תֱקופת הביטוח המבוֱקשת
תאריך תום הביטוח
תאריך התחֹלת הביטוח

הביטוח ייכנס ֹלתוֱקפו רֱק ֹלאחר אישור
'מגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ' מראש ובכתב.
יש ֹלהחזיר ֹלפֱקס מספר 03-6246465

) 31.12.2016בחצות(

הטופס מיועִד ֹלנשים וֹלגברים כאחִד
יש ֹלמֹלא את הטופס בעט בֹלבִד וֹלא בעיפרון

הצעה ֹלביטוח אחריות מֱקצועית ֹלעורך ִ -דין " -שכבה בסיסית" כיסוי RUN OFF

טופס מספר 827

חִדש
במסגרת "תכנית" ֹלשכת עורכי–הִדין בישראֹל הנערכת במגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ.
טופס זה הינו אישי וייערך ֹלכֹל עורך–ִדין בנפרִד.

א .פרטי המציע )עורך ִדין(

שם משפחה

מספר זהות

יישוב
מספר טֹלפון

שם פרטי
מספר בית

כתובת )רחוב(
מספר טֹלפון נייִד

מספר רישיון
מספר ִדירה

מספר פֱקס

תאריך הסמכה
מיֱקוִד

ת”ִד
ִדואר אֹלֱקטרוני

גבוֹלות אחריות והשתתפות עצמית
גבוֹלות האחריות וההשתתפות העצמית הם בהתאם ֹלפוֹליסה ֹלביטוח אחריות מֱקצועית ֹלעורך–ִדין "שכבה בסיסית" או פוֹליסת RUN OFF

התֱקפה במגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ במועִד הגשת הצעה זו ֹלשנת .2015

ב .הסיבה ֹלבֱקשת ) RUN OFFסמן ב( X -
פטירת המבוטח )עיזבון(

הפסֱקת פעיֹלות  /חברות כעורך–ִדין )שֹלא עֱקב השעייה(

פרישה מֹלשכת עורכי–הִדין*

סירוב המבטח ֹלחיִדוש

הגבֹלת חברות כאמור בסעיף ) 52ב( ֹלחוֱק ֹלשכת עורכי–הִדין*

אחר )נא פרט(

מועִד פטירת המבוטח ו/או פרישה מֹלשכת עורכי–הִדין ו/או הגבֹלת חברות ו/או
תאריך הסמכה

הפסֱקת פעיֹלות  /חברות כעורך–ִדין )שֹלא עֱקב השעייה(
* יש ֹלהמציא אישור ֹלשכת עורכי–הִדין בישראֹל.

ג .ניסיון ביטוחי ֱקוִדם שֹל המציע )ב 6 -השנים האחרונות(
תֱקופת הביטוח

שם המבטח

גבוֹלות אחריות )בש"ח(

 .1האם הצעתך ֹלביטוח נִדחתה אי-פעם ו/או האם מבטח כֹלשהו ביטֹל ֹלך פוֹליסת אחריות מֱקצועית ו/או סרב ֹלחִדש ו/או התנה תנאים מיוחִדים ֹלֱקבֹלתך?
ֹלא

כן

נא פרט:

 .2האם הוגשה אי פעם כנגִדך תביעה בֱקשר עם אחריותך המֱקצועית?
ֹלא

כן

נא פרט  -שנת ֱקרות התובענה ,מהותה ותוצאותיה ֹלרבות סכומים ששוֹלמו או נִדרשים וטרם שוֹלמו:

)(11.2015

הערה :אם מֱקום הכתיבה אינו מספיֱק ,נא פרט בִדף נֹלווה.
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ג .ניסיון ביטוחי ֱקוִדם שֹל המציע )המשך(
 .3האם יִדוע ֹלך עֹל מֱקרה כֹל שהוא העֹלוֹל ֹלהביא ֹלתביעה או ֹלהתפתח ֹלתביעה כנגִדך?
ֹלא

כן

נא פרט:

אנא שים ֹלב! הפוֹליסה בחברתנו אינה מכסה כֹל תביעה או אירוע או נסיבות ,אשר עשויים ֹלהביא ֹלתביעה שהיו יִדועים ֹלמבוטח ֱקוִדם ֹלתחיֹלת הביטוח ,ותשובה
חיובית ֹלשאֹלה זו אינה מבטֹלת חריג זה.
 .4האם הושעית מחברותך בֹלשכת עורכי הִדין בישראֹל ו/או בוטֹל רישיונך ו/או הואשמת בעבירה פֹליֹלית ו/או משמעתית?
ֹלא

כן

נא פרט:

במיִדה וֱקיימת השעייה ,הרייני מאשר ֹלחברת הביטוח ֹלֱקבֹל מיִדע מֹלשכת עורכי הִדין ,אוִדות ההשעייה כאמור.
שם
עורך-הִדין
החותם
תאריך
הערה :אם מֱקום הכתיבה אינו מספיֱק ,נא פרט בִדף נֹלווה.

חתימה
וחותמת

ִד .הצהרות
אני מצהיר בזה כי כֹל תשובותיי הנ"ֹל מֹלאות ונכונות ,וכי ֹלא העֹלמתי עובִדות או פרטים מהותיים כֹלשהם המתייחסים ֹלהערכת הסיכון ע"י המבטח .מוסכם בזאת כי הצעה זאת
תהווה בסיס ֹלחוזה הביטוח ביני ובין מגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ )ֹלהֹלן "המבטח"( .יִדוע ֹלי כי השאֹלות המופיעות בטופס הצעה זה ייחשבו כעניין מהותי עֹל-פי הוראות סעיף ֹ 6לחוֱק
חוזה הביטוח התשמ"א.1981-
אני הח"מ מאשר בזאת שהמיִדע המבוֱקש שמסרתי במסגרת הצעה זו נמסר מרצוני ובהסכמתי .המיִדע והנתונים שמסרתי וכֹל עִדכון שֹלהם יישמרו במאגרי המיִדע שֹל המבטח
וישמשו ֹלבחינת ההצעהֹ ,להוצאת פוֹליסותֹ ,לניהוֹל השוטף שֹל תיֱק הביטוחֹ ,למתן שירותים במסגרת פוֹליסת הביטוח וֹלִדיוור ישיר וֹליצירת ֱקשר ֹלמתן מיִדע ֹלמבוטח בֱקשר עם
מתן השירותים בהתאם ֹלפרטים שניתנו עֹל–יִדי המבוטח .אני מסכים כי הפרטים שמסרתי יימסרו ֹלסוכן הביטוח שֹלי .אם המבטח יארגן את פעיֹלותו במסגרת תאגיִד אחר או יתמזג
עם גוף אחר ,הוא יהיה זכאי ֹלהעביר ֹלתאגיִד החִדש העתֱק מן המיִדע שנאגר אוִדותיי ובֹלבִד שתאגיִד זה יֱקבֹל עֹל עצמו כֹלפי את הוראות הצהרה זו.
יִדוע ֹלי שהביטוח ייכנס ֹלתוֱקפו אך ורֱק ֹלאחר שטופס ההצעה יאושר בחתימת המבטח.

תאריך

שם
עורך-הִדין
החותם

חתימה
וחותמת

ה .הסכמה ֹליצירת ֱקשר עם המבוטח )רשות(
אני הח"מ מסכים כי פרטי הֱקשר שמסרתי במסגרת ההצעה ישמש ֹלצורך עִדכוני בִדיוור ישיר אוִדות כיסויים ביטוחיים ומוצרים או שירותים פיננסיים ואחרים וֹלפנייה בהצעה
ֹלרכישתם מטעם המבטח ו/או חברות מ"ֱקבוצת מגִדֹל" )גופים וחברות בשֹליטת מגִדֹל אחזֱקות ביטוח ופיננסיים בע"מ( ו/או גורם מטעמן ,באמצעות המבטח ו/או מי מטעמהֹ ,לרבות
חברות מֱקבוצת מגִדֹל ו/או באמצעות סוכן הביטוח ו/או המשווֱק ו/או היועץ הפנסיוני שֹלי .אני מסכים כי עִדכונים ומיִדע כאמור ישוגר אֹליי אף באמצעות פֱקס ,מערכת חיוג אוטומטי,
הוִדעה אֹלֱקטרונית ,הוִדעת מסר ֱקצר או כֹל אמצעי תֱקשורת אחר .אם ֹלא אהיה מעוניין במיִדע או פנייה כאמור אוכֹל ֹלהוִדיע עֹל–כך ֹלמבטח בכֹל עת.

)(11.2015

תאריך

שם
עורך-הִדין
החותם

חתימה
וחותמת
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