מסמך ט' -אישור על קיום ביטוחים

לשימוש מבקש האישור בלבד – לא מהווה חלק מאישור קיום ביטוחים
מכרז מספר  15/21אישור קיום ביטוחים בהסכם עם מ.א חוף אשקלון
בקשר לבניית גן משחקים ביישוב כרמיה ,מ.א חוף אשקלון.
לשימוש מבקש האישור בלבד – לא מהווה חלק מאישור קיום ביטוחים
תאריך הנפקת האישור______

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין
התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש
האישור.
ממבקש האישור

המבוטח

שם

שם

אופי העסקה

ממעמד מבקש האישור

☐משכיר

מועצה אזורית חוף אשקלון ו/או
הישובים בתחום השיפוט של המועצה

ביצוע עבודות פיתוח

☐שוכר

ו/או תאגידים עירוניים של המועצה

ובניה של גן משחקים

☐זכיין

ו/או מי שמקבל שירותים מוניציפאליים

ביישוב כרמיה במועצה

☐קבלני משנה

מהמועצה ו/או מוסדות חינוך ו/או

אזורית חוף אשקלון

☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :

גופים קשורים למועצה ו/או גופים
קשורים למועצה ו/או משרדי ממשלה
וגופים הממנים את העבודות או חלקן
ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מען  :מועצה אזורית חוף אשקלון

מען

כיסויים
סוג הביטוח

חלוקה לפי

מספר

נוסח

תאריך

תאריך

גבול האחריות/

השתתפות

הפוליסה

ומהדורת

תחילה

סיום

סכום ביטוח

עצמית

הפוליסה

סכום

מטבע

גבולות אחריות

סכום

מטבע

כיסויים נוספים בתוקף

יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'

או סכומי ביטוח
אחריות מקצועית

2,000,000

₪

 – 301אובדן מסמכים
 – 302אחריות צולבת
 - 309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור
 – 321מבוטח נוסף בגין
מעשי או מחדלי
המבוטח – מבקש
האישור
 – 325מרמה ואי יושר
עובדים
 – 327עיכוב\שיהוי עקב
מקרה הביטוח
 – 328ראשוניות
 – 332תקופת הגילוי 6
חודשים

כיסויים
אחריות המוצר

ביט
2019

4,000,000

₪

 – 302אחריות צולבת
 - 309ויתור על תחלוף
לטובת מבקש האישור
 – 321מבוטח נוסף בגין
מעשי או מחדלי
המבוטח – מבקש
האישור
 – 328ראשוניות
 – 332תקופת הגילוי 12
חודש

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי
המצוין בנספח השירותים):

 – 009עבודות קבלניות גדולות

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה
למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

תאריך הנפקת האישור

אישור קיום ביטוחים  -ביטוח עבודות קבלניות

_____________
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבו טח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה
אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה  .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים
בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
ממבקש האישור

המבוטח

שם

שם

מען הנכס המבוטח

מעמד מבקש האישור

 /כתובת ביצוע
העבודות

מועצה אזורית חוף אשקלון ו/או הישובים

מועצה אזורית חוף

☐קבלן הביצוע

בתחום השיפוט של המועצה ו/או תאגידים

אשקלון

☐קבלני משנה
☐מזמין מוצרים

עירוניים של המועצה ו/או מי שמקבל שירותים
מוניציפאליים מהמועצה ו/או מוסדות חינוך ו/או
גופים קשורים למועצה ו/או רשות מקרקעי
ישראל ו/או גופים קשורים למועצה ו/או משרדי
ממשלה וגופים הממנים את העבודות או חלקן
ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מען

מען

מועצה אזורית חוף אשקלון
חתימת האישור
המבטח:

כיסויים
גבול האחריות /סכום

פרקי הפוליסה

כיסויים נוספים
הביטוח /שווי העבודה
נוסח
חלוקה לפי

מספר

גבולות אחריות

הפוליסה

ומהדורת
הפוליסה

בתוקף וביטול
תאריך תחילה

חריגים

תאריך סיום
סכום

מטבע

יש לציין קוד כיסוי

או סכומי
בהתאם לנספח ד'
ביטוח
כל הסיכונים

 -307קבלני משנה

עבודות

 - 309ויתור על
תחלוף לטובת

קבלניות
ביט 2019
שווי הפרויקט,

מבקש האישור

הסכום כולל

 - 313כיסוי בגין

מע''מ

נזקי טבע

גניבה ופריצה

 - 314כיסוי גניבה

כלול

רכוש עליו

פריצה ושוד

עובדים

 - 316כיסוי רעידת

רכוש סמוך

אדמה

רכוש בהעברה

 -318מבוטח נוסף
מבקש האישור
 – 324מוטב
לתגמולי הביטוח

פינוי הריסות

מבקש אישור
 - 328ראשוניות
 – 302אחריות
צד ג'

15,000,000

₪

צולבת
 – 307קבלני משנה

 - 309ויתור על
תחלוף לטובת
מבקש האישור
 - 312כיסוי בגין
נזק שנגרם משימוש
בצמ"ה
 – 315כיסוי
לתביעות מל''ל
 -318מבוטח נוסף
מבקש האישור
 – 328ראשוניות
 – 329רכוש מבקש
האישור יחשב כצד
ג'

 - 309ויתור על
תחלוף לטובת
מבקש האישור

אחריות
20,000,000
מעבידים

₪
 -318מבוטח נוסף
מבקש האישור
 - 328ראשוניות

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח השירותים):

 – 009עבודות קבלניות גדולות

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור
המבטח:

