
  חדש נספח אישור עריכת ביטוחי הספק 
 

  01.10.2017מעודכן                                                          
                    

                                
  ……………תאריך:

  לכבוד:
  ")הרשותרשות שדות התעופה בישראל (להלן: "

  7015001גוריון, מיקוד  -, נמל התעופה הבינלאומי בן7שכתובתה: ת.ד. 
  

........ (להלן: "ההסכם"), ביניכם לבין  …………הסכם  מיום  הנדון:
למתן שירותי אחזקה כוללת למעליות,  ........................................... (להלן: "הספק"), 

  (להלן: "השירותים") דרגנועים ודרכנועים, באתרי רשות שדות התעופה
  

  
החל מיום ______________  להלן, המפורטים הביטוחים את ערכנו  כי בזאת, מאשרים הננו

השירותים עבור  עם "), בין היתר, בקשרתקופת הביטוחועד ליום _______________ (להלן: "
  :כדלקמן, הספק לבין בישראל התעופה שדות רשות בין שנחתם ,ל"הנ בחוזה כמוגדר  הרשות,

  
  

  : מוצר חבותביטוח   .     1
  למקרה ולתקופת הביטוח. ₪  $2,000,000/500,000בגבול אחריות של      

     
הפוליסה מורחבת לשפות את הרשות, עובדיה ומנהליה בגין אחריותם למעשי ו/או 

  מחדלי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
  
  :ביטוח אחריות מקצועית  .2

  
  למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪  $2,000,000/500,000:  גבולות האחריות

  
פי כל דין של הספק, בגין מעשה או מחדל -הפוליסה מכסה את אחריותו המקצועית על

מקצועי של הספק ו/או בגין אחריותו השילוחית של הספק בגין הבאים מטעמו, בכל 
  הקשור במתן השירותים.

  
ותם למעשי ו/או הפוליסה מורחבת לשפות את הרשות, עובדיה ו/או מנהליה, בגין אחרי

  מחדלי הספק ו/או הפועלים מטעמו.
  

  :פוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (צד שלישי)  .3
  

 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪  $4,000,000/1,000,000: גבולות האחריות  
     
הפוליסה מורחבת לשפות את הרשות, עובדיה ו/או מנהליה, בגין מעשי ו/או מחדלי הספק     

  הפועלים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת. ו/או
  

  :ביטוח אחריות מעבידים  .4
  

  למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪  $20,000,000/5,000,000: גבולות האחריות
 

פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק -הפוליסה מכסה את חבותו של הספק על
עה גופנית ו/או מחלה כלשהי למי , בגין פגי1980 -האחריות למוצרים פגומים התש"ם

  מעובדיו, תוך כדי או עקב עבודתם במתן השירותים.
  

הפוליסה תורחב לשפות את הרשות, עובדיה ומנהליה, היה ותוטל עליהם חבות 
  כמעסיקים של מי מעובדי הספק.

  
  



  פוליסת ביטוח צד שלישי, חבות מוצר ואחריות מקצועית משולבת  .5
 

  למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪  10,000,000: גבולות האחריות
  

הפוליסה מורחבת לשפות את הרשות, עובדיה ו/או מנהליה, בגין מעשי ו/או מחדלי 
  הספק ו/או הפועלים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

  
  פוליסת ביטוח חבות מוצר ואחריות מקצועית משולבת  .6

 
  ובסה"כ לתקופת הביטוח.למקרה ₪  10,000,000: גבולות האחריות

  
הפוליסה מורחבת לשפות את הרשות, עובדיה ו/או מנהליה, בגין מעשי ו/או מחדלי 

  הספק ו/או הפועלים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
  

  פוליסת צד שלישי וחבות מוצר משולבת  .7
 

  למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪  10,000,000: גבולות האחריות
  

מורחבת לשפות את הרשות, עובדיה ו/או מנהליה, בגין מעשי ו/או מחדלי הספק הפוליסה 
  ו/או הפועלים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

  
  :ביטוחי הספק יהיו כפופים להוראות הבאות

   
הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד הרשות, עובדיה ו/או מנהליה וכן כלפי כל  .1

תחייבו בכתב לשפותו או לוותר על זכות השיבוב כלפיו אדם או גוף שהמבוטחים ה
לפני קרות מקרה הביטוח. ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת 

  זדון.
 
הביטוחים המפורטים לעיל, קודמים לכל ביטוח אחר שנעשה על ידכם, ואנו  .2

  מוותרים על טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.
  
שכל סעיף בפוליסות, אם יש סעיף כזה, המפקיע או מקטין או  הננו מסכימים לכך, .3

מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי 
  הרשות.

 
פי - מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח בתום לב, העלול לגרוע מזכויותיו על .4

  הפוליסה, לא יגרע מזכויות הרשות לקבלת שיפוי.
 
הנ"ל אינם ניתנים לשינוי לרעה ו/או לביטול במהלך תקופת הביטוח ,  הביטוחים .5

  ימים מראש. 30אלא אם תישלח לכם הודעה על כך בדואר רשום, 
  
ידוע לנו, שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית בנזקים, חלה  .6

  .על הספק בלבד
  
"ביט" ו/או "פסגה" הפוליסות המפורטות לעיל, לא יפחתו מתנאיי פוליסת  תנאיי .7

ו/או "מגדל ביט" ו/או "הראל ביט" ו/או "מנוביט" ו/או "איילון ביט", הרלוונטיות 
  ו/או כל נוסח אחר המקביל להן.למועד עריכת הביטוח או חידושו 

  
ידי - אישור זה כפוף לתנאיי הפוליסות המקוריות וסייגיהן, עד כמה שלא שונו במפורש, על

  האמור לעיל.
  

  בכבוד רב,
  

                                      ________________                               _____________     
  חתימה וחותמת המבטח               שם ותפקיד החותם                                              
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