
 נוסח אישור על קיום ביטוחים 
: האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות  - אישור קיום ביטוחים

___________________  
ריגיה. , בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחבתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א

באישור זה  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאייחד עם זאת, 
 מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור  המבוטח מבקש האישור

/או ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹהחברה הכלכלית לאשקלון ו
עיריית אשקלון ו/או רשות מקרקעי 

ישראל )להלן: "המזמינה"( ו/או 
 חברות בנות ועובדים של הנ"ל 

 שם הקבלן:
 
 

מען הנכס המבוטח / 
 כתובת ביצוע העבודות

 
עבודות תשתית וסלילת 
כבישים בשלב ב' של עיר 

 היין באשקלון.

 

 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 מזמינת העבודותאחר: ☒

 ת.ז./ח.פ.  ./ח.פ ת.ז

   מען , אשקלון . 1בת גלים  –מען 
 

 כיסויים
 פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות 
 או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 פוליסה

תאריך 
 תחילה

 תאריך סיום
)כולל תקופת 

 יום ( 30הרצה 

 סכום/  האחריות גבול
 העבודה שווי/  ביטוח

 וקףבת נוספים כיסויים
 חריגים וביטול

 בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 'ד לנספח

 מטבע סכום

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות

 ביט 
 _______ 

ויתור על תחלוף לטובת   309 ₪ ____________  
 מבקש האישור 

מבקש האישור מבוטח   318
 נוסף
 ראשוניות  328
 –מוטב לתגמולי הביטוח  324

 מבקש האישור

  מערך העבודות 20%     ריצהופ גניבה
  מערך העבודות 20%     עובדים עליו רכוש
  מערך העבודות 20%     סמוך רכוש
  מערך העבודות 20%     הריסות פינוי

נזק עקיף מתכנון לקוי, עבודה 
 לקויה, חומרים לקוים

  סכום ביטוח מלא    

נזק ישיר מתכנון לקוי, עבודה 
 יםלקויה, חומרים לקו

  מערך העבודות 20%    

 ביט  צד ג'
_______ 

  20,000,000 ₪  
 

 אחריות צולבת. 302
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף לטובת   309

 מבקש האישור 
 מצמ'ה כיסוי נזק שנגרם 312
 תביעות המל"ל 315
מבקש האישור מבוטח   318

 נוסף
מבקש האישור מוגדר   322

 כצד ג' 
 ראשוניות  328
רכוש מבקש האישור   329

 יחשב כצד ג

אחריות בגין רעד, ויברציה, 
 הסרת תמיכות

מגבול  25%עד     
האחריות הכולל 

 בפוליסה

 

אחריות בגין נזק לכבלים, 
-צינורות ומתקנים תת

קרקעיים, ונזקים עקיפים 
 כתוצאה מכך

 100%נזקים ישירים     
נזקים עקיפים 

1,000,000 ₪  

 

 ביט  אחריות מעבידים
_______ 

  20,000,000 ₪  
 

 הרחב שיפוי  304
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תיחלוף מבקש  309

 האישור
מבוטח נוסף היה ויחשב  319

 כמעבידם
 ראשוניות  328

         אחריות מקצועית
 
 
 

 ת. רטרו: 
 

______ 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,000,000 ₪  
 
 

 אובדן מסמכים 301
 יות צולבת אחר 302
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
  ויתור על תחלוף 309
כיסוי אובדן תוצאתי עבור  311

 מבקש האישור
 תביעות המל"ל 315
מבקש האישור מבוטח  318

 נוסף
 מרמה ואי יושר  עובדים 325

 עיכוב /שיהוי עכב  327
 מקרה ביטוח       
 ראשוניות 328
 ם.חודשי 6תקופת גילוי  332
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: האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות  - אישור קיום ביטוחים

___________________  
 

 חבות מוצר
 

יערך ממועד מסירת 
 העבודות או חלקן

ביט  
______ 

 
 
 
 
 
 

 ת. רטרו: 
 

______ 

  
8,000,000 ₪  

 אחריות צולבת  302 
 הרחב שיפוי 304
 משנה  קבלנים וקבלני 307
לטובת  ויתור על תחלוף 309

 מבקש האישור 
כיסוי אובדן תוצאתי עבור  311

 מבקש האישור
 תביעות המל"ל 315
בוטח מבקש האישור  מ 318

 נוסף
 ראשוניות 328
 חודשים. 12תקופת גילוי  332

 ג': )בכפוף לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור. יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח :פירוט השירותים

 
 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות( 060

 
 ביטול/שינוי הפוליסה*

בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:

  
 

 

 

 

שים לביצוע עבודות צמודות וסלילת כבי 18/2019מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממכרז * 
באשקלון.ב' של עיר היין  שלב     

א'( שבחוברת המכרז.  5מסמך זה מחליף את אישור קיום הביטוחים )נספח *   


