
 לביטוח גן ילדים / משפחתון / צהרון טופס חידוש
פרטי 

 המבוטח
 תאריך לידה ת.ז. שם פרטי משפחהשם 

  /    /

 אימייל פקס טלפון נייד טלפון

כתובת דואר גן  כתובת שם הגן / משפחתון פרטי העסק

 מבנהפרטי ה
 (בית המבוטח)

האם הגן נמצא בבית?   

תקופת 
הביטוח:

מיום             /    /          עד יום               /    / 

הרחבת צד ג':   הרחבות
1) 5,000,000 ₪ למקרה ו- 10,000,000 ₪ לתקופה

2) 6,000,000 ₪ למקרה ו- 12,000,000 ₪ לתקופה – פרמיה: 400 ₪
3) 8,000,000 ₪ למקרה ו- 8,000,000 ₪ לתקופה – פרמיה: 1000 ₪

4) 10,000,000 ₪ למקרה ו- 10,000,000 ₪ לתקופה – פרמיה: 2000 ₪ 

ביטול השתתפות עצמית        עד 20 ילדים      מעל 20 ילדים

שינויים/ תוספות/ שעבודים/המשך משנה קודמת/הנחיות       סה"כ לתשלום

מס' תשלומים:  קיימים בחברה? העברה בנקאית       אשראי   צ'קים        הוראת קבע        תשלום

 פוליסה

מס' פוליסה חדשה חודש  על ידי 

 שם בעל הכרטיס :  ____________  ת.ז. ____________ סוג הכרטיס: _________ מספר כרטיס: _________________________

בתוקף עד: ___  /___   מס' תשלומים : ____ פרמיה לתשלום: ________________ שימוש הכרטיס/הו"ק :       גביה       פיקדון 

             כן            לא

             כן            לא
             כן            לא

   

לאכן

מס ילדים

מסלול נוכחי:   
ביטוח משפחתון מורחב (3)ביטוח משפחתון (2)ביטוח משפחתון צד ג' בלבד (1)

ביטוח צהרון ללא תאונות אישיות (5) ביטוח גן ילדים כולל תאונות אישיות וחבות מעבידים(4)

מסלול מבוקש: 
ביטוח משפחתון מורחב (3) ביטוח משפחתון (2) ביטוח משפחתון צד ג' בלבד  (1)

ביטוח גן ילדים כולל תאונות אישיות וחבות מעבידים (4) ביטוח גן ילדים, משפחתון, צהרונים, בתי ספר ללא תאונות אישיות (5)

ביטוח גן ילדים עם רכוש כולל תאונות אישיות (גן ת.א) 115 ₪ לילדביטוח גן ילדים עם רכוש ללא תאונות אישיות (גן) 75 ₪ לילד

ביטוח חבות מעבידים (פרמיה - 105 ש"ח)

ביטוח גן עם רכוש כולל תאונות אישיות (גן ת.א) ביטוח גן ילדים עם רכוש ללא תאונות אישיות (גן)

קומת העסק     מתוך קומות       המבנה בנוי מ      הגג בנוי מ          נבנה בשנת

שאלות

 נוספות 

 מבנה ותכולה
שווי תכולת חצר שווי תכולה שווי לביטוח שטח מבנה (מ"ר)

האם מעוניין בביטוח משלים לבית?
האם מעוניין לקבל את הפוליסה במייל במקום בדואר?

_____

תאריך

עד  20ילדים (200 ₪)     מעל 20 ילדים (300 ₪)
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