
 לכבוד
 

 קבוץ עין גדי אגש"ח
 908988ד.נ. ים המלח 

 א.נ.,
 אישור עריכת ביטוח

 
, _ _____החל מיום _______ ,גידיואו תא\ו קבוץ עין גדי לצורך ביצוע עבודות קדוח בשטחי הננו מאשרים בזאת כי

, _ ) להלן: "צד א'"( ____________מבוטחנו ____________ת הביטוחים המפורטים להלן על שם ערכנו א

 ) להלן: "צד ב' " ( או תאגידיו \ו  וץ עין גדיקב להגנת

 

בגין אירוע אחד, ₪( אלף 518)₪  518,888יות שלא פוחתים מסך בטוח עבודות קבלניות בגבולות אחר .א

רכושו של כל אדם לובסך הכל במשך תקופת הבטוח השנתית המכסה פגיעה, אבדן או נזק הנגרם לגופו או 

 .כלשהו בקשר לפעילות המבוטח

אחריות  עשי או מחדלי המבוטח, בכפוף לסעיףוח מורחב לשפות את צד ב' בגין אחריותם השילוחית למהבט

 .צולבת לפיו כאילו נערך הבטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

 או צד ב'.\שם המבוטח בפוליסה יהיה המבוטח ו 

בגין אירוע אחד ובסה"כ במשך תקופת ₪( ון מילי שני) 2,888,888טוח צד שלישי בגבולות אחריות של סך בי .ב

או לרכושו של כל אדם וגוף כלשהוא ) מבלי לגרוע \ביטוח שנתית המכסה פגיעה, אבדן או נזק הניגרם לגופו ו

 בכלליות האמור לרבות הקבוץ, תאגידיו ומפעליו, וחבריו, ועובדיהם ( בקשר לפעולת המבוטח.

ת הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה, ר חבול הגבלה בדבהבטוח כאמור לא כולל כ

במאכל או משקה, שביתה והשבתה  מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק מתקני קידוח, טעינה,

 תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי. וכן

זאת בכפוף  או מחדלי המבוטח,\בגין אחריותם השילוחית למעשי ו לשפות את צד ב' הביטוח כאמור מורחב

 לסעיף אחריות צולבת לפיו כאילו נערך הביטוח בניפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 או צד ב'. \שם המבוטח בפוליסה יהיה: המבוטח ו 

מירבי האו המועסקים מטעמו בגבול אחריות \וח אחריות מעבידים בגין חבות המבוטח כלפי כל עובדיו וביט .ג

או חידושו, כאשר הבטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר שעות \והמקובל במדינת ישראל במועד עריכת הבטוח 

 עבודה או העסקת נוער.

 היה ויחשב כמעבידם של עובדי המבוטח.הביטוח כאמור מורחב לשפות את צד ב' 

 .לתובע ולאירוע ובס"ה במשך תקופת הביטוח השנתית ש"ח58,888,888גבול אחריות 

 או שיפוי כנגד צד ב', על פי הנוסח הבא:\כות שיבוב ובפוליסה ירשם במפורש כי אנו מוותרים על כל ז .ד

 עין קיבוץ, המזמין ,הקבלןהמבוטח,  יהיו הבטוח פוליסת לפי המבוטחים או\ו המוטבים כי לכך יגרום המבוטח

 נגד לה להיות העלולה תביעה הגשת או\ ו שיבוב זכות כל על תוותר הבטוח וחברת יחדיו, תאגידיו או \ ו גדי

 מראש. יום 08 ביטול סעיף תכלול הפוליסה. תאגידיו או \ ו גדי עין קיבוץ

 

ד ב' וכי אנו מוותרים על כל טענה או הננו מאשרים בזאת כי כל הביטוחים הנ"ל הינם קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י צ

 וחי צד ב'.דרישה בדבר שיתוף ביט

ה בדואר רשום פוגו, אלא אם תימסר לכם הודעיכ"כ אנו מאשרים כי כל הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו, לא יבוטלו ולא י

 יום מראש. 08לפחות 

 רש על פי האמור באישור זה.בכפיפה לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפו

 

__________________                                            _______________ 
 חותמת המבוטח                                                           שם החותם

 
 

________                                                _______________________ 
 חתימת המבטח                                                        תפקיד החותם

 תאריך ______________                                                                                                                   


