
 

 

 ביטוחי הקבלן עריכת אישור -א'  נספח
 

 תאריך : _________
 לכבוד

 אוניברסיטת אריאל בשומרון
 )להלן "המזמין"( 

 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 
 ביסוס ושלד בבניין הבריאות והרפואהעבודות  ביטוח בקשר לפרויקטקיום אישור  הנדון: 

ערכנו את  כי לבקשת מבוטחנו  _____________________ )להלן "הקבלן"(, הננו מאשרים בזאת, 
שנחתם ביניכם בין הקבלן ע"פ החוזה הפרויקט הביטוחים המפורטים להלן, בקשר עם ביצוע עבודות 

בבניין הבריאות והרפואה  מעטפתעבודות לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, , מיום ________
 :)להלן "הפרויקט"(, כמפורט להלן 4/19למכרז בהתאם 

 ……………..  פוליסה מספר  -ביטוח אחריות המוצר  .1

גין נזק לגוף ו/או לרכוש שנגרם או שאירע בפי כל דין, -הפוליסה מבטחת אחריות כלפי צד שלישי על
בקשר עם מוצרים )לרבות עבודות, מבנים וחלקיהם( שבוצעו, יוצרו, נבנו, סופקו, הותקנו או טופלו 

 המבוטח. ע"י

 לארוע ובסה"כ במצטבר לתקופת הביטוח.  ₪ 4,000,000 גבול אחריות: 

במקרה שהביטוח לא יחודש בחברתנו מסיבה כלשהי, מוסכם, כי תחול תקופת גילוי נזקים  
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו, וכל אירוע  12ותביעות מוארכת, למשך 

קטיבי ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, שאירע לאחר התאריך הרטרוא
 יחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח.

 .)לא לאחר מועד התחלת עבודות הפרויקט(…………… .תאריך רטרואקטיבי בפוליסה הינו 

 ……………..  פוליסה מספר  -ביטוח אחריות מקצועית  .2

כל הפועלים מטעמו בקשר עם הסכם זה, בגין וכן חבותו בגין הפוליסה מבטחת את חבות  הקבלן 
מעשה ו/או מחדל ו/או הפרת חובה תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח בגין 

 4,000,000גבולות האחריות על פי הפוליסה לא יפחתו מסך  . מקצועית, רשלנות, טעות או השמטה
 לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.  ₪

בו החל הקבלן בפועל להכין תאריך רטרואקטיבי בפוליסה הינו ......................)לא לאחר המועד 
 או התחלת עבודות הפרויקט המוקדם מביניהם(. עבודה או מפרט כלשהם בקשר עם העבודות

ותבנאי כי לא  ל אי חידוש הביטוחחודשים במקרה ש 6הפוליסה תכלול הרחבה לתקופת גילוי בת 
הפוליסה לא תהיה כפופה לכל הגבלה  .נערך על ידי הקבלן ביטוחי חילופי המעניק כיסוי מקביל

 .בדבר אבדן שימוש, עיכוב עקב מקרה ביטוח או אבדן מסמכים, מעילה מצד עובדי המבוטח

 ……………………פוליסה מספר  –ביטוח רכוש וציוד   .3
 מורחב" לרבות נזקי טבע, רעידת אדמה, פריצה, -כל הסיכונים" או "אשביטוח במתכונת "       
 גניבה ונזק בזדון לכלים , ציוד עזר קל, כלי עבודה, מכונות, מתקנים, פיגומים, תבניות  וכן        
 מחסנים, מכולות ומשרדים זמניים באתר הפרויקט וכל ציוד אחר שהובאו לאתר הפרויקט        

כולל קבלני המשנה שלו, לפי ערכם כחדש )למעט  –מטעמו ו/או עבורו ע"י הקבלן ו/או 
 חומרים וציוד המובאים לאתר והמהווים חלק מהפרוייקט(.

 פוליסה מס' .................................... –ביטוח כלי צ.מ.ה.  .4



 

 

הנדסי הכבד המובא לאתר הפרויקט לצורך הקמת הפרויקט, -ביטוח כל הציוד המכני
לביטוח ציוד מכני הנדסי" )צמ"ה( לפי ערכם כחדש, כנגד כל ארוע תאונתי, נזקי "בפוליסה 

זדון, פריצה, גניבה, נזקי טבע ורעידת אדמה, נזקי הובלת הציוד לאתר הבניה וממנו. הכיסוי 
משווי  5% –יורחב לכסות הוצאות חילוץ/גרירה/הובלת הציוד לאחר נזק בסך שלא יפחת מ 

 .כל כלי
 

 פוליסה מס' ................................ –ביטוח חבות מעבידים  .5
 ביטוח חבותו של הקבלן כלפי עובדיו ב"פוליסה לביטוח חבות מעבידים" בגבולות אחריות   

של הקבלן כלפי  וחבותאת  למקרה ובס"ה לכל תקופת הביטוח שתכלול ₪ 20,000,000של 
 באתר הפרויקט. ושירותו/או כלפי כל אדם אחר הנמצא ב ועובדי

                       
 ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, פתיונות                 
 ורעלים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן העסקת נוער.                               

 
            יורחב לכלול את שם המזמין בגין חבות העלולה לחול  שם המבוטח בפוליסות הנ"ל               
 ויחולו עליו חובות עליו  כלפי מי מעובדי הקבלן ו/או מי מעובדי קבלני המשנה במידה                
 מעביד בגינם.               

 
בסך  אחריות בגבול צ.מ.ה בכלי שימוש עקב כלשהו שלישי צד של לרכוש נזק בגין אחריות יטוחב .6

 ולתקופת הביטוח. למקרה  ₪ 1,000,000יפחת מסך  שלא
 רעד נזקי, קרקעי-תת לרכוש נזקים, בציוד מקצועי שימוש בגין החרגה כל יכלול לא הביטוח

 .יתר גובה או/ו יתר משקל עקב נזקים, משען והחלשת
 

 מנועי כהגדרתו רכב כלי שהינו הנדסי מכני בציוד משימוש הנובעת ,גוף נזק בגין חבות ביטוח .7
בגבול אחריות של  למקרה אחריות לבטחו, בגבול חוקית חובה התעבורה, שאין בפקודת

  .לאירוע כלי לכל ₪ 4,000,000
 בציוד. מקצועי שימוש בגין החרגה כל יכלול לא הביטוח

 תנאים כלליים בכל הפוליסות :  .8
דלעיל, יהיו לפי  מהדורת  1,3,4,5 בסעיפיםנוסחי הפוליסות לביטוחים הנדרשים לעיל   8.1          

ת אחריולפי ענפי הביטוח הנדרשים )או כל נוסח מאוחר יותר " 2013פוליסות "ביט 
 (.                    , רכוש, צמ"ה, חבות מעבידיםהמוצר

ית, מקצוע יהיה לפי נוסח ביטוח אחריות  2נוסח הפוליסה לביטוח הנדרש לעיל בסעיף                  
 או כל נוסח חלופי אחר שיוסכם בין הצדדים.  2000מהדורה ביט 

 )צ"ג רכוש / גוף עקב שימוש  6,7נוסח הפוליסה לביטוחים נדרשים בסעיפים                  
 בצמ"ה(, יהיו לפי הנוסח המקובל אצל המבטח אך בכפוף לאמור באישור זה.                

 
 

הנ"ל יהיו מתאריך  ____________ ועד תאריך ת ופוליסהתקופת הביטוח לגבי     8.2        
 התאריכים כלולים(. 2)  ___________

 
                                      המבטח  ( של subrogationיכללו סעיף ויתור על זכות התחלוף )קבלן ביטוחי ה   8.3                               

, המפקח וכל קבלני המשנה, המתכננים והיועצים הקשורים וו/או מי מטעמהמזמין כלפי 
למעט בגין אחריותם  –)מתכננים ויועצים שאינם עובדי המבוטח   לביצוע העבודות 

התחייב היזם בכתב טרם קרות מקרה  ולבאים מכוחם וכלפי כל מי שכלפיו המקצועית( 
 .פי אדם שגרם לנזק בזדון הביטוח. הוויתור האמור לעיל, לא יחול כל

 
    )חבות כלפי צד שלישי, חבות מעבידים, חבות מוצר,  קבלןבביטוחי החבויות של ה      8.4  

 יורחבו לכסות את חבותם של  קבלןאחריות מקצועית( יכלל סעיף על פיו ביטוחי ה  
 קבלןה מעשה ו/או מחדל של בגין חבות אשר תחול עליהם בגין וו/או מי מטעמהמזמין   

 ו/או כל הפועלים  מטעמו ו/או עבורו.

המפורטים לעיל יכלל סעיף על פיו הם יהיו קודמים לכל ביטוח אשר  קבלןבביטוחי ה      8.5       
, והמבטחת מוותרת מראש על כל תביעה ו/או דרישה לשיתוף וועבור המזמין נערך ע"י

 .המזמין ביטוחי



 

 

 
 

   אנו מאשרים, כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית      8.6       
 .בנזקים או תביעות חלה על הקבלן בלבד, ולא על המזמין                 

 
 ו/או בעלי השליטה ו/או  וו/או מנהלי והינו לרבות עובדי לצורך נספח זה לעיל המזמין     8.7       

 נושאי המשרה בהם.                 
       
 יכלל סעיף, על פיו אי קיום תנאי מתנאי הפוליסה ו/או הפרתה בתום  קבלןבפוליסות ה   8.9       

 על פי הפוליסות.המזמין ו/או מי מטעמו, לא יגרע מזכויותיו של  קבלן לב ע"י  ה
 

 יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוח ו/או  קבלןביטוחי ה  8.10      
הודעה בדואר רשום על כוונתו מזמין לצמצם את היקפו אלא אם כן מסר המבטח ל               

 יום מראש לפני הביטול ו/או הצמצום כאמור. 60 -לעשות כן, לא פחות מ
 

 יכללו כיסוי לחבותו של המבוטח בגין נזקי  בלןקלמען הסר ספק, ביטוחי החבויות של ה  8.11     
 .)נזקים תוצאתיים( עקב נזקים לרכוש ו/או לגוף כאמור גרר 

 
 גם ללא הסכמת  קבלן רשאים לממש את זכויותיהם על פי ביטוחי ה היהימזמין ה   8.12 

 .קבלןה
 

מעות דומה(, בטל אם קיים, שעניינו "רשלנות רבתי" )או כל נוסח אחר בעל מש –כל חריג    8.13
 בזאת.

 

פי -אישורנו כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות עד כמה שלא שונו על
 האמור באישור זה, והחתום מטה מוסמך לחתום בשם חברתנו.

 

     

 תאריך

 

 

 

 

 

 חתימת חברת הבטוח  שם החותם 

 


