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 1ג נספח

 אישור עריכת ביטוחים

 _____________ תאריך

 לכבוד 

ו/או  מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט )ע.ר(

 "(המכון"להלן: ) חברות בנות

 

  כתובת__________________

 א.ג.נ,

 

...............  )להלן: ................... ח.פ.הנדון: אישור על קיום ביטוחים של 
ו/או  ללא רישוי כלי רכב"הספק"(, בין היתר, בקשר עם חכירה תפעולית של 

שירותים נלווים כמפורט בהסכם מיום _______ )להלן בהתאמה: "השירותים", 
 "ההסכם"( -"החכירה התפעולית של כלי רכב" ו

"( תקופת הביטוחהננו לאשר בזאת, כי החל מיום ________ ועד יום __________ )להלן: "
 ביטוחים המפורטים להלן:, את ההשירותים ערכה חברתנו על שם הספק בקשר עם 

על  כלים, לרבות ציוד,לכיסוי רכוש  "אש מורחב" ביטוח פוליסה מס' ___________  .1
בסיס ערך כינון, 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 על ידי כלי רכב, פגיעה על ידי כלי טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון וכן 

 נזקי פריצה. 
 המכון ו/או עובדיו ומנהליויטוח כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי הב

 ויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. ו; הוו/או כלפי מי מהבאים מטעמ
 

על  הספקלכיסוי חבות  :כלפי צד שלישי אחריות פוליסה מס'_____________לביטוח .2
בגין כל פגיעה ו/או אובדן כל אדם הפועל מטעמו ועבורו( אחריות בגין כולל פי כל דין )

ו/או נזק שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, בקשר עם ו/או במסגרת 
לאירוע ₪  8,000,000ההתקשרות נשוא ההסכם בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 

דבר חבות הנובעת מאש, ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.  הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה ב
אדים, התפוצצות, בהלה, מתקנים סניטרים פגומים, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, 
הרעלה, כל דבר מזיק במאכל ובמשקה, זיהום תאונתי, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי 

הביטוח קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 
 הספקלמחדלי /או למעשי ום בגין אחריותת המכון ו/או עובדיו ומנהליו א שפותהורחב ל

לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד  , ובכפוף לסעיף אחריות צולבתו/או מי מטעמו
   עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 
: המבטח את חבות הספק כלפי עובדיו  פוליסה מס'.................לביטוח חבות מעבידים .3

במתן השירותים, על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים 
, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה 1980 –פגומים, התש"ם 

 מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב מתן השירותים, בגבול אחריות שלא יפחת מסך של
לתובע ולאירוע ביטוחי, ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו ₪  20,000,000

כפוף לכל הגבלה בדבר שעות עבודה, עבודות בגובה ובעומק והעסקת נוער כחוק. הביטוח 
 מורחב לשפות את המכון ו/או עובדיו ומנהליו, היה וייחשב למעביד עובדי הספק.
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 :הוראות כלליות לכל הפוליסות

ו/או חברי הוועד פוליסות כוללות סעיף ויתור על תחלוף כלפי המכון ו/או עובדיו ומנהליו ה .1
ו/או מי מטעמו ו/או כל אדם או גוף שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו. סעיף זה לא יחול 

 לטובת אדם שגרם נזק בזדון. 

 פיהן.על  לא תפגע בזכויות המכון הספק ו/או מי מטעמוהפרת תנאי הפוליסות על ידי  .2

 חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת.  .3
הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  .4

 המפורטות לעיל. 

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .5
דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף המכון ו/או לטובתו וכי אנו  מוותרים על כל זכות ו/או 

 ביטוחים אלה.

למבטח על דרישה לפיצוי ו/או עובדיו ומנהליו ו/או מי מטעמו  הודעה שתימסר על ידי המכון .6
חשב כתביעה ישהוגשה נגדו בעקבות מעשה או מחדל של הספק ומי מן הפועלים מטעמו, ת

 .שהוגשה על ידי המבוטח לפי תנאי הפוליסה

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל  .7
 יום מראש.  30 תקופת הביטוח מבלי שניתנה למכון הודעה על כך בדואר רשום  

 

/מנוביט/ מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט
 ________. הראל ביט/ מגדל ביט/ פסגה

 " כוללת עובדים ו/או מנהלים של הנ"ל.המכון"הגדרת  זה אישור לצורך

 

 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.

 

 

 בכבוד רב     

 

 חברה לביטוח בע"מ___________

 

 

 

 


