* אישור ביטוח
לכב'
 .1עיריית ראש העין וגופיה (להלן" :הרשות""/המזמין""/המבוטח השני")
 .2שם מלא ...........................................................ח.פ/.מ.ז................................... .
(להלן" :העמותה""/המדריך""/המפעיל""/הספק""/הקבלן /המבוטח (הראשי)")
מאת :שם חברת הביטוח _________________________ סניף/מח'______
א/.ג.נ,.
הנדון :נספח אישור על קיום ביטוחים (להלן" :האישור")
סימוכין :הסכמכם להפעלת מועדון ועמותת טניס שדה (להלן" :השרות""/נשוא הביטוח")
הרינו לאשר כי ערכנו ביטוחים לנשוא הביטוח לתקופת הביטוח מ _________ -עד __________ ,כדלהלן:
 .1ביטוח רכוש "אש מורחב" בערך כינון לציוד המשמש לנשוא הביטוח.
 .2ביטוחי חבויות ,שלגביהם בתחילת תקופת הביטוח השנתית לא יפחתו מסכומי גבולות אחריות למקרה
ובמצטבר ,בשווי השקלי לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי הביטוח ,או בסכום ב  ,₪כנקובים להלן:
לביטוח אחריות חוקית כלפי הצבור צד ג' גוף ורכוש על פי דין :שמונה מיליון  ,₪וכן בגין:
2.1
א) מעשה ו/או מחדל כולל עקב פעולה מקצועית רשלנית והחריג בפוליסה לא יחול לענין זה עד
למיליון ( ₪כהרחבה או כביטוח נפרד על בסיס הגשה – סמן את המתאים);
ב) משתתפי הפעילות ייחשבו צד ג' גם זה כלפי זה.
ג) שיפוי למזמין ומי מטעמו כמבוטח נוסף בגין אחריות למעשי ו/או מחדלי המבוטח ומי מטעמו.
לביטוח חבות מעבידים (במידה שמועסקים עובדים) :חמישה עשר מיליון  ₪לחבותו החוקית של המעסיק
2.2
בגין מוות ,פגיעה גופנית או מחלה של כל מועסק ,וכן ישפה את המזמין היה שנטען לעניין קרות תאונת
עבודה כי נושא בחובת מעביד כלשהי.
הרחבות ותנאים מיוחדים :מוצהר ומוסכם כי לענין נשוא הביטוח בלבד ,היקף הביטוחים שערכנו למבוטח לא יפול
מתנאי "ביט" התקף בתחילת מועד הביטוח ,וכי נכללו/יחולו התנאים והסעיפים כדלהלן:
 )1ביטוחי החבות לעיל כפופים לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח
בנפרד .ויתרנו ללא הדדיות על זכות השיבוב/התביעה  -למעט נגד מזיק בזדון  -נגדכם ומי מטעמכם ,ומבטחיכם.
 )2לא יהא תוקף לביטול או צמצום כיסוי ,אלא לאחר שנמסור לכם התרעה  30יום מראש בדואר רשום.
 )3זכויותיכם לא תפגענה מחמת :א) רשלנות רבתי; ב) פגם בהיתר/ברשיון עסק כעילה בלעדית; ג) אחריות מבוטח
אחר ל :הודעת מקרה ביטוח במועד ו/או לאי קיום תנאי פוליסה בתום לב; וכן לדמי ביטוח ולהשתתפויות
עצמיות (במידה שיחולו) ,ואלה לא יחולו עליכם.
 )4הביטוחים הינם בחזקת "ביטוח ראשוני ( ,"(Primaryללא זכות השתתפות או תביעה ממבטחיכם לשאת בנטל
החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח ,תשמ"א –  1981ואנו מוותרים על טענת שיתוף או ביטוח כפל.
 )5התנאים האמורים לעיל באים להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא לגרוע מהם.
 )6במקרה של סתירה או אי-התאמה בין האמור באישור לבין התנאים שבפוליסות יחייבו התנאים שלטובתכם.
בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ האמור באישור זה.
ולראיה באנו על החתום:
שם חתם/מו"ח מטעם חברת הביטוח____________ :חתימה _________ תאריך _____
חותמת מקורית של חברת הביטוח

* אישור ביטוח זה ימלא את תנאי החוזה לאחר חתימת חברת הביטוח ובקרת יועץ הביטוח ,ד"ר מיכאל מירון

