נספח יג'  -אישור קיום ביטוח
לתשומת ליבכם  -אין להחתים חברת ביטוח או לכתוב הערות או הסתייגויות שלא אושרו במסגרת
שאלות הבהרה על נספח הביטוחים .רק הזוכה במכרז יגיש מסמך זה חתום על ידי חברת הביטוח.
לכב' :אוניברסיטת אריאל בשומרון,
קריית המדע  ,3אריאל 40700
(להלן "המזמין")
הנדון  :אישור על קיום ביטוחים ע"ש ......................................להלן ה"ספק"
אנו החתומים מטה....................חברה לביטוח בע"מ (להלן "המבטח"),מאשרים בזה כי לבקשת
הספק ערכנו עבורו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם למתן שירותים לאספקת ,התקנת
והתאמת מערכת חומת האש (להלן "הפעילות") בעבור המזמין.
פרטי הכיסוי הביטוחי:
 .1ביטוח אחריות מקצועית * ,פוליסה מס'.............................
 1.2ביטוח חבות על פי דין של הספק ו/או בגין כל הבאים מטעמו בגין תביעה ו/או דרישה
שתוגש לראשונה נגדם במשך תקופת הביטוח בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי שלהם ו/או
של עובדיהם ו/או של כל מי מהבאים מטעמם ,בכל הקשור בביצוע העבודות הנ"ל
ב"פוליסה לביטוח אחריות מקצועית" בגבולות אחריות שלא יפחתו מ₪ 4,000,000 -
למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.
 1.3הפוליסה לא תכלול כל הגבלה בדבר אובדן מסמכים ,אי-יושר עובדים ,אובדן שימוש
ועיכוב שמקורו במקרה ביטוח.
 1.4הביטוח כולל תקופת גילוי של  12חודשים לאחר תום תקופת הביטוח ,בתנאי כי לא נערך
על ידי הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב באמור לעיל בסעיף זה.
 1.5הביטוח יכלול תאריך למפרע (רטרואקטיבי) ממועד תחילת ביצוע העבודות.
* ניתן להציע פוליסה משולבת אחריות מוצר ואחריות מקצועית
 .2ביטוח חבות (אחריות) המוצר* ,פוליסה מס'........................
 2.2ביטוח חבות על פי דין של הספק ו/או בגין כל הבאים מטעמו בגין תביעה ו/או דרישה
שתוגש לראשונה נגדם במשך תקופת הביטוח עקב נזקים לגוף ו/או לרכוש צד שלישי
בגבולות אחריות של  ₪ 4,000,000למקרה ולתקופת ביטוח שנתית ,עקב המוצרים
הקשורים לפרויקט (כמפורט להלן).
" 2.3מוצר" לעניין ביטוח זה הינו פריט/רכיב/מתקן/ציוד וכו' נשוא הסכם זה ,שהותקן ו/או
הורכב ו/או טופל ו/או תוקן ו/או תוחזק ו/או שניתן לו שירות כלשהוא עבור המזמין.
 2.4הביטוח כולל תקופת גילוי של  12חודשים לאחר תום תקופת הביטוח ,בתנאי כי לא נערך
על ידי הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב באמור לעיל בסעיף זה.
 2.5הביטוח יכלול תאריך למפרע (רטרואקטיבי) ממועד תחילת ביצוע העבודות.
 .3ביטוח אחריות כלפי צד שלישי פוליסה מס'.............................
 3.2ביטוח אחריות של הספק כלפי צד שלישי בגבול אחריות של  ₪ 5,000,000לאירוע ובסה"כ
לתקופת הביטוח ,בהקשר לביצוע העבודות הנ"ל.
 3.3ביטוח זה מכסה נזקים בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש.
 3.4ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,קבלנים,
קבלני משנה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה כל דבר
מזיק במאכל או משקה ,שביתות השבתות וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.
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ביטוח אחריות מעבידים פוליסה מס'.............................
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 4.2ביטוח אחריות מעבידים בגין אחריות הספק כלפי עובדיו .ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה
בדבר עבודות בגובה והעומק ובדבר העסקת הנוער .גבול האחריות הינו ₪ 20,000,000
לנפגע ,לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.
 4.3הפוליסה תורחב לכלול את חבותו של המזמין כלפי עובדי הספק ,במידה ויחשב כמעסיקם.
 .5הוראות כלליות
 5.1נוסחי הפוליסות לביטוחים הנדרשים לעיל בסעיפים  3 ,2ו ,4 -יהיו לפי מהדורת פוליסות
"ביט  "2013לפי ענפי הביטוח הנדרשים (חבות מוצר ,צד שלישי ,חבות מעבידים) בהתאמה.
נוסח הפוליסה לביטוח הנדרש לעיל בסעיף  1יהיה לפי נוסח ביטוח אחריות מקצועית,
מהדורה "ביט ( "2000או נוסח דומה שיוצע ע"י המבטחת).
 5.2כל חריג (אם קיים) שעניינו "רשלנות רבתי" (או כל ניסוח אחר בעל משמעות דומה) – בטל
ומבוטל בזאת.
 5.3תקופת הביטוח בפוליסות הנ"ל הינה מתאריך _________ ועד תאריך __________ (2
התאריכים כלולים).
 5.4הפוליסות תורחבנה לשפות את המזמין בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת עליו עקב
מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של מי מהבאים מטעמו ,וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות
המבוטח כלפי המזמין ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיה יראו את הביטוח כאילו נערך
בנפרד לכל אחד מיחידי המבוטח.
 5.5ביטוחי הספק יכללו סעיף ויתור על זכות התחלוף ( )subrogationשל המבטח כלפי המזמין
ו/או מי מטעמו המתכננים והיועצים הקשורים לביצוע העבודות ולבאים מכוחם וכלפי כל
מי שכלפיו התחייב המזמין בכתב טרם קרות מקרה הביטוח .הוויתור האמור לעיל ,לא
יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
 5.6בפוליסות המבוטח יכלל סעיף ,על פיו אי קיום תנאי מתנאי הפוליסה ו/או הפרתה בתום
לב ע"י הספק ו/או מי מטעמו ,לא יגרע מזכויותיו של המזמין על פי הפוליסות.
 5.7למען הסר ספק הביטוחים דלעיל יכללו כיסוי לחבותו של הספק בגין נזקי גרר (נזקים
תוצאתיים) עקב מקרה ביטוח כאמור.
 5.8בביטוחי הספק המפורטים לעיל יכלל סעיף על פיו הם יהיו קודמים לכל ביטוח אשר נערך
ע"י המזמין ועבורו ,והמבטחת מוותרת מראש על כל תביעה ו/או דרישה לשיתוף ביטוחי
המזמין.
 5.9הספק לבדו אחראי על תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות.
 5.10במקרה של אי תשלום הפרמיות ע"י הספק ,יהא המזמין רשאי (אך לא חייב) לשלם את
החוב הכספי ולהשאיר את כל הביטוחים בתוקף ,ובלבד שעשה זאת טרם מועד הביטול.
 5.11ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוח ו/או לצמצם
את היקפו אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן ,לא
פחות מ 60 -יום מראש לפני הביטול ו/או הצמצום כאמור.
אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן ,עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.
בכבוד רב
_______________ חברה לביטוח בע"מ
_________________

חתימה וחותמת המבטחת

____________ __________________

תפקיד החותם

שם החותם
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______

תאריך

