
 ביטוח הוראות 

זה או על פי כל דין,    מבקשלגרוע מאחריות ה  מבלי .1 על חשבו  מבקשה  עלעל פי הסכם  ולקיים,  ן לערוך 
באישור  המפורטים  את הביטוחים    ,קיימת  מבקשההסכם וכל עוד אחריות התקופת    כל, למשך  מבקשה

  ביטוחי "ו )להלן:  והמהווה חלק בלתי נפרד ממנ  ,א'כנספח    זה  כתב התחייבותלעריכת הביטוח המצורף  
 העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.  לפי, עריכת הביטוח" אישור"ו "מבקשה

מצד    ללא .2 דרישה  בכל  )"  העירייהצורך  בע"מ  סבא  כפר  לפיתוח  הכלכלית  החברה   על ,  "(החברה ו/או 
או  התקשרות  וכתנאי מוקדם למתן השירותים  , לפני תחילת  ו/או החברה  העירייהלהמציא לידי    מבקשה

 . מבקשה לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטח
עומד להיות מבוטל או   מבקש, כי מי מביטוחי האו החברה לעירייהיודיע  מבקשבכל פעם שמבטח ה

ביטוח  לערוך את אותו ה מבקשעומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על ה
 יא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. מחדש ולהמצ

המוטלת   ,רישה מזעריתהינם בבחינת ד  מבקשכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי ה  מובהר .3
ואין  ין, ו/או על פי כל ד כתב ההתחייבותלפי  מבקשהלגרוע מכל התחייבות של , שאין בה כדי מבקשעל ה

כל טענה לא תהיה    מבקשול  ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,  מבקשבה כדי לשחרר את ה
 האחריות כאמור.  לותלגבובכל הקשור  ,העירייהאו מי מטעם  או החברה  העירייהכלפי 

לחברה  לעירייה   .4 החובה,או  לא  אך  הזכות,  אישור    תהא  את  ידי    ,הביטוחעריכת  לבדוק  על  שיומצא 
על מנת להתאים   ושיידרש, התאמה או הרחבה,  תיקון  ,לבצע כל שינוי  מבקשועל הכאמור לעיל,    מבקשה

 . על פי הסכם זה מבקשה להתחייבויות מבקשאת ביטוחי ה

אינן   ,לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל  ו/או החברה   העירייהזכויות  מוצהר ומוסכם כי   .5
, מבקשביטוחי הכל אחריות שהיא לגבי  או  כל חובה    מןמי מטעעל   ה אוהחברעל  או    העירייהמטילות על  

על    מבקשהת על  המוטל  ,טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא
ובין אם לאו, בין  דרש עריכת שינויים כמפורט לעיל  וזאת בין אם    או על פי כל דין,זה  כתב התחייבות  פי  

 .ובין אם לאוור עריכת הביטוח אישאת אם בדק 

אובדן    לכלמאחריות    ו/או העירייה   העירייהואת הבאים מטעם  או החברה    העירייהפוטר את    מבקשה .6
  ו/או החברה  העירייהלחצרי    מבקשאו מי מטעם ה  מבקשלרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי האו נזק  

נזכרים לעיל  הדרישה או תביעה כלפי    ,ענהכל ט  מבקשולא תהיה לו/או המשמש לצורך מתן השירותים,  
 פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. בגין אובדן ו/או נזק כאמור.

פי דין בגין פגיעה גופנית עקב    את הביטוחים הבאים: ביטוח חובה כנדרש על  לערוך  מבקשה נוסף, על  ב .7
₪    400,000שימוש בכלי רכב עד לסך  השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב ה

 ני הנדסי.לעניין ציוד מכ ביטוח במתכונת "כל הסיכונים"ביטוח מקיף לכלי הרכב ו ,בגין נזק אחד
המפורטים בסעיף זה, )למעט צד ג'( שלא לערוך את ביטוחי הרכוש הזכות,  מבקשלעל אף האמור לעיל, 

 ם. במלוא יםהביטוחכו כאילו נער ,ול יחלעיל   6סעיף במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט ב
ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות  ,  מבקששייערך על ידי ה  ,כל ביטוח רכוש נוסף או משליםב .8

יחול   ויתור וה  ;מןוכלפי הבאים מטעו/או החברה    העירייההתחלוף כלפי   זכות התחלוף כאמור לא  על 
 שגרם לנזק בזדון.  ,לטובת אדם

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 נספח א' 
 

הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)האישור

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

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

החברה הכלכלית  :  שם 
ו/או חברות  כפר סבא  

האם ו/או חברות בנות  
ו/או    ו/או חברות קשורות

עיריית כפר סבא ו/או  
 תאגידים עירוניים 

 שם 
................... .. 

 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☐

על ידי ם והקלטה  צילואחר:  ☒
ס ידאו וסטילובו צילום, ותוצ

 העיר כפר סבא ברחבי 
 

 

 משכיר ☐

 שוכר☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

עיריית כפר סבא  אחר:  ☒
שורית  תאגידים וחברות קו

 לעירייה 
 

 ת.ז./ח.פ. 
511638462 

 ת.ז./ח.פ. 
 ..................... 

 מען
 כפר סבא 10יד חרוצים 

 מען
 ..................... 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 
לפי   חלוקה

  גבולות
אחריות או  

  סכומי
 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
  רתומהדו

 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

האחריות/   גבול
 סכום ביטוח

 וביטול  בתוקף נוספים םכיסויי 
   חריגים

 בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 X לנספח

 סכום
 

מ
ט
ב
 ע

₪      רכוש    
  

ויתור על תחלוף לטובת מבקש   – 309
 האישור

 ראשוניות  – 328
       

₪ 2,000,000     צד ג'
  

 אחריות צולבת – 302
לטובת מבקש   ויתור על תחלוף – 309

 האישור
נוסף בגין מעשי ומחדלי  מבוטח  - 321

 המבוטח 
 כיסוי לתביעות מל"ל – 315
 ת ראשוניו – 328

חבות  
 מעבידים 

    20,000,000 ₪
  

ויתור על תחלוף לטובת מבקש   – 309
 האישור

היה וייחשב   –מבוטח נוסף   – 319
 המבוטח  מעבידו של מי מעובדי 

 ת ראשוניו – 328

מתוך    בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות)בכפוף, לשירותים המפורטים ותים פירוט השיר
 : *(ג' בנספח  הרשימה המפורטת

 ( ה)צילום, שידורי רדיו, טלוויזי 066
 ביטול/שינוי הפוליסה  

 האישור למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאח,  ביטו פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי
 השינוי או הביטול.בדבר 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 


