נוסח אישור ביטוח עבודות השוכר

נספח ג'

תאריך ..................
לכבוד
מדרשת שדה בוקר בנגב
ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או חברות שלובות
(להלן ביחד ולחוד " :המשכיר")
מדרשת בן גוריון 84990
הנדון :אישור עריכת ביטוחים ע"ש ( ................להלן" :השוכר") בין היתר בכל הקשור
..........חלקה ................
לשכירת נכס הבנוי על המקרקעין הידועים כגוש
ב ................ב ( ................בהתאמה -להלן" :המושכר" ו/או "המבנה" ו/או
"המקרקעין" )
הננו מאשרים בזאת כי החל מיום  .................ועד ליום ( .................להלן " :תקופת העבודות ")
וכן במשך תקופת תחזוקה מורחבת של  12חודשים ממועד סיום תקופת העבודות (להלן " :תקופת
התחזוקה") (תקופת העבודות ותקופת התחזוקה להלן יחד " :תקופת הביטוח ") ערכה חברתנו
ביטוח עבודות קבלניות (פוליסה מס' )...........................על שם השוכר ,קבלנים וקבלני משנה
ו (להלן:
(מכל דרגה) והמשכיר המבטח את העבודות המבוצעות על-ידי השוכר ו/או מטעמ
"העבודות") [שלא באמצעות המשכירה ו/או מי מטעמ ה] כמפורט להלן:
פרק  – 1ביטוח במתכונת "כל הסיכונים " המבטח את העבודות במלוא ערכ ן (לרבות חומרים
הביטוח לעניין קיום
המסופקים על-ידי המשכיר ) מפני אבדן או נזק הנגרם במשך תקופת
התחייבויותיו של השוכר במשך תקופה זו ו/או גילוי נזק במשך תקופת התחזוקה עקב סיבה
הנעוצה בביצוע העבודות .פרק זה כולל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המשכיר ו/או מי
מהבאים מטעמ ו וכן כלפי שוכרים אחרים ,ובעלי זכויות ב מבנה ו/או במושכר ו/או במקרקעין
בעלי הזכויות
(להלן יקראו יחדיו השוכר ים ה אחרים ,ובעלי הזכויות האחרים כאמור" :
האחרים") אשר בביטוח רכושם של בעלי הזכויות האחרים נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות
מבנה ו/או
התחלוף כלפי השוכר ו/או בהסכם המקנה לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות ב
במושכר ו/או במקרקעין נכלל פטור מאחריות לטובת השוכר בגין אבדן או נזק הנגרם לרכושם של
בעלי הזכויות האחרים עקב הסיכונים המקובלים בביטוח עבודות קבלניות או בפוליסה לביטוח
אש מורחב ,אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון .כן כולל הפרק הרחבה
מפורשת בדבר כיסוי לרכוש סמוך ולרכוש עליו עובדים בגבול אחריות בסך של . $50,000
פרק  - 2ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין חבות הנובעת מהעבודות בגבול אחריות כמפורט
ו למעשי ומחדלי השוכר ומי
להלן .הפרק כאמור מורחב לשפות את המשכיר בגין אחריות
מהבאים מטעמ ו ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל
אחד מיחידי המבוטח .בפרק מצוין במפורש כי מבנה המושכר נחשב לרכוש צד שלישי.
גבול האחריות $ ................ :לאירוע ובמצטבר על-פי הפוליסה)*( .
הפרק כאמור מורחב לכלול את הנושאים הבאים:
א .תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.
ב .נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו
בביטוח חובה.
ג .חבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות והחלשת משען בגבול אחריות בסך  $250,000לאירוע.
פרק  - 3ביטוח אחריות מעבידים המבטח חבות השוכר כלפי מי מהמועסקים בביצוע העבודות
בגין פגיעה גופנית או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם כאמור,
בגבול אחריות של  $5,000,000לתובע ,לאירוע ובמצטבר על-פי הפוליסה .ביטוח זה אינו כולל כל
פיתיונות ורעלים ,קבלנים ,קבלני משנה
הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,שעות עבודה,
ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער .הביטוח מורחב לשפות את המשכיר ואת מי מטעמו היה ונטען
לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי כי מי מה ם נושא בחובות מעביד כלשהן
כלפי מי מעובדי השוכר.
ו/או בעבורו ואנו
הפוליסה דלעיל קודמת וראשונית לכל ביטוח אשר נערך על-ידי המשכיר
 .בנוסף אנו מתחייבים כי
מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המשכיר
הפוליסה הנ"ל לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח אלא אם תימסר הודעה
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כתובה בדואר רשום לידי המשכיר לפחות  30יום מראש .למען הסר ספק ,הננו מאשרים כי השוכר
בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה הנ"ל ונושא בהשתתפות העצמית החלה על פי
הפוליסה כאמור.
בכפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש ע"י אישור זה ,ובלבד
שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
(חתימת המבטח)

(חותמת המבטח)

(שם החותם)

(תפקיד
החותם)

 $ 2,000כפול שטח המושכר במ"ר ,אולם הסכום
(*) גבול האחריות יהא בסכום השווה לסך
כאמור לא יפחת מ ( $ 100,000 -מאה אלף דולר ארה"ב) ולא יעלה על ( $ 1,000,000מליון
דולר ארה"ב) לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.

