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  "....."נספח 
    עריכת ביטוחיםאישור 

  'לכ
....................................  
....................................  
...................................  

  )"בעל הזכות: "להלן, חברת הניהול/המשכיר/המזמין*(.................................. 
  

   ,הקבלן/רותשנותן /הספק/השוכר *................. ( ש"עיטוחים אישור על קיום ב  :הנדון
  )"המבוטח: "להלן          

  
מאשרים בזה כי לבקשת , מ"חברה לביטוח בע.... ..............אנו החתומים מטה  

מיום החוזה העבודות נשוא ר עם בקשכמפורט להלן ערכנו עבורו את הביטוחים  ,"המבוטח"
  :..........................בעיסוקו כ , שנחתם ביניכם ................

  .בלבד להלןש................... הביטוחים המפורטים בסעיפים 
  . .......................עד..... ..............לתקופה מ

 
                                   לא בתוקף/בתוקף*  :..................'פוליסה מס. ביטוח אש מורחב לרכוש.   1

ערך ב ואו באחריות/ו חזקתואחר באו רכוש /וכל ציוד כן ו "המבוטח"רכושו של המבטח את 
מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב , רכישה או הקמה מחדש

, נזקי טבע, התפוצצות, סופה, סערה, ברק, עשן, אש: לרבות, ומבלי לפגוע מכלליות האמור
נזקים , פרעות, שביתות, התבקעות צינורות ומיכלים, נזקי נוזלים, שיטפון, ידת אדמהרע

ואובדן דמי  נזקי חשמל ללוחות חשמל, כלי טיסכלי רכב ופגיעה על ידי , שוד ופריצה, בזדון
  . כהגדרתם בפוליסה, שכירות

בעל "כלפי  )שיבוב(על זכות התחלוף  אנו מוותריםלפיו , הביטוח כאמור יכלול תנאי מפורש
בתנאי זאת ו, או ברשלנותם/ו בגין נזק שנגרם על ידם ,או עובדיו/מנהליו ואו /ו "הזכות

כלפי ) שיבוב(נכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף  "בעל הזכות"הרכוש של  ישבביטוח
  . ובלבד שהוויתור לא יחול לגבי מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון ,"המבוטח"
  

   לא בתוקף/בתוקף*. ................ : 'פוליסה מס.  רווחיםביטוח אבדן .  2
  הנובעים מהסיכונים המפורטים  ,"המבוטח "של נזקיו התוצאתיים  המבטח את   
  ונזקי  הרחבת שוד ופריצהלמעט (לעיל  1ביטוח אש מורחב המפורט בסעיף ב      
  .חודשים 12 -וזאת למשך תקופת שיפוי שלא תפחת מ, רבות דמי שכירותל, )חשמל      

בעל "כלפי  )שיבוב(על זכות התחלוף  אנו מוותריםלפיו , הביטוח כאמור יכלול תנאי מפורש
בתנאי זאת ו, או ברשלנותם/ו בגין נזק שנגרם על ידם, או עובדיו/או מנהליו ו/ו" הזכות

נכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף  "בעל הזכות"של ונזק תוצאתי  הרכוש ישבביטוח
  . ובלבד שהוויתור לא יחול לגבי מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון ,"המבוטח"פי כל) שיבוב(
  

  לא בתוקף/בתוקף* ...................' פוליסה מס.  שלישיביטוח אחריות כלפי צד .  3

על פי דין בגין פגיעה או נזק  או עובדיו/מנהליו ואו /ו "המבוטח"של  ואחריותהמבטח את 
בגבול אחריות  ,או עיסוקו/במסגרת פעילותו ואו גוף שהוא /ל אדם ואו לרכושו של כ/לגופו ו

, בהלה, התפוצצות, אש: כפוף לכל מגבלה של חבות הנובעת מ אינוהביטוח  .המפורט להלן
  , מכשירי הרמה, קבלנים וקבלני משנהוכלפי חבות בגין 

  
  
  
  

, או משקה כל דבר מזיק במאכל, הרעלה, מתקנים סניטאריים פגומים, פריקה וטעינה
חבות ,  שימוש ברכב שאין חובה בדין לבטחו בביטוח חובהנזק גוף עקב  ,שביתות והשבתות

למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח $  150,000עד לסך  עקב שימוש ברכבבגין נזקי רכוש 
מעבר לגבולות האחריות לגבול האחריות הנקוב בפוליסת הרכב הפוגע או מעבר ( שנתית

תביעות תחלוף של המוסד    וכן, )הגבוה משניהם, של המבטחכב המקובלים בפוליסת ר
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חייב לשלם עבורו דמי ביטוח לביטוח  נתבעתביעה בגין מי שהלמעט ( לביטוח לאומי
  .          ) הלאומי

למעשי או ם בגין אחריות או עובדיו/מנהליו ואו /ו "ותבעל הזכ"הביטוח הורחב לשפות את 
לפיו נחשב , זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, או עובדיו/מנהליו וואו  "המבוטח"מחדלי 

  .הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח
  למקרה:   ..............................   גבול האחריות

  .לכל המקרים בתקופת הביטוח..............................                          
  

  לא בתוקף/בתוקף* .....................' פוליסה מס.  מעבידיםביטוח חבות .  4
בגין פגיעה גופנית או , המועסקים על ידו עובדיוכלפי  "המבוטח" המבטח את אחריותו של

לאירוע $  5,000,000 בגבול אחריות של, מחלה שיגרמו להם תוך כדי ועקב העסקתם
  . תקופת ביטוח שנתיתמשך ובמצטבר ל

קבלני , קבלנים, שעות עבודה, ולל כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובההביטוח אינו כ
  . חוקכפיתיונות ורעלים וכן העסקת נוער , משנה ועובדיהם

לעניין קרות , היה וייטען או עובדיו/או מנהליו ו/ו" ותבעל הזכ"הביטוח הורחב לשפות את 
בחובות מעביד כלשהן כלפי  כי הם  נושאים, תאונת עבודה כלשהי או מחלה מקצועית כלשהי

  ."המבוטח" מועסקימי מ
  

  לא בתוקף/בתוקף* ...............' פוליסה מס – ביטוח אחריות מקצועית.  5

  לנזק מכל סוג , על פי דין, או עובדיו/או מנהליו ו/ו "המבוטח"המבטח את אחריותו של      
  או עיסוקו /מהלך פעילותו ושהוא שנגרם לאדם או גוף עקב מעשה או מחדל מקצועיים ב     
  .המפורט להלןבגבול אחריות      
  או לבצע את העבודות  "המבוטח"יחול לא יאוחר מהיום בו החל  המועד הרטרואקטיבי     
   ................ . :הנקוב בפוליסהתאריך התחולה למפרע אך לא לפני החוזה  ינשואהשרות      
  , אבדן מסמכים, פגיעה בפרטיות, לשון הרע, וצאת דיבההביטוח יורחב לכלול כיסוי לה     

   12כיסוי תקופת גילוי מאוחרת של סעיף ביטוח יכלול ה .אובדן שימוש ואי יושר עובדים     
   .חודשים     
  למעשי או  ובגין אחריותאו המועסקים על ידו /ו" ותבעל הזכ"הביטוח הורחב לשפות את      

" בעל הזכות"הביטוח יכלול כיסוי לתביעות של . או עובדיו/ו ואו מנהלי/ו "המבוטח"חדלי מ
  ".המבוטח"כלפי 

  למקרה:   ..............................   גבול האחריות
  .לכל המקרים בתקופת הביטוח..............................                          

  
  לא בתוקף/בתוקף* ...............' פוליסה מס – ביטוח אחריות מוצר.  6

  בגין פגיעה או נזק  ,על פי דין או עובדיו/או מנהליו ו/ו "המבוטח" המבטח את אחריותו של     
  בגבול אחריות המפורט עקב פגם במוצר או גוף שהוא /או לרכושו של כל אדם ו/לגופו ו     
   "המבוטח"או השירות הניתנים על ידי /או העבודה ו/המוצר ו, למען הסר ספק. להלן     
  .ביטוח זה לענייןמוצר כיחשבו  במסגרת החוזה     
  או לבצע את העבודות  "המבוטח"יחול לא יאוחר מהיום בו החל  המועד הרטרואקטיבי     
  : ................ . פוליסההנקוב בתאריך התחולה למפרע אך לא לפני נשוא החוזה השרות      
       

  
  
  
  

  .חודשים 12תקופת גילוי מאוחרת של כיסוי סעיף הביטוח יכלול       
  למעשי או  ובגין אחריות או המועסקים על ידו/ו" ותבעל הזכ"הביטוח הורחב לשפות את       

" בעל הזכות"הביטוח יכלול כיסוי לתביעות של . או עובדיו/או מנהליו ו/ו "המבוטח"חדלי מ
  ".המבוטח"כלפי 

  למקרה:   ..............................   גבול האחריות
  .לכל המקרים בתקופת הביטוח..............................                          
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  לא בתוקף/בתוקף.................. *' פוליסה מס עבודות קבלניותביטוח .   7
  המבטח את  ,"בעל הזכות"או /או קבלני משנה ו/או קבלנים ו/ו "המבוטח"ש "ע      
  , או בסביבתו אתראו עבורו ב "מבוטח"העבודות המבוצעות על ידי ה      
  :כמפורט להלן      
  ,או עבורו "המבוטח"המבטח אבדן או נזק לעבודות המבוצעות על ידי  -' 1פרק       

  ת ציוד וחומרים המשמשים לביצוע עבודות אלהלרבו ,ך הקמתןבמלוא ער                   
  . .................... בסכום של                    
  ...................   בסך  רכוש שעליו עובדים, הביטוח כולל כיסוי לרכוש סמוך                   
   .מערך העבודות 10% -לא יפחת משופינוי הריסות בסכום                    
  על זכות התחלוף  אנו מוותריםלפיו , הביטוח כאמור יכלול תנאי מפורש                   
  או בעלי זכויות אחרים /ו או עובדיו/או מנהליו ו/ו" ותבעל הזכ"כלפי  )שיבוב(                   
      , או ברשלנותם/ו בגין נזק שנגרם על ידם, בו מתבצעות העבודות במבנה                   
  בעלי זכויות אחרים  או/ו" בעל הזכות"הרכוש של  יבתנאי שבביטוחזאת ו                   
  או /ו "המבוטח"כלפי ) שיבוב(נכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף  במבנה                   
  תוך ובלבד שהוויתור לא יחול לגבי מי שגרם לנזק מ ,או עובדיו/מנהליו ו                   
  .כוונת זדון                   

  הפרק כולל . ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות המפורט להלן  - 2פרק 
  סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד              
  .מיחידי הביטוח             
  או עקיף /נזק ישיר ו ,והחלשת משעןרעד יורחב לכלול כיסוי להפרק              
  עקב חבות בגין נזקי רכוש  , או כבלים תת קרקעיים/או צינורות ו/למתקנים ו             
  למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח $  150,000עד לסך  שימוש ברכב             
  לות לגבולגבול האחריות הנקוב בפוליסת הרכב הפוגע או מעבר ( שנתית             
  , )הגבוה משניהם, של המבטחהאחריות המקובלים בפוליסת רכב              
  בגין עובדי קבלנים וקבלני משנה , תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי             
  או כלי רכב שאין חובה לבטחם  ציוד מכני הנדסילעניין , וכן. העובדים באתר             
  .ואשר אינם בבעלות המבוטח חובהבביטוח              
  למקרה:   ..............................   גבול האחריות             

  .לכל המקרים בתקופת הביטוח..............................                          
  העבודות  צועלביטוח חבות כלפי המועסקים בבי, ביטוח אחריות מעבידים  - ' 3פרק 

  לאירוע ובמצטבר לתקופת , לתובע$ 5,000,000בגבול אחריות של               
  שעות , הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק. הביטוח              
  והעסקת נוער , קבלני משנה ועובדיהם, קבלנים, ורעלים תפיתיונו, עבודה              
  .כחוק              

  
  
  
  
  כללי  . 8

  העדכניים ליום " תנאי ביט"- תנאי הפוליסות לא יפחתו מהתנאים הידועים כ  8.1      
  .או תנאים שווי ערך להם תחילת הביטוח             

  לפיו הם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח , כל הביטוחים כוללים תנאי מפורש  8.2      
  או דרישה בדבר /בטח מוותר על כל טענה ווכי המ" בעל הזכות" שנערך על ידי             

  לחוק חוזה  59רבות כל טענה או זכות המפורטים בסעיף לשיתוף ביטוחיהם              
  .1981-א "התשמ ביטוח              

   .אחראי בלעדי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות "המבוטח"  8.3      
  לשלם את החוב ) אך לא חייב(רשאי , "על הזכותב"יהא , במקרה של אי תשלום  8.4      

  .ובלבד שעשה זאת טרם מועד הביטול, הכספי ולהשאיר את הביטוחים בתוקף             
   אלא אם כן  הודיעו על כך, או ביטול/ו שינוי לרעהלא יהיה תוקף לכל   8.3      

  בעל "לתימסר בהודעה כתובה בדואר רשום ש "בעל הזכות"ל המבטחים             
  .או הביטול לתוקף/ו לרעה יום לפני כניסת השנוי 60לפחות " הזכות             
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או הפעילויות /חלים על כל העבודות ו, בביטוחים נשוא אישור זהגבולות האחריות הנקובים 

  .או הפעילויות נשוא אישור זה/לרבות העבודות ו, הכלולות בביטוחים אלה" המבוטח"של 

  
  

לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי בכפוף 
  .האמור לעיל

  
  
  

                 _____________________      
                                               ________   :תאריך                                   חתימה וחותמת החברה              

  
  
  
 
 מחק את המיותר *


