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נספח ד' לחוזה

נוסח אישור על קיום ביטוחים
תאריך...............

לכבוד

מדרשת שדה בוקר בנגב ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברות קשורות
(להלן" :המדרשה")

הנדון :אישור ביטוח בקשר להסכם מיום ( ....................................להלן" :ההסכם")
ביניכם לבין (...............להלן " :הקבלן") לביצוע שירותי הנהלת חשבונות (להלן:
"השירותים")

הננו מאשרים כי החל מיום _______________ ועד יום ____________ערכנו
את הביטוחים המפורטים להלן:

על שם הקבלן

.1

ביטוח רכוש הקבלן המבטח את כל הרכוש והציוד המובא ע"י הקבלן ו/או מטעמו ו/או
באחריותו במלוא ערכם והמשמש למתן השירותים  ,מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים
המקובלים בביטוח "אש מורחב " .הביטוח יכלול סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות
התחלוף כלפי המדרשה ו/או מטעמה ,אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם
לנזק בזדון

.2

ביטוח חבות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הקבלן על פי דין בגין פגיעה או נזק לגופו
ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא במסגרת ביצוע השירותים על-פי ההסכם  ,בגבול
אחריות  $ 250,000למקרה ולתקופת ביטוח שנתית  .ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר
חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים
סניטאריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או משקה ,שביתה והשבתה ,חבות בגין
וכלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,בעלי חיים וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח
לאומי.
הביטוח מורחב לשפות את המדרשה והבאים מטעמה בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי
הקבלן ו/או מי מטעמו והבאים מטעמם של הנ"ל ,בכפוף ל סעיף "חבות צולבת" ,על פיו
יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח.

.3

ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות הקבלן כלפי עובדיו המועסקים בביצוע ההסכם
בגין פגיעה גופנית או מחלה הנגרמת במשך תקופת מתן השירותים על-פי ההסכם  ,תוך כדי
ועקב מתן השירותים כאמור  ,בגבול אחריות של  $ 5,000,000לתובע ,לאירוע ולתקופת
ביטוח שנתית  .ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,שעות עבודה,
פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער .הביטוח כאמור מורחב לשפות את המדרשה היה
ונטען ,לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי ו/או מחלה מקצועית כלשהי ,כי הוא נושא
בחובות מעביד כלשהן כלפי מי ממועסקי הקבלן והבאים מטעמו.

.4

ביטוח חבות מקצועית המבטח חבות בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במשך
תקופת הביטוח בשל מעשה ו/או מחדל מקצועי של הקבלן ו/או של מי מהבאים מטעמו בכל
הקשור בשירותים בגבול אחריות של  $500,000לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח .הביטוח
אינו כולל כל הגבלה בדבר השהיה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח  .כמו כן ,הביטוח כולל
מורחב
הרחבה בגין חבות בשל אי יושר מצד מי מהבאים מטעמו של הקבלן .הביטוח
לשפות את המדרשה והבאים מטעמה בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת עליהם עקב
מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של מי מהבאים מטעמו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבותו
של הקבלן כלפי המדרשה .הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת פעילותו
של הקבלן בכל הקשור בשירותים (אך לא לפני ________________) הביטוח כולל
תקופת גילוי של  6חודשים לאחר תום תוקף הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה.
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הביטוחים דלעיל כוללים תנאי מפורש על פיו הנם קודמים וראשוניים לכל ביטוח אשר נערך על
ידי המדרשה ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המדרשה .אנו
מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תימסר
הודעה כתובה בדואר רשום לידי המדרשה ,לפחות  30יום מראש .הננו מאשרים כי הקבלן בלבד
אחראי לתשלום דמי הביטוח ותשלומי ההשתתפויות העצמיות בגין הביטוחים המפורטים לעיל.
בכפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש ע"י אישור זה ,ובלבד שאין
בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
_______________
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__________________
שם ותפקיד החותם

חתימה וחותמת המבטח

