
 

2מתוך  1עמוד 

  ששאאללווןן  תתחחבבייבבייםם  וועעייססווקקייםם

שם סוכן:מספר זהות:  שם המועמד:  

  
  

שאלון גלישה אוירית/מצנחי רחיפה ממונעים ולא 
ממונעים/טרקטורון מעופף  

שאלון רכיבה על  אופניים    

תשובה  שאלה    תשובה  שאלה  
  1. כמה שנים הינך עוסק בתחביב זה?       1. האם הינך חובב/מקצועי/מדריך ?  

  2. כמה שעות בשבוע הינך רוכב ?         2. האם יש לך רישיון ? ממתי ?    
3. באילו מן התחביבים הינך עוסק: גלישה אווירית 

ממונעת/ גלישה אווירית לא ממונעת/ מצנחי רחיפה 
לא ממונעים/ טרקטורון מעופף?  

3. האם הינך משתתף בתחרויות, אם כן,      
פרט תדירות ,סוג ומקום התחרות  

  

4. מה התדירות שהינך עוסק בספורט זה ?בשנה 
האחרונה וצפי לשנה הקרובה?  

4. מה סוג האופניים עליהן הינך רוכב      
(שטח/הרים/אחר)?  

  

  5. איזה סוג רכיבה הינך רוכב ?       5. האם הינך חבר מועדון ? איזה?  
6. האם הינך משתתף בתחרויות? אם כן, פרט אם 

גם בחו"ל והיכן בדיוק.  
       ? down hills 6. האם הנך רוכב מסוג  

          
ספורט מוטורי - מכוניות / אופנועים    שאלון כלי שייט  

תשובה  שאלה    תשובה  שאלה  
  1. מה סוג הרישיון שבידך?       1. האם הינך משיט בשכר ?  פרט    

2. מה סוג כלי השיט אותו הינך משיט ? פרט סוג 
וגודל   

2. מה סוג הספורט המוטורי בו הינך      
עוסק (מכוניות ? אופנועים ?)  

  

3. האם הינך עוסק בספורט זה כחובב      3. מה מספר אנשי הצוות ?  
או כמקצוען?  

  

4. מה פרטי כלי הרכב בו הינך נוהג      4. מה תפקידך בצוות ?  
(יצרן/דגם) ?  

  

  5. מה נפח המנוע?       5. מה משך ההפלגה ?  
6. האם הינך משתתף בתחרויות? אם      6. האם הינך בעל רישיון שייט ?  

כן, פרט תדירות ומיקום.  
  

7. האם הינך משיט את כלי השיט ? האם רק 
בתחומי המים הטריטוריאליים של מדינת ישראל 

  ?
  אם לא, פרט  

7. מה התדירות שהינך עוסק בספורט      
זה? בשנה האחרונה? ומה הצפי 

לשנה הקרובה?  

  

8. האם נפצעת אי פעם בעת שעסקת      8. האם השיט הינו תחביב או מקצוע?   
בספורט זה?  

  

          
שאלון סנפלינג-גלישת מצוקים    שאלון רכיבה על סוסים  

תשובה  שאלה    תשובה  שאלה  
1. האם גלישת מצוקים הינה מקצוע או      1. האם הינך מבצע רכיבות הדגמה ?  

תחביב? אם מקצוע, נא פרט:  
  

2. היכן הנך עוסק בגלישת מצוקים ?      2. האם עוסק גם באמון ובהדרכת רוכבים?   
האם בארץ ? האם בחו"ל ? נא פרט:  

  

  3. מה תדירות עיסוקך בתחביב זה ?       3. כמה שעות בשבוע הינך רוכב?   
  4. מאיזה גובה מירבי הינך גולש?       4. כמה שנים הינך עוסק בתחביב זה?  

5. האם הינך משתתף בתחרויות, אם כן, פרט 
תדירות ומקום התחרות  

5. האם הייתה לך אי פעם תאונה בעת      
גלישת מצוקים ?   אם כן, פרט:  

  


הנני מצהיר/ה בזאת כי הפרטים שמסרתי נכונים ומלאים.  

ידוע לי כי שאלון זה מהווה חלק בלתי נפרד מההצעה לביטוח.  
  

               
חתימה   מספר ת. זהות     שם המועמד/מבוטח     תאריך    
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2מתוך  2עמוד 

  ששאאללווןן  תתחחבבייבבייםם  וועעייססווקקייםם

שם סוכן:מספר זהות:  שם המועמד:  

  
  

שאלון טיס
תשובה  שאלה  

  1. האם הינך חניך טיס ?  
  2. האם בידך רישיון טיס בתוקף ? אם כן, אנא ציין מס' רישיון  

  3. מהו סוג הרישיון: פרטי/צבאי קרב/צבאי תובלה/מסחרי/נוסעים/תובלה  
  4. האם הינך טייס בשירות סדיר/קבע/מילואים ?  

5. האם הטיס הינו עסוק או תחביב ? אם עיסוק, אנא פרט את שם החברה, תחום עיסוק החברה, האם 
בארץ או בחו"ל (אם בחו"ל, פרט היכן) וכן פרט תפקידך במדויק:  

  

  6. מה מס' שנות הותק שלך כטייס ?  
  7. מהו סוג המטוס שהינך מטיס?  

  8. מה מס' שעות הטיסה השנתיות הממוצעות שהינך טס ?  
  9.מה מס' שעות הטיסה שהינך מתעתד לטוס בשנה הקרובה ?  

  10.האם הינך חבר בארגון או במועדון טיסה כלשהו? אם כן, פרט  
  11. מה מטרת הטיסה ?  

  2  1.   האם היית מעורב אי פעם בתאונת טיסה ? אם כן, פרט:  
שאלון צלילה  

תשובה  שאלה  
  1.  מה מספר הצלילות השנתיות ?  

  2. האם יש בידך רישיון צלילה ? אם כן, מה סוג הרשיון  
  3. האם הינך שייך למועדון צלילה כלשהו ? אם כן, פרט:  

  4. מה עומק הצלילה המירבי שהינך צולל ?   
  5. האם הינך צוללן מקצועי או חובב ?  אם הינך מקצועי,  פרט סוג הצלילה,  מטרתה  ומטעם מי הינך מועסק   

  6 .     מה משך הצלילה המירבי ?  
שאלון צניחה  

תשובה  שאלה  
  1. האם בידך רישיון צניחה?  

  2. האם הינך צנחן חובב? צנחן מקצועי ? מדריך צניחה?  
  3. פרט את סוג הצניחה:  

  4. כמה צניחות צנחת עד היום?  
  5. כמה צניחות צנחת בשנה האחרונה ? ומה הצפי לשנה הקרובה ?  

  6. האם הינך משתתף בתחרויות? אם כן, פרט האם רק בארץ או גם בחו"ל והיכן  
  7. האם היתה לך אי פעם תאונת צניחה ? אם כן, פרט מתי, מה היות הפגיעות ומה מצבך כיום:  

  
  

הנני מצהיר/ה בזאת כי הפרטים שמסרתי נכונים ומלאים.  
ידוע לי כי שאלון זה מהווה חלק בלתי נפרד מההצעה לביטוח.  

  

               
חתימה   מספר ת. זהות     שם המועמד/מבוטח     תאריך    
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