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 סעיפי ביטוח חוזיים –נספח א'   

 

 ביטוחי המזמין  .1
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה ו/או על פי כל דין, ומבלי שהמזמין נוטל על עצמו אחריות 
כלשהי כלפי הקבלן ו/או כלפי אחרים לרבות כל צד שלישי, מוסכם בזאת כי המזמין יבטח את עצמו 

כם זה, כנגד אובדן, נזק ו/או אחריות הקשורים ו/או הנובעים  מביצוע עבודות הפרויקט על פי הס
 בפוליסת ביטוח כמפורט להלן:   

פוליסה מסוג "ביטוח עבודות קבלניות" )להלן גם "ביטוח הקבלנים"(בגין אובדן או נזק שיגרמו  1.1
לעבודות הפרויקט )כולל כל החומרים והעבודה( באתר העבודה בתקופת ביצוע העבודות ובתקופה נוספת 

 )להלן : "תקופת  התחזוקה המורחבת"(. חודש לאחר סיום ביצוע עבודות הפרויקט 24של 

 ביטוח הרכוש -פרק א'   1.1.1

ביטוח מפני אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים מראש באתר ביצוע העבודות וזאת מסיבה כלשהי אשר 
 איננה מוחרגת במפורש על פי חריגי ותנאי הפוליסה במשך תקופת הביטוח כמוגדר בפוליסה.

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -פרק ב'   1.1.2

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח חבות על פי דין בגין נזק גוף ו/או נזק לרכוש צד שלישי שנגרמו 
כתוצאה ותוך כדי ביצוע העבודות המבוטחות במסגרת פרק א' כמפורט לעיל במשך תקופת הביטוח 

 למקרה ולתקופת הביטוח.₪  20,000,000כמוגדר בפוליסה, בגבול אחריות ע"ס 

ביטוח זה יהיה כפוף לסעיף אחריות צולבת/משולבת על פיו יחול הכיסוי על כל אחד מיחידי המבוטח  
בנפרד כאילו הוצאה על שמו פוליסה זו על תנאיה, הוראותיה וחריגיה כשהיא נפרדת ואינה תלויה 

 בקיומם של המבוטחים האחרים.

 ידיםביטוח חבות מעב -פרק ג'   1.1.3

ביטוח אחריות מעבידים כלפי עובדים המועסקים באתר בביצוע עבודות הפרויקט וכל אדם אחר הנמצא 
בשירותו של הקבלן ו/או באחריותו ו/או היה וייחשב כעובד של המזמין, בשל פגיעה גופנית הנגרמת לעובד 

התחזוקה המורחבת,  באתר העבודה במשך תקופת הביצוע, תוך כדי ועקב ביצוע עבודות הבניה ובתקופת
 לכל תובע, מקרה ולתקופת הביטוח.₪  20,000,000בגבולות אחריות המבטח ע"ס 

מוסכם בזאת, כי תקבולי ביטוח אם יגיעו ע"פ הפוליסה המתוארת לעיל ישולמו למזמין בלבד ו/או   1.2
ע"פ  למי שהוא יורה אחרת בכתב אולם בכל מקרה מוסכם כי כל סכום כספי שיתקבל מאת המבטחים
פוליסה זו ישמש לקימום ו/או תיקון העבודות שניזוקו והמזמין יעביר לקבלן את תגמולי הביטוח 

שהתקבלו מהמבטח כאמור וזאת עד לגובה הסכום שיידרש לקימום ו/או תיקון הנזק. כל סכום שיתקבל 
 בגין תקבולי הביטוח מעבר לסכום שיידרש לכיסוי הנזק דלעיל יהיה שייך למזמין.

 0.8%תמורת הכללת שמו של הקבלן כמבוטח נוסף בפוליסה זו, יחויב הקבלן ע"י המזמין בשיעור של  1.3
 מערך החוזה שלו מול המזמין.

הנ"ל, מכל סכום שיגיע לקבלן על פי חוזה  1.3המזמין יהיה רשאי לקזז כל סכום שיגיע לו על פי סעיף  1.4
 זה.

תנאי ביטוחיו על פי שיקול דעתו הבלעדי, ולקבלן לא תהיה המזמין יהיה רשאי בכל עת, לערוך שינוי ב 1.5
כל טענה ו/או תביעה כנגד כך. אם השינוי יהיה ביטול ו/או צמצום וכיסוי, אזי המזמין יודיע לקבלן 

 יום טרם הביטול ו/או הצמצום כאמור. 30בכתב 

. בנוסף יועברו לקבלן  לדרישת הקבלן בכתב, יומצא לו העתק הפוליסה לעיונו במשרדי המזמין בלבד 1.6
דרישות המיגון ו/או האמצעים הנדרשים לצמצום סיכונים במהלך ביצוע הפרויקט. הקבלן מתחייב 

ללמוד את תוכנה של פוליסת הביטוח הנ"ל ולהיות בקיא בכל תנאיה, חריגיה, אמצעי המיגון, 
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ה רלוונטיים לפרויקט, הדרישות לצמצום סיכונים לרבות נוהל עבודות בחום, תנאי שמירה, חוקי עבוד
 אמצעי בטיחות וגהות וכל תנאי אחר שנדרש, ולפעול ליישומם.

ככל שהקבלן יהיה בדעה כי קיים צורך להגדיל את היקף הביטוחים או לערוך ביטוחים נוספים  1.7
כלשהם לצורך עבודות הפרויקט, הקבלן יהיה רשאי לערוך ביטוחים אלה וזאת על חשבונו הוא. 

ם דרישת המזמין, ימציא הקבלן למזמין העתקי הפוליסות הנוספות שהוצאו על ידו.  במקרה כזה, ע
( כנגד המזמין ו/או כל מי subrogationבביטוחי הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף )

 מטעמו ובלבד שהוויתור הנ"ל לא כלפי אדם או גוף שגרם לנזק בזדון.

יה לו כל תביעה או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג כלפי המזמין הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא תה 1.8
ו/או מי מטעמו לגבי כל הביטוחים הנ"ל, היקפם וסוג הכיסוי הניתן על ידם, והוא מוותר על כל תביעה 

 ו/או דרישה כנ"ל.

הקבלן יישא בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוח הקבלנים בהתאם להחלטת המזמין    1.9
ולפי קביעתו. סכומים אלו יהיו ניתנים לקיזוז ע"י המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן בגין הסכם בלבד 

 זה. 

מוסכם בזאת במפורש כי אין בעריכת ביטוח הקבלנים על ידי המזמין   כדי להטיל אחריות על  1.10
ן   ו/או המזמין    ו/או הבאים  ו/או הפועלים מטעמו, והקבלן מנוע מלבוא בכל טענה כלפי המזמי

הבאים ו/או הפועלים מטעמו לגבי קיומו טיבו והיקפו של ביטוח הקבלנים כאמור. כמו כן, אין 
בעריכת ביטוח הקבלנים על ידי המזמין  כדי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה ו/או על פי דין ו/או 

 פורטים להלן.מאחריותו של הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנדרשים על פי דין ו/או אלה המ

 ביטוחים ע"י הקבלן .2

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה או על פי כל דין, מתחייב הקבלן, על חשבונו הוא, לרכוש 
כנדרש בדרישות ביטוחי –ולהחזיק בביטוחים המפורטים בהמשך )שיקראו להלן "ביטוחי הקבלן"( 

הפרויקט לרשותו ו/או אחריותו ו/או חזקתו  המצורף לחוזה זה מייד עם העמדת אתר 1א'נספח  –הקבלן 
למטרת ביצוע עבודות הפרויקט על פי הסכם זה ולהמשיך ולוודא כי תוקף חזקתו למטרת ביצוע עבודות  

הפרויקט על פי הסכם זה, ולהמשיך ולוודא כי הביטוחים ישארו בתוקף בכל תקופת הביצוע לרבות 
יפורט להלן לעניין אחריות מקצועית וחבות המוצר. תקופת התחזוקה ותקופה נוספת לאחר מכן כפי ש

בגין כך, ימציא הקבלן אישור ביטוח חתום על ידי מבטחיו העונה על כל דרישות הביטוחים המפורטים 
 בנספח א' הנ"ל.

הקבלן מתחייב להחזיק  ביטוח חובה על פי כל דין לכל כלי רכב מנועי כהגדרתו בחוק,  לרבות ציוד  2.1
וגדר ככלי רכב מנועי שיש חובה לבטחו, המובאים לאתר הפרויקט   לצורך ביצוע עבודות מכני הנדסי המ

 הפרויקט.

הקבלן יהיה מנוע מכל פעולה של עיכוב ו/או התנגדות למימוש זכויותיו של המזמין על פי ביטוחי  2.2
 הקבלן ועליו לשתף פעולה עם המזמין למימוש זכויותיו כאמור.

את פרמיות פוליסות הביטוח בגין הביטוחים שהתחייב עליהם לעיל, הקבלן מתחייב לשלם  2.3
במלואן  ובמועדן, ולמלא אחר יתר הוראות פוליסות הביטוח על מנת לעמוד בתנאי הביטוח במשך 

 תקופת ביצוע עבודות הפרויקט ותקופת הבדק. כל
כתנאי לקבלת צו התחלת עבודה, ובכל מקרה לפני כניסתו לאתר  –הקבלן מתחייב להמציא למזמין   2.4

חתום על ידי כשהוא  -בהתאם להנחיות הפיקוח על הביטוח –אחיד אישור ביטוח   -הפרויקט 
, המהווה חלק בלתי 1א'לדרישות הביטוח המפורטים בנספח ככל שניתן תוכנו תואם כאשר מבטחו, 

נפרד מהסכם זה. כמו כן, מתחייב הקבלן לתקן את פוליסות הביטוח מייד עם דרישת המזמין כדי 
 להתאימן להוראות חוזה זה.

במועד  1א'הקבלן מתחייב לרכוש את ביטוח חבות המוצר בהתאם לדרישות המפורטות בנספח        
חתום על ידי אחיד וח מסירת עבודות הפרויקט למזמין במלואן או בחלקן, ולהמציא אישור ביט

 זה. 1א'לדרישות נספח ככל שניתן תואם כשהוא  -בהתאם להנחיות הפיקוח על הביטוח –מבטחו 

 המצאת האישור הינו אחד מתנאי קבלת העבודות או חלקן על ידי המזמין.        

לא תמה הקבלן יחזור וימציא את אישור הביטוח מידיי תום תקופת ביטוח על פי הפוליסות וכל עוד   
יום לפני מועד תום תקופת הביטוח כמצויין על גבי  14-מעורבותו בפרויקט, וזאת לא יאוחר מ
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אישורי קיום הביטוח. המזמין יהיה רשאי למנוע מהקבלן להמשיך בביצוע העבודות היה ואישורי 
הביטוח כאמור לא יומצאו במועד. מוסכם בזאת, כי הקבלן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד 

המזמין ו/או מי מטעמו עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל ו/או להמשיך בעבודות טרם המציא את 
 אישורי הביטוח כאמור.

לגבי ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, הקבלן יחזיק בביטוחים אלו כל עוד מתקיימת   
מועדים אלו.  2ן שנים ממועד סיום עבודות הפרויקט, המאוחר מבי 3אחריותו על פי דין או עד תום 

הקבלן מתחייב להמציא מידי שנה אישורי ביטוח מתאימים המעידים על כך, אף לאחר סיום 
 עבודות הפרויקט ומסירתו למזמין.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהקבלן בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן,    2.5
פוליסות ו/או על מנת שיוכלו לבחון את עמידת במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה ב

הקבלן בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והקבלן יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן 
כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים 

 המצורף אליו. 1א' זה ונספח א' את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות נספח

מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות הקבלן לפי סעיפי   2.6  
הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק 

ות הביטוח המחייבות הן אלו כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הורא
המופיעות בנספח זה לעיל. על הקבלן יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי 

 ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות.

המזמין רשאי, אם לא יבצע הקבלן את ביטוחיו בהתאם להוראות פרק זה )"ביטוחי הקבלן"(, יהיה     2.7
ימים מראש ובכתב ומבלי לפגוע בזכויותיו לפי חוזה זה או לפי  14לאחר הודעה לקבלן  -אך לא חייב 

לבצע את ביטוחי הקבלן במקומו ולשלם את דמי הביטוח שידרשו לשם כך. במקרה זה,  –כל דין 
לנכון לרבות  המזמין יחייב את הקבלן בכל הסכומים ששילם בגין ביטוחים אלה, בכל דרך שימצא

 בדרך של קיזוז.

למען הסר ספק, מוצהר בזאת במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ו/או בקיומם כדי להוות אישור      2.8
בדבר התאמתם להוראות הסכם זה ו/או כדי להטיל אחריות כלשהיא על המזמין ו/או כדי לצמצם 

בלן מודע כי דרישות הביטוח הנן מזעריות את אחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין והק
 והקבלן רשאי על פי שיקול דעתו להגדילן על פי רצונו.

הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות נספח זה יובאו לידיעת עובדיו וקבלני המשנה  שלו, ויוודא כי   2.9
 השינויים הנדרשים למימוש הוראות נספח זה.

לעבודות הפרויקט או למבנה בו מתבצעת העבודה, עליו לתקנו  הקבלן מתחייב כי בקרות נזק    2.10
ולא לעכב את המשך ביצוע העבודה, בין אם אירוע זה מכוסה ע"י פוליסת הביטוח שערך  לאלתר

 הקבלן ובין  אם לא.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, ולאורך כל תקופת ההסכם, מתחייב    2.11
כל דרישות הוראות החוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו, ובעיקר אך  הקבלן למלא אחר

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו והפועלים מטעמו, לרבות באופן מקרי או 
 זמני, יהיו בכל עת במשך כל תקופת הסכם זה זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.  

המצורף לו, תיחשב כהפרה יסודית של  1א'זה ובנספח  א'הביטוח בנספח הפרה של סעיף מסעיפי    2.12
 החוזה.
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 דרישות ביטוחי הקבלן -1א'נספח 

 )ללא מע"מ(.₪  00,0000,37 -שווי הפרויקט )סכום הביטוח( כ

 ……………..  פוליסה מספר  -ביטוח אחריות המוצר  .1
בגין נזק לגוף ו/או לרכוש שנגרם או שאירע פי כל דין, -הפוליסה מבטחת אחריות כלפי צד שלישי על

בקשר עם מוצרים )לרבות עבודות, מבנים וחלקיהם( שבוצעו, יוצרו, נבנו, סופקו, הותקנו או טופלו ע"י 
 המבוטח.

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

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

אירוע שאירע לאחר התאריך הרטרואקטיבי ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, 
 מהלך תקופת הביטוח.יחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה הודעה ב

 …………… ..תאריך רטרואקטיבי בפוליסה הינו 

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

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

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

הפוליסה כוללת תקופת תחולה למפרע למן היום בו החל הקבלן בפועל להכין עבודה או מפרט כלשהם 
 _____.בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה אך לא לפני __

חודשים במקרה של אי חידוש הביטוח ובתנאי כי לא נערך על  6הפוליסה תכלול הרחבה לתקופת גילוי בת 
ידי הקבלן ביטוחי חילופי המעניק כיסוי מקביל. הפוליסה לא תהיה כפופה לכל הגבלה בדבר אבדן 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 ען, נזקים עקב משקל יתר ו/או גובה יתר.מש

 תנאים כלליים בכל הפוליסות :  .5

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

יהיה לפי נוסח ביטוח אחריות  מקצועית, מהדורה  2נוסח הפוליסה לביטוח הנדרש לעיל בסעיף              
 או כל נוסח חלופי אחר שיוסכם בין הצדדים.  2000ביט 
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)צ"ג רכוש עקב שימוש בצ.מ.ה(,  יהיה לפי הנוסח המקובל  4נוסח הפוליסה לביטוח הנדרש בסעיף               
 אך בכפוף לאמור באישור זה.אצל המבטח 

 תקופת הביטוח לגבי הפוליסות הנ"ל תהיה מתאריך  ____________ ועד תאריך ___________ .  5.2    

( של המבטח                                       subrogationביטוחי הקבלן יכללו סעיף ויתור על זכות התחלוף )   5.3    
מטעמו, המפקח וכל קבלני המשנה, המתכננים והיועצים הקשורים לביצוע כלפי המזמין ו/או מי 

למעט בגין אחריותם המקצועית(  ולבאים  –העבודות  )מתכננים ויועצים שאינם עובדי המבוטח  
מכוחם וכלפי כל מי שכלפיו התחייב הקבלן בכתב טרם קרות מקרה הביטוח. הוויתור האמור 

 זק בזדון .לעיל, לא יחול כלפי אדם שגרם לנ

בביטוחי החבויות של הקבלן )חבות כלפי צד שלישי, חבות מוצר,  אחריות מקצועית( יכלל סעיף על   5.4
פיו ביטוחי הקבלן יורחבו לכסות את חבותם של המזמין ו/או מי מטעמו בגין חבות אשר תחול 

 עליהם בגין מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או כל הפועלים  מטעמו ו/או עבורו.

 בביטוחי הקבלן המפורטים לעיל יכלל סעיף על פיו הם יהיו קודמים לכל ביטוח אשר נערך ע"י     5.5     

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

 השתתפות עצמית  בנזקיםאנו מאשרים, כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח ו   5.6     

 או תביעות חלה על הקבלן בלבד, ולא על המזמין.             

 בפוליסות הקבלן יכלל סעיף, על פיו אי קיום תנאי מתנאי הפוליסה ו/או הפרתה בתום  לב ע"י     5.7    

 הקבלן  ו/או מי מטעמו, לא יגרע מזכויותיו של המזמין על פי הפוליסות.           

 חי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוח ו/או לצמצם את ביטו 5.8
 30 -היקפו אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן, לא פחות מ      

 יום מראש לפני הביטול ו/או הצמצום כאמור.

יכללו כיסוי לחבותו של המבוטח בגין נזקי  גרר        למען הסר ספק, ביטוחי החבויות של הקבלן   5.9    
 )נזקים תוצאתיים( עקב נזקים לרכוש ו/או לגוף כאמור.

 המזמין יהיה רשאי לממש את זכויותיו על פי ביטוחי הקבלן  גם ללא הסכמת  הקבלן.  5.10 

 משמעות דומה(, יבוטל.כל חריג )אם קיים( שעניינו "רשלנות רבתי" )או כל הגדרה אחרת בעלת  5.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 'א נספח

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים יחד עם זאת, 

 מיטיב עם מבקש האישור.
 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

 שם
 אוניברסיטת אריאל בשומרון

 שם
_________________ 

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 מוצריםאספקת ☐

 ______אחר: ☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.
_________________ 

 מען
 

 קרית המדע, אריאל

 מען
 

_________________ 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

 בתוקף נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח תאריך סיום תאריך תחילה
  חריגים וביטול

 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 מטבע סכום

מתקנים  –רכוש 
 וציוד קל

 

       

 
 ביטוח צמ"ה

       

 רכוש צמ"ה צד ג'
 

       

        אחריות מעבידים

        אחריות המוצר

        אחריות מקצועית

        אחר

 

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת השירות)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד פירוט השירותים 
 

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום__ ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 
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