
איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית עבור
חברי איגוד יחסי הציבור והדוברות בישראל

פרטי המציע:

1. שם החברה:                                                                                                  מספר ח.פ/ע.מ/ת.ז:

2. כתובת החברה:                                                                                                                  טלפון:

3. כתובת אתר אינטרנט:

4. תאריך הקמת החברה/תחילת הפעילות:

5. האם המציע הינו חבר באיגוד יחסי הציבור והדוברות בישראל?     כן             לא

6. אנא ציין את המידע הבא על כל הדירקטורים/שותפים/מנהלים של החברה:

כמה זמן משמש נסיוןהסמכה / השכלהשם מלא
בתפקידו

1

2

3

4

תפקידמספר עובדיםמהות התפקיד

7. אנא ספק מידע על עובדי החברה מלבד אלו שצוינו בטבלה הקודמת:

8. האם החברה נעזרת בקבלני משנה?  

אם כן, אז:

• מהו אחוז הפעילות המבוצעת ע”י קבלני משנה מסך כל הפעילות של החברה:           % 	

• האם החברה דורשת מקבלני המשנה להחזיק בביטוח אחריות מקצועית משלהם?           	

שירותים מקצועיים:

9. נא פרט את תחומי העיסוק בגינם הנך מספק שירותים מקצועיים והיקף הפעילות באחוזים:

)א(  יחסי ציבור                             %                          )ב(  דוברות                           % 

)ג(   מחקרי שוק                           %                          )ד(  שירותי פרסום                       %

אחר, נא פרט: 

10. האם החברה מספקת שירותים לגופים פוליטיים/מפלגתיים?   כן      /     לא

אם כן, מה היקף הפעילות באחוזים מתוך סך המחזור הכללי?            %
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ניהול סיכונים

15. האם החברה תמיד משתמשת בחוזה סטנדרטי כתוב בהתקשרות עסקית עם לקוחותיה?  כן  / לא    

אם לא, אז מה אחוז החוזים שאינם ע”פ החוזה הסטנדרטי?

מה התהליך לאישור החוזים שאינם סטנדרטיים?

16. בקשר לכלל החוזים של החברה, האם הם תמיד כוללים:

הדגשת השירותים שהחברה מתחייבת לספק?   כן  / לא

הגבלת אחריות החברה?   כן  / לא

חריג נזקים כלכליים עקיפים ותוצאתיים?   כן  / לא

13. האם החברה מעורבת בפעילויות של עיצוב לוגו או סימני מסחר ללקוחותיה?  כן  / לא     

אם כן, אנא צרף נספח המתאר את מספר העיצובים הנ"ל המבוצעים ע"י החברה בשנה ואת שלבי הביצוע והבדיקות המבוצעים 

בהתאם להגנת סימני מסחר/ זכויות יוצרים:

14. האם החברה מעורבת בפעילויות של אספקת רשימות תפוצת דואר ללקוחותיה?  כן  / לא 

אם כן,  האם החברה פועלת בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת )בזק ושידורים( התשמ"ב- 1982?

האם החברה מקבלת אישור סופי מהלקוח לפני הפצת הודעות הדואר? נא לפרט

שנה הבאה )חזוי(שנה לפני קודמתשנה קודמתשנה נוכחיתשנה

$US$US$US$USהכנסות

פרמיהגבול אחריותהשתתפות עצמית שם המבטחתקופה

% מההכנסות הצפוי לשנה הבאה% מהכנסות השנה הנוכחית

מישראל

מארה”ב או קנדה

משאר העולם

11. אנא ציין את סך מחזור ההכנסות של החברה ב- 3 השנים האחרונות ואת המחזור הצפוי לשנה הבאה:

12. אנא ציין את הפיזור הגיאוגרפי שממנו נובעות הכנסות החברה:

ניסיון ביטוחי קודם:

17. אנא ספק פרטים אודות ביטוח האחריות המקצועית של החברה במהלך השנתיים האחרונות במידה והיה כזה:

 18. האם חברת ביטוח כלשהי דחתה הצעה לבטח, היום או בעבר, את החברה או את השותפים או הדירקטורים  או המנהלים שלה 

בביטוח אחריות מקצועית?   כן  / לא
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20. אנא ציין את גבול האחריות המבוקש:

250,000 $ למקרה אחד ובסה"כ לתקופה                                 500,000 $ למקרה אחד ובסה"כ לתקופה 

750,000 $ למקרה אחד ובסה"כ לתקופה                                 1,000,000 $ למקרה אחד ובסה"כ לתקופה

אחר, נא ציין

21. האם שותף, דירקטור או מנהל כלשהו של החברה, לאחר בדיקה, מודע לתביעות כלשהן שהוגשו כנגד החברה, שותפיה, מנהליה 

או הדירקטורים שלה, כיום או בעבר?   כן  / לא 

22. האם שותף, דירקטור או מנהל כלשהו, לאחר בדיקה, מודע לנסיבות כלשהן העלולות להוביל להגשת תביעה כנגד החברה ו/או 

השותפים ו/או הדירקטורים ו/או המנהלים שלה כיום או בעבר?   כן  / לא     

אם ענית "כן" על שאלה 21 ו/או 22 אז יש לספק פרטים מלאים לפני שתישקל הגשת הצעה לביטוח מטעם חברת הביטוח:

אנא זכור!
חובתך היא לענות נכונה על השאלות בטופס זה.

אי מילוי נכון או הסתרת פרטים בטופס זה עשויים לפגוע בצורה מהותית בזכויותיך במידה ותעלה תביעה בעתיד.

חתימת טופס זה על ידי המציע אינה מחייבת אותו בהשלמת הביטוח

הצהרה
לאחר בירור שערכתי, אני מצהיר בשם כל המבוטחים, כי ההצהרות והפרטים בהצעה משלימה זו  הם אמת וכי אף עובדה מהותית 

אינה שגויה או מוסתרת.  

אני מסכים כי טופס הצעה זה, כל נספח, כל מידע שהוגש עמו, וכל מידע אחר שסופק או נדרש, 
יהווה את הבסיס לכל חוזה ביטוח שינבע מהם. עוד אני מתחייב להודיע למבטחים על  שינויים מהותיים כלשהם בכל מידע, הצהרות, 

מצגים או עובדות שהוצגו בטופס הצעה זה שיתרחשו לאחר שטופס ההצעה נחתם ולפני תאריך כניסת הפוליסה המוצעת לתוקף.

עובדה מהותית הינה עובדה שיכולה להשפיע על קיבול או הערכת הסיכון.

כל ההצהרות והחומר שסופקו בכתב למבטחת בקשר לבקשה זו מצורפים בזאת לבקשה זו בדרך של הפניה 
ומהווים חלק בלתי נפרד הימנה.

שם מלא של החותם:                                                                                      חתימה:

תפקיד:                                                                                                           חותמת חברה:

תאריך:

19. האם חברת ביטוח כלשהי ביטלה או סירבה לחדש ביטוח אחריות מקצועית לחברה או שכפתה תנאים מיוחדים על ביטוח שכזה 
לחברה?   כן  / לא


