יפה נוף – תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
אישור על קיום ביטוחים של "המתכנן"
("המתכנן" – מתכנן ,יועץ ,מפקח ,אדריכל ,מנהל פרוייקט וכיוב')

לכבוד:
יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
ביאליק  ,3חיפה
(להלן " -החברה")
א.ג.נ,.
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של ______________________ (להלן" :המתכנן")
בגין שירותי _______________________________ (להלן" :השירותים")
אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:
.1

אנו ערכנו למתכנן פוליסות לביטוח בגין ביצוע השירותים ו/או כללנו את השירותים
בפוליסות קיימות של המתכנן ,כמפורט להלן:
א .ביטוח אחריות חוקית כלפי הצבור ("בטוח צד שלישי") ,על פי דין ,בגבולות אחריות
בסך 1,000,000 :ש"ח ,למקרה ולתקופה .הביטוח יורחב לשפות את החברה בגין ו/או
בקשר עם מעשה או מחדל של המתכנן בביצוע השירותים.
ב .ביטוח אחריות מקצועית על פי דין בגין ביצוע השירותים בגבולות אחריות בסך:
 ₪ 2,000,000למקרה ולתקופה .הפוליסה תורחב לשפות את החברה בגין ו/או בקשר
עם הפרת חובה מקצועית של המתכנן בקשר עם השירותים.
ג .ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים ,המועסקים על ידי המתכנן בביצוע
השירותים ,בגבולות אחריות בסך :לתובע  ₪ 6,000,000ו ₪ 20,000,000 -למקרה
ולתקופה הביטוח מורחב לשפות את החברה היה ונטען כי מי מהם נושא באחריות
כמעביד לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי המתכנן.

.2

תקופת הביטוח היא החל מ ______________ -ועד_______________(כולל).

.3

למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה – המתכנן ו/או החברה בהתאם
להרחבות השיפוי המפורטות בסעיפים .1א.1 ,ב ו.1 -ג לעיל.
"החברה" לעניין אישור זה :יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ ו/או בעלי מניות ו/או
חברות בנות ו/או מנהלים ועובדים של הנ"ל.

.4

בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:
א .ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי החברה ,למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון.
ב .סעיף אחריות צולבת ,אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות החברה
כלפי המתכנן.
ג .הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת המתכנן ו/או ביזמתנו ו/או שינוי תנאיהן
לרעה ,אלא לאחר שנמסור למתכנן ולחברה הודעה בכתב ,במכתב רשום 30 ,יום
לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.

.5

תנאים מיוחדים לעניין ביטוח אחריות מקצועית- :
( )1לאחר סיום הביטוח בחברתנו או ביטולו ו/או צימצומו תחול תקופת גילוי ודיווח
מוארכת בת  6חודשים.
( )2הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי לפחות מהמועד בו החל המתכנן בביצוע השירותים
עבור החברה.
( )3ההשתתפות העצמית של המבוטח בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח
הנובעים מסיבה מקורית אחת אינה עולה על ₪ 50,000
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( )4פוליסת הביטוח מורחבת לכלול :א .אי יושר עובדים .ב .אובדן מסמכים ומדיה
מגנטית.
.6

המתכנן לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות
העצמיות הקבועות בהן.

.7

כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו
כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי החברה ,ולגבי החברה על פי הפוליסות הנ"ל הוא
"ביטוח ראשוני" ,המזכה את החברה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות
השתתפות בביטוחי החברה וללא זכות תביעה ממבטחי החברה להשתתף בנטל החיוב
כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח תשמ"א .1981 -

_____________
תאריך

רשימת הפוליסות:
פוליסת אחריות חוקית כלפי הציבור
פוליסה לאחריות מקצועית
פוליסת חבות מעבידים

________________
חתימת חברת הביטוח

__________________
__________________
__________________

פרטי סוכן הביטוח:
שם_______________________ כתובת ____________________טלפון _____________

אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן:
מס'

מתאריך

עד תאריך
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