
03-5663969, או לפקס שמספרו: t-prat@menora.co.ilבאפשרותך לשלוח טופס זה ומסמכים נוספים למייל:

טופס הודעה על תביעה פוליסת רכוש )דירות ועסקים(
אין בקבלת טופס זה משום הודאה באחריות החברה.

א. פרטי המבוטחא. פרטי המבוטח
מהות העסק המפעלמהות העסק המפעלשם המבוטחשם המבוטחמס׳ פוליסהמס׳ פוליסה

מיקוד  יישוב מס׳ בית רחוב

*דוא״ל  )לכתובת מייל  זו ישלחו הדיוורים ממנורה( טלפון ניידטלפון

במידה והינך מעוניין לקבל דיוורים בדרך אחרת, נא סמן את הדרך הרצויה*
פקס שמספרו)דואר ישראל )יש להזין רק במידה ושונה מהכתובת שצוינה מעלה 

מקום ארוע הנזקמקום ארוע הנזקשעהשעהתאריך הנזקתאריך הנזק

ב. תאור הנזק

פריצה / גניבה אובדןנזק מים אחר

 אשנזקי טבע - סערה / סופה / שטפון

סכום משוער של הנזק )בש״ח(

ג. תאור המקרה

ד. עדים למקרה

 טלפון כתובת שםכן

טלפון כתובתשם לא

 איזו תחנה?לאכן האם ביקרו במקום מכבי אש? 

כן   במידה ולא מי? לא האם אתה הבעלים היחידי של הרכוש הניזוק?

באם לא, מתי היה מיושב לאחרונה? לאכןהאם המקום היה מיושב בעת האירוע? 

לאכןהאם היו נזקים בעבר?

כן, פרט לא האם הגשת בעבר תביעה נגד חברת הביטוח?

כן, היכן?לאהאם קיים ביטוח נוסף על הרכוש?

ה. במקרה של פריצה או גניבה

גג התאמת מפתח עקירת סורגים  מרפסת/חלון/וטרינה דלת כניסהכיצד בוצעה הפריצה/גניבה?

אחר

כן  לאהאם נותרו סימנים חיצוניים?

באיזו תחנה?כן   מתי?לאהאם הודעת למשטרה?  

ו. תאור מפורט של הרכוש שנגנב או ניזוק
נא לצרף קבלות, דוח סוקר, הערכת תכשיטים, במקרה של אובדן תכשיטים נא לציין מספר הפריט, לצרף הערכת תכשיטים ואישור משטרה.

סכום התביעהנקנה בתאריךתאור החפץ

ז. פרטי חשבון הבנק
תעודת זהותשם בעל החשבון

מס׳ חשבוןמספר סניףשם סניףמספר בנקשם בנק

טלפוןכתובת הסניף:

ח. הצהרה
הנני מצהיר כי הפרטים דלעיל הם הצהרה נכונה ומלאה וכי לא העלמתי כל אינפורמציה ו/או ידיעה חשובה לתביעה.

הנני מצהיר כי אין לאיש אחר זולתי טובת הנאה ברכוש הנ״ל.
ולעדות על הכתוב הריני חותם.

חתימת המבוטחשם המבוטחתאריך

במידה והינך מיוצג ע״י עו״ד, המכתבים ישלחו למען העו״ד בלבד.
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