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נספח להצעה לביטוח משק חקלאי ,ביטוח צימרים )ענף .(360
)כיסוי מותנה באישור חברת הביטוח – אין במילוי הצעה זו משום הכרה בכיסוי ביטוחי(

שם מבוטח______________________:

כתובות לדואר_________________________:

ת.ז .ח/פ _______________________:

מיקוד ___________:טלפון______________:

תקופת ביטוח החל מיום__________:

ועד ליום __________ :סוכן_________________:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

בקשה זו מהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה "הכל-בה" לחבר מושב ענף  360הנהוגה בחברתנו )הפקה בקולקטיב ,(436
הפרטים והתנאים בהצעה זו כפופים לתנאים האמורים בפוליסה הנ"ל בהתאם לפרקים שנבחרו ואשר בגינם שולמו דמי ביטוח.
מסגרת משק פעיל:

כאשר קיימת פעילות חקלאית ו/או נדרש כיסוי בגין חבויות גם לתחום המשק ,אזי יש למלא במקביל את טופסי הצעה לענף .360

או מסגרת משק "לא פעיל" :
כאשר לא קיימת פעילות ו/או חבות נוספת מעבר לפעילות הצימרים ,כיסוי חבויות צד שלישי בגין הצימרים בלבד.
א .רכוש כללי  /מישקי ו/או משרד הקבלה יבוטח בפרק א' לפוליסה )מבנים ו/או תכולתם(,
ע"פ מ"ר כנהוג לפרק א' לפוליסה זו ,מתייחס כאשר "משק פעיל" ונדרש כיסוי גם לרכוש כללי של המשק ,
כל הפרטים הנוספים ימולאו ע"ג טופס ההצעה הנהוג למשק חקלאי" ,הכל-בה" לחבר מושב.
ב .מבנה הצימר יבוטח בפרק ב' לפוליסה על בסיס תעריף דירות מגורים ,כולל ההרחבות בהתאם לצורך .
ג .תכולת הצימר תבוטח על בסיס מספר אורחים )פרק ג'( גבול אחריות החל מ ₪ 14,000לכל אורח/ת.
)הסעיף האמור מורחב לאפשרות הגדלת סכום ביטוח לתכולה(  ,עלות מינימלית  ₪ 30לאורח/ת ברוטו מזומן.
* לצורך התחשיב "אורח/ת" הינם ,כל אדם מגיל  12ומעלה.
תנאי מוקדם לכיסוי נזקי אש :בצימר העשוי ו/או המצופה עץ קיימת מערכת גילוי ,התראה לכיבוי אש אוטו' פעילה ותקינה.
על מערכות החשמל להיות מותקנות ומאושרת בכתב ע"י חשמלאי מוסמך ,כאשר לוח חשמל מותקן בארון סגור ותקני.
כאשר למבוטח קיימים מעל  3צימרים באותו מקום ו/או בסמוך – קיימת חובת התקנת עמדת כיבוי אש בארון מתכת תקני,
הכוללת צינור חסין אש ורכיבים תואמים )וצינור הזנת מים( בקוטר " 2לפחות ,המגיעים והמכסים את כל שטחי הצימרים.
סביב לחדרי הצימרים יש לשמור על סביבה נקייה מעשביה ומחומרים דליקים בהיקף ורוחב של  10מטר לפחות.
ד .חבויות צד שלישי )פרק ד'( :
יורחב כיסוי לפעילות הכוללת אירוח בצימרים בגבול אחריות של עד  ₪ 1,200,000למקרה ולתקופה .
הסעיף האמור יחול בנוסף ובמקביל לפעילות המשקית )במידה ויבוטח כמשק חקלאי פעיל(.
 .1עלות פרק צד שלישי תחושב על בסיס אורח/ת )על פי מספר האורחים כמפורט בסעיף תכולת צימרים(:
 ₪ 65ברוטו מזומן לכל אורח/ת מינימום  ₪ 550ברוטו אך לא יותר מ ₪ 1,950ברוטו בגין חבות זו,
ללא חבויות בגין שימוש בבריכת שחיה ו/או ג'קוזי )ג'קוזי המיועד והמותאם לשימוש בו זמנית של  3אורחים ומעלה(.

מוסכם ומוצהר בזאת כי חבות צד שלישי בגין אורחי הצימר אינה כוללת שימוש בבריכת שחיה ו/או ג'קוזי.
או )לבחירה כאשר האירוח בצימרים הכולל בריכת שחיה ו/או ג'קוזי(
 ₪ 95ברוטו מזומן לכל אורח/ת מינימום  ₪ 850ברוטו אך לא יותר  ₪ 2,850ברוטו בגין חבות זו,
כולל חבויות בגין שימוש בבריכת שחיה ו/או ג'קוזי )ג'קוזי המיועד והמותאם לשימוש בו זמנית של  3אורחים ומעלה(.
תנאי מוקדם לכיסוי בגין חבויות צד שלישי של בריכת שחיה פרטית ו/או ג'קוזי לשימוש אורחי הצימר הינו,
כי בנוסף לכל תקנה ו/או דין בנושא הפעלת בריכת שחיה ,יחולו התנאים האמורים בזאת:
על מתחם בריכת השחיה ו/או הג'קוזי להיות מגודר כולל כניסה ויציאה מבוקרת.
חל איסור הכנסת בקבוקי זכוכיות ו/או פחיות שתיה למתחם הרחצה.
סביב בריכת השחיה ו/או הג'קוזי יותקנו משטחים מונעי החלקה.
חל איסור כניסה למתחם בריכת השחיה ללא נוכחות מבוגר לילדים שטרם מלאו להם  10שנים
ו/או למי שאינו יודע לשחות.
בסמוך למתחם הבריכה ו/או הג'קוזי במקום בולט לעין יש להחזיק בתיק עזרה ראשונה וטלפון זמין.
 .2השתתפות עצמית לפרק ד'  ,צד שלישי בגין חבויות כלפי אורחי הצימר:
 ₪ 2,000לתובע ולא יותר מ  ₪ 6,000לאירוע ראשון במהלך תקופת הביטוח.
 ₪ 7,500לתובע ולא יותר מ  ₪ 15,000לאירוע שני ומעלה במהלך תקופת הביטוח.
במקרה של חבות כתוצאה מהרעלת מזון תחול כפל השתתפות עצמית לתובע )בלבד(.
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ה .חבות מעבידים )פרק ה'( :
כיסוי בגין עובדים בגבול אחריות של עד  1,500,000דולר למקרה ועד  5,000,000דולר לתקופה,
בכפוף לתנאי פרק חבות מעבידים האמור ,כל האמור בסעיף זה אינו כולל עובדי שטחים בשטחים.
עלויות :בגין  1-3עובדים  ₪ 350בגין כל עובד )קבוע( נוסף  ₪ 100בגין כל עובד זמני נוסף .₪ 50
עלויות אלו מתייחסות אך ורק כאשר משק "שאינו פעיל" ,ל"משק פעיל" ימולא בהתאם לטופס הצעת ביטוח משק חקלאי.
ו .הרחב בגין אובדן הכנסה )הרחבה בתוספת תשלום(:
אובדן הכנסה בגין מקרה ביטוח המכוסה בתנאי הביטוח ועד שישה חודשי שיפוי ,בהתאם לסכום השיפוי ותקופת
השיפוי שנבחרה ,השתתפות עצמית  7ימים .בתנאי כי ההכנסה הצפויה מעיסוק בהשכרת צימרים אינה עולה על
סך של  25%מההכנסה המדווחת בתקופה המקבילה בשנתיים האחרונות בממוצע )אשר קדמו לאירוע האמור(.

ז .הרחב בגין חפצי אורחי הצימר )הרחבה בתוספת תשלום( ,בגבול אחריות  ₪ 2,000לאורח/ת ,כיסוי "מקיף" כפוף לפרק ג'
כיסוי פריצה  /גניבה אינו כולל תכשיטים ושעונים  /כסף מזומן  /כלי נשק  /מחשב כף יד ו/או נייד ו/או טלפון נייד.
ח .טבלת הכיסויים המבוקשים עבור משק "שאינו פעיל" ,במשק פעיל ימולאו שאר הפרטים ע"ג טופס ההצעה .
סכומי ביטוח  /כמות  /יח' עלות ליח' עלות הפרק
הערות
הכיסויים המבוקשים:
פרט ,מבנה הצימר עשוי מעץ /
פרק ב' – מבני הצימרים
בלוקים  /אחר :
0.05%
₪
)ע"פ סכום ביטוח(:
₪
350
X
לצימר
"
פל
"
הרחב כתב שרות על
כל  3חדרי צימרים
יש לסמן כיסוי רצוי
-------3
/
צימרים
הנהוג
בסיס הסכם שרות
יחושבו כ"דירת מגורים" אחת
נזקי
,
שחר
₪
250
X
זו
לתקופה
עם המבטח
)יש לעגל כלפי מעלה(
מים
בגבול אחריות של ₪ 14,000
פרק ג' – תכולת צימרים
)עלות עד  ₪ 14,000לאורח(
לאורח ,ניתן להרחיב ג .אחריות
₪ 30 X
אורחים
סך
הרחב לגבול אחריות ל
בתוספת עלות יחסית להרחבה.
%X ₪
הרחב עבור חפצי אורחים
הפיצוי עד  ₪ 2,000לכל אורח/ת
₪ 40 X
אורחים
לא כולל חבות בריכת שחיה ו/או
₪ 65 X
ז'קוזי מינימום  ₪ 550ברוטו.
פרק ד' – צד שלישי *
אורחים
כולל חבות ב .שחיה ו/או ז'קוזי
₪ 95 X
מינימום  ₪ 850ברוטו.
 1-3עובדים
מעבר ל שלושה עובדים קבועים
₪ 350
יש להרחיב בתוספת דמי ביטוח
פרק ה' – חבות מעבידים
עובדים
₪ 100X
)מתייחס למשק שאינו פעיל(
בגין עובדים זמניים
₪ 50 X
לוטה נוסחה ל חישוב:
אורחים
חודשים
שיפוי לחודש
שיפוי בגין אובדן
שיפוי לחודש  Xחודשים Xאורחים 0.25%X
0.25%X
₪
:
הכנסה ,עד  6חודשי שיפוי
את התעריף יש לכפול בסה"כ
הרחב כיסוי רעידת אדמה
סכומי ביטוח מבנה +תכולה
0.12% X
₪
* במידה ובוטח כמשק פעיל תחול הנחה

הנחות יאושרו רק ע"י המבטח !

בשיעור שח עד  30%על פרק חבויות בלבד
סה"כ :
• העלויות הינן ברוטו מזומן ,הכיסוי יחול רק בגין הפרקים הכוללים את כל הפרטים וע"פ טבלה זו,

"משק פעיל" כפוף למילוי טופס ההצעה "הכל-בה" לחבר מושב הנהוגה בחברתנו – נוסח הקובע הינו נוסח הפוליסה.
הצהרת מבוטח בדבר ניסיון תביעות ו/או נזקים שאירעו בשלוש השנים האחרונות:

סוג  /מהות הנזק

תאריך הנזק

גובה הנזק )בש"ח(

שם חברת הביטוח

הכיסוי ייכנס לתוקפו אך ורק לאחר אישור בכתב מאת המבטח ,המבטח שומר לעצמו הזכות לביצוע סקר מקדים,
במידה ולאחר הסקר יחליט המבוטח שלא לבטח הרכוש האמור – יחויב המבוטח בעלויות הסיקור.

פרוט מיקום הצימרים__________________________________________________________________ :
מיגון אש  /פריצה _____________________________________________________________________ :
הנני מבקש לערוך ביטוח בהתאם לנתונים ,גבולות האחריות וההשתתפות העצמית המפורטים לעיל.
כמו-כן ,הנני מצהיר כי המידע שנמסר עפ"י הצעה זו הינו מלא ולא העלמנו כל ידיעה ו/או פרט העלולים להשפיע על החברה לקבל את
הביטוח או לקבוע את תנאיו .בקשה זו תשמש בסיס לפוליסה ותהווה חלק בלתי נפרד ממנה .התנאים הקובעים יהיו תנאי הפוליסה
לביטוח "הבל בה" לביטוח חבר מושב התקפה ליום תחילת הביטוח ו/או חידושו.

……………
תאריך

………………………
שמות החותמים ותפקידם

………………………
חתימה וחותמת
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