
 

 מח' רישוי עסקים
 30-4600304פקס:  30-4600379טל: 

 0302דצמבר   

 178174סימוכין: 

 לכבוד
 מח' רישוי עסקים

 הםמקומית ש מועצה
 

 אישור תקפות ביטוחים בגין קיום אירועיםהנדון: 

 

 
______ חברה לביטוח בע"מ מאשרים כי ערכנו את _____________________ הננו

 הביטוחים כדלהלן:
 

 _____________שם המבוטח:_____________________________________
 

 "אש מורחב" –ביטוח רכוש 
 

ומוצגים הנמצא בבעלותו  כל תכולה שהיאביטוח אש מורחב לרכוש המבוטח כולל ציוד, 
 ו/או שיש לו זיקה ו/או התחייבות לשפות בגינו.

 , פריצה ושוד. טבעהכיסוי הביטוחי כולל, אך לא בלבד רעידת אדמה ונזקי 
 

 סכום הביטוח__________________________________________________
 

 ____________________ ועד________________________ -הביטוח מתקופת 
 

 פוליסה מס' ____________________________________________________
 

 ביטוח צד שלישי
 

 $ לאירוע ולתקופת הביטוח.0,333,333ביטוח צד שלישי גבול אחריות מזערי 
 הגדרת דין: חוקי מדינת ישראל.

 
 __________________ ועד__________________________ -תקופת הביטוח מ

 
 פוליסה מס' ____________________________________________________

 
 ביטוח חבות מעבידים

 
 $ לאירוע ולתקופת הביטוח.0,333,333ביטוח אחריות מזערי: 

 0493 –הגדרת דין: פקודת נזיקין )נוסח חדש( וחוב אחריות למוצרים פגומים תש"מ 
 

 ____________________ ועד________________________ -תקופת הביטוח מ
 

 פוליסה מס' ____________________________________________________
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 תנאים כללים
 

מקומית שהם ועובדיה, המועצה המבוטח בביטוחים הנ"ל יורחב לכלול את שם ה .0
"המועצה"( -רונית לתרבות חוגים וספורט )חמש( )להלן ביחדיו/או את החברה הע

בגין אחריות למעשה או מחדל, כאילו נערכו ביטוחי מועצה מקומית שהם בנפרד, 
אולם לא יהא בכך בכדי להטיל על מועצה מקומית שהם, כל חבות בקשר עם 

 תשלומי הפרמיה על פי תנאי הפוליסות.

 לבת.ביטוח החבויות יכלול סעיף אחריות צו .0

הפוליסות יכללו הוראה בדבר ויתור על שיתוף ביטוח מועצה מקומית שהם בגין  .0
 נזק המכוסה בביטוחים הנ"ל.

הפוליסות כוללות סעיף מפורש לפיו אין לבטלן והכיסוי על פיהן לא יצומצם אלא  .9
יום מראש ובכתב לפני  73אם כן נמסרה על כך למועצה מקומית שהם הודעה של 

 הביטול או הצמצום בפוליסות הנ"ל.היכנסו לתוקף של 

הכיסויים הנ"ל כפופים לתנאי הפוליסות המקוריות שמפורטות לעיל ובכל מקרה  .2
 אי התאמה או סתירה יגבר ויקבע האמור באישור זה.של 

 בוטלה זכות השיבוב כלפי מועצה מקומית שהם וכל מי מטעמה. .7

ולמילוי כל הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות, ההשתתפויות העצמיות  .6
 על המבוטח לפי תנאי הפוליסות. ותהחובות המוטל

בטלים ומבוטלים כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי הרמה, טעינה  .9
ופריקה של כלי רכב, אש, התפוצצות, אדים, שיטפון, בהלה, הרעלה או גוף זר 

נוער  במזון או במשקה, זיהום פתאומי, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות
 המועסק כחוק, בעלי חיים אופניים ורכוש של מועצה מקומית שהם.

 

 

 

 תאריך: _____________________חתימה: _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 מח' רישוי עסקים
 30-4600304פקס:  30-4600379טל: 

 דצמברו"תשע כסלו ד"כ 
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 178174סימוכין: 

 לכבוד
 מח' רישוי עסקים
 הםמועצה מקומית ש

 

 אישור תקפות ביטוחים בגין קיום אירועיםהנדון: 

 

 
__________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים כי ערכנו את _________________ הננו

 הביטוחים כדלהלן:
 

 המבוטח:__________________________________________________שם 
 

 "אש מורחב" –ביטוח רכוש 
 

ביטוח אש מורחב לרכוש המבוטח כולל ציוד, כל תכולה שהיא ומוצגים הנמצא בבעלותו 
 ו/או שיש לו זיקה ו/או התחייבות לשפות בגינו.

 פריצה ושוד.  הכיסוי הביטוחי כולל, אך לא בלבד רעידת אדמה ונזקי טבע,
 

 סכום הביטוח__________________________________________________
 

 ____________________ ועד________________________ -תקופת הביטוח מ
 

 פוליסה מס' ____________________________________________________
 

 ביטוח צד שלישי
 

 $ לאירוע ולתקופת הביטוח.0,333,333מזערי ביטוח צד שלישי גבול אחריות 
 הגדרת דין: חוקי מדינת ישראל.

 
 ____________________ ועד________________________ -תקופת הביטוח מ

 
 פוליסה מס' ____________________________________________________

 
 ביטוח חבות מעבידים

 
 וע ולתקופת הביטוח.$ לאיר0,333,333ביטוח אחריות מזערי: 

 0493 –הגדרת דין: פקודת נזיקין )נוסח חדש( וחוב אחריות למוצרים פגומים תש"מ 
 

 ____________________ ועד________________________ -תקופת הביטוח מ
 



 

 פוליסה מס' ____________________________________________________
 
 
 
 
 

 תנאים כללים
 

בביטוחים הנ"ל יורחב לכלול את המועצה המקומית שהם ועובדיה, שם המבוטח  .4
"המועצה"( -ו/או את החברה העירונית לתרבות חוגים וספורט )חמש( )להלן ביחד

בגין אחריות למעשה או מחדל, כאילו נערכו ביטוחי מועצה מקומית שהם בנפרד, 
ר עם אולם לא יהא בכך בכדי להטיל על מועצה מקומית שהם, כל חבות בקש

 תשלומי הפרמיה על פי תנאי הפוליסות.

 ביטוח החבויות יכלול סעיף אחריות צולבת. .03

הפוליסות יכללו הוראה בדבר ויתור על שיתוף ביטוח מועצה מקומית שהם בגין  .00
 נזק המכוסה בביטוחים הנ"ל.

הפוליסות כוללות סעיף מפורש לפיו אין לבטלן והכיסוי על פיהן לא יצומצם אלא  .00
יום מראש ובכתב לפני  73ה על כך למועצה מקומית שהם הודעה של אם כן נמסר

 היכנסו לתוקף של הביטול או הצמצום בפוליסות הנ"ל.

הכיסויים הנ"ל כפופים לתנאי הפוליסות המקוריות שמפורטות לעיל ובכל מקרה  .00
 של אי התאמה או סתירה יגבר ויקבע האמור באישור זה.

 מית שהם וכל מי מטעמה.בוטלה זכות השיבוב כלפי מועצה מקו .09

הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות, ההשתתפויות העצמיות ולמילוי כל  .02
 החובות המוטלות על המבוטח לפי תנאי הפוליסות.

בטלים ומבוטלים כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי הרמה, טעינה  .07
ו גוף זר ופריקה של כלי רכב, אש, התפוצצות, אדים, שיטפון, בהלה, הרעלה א

במזון או במשקה, זיהום פתאומי, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער 
 המועסק כחוק, בעלי חיים אופניים ורכוש של מועצה מקומית שהם.

 

 

 

 תאריך: _____________________חתימה: _______________________

 


