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תאריך ..................

א.ג.נ,.
הנדון :אישור עריכת ביטוחים ע"ש ) ................להלן" :השוכר"( בין היתר בכל הקשור
לשכירת נכס הבנוי על המקרקעין הידועים כגוש..........חלקה  ................ב................
ב) ................בהתאמה -להלן" :המושכר" ו/או "המבנה" ו/או "המקרקעין" (
הננו מאשרים בזאת כי השוכר מקיים באמצעותנו את הביטוח/ים המפורט/ים להלן למשך
תקופת/ות הביטוח שצוינה/נו ליד הביטוח/ים כאמור )להלן" :תקופת הביטוח"( כאמור:
.1

פוליסה מס' ...........................לתקופה מיום  ...............עד ליום .......................
ביטוח תכולת המושכר ,וכל רכוש אחר המובא למושכר ו/או למבנה ו/או למקרקעין ע"י או
עבור השוכר )לרבות ציוד ,ריהוט ,מתקנים ומלאים( ,וכל שינוי ,שיפור ותוספת למושכר
ו/או למבנה שנעשו ו/או יעשו על ידי השוכר ו/או עבורו )שלא באמצעות המשכיר ו/או מי
מטעמו( ,במלוא ערכם ,מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב,
לרבות אש ,עשן ,ברק ,התפוצצות ,רעידת אדמה ,סערה וסופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים
והתבקעות צינורות ,פגיעה ע"י כלי רכב ,פגיעה ע"י כלי טיס ,פרעות ,שביתות ,נזק בזדון,
שבר זכוכית וכן נזקי פריצה .הביטוח כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי
המשכיר ו/או מי מהבאים מטעמו ,וכן כלפי שוכרים אחרים ,ובעלי זכויות אחרים במבנה
ו/או במושכר ו/או במקרקעין )להלן יקראו יחדיו השוכרים אחרים ,ובעלי הזכויות
האחרים כאמור" :בעלי הזכויות האחרים"( ,אשר בביטוח רכושם של בעלי הזכויות
האחרים נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי השוכר ו/או בהסכם המקנה
לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות במבנה ו/או במושכר ו/או במקרקעין נכלל פטור
מאחריות לטובת השוכר בגין אבדן או נזק העלול להיגרם לרכושם של בעלי הזכויות
האחרים עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב ,אולם הויתור כאמור לא יחול
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

.2

פוליסה מס' ...........................לתקופה מיום  .................עד ליום .......................
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות השוכר על-פי דין בגין פגיעה גופנית או
נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו במושכר ובסביבתו,
בגבול אחריות כמפורט להלן .הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש,
התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטרים פגומים ,הרעלה ,כל
דבר מזיק במאכל או משקה ,שביתה והשבתה ,חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה )מכל
דרגה( ועובדיהם ,בעלי חיים ,וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי .הביטוח
מורחב לשפות את המשכיר ו/או הבאים מטעמו בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי
מהם עקב מעשה ו/או מחדל של השוכר ו/או של מי מהבאים מטעמו ,וזאת בכפוף לסעיף
אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
גבול האחריות $ ................ :לאירוע ובמצטבר על-פי הפוליסה(*) .

.3

פוליסה מס' ...........................לתקופה מיום  ................עד ליום ......................
ביטוח אחריות מעבידים המבטח את חבות השוכר כלפי המועסקים בגין פגיעה גופנית ו/או
מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם במושכר ובסביבתו,
בגבול אחריות של  $5,000,000לתובע לאירוע ובמצטבר על-פי הפוליסה .הביטוח אינו כולל
כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,שעות עבודה ,פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת
נוער .הביטוח מורחב לשפות את המשכיר ואת הבאים מטעמו היה ונטען ,לעניין קרות
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תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי ,כי מי מהן נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי
מעובדי השוכר.
.4

פוליסה מס' ..........................לתקופה מיום  ....................עד ליום ......................
ביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן רווח גולמי של השוכר ]במפורש למעט אבדן דמי
שכירות למשכיר[ עקב אבדן או נזק הנגרם לרכוש המבוטח על פי סעיף  1לעיל ו/או למבנה
ו/או למושכר ו/או למקרקעין ו/או לדרכי הגישה למושכר ,כתוצאה מאחד הסיכונים
המבוטחים על-פי סעיף  1לעיל ,וזאת למשך תקופת שיפוי של  12חודשים .הביטוח כולל
סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי המשכיר ו/או מי מהבאים מטעמו וכן כלפי
בעלי הזכויות האחרים אשר בביטוח אבדן תוצאתי של בעלי הזכויות האחרים נכלל סעיף
מקביל בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי השוכר ו/או בהסכם המקנה לבעלי הזכויות
האחרים כאמור זכויות במבנה ו/או במושכר ו/או במקרקעין נכלל פטור מאחריות לטובת
השוכר בגין אבדן תוצאתי לבעלי הזכויות האחרים עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש
מורחב ,אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

הננו מאשרים כי הפוליסה/ות הנ"ל קודמת/ות וראשונית/ות לכל ביטוח הנערך על ידי המשכיר
וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המשכיר .בנוסף ,אנו מתחייבים כי
הפוליסה/ות לא תבוטל/נה ולא יחול בה/ן שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תימסר
למשכיר הודעה על כך בדואר רשום ,לפחות  30יום מראש .למען הסר ספק ,מובהר כי על השוכר
בלבד חלה חובת תשלום דמי הביטוח בגין הפוליסה/ות וחובת הנשיאה בהשתתפות העצמית על-
פיה/ן.
בכפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש ע"י אישור זה ,ובלבד שאין
בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
בכבוד רב,
)חתימת המבטח(

)חותמת המבטח(

)שם החותם(

)תפקיד
החותם(

)*( גבולות האחריות יהיו בסכום השווה לסך  $ 3,500כפול שטח המושכר במ"ר ,אך לא פחות מ-
) $ 250,000מאתיים חמישים אלף דולר ארה"ב( ולא יותר מ) $ 5,000,000 -חמישה מליון
דולר ארה"ב( לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה.
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