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  אישור קיום ביטוחים –נספח ד' 

  

  
  תאריך: ________________

  

  לכבוד

  המכללה האקדמית תל אביב יפו

  8104, ת.ד. 681117יפו, - , תל אביב2רח' רבנו ירוחם 

  (להלן: "המכללה")

  א.ג.נ.,

  

  מבוטחנו: _____________________ (להלן: "הקבלן")  הנדון:

  וח בקשר להסכם מיום _________אישור עריכת פוליסות ביט  

(להלן:  בקמפוס המכללהבין המזמין לבין הקבלן, למתן שירותי שמירה ואבטחה   
  "השירותים")  

  

  

הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ________ ועד ליום ________ ערכנו את הביטוחים 
  - המפורטים להלן בגין פעילות הקבלן, לרבות בגין השירותים למכללה:

  

המכסה במלוא ערך כינון את  , פוליסה מספר ________________ "אש מורחב" ביטוח . 1
כל הרכוש המובא על ידי הקבלן לחצרי המכללה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים. 

ובלבד  ההביטוח כאמור כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי המכללה ו/או מי מטעמ
 דם שגרם לנזק בזדון.שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת א

לכיסוי אחריות  , פוליסה מספר ________________ביטוח אחריות כלפי צד שלישי . 2
הקבלן על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף 

למקרה ובמצטבר ₪  8,000,000(לרבות במפורש המכללה), בגבולות אחריות בסך של 
. הביטוח אינו כולל סייג בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, לתקופת הביטוח

מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל 
או במשקה, פרעות, שביתות, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות 

 הורחב לשפות את המכללה לעניין אחריותתחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מ
רכוש  , בכפוף לסעיף אחריות צולבת.ו/או בגין מי מטעמו למעשי ו/או מחדלי הקבלן

 המכללה, לצורך ביטוח זה, ייחשב כרכוש צד שלישי.

לכיסוי חבותו של  , פוליסה מספר ____________________ביטוח אחריות מעבידים . 3
- סח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"םהקבלן על פי פקודת הנזיקין [נו

כלפי כל עובדיו המועסקים במתן השירותים, בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה שייגרמו  1980
לתובע, למקרה ₪  20,000,000להם תוך כדי ו/או עקב עבודתם, בגבולות אחריות של 

בגובה ובעומק, פיתיונות  ביטוח. הביטוח אינו כולל סייג בדבר עבודותהובמצטבר לתקופת 
וכן בדבר חבות הקבלן כלפי קבלנים, קבלני  כחוק ורעלים, שעות עבודה, העסקת נוער

יחשב תמשנה ועובדיהם היה וייחשבו לעובדיו. הביטוח מורחב לשפות את המכללה היה ו
א נושא באחריות שילוחית לעניין חבות ילמעביד של מי מעובדי הקבלן או אם ייקבע כי ה

ן כלפי מי מעובדיו. הביטוח כאמור כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי המכללה ו/או הקבל
ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  המי מטעמ

 בזדון.
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לכיסוי אחריותו של  , פוליסה מספר _________________ביטוח אחריות מקצועית . 4
ובדן ו/או נזק שייגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו (לרבות במפורש הקבלן על פי דין בגין א

מי מטעמו בגין המכללה) כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של הקבלן ו/או עובדיו ו/או 
 4,000,000 לרבות טעות ו/או השמטה בקשר עם מתן השירותים, בגבולות אחריות בסך של

הביטוח. הביטוח אינו כולל סייג בדבר אובדן במצטבר לתקופת ₪  8,000,000 - למקרה ו₪ 
, אובדן מכוסה ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש, אובדן שימוש ו/או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

 , הפרת סודיות ואי יושר של עובדים. בתום לב מסמכים, חריגה מסמכות

  
תקופת  תאריך רטרואקטיבי: _____________ (שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים).

חודשים לפחות, שתחול במידה ולא נרכשה ע"י הקבלן פוליסה אחרת המכסה אותה  12גילוי: 
  חבות. 

ו/או בגין  למעשי ו/או מחדלי הקבלן ההביטוח כאמור הורחב לשפות את המכללה לעניין אחריות
 ה, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. ואולם, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותמי מטעמו

  המקצועית של המכללה כלפי הקבלן.

  

  

  כללי לכל הפוליסות 

כל הביטוחים הנ"ל אינם כוללים כל סייג בדבר חבות הנובעת משימוש ו/או  •
 אחזקת כלי נשק.

הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות  •
 .עצמית חלה על הקבלן בלבד

ום לב לא תפגע בזכויות המכללה על פי הפרת תנאי הפוליסות על ידי הקבלן בת •
 הפוליסות.

הננו מאשרים כי כל הביטוחים הנ"ל הינם  - לעניין השירותים נשוא אישור זה  •
, ואנו הראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המכללה ו/או לטובת

 מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המכללה.

בים כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הננו מתחיי •
יום למכללה, בכתב, בדואר רשום,  60הביטוח, אלא בהודעה מראש של 

 בהתאם לכתובת הרשומה לעיל.

חריג רשלנות רבתי מבוטל אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע  •
, 1981- ביטוח, תשמ"אמזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ה

  וזאת בכפוף לאמור באישור זה.

  

  

במפורש אישורנו זה הינו בכפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות ולסייגיהן, עד כמה שלא שונו 
  על פי האמור באישור זה.

  

  

  

  

______________  ______________  ______________  ______________  

  (תפקיד החותם)     ותם)(שם הח  (חתימת המבטח)  (חותמת המבטח)

  

  

  

  


