כלול
 3.כיסוי סיכוני עצירה פתאומית  -לא כלול
 4.תוספת בגין הובלת חומרים דליקים  -לא כלול
דלק ,גז וחומרים דליקים
 5.כיסוי נזקי טבע  -לא כלול
 6.כיסוי רעידת אדמה  -לא כלול
תנאי מוקדם לכיסוי הביטוחי הינו קיומם של  2מטפים לכיבוי אש
בתא הנהג כנדרש בתקנות התעבורה.
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=========================================
הערות הפיצוי:
למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי הפיצוי עבור הרכוש שאבד
או ניזוק לרבות עבור רכוש שלא ימצאו עבורו חלפים או לא ימצאו לו תחליף,
יהיה אך ורק שוויו הממשי של אותו רכוש שאבד או ניזוק תוך התחשבות
בגיל ,בבלאי ,בכשירות ובייתר הגורמים שישפיעו על ערכו הממשי של הרכוש
בעת קרות האובדן או הנזק.
--------------------------------------------------------------------------הפוליסה כפופה לכינון אוטומטי וסכום הביטוח יחזור לקדמותו תמורת פרמיה יחסית
נוספת.
--------------------------------------------------------------------------השארת הרכב לחניית לילה בין אם בשטח העסק ובין אם לא לאחר הטענתו,
על מנת להתחיל בנסיעה בבוקר לא תיחשב לחנייה אגב הובלה.
חנייה מחוץ לשעות העבודה לא תיחשב לחניית בניים תוך כדי הובלה.
מוצהר ומוסכם בזה כי הביטוח לפי פוליסה זו כולל אך ורק את הפרקים שצוינו
במפורש ברשימה זו.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
= מבוטח נכבד,
= נא בדוק באם סכומי הביטוח הנקובים ברשימה תואמים את ערך הרכוש המבוטח.
= אם עולים סכומי הביטוח על ערך הרכוש נא הורה לנו על תיקונם ויוחזרו לך
= דמי הביטוח בהתאם .בכל מקרה סכום הבטוח הנקוב ברשימה הינו
הסכום המירבי לחבות המבטח והוא אינו מהווה סכום ביטוח מוסכם.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

מהדורה01/2008 :
פרמיה שנתית ל 365 -יום
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דמי הבטוח כוללים דמי אשראי עבור תשלום בשעורים .במידה והמבוטח
ישלם את כל הסכום הנקוב בפוליסה תוך  28יום מיום תחילת הבטוח ינוכו
מהתשלום דמי האשראי הנ"ל.

ימים לחישוב הפרמייה 374

פרמיה שנתית נכחית

3,805.00

פרמיה לתשלום

3,900.00

אחריותם של החתמים המשתתפים בביטוח זה הינה נפרדת ולא משותפת ,וכל
חתם אחראי לחלקו היחסי בסיכון.
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