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לכבוד
מי כרמל בע"מ )להלן " :המזמין"(
היינריך הרץ 18
חיפה 3223202

הנדון :אישור על קיום ביטוח

אנו _________ חברה לביטוח בע"מ )להלן "המבטח"( מתכבדים לאשר בזאת כי ערכנו את
הביטוחים המפורטים להלן )להלן "הביטוח" או "הביטוחים" או "הפוליסות"( ,על שם
________________________ )להלן "הקבלן"( בקשר עם התקשרות הקבלן עם המזמין
לצורך אספקת והתקנת גנרטור )להלן "העבודה" או "הפרויקט"( שיבוצעו באתרי המזמין )להלן
"האתר"(:

 .1ביטוח "אש מורחב" פוליסה מס'............................................ :
לתקופה מיום __  __ / __ /ועד יום __ ) __ / __ /שני התאריכים כלולים(
 .1.1המכסה כל רכוש המובא לאתר הפרויקט על ידי הקבלן ו/או עבורו ואשר לא נועד להיות
חלק מעבודות הפרויקט .מבלי לפגוע בכלליות האמור ,יכלול הכיסוי נזקים לרכוש
המבוטח עקב אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה ,סערה וסופה ,שיטפון ,נזקי
נוזלים והתבקעות צינורות ,פגיעה תאונתית ,התנגשות ,פגיעה על-ידי כלי-טיס ,שביתות,
פרעות ,נזקים בזדון וכן שוד ופריצה.
 .1.2מעליות ,מנופים ,כלי צ.מ.ה או מכשירי הרמה )אם יובאו על ידי הקבלן או עבורו לאתר
הפרויקט( יהיו מבוטחים כאמור לעיל או ,לחילופין ,בביטוח צ.מ.ה.
 .1.3הפוליסה תכלול תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף כלפי המזמין ו/או
כלפי הקבלנים האחרים העוסקים בעבודות הפרויקט ואשר באישורי הביטוח של
הקבלנים האחרים קיימת דרישה לויתור הדדי כלפי הקבלן ,ובלבד שהאמור לעיל בדבר
ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
____________________
תאריך

__________________
שם החותם

_____________________
חתימה וחותמת המבטח
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 .2ביטוח "אש מורחב" על פי תנאי "ביט" הרלוונטיים ליום תחילת הביטוח פוליסה מס':
............................
ו "סחורה בהעברה" על פי תנאי "ביט" הרלוונטיים ליום תחילת הביטוח מס'
............................
לתקופה מיום __  __ / __ /ועד יום __ ) __ / __ /שני התאריכים כלולים(
 .2.1לרכוש המיועד להיות חלק מעבודות הפרויקט בעת הימצאו מחוץ לאתר הפרויקט,
במקום יצורו ,או בהעברה אל ומאת אתר הפרויקט .מבלי לפגוע בכלליות האמור ,יכלול
הכיסוי נזקים לרכוש המבוטח עקב אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה ,סערה
וסופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות צינורות ,פגיעה תאונתית ,התנגשות ,פגיעה על-
ידי כלי-טיס ,שביתות ,פרעות ,נזקים בזדון וכן שוד ופריצה .בעת העברה יכלול הכיסוי
אש ,התהפכות ו/או התנגשות של הרכב המוביל.
 .2.2הפוליסה תכלול תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף כלפי המזמין ו/או
כלפי הקבלנים האחרים העוסקים בעבודות הפרויקט ואשר באישורי הביטוח של
הקבלנים האחרים קיימת דרישה לויתור הדדי כלפי הקבלן ,ובלבד שהאמור לעיל בדבר
ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 .3ביטוח "חבות מעבידים" על פי תנאי "ביט" הרלוונטיים ליום תחילת הביטוח פוליסה מס':
............................................
לתקופה מיום __  __ / __ /ועד יום __ ) __ / __ /שני התאריכים כלולים(
 .3.1לכיסוי חבותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין ועל פי חוק האחריות למוצרים פגומים
כלפי כל המועסקים על  -ידו ומטעמו בגבול אחריות של  ₪ 20,000,000לתובע ,למקרה
ולתקופת הביטוח .ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,שעות
עבודה ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,פיתיונות ורעלים ,זיהום תאונתי מכל סוג וכן
בדבר העסקת נוער .הביטוח כאמור יורחב לשפות את המזמין במידה וייטען כלפיו כי
נחשב מעבידם של מי מהמועסקים בעבודות הפרויקט.
 .4ביטוח "אחריות המוצר" על פי תנאי "ביט" הרלוונטיים ליום תחילת הביטוח פוליסה מס':
............................................
לתקופה מיום __  __ / __ /ועד יום __ ) __ / __ /שני התאריכים כלולים(

____________________
תאריך

__________________
שם החותם

_____________________
חתימה וחותמת המבטח
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 .4.1לכיסוי חבות על פי דין לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כולל נזק גרר ,מנזק
שייגרם כתוצאה מפגם במוצר )לרבות כל רכיב שלו ,אריזה ,מיכל ,הוראות שימוש
והוראות בטיחות( שיוצר ,הובא לישראל ,הותקן ,הורכב ,טופל ,שווק על ידי הקבלן ו/או
קבלני משנה מטעמו בגבול אחריות של  ₪ 1,000,000למקרה ולתקופה.
 .4.2ההשתתפות העצמית __________ .₪
 .4.3הפוליסה מורחבת לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן.
 .5ביטוח "אחריות מקצועית" פוליסה מס'............................................ :
לתקופה מיום __  __ / __ /ועד יום __ ) __ / __ /שני התאריכים כלולים(
 .5.1תנאי הפוליסה  .........................................................מהדורה ..........................
 .5.2לכיסוי חבות על פי דין העשויה לחול על הקבלן ו/או הפועלים מטעמו בקשר עם הפרויקט
בגין כל מעשה או מחדל שלהם העלולים להוות היפר של חובה מקצועית ,רשלנות ,טעות
או השמטה.
 .5.3סכום גבול אחריות המבטח –  ₪ 1,000,000למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.
 .5.4ההשתתפות העצמית __________ .₪
 .5.5הפוליסה אינה כוללת חריגי הוצאת דיבה ,הוצאת לשון הרע ,אי יושר ומעשה בכוונה
תחילה על ידי עובדי ומנהלי הקבלן )הרחב אחרון זה אינו מתייחס לשותפים ובעלים(.
 .5.6הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו השילוחית של הקבלן בגין מעשיו ו/או מחדליו של
כל אדם או גוף הפועל כמורשו של הקבלן ,או משמש כנציגו.
 .5.7הפוליסה מורחבת לכסות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן.
 .5.8מבלי לגרוע ממחויבות הקבלן באשר להמשך הכיסוי ,הפוליסה כוללת הרחבה לכיסוי
"תקופת גילוי נוספת" לפיה אם לא תחודש הפוליסה אצל המבטח או תבוטל מכל סיבה
שהיא )למעט אם בוטלה עקב אי תשלום הפרמיה או משום שהקבלן הגיש תביעה מתוך
כוונת מרמה או משום שחודשה אצל מבטח אחר( ,יהיה המבטח מחויב להעניק תקופת
גילוי נוספת בת  12חודשים .תביעות שיוגשו במהלך תקופת גילוי נוספת זו בגין מקרי
ביטוח שאירעו בתקופת הביטוח ,תהיינה מכוסות בפוליסה.
 .5.9הפוליסה כוללת תאריך כיסוי רטרואקטיבי מיום __ .__ / __ /
 .6בכל הפוליסות הנ"ל:
 .6.1המזמין משמעותו :מי כרמל בע"מ ו/או חברות הבנות שלו ו/או עיריית חיפה ו/או חברות
בנות של עיריית חיפה.
____________________
תאריך

__________________
שם החותם

_____________________
חתימה וחותמת המבטח
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 .6.2הספק לבדו אחראי על מילוי כל חיובי הפוליסות כולל גם תשלומי דמי הביטוח ,תשלומי
ההשתתפות העצמית.
 .6.3הפוליסות קודמות לכל פוליסות אחרות שנערכו על ידי המזמין )אם ועד כמה שנערכו(
ואנו מוותרים על כל טענה או דרישה בדבר ביטוח כפל או שיתוף ביטוחי המזמין.
 .6.4הפוליסות לא תבוטלנה והכיסויים הניתנים בהן לא יצומצמו לפני מתן הודעה על כך
למזמין בדואר רשום  30יום מראש.
 .6.5כל האמור לעיל ,בכפוף לתנאי הפוליסות המקוריים של הספק עד כמה שלא שונו במפורש
באישור זה .בכל מקרה לא ייפול הכיסוי מהכיסויים הקיימים בפוליסות המקוריות של
הספק.

____________________
תאריך

__________________
שם החותם

_____________________
חתימה וחותמת המבטח

