
            

 אישור קיום ביטוחים 
 מערכת מצלמות ת והתקנת  אספקנשוא הביטוח: 

הנפקת  תאריך 
 ) DD/MM/YYYY( האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור  תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 האישור מבקש  מעמדמ העסקה אופי מבוטח ה בקש האישורמ

 שם:  
המכללה האקדמית להנדסה  

   (ע"ר) דהאורט בראו 

ומי מטעמה וגופים עירוניים שלובים 

 ("המזמין") 

 : םש

 

או  /.. ו.
 המזמין" "

 

 שירותים  ☒ 

 אספקת מוצרים☒

 

 

 מזמין שירותים ☒

 מוצריםמזמין ☒

 מוסד אקדמיאחר: ☒

 

 ת.ז./ח.פ. 580264877עמותה מס'   ח.פ. 

,כרמיאל,  113ת.ד  51סנונית   : מען 
2161002 

 מען

, 046 ):(בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'פירוט השירותים 
 תשתיות תקשורת  ת והתקנת אספק 101, 089, 098, 049

 60ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור, ביטוח פוליסת שלביטול  או   שינוי  ביטול/שינוי הפוליסה:
 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום

 חתימת המבטח:

 כיסויים 

 סוג הביטוח
  גבולות לפי  חלוקה

 ביטוח  סכומיאחריות או 

מספר 
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורתה 
פוליסהבס 
יס תמליל  
"ביט" או 

 שקול 

גבול האחריות/   תאריך סיום  תאריך תחילה 
 סכום ביטוח

השתתפו 
 עצמית  ת

 בתוקף  נוספים כיסויים

 מטבע  סכום 
 ש"ח

מ סכום 
ט
ב 
 ע 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם  
 לנספח ד' 

מוצרים  רכוש: 
שסופקו בהובלה,  

 פריקה , טעינה, התקנה 

 ,328, 309    ערך כינון     
 

 אח' צולבת,   302    8,000,000     צד ג'
 הרחב שיפוי,   304
 ויתור תחלוף למבקש,   309
 מל"ל,  315
 המבקש מבוטח,    318
 , מבוטח נוסף בגין המבקש 321
 המבקש כצד ג, 322
 "ראשוניות",  328
   , רכוש המבקש צד ג 329

 י חבויות:ביטול סייג
   עובדים;רכוש עליו 

 אחריות מקצועית והמוצר 
 (אלא אם בוטחו בנפרד);

 , רשלנות רבתי

 ויתור תחלוף למבקש,    309    20,000,000     אחריות מעבידים 
 כמעביד,  מבוטח נוסף 319
 "ראשוניות",   328

  אחריות מקצועית
 משולב או בנפרד) ומוצר (

מועד חתימת    
החוזה או תחילת  

  -פעילות בפועל 
 המוקדם 

 אח' צולבת,   302    20,000,000 
 הרחב שיפוי,   304
 ויתור תחלוף למבקש,   309
מבוטח נוסף בגין המבקש,   321
 המבקש כצד ג, 322
פרטיות,   326מרמה,  325
 "ראשוניות",  328עיכוב,  327
 ח',12גילוי  332

 חבויות: יביטול סייג
 סייבר; רשלנות רבתי


