
 

 קבלןנוסח אישור ביטוחי ה -1'אנספח 

 

 תאריך : _________

 לכבוד 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 )להלן "המזמין"( 

 א.ג.נ.,

 בבניין מדעי הבריאותמערכותעבודות גמר וביטוח בקשר לפרויקט קיום אישור  הנדון: 

ערכנו את  "(, קבלן)להלן "ה ______________________כי לבקשת מבוטחנו הננו מאשרים בזאת, 
בריאות )בניין בבניין מדעי העבודות גמר שונות פיתוח הביטוחים המפורטים להלן, בקשר עם ביצוע עבודות 

  ועבודות נוספות הקשורות לכך. בחצרי המזמין קליניקות( 

 .)ללא מע"מ( ₪ 18,200,000 -( כסכום הביטוחשווי הפרויקט )

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

גין נזק לגוף ו/או לרכוש שנגרם או שאירע בקשר בפי כל דין, -פוליסה מבטחת אחריות כלפי צד שלישי עלה
 שבוצעו, יוצרו, נבנו, סופקו, הותקנו או טופלו ע"י המבוטח.עם מוצרים )לרבות עבודות, מבנים וחלקיהם( 

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

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

התאריך הרטרואקטיבי ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, יחשב לכל נושא ועניין 
 כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח.

 …………… ..תאריך רטרואקטיבי בפוליסה הינו 

 

 ……………..  פוליסה מספר  -צועית ביטוח אחריות מק .2

תביעה כל הפועלים מטעמו בקשר עם הסכם זה, בגין וכן חבות בגין  קבלןהפוליסה מבטחת את חבות  ה
מעשה ו/או מחדל ו/או הפרת חובה מקצועית, רשלנות, ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח בגין 

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

בפועל להכין עבודה או מפרט כלשהם  קבלןהפוליסה כוללת תקופת תחולה למפרע למן היום בו החל ה
 בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה אך לא לפני _______.

נאי כי לא נערך על תוב טוחחודשים במקרה של אי חידוש הבי 6הפוליסה תכלול הרחבה לתקופת גילוי בת 
הפוליסה לא תהיה כפופה לכל הגבלה בדבר אבדן שימוש,  .ביטוחי חילופי המעניק כיסוי מקביל קבלןידי ה

 .עיכוב עקב מקרה ביטוח או אבדן מסמכים, מעילה מצד עובדי המבוטח
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 3מתוך  2עמוד 

 

 

 

 

 פוליסה מס' .................................... –ביטוח כלי צ.מ.ה.  .3

 מתקני הרמה, מנופים,  יעים אופניים,הנדסי הכבד )כגון : -ביטוח כל הציוד המכני

 מעלית משא, מערבלים וכו'( המובא לאתר הפרויקט  לצורך הקמת הפרויקט, ב"פוליסה לביטוח 

ציוד מכני הנדסי" )צמ"ה( לפי ערכם כחדש, כנגד כל ארוע תאונתי, נזקי זדון, פריצה, גניבה, נזקי טבע  
דת אדמה, נזקי הובלת הציוד לאתר הבניה וממנו. הכיסוי יורחב לכסות הוצאות ורעי

 .משווי כל כלי 5% –חילוץ/גרירה/הובלת הציוד לאחר נזק בסך שלא יפחת מ 

 

 פוליסה מס' ..................................... –צד שלישי רכוש בגין צ.מ.ה.  אחריות יטוחב .4
יפחת  בסך שלא אחריות בגבול צ.מ.ה בכלי שימוש עקב כלשהו שלישי צד של לרכוש נזקהפוליסה תכסה 

 ולתקופת הביטוח. למקרה  ₪ 1,000,000מסך 

 והחלשת רעד נזקי, קרקעי-תת לרכוש נזקים, בציוד מקצועי שימוש בגין החרגה כל יכלול לא הביטוח
 .יתר גובה או/ו יתר משקל עקב נזקים, משען

 

 תנאים כלליים בכל הפוליסות :  .5

דלעיל, יהיו לפי  מהדורת פוליסות "ביט  1,3 נוסחי הפוליסות לביטוחים הנדרשים לעיל בסעיפים  5.1          
 (.                    , צמ"הת המוצראחריו" לפי ענפי הביטוח הנדרשים )2013

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

לפי הנוסח המקובל ה יהי ה(, .מ.)צ"ג רכוש עקב שימוש בצ 4 ף נדרש בסעיהנוסח הפוליסה לביטוח             
 אצל המבטח אך בכפוף לאמור באישור זה.

 . מתאריך  ____________ ועד תאריך ___________ תהיההנ"ל ת ופוליסה תקופת הביטוח לגבי  6.2    

                                      המבטח  ( שלsubrogationיכללו סעיף ויתור על זכות התחלוף ) קבלןביטוחי ה 6.3    
, המפקח וכל קבלני המשנה, המתכננים והיועצים הקשורים לביצוע וו/או מי מטעמהמזמין כלפי 

ולבאים  ריותם המקצועית( למעט בגין אח –)מתכננים ויועצים שאינם עובדי המבוטח   העבודות 
בכתב טרם קרות מקרה הביטוח. הוויתור האמור לעיל,  קבלןהתחייב ה מכוחם וכלפי כל מי שכלפיו

 .לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון 

אחריות מקצועית( יכלל סעיף על  חבות מוצר, )חבות כלפי צד שלישי,  קבלןביטוחי החבויות של הב  6.4
בגין חבות אשר תחול  וו/או מי מטעמהמזמין יורחבו לכסות את חבותם של  קבלןביטוחי הפיו 

 ו/או כל הפועלים  מטעמו ו/או עבורו. קבלןמעשה ו/או מחדל של ה עליהם בגין

    המפורטים לעיל יכלל סעיף על פיו הם יהיו קודמים לכל ביטוח אשר נערך ע"י קבלןבביטוחי ה  6.5     

 .המזמין , והמבטחת מוותרת מראש על כל תביעה ו/או דרישה לשיתוף ביטוחיוועבור המזמין               

 בנזקים אנו מאשרים, כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית    6.6     

 .בלבד, ולא על המזמין קבלןאו תביעות חלה על ה             

 לב ע"י   יכלל סעיף, על פיו אי קיום תנאי מתנאי הפוליסה ו/או הפרתה בתום  קבלןבפוליסות ה   6.7    

 על פי הפוליסות.המזמין ו/או מי מטעמו, לא יגרע מזכויותיו של   קבלןה           
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 3מתוך  3עמוד 

 

 

 

 

 יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוח ו/או לצמצם את  קבלןביטוחי ה 6.8
 30 -הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן, לא פחות ממזמין מסר המבטח להיקפו אלא אם כן         

 יום מראש לפני הביטול ו/או הצמצום כאמור.
 

      גרר  יכללו כיסוי לחבותו של המבוטח בגין נזקי  קבלןלמען הסר ספק, ביטוחי החבויות של ה   6.9    
 .)נזקים תוצאתיים( עקב נזקים לרכוש ו/או לגוף כאמור

 .קבלןה גם ללא הסכמת   קבלןעל פי ביטוחי ה ורשאי לממש את זכויותי היהימזמין ה  6.10 

 כל חריג )אם קיים( שעניינו "רשלנות רבתי" )או כל הגדרה אחרת בעלת משמעות דומה(, בטל בזאת. 6.11 

 

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

 בכבוד רב     

 ________חברה לביטוח בע"מ

______      ________________          ________     _____________       _____________ 

 שם החותם                  תפקיד החותם            תאריך                   חברת הביטוח חתימה וחותמת 

 


