
  
  

  שלום רב,
  

  
  

יעדים סוכנות -הטבות מיוחדות למבוטחי לירן רונן- הנדסאים לאחריות מקצועית :   הנדון
  לביטוח

  
יעדים כמבוטח של  כבדים להציג את ההטבות המיוחדות עבורך , אנו מתשמחנו לקבל את פנייתך 

  כמפורט להלן : סוכנות לביטוח
  

 הנדסאים.הפקת פוליסה מיוחדת עבור  •

  !פרמיה תשלום ללא משותפים  האחריות בגבול שלישי לצד הרחבה •

 כיסוי רטרואקטיבי בהתאם לפוליסה הקודמת והרצף ביטוחי. •

 .(בכפוף לתנאי הפוליסה) בעלות מופחת  run-off -לתקופת שלאחר הפעילות כיסוי •

 .חודשים 6 של  גילוי תקופת •

 . בפוליסה האחריות גבול במלא מסמכים אובדן •

 .דיבה הוצאות •

 . המבוטח עובדי י"ע יושר ואי מרמה •

 תקופת לכל ₪ -800,000 ו למקרה ₪ 400,000 של לסך עד פליליים בהליכים הגנה •

 .הביטוח

 תשלום ללא ,בלבד הוצאות של במקרה 50% של בשיעור מוקטנת עצמית השתתפות •

 . בפועל פיצוי

 בגבולות האחריות של הפוליסה בכפוף לתנאי הפוליסה). כיסוי רטרואקטיבי •

 . נכנסים לשותפים כיסוי •

 . יוצאים לשותפים כיסוי •

 .היורשים כנגד שיוגשו לתביעות ביחס המבוטח פטירת של במקרה כיסוי המשך •

נוסח  של "איילון חברה לביטוח בע"מלביטוח אחריות מקצועית  פוליסה - פוליסה נוסח  •
  : 2011 .ב.ר –שפי 

  אים:במובהר בזאת כי הפוליסה כפופה לשינויים ה

  65%במקום  50%  יצוין  פוליסה זו: בסעיף השתתפות עצמית פרק הגדרות למטרת .1

 .מבוטל –15סעיף  -פרק הרחבות  .2

  יתווסף המשפט הבא: 6הפוליסה סעיף לתנאי  .3
לתובע/תובעים יעלה על מלוא גבול האחריות תשלם איילון גם את  היה ותשלום הפיצוי

חלק איילון יחושב  חלקה בהוצאות המשפטיות והאחרות שהוצאו לטיפול בתביעה.
  במקרים שכאלו על פי יחס שבין גבול האחריות בפוליסה למלוא התשלום לתובע/תובעים.

 .2013יט צ ג' מהדורה בלביטוח אחריות כלפי פוליסה  •

 המהנדסים בארגון חברות בהצגת השנתית הפרמיה בתשלום 12.5% של הנחה •

  . והאדריכלים
  

  . רשותך בכל שאלה ו/או הבהרה במידת הצורךאנו עומדים ל
                                                               

  
  ביטוח אחריות מקצועית  מחלקת                                                                                  

  .פתרונות פיננסיים מתקדמים -יעדים ביטוח                                                                                   
     03-9199961, פקס:  03-9199915טל:                                                                                             

                                  bit.co.il-www.yeadim     



 

 

 

 

 

 

 

 

 מיועד לנשים וגברים כאחד יש למלא הטופס

 ולא בעפרוןבעט בלבד את הטופס 

 להנדסאים צד שלישיו עיתוח אחריות מקצוטהצעה לבי

 
 א מקצועי"כמצבת  .ב
 :דהבעלים במשר/אישיים של השותפים  פרטים

 
 זהותמספר  משפחהשם  פרטישם  הסמכהשנת  וותק מקצועי שכיר/פרט שותף תחום התמחות תואר מקצועי

 ח"מחזור הכנסות בש .ג 
 ׳סמ  ישראל או בקנדה/ב ו"בארה בכל מקום אחר בעולם

  ח"ש –ב הכנסות כולל בשנה האחרונה  מחזור
 

1

 תחזית מחזור הכנסות לשנת הביטוח הבאה
 

2

 . י הפוליסה חל על עבודות המבוצעות בישראל וכפוף לשיפוט בישראל בלבד"הכיסוי עפ: הערה
 פניה וקבלת אישור    מחייבת  ,ש שמקום מושבו מחוץ לישראל"ל  והכללת שיפוט בבימ"הרחבת הכיסוי  על עבודות המבוצעות בחו

 .בכתב מחברת הביטוח

 ח"גבולות אחריות מבוקשים בש .ד
סמן X חולתקופת הביט/ למקרה  סמן X חולתקופת הביט/ למקרה 

2,000,000 250,000

2,500,000 500,000

3,000,000 1,000,000

1,500,000 ____________ אחר

 כן        לא                  20%תמורת תוספת פרמיה של , ת הביטוחפותקכל כפול ל ניתן לרכוש גבול אחריות

 הביטוח  תקופת
תאריך תום הביטוח 

 )בחצות(
 התחלת הביטוח ךתארי

                

 שם הסוכן
 

 סטטוס פוליסה מספר פוליסה
 חידוש                  חדש           

 פרטי משרד .א
 הקמהך תארי שם המשרד פח״/מספר זהות

           
 ומיקוד ארוד תא מיקוד יישוב ׳ ביתסמ  )רחוב(כתובת 

     
 נידואר אלקטרו מספר פקס מספר טלפון נייד מספר טלפון

 

 

   

 חוטיבל תונכוס םידעי - ןנור ןריל

330590



 

 

√נא  סמן   סוג הפעילות   

 בשורות המתאימות
  תכנון 1

  תנועה, הנדסת כבישים 2

  יועץ אקוסטיקה 3

  מוגדר כפיקוח על עבודתו שלו -פיקוח עליון של המבוטח  4

  או ביצוע של אחרים/פיקוח צמוד על עבודת תכנון ו -הנדסי משמעותו  פיקוח 5

או באמצעות /י ו"או בעקיפין ע/הכולל אחריות מלאה כלפי מזמין העבודה בגין כל קבלני המשנה המועסקים במישרין ו(ניהול פרויקטים  6
 מנהל הפרויקט

 

  איכות הסביבה 7

  )מעליות ודרגנועים, אויר מיזוג, ביוב, חשמל, מים(הנדסת מערכות  8

  מרכזים מסחריים/מגורים/בנייה רוויה/בנייה פרטית צמודת קרקע/קומות מעל הקרקע 5בניה למגורים ומשרדים עד  9

  חוות דעת לבתי משפט וניהול בוררויות 10

  בניה ירוקה 11

  אדריכלות פנים/עיצוב פנים 12

  אדריכלות למגורים ואדריכלות לבנוי ערים 13

  אדריכלות נוף וגנים  14

  38א "תמ 15

  אחר 16

 

 

 

 

 

 ניסיון ביטוחי קודם .י

 ?טח בעבר בביטוח אחריות מקצועיתבוהיית מ ואכעת  חטבוהאם הינך מ. 1

 ).אחרונותהשנים ה 5-ב( נא פרט את שם החברה המבטחת, כן אם   .כן             לא             

  ?לחידוש או דרש תנאים מיוחדיםלחדש את הפוליסה  מבטח כלשהו סרבבמהלך חמש השנים האחרונות האם . 2

 :אם כן פרט  , כן            לא            

 ? ין אחריות מקצועיתגב לשעבר ךאו שותפי/הנוכחים ו יךאו נגד מי משותפ/ו נגדךתביעה כלשהי הוגשה במהלך חמש השנים האחרונות האם . 3

 :פרטים מלאים םשוראם כן נא   , כן            לא            

 ? בעבירה משמעתיתמי מהם הורשע או האם /ורישיונו של מי מהשותפים האם נשלל . 4

 :אם כן נא רשום פרטים מלאים  , כן            לא          

 :התפלגות הפעילות .ה

 השתתפות עצמית  .ו

 ₪  15,000מינימום , מגבול האחריות המכוסה 1%

 כיסוי רטרואקטיבי .ז

 .שיחל במועד שתציין להלן) כיסוי רטרואקטיבי: להלן(הנך זכאי להרחבת הכיסוי שיכלול רצף ביטוח מלא 
 ....../....../......        ברציפותוטח בביטוח אחריות מקצועית  נא ציין את התאריך המוקדם ביותר בו היית מב

 
 .יחולו גבולות האחריות וסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסה החדשה –ביחס לתקופת הכיסוי הרטרואקטיבי : הערה

 ל"פעילות בחו .ח

  :ל"ופעילות בח

    ,כן            לא      ? ל"וין פעילות בחגהאם מתבקש כיסוי ב      

_________________________ הנך מבצע כיום  או עשוי לבצע עבודות בשנה הקרובה, כל מדינה מחוץ לישראל בה בצעת בעברנא ציין , אם כן        

 

 :שים לב .ט
להבטיח כי הנך מצרפם כמבוטחים אינך רשאי כן  ).'או קבלני משנה וכד/או קבלנים ו/יועצים ו(חל עליך איסור לשחרר מאחריות מי מהעובדים עבורך         

 .לפוליסה שלך
 .והמתן לאישורו בכתב, מראשנא העבר פרטים מלאים למבטח , אם הינך חייב לפעול בניגוד לאמור לעיל        

 ?דות עבורךעבואו שהועסקו בביצוע /נה שמועסקים ואו קבלני מש/או קבלנים ו/או הינך נוהג לשחרר מאחריות יועצים ו/אם שחררת ו 
        

 ________________________________________________ אם כן נא פרט        

 



 

 :אם כן נא רשום פרטים מלאים , כן          לא          ?חוקית כלשהי רשות ילילית על־ידפמעורב בחקירה מי מהם היה או /וכתב אישום מי מהשותפים  האם הוגש נגד. 5

 

 ?אשר עלולות להביא ליד׳ תביעה בקשר לביטוח אחריות מקצועית המתבקש, טופס זה חתימתביום , נסיבות כלשהןעל  ךאו מנהלי, ךאו למי משותפי, ךהאם ידוע ל .6

 :איםאם כן נא רשום פרטים מל  ,כן          לא       

העלולים להביא לתביעה ואשר היו ידועים נסיבות  או/ואירועים  או/ומחריגה במפורש תביעות  הפוליסה: ךמת לבולתש
 .למבוטח קודם לתחילת הביטוח

 

 

 
 

 :הכיסוי הביטוחי אינו חל בגין  .אי

 
 .ביצוע עבודות תיקון לסוגיהן למעט" פל קל"תקרות  . 1 
 .נמלי תעופה, עבודות ימיות . 2 
 ).חומרה ותוכנה(הנדסת מחשבים  .3 
 .עיסוק בגז בכימיקלים ובחומרים מסוכנים, תעשיה כימית, הנדסה כימית, מאגרים תת קרקעיים, חומרים רדיואקטיביים, כורים גרעיניים . 4 
 .שמאות מקרקעין .5 

 

 הצהרות .בי

תשובותינו הינן מלאות ומדויקות ולא , שלאחר שבדקנו בקפידה את כל התשובות שנתנו ביחס לשאלות המפורטות בטופס הצעה זה, ים/ראנו מצהי/אני .א

לנו  כי אם נעשה /ידוע לי     .הסתרנו כל מידע שעשוי להשפיע באופן כלשהו על החלטת החברה לבצע את הביטוח הנדרש או לבצעו בתנאים מיוחדים
  .1981 –א "תשמ, דין תשובותינו יהיה כדין תשובה שאינה מלאה וכנה לפי חוק חוזה הביטוח, רמהכן בכוונת מ

 .אנו מאשרים שנודיע לחברה על כל שינוי בפרט מהותי המפורט בטופס זה אשר ביחס אליו ניתנו תשובותינו .ב

ים לשלם את /ו מתחייב'והנני) הפוליסה(ההתקשרות עם החברה אנו מאשרים שידוע לנו ומקובל עלינו שטופס זה החתום על ידינו מהווה בסיס להסכם  .ג
 .פרמיית הביטוח בגינה כנדרש

 .לנו כי הביטוח ייכנס לתוקפו רק לאחר אישורה של החברה/ידוע לי .ד

לנו העלול /יואינה מכסה כל מקרה אשר ידוע ל CLAIMS MADE" הגשת תביעה"מבוסס על כיסוי לפי תאריך ביטוח אחריות מקצועית לנו כי /ידוע לי .ה
 .להוות עילה לתביעה

 .למעט המקרים שצוינו לעיל, לנו על כל מקרה העלול להוות עילה לתביעה בגין ביטוח זה/ים בזאת כי לא ידוע לי/ו מצהיר/הנני .ו

וטיפול בכל העניינים  ,ידוע לנו שמטרת מסירת המידע הינה להפקת פוליסת ביטוח. אנו מצהירים כי המידע הכלול במסמך זה ניתן מרצוננו ובהסכמתנו .ז
 . והקשורים בה, הנובעים מהפוליסה

 

 ________________________: חתימה וחותמת_____________________                 : שם החותם______________                  : תאריך

 )רשות(הסכמה ליצירת קשר עם מבוטח  .גי

תים פיננסיים ואחרים רום ומוצרים או שייייטוחבבמסגרת ההצעה ישמש לצורך עדכוני בדיוור ישיר אודות כיסויים מסכים כ׳ פרטי הקשר שמסרתי  מ"חאני ה

 איילוןת חברות מקבוצת ולרב, או מי מטעמה/באמצעות המבטח ו, מטעמן גורם או/ו" איילון  קבוצת"מאו חברות /ה בהצעה לרכישתם מטעם המבטח וייולפנ

, מערכת חיוג אוטומטי, אני מסכים כ׳ עדכונים ומידע כאמור ׳שוגר אליי אף באמצעות פקס. שלי הפנסיוניאו היועץ /או המשווק ו/וח וכן הביטסוצעות מאו בא/ו

 .דיע על־כך למבטח בכל עתואם לא אהיה מעוניין במידע או פנייה כאמור אוכל לה. תקשורת אחר ימסר קצר או כל אמצע תהודע, הודעה אלקטרונית

 ________________________: חתימה וחותמת_____________________                 : שם החותם____________                  __: תאריך


