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 :פוליסה לביטוח צד שלישי  .1

 פוליסה סי

 בתוקף יום

 גבול $ 100,000חריות לאירוע ותקופה א

 

או /הפוליסה מבטחת את אחריות היועץ כלפי צד שלישי על פי כל דין בגין נזק לגוף ו

, שיטפון, התפוצצות, אש: הפוליסה לא תכלול חריגים והגבלות בקשר עם. לרכוש

שביתה , או משקה/הרעלת מזון ו, זיהום תאונתי, פריקה וטעינה, מכשירי הרמה, בהלה

תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי וסעיף הקובע כי , שימוש בכלי נשק, והשבתה

למען מניעת ספקות אנשים שאינם עובדיו הישירים של המבוטח ואשר עבורם אין 

או לתקנות של המוסד לביטוח /ם לחוק והמבוטח חייב לשלם דמי ביטוח לאומי בהתא

 .לגבי הפוליסה' ״חשבו כצד ג, לאומי

 :פוליסה לביטוח חבות מעבידים .2

 ______  פוליסה מסי

 . ___________ ועד ____ בתוקף מיום

 ותקופה לאירוע ______ גבול אחריות לתובע

הפוליסה מכסה את החבות החוקית של היועץ מפני תביעות על פי פקודת הנזיקין 

, בגין כל עובדי היועץ,1980ם "וחוק מוצרים פגומים תש 1968ח "תשכ( נוסח חדש)

 .מפני כל תאונה או נזק שיגרם,המועסקים על ידו בביצוע העבודה נשוא חוזה זה

קבלני , העסקת נוער, הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק

 .שימוש בכלי נשק וכן הגבלה בדבר שעות עבודה, משנה ועובדיהם

 :יסה לביטוח אחריות מקצועיתפול .3

 ______  פוליסה מסי

  ועד _______________ בתוקף מיום

  .$ 250,000גבול אחריות לאירוע ותקופה 

, אנו החתומים מטה מבוטח על

ידינו בפוליסות _ 

 :הבאות

 ועד



הפוליסה מכסה את החבות החוקית של יועץ כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ורכוש בשל הפרת 

או /או השמטה ו/טעות ו, או מחדל/חובה מקצועית שנעשתה בתום לב ואשר מקורה ממעשה ו

 של המבוטח מביצוע חוזה זה רשלנות

 .או המקביל לו 2016אנו מאשרים כי הכיסוי בפוליסות הינו נוסח ביט 

 :ל נכללים התנאים הבאים"בפוליסות הנ

קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך ע״י העיריה והמבטחים מוותרים על , הביטוחים הנ״ל .א

 .או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי העיריה/כל טענה ו

או /או עובדיה ו/בתביעה של המבטח כלפי העיריה ו( תחלוף)ת זכות השיבוב מבוטל .ב

 .הבאים מטעמה אך הויתור כאמור לא חל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

הפוליסות לביטוח צד שלישי ואחריות מקצועית הורחבו לשפות את העיריה בגין אחריות  .ג

באים מטעמו וזאת בכפוף או מחדלי היועץ וה/שעלולה להיות מוטלת עליה למעשי ו

לסעיף אחריות צולבת לפיו יראו כל אחד מהמבוטחים כאילו הוצאה לו על ידי המבטח 

 .פוליסה נפרדת ולפי זה תחשב העיריה בבחינת מבוטח לכל צד ועניין

ביטוח חבות מעבידים הורחב לשפות את העיריה היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כי  .ד

 .ביד כלפי מי מעובדי היועץהיא נושאת בחבות מע

לא קיימת כל מגבלה או חריג בפוליסה לביטוח צד שלישי לגבי נזק לרכוש שהיועץ או כל . ה

 .איש שברשותו פועלים או פעלו בו

 .תחול בכל מקרה על היועץ בלבד, האחריות לתשלום ההשתתפות העצמית במקרה של נזק. ו

יום מיום שנמסרה לעיריה  60הביטוחים הנ״ל לא יבוטלו או יצומצמו אלא לאחר שחלפו  .ז

.או הביטול כאמור/הודעה בדואר רשום מהמבטח על הצמצום ו

 

 

 

 

 

שם החותם ותפקידו

חברה בת של ( 2)

למעט חברת , תאגיד

 ;רישומים
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 :תאריך :חתימת המבטח


