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 לכבוד

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 

 א.ג.נ.,

 

: )להלן במבנה חנויות סמוך לשער שכם בעיר העתיקה, ירושלים 13חנות מס' הנדון: 

__ )להלן: ____________________ :הסכם שכירות שנחתם ביניכם לבין -"( ושכרהמ"

 "("השוכר

 

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום ______ ערכה חברתנו ביטוח עבודות קבלניות בשם 

ת העבודות המבוצעות על ידי השוכר ו/או מי המשכירה, המבטח או קבלני משנה ,השוכר, קבלנים

יסוי כמפורט להלן, כאשר היקף הכיסוי הניתן על פי הביטוח כאמור אינו נופל מהכ ומטעמ

 כדלקמן:

 

, במלוא ערכן, אבדן או נזק הנגרם לעבודות השוכרביטוח כל הסיכונים המבטח  - 1פרק  .1

וכן אבדן או נזק הנגרם לציוד המשמש לביצוע העבודות כאמור. פרק זה כולל סעיף 

, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על העירייההמשכירה ו/או  בדבר ויתור על תחלוף כלפי

חול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. הפרק כולל הרחבה זכות תחלוף לא י

 250,000$בדבר רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך, בגבול אחריות שאינו נופל מסך 

 .אלף דולר ארה"ב( על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתת ביטוח מאתיים וחמישים)

 

פורט להלן. הפרק כאמור כולל ביטוח אחריות כלפי צד ג' בגבול אחריות כמ - 2פרק  .2

לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי  ,סעיף אחריות צולבת

לאירוע ובמצטבר למשך תקופת  1,500,000$: גבול האחריות אינו נופל מ המבוטח.

 ביטוח שנתית.

 

ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות.  - 3פרק  .3

ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, פיתיונות 

גבול האחריות אינו  ורעלים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן כל בדבר העסקת נוער.

 ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. לאירוע 5,000,000$ -לעובד ו 1,500,000$מ נופל 

היה ויחשבו כמעביד  של עובדי  העירייה,את המשכירה ו/או הביטוח הורחב לשפות את 

 המבוטח.

 

ואנו  העירייהנערך על ידי המשכירה ו/או הביטוחים הנ"ל קודמים לכל ביטוח ה

. כמו כן ההעיריימוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המשכירה ו/או 

אנו מתחייבים כי הביטוח הנ"ל לא יצומצם, לא יבוטל ולא יפוג במשך תקופת ביצוע 



, לעירייהו עבודות השוכר, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המשכירה

 יום מראש. 60

 

בתנאיו או בהתניות הפוליסות לא יפגע בזכותם של שאר המבוטחים  אי עמידת השוכר

 .או פיצוי על פי הפוליסהלקבלת שיפוי 

בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ 

 האמור לעיל.

 

 בכבוד רב

 

_________________   ______________________ 

 שם החותם      חתימת המבטח 

 

_________________   _______________________ 

 יד החותםתפק     חותמת המבטח 


