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  אריאל

 )להלן: "המזמין"( 
 

 א.ג.נ., 
 

____________________________ בע"מ אישור עריכת ביטוחים ע"ש  הנדון:
לעובדים )להלן ותווי שי בקשר עם אספקת מתנות  הספק"()להלן: "

 "השירותים"(
 

אנו דאגנו להחזיק פוליסות על שמנו )הספק(, הננו מאשרים בזאת כי 
ערכנו ע"ש  הספק את הביטוחים המפורטים להלן להלן, וביטוח כמפורט 

תקופת למשך תקופת הביטוח הנקובה להלן  )להלן: "בגין השירותים, 
 "(:הביטוח

 
 
   פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מס'........................... .1

פי דין בגין פגיעה גופנית או נזק -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הספק על
לרכוש העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו, עקב ו/או תוך כדי מתן 

אש, התפוצצות,  -השירותים דלעיל . הביטוח אינו כפוף להגבלה בדבר חבות הנובעת מ 
ריקה וטעינה, מתקנים סניטרים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק בהלה, מכשירי הרמה, פ

במאכל או משקה, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם, בעלי 
חיים, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המזמין 

 ת בכפוף לסעיף אחריות צולבת. בגין מעשה או מחדל של הספק או הפועלים מטעמו, וזא
 ש"ח  לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה 2,000,000גבול האחריות בסך של:               
  

   פוליסה לביטוח חבות מעבידים,  מס'........................... .2
ביטוח אחריות מעבידים המבטח את חבות הספק כלפי עובדיו בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה 

קצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב מתן השירותים דלעיל, בגבול אחריות של מ
ש"ח  לתובע, לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה. הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר  20,000,000

עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח מורחב 
היה ונטען, לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי, כי  לשפות את המזמין

 המזמין נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הספק. 
 
 ............................. פוליסה לביטוח אחריות מקצועית,  מס' .    3

/או דרישה  שתוגש ביטוח חבות על פי דין של הספק ו/או בגין כל הבאים מטעמו בגין תביעה ו
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 השירותים הנ"ל בפוליסה 

למקרה ובמצטבר  ₪ 2,000,000 -לביטוח אחריות מקצועית בגבולות אחריות שלא יפחתו מ
 לתקופת הביטוח. 

יושר עובדים, אובדן שימוש ועיכוב -הפוליסה לא תכלול כל הגבלה בדבר אובדן מסמכים, אי
 שמקורו במקרה ביטוח.

            
 

חודשים לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על   6הביטוח כולל תקופת גילוי של 
 .ידיו ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב באמור לעיל בסעיף זה

 
 הביטוח יכלול תאריך למפרע )רטרואקטיבי( ממועד תחילת מתן השירותים.
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יט" העדכנית  ב"  -עיל לא יפחת מנוסח הפוליסה הידוע כדל 2-ו  1נוסח הפוליסות לסעיפים    4.1   
 ליום תחילת הביטוח )או מהדורה קודמת לכך(.

ביטוח אחריות מקצועית של מבטחת הספק דלעיל יהיה לפי נוסח  3נוסח הפוליסה לסעיף              
 ובכפוף לאמור בנספח זה.

תקופת הביטוח בכל אחת מהפוליסות הנ"ל הינה  מתאריך   _________  ועד  תאריך     4.2  
 __________ 

ום בכל אחת מהפוליסות יכלל סעיף, על פיו אי קיום תנאי מתנאי הפוליסה ו/או הפרתו בת   4.3 
 לב ע"י הספק ו/או מי מטעמו, לא יגרע מזכויותיו של המזמין לקבלת שיפוי על פי הפוליסות.

עלולה להיות   שם המבוטח בפוליסות הנ"ל יורחב לכלול את שם המזמין בגין חבות אשר  4.4 
עליו עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של מי מהבאים מטעמו, בכפוף לסעיף    מוטל

 לפיה יראו את הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל אחד מיחידי המבוטח, וזאת  אחריות צולבת
 חבות הספק כלפי המזמין.   מבלי  לגרוע מביטוח

( של המבטח כלפי המזמין  subrogationביטוחי הספק יכללו סעיף ויתור על זכות התחלוף )  4.5
ת מקרה הביטוח. קרו כל מי שכלפיו התחייב המזמין בכתב טרם  ו/או מי מטעמו וכלפי

 הוויתור האמור לעיל, לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

בכל אחת מהפוליסות יכלל סעיף על פיו היא קודמת לכל ביטוח אשר נערך ע"י המזמין,   4.6
 והמבטח  מוותר על כל תביעה ו/או דרישה לשיתוף ביטוחי המזמין.

לות כיסוי לחבותו של המבוטח בגין נזקי גרר למען הסר ספק, ביטוח פוליסות החבויות כול  4.7   
 )נזקים תוצאתיים( עקב נזקים לרכוש  ו/או לגוף כאמור.

 הספק לבדו אחראי בלעדי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות.  4.8

    ביטוחי הספק הנ"ל יכללו תנאי מפורש על פיו המבטחת אינה רשאית לבטל את הביטוח ו/או   4.9  
לרעה אלא אם כן מסרה המבטחת למזמין הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן,  לשנותם

 יום מראש לפני הביטול ו/או השינוי לרעה כאמור. 30

נוסח אחר בעל משמעות דומה(, בטל אם קיים, שעניינו "רשלנות רבתי" )או כל  –כל חריג  4.10  
 בזאת.

 

 

התנאים הנדרשים וכי קיבלנו את אישורם  הננו מצהירים בזאת כי יידענו את מבטחנו לגבי
להפיק עבור הפרויקט דנן פוליסות ביטוח התואמות את התחייבותנו החוזית ע"פ הסכם זה 

 ונספחיו.

 

              ___________          ___________________              _________________ 

 חתימה וחותמת                             תאריך                                    ספקשם ה                   
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 סעיפי ביטוח חוזיים -'אנספח י

 ולקיים לערוך הספק מתחייב, דין פי-על או/ו זה הסכם פי-על הספק מאחריות לגרוע מבלי .1
 והמהווהדרישות ביטוחי הספק  – נספח י'ב ולרבות להלן כמפורט ביטוחים, חשבונו על

 . בישראל מוניטין ובעלת מורשית ביטוח חברת אצל, הימנו נפרד בלתי חלק

 יאוחר לא, המזמין לידי להמציא הספק מתחייב, המזמין מצד דרישה בכל צורך ללא .2

 כשהוא, הספק ביטוחי קיום אישור - הצדדים בין ההתקשרות הסכם על החתימה ממועד

, בנוסח שהמבטח רשאי להנפיק לפי ההנחיות הפיקוח על הביטוח, מבטחו בידי חתום

 ידוע כי מצהיר הספק. הרצ"ב פח י'ביטוחי הספק נס דרישותכשהוא תואם ככל שניתן ל

קיום  אישור מצאתוכן ה ביטוחי הספק נספח י' דרישותחזקת הביטוחים כמפורט בשה לו

 פ"ע פעילותו לתחילת ומקדמי מתלה תנאי הינהחתום ע"י מבטחתו,  הספק ביטוחי

 עוד כל הפעילות תחילת את הספק מן למנוע ,חייב לא אך, זכאי יהיה והמזמין, ההסכם

 . ל"הנ האישור בפניו הומצא לא

 כנדרש הספק לביטוחי משלים או/ו נוסף ביטוח בעריכת צורך יש הספק לדעת אם .3

 הנוסף הביטוח את ולקיים לערוך הספק מתחייב, להלן ביטוחי הספק נספח י' דרישותב

 סעיף ייכלל, כאמור משלים או נוסף רכוש ביטוח בכל. חשבונו ועל כאמור המשלים או/ו

 מהבאים מי או/ו המזמין כלפי תחלוף זכות על ויתור בדבר סעיף וכן צולבת אחריות

 .מטעמו

 בידי להפקיד הספק מתחייב, הספק ביטוחי תקופת תום מועד לפני יום 14-מ יאוחר לא .4

 מתחייב הספק. נוספת לשנה תוקפו הארכת בגין הספק ביטוחי קיום אישור את המזמין

 וכל ביטוח שנת מדי, הנקובים במועדים הספק ביטוחי קיום אישור את ולהפקיד לחזור

 .בתוקף זה הסכם עוד

לגבי ביטוח אחריות מקצועית, הספק יחזיק בביטוח זה עוד שנה לאחר תום תקופת 

 ההתקשרות בין הצדדים ויביא אישור קיום ביטוח בגינו, חתום ע"י מבטחו.

 או מבוטל להיות עומד הספק ימביטוח מי כי למזמין יודיע הספק של שמבטחו פעם בכל .5

, כאמור דרישות ביטוחי הספק – נספח י'ל בסיפא כאמור, לרעה שינוי בו לחול עומד

 בתוך, חדש ביטוח עריכת אישור ולהמציא מחדש הביטוח אותו את לערוך הספק מתחייב

 .כאמור בביטוח לרעה השינוי או הביטול מועד לפני יום 30

 הספק בהתחייבויות תפגע לא, במועד הביטוח אישור המצאת אי כי מובהר ספק הסר למען .6

, הספק על שחלה תשלום חובת כל, האמור בכלליות לפגוע ומבלי, לרבות, זה הסכם פי-על

 ביצוע ממנו יימנעו אם גם ההסכם פי-על התחייבויותיו כל את לקיים מתחייב והספק

 .במועד האישורים הצגת אי בשל פעילות

 הספק ידי-על שיומצא הביטוח קיום אישור את לבדוק רשאים מטעמו מי או/ו המזמין .7

 הספק להתחייבויות להתאימו מנת על שיידרש תיקון או שינוי כל לבצע מתחייב והספק

, מטעמו מי של או/ו המזמין של הביקורת זכות כי מצהיר הספק .', י'איים בנספח כאמור

 על מטילה אינה, לעיל כמפורט תיקונם על להורות וזכותו הביטוח קיום לאישור ביחס

 הביטוח קיום לאישור הקשור בכל כלשהי אחריות או/ו חובה מטעמו מי על או/ו המזמין

, העדרם לגבי או פיהם-על הנערכים הביטוחים של ותקפם היקפם, טיבם, לפוליסות או
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 או/ו זה הסכם פי-על הספק על המוטלת כלשהיא מחבות לגרוע כדי הביקורת בזכות ואין

 . דין פי-על

 

 

בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או  ספקהמזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מה .8
בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שיוכלו 

יעביר את העתקי  ספקבסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, וה ספקלבחון את עמידת ה
מתחייב לבצע כל  ספקן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. ההפוליסות במלוא

שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות 
 נספח זה.

 ספקמובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות ה .9
תם התמציתית של אישור/י הביטוח לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/

שיוצג/ו הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. 
יהיה ללמוד  ספקהוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות בנספח זה לעיל. על ה

דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות 
  בביטוחיו ללא הסתייגויות. וליישמן

10.  

 הביטוח דמי את לשלם, ידו על הנערכות הביטוח פוליסות תנאי אחר למלא מתחייב הספק .11

 ויהיו הצורך לפי לעת מעת יחודשו הספק ביטוחי כי ולוודא ולדאוג, ובמועדם במלואם

 . ההסכם תקופת כל במשך בתוקף

דרישות  – י' נספחב האמור מן המתחייבים האחריות גבולות כי מוסכם, ספק הסר למען .12

 כי ומאשר מצהיר הספק. הספק על המוטלת מזערית דרישה בבחינת הינםביטוחי הספק 

 הקשור בכל, מטעמו מי או/ו המזמין כלפי דרישה או/ו טענה כל מלהעלות מנוע יהיה הוא

 . כאמור האחריות לגבולות

 מתחייב ההסכם ביצוע שלבי בכל, זה בהסכם מקום בכל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף .13

, וכדומה תקנות, הצווים וכל לאומי לביטוח החוק והוראות דרישות כל אחר למלא הספק

 שכל באופן, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי אך ובעיקר, ל''הנ החוק לפי שהותקנו

 באופן בה שיועסקו אלה לרבות, ההסכם בתקופת שיועסקו ומשמשיו שליחיו, עובדיו

 החוקים פי שעל הזכויות לכל זכאים ההסכם תקופת כל ובמשך עת בכל יהיו, זמני או מקרי

 .ל''הנ

 .ההסכםתיחשב כהפרה יסודית של , ', י'איבנספחים הפרה של סעיף מסעיפי הביטוח  .14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


