נספח א'  -אישור על קיום ביטוחים
לכבוד,
החברה למשק וכלכלה של
השלטון המקומי בע"מ
(להלן " -החברה"),
רח' הארבעה 19
תל-אביב.
א.נ,.
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של
בקשר עם בצוע פיקוח על
אנו החתומים מטה
כדלקמן:

(להלן" :המפקח")
(להלן" :העבודות").

חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים בזאת

 .1אנו הוצאנו לבקשת המפקח פוליסות ביטוח בקשר עם ביצוע העבודות
כמפורט להלן:
א .ביטוח אחריות מקצועית על פי דין.
גבול אחריות

לתובע 250,000 :דולר.
למקרה 500,000 :דולר.
לתקופה 500,000 :דולר.

ב .ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור ("ביטוח צד שלישי") על פי
דין.
גבול אחריות

לתובע 500,000 :דולר.
למקרה 500,000 :דולר.
לתקופה 500,000 :דולר.

ג .ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים ,קבלני משנה
ועובדיהם המועסקים על ידי המפקח בביצוע העבודות ,בגבולות
אחריות כמקובל בישראל שלא יפחתו מסך:

.2

.

למקרה:

 1,500,000דולר.

לתקופה:

 5,000,000דולר.

ועד
א .תקופת הביטוח היא החל מ-
(כולל) ,והיא תוארך באופן אוטומטי
מדי שנה לתקופה של שנה נוספת ,כל עוד החוזה בין המפקח
לחברה ,בקשר עם העבודות הינו בתוקף ,בכפוף לזכותנו לבטל
את הביטוחים.
ב .במקרה שביטוח אחריות מקצועית לא יחודש בחברתנו ,מסיבה
כלשהי ,ו/או יבוטל מסיבה כלשהיא ,מוסכם כי תחול לגבי
העבודות תקופת גילוי מוארכת למשך  6חודשים נוספים מהמועד
בו פג תוקף הבטוח ,וכל אירוע עליו תמסר לנו הודעה במהלך
תקופה זו יחשב לכל נושא וענין כאירוע עליו נמסרה הודעה
במהלך תקופת הביטוח ,אלא אם כן הוצאה ע"ש המבוטח פוליסה
בחברת בטוח אחרת המכסה את התביעה שהוגשה בתקופה
הנ"ל .במקרה זה לא תחול אחריות כלשהי עלינו לפי פוליסה זו.
 .3למטרות הפוליסות הנ"ל:
"המבוטח" בפוליסות יהיה  -המפקח ,החברה והרשות המזמינה.
 .4בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:
ביטול זכות השיבוב כלפי המפקח ,החברה והרשות
א.
המזמינה.
ב.

סעיף אחריות צולבת .אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו
מכסה אחריות החברה כלפי המפקח.

ג.

סעיף הקובע שביטול הביטוח יעשה בהודעה מוקדמת של 60
יום שתמסר במכתב רשום לחברה.

 .5המפקח לבדו אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ,לתשלום
ההשתתפויות העצמיות ולמילוי החובות המוטלות על המבוטח לפי
תנאי הפוליסות.
 .6כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך
כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי החברה
והרשות המזמינה ,ולגבי החברה והרשות המזמינה הביטוח על פי
הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" המזכה את החברה והרשות
המזמינה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות
בביטוחי החברה והרשות המזמינה ואנו מוותרים על הזכות לדרוש
ממבטחי החברה והרשות המזמינה להשתתף בנטל החיוב כאמור
בסעיף  59לחוק החוזה ביטוח.

 .7בטלים ומבוטלים :כל חריג או הוראה (אם קיימים) המפקיעים או
המגבילים הכיסוי בפוליסות ,כאשר התביעה הקשורה במישרין ו/או
בעקיפין למעליות ,קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם ,עבודת נוער ,רכוש
של הרשות המזמינה שבו פועל המפקח ,תביעות המוסד לביטוח לאומי
(בפוליסה לבטוח צד שלישי ואחריות מקצועית בלבד).
בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו (אם קיימים) גם הסייגים
המתייחסים לתכנון ופקוח ,לאבדן מסמכים ,אחור ,אי יושר עובדים
והוצאת לשון הרע.
 .8ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידיכם כאישור לקיום תנאי הביטוח
בחוזה ולפיכך לא יחול בו או בפוליסות שינוי ללא הסכמתכם מראש
ובכתב.
ולראיה באנו על החתום;
תאריך.
חתימת חברת הביטוח.

רשימת פוליסות:
.1

פוליסה לאחריות מקצועית:
מספר פוליסה:
חתימת המבטחים:

.2

פוליסת אחריות חוקית כלפי הציבור:
מספר פוליסה:
חתימת המבטחים:

.3

פוליסת חבות מעבידים:
מספר פוליסה:
חתימת המבטחים:

פרטי סוכן הביטוח:
שם:

.

כתובת:
טלפון:

.
.

