
 תאריך: ____/___/___
 לכבוד

 החברה למתנ"סים בע"מ 
 "(מזמין"ה  )להלן:

 

 ______________ ביטוחי "הקבלן" הנדון:

 

הספק הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם 
כן השירותים הנלווים ו ___________שירותי עם בקשר  _____________ בקיבוץ לוחמי הגטאות

"( הסכםההסכם שנערך ביניכם לבין הקבלן )להלן: ""(, בין היתר, בקשר עם השירותים)להלן: "
 כמפורט להלן:

 ____________________ עד ליום____________ מיום לתקופה___________ פוליסה מס' .א

על פי המבטח את חבות הקבלן כלפי עובדים המועסקים על ידי הקבלן  ביטוח חבות מעבידים .ב
, בגין מוות 1980 -ם "פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש

בגבול ביצוע השירותים ובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב עלו/או נזק נפשי ו/או נזק גוף 
)עשרים מיליון  ₪ 20,000,000 -)שישה מיליון שקלים חדשים( לעובד ו ₪ 6,000,000 אחריות של

המזמין היה וייקבע, ורחב לשפות את מביטוח. הביטוח הלתקופת  שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ
כלפי כלשהן חובות מעביד מוטלות  על המזמיןלעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי 

 .מי מעובדי הקבלן

 ________________ ליום עד____________ תקופה מיוםל______________ ה מס'פוליס .ג

ו/או נזק שייגרמו אובדן בגין המבטח את חבות הקבלן על פי דין,  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
)שישה  ₪  6,000,000 בגבול אחריות שלבקשר עם או במסגרת מתן השירותים  אדם ו/או גוףלכל 

  ביטוח. הלתקופת  מקרה ובסה"כ( למיליון שקלים חדשים

מכל דבר מזיק במזון או במשקה )לרבות במוצרים כפוף להגבלה בדבר חבות הנובעת  אינוביטוח זה 
אשר סופקו ו/או נמכרו על ידי הקבלן )מובהר במפורש כי לעניין זה יבוטל חריג חבות המוצר(, 

. הביטוח צד המוסד לביטוח לאומימתחלוף תביעות חבות בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ו
ו/או מי  הקבלןלמעשי ו/או מחדלי  אחריות שתוטל על המזמיןבגין המזמין את  שפותורחב למ

 וזאת בכפוף לסעיף אחריות מטעם הקבלן 

 . צולבת

 ____________ עד ליום ____________ לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .ד

עקב בקשר עם או  נזק או אובדן שייגרמובגין  דיןעל פי  הקבלן אחריות כיסויל ביטוח חבות המוצר
בגבול "(, המוצריםם הקבלן )"או הבאים מטע על ידי הקבלןמשווק, מסופק מטופל,  המיוצר, מוצר

 . ביטוחהלתקופת  מקרה ובסה"כ( לש"ח )מיליון שקלים חדשים 1,000,000 אחריות של

הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין חבות אשר תוטל על המזמין עקב מעשה או מחדל של 
 בדבר אחריות צולבת. סעיף בכפוף להקבלן או של מי מהבאים מטעם הקבלן, 

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי  12הביטוח כולל תקופת גילוי של 
הביטוח כאמור כולל  י מקביל למתחייב מהאמור באישור זה.הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסו

 תאריך למפרע  מיום ____________.

 

 כללי

ובלבד  המזמיןעובדי ומנהלי הביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין,  .1
 ויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. ושה

הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות על הקבלן האחריות  .2
 הביטוח המפורטות לעיל.

הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי המזמין, ואנו  המפורטים לעילהביטוחים  .3
 מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין. 



 לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח פורטים לעילהמהננו מתחייבים כי הביטוחים  .4
 יום למזמין, בכתב, בדואר רשום. 30, אלא בהודעה מראש של המצוינת בהם

נוסח הפוליסות הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט מהדורה אחרונה ועדכנית, בכפוף לשינויים  .5
 הנקובים לעיל.

 

הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי
 באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(

 
 

 

 


