ספח  1ב' – עבודות הקמה

אישור קיום ביטוחים  -ביטוח עבודות קבל יות  /בהקמה

תאריך ה פקת האישור :

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח יש ה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אי ו כולל את כל ת אי
הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין הת אים שמפורטים באישור זה לבין הת אים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח
למעט במקרה שבו ת אי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

המבוטח  -השוכר

מבקש האישור*

שם
חברה כלכלית ב ימין בע"מ
ו/או מועצה אזורית מטה
ב ימין ו/או חברות עירו יות
ו/או תאגידים עירו יים ו/או
מ הליהם ו/או עובדיהם ו/או
בחריהם
ת.ז/.ח.פ.
...............................
מען
פסגות
כיסויים
פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות או
סכומי ביטוח

כל הסיכו ים עבודות
הקמה

כולל עלות הקמת המב ה הקיים
תקופת תחזוקה מורחבת
פיגומים ,תב יות ,מתק ים וציוד
קל
ג יבה ופריצה
רכוש עליו עובדים

רכוש סמוך

רכוש בהעברה או באחס ה
פי וי הריסות
הוצאות אדריכלים ומומחים
זק עקיף מתכ ון ,עבודה או
חומרים לקויים
זק ישיר מתכ ון ,עבודה או
חומרים לקויים
הוצאות מיוחדות להחשת תיקון
ה זק
הוצאות עקב דרישת רשויות
תקופת הרצה
פרעות ושביתות
זקי טבע
רעידת אדמה

צד ג'

שם
...................................

מען ה כס המבוטח /
כתובת ביצוע
העבודות*
........................

ת.ז/.ח.פ.
.................................
מען
.................................

מספר
הפוליסה

וסח
ומהדורת
פוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

................

ביט 2019

................

................

מעמד מבקש האישור*

☐קבלן הביצוע
☐קבל י מש ה
☐שוכר
☒אחר :ותן הרשות

גבול האחריות /
סכום ביטוח  /שווי
העבודה
סכום

.................
12חודש
 10%מערך
העבודה
כלול
 20%משווי
העבודה
מי ימום
200,000
 20%משווי
העבודה
מי ימום
200,000
 10%מערך
העבודה
 10%מערך
העבודה
 10%מערך
העבודה
כלול
 10%מערך
העבודה
 10%מערך
העבודה
 10%מערך
העבודה
 30יום
כלול
כלול
כלול
5,000,000

רעד רטט והחלשת משען........

1,000,000

זק גוף משימוש בצמ"ה .......

5,000,000

זק תוצאתי עקב פגיעה
במתק ים תת קרקעיים .......

1,000,000

כיסויים וספים בתוקף
וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם ל ספח ד'

₪

 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור.
 313זקי טבע
 314ג יבה פריצה שוד.
 316רעידת אדמה.
 318מבוטח וסף מבקש
האישור
מוטב לתגמולי ביטוח -
מבקש האישור 324
 328ראשו יות )ויתור על כל
דרישה או טע ה מכל
מבטח של מבקש
האישור(

 302אחריות צולבת
 304הרחב שיפוי
 307קבל ים וקבל י מש ה
 312זק עקב שימוש
בצמ"ה
 315כיסוי לתביעות המל"ל
 321מבוטח וסף בגין מעשי
או מחדלי המבוטח –

כיסויים

אחריות מעבידים

20,000,000

מבקש האישור
 322מבקש האישור מוגדר
כצד ג'
 328ראשו יות )ויתור על כל
דרישה או טע ה מכל
מבטח של מבקש
האישור(
 329רכוש מבקש האישור
ייחשב כצד ג'.
 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור.
 318מבוטח וסף מבקש
האישור
 319מבוטח וסף  -היה
וייחשב כמעבידם של
מי מעובדי המבוטח
מבקש האישור
 328ראשו יות )ויתור על כל
דרישה או טע ה מכל
מבטח של מבקש
האישור(

פירוט השירותים )בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת ב ספח ג'(*:
ב יה 009
029
התק ת ושדרוג מערכות וצמודי מב ה
074
שיפוצים

ביטול/שי וי הפוליסה*
שי וי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכ ס לתוקף אלא 60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השי וי
או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
* באישור ביטוח כללי יתן לסמן שדות אלה כשדות שאי ם בתוקף.

