
 ביטוח הוראות 

לערוך ולקיים, על   מבקשה  עלעל פי הסכם זה או על פי כל דין,    מבקש לגרוע מאחריות ה  מבלי .1

למשך  מבקשן החשבו עוד אחריות התקופת    כל,  וכל  את הביטוחים    ,קיימת  מבקשההסכם 

והמהווה חלק   ,__כנספח    זה  כתב התחייבותלבאישור עריכת הביטוח המצורף  המפורטים  

העניין(, אצל חברת   לפי,  עריכת הביטוח"  אישור"ו  "מבקשה  ביטוחי"בלתי נפרד ממנו )להלן:  

 ביטוח מורשית כדין בישראל. 

מצד    ללא .2 דרישה  בכל  לידי    מבקשה  על,  העירייהצורך  תחילת  העירייהלהמציא  לפני  מתן , 

התמורה, את אישור עריכת או לכל תשלום על חשבון  התקשרות  וכתנאי מוקדם להשירותים  

 . מבקשה הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטח

ה שמבטח  פעם  החברהיודיע    מבקשבכל  או  הלעירייה  מביטוחי  מי  כי  להיות   מבקש,  עומד 

לערוך   מבקשמבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על ה

ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי    את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת

 לרעה בביטוח כאמור. 

 ,הינם בבחינת דרישה מזערית  מבקשכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי ה  מובהר .3

ו/או   כתב ההתחייבותלפי    מבקשהלגרוע מכל התחייבות של  , שאין בה כדי  מבקשהמוטלת על ה

  ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,  מבקשואין בה כדי לשחרר את העל פי כל דין,  

תהיה    מבקשול כלפי  לא  טענה  מטעם  העירייה  כל  מי  הקשור    , העירייהאו   לגבולות בכל 

 האחריות כאמור.

המבקש שיומצא על ידי    ,הביטוחעריכת  לבדוק את אישור    לעירייה תהא הזכות, אך לא החובה, .4

על מנת להתאים   ושיידרש, התאמה או הרחבה,  קוןתי  ,לבצע כל שינוי  ועל המבקשכאמור לעיל,  

 . המבקש על פי הסכם זה להתחייבויותאת ביטוחי המבקש 

אינן   , לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל  העירייה  זכויות  מוצהר ומוסכם כי   .5

, מבקשביטוחי הכל אחריות שהיא לגבי  או  כל חובה    מהמי מטעאו על    העירייהמטילות על  

המוטלת על    ,טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא

דרש עריכת שינויים כמפורט וזאת בין אם    או על פי כל דין,זה  כתב התחייבות  על פי    מבקשה

 .אוובין אם לאת אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו, בין אם בדק לעיל 

אובדן או   לכלמאחריות    העירייה ו/או העירייהואת הבאים מטעם    העירייהפוטר את    מבקשה .6

ו/או העירייה  לחצרי    מבקשאו מי מטעם ה  מבקשלרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי הנזק  

נזכרים  הדרישה או תביעה כלפי    ,כל טענה  מבקשולא תהיה להמשמש לצורך מתן השירותים,  

 פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. בגין אובדן ו/או נזק כאמור.לעיל 

על   .7 על  לערוך  מבקשהבנוסף,  פגיעה   את הביטוחים הבאים: ביטוח חובה כנדרש  פי דין בגין 

גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב 

 ביטוח במתכונת "כל הסיכונים"ביטוח מקיף לכלי הרכב ו  ,₪ בגין נזק אחד  400,000עד לסך  

 לעניין ציוד מכני הנדסי.

המפורטים )למעט צד ג'(  שלא לערוך את ביטוחי הרכוש  הזכות,    מבקשל על אף האמור לעיל,  

  ים הביטוחכו  כאילו נער  ,יחוללעיל    6סעיף  בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט ב 

 ם.  במלוא

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים שייערך על ידי המבקש,    ,כל ביטוח רכוש נוסף או משליםב .8

על זכות התחלוף   ויתורוה  ו/או החברה וכלפי הבאים מטעמן;על זכות התחלוף כלפי העירייה  

 שגרם לנזק בזדון.  ,כאמור לא יחול לטובת אדם


