"אישור על עריכת ביטוח"

לכבוד
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
קריית הטכניון  ,חיפה  ( 00333להלן" :המזמין" )

הנדון  :אישור על קיום ביטוחים
בקשר עם הסכם מסגרת מס' ... ................שנחתם ביום ........................
לביצוע עבודות ( ....................................... .................להלן ":העבודות")
שנחתם בין המזמין לבין  ................... . ........ ..............בע"מ ח.פ________________ .
(להלן " :הקבלן" )
תקופת הביטוח  :מתאריך  ..............................עד תאריך ...............................
(עם אפשרות להארכה)
אנו החתומים מטה מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים בהמשך
בהתאם לאמור בהסכם הנדון כאשר היקף הכיסוי בפוליסות כדלקמן (למעט בביטוח אחריות
מקצועית ) אינו נופל מהכיסוי הניתן על -פי נוסח הפוליסה הידוע "ביט" הידועה במועד עריכת
הביטוחים  ,ובכפוף לאמור להלן:
 . 1ביטוח כל הסיכונים (מס' פוליסה).......................... :
ביטוח כל הסיכונים ע"ש הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או המזמין המבטח מפני אבדן או
נזק לרכוש כלשהו ,המובא לאתר על ידי הקבלן או על יד י מי מטעמו במהלך תקופת
העבודה ו/או תקופת מתן השירותים .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מכסה בטוח זה גם
ציוד ,פיגומים וכלי עבודה כלשהם.
הבטוח יורחב לכלול את הטכניון כמבוטח נוסף בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
 . 2ביטוח אש מורחב (מס' פוליסה )......................... :
ביטוח אש מורחב ,על  -שם הקבלן ו/או המזמין ,המבטח את רכוש המזמין בעת הרכבתו
על  -ידי הקבלן ו/או מטעמו מחוץ לאתר העבודה ,לרבות בעת היות ציוד זה בחצרי הקבלן.
ביטוח זה יורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בקשר עם רכוש המזמין שבחזקת
הקבלן.
 . 3ביטוח אחריות מעבידים (מס' פוליסה :).......................
גבולות האחריות :לא יפחתו מסך של  $ 0,333,333למקרה ובסה"כ לשנת ביטוח.

-0הפוליסה מכסה את חבותו של הקבלן וכל הבאים מטעמו בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה
כלשהי למי מעובדיו תוך כדי או עקב ביצוע העבודות.
הפוליסה תכלול את הקבלן ו/או קבל ני משנה ו/או עובדיהם ו/או המזמין  ,עובדי ו ומנהלי ו
ומי מטעמם ,כמבוטחים נוספים היה ותוטל עליהם חבות כמעסיקים או מעבידים של
הנפגע.
הב י טוח כאמור יורחב לשפות את הטכניון במקרה שיחשב כמעביד של עובדי החברה ו/או
מי מטעמם.
ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראות הבאות :
א.

הפוליסות הנ"ל הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין וכי המבטח מוותר על
טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין .כל סעיף בפוליסות (אם יהיה כזה),
המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר,
לא יופעל כלפי המזמין.

ב.

אנ ו מוותרים על הזכות לתחלוף כנגד המזמין ,עובדיו ומנהליו .ויתור כאמור לא יחול
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
הפוליסות הנ"ל לא תשוננה לרעה ,לא תבוטלנה או לא יחול בהן שינוי לרעה ,אלא אם כן

ג.
ד.
ה.
ו.

תימסר לכם הודעה בדואר רשום על כוונתנו לעשות כן לפחות  03יום מראש.
אי ק יום תנאי הפוליסות על ידי הקבלן ו/או הבאים מטעמו בתום לב לא יגרעו מזכות ו של
המזמין לקבלת שיפוי עפ"י הפוליסות הנ"ל.
תגמולי ביטוח בגין נזק לרכוש המזמין ישולמו ישירות למזמין ,אלא אם הומצא לידנו
אישור בכתב של המזמין המאשר תשלום תגמולי הביטוח לאחר.
ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזקים חלה על הקבלן
בלבד.

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור
לעיל.
בכבוד רב,

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

