
 

   

 נספח ביטוח -" ב'" נספח

 

אשר עניינה ביטוח, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם העיקרי לבין הוראות  גובר על כל הוראה בהסכם העיקרי נספח זה

. המונחים המשמשים נספח זה )למעט הוראות מסחריות אשר הוסדרו בין הצדדים(ת ו, יגברו הוראנספח זה בכל הקשור לביטוח

 מתפרשים בהסכם העיקרי. הםיפורשו בדרך בה  בנספח זה

 

בכפוף להוראות ההסכם בכל הקשור לקבלת הרשאה לביצוע  ,עפ"י הסכם זה השוכרמבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות  .1

עבודות במושכר והיה ותבוצענה עבודות כלשהן במושכר, על ידי השוכר או על ידי מי מטעם השוכר, במועד כלשהו במשך 

 ה, המשכירעל שמובחברת בטוח מורשת בישראל ,  עבודות קבלניות רות, מתחייב השוכר לערוך ולקיים ביטוחתקופת השכי

למשך "( העבודות)להלן "בגין עבודות המבוצעות על ידו או מי מטעמו בשטח המושכר , וקבלנים וקבלני משנה בכל דרגה

המפורט  להלן מ יפחתו כאשר התנאים בפוליסה כאמור לא חודשים,  12תקופת העבודות וכן לתחזוקה מורחבת שלא תפחת מ 

ובהתאם  ימים בטרם תחילת ביצוע העבודות 7 -לא יאוחר מעבודות השוכר  ביטוחעריכת אישור  את הולהמציא לידי המשכיר

או לחילופין אישור בנוסח ( אישור עריכת ביטוח עבודות השוכר"")להלן:  1'בוהמסומן כנספח לנוסח המצורף להסכם זה 

כשהוא חתום כדין ע"י המבטח. השוכר מצהיר, כי ידוע לו שהמצאת  2019-1-6אחיד בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוח 

  כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לביצוע עבודות ההתאמה. , עריכת ביטוח עבודות השוכרבגין אישור 

 ביטוח הרכוש  – פרק א' 1.1

לרבות התנאים  העבודות לאתר , מתקנים וכל דבר אחר שהובאוקל חומרים, ציוד ערכן לרבות העבודות במלאביטוח 

פרק זה כולל . ו/או תקופת התחזוקה לפי העניין בשל מקרה ביטוח שיגרם תוך תקופת הביטוח, 1' בהמפורטים בנספח 

ו/או בעלי זכויות אשר בביטוחי הרכוש ו/או  ו/או כלפי שוכרים האו מי מטעמה ויתור על זכות התחלוף כלפי המשכיר

"( נכלל ויתור בעלי הזכויות האחרים)להלן: " במבנהבעלי זכויות אחרים בביטוחי העבודות )פרק א'( של השוכרים ו/או 

מקביל על זכות התחלוף לטובת השוכר, ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

מערך העבודות  10%ה כולל כיסוי לנזקי טבע, רעידת אדמה, פריצה, גניבה, הוצאות פינוי הריסות עד לסך של בזדון. פרק ז

 .מערך העבודות המבוטחות 10%המבוטחות, רכוש סמוך ולרכוש עליו עובדים עד לסך של 

 חבות כלפי צד שלישי  – פרק ב' 1.2

י דין בגין פגיעה ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי אחריות המבוטחים על פ

ו/או גוף כלשהו עקב ביצוע העבודות, בגבולות אחריות כמפורט להלן. הביטוח על פי פרק זה כפוף לסעיף אחריות צולבת. 

לא ת ( ייחשב כרכוש כצד שלישי למעט רכוש המבוטח בפרק א'. גבול האחריוהמבנה )לרבות במפורש הרכוש המשכיר

   למקרה ולתקופה.  ₪ 2,000,000יפחת מסך של 

  הפרק כאמור מורחב לכלול את הנושאים הבאים: 

  .תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי  

  .נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה 

  משעןחבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות והחלשת. 

 חבות מעבידים –פרק ג'  1.3

ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבות המבוטחים על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים 

  ש"ח.  20,000,000כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות אחריות של  1980פגומים התש"מ 

או  הפרק זה כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי המשכיר הוף כלפי המשכירהפוליסה כאמור, תכלול ויתור על זכות התחל 1.4

נכלל ויתור  הםאשר בביטוחי הרכוש ו/או בביטוחי העבודות )פרק א'( שלהאחרים זכויות הו/או כלפי בעלי  המי מטעמ

מקביל על זכות התחלוף לטובת השוכר, ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

 .בזדון

 

 אזי יהא השוכר רשאי במקום ₪ 200,000על אף האמור בסעיף לעיל, היה וגובה העבודות שתבוצענה כאמור לעיל לא יעלה על  .2

המצורף להסכם זה  "2' ב"וכאמור בנספח  בא לעיל, לערוך את הביטוחים המופיעים להלןלערוך ביטוח עבודות קבלניות כמו

  3.2בסיפא של סעיף ובלבד, שבגין העבודות כאמור, יתווסף  ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ) להלן: "אישור ביטוחי השוכר"( 



 

   

עבודות מורחבת לכסות הפוליסה : "למען הסר ספק מובהר, כי להלן נרשם ביטוח חבות מעבידים   3.3 -ביטוח צד שלישי ו

  "הביטוח, ע"י השוכר ו/או מי מטעמו במשך תקופת ןכלשההתאמה עבודות בניה, הרחבה, שיפור מכל סוג לרבות שיפוץ 

 

ת רכוש מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות השוכר עפ"י הסכם זה, ממועד תחילת השכירות על פי הסכם זה או ממועד הכנס .3

, המוקדם מבין שני המועדים, מתחייב השוכר לרכוש כאמור לעיל(ניות בלה עבודות קיספול)זולת הנכסים הנכללים ב למושכר

ביטוחים אשר היקפם לא יפחת את בחברת בטוח מורשת בישראל על חשבונו ולהחזיק בתוקף, במשך כל תקופת השכירות, 

ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו  2'  בבאישור עריכת ביטוחי השוכר בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה כנספח  מפורט להלןמה

 (אישור ביטוחי השוכר" או "ביטוחי השוכר" )להלן בהתאמה : "

   ביטוח אש מורחב 3.1

ביטוח אש מורחב המבטח, בערך כינון למעט מלאי המבוטח בערכו, אבדן או נזק לרכוש השוכר מכל מין וסוג אשר 

ו/או בקרבתו )מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות  למבנהבבעלות ו/או אחריות השוכר ו/או המובא על ידו למושכר ו/או 

תוספות ושיפורים שהוספו למושכר על ידי השוכר ו/ או מי ריהוט, ציוד, מתקנים ומלאים מכל מין וסוג שהוא( לרבות 

עבור השוכר כנגד הסיכונים המבוטחים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק,  המטעמו או על ידי המשכיר

התפוצצות, סערה, סופה, שיטפון, רעידת אדמה, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב ו/או כלי הרמה, 

פרעות שביתות, נזק בזדון ופריצה.  ביטוח כאמור כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על שבר זכוכית, יעה על ידי כלי טיס, פג

אשר בביטוח רכושם של בעלי הזכויות  , וכן כלפי בעלי הזכויות האחריםהו/או מי מטעמ הזכות תחלוף כלפי המשכיר

כלפי השוכר ו/או בהסכם המקנה לבעלי הזכויות האחרים  האחרים נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות התחלוף

נכלל פטור מאחריות לטובת השוכר בגין אבדן או נזק לרכושם של בעלי הזכויות האחרים בגין  במבנהכאמור זכויות 

 .הסיכונים המבוטחים בביטוח אש מורחב; אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון

 י ביטוח צד שליש 3.2

כלפי צד ג' המבטח את חבות השוכר ו/או מי מטעמו, בגין אבדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או רכושו על פי דין ביטוח אחריות 

 25,000 -בסכום שלא יפחת מסך השווה ל, בגבול אחריות הו/או מי מטעמ השל כל אדם ו/או כל גוף שהוא לרבות המשכיר

לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח מקסימום  ₪ 1,000,000 סךלא יפחת מכפול שטח הנכס במ"ר, אולם הסכום כאמור  ₪

בגין מקרה ביטוח אחד ובמצטבר במשך תקופת ביטוח אחת. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר: אש,  ₪ 20,000,00

ת ושיפורים התפוצצות, בהלה, כלי הרמה, פריקה וטעינה, חבות בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, חבות בגין ביצוע תוספו

במושכר על ידי השוכר ומי מטעמו, שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח כאמור 

עקב מעשי ו/או מחדלי השוכר ו/או מי מטעמו,  הבגין אחריות העלולה להיות מוטלת עלי המורחב לשפות את המשכיר

 זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.  

 ביטוח חבות מעבידים  3.3

בגין  1980-ביטוח אחריות מעבידים עפ"י פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם

לתובע, למקרה ולתקופת ביטוח, כאשר הביטוח לא  ₪ 20,000,000ות השוכר כלפי עובדיו בגבול אחריות בסך של חב

יכלול כל הגבלה בדבר ביצוע תוספות ושיפורים במושכר, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם במידה ויחשבו עובדי המבוטח. 

חסי עובד מעביד כלפי מי מעובדי השוכר. הביטוח כולל בי הא חבי, היה ונטען כי הההביטוח מורחב לשפות את המשכיר

, ובלבד שהוויתור על זכות תחלוף כאמור לא  הו/או מי מטעמ הסעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי המשכיר

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

  אובדן תוצאתי פוליסה 3.4

, עקב הסיכונים האמורים המושכר לעיל ו/או למבנה 3.1ביטוח אבדן תוצאתי בשל נזק שנגרם לרכוש המבוטח בסעיף 

ים שנגרמו יחודשים לפחות. הביטוח יורחב לכסות נזקים תוצאת 12לעיל למעט פריצה, לתקופת שיפוי של  3.1בסעיף 

עקב מניעת גישה. הביטוח מורחב לכסות הפרעה או הפסקה במהלך עסקו של השוכר עקב הפסקה באספקת החשמל 

למען הסר ספק, מובהר כי האמור לעיל בדבר הפסקה ס(. "הי אש מורחב )למעט פריצה, שוד והרחבת ככתוצאה מסיכונ

וח כולל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף הביט .הבאספקת חשמל גם ביחס לאספקת חשמל על ידי המשכיר

תוצאתי של בעלי הזכויות האחרים  ו/או כלפי בעלי הזכויות האחרים, אשר בביטוח אבדן הו/או מי מטעמ הכלפי המשכיר

נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי השוכר ו/או בהסכם המקנה לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות 



 

   

נכלל פטור מאחריות לטובת השוכר בגין אבדן תוצאתי לבעלי הזכויות האחרים עקב הסיכונים המקובלים  במבנה

 בביטוח אש מורחב, אולם הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

לא יאוחר ממועד  " 2' בכנספח "כמובא לעיל והמצורף להסכם זה ומסומן  ההמשכירלהמציא לידי השוכר מתחייב  3.5

תחילת השכירות על פי הסכם זה או ממועד הכנסת רכוש למושכר )זולת רכוש הכלול בביטוח עבודות קבלניות כאמור 

או לחלופין  כשהוא חתום כדין ע"י המבטחאישור בדבר עריכת ביטוחי השוכר  המוקדם מבין שני המועדים, ( 1.1בסעיף 

 2019-1-6קוח על הביטוח אישור בנוסח אחיד בהתאם להוראות הפי

 

 השוכר מתחייב לכלול בכל פוליסות הביטוח דלעיל ולהלן את הוראות הבאות  .4

חברות ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות  ה"המשכיר לצורך נספח ואישורי הביטוח, תכלול את" ה" המשכירהגדרת  4.1

 " אחיות

 הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.השוכר לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות  4.2

והפוליסות כוללות סעיף לפיו המבטחת מוותרת על כל  ההביטוחים קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך ע"י המשכיר 4.3

 .הטענת שיתוף ביטוחי המשכיר

ל כך בדואר הודעה ע הסעיף לפיו הביטוחים לא יבוטלו ולא ישונו לרעה במשך תקופת הביטוח מבלי שנשלחה למשכיר 4.4

 יום מראש. 30לפחות רשום, 

סעיף לפיו הפרה כלשהי בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע"י השוכר ו/או מי מטעמו אינה מהווה עילה לדחיית  4.5

 ו/או פוגעת בזכות השיפוי על פיה.  הו/או מי מטעמ החבות כלפי המשכיר

 אין הדבר גורע מזכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח –רשלנות רבתי מבוטל בכל הפוליסות סעיף  4.6

 

תנאי הפוליסות הנערכות על פי נספח זה, הינם בהתאם לנוסח הידוע כלל ביט או מגדל ביט ו/או מנו ביט ו/או הראל ביט ו/או  .5

 פסגה ו/או  אילון ביט.  

 

תחייבויות השוכר בהתאם להסכם זה, ועריכת הביטוחים ע"י השוכר כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהכלל אין בעריכת  .6

 .כל אחריות הו/או כדי להטיל על המשכיר עפ"י דיןכל נזק שהשוכר אחראי לו עפ"י הסכם זה ו/או גורעת מהביטוחים לא כלל 

 

נוי כי מי מביטוחיו יבוטל או יחול בו שי הו/או בכל פעם שמבטחו יודיע למשכיר מועד תום תקופת ביטוחי השוכרמלא יאוחר  .7

כל עוד  נוספת לתקופת ביטוחאישור בגין הארכת תוקפם של ביטוחי השוכר  ההמשכיר, מתחייב השוכר להפקיד בידי לרעה

 .ההסכם בתוקף

 

ע"י השוכר כאמור לעיל,  ןמה, לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו למי חייבים, אך לא רשאיםיהיו  הו/או מי מטעמ ההמשכיר .8

והשוכר מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה, ככל שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא 

לעריכת הבדיקה ולדרישת  הו/או מי מטעמ ההמשכיר. השוכר מצהיר ומתחייב כי זכויות בנספח זה האישור להתחייבויותיו

כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח כאמור,  הו/או מי מטעמ ההמשכירנן מטילות על השינויים כמפורט לעיל אי

טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על השוכר עפ"י הסכם זה וזאת בין אם 

 השוכר ובין אם לאו.נדרשו שינויים בביטוחי השוכר ובין אם לאו, בין אם נבדקו ביטוחי 

 

נה בבחינת דרישת מינימום יעריכת ביטוחים ה יבאישורבנספח זה לרבות מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט  .9

המוטלת על השוכר שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. השוכר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא מנוע מלהעלות כל 

בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה  הו/או מי מטעמ הירהמשכטענה ו/או דרישה כלפי 

 ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.

 

השוכר לערוך ולקיים על חשבונו  רשאיסבר השוכר, כי יש צורך בעריכת ביטוחים משלימים ו/או נוספים לביטוחי השוכר,  .10

כלל סעיף בדבר ויתור יכאמור, יבקשר עם המושכר נוסף ו/או משלים  רכוש לה. בכל ביטוחביטוחים משלימים ו/או נוספים א



 

   

וכן כלפי בעלי הזכויות האחרים אשר בביטוח רכושם או בפרק הרכוש לביטוח  הו/או מי מטעמ ההמשכירעל זכות תחלוף כלפי 

ובכל  ור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.ווית .עבודות קבלניות הנערך על ידם נכלל ויתור על זכות תחלוף כלפי השוכר

למעשי ו/או מחדלי השוכר ו/או מי מטעמו בכפוף לסעיף אחריות  הבגין אחריות הביטוח חבות, יורחב לשפות את המשכיר

 צולבת.

 

וכן  הו/או מי מטעמ ההמשכירמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר השוכר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  .11

בעלי הזכויות האחרים, אשר בהסכמי השכירות שלהם או בכל הסכם אחר המקנה לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות 

שהוא זכאי לשיפוי עפ"י ביטוחים לרבות אבדן ו/או נזק לרכוש נזק אבדן ו/או בגין כל  נכלל פטור מקביל כלפי השוכר במבנה

או שהיה  לעיל 10וכן ביטוחי רכוש נוספים כאמור בסעיף  לעיל 3.4 -ו 3.1לעיל וכן, סעיפים  1 בהתאם לסעיףשהתחייב לערוך 

וזאת בין  זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי פוליסות הביטוח

 ן.. הפטור האמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדואם נערכו אם לאו

 

, ובלבד םאו בחלק ם, במלואלעיל 3.4על פי סעיף  תוצאתי/או אובדן ולעיל  3.1על פי סעיף  רכושהשוכר רשאי שלא לערוך ביטוח  .12

 לעיל יחול כאילו נערך ביטוח בגינו.  11שהפטור הנזכר בסעיף 

 

ו/או במושכר,  במבנהלקיים שמירה ו/או אמצעי ביטחון אחרים  תמתחייב האינ המצהיר בזה כי ידוע לו שהמשכיר השוכר .13

 1967-כן אין בכך כדי ליצור כל התחייבות או חבות כלפי השוכר. כן, מוסכם במפורש כי חוק השומרים, התשכ׳׳ז ותעשה במידהו

 אינו חל על ההסכם. 

 

תהווה הפרה  אף האמור לעיל, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא עלמהווה הפרה יסודית של ההסכם.  1-12הפרת סעיפים  .14

 .כאמור אישור להמצאת בכתב ההמשכיריום ממועד בקשת  10יסודית אלא אם חלפו 

 

 

 

____________ ______________ 

        החתימת המשכיר חתימת השוכר

 
 

 
  



 

   

 1'ב נספח
 האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה - אישור קיום ביטוחים

(DD/MM/YYYY) 
, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה בתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א

שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה במקרה של סתירה בין התנאים וחריגיה. יחד עם זאת, 
 שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מען הנכס המבוטח /  המבוטח *מבקש האישור
 *כתובת ביצוע העבודות

 *מעמד מבקש האישור

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ שם
 ו/או חברות אם וחברות בנות

 המשכיר☒  שם
 קבל הביצוע☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 אחר:_______☐

 .ז./ח.פ.ת 520027392 ת.ז./ח.פ.

 18שלומציון המלכה  מען
 ירושלים

 מען

 

 כיסויים
 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

 ומהדורת נוסח מספר הפוליסה
 פוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

 האחריות גבול
/  ביטוח סכום/ 

 העבודה שווי

 נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

 חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'
 מטבע סכום

כל הסיכונים 
 עבודות קבלניות

 ניתן) לדוגמה הרחבות
 לפרקי בהתאם לפרט

 (:הפוליסה

, שוכרים 308☒      
משנה ובעלי  שוכרי

 זכויות במבנה
☒309 
☒313 
☒314  
☒316 
☒318 
☒328 

       ופריצה גניבה
       עובדים עליו רכוש
       סמוך רכוש
       בהעברה רכוש
       הריסות פינוי

 302☒       צד ג'
☒309 
☒312 
☒315 
☒318 
☒322 
☒328 

☒329 

אחריות 
 מעבידים

      ☒309 
☒318 
☒328 

        אחר
 

 

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 
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 ביטול/שינוי הפוליסה* 
 האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.
 

 

 חתימת האישור
 

 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. באישור ביטוח כללי * 
 

  2'בח נספ
הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYY)האישור
, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

יסת הביטוח למעט במקרה במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפולוחריגיה. יחד עם זאת, 
 שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.



 

   

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

 *האישור מבקש מעמד *העסקה אופי מבוטחה *מבקש האישור
ו/או  פיתוח מזרח ירושלים בע"מ שם

 חברות אם וחברות בנות
 נדל"ן☒ שם

 שירותים ☐

אספקת ☐
 מוצרים

 ______אחר: ☐
 

 המשכיר☒

 שוכר☐

 משנהקבלני ☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. 520027392 ת.ז./ח.פ.

 מען ירושלים 18שלומציון המלכה  מען

 

 כיסויים
 סוג הביטוח

 
אחריות או  גבולותלפי  חלוקה

 ביטוח סכומי

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

האחריות/ גבול 
 סכום ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
  חריגים וביטול

 מטבע סכום 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

 משנה  שוכרי ,שוכרים 308☒        רכוש 
 במבנה  ובעלי זכויות         
☒309 
☒313 
☒314 
☒316 

☒328  

       
       
       

 302☒       צד ג'
☒304 
☒307 
☒315 
☒321 
☒328 
☒329 

 304☒       אחריות מעבידים
☒309 
☒319 
☒328 

 משנה  שוכרי ,שוכרים 308☒       אובדן תוצאתי
 במבנה  ובעלי זכויות         
☒309 
☒313 
☒316 

☒328 
 

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין פירוט השירותים 
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 ביטול/שינוי הפוליסה *
 האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.

 
 
 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 

 חתימת האישור
 המבטח:


