
 20.1.2021אישור ביטוח מעודכן מיום                             ____________קראתי, הבנתי ואני מתחייב ____

 אישור ביטוח העבודות– אישור קיום ביטוחים - 1נספח 

 ___________תאריך הנפקת האישור:  ביטוח עבודות קבלניות  -אישור קיום ביטוחים 
כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו 

שבו תנאי באישור זה מיטיב עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה 
 עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור  המבוטח מבקש האישור
המועצה האזורית עמק יזרעאל ו/או 

תאגידים עירוניים ו/או ישוב מיישובי 
המועצה ו/או חברות בנות ועובדים של 

 הנ"ל 

 שם הקבלן:
 

ו/או קבלני משנה 
 ועובדיהם

סוג העבודות / כתובת 
 ביצוע העבודות

ביצוע עבודות תכנון, 
הקמת סככות והתקנת 

מערכות סולאריות פוטו 
 על גבי הסככות וולטאיות

 

 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 מזמינת העבודותאחר: ☒

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ 

   מען , עפולה . 90000ת.ד  –מען 

 כיסויים
 פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות 
 אחריות או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 

 פוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

 

/ סכום  גבול האחריות
 ביטוח / שווי העבודה

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי 
 בהתאם לנספח ד'

מטב סכום
 ע

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות 

ויתור על תחלוף לטובת   309 ₪ ____________   ___  ביט 
 מבקש האישור 

מבקש האישור הנו   318
 מבוטח  נוסף 

 נזזקי טבע 313
 רעידת אדמה 316
 פריצה  ושוד 314
 מבוטח נוסף 318
 ראשוניות  328
מוטב לתגמולי הביטוח  324

 מבקש האישור –
 

  מערך העבודות 10%     גניבה ופריצה
  כלול     רעידת אדמה ונזקי טבע

  מערך העבודות 20%     רכוש עליו עובדים
  מערך העבודות 20%     רכוש סמוך

  מערך העבודות 10%     הריסותפינוי 
נזק עקיף מתכנון לקוי, 
עבודה לקויה, חומרים 

 לקוים

  סכום ביטוח מלא    

נזק ישיר מתכנון לקוי, עבודה 
 לקויה, חומרים לקוים

  מערך העבודות 10%    

יום  30כולל תקופת הרצה 
ובנוסף תקופת הפעלה )תחזוקה(  

 ח12מורחבת בת 

  כלול    

 ביט  צד ג'
_______ 

  4,000,000  ₪ 
 

 אחריות צולבת. 302
 קבלנים וקבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף   309
 כיסוי נזק מצמ"ה 312
 תביעות המל"ל 315
מבקש האישור מבוטח   318

 נוסף
מבקש האישור מוגדר   322

 כצד ג' 
 ראשוניות  328
רכוש מבקש האישור   329

 יחשב כצד ג

ויברציה, אחריות בגין רעד, 
 הסרת תמיכות

מגבול  25%עד     
האחריות הכולל 

 בפוליסה

 

אחריות בגין נזק לכבלים, 
-צינורות ומתקנים תת

 קרקעיים, ונזקים עקיפים 

נזקים ישירים     
100% 

נזקים עקיפים 
400,000  ₪ 

 

 ביט  אחריות מעבידים
_______ 

  20,000,000  ₪ 
 

 ויתור על תיחלוף  309
נוסף היה ויחשב מבוטח  319

 כמעבידם
 ראשוניות  328

         אחריות מקצועית
 
 
 

ת. 
 רטרו: 

 
______ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000,000  ₪ 
 
 

 אובדן מסמכים 301
 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
 ויתור על תחלוף  309
 מרמה ואי יושר  עובדים 325
עיכוב/שיהוי עקב מקרה 327

 ביטוח
 ראשוניות 328
 ודשים.ח 6תקופת גילוי  332

: )בכפוף לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור. יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת פירוט השירותים
 בנספח ג':

 מערכות פוטו וולטאיות 052                                 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות( 069
 ביטול/שינוי הפוליסה*

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

 חתימת האישור

 המבטח:
1  



 20.1.2021אישור ביטוח מעודכן מיום                             ____________קראתי, הבנתי ואני מתחייב ____

 

 

 ההפעלה )תחזוקה(אישור ביטוח לתקופת – אישור קיום ביטוחים -א' – 1נספח 

2 

 תאריך הנפקת האישור: אישור קיום ביטוחים 

ל אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
ים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנא

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור

המועצה האזורית עמק יזרעאל 
ו/או תאגידים עירוניים ו/או 
ישוב מיישובי המועצה ו/או 

 הנ"לחברות בנות ועובדים של 

 שם
 
 

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 אחר:☒
 

תכנון, התקנה ותחזוקת 
מערכות סולאריות פוטו 

  וולטאיות 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 ת.ז./ח.פ.
____________ 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 עפולה,  90000ת.ד 

 מען
 

 כיסויים
 סוג הביטוח

 
חלוקה לפי גבולות 

 אחריות או סכומי ביטוח

נוסח  מספר הפוליסה
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 
 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

צד אחריות כלפי 
 שלישי

ביט  
______ 

 אחריות צולבת  302 ₪  4,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור 
 תביעות המל"ל 315
 ראשוניות 328
 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג  329

ביט   אחריות מעבידים
______ 

 ויתור על תחלוף מבקש האישור  309 ₪      20,000,000  
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
 ראשוניות  328

 אובדן מסמכים 301 ₪  1,000,000   ביט  אחריות מקצועית
 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
 ויתור על תחלוף  309
 מרמה ואי יושר  עובדים 325
 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח327
 ראשוניות 328
 חודשים. 6תקופת גילוי  332

 אחריות צולבת  302     ביט  חבות המוצר
 הרחב שיפוי 304
 ויתור על תחלוף  309
 ראשוניות 328
 חודשים 12תקופת גילוי  332

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 מערכות פוטו וולטאיות  052

 ביטול/שינוי הפוליסה *
למבקש האישור בדבר השינוי  יום לאחר משלוח הודעה  60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:


