
 ביטוח -' גנספח 

, למשך ספקן הלערוך ולקיים, על חשבו ספקה עלעל פי הסכם זה או על פי כל דין,  ספקלגרוע מאחריות ה מבלי .1
לאחר תום  נוספות שנים 3)ולעניין ביטוח חבות מוצר, למשך  קיימת ספקם וכל עוד אחריות הההסכתקופת  כל

והמהווה  ,1ג'כנספח  זה להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף המפורטים את הביטוחים  ,(תקופת ההסכם
העניין(, אצל חברת ביטוח  לפי, עריכת הביטוח" אישור"ו "ספקה ביטוחי"תי נפרד ממנו )להלן: חלק בל

 מורשית כדין בישראל. 

 וכתנאימתן השירותים להמציא לידי המזמין, לפני תחילת  ספקה עלצורך בכל דרישה מצד המזמין,  ללא .2
 או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחהתקשרות מוקדם ל

בגין  ,אישור עריכת ביטוח מעודכןידי המזמין ל להמציא ספקהעל בתום תקופת הביטוח,  מיד. כמו כן, ספקה
ו/או לתקופה  נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ביטוחלתקופת  ספקחידוש תוקף ביטוחי ה

 לעיל.  1בסעיף כמפורט נוספת 
עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה,  ספקכי מי מביטוחי ה ,יודיע למזמין ספקבכל פעם שמבטח ה

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

 ,ספקהמוטלת על ה ,הינם בבחינת דרישה מזערית ספקכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי ה מובהר .3
 ספקהואין בה כדי לשחרר את  ,ו/או על פי כל דיןלפי ההסכם  ספקהלגרוע מכל התחייבות של שאין בה כדי 

 ,או מי מטעם המזמין המזמיןכל טענה כלפי לא תהיה  ספקול ,ו/או על פי דין ממלוא החבות על פי הסכם זה
 האחריות כאמור. לגבולותבכל הקשור 

ועל כאמור לעיל,  ספקהשיומצא על ידי  ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, .4
 להתחייבויות ספקביטוחי האת על מנת להתאים  ושיידרש ,התאמה או הרחבה, תיקון ,לבצע כל שינוי ספקה
 .על פי הסכם זה ספקה

המזמין אינן מטילות על  ,לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעילהמזמין זכויות מוצהר ומוסכם כי  .5
ם, ותוקפם, או לגבי , טיבם, היקפספקביטוחי הכל אחריות שהיא לגבי או מי מטעם המזמין כל חובה על או 

וזאת בין אם  או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי  ספקההמוטלת על  ,העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא
 .ובין אם לאואישור עריכת הביטוח  בדק נובין אם לאו, בין אם שינויים כמפורט לעיל  עריכת הדרשנ

המובא  ,לרכוש או ציוד כלשהואובדן או נזק  לכלמאחריות ואת הבאים מטעם המזמין את המזמין  פוטר ספקה .6
כל  ספקולא תהיה להמשמש לצורך מתן השירותים, ו/או לחצרי המזמין  ספקאו מי מטעם ה ספקעל ידי ה

פטור כאמור לא יחול כלפי , ובלבד שהבגין אובדן ו/או נזק כאמורנזכרים לעיל הדרישה או תביעה כלפי  ,טענה
 בזדון.מי שגרם לנזק 

פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש  את הביטוחים הבאים: ביטוח חובה כנדרש על לערוך ספקהבנוסף, על  .7
 ,בגין נזק אחד ₪ 400,000בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 

 לעניין ציוד מכני הנדסי. ביטוח במתכונת "כל הסיכונים"ו לכלי הרכב "מקיף"ביטוח 
המפורטים ( ביטוח אחריות צד שלישי)למעט שלא לערוך את ביטוחי הרכוש  ,הזכות ספקלעל אף האמור לעיל, 

האמורים  יםהביטוחכו נערכאילו  ,יחול לעיל 6סעיף בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט ב
  ם.במלוא

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי  ,ספקידי ה שייערך עלכל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .8
 על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  ויתורוה וכלפי הבאים מטעם המזמין;המזמין 

 ינתנוי םאו חלק מההשירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .9
נאותות בהתאם לאופי המשנה פוליסות ביטוח  קבלנילדאוג כי בידי  ספקהעל , ספקמשנה מטעם ה ניקבלעל ידי 

  .עמםוהיקף ההתקשרות 
שירותים שניתנו לרבות  ,שירותים במלואםביחס ל אחריות כלפי המזמיןמוטלת ה ספקהעל כי  ,מובהר בזאת

 .משנה  או אמורים היו להינתן על ידי קבלני
על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור  הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.נספח הביטוח  .10

מאת הספק ממועד בקשת המזמין ימים  10אלא אם חלפו  ,הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודיתעריכת 
 כאמור.הביטוח עריכת בכתב, להמצאת אישור 



 

 

 
 __________: תאריך                 אישור עריכת הביטוח -X1ספח נ                                               

וסייגיהן, עד כמה שלא שונו באישור זה, ובלבד שאין המקוריות בכפוף לתנאי הפוליסות  םבאישור זה הינ יםהמפורט יםהביטוח
 .בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 מקבל האישור מעמדו המבוטח / בעל הפוליסה מעמדו

 שוכר☐

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 ספק מוצרים☒

 נותן שירותים ☒

 קבלן☐

  ______אחר: ☐

  שם: 
___________________ 

 

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 בעל מקרקעין  ☐

 שוכר  ☐

 עבודות /מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☒

 ______אחר:  ☐

 שם:
   החברה לשירותי איכות    

 הסביבה בע"מ 
ו/או חברת האם ו/או 

חברות בנות ו/או חברות 
 קשורות

 כתובת: 
_____________________ 

 
 :כתובת

, תל 40רח' יצחק שדה 
 אביב

      
  הפעילות / השירותים / העבודות / המוצרים נשוא אישור הביטוח רתיאו

 אל מפעל החברה אספקה ושינוע של סיד באמצעות שינוע פנאומטי

                                 מיום                      הזמנת עבודה מס' ☐מכרז   ☒הסכם   ☐   -בקשר ל
                                                                                                                                :פירוט נוסף

  הכיסויים       

סעיפים מיוחדים לטובת 
 מקבל האישור

 תקופת הביטוח
/  גבול האחריות
 סכום ביטוח

 ☒ ₪   ☐ $  
  סוג מספר פוליסה

 מבוטח נוסף☐
 מוטב לתגמולי ביטוח ☐
 סעיף שיעבוד ☐
 ויתור על תחלוף ☒

   
 

 רכוש
 רכוש ☐

 א. תוצאתי ☐

1.  

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☒

למקרה  4,000,000 
 הביטוחולתקופת 

 צד ג'      
 

2.  

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☐

 
לעובד,  ₪ 20,000,000

 למקרה ולתקופה

 מעבידים      
 

3.  

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☐

 
 

                  ת.רטרו: 

אחריות   
 מקצועית

4.  

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☒

 
 

                   ת.רטרו: 

למקרה  2,000,000
 ולתקופת הביטוח

  אחריות המוצר 
 

5.  

 מבוטח נוסף ☐
 מוטב לתגמולי ביטוח ☐
 הרחב שיפוי ☐
 אחריות צולבת ☐
 ויתור על תחלוף ☐

  .6  לחץ כאן  -אחר    

 מבוטח נוסף ☐
 מוטב לתגמולי ביטוח ☐
 הרחב שיפוי ☐
 אחריות צולבת ☐
 ויתור על תחלוף ☐

  .7  לחץ כאן  -אחר    

 בכתב ובדואר רשום למקבל האישור. יום 30 הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת 

  סעיף  ולא יחולביחס לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור ומבטחיו
 השתתפות / כפל ביטוח.

  המבטח      חתימת האישור: 

_______________________ 

 


