נספח "___"
אישור עריכת ביטוחי הקבלן
לכבוד

מועצה אזורית שדות נגב ו/או ישובייה

_____________________
(להלן" :מזמין");
א.נ.

הנדון :אישור על קיום ביטוחים על שם ( ........................................להלן" :הקבלן") בין היתר
______________________________ו/או כל עבודה קשורה או נלוות לפרויקט זה (להלן" :העבודות" ו/או
"השירותים")
אנו החתומים מטה  .............חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים בזאת כדלקמן:
אנו הוצאנו לבקשת הקבלן שבנדון פוליסות ביטוח הכוללות בין היתר את העבודות ו/או השירותים כמפורט להלן כאשר
תנאי הביטוחים המפורטים להלן לא יפחתו מתנאי נוסח ביט מהדורת ___________ על כל הרחבותיו:
שווי העבודות ________________  ₪כולל מע"מ.
פוליסה לביטוח "עבודות קבלניות" מ.פ_____________ .
ביטוח עבודות קבלניות החל מיום _______ ועד יום(.................שני הימים כלולים) בשם הקבלן ,קבלנים וקבלני משנה
(מכל דרגה) והמזמין ,המבטח בגין  ............................................על-ידי הקבלן ו/או מטעמו (להלן" :העבודות ו/או
"השירותים") ,כאשר היקף הכיסוי הניתן על פי הביטוח כאמור הינו על פי נוסח הפוליסה הידוע כביט ....../על הרחבותיו:
.1

פרק  - 1ביטוח עבודות קבלניות על בסיס כל הסיכונים המבטח אבדן או נזק הנגרם לעבודות הקבלן לרבות וכן
אבדן או נזק הנגרם לציוד המשמש לביצוע העבודות כאמור .פרק זה כולל סעיף בדבר ויתור על תחלוף כלפי המזמין
והבאים מטעמו ו/או כלפי כל מי שהמזמין ויתר ו/או התחייב לוותר על תביעת תחלוף בכתב טרם קרות מקרה
הביטוח ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון .הפרק כולל
הרחבה בדבר רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך ,בגבול אחריות בסך של  ₪ 2,000,000לאירוע ובמצטבר לתקופת
הביטוח.

.2

פרק  - 2ביטוח אחריות כלפי צד ג' בגבול אחריות כמפורט להלן .מובהר בזאת שרכוש המזמין ייחשב כרכוש צד
שלישי לכל עניין ודבר .הפרק כאמור כולל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד
מיחידי המבוטח.
גבול האחריות 5,000,000 :ש"ח לאירוע ובמצטבר למשך תקופת הביטוח.

.3

פרק  - 3ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות בגבול אחריות כמפורט להלן.
ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,שעות עבודה ,פיתיונות ורעלים ,קבלנים ,קבלני משנה
ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער.
גבול האחריות ₪ 20,000,000 :לאירוע ו ₪ 20,000,000-במצטבר לתקופת הביטוח.

פוליסה לביטוח רכוש וציוד מ.פ______________ .
תקופת הביטוח :החל מיום __________ ועד יום ____________ .
המכסה ציוד בניה והקמה ,כלי עבודה וכל רכוש אחר של הקבלן ו/או איזה מקבלני המשנה שאינו מכוסה במסגרת פרק
א' לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ,במלוא ערכם ,שהינו בבעלותו ו/או באחריותו של הקבלן והבאים מטעמו ,הנמצא
בחצרי המזמין או בסמוך להם ,במלוא ערכם ,מפני אובדן או נזק כנגד כל הסיכונים המקובלים ,לרבות ,נזקי אש ,גניבה,
פריצה ,נזקים בזדון ,נזקי טבע ורעידת אדמה.
ביטוח זה כולל סעיף בדבר ויתור על תחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמו ו/או כלפי כל מי שהמזמין ויתר ו/או התחייב
לוותר על תביעת תחלוף בכתב טרם קרות מקרה הביטוח .ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת
אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
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פוליסה לביטוח צ.מ.ה מ.פ______________________ .
תקופת ביטוח :החל מיום_____________ ועד יום________________
ביטוח צמ"ה כו לל אחריות כלפי צד ג' ,בגין צמ"ה שיובאו ע"י הקבלן ו/או קבלני משנה לאתר ביצוע העבודות  -מפני
אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי .למען הסר ספק ,מובהר ,כי הכיסוי כולל גם נזקים לציוד המבוטח ,אשר נגרמו עקב רעידת
אדמה ,נזקי טבע ,גניבה ,פריצה ,שוד ,נזק בזדון ,הפרעת הסדר הציבורי ,המשמש לביצוע העבודות .הכיסוי כולל גם נזק
חלקי ו/או גניבת חלקים .הביטוח יכלול סעיף מפורש ,בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או מי מטעמו
ו/או כלפי כל מי שהמזמין ויתר ו/או התחייב לוותר על תביעת תחלוף בכתב טרם קרות מקרה הביטוח.
הערות כלליות
 .1הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידכם וכי אנו מוותרים על כל דרישה או
טענה בדבר שיתוף ביטוחיכם.
 .2כ"כ הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו ,לא יבוטלו במשך תקופת ההסכם הנדון ,אלא אם יימסר
למזמין הודעה על כך בדואר רשום  60יום מראש.
 .3למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי על הקבלן בלבד חלה חובת תשלום דמי הביטוח בגין הפוליסות וחובת הנשיאה
בהשתתפות העצמית על פיהן.
 .4מוצהר ומוסכם בזה כי זכות המזמין לשיפוי לא תיגרע כתוצאה מאי מילוי תנאי מתנאי הפוליסה ע"י הקבלן ו/או
מי מטעמו.
אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש עפ"י האמור לעיל.
____________
תאריך

___________________
חתימת המבטחים
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נספח "____"
אישור עריכת ביטוחי הקבלן
לכבוד

מועצה אזורית שדות נגב או ישובייה

_____________________
(להלן" :מזמין");
א.נ.

הנדון :אישור על קיום ביטוחים על שם ( ........................................להלן" :הקבלן") בין היתר בנוגע -
_________________________________ ו/או כל עבודה קשורה או נלוות לפרויקט זה (להלן" :העבודות"
ו/או "השירותים")
אנו החתומים מטה  .............חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים בזאת כדלקמן:
אנו הוצאנו לבקשת הקבלן שבנדון פוליסות ביטוח הכוללות בין היתר את העבודות ו/או השירותים כמפורט להלן
תנאי ביטוח חבות המוצר המפורט להלן לא יפחתו מתנאי נוסח ביט מהדורת ___________ על כל הרחבותיו;
תנאי ביטח אחריות מקצועית המפורט להלן הינו ע"פ נוסח __________________;
ביטוח חבות מוצר מ.פ________________ .
ביטוח חבות המוצר המ בטח חבות בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח ,בגין פגיעה גופנית
ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב המוצרים (מבלי לג רוע מכלליות האמור לרבות פגם ו/או ליקוי במוצרים ו/או בהוראות
השימוש בהם ו/או באריזותיהם ו/או בסימונם) שיוצרו ,הוכנו ,הורכבו ,תוקנו ,סופקו ,נמכרו ,הופצו או טופלו בכל דרך
אחרת ע"י הספק ו/או מי מטעמו בגבול אחריות שלא יפחת מ ₪ 2,000,000-לאירוע ו –  ₪ 2,000,000במצטבר על-פי
הפוליסה.
הביטוח כולל הרחבת הוצאות הגנה בהליכים פליליים עד לסך  $50,000למקרה ולתקופת הביטוח .הביטוח כולל מועד
למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת הייצור ו/או האספקה ו/או השיווק של המוצרים ,המוקדם מבין המועדים כאמור( ,אך
לא לפני .) ...........................
במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש ,מוסכם ,כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת ,למשך 12
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך
תקופת הגילוי המוארכת ,ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח ,ובלבד שלא נערך
ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה.
הביטוח כאמור מורחב לכלול את המזמין ו/או מי מטעמו בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם בכל הקשור
למוצרים ,וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבותו של הקבלן כלפי המזמין ו/או מי מטעמו.
ביטוח אחריות מקצועית מ.פ______________ .
ביטוח אחריותו של הקבלן בגבול אחריות בסך של  ₪ 2,000,000לאירוע ו–  ₪ 2,000,000במצטבר למשך תקופת ביטוח,
המבטח את חבות הקבלן על פי דין בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית של הקבלן ו/או הפועלים
מטעמו בקשר עם ו/או תוך כדי ו/או כתוצאה ממתן השירותים.
הננו מאשרים ,כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הקבלן למזמין לפני מועד חתימת ההסכם יחול הביטוח על פי פוליסה
זו למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור ,אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת הפוליסה.
במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש ,מוסכם ,כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת ,למשך 12
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך
תקופת הגילוי המוארכת ,ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח ,ובלבד שלא נערך
ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה.
בפוליסה יבוטלו חריג ו/או מגבלה בדבר עיכוב ו/או איחור בביצוע השירותים ו/או אובדן מסמכים ו/או אובדן השימוש.
הביטוח מורחב לכסות את אחריותו של הקבלן בגין חריגה מסמכות ו/או אי יושר של עובדים ו/או מנהלים.
הביטוח כאמור מורחב לכלול את המזמין ו/או מי מטעמו בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו ,וזאת
בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
הערות כלליות:
-3-

 .1הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידכם וכי אנו מוותרים על כל דרישה או
טענה בדבר שיתוף ביטוחיכם.
 .2כ"כ הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו ,לא יבוטלו במשך תקופת ההסכם הנדון ,אלא אם יימסר
למזמין הודעה על כך בדואר רשום  60יום מראש.
 .3למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי על הקבלן בלבד חלה חובת תשלום דמי הביטוח בגין הפוליסות וחובת הנשיאה
בהשתתפות העצמית על פיהן.
 .4מוצהר ומוסכם בזה כי זכות המזמין לשיפוי לא תיגרע כתוצאה מאי מילוי תנאי מתנאי הפוליסות ע"י הקבלן ו/או
מי מטעמו.
אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש עפ"י האמור לעיל.
____________
תאריך

___________________
חתימת המבטחים
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