נספח ט'
אישור קיום ביטוחים

עיריית דימונה ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופים הקשורים לעירייה (להלן
לשם הקיצור" :העירייה")
שדרות יגאל אלון מספר  1דימונה  .מיקוד 8603102

הנדון :אישור על קיום ביטוחים של ______________
מספר חברה ______________________(להלן" :הספק")
בקשר להסכם לאספקה  ,התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד נלווה (להלן " -ההסכם").

אנו הח"מ ____________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם
הספק את הפוליסות להלן בקשר עם ההסכם:

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית .הפוליסה מבטחת את חבות הספק על פי דין בגין טעות או
מעשה או מחדל מקצועי שלו בגבולות אחריות של  ₪ 3,000,000לאירוע אחד ובמצטבר במשך
תקופת הביטוח.
הפוליסה מבטחת בין השאר מקרי ביטוח כתוצאה מ :אי יושר של עובדים ,חריגה מסמכות ,אובדן
השימוש ועיכוב כתוצאה מנזק מכוסה  ,אובדן מידע ומסמכים ,עבודות של קבלנים וקבלני משנה
(קבלני המשנה עצמם אינם מבוטחים).
תקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של  6חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח ובתנאי
שאין ביטוח אחר המכסה את המבוטח באותם תנאים כפי הפוליסה שפקעה .הפוליסה מורחבת
לשפות את העירייה בגין מעשה או מחדל של ספק .הפוליסה כפופה לסעיף אחריות צולבת לפיה
יראו את כל אחד מהמבוטחים כאילו הוצאה הפוליסה על שמו בלבד .הפוליסה אינה מכסה
תביעות הספק כלפי העירייה.
בפוליסה רשום תאריך רטרואקטיבי שהנו לכל הפחות מועד תחילת ההתקשרות בין הספק
לעירייה.
ההשתתפות העצמית בפוליסה זו הנה אינה עולה על סך .₪ 100,000

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים  .הפוליסה מבטחת את חבות הספק על פי דין כלפי עובדיו.
הפוליסה מורחבת לשפות את העירייה באים תחשב כמעסיקה של עובדי הספק .
גבולות האחריות בפוליסה הנם _____________  ₪למקרה ו_____________  ₪לתקופת
הביטוח.

פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .הפוליסה מבטחת את חבות הספק על פי דין כלפי צד
שלישי בגבולות אחריות של  ₪ 1,000,000לאירוע אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח .ביטוח זה
לא כפוף לכל הגבלה בדבר תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .הפוליסה מורחבת לשפות את
העירייה בגין מעשה או מחדל של נותן השירות  .הפוליסה כפופה לסעיף אחריות צולבת לפיה
יראו את כל אחד מהמבוטחים כאילו הוצאה הפוליסה על שמו בלבד.

בהתייחס לביטוחים לעיל:
א.

ב.
ג.
ד.
ה.

כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח
אחר ,לא יופעל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה ,ולגביהם הביטוח הנ"ל הוא "ביטוח
ראשוני" ,המזכה את העירייה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות
בביטוחי העירייה  ,מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב
כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א ,1981-ולמען הסר ספק ,אנו מוותרים על
טענה של ביטוח כפל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה.
בפוליסות כלול סעיף לפיו לא יצומצם ולא יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח ,אלא
אם תישלח הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העירייה לפחות  60ימים מראש.
השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות יחולו על הספק בלבד.
אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי העירייה והבאים מטעמם .הוויתור לא יחול כלפי
אדם שביצע נזק בזדון.
אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י
האמור לעיל.
בכבוד רב,

_____

___________

תאריך

רשימת הפוליסות:
צד שלישי
אחריות מעביד
אחריות מקצועית

שם החותם

מתאריך

____________
תפקיד החותם

עד תאריך

__________________
חתימת וחותמת המבטח

פוליסה מס'

פרטי סוכן הביטוח:

שם _________________; כתובת _______________; טלפון _______________

אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן:

רשימת הפוליסות:
צד שלישי
אחריות מעביד
אחריות מקצועית

מתאריך

עד תאריך

פוליסה מס'

