
 
 נספח ב'

 נספח דרישות ביטוחי המפעיל
 עותר-מכבים-עמותת סחלבים ו/או עירוני מודיעין ו/או עמותות קשורות ו/או עירית מודיעיןלידי על המפעיל להמציא 

בנוסח הטבלה המופיעה בסוף "( אישור קיום ביטוחים )אק"ב( מבקש האישורלהלן ", מודיעין 13עמק האלה מרחוב 
 , הכולל את הביטוחים המפורטים להלן:נספח זה

 
 ביטוח רכוש  א.

בבעלותו ו/או באחריותו של המפעיל, במלוא ערכם, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים  וכן ציוד נלוה
נזקי נוזלים  (,313)נזקי טבע  (,316)בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה 

 (.314)ק בזדון, וכן פריצה די כלי טיס, שביתות, פרעות, נזי-והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על
 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב

 לגרוע .    לכיסוי אחריותו של המפעיל על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לצד שלישי לרבות )ומבלי1
 (. 322)מכלליות האמור( מבקש האישור 

 הביטוח אינו הגבלה בדבר חבות הנובעת מ: .2
 הרעלה,  .2.1

 יק במאכל או במשקה המוגש ככיבוד במקום, כל דבר מז .2.2
 זיהום תאונתי פתאומי,  .2.3
נזק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו ו/או עליו שלא במישרין בעת קרות  .2.4

 מקרה הביטוח,  
 (307)חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם  .2.5
 (.315)תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי  .2.6
 הביטוח כולל ביטול חריג אחריות מקצועית לנזקי גוף. .2.7

הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד  .3
 .(321( )304( )302)עבור כל אחד מיחידי המבוטח 

 .(309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .4
 .(328)הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  ביטוח זה .5
 (.329)רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'  .6
 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪   1,000,000גבולות האחריות:  .7
 

 ביטוח חבות מעבידים .ג
 חריות כנקוב להלן. לכיסוי חבות המפעיל על פי דין כלפי כל המועסקים על ידו, בגבולות א .1
 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר: .2

 עבודות בגובה ובעומק,   .2.1
 פיתיונות ורעלים,  .2.2
 העסקת נוער כחוק,  .2.3
 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח. .2.4

 (.319)מבקש האישור הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי המפעיל  .3
 (.328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  .4
 .(309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .5

 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  20,000,000לתובע, ₪  6,000,000גבולות האחריות:  .6
 

 כללי לכל הביטוחים .ד
דרש להחזיק כלי רכב לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה משולמים ותקפים לכלל במידה והמבוטח נ .1

 500,000-הרכבים המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, בתוקף, בגבול אחריות שלא יפחת מ
.₪ 

ו/או איחור על מבטחי המפעיל לאשר כי לא תפגענה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה על נזק  .2
 בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל,

סייג רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל, בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח ובכפוף לזכויות  .3
 המבטח עפ"י דין.

יום למבקש האישור,  30ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינויים לרעה, לא ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש של  .4
 . בדואר רשום

 
   לתשומת לב המפעיל ומבטחיו:

טוח על יד כל דרישה בביטוחים הנ"ל מופיע בסוגריים קוד כיסוי/ביטול חריג כנדרש ע"י הממונה על שוק ההון בי
וחסכון, אותו יציין המבטח של המפעיל באק"ב של המפעיל. בדרישה שלא מופיע קוד בצידה, ניתן שלא לציינה 

ול חריג זה בפוליסת הביטוח של המפעיל )הרחבה של הפוליסה לטובת באק"ב, אך יש לכלול כיסוי/ביט
 המבוטח(.

 
, מפעיליש להעביר את אישור קיום הביטוחים, ע"פ הנוסח בטבלה בעמוד הבא, לחתימת מבטחי ה

 בהתאם לאמור בנספח דרישות הביטוח הנ"ל.
 
 
 
 
 

 
 

 



 2 וךמת 2 עמוד

 

 ועץ לביטוח ולניהול סיכוניםי-לבירורים בעניין נספח זה יש לפנות לראובן קוניאק

 rkoniak@be-sure.co.il,  דוא"ל : 03-6411191טלפון: 
 

 
 אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור   
(DD/MM/YYYY) 

שור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע אי
המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים 

ת הביטוח למעט במקרה שבו שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליס
 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*
עמותת סחלבים  שם: 

ו/או עירוני מודיעין 
מותות קשורות ו/או ע

-ו/או עירית מודיעין
 רעות-מכבים

 נדל"ן☐ שם:

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 אחר: ______☐
  

 מפעיל

     משכיר                           ☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:

רחוב עמק האלה  מען: 
 , מודיעין13

 מען:

 כיסויים
סוג 

 הביטוח
 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

סכום  /גבול האחריות
 ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד'

 מטבע סכום

לוף לטובת ויתור על תח -309 ₪    ביט  רכוש 
כיסוי  -313מבקש האישור, 
כיסוי  -314בגין נזקי טבע, 

 -316גניבה פריצה ושוד, 
 -328כיסוי רעידת אדמה, 

 ראשוניות
 צד ג'

ולל כ
ביטול 
חריג 

אחריות 
מקצועית 
 לנזקי גוף

 -304ת, אחריות צולב -302 ₪  1,000,000   ביט 
 -צד ג' -307הרחבת שיפוי, 

 -309קבלנים וקבלני משנה, 
ויתור על תחלוף לטובת 

כיסוי  -315מבקש האישור, 
 -321לתביעות המל"ל, 

מבוטח נוסף בגין מעשי או 
מבקש  -מחדלי המבוטח

קש במ -322האישור, 
האישור ייחשב כצד ג' בפרק 

-329ראשוניות,  -328זה, 
רכוש מבקש האישור ייחשב 

 כצד ג'
אחריות 

 מעבידים
 -309,  הרחבת שיפוי -304 ₪ 20,000,000   ביט 

ויתור על תחלוף לטובת 
מבוטח  -319מבקש האישור, 

נוסף היה וייחשב כמעבידם 
של מי מעובדי המבוטח, 

 תראשוניו -328
)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות  רותיםפירוט השי

 (*:ג'מתוך הרשימה המפורטת בנספח 
 )הדרכות/קורסים/סדנאות(  021/  חדר כושר/ אימוני ספורט  031

 ביטול/שינוי הפוליסה*

לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 30ס לתוקף אלא שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנ
 האישור בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור 

 המבטח:


