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הנדון :

אישור עריכת ביטוח – נספח '

אנו הח"מ  ___________ ,חברה לביטוח בע"מ  ,מאשרים כי לבקשת ________________________
)להלן " :היועץ"( ערכנו פוליסת ביטוח לתקופה מ _____________ ועד ______________ בקשר עם
הסכם למתן שירותי יעוץ בתחום _____________________מיום ___________ ,כאשר היקף הכיסוי
בפוליסות כדלקמן )למעט בביטוח אחריות מקצועית ( אינו נופל מהכיסוי הניתן על-פי נוסח הפוליסה הידוע
כ"ביט  "2010או מהדורת "ביט" הידועה במועד עריכת הביטוחים ,ובכפוף לאמור להלן:

.1

ביטוח חבות כלפי צד שלישי  -פוליסה מס'_________________
ביטוח חבות כלפי צד שלישי לכיסוי חבות היועץ על פי דין ,בגבול אחריות של  4,000,000ש"ח )ארבעה
מיליון  (₪לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.
1.1

ביטוח זה לא יכלול כל מגבלה לגבי חבות עקב אש,התפוצצות ,בהלה ,פרעות ,שביתות והשבתות,
שימוש במנופים  ,מכשירי הרמה ,לרבות פריקה וטעינה  ,חבות בגין וכלפי קבלנים ,קבלני משנה
ועובדיהם  ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל ומשקה ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח הלאומי.

1.2

.2

ביטוח זה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בקשר עם אחריותו עקב מעשי ו/או מחדלי
היועץ ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי
המבוטח.

ביטוח חבות מעבידים  -פוליסה מס'_________________
ביטוח חבות מעבידים כלפי כל העובדים המועסקים בביצוע העבודה עפ"י ההסכם ,בגבול אחריות בסך
של  20,000,000ש"ח )עשרים מיליון ש"ח( לנפגע ,לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.
2.1

ביטוח זה לא יכלול כל מגבלה בדבר קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם )היה וייחשבו כעובדי
המבוטח( ,שעות עבודה וכן בדבר העסקת נוער.

2.2

.3

ביטוח זה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף היה ויחשב כמעביד של עובדי היועץ ,או יקבע
כי הוא נושא באחריות שילוחית לעניין חבות היועץ כלפי עובדיה.

פוליסת אחריות מקצועית  -פוליסה מס'_______________
ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות בסך של  4,000,000ש"ח )ארבעה מיליון  (₪לאירוע ובסה"כ
לתקופת ביטוח שנתית.
3.1

הביטוח אינו כולל כל מגבלה בדבר אובדן גרר או נזק תוצאתי ,אי יושר עובדים ,הוצאת דיבה או
שם רע  ,נזק גוף ו/או רכוש  ,אובדן השימוש ,עיכוב עקב מקרה ביטוח מכוסה,אובדן מסמכים.
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3.2

המועד הרטרואקטיבי לא יהיה מאוחר ממועד תחילת העבודות עפ"י ההסכם.

3.3

הביטוח כולל תקופת גילוי נוספת של  6חודשים ,אשר תחול היה והפוליסה תבוטל על ידי המבטח
או לא תחודש מסיבה כלשהי ,ובתנאי שלא נערך ביטוח אחר המכסה את חבותו של היועץ בגין
אותן תביעות.

3.4

.4

ביטוח זה מורחב לשפות את המזמין בקשר עם אחריותו עקב מעשיי ו/או מחדליי היועץ ,בכפוף
לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד ע"י כל אחד מיחידי המבוטח ,אך
מבלי לבטח את אחריותו המקצועית של המזמין כלפי היועץ.

כללי לכל הפוליסות
 4.1הננו מאשרים בזאת כי היועץ לבדו יהיה אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות החלות
ו/או שיחולו בהתאם לפוליסות דלעיל.
 4.2הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים דלעיל קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו
מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיו.
 4.3הננו מתחייבים כי הביטוחים לא יצומצמו ולא יבוטלו במהלך תקופת הביטוח ,אלא אם תימסר
הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות  60יום מראש.
 4.4מוסכם בזה כי "המזמין" באישור זה ,משמעו המזמין ו/או חברות הבנות ו/או חברות הקשורות.
בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על-פי האמור לעיל.

בכבוד רב,

_______________________
חתימה  +חותמת חברת הביטוח
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