נספח ג'  -נספח ביטוח
ביטוח עבודות קבלניות (המזמין)
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין ,ומבלי שהמזמין נוטל אחריות כלשהי
.1
כלפי הקבלן ,המזמין יערוך פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך (להלן" :ביטוח עבודות
קבלניות") מפני אבדן ,נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא הסכם זה .בכפוף
לתנאים ,סייגים ,גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בביטוח העבודות
הקבלניות ,יכלול ביטוח העבודות הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן:
פרק ( - )1נזק רכוש :אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות במשך
א.
תקופת הביטוח.
פרק ( - )2אחריות כלפי צד ג' :חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש
ב.
שייגרמו במשך תקופת הביצוע
פרק ( - )3אחריות מעבידים :חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית הנגרמת באתר במשך
ג.
תקופת הביצוע ,תוך כדי ועקב ביצוע העבודות
כמו כן ,רשאי המזמין לערוך פוליסת חבות כנגד סיכוני זיהום סביבתי בגבול אחריות לפי שיקול דעתו
הבלעדי .במידה ויבחר לרכוש פוליסה כאמור ,יכלול את הקבלן כמבוטח נוסף בכפוף לתשלום חלקו
היחסי בביטוח כמפורט בסעיף  3להלן.
שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות ו/או בביטוח סיכוני הזיהום הסביבתי כאמור בסעיף  1לעיל
.2
יכלול גם את הקבלן ועל הקבלן להשתתף בדמי הביטוח של ביטוח זה.
השתתפות הקבלן תהיה על ידי ניכוי משכר ההסכם ,של סכום שאינו יעלה על  3.75( 0. 375%פרומיל)
לעניין פוליסת עבודות קבלניות ובנוסף סכום שאינו יעלה על  8( 0.8%פרומיל) בקשר עם ביטוח סיכוני
זיהום סביבתי ,והכל משווי העבודות הקבלניות המובטחות .לעניין סעיף זה הגדר "שווי העבודות
המובטחות" הינו שווי תמורת ההסכם כולו בגין ביצוע העבודות והשירותים כולם כמוגדר בהסכם
(לרבות חפירה והובלה) .הניכוי יבוצע מכל חשבון חלקי או אחר שיוגש למזמין על ידי הקבלן .המזמין
שומר לעצמו את הזכות להגדיל את שיעור ההשתתפות שידרוש מהקבלן מעבר לשיעור האמור ,באופן
יחסי ,בשל שינויים העשויים לחול בגובה הפרמיה שתשולם על ידי המזמין ,עקב הגדלת היקף
העבודות ו/או הארכת תקופת הביטוח מעבר לצפוי.
בכפוף למילוי כל התחייבויות הקבלן על פי ההסכם ,בקרות מקרה ביטוח המבוטח על פי פרק ( )1של
.3
ביטוח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא הסכם זה ,על המזמין להעביר לקבלן כספים מתוך תגמולי
הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת המבטח (אם יתקבלו) בגין הנזק שנגרם לקבלן עד לסכום הדרוש
לשם קימום האובדן או הנזק לעבודות המבוצעות על ידי הקבלן.
לדרישת הקבלן ,תועבר פוליסות ביטוח העבודות הקבלניות לעיון הקבלן ,ועל הקבלן ללמוד את תוכן
.4
ביטוח העבודות הקבלניות על כל תנאיו ,טרם תחילת ביצוע העבודות הקבלניות ,כן יוכל הקבלן לקבל
עותק של הפוליסות הנוספות שירכשו כאמור ,במידה וירכשו
בנוסף ,על הקבלן ללמוד את כל פרטי הסקר החיתומי שייערך עבור חברת הביטוח ,למלא אחר
המלצות הסקר ולנקוט בכל המיגונים ובנהלים המצוינים בו .מוצהר בזאת על ידי הקבלן כי קיום
תנאי והמלצות הסקר החיתומי כאמור מהווה תנאי לזכויות הקבלן והמזמין על פי פוליסת ביטוח
העבודות הקבלניות ,ועל הקבלן לשפות את המזמין בגין הפרת דרישה זו.
לקבלן לא תהיה כל טענה ,תביעה או דרישה מכל מין או סוג שהוא באשר לתוכן או היקף ביטוח
.5
העבודות הקבלניות.
על הקבלן להודיע למזמין ולמבטח מיד על כל אירוע העשוי להוות עילה לתביעה על פי ביטוח העבודות
.6
הקבלניות ,וכן לשתף פעולה עם המזמין ככל הנדרש לשם מימוש תביעת ביטוח במסגרת ביטוח
העבודות הקבלניות כאמור.
על הקבלן חלה האחריות כלפי המזמין ו/או מי מטעם המזמין בגין כל תגמולי ביטוח שנמנעו עקב
.7
הפרה של תנאי הפוליסה על ידי הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן לרבות אי דיווח על ידי הקבלן ו/או מי
מטעמו כאמור לעיל .למזמין הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למזמין הפרה
כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
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למען הסר ספק ,מוסכם בזאת במפורש כי ,תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח
לא ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין לרבות,
במקרה שהבי טוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי
הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר .בכל מקרה לקבלן לא תהא שום
טענה ו/או תביעה כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין לגבי גובה תגמולי הביטוח (אם יהיו).
למזמין הזכות לניהול מו"מ מול המבטח בביטוח העבודות הקבלניות (אלא אם המזמין הורה אחרת)
וכן תהא הזכות הבלעדית לקבלת שיפוי על פי ביטוח העבודות בגין אובדן או נזק לעבודה .שיקם
הקבלן את האובדן או הנזק והציג בפני המזמין תעודה חתומה על ידי המפקח או מנהל העבודות כי
הנזק שוקם לשביעות רצונם ,אזי יעמיד המזמין את הסכומים שקיבל מאת המבטח בגין אותו נזק
לרשות הקבלן.
בהתקשרות הקבלן עם קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעם הקבלן ,על הקבלן לוודא כי לא תיכלל
הוראה על פיה הקבלן מוותר (בשם הקבלן ,בשם המזמין ,או בשם המבטח שיערוך פוליסת ביטוח
העבודות הקבלניות) על זכות חזרה ,שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלנים או פוטר אותם מאחריותם על
פי דין ו/או הסכם .מובהר כי אי ויתור על זכויות כאמור ,מהווה תנאי לזכויות הקבלן והמזמין על פי
פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות ,ועל הקבלן יהיה לשפות את המזמין ,בגין הפרת דרישה זו.
למזמין נשמרת הזכות לבצע שינויים בביטוח העבודות הקבלניות או לבטלו ללא צורך באישור הקבלן,
אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן לקבלן ,יובא לידיעת הקבלן בכתב בתוך
זמן סביר קודם ביצועו.
למזמין שמורה הזכות להורות לקבלן ,בהתראה של ( 15חמישה עשר) ימים מראש כי על הקבלן ,
לערוך ביטוח עצמאי ונפרד בפוליסה שתבוא כתחליף לביטוח העבודות הקבלניות ,אשר תכסה את
הסיכונים שבוטחו בביטוח עבודות קבלניות ("הביטוח העצמאי") .במקרה כזה ,לא תחול על הקבלן
החובה להעביר למזמין את סכום הניכוי כאמור בסעיף  2לעיל ,וסעיפי חוזה זה יחולו על הביטוח
העצמאי בהתאמה הנדרשת.

ביטוחי הקבלן
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי הסכם זה או על פי כל דין ,על הקבלן לבצע ולקיים אצל חברת
.12
ביטוח מורשית בישראל ובעלת מוניטין ,למשך תוקפו של הסכם זה לרבות תקופת האחריות ובדק
ו/או למשך כל תקופה נוספת בה עשוי להימצא אחראי על פי דין [ולעניין ביטוח אחריות מקצועית
וחבות המוצר ,למשך שבע ( )7שנים נוספות] על חשבון הקבלן את הביטוחים המפורטים להלן וכן את
הביטוחים המפורטים באישור עריכת ביטוחי הקבלן לפי הנוסח המצורף להסכם זה כנספח ד'
והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן בהתאמה" :אישור ביטוחי הקבלן" או "ביטוחי הקבלן):
א .ביטוח חובה כנדרש על-פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב ,וכן ביטוח אחריות בגין
רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  ₪ 400,000בגין נזק אחד.
לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של
 ₪ 400,000כאילן נערך ביטוח צד ג' כאמור .ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד המזמין או מי
מטעם המזמין ,בגין נזק אשר היה מכוסים לו נערך ביטוח כאמור ,על הקבלן לשפות המפורטים
לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.
ב .ביטוח מקיף ,לכל כלי הרכב אשר בבעלות ו/או בשימוש הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת
העבודות .על אף האמור לעיל ,לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף ,כאמור בסעיף זה ,במלואו
או בחלקו ,ובלבד שיחול האמור בסעיף  22להלן;
על הקבלן להמציא לידי המזמין ,לא יאוחר מ( 7-שבעה) ימים מיום החתימה על הסכם זה ,ובכל
.13
מקרה טרם כניסת הקבלן לאתר העבודה ,את אישור ביטוחי הקבלן חתום על ידי המבטח .לא יאוחר
ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן ,על הקבלן להפקיד בידי המזמין את אישור ביטוחי הקבלן בגין
הארכת תוקפו לתקופה נוספת ,וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם (או למשך תקופה
נוספת כמפורט בסעיף  12לעיל).
ביטוחי הרכוש של הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף כלפי המזמין
.14
ו/או מי מטעם המזמין ,המפקח ,למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
ביטוחים – הוראות כלליות
למען הסר ספק ,מודגש במפורש כי על הקבלן לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות
.15
העצמית הנקובים בפוליסות הביטוח לרבות פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות .סכומים אלה יהיו
נתונים לקיזוז על ידי המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.
חתימה וחותמת._____________ :
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על הקבלן לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי נספח הביטוח כאמור ,להאריך את פוליסות
הביטוח כמתחייב לפי נספח זה ,מדי פעם בפעם לפי הצורך ,כך שתהיינה תקפות עד למועד תשלום
חשבון סופי וכן תהיינה תקפות במהלך כל תקופת התחזוקה ,תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן
הקבועה בהסכם (או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף  12לעיל).
מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ,בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר
התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או לצמצם את אחריות הקבלן על-פי
הסכם זה או על-פי כל דין.
בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישורי הביטוח ו/או בהעתקי ביטוחי הקבלן לבין האמור
בהסכם זה ,על הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
מוסכם בזאת ,כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה ,לרבות אישור עריכת הביטוח הנה
בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ,שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא חבותו לפי הסכם זה
ו/או לפי הדין .לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעם המזמין בכל הקשור
לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על
ידי הקבלן.
ככל שלדעת הקבלן קיים צורך ,להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות ו/או היקף ביטוחי
הקבלן ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים ,על הקבלן לערוך את הביטוח הנוסף ו/או
המשלים כאמור ,על חשבון הקבלן .בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על ידי הקבלן ,ייכלל
סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף כלפי המזמין ו/או מי מטעם המזמין ,המפקח,
למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
על הקבלן לגרום לכך כי הוראות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלי ,עובדי וקבלני המשנה של
הקבלן.
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לענין הסבת ההסכם ,במידה ויועסקו על ידי הקבלן
קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה ,על הקבלן לוודא כתנאי לתחילת העסקתם ,כי הינם
אוחזים בביטוחים המפורטים בנספח זה ,בשינויים המחוייבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות,
וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הקבלן או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח זה.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי המזמין ביחס לביצוע העבודות על
פי הסכם זה לרבות עבודות שיבוצעו על ידי קבלן משנה.
על הקבלן והבאים מטעם הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה,
אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ובמיוחד לקיים
סדרי עבודה לעבודות בחום .בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,מתחייב הקבלן
למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים,
תקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל
עובדיו ,שליחיו יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים
הנ"ל.
הקבלן פוטר במפורש את המזמין ,המפקח ,ואת כל הבאים מטעמם וכן את כל הקבלנים הקשורים
לביצוע העבודות (ובלבד שבהסכמיהם נכלל פטור מקביל לטובת הקבלן) ,מכל אחריות לאבדן או לנזק
אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהוא המובא על ידי הקבלן ו/או מטעמו (לרבות כלי רכב כלים ומנופים)
לאתר העבודות וכן לנזק אשר הקבלן זכאי לשיפוי בגינו ע"פ ביטוח רכוש שהינו עורך ,או שהיה זכאי
לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח ,ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי
מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור ,אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
מובהר בזאת כי לקבלן הזכות שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיפים  3-4לאישור עריכת
הביטוח ,במלואם או בחלקם ,אך הפטור המפורט בסעיף זה יחול כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו.
נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם .על אף האמור לעיל ,אי
המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו  10יום ממועד בקשת המזמין
בכתב להמצאת אישור כאמור.

חתימה וחותמת._____________ :

4
נספח ד' –
אישור ביטוחי הקבלן
תאריך :

|

|

לכבוד
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ו/או חברת האם ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או מדינת
ישראל
(להלן ביחד ולחוד" :המזמין")
א.ג.נ,.
הנדון :הננו מאשרים כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להן ע"ש ___________________ (להלן:
"הקבלן") בקשר עם ביצוע עבודות ___________________________ ,לרבות כל עבודה נלווית
כמפורט בהסכם ביניכם לקבלן (להלן" :העבודות") וזאת החל מיום _______________ ועד יום
_______________ (להלן" :תקופת הביטוח"):
 .1ביטוח אחריות מקצועית המבטח חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח
בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי של הקבלן ו/או עובדי הקבלן ו/או של כל מי מהבאים מטעם הקבלן בכל הקשור בעבודות,
בגבול אחריות בסך ( ₪ 2,000,000שני מיליון שקלים חדשים) למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח .הביטוח לא כולל
הגבלה בדבר אובדן השימוש ועיכוב עקב מקרה וכן כולל הרחבה לכיסוי אי יושר עובדים .הביטוח מורחב לשפות את
המזמין ו/או המפקח בגין חבות אשר תוטל ע ל מי מהם עקב מעשה או מחדל של הקבלן או של מי מהבאים מטעם הקבלן
וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין .הביטוח כולל תקופת גילוי של  6חודשים לאחר תום תוקף הביטוח,
בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה .הביטוח כאמור יכלול
תאריך למפרע שאינו לפני _______________.
 .2ביטוח "אש מורחב" על בסיס ערך כינון לכיסוי אובדן או נזק ,לרבות גניבה ופריצה לכל רכוש ,ציוד ומתקנים מכל סוג
שהוא שהובאו על ידי הקבלן או מטעם הקבלן לאתר העבודות.
 .3ביטוח "ציוד מכני הנדסי" לציוד ההנדסי המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לאתר העבודות ,על בסיס "כל
הסיכונים" כולל פריצה ,שוד ,רעידת אדמה ,סיכוני טבע ונזק בזדון במלוא ערך כינון .הביטוח כולל כיסוי לצד שלישי
בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של  ₪ 750,000בגין כל כלי הנדסי כבד ,המורחב לשפות את המזמין בגין
אחריות המזמין למעשי ומחדלי הקבלן ,בכפוף לסעיף "אחריות צולבת.
כללי
א .הביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין ובלבד שהוויתור על
זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
ב .על הקבלן האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח
המפורטות לעיל.
ג .הביטוחים המפורטים לעיל קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ו/או המפקח וכי אנו מוותרים על כל
דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחים אלו.
ד .אנו מאשרים ,כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח מבלי שניתנה לכם
הודעה על כך בדואר רשום 60 ,יום מראש.
ה .אי קיום בתום לב החובות המוטלות על המבוטח לא יפגע בזכויות המזמין לקבלת שיפוי על פי הפוליסות.
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה,
ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
(חתימת
המבטח)

(חותמת המבטח)

חתימה וחותמת._____________ :

(שם החותם)

(תפקיד
החותם)

