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נספח י'  -אישור עריכת ביטוח לעבודת ספק

לכבוד
אוניברסיטת אריאל בשומרון
קריית המדע  ,3אריאל 40700
(להלן – "האוניברסיטה" ו /או "המזמין")

תאריך ________ :

אנו החתומים מטה_______ ,חברה לביטוח בע"מ (להלן "המבטח") ,מאשרים בזאת ומתחייבים כלפיכם,
כי ערכנו עבור מבוטחנו ____________________ ח.פ ___________ (להלן "הספק") את הביטוחים
המפורטים להלן במסמך זה וזאת בגין השירותים שעניינם הקמת רשת אלחוטית במתחם הקמפוס של
המזמין ,אריאל ,בשווי של ___________  ₪כמפורט בהסכם (להלן "ההסכם") מס' ______________
שלכם עם הספק :
.1

ביטוחי הספק

1.1

ביטוח עבודות קבלניות פוליסה מס' ___________

פרק א' -המבטח אבדן או נזק לשווי הפרויקט הסופי במועד סיום ביצוע העבודות המבוצעות
על ידי הספק או ע"י קבלנים מטעמו ,לרבות ציוד וחומרים המשמשים לביצוע עבודות
אלה בסכום של  ,₪ 100,000פינוי הריסות עד לסך  ,₪ 200,000נזק ישיר מתכנון
לקוי/עבודה לקויה/חומרים לקויים בסך של  , ₪ 500,000מתקנים וציוד קל ,₪ 50,000
שעות עבודה נוספות והוצאות מיוחדות עד לסך  20%מגובה הנזק ,רכוש סמוך/רכוש עליו
עובדים עד לסך  , ₪ 1,000,000הוצאות אדריכלים ומומחים עד לסך  , ₪ 200,000רעידת אדמה
ונזקי טבע גניבה ופריצה.
פרק ב'  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של  ₪ 10,000,000למקרה ולתקופה.
הפרק כולל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד
מיחידי המבוטח .הפרק יורחב לכלול כיסוי לרעד והחלשת משען עד לסך , ₪ 2,000,000
נזק ישיר למתקנים ו/או צנרת ו/או כבלים תת קרקעיים ,נזק עקיף ממתקנים ו/או צנרת ו/או
כבלים תת-קרקעיים עד לסך  , ₪ 500,000תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי ,כיסוי
לנזקי גוף בגין ציוד מכני הנדסי שאין חובה לבטחו בביטוח חובה.
פרק ג' -ביטוח אחריות מעבידים,לביטוח חבות כלפי המועסקים בביצוע העבודות בגבול אחריות של
 ₪ 20,000,000לתובע ,לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח ,הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר
עבודות בגובה ובעומק ,שעות עבודה ,עבודת נוער כחוק ,פתיונות ורעלים.
הפרק יורחב לכלול את חבותו של המזמין כלפי עובדי הספק ,במידה ויחשב כמעסיקם.
 1.2ביטוח חבות (אחריות) המוצר פוליסה מס' _____________
ביטוח המבטח את חבותו של הספק בגין נזקים שיגרמו לגוף ו/או לרכוש של המזמין ו/או צד
שלישי בגבולות אחריות של  ₪ 4,000,000עקב ההיות המוצרים פגומים כהגדרתם על פי
"חוק האחריות למוצרים פגומים –  "1980ועל פי פקודת הנזיקין ( 1968נוסח חדש)".
"מוצר" לעניין ביטוח זה הינו המעלית/חלק מעלית ו/או אביזריה המותקן על ידי הספק
ו/או ע"י מי מטעמו.
הביטוח 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.
1.3

ביטוח אחריות מקצועית פוליסה מס' ____________
ביטוח חבות על פי דין של הספק ו/או דרישה שתוגש לראשונה נגדם במשך תקופת הביטוח
בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי שלו ו/או של עובדיו ו/או של כל מי מהבאים מטעמו ,בכל
הקשור במתן השירותים ב"פוליסה לביטוח אחריות מקצועית" בגבולות אחריות של –
 ₪ 2,000,000למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח .הפוליסה לא תכלול כל הגבלה בדבר
אובדן מסמכים ,אי-יושר עובדים ,אובדן שימוש ועיכוב שמקורו במקרה ביטוח מכוסה.
הביטוח 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.
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.2
2.1

הוראות כלליות
נוסחי הפוליסות לביטוחים הנדרשים לעיל בסעיפים  1.3 ,1.1דלעיל ,יהיו לפי
מהדורת פוליסות "ביט  "2013לפי ענפי הביטוח הנדרשים (עבודות קבלניות ,אחריות
המוצר).
נוסח הפוליסה לביטוח הנדרש לעיל בסעיף  1.3יהיה לפי נוסח ביטוח אחריות מקצועית,
מהדורה ביט  2000או כל נוסח חלופי אחר שיוסכם בין הצדדים.

2.2

תקופת הביטוח לגבי פוליסת עבודות קבלניות (סעיף  )1.1הינה החל ממועד התחלת ביצוע
הפרויקט ועד תום תקופת הביצוע של הפרויקט מתאריך ___________ ועד תאריך
ובתוספת תקופת תחזוקה בת  24חודשים ,הכוללת ארועים שמקורם בתקופת הביטוח וארעו
בתקופת התחזוקה.
תקופת הביטוח לגבי שאר הביטוחים ,הינה החל מתאריך

_________ ועד תאריך _______.

 2.3אם נתנו שירותים כלשהם על ידי הספק או מי מטעמו למזמין לפני ההסכם ,יחול הביטוח לפי
פוליסות חבות המוצר ואחריות המקצועית למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור ,אף אם חל
מועד זה לפני תחילת הביטוח .אך לא לפני התאריך הרטרואקטיבי הנקוב ברשימת הפוליסה.
 2.4שם המבוטח ב"ביטוח עבודות קבלניות" (סעיף  1.1דלעיל) יכלול את שם הספק ,המזמין ,קבלנים,
קבלני משנה בכל דרגה ,מפקחים ,מנהל הפרויקט ,יועצים ומומחים למעט אחריותם המקצועית של
מהנדסים ,אדריכלים ,מתכננים ,יועצים ,ומודדים שאינם עובדיו השכירים של הספק.
 2.5ביטוחי הספק יכללו סעיף ויתור על זכות התחלוף ( )subrogationשל המבטח כלפי המזמין ו/או
מי מטעמו ,המפקח וכל קבלני המשנה ,המתכננים והיועצים הקשורים למתן השירותים ולבאים
מכוחם וכלפי כל מי שכלפיו התחייב הספק בכתב טרם קרות מקרה הביטוח .הוויתור האמור לעיל,
לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון ,ולמעט אחריותם המקצועית של מתכננים ,יועצים  ,אדריכלים ,
מהנדסים  ,ומודדים שאינם עובדיו השכירים של המבוטח וחברות שמירה.
 2.6בפוליסות הספק 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.
 2.7בביטוחי 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.
 2.8בביטוחי החבויות של הספק (חבות כלפי צד שלישי ,חבות מעבידים ,חבות מוצר ,אחריות מקצועית)
יכלל סעיף על פיו ביטוחי הספק יורחבו לכסות את חבותו של המזמין ו/או מי מטעמו בגין חבות אשר
תחול עליהם בגין מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או כל הפועלים מטעמו ו/או עבורו ,זאת בכפיתה
לסעיף אחריות צולבת לפיה יראו את הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל אחד מיחידי המבוטח.
 2.9ביטוחי 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.
 2.10למען הסר ספק ,ביטוחי החבויות של הספק יכלולו כיסוי לחבותו של המבוטח בגין נזקי גרר
(נזקים תוצאתיים) עקב נזקים לרכוש ו/או לגוף כאמור.
 2.11המזמין יהיו רשאים לממש את זכויותיהם על פי ביטוחי הספק גם ללא הסכמת הספק.
הנ"ל הינו בכפיתה לפוליסות המקוריות ,עד כמה שלא שונו במפורש בהתאם לאמור לעיל
במסמך זה.
בכבוד רב
________חברה לביטוח בע"מ
__________________
חתימה וחותמת המבטחת

_____________
שם החותם

_____________
תפקיד החותם

________
תאריך

