
 

 

  20101/' מכרז מס

  הכרמללהפעלת חניו� 

  

  /"2ג"נספח 

  11/10' לחוזה להפעלת חניו� מס

  ")חוזה ההפעלה "–להל� (

  

              

   ביטוחי�עריכתאישור על 

  

  לכבוד

  מ"אחוזות החו� בע

  6גרשו� ' רח

  תל אביב

  

  ,.נ.ג.א

  

  .י� אישור עריכת ביטוח! ")החניו� "–להל�  (הכרמל הפעלת חניו�: הנדו�

  

____________________ פ .ח./ז.ת____________________________ בזה כי על פי בקשת אשרי� הננו מ

ערכנו על , 11/10' ובקשר ע� הוראות חוזה מס") החניו�: "להל�  (הכרמלאשר מפעיל את חניו� ") המפעיל: "להל� (

   : להל�ותמפורטהביטוח את פוליסות ה, ש� המפעיל ובקשר להפעלת החניו�

  

  לביטוח אש מורחב____________________ ליסה מספר פו  .א

  .בחצות 30.4.2012  ועד יו� 01.05.2010למש& התקופה מיו� 

, תשתיות, מבני�, המבטח במלוא השווי ובער& כינו� מלא את החניו� על צמודותיו) אש מורחב(רכוש בטוח 

 בבעלותלרבות תכולה גחתו של המפעיל או בהש/ואו באחריותו /בבעלותו ואו רכוש /וכל ציוד ו החניו�תכולת 

ידי  -  עשו עליאו י/ שנעשו ולחניו�שיפו, ותוספת , שיפור, שינוי, וכ� כל תיקו�, החניו� הנמצאת בתחו� המפעיל

, לרבות מבני קופה ומבני� אחרי�, מתקני� מכל מי� וסוג שהוא, ציוד, ריהוט, תכולהוכ� , או עבורו/ והמפעיל

אינסטלציה , מחסומי� חד כיווניי� ומחסומי� אחרי�, מחסומי� חשמליי� ,רשילוט וציוד תפעולי אח

, אדניות, או אופנועי�/מתקני� לחניית אופניי� ו, צנרת מי� וכיבוי אש, עמודי חשמל ותאורה, חשמלית

הסיכוני�  אובד� או נזק עקב כנגד, צמחיה ומערכת השקיה כולל מערכת בקרת השקיה וקוצבי מי�

, רעידת אדמה, התפוצצות, ברק, עש�, אשלרבות , ח אש מורחב ומבלי גרוע מכלליות האמורהמקובלי� בביטו

נזקי נוזלי� , שיטפו�, סופה, סערה , נזק בזדו�, )למעט נזקי טרור(השבתה , שביתות, פרעות, מהומות

 וכ� נזקי  כלי טיספגיעה על ידי, פגיעה על ידי כלי רכב, ")אימפקט("פגיעה תאונתית , והתבקעות צינורות

  . ושודפריצה

  



- 2 -  
  

 

או /כלפי אחוזות החו� ו) שיבוב( תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלו� כולל, כאמורהבטוח   

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות ,  בגי� נזק שנגר� על יד�או כל הבאי� מטעמ�/עיריית תל אביב ו

  .זדו�התחלו� לא יחול לטובת אד�  שגר� לנזק מתו& כוונת 

  

  .לביטוח אובד� הכנסות____________________  פוליסה מספר   .ב

  . בחצות30.4.2012  ועד יו� 01.05.2010למש& התקופה מיו� 

אש מורחב לעיל עקב הסיכוני� ' ביטוח אובד� הכנסות והוצאות ניהול בשל נזק שנגר� המפורט בסעי� א  

  . חודשי�12תקופת שיפוי של וזאת למש& , ביטוח אש מורחב לעיל' כאמור בסעי� א

    

או /כלפי אחוזות החו� ו) שיבוב( תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלו� כולל, כאמורהבטוח   

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות ,  בגי� נזק שנגר� על יד�או כל הבאי� מטעמ�/עיריית תל אביב ו

  .וונת זדו�התחלו� לא יחול לטובת אד�  שגר� לנזק מתו& כ

  

  .אחריות כלפי צד שלישי____________________  פוליסה מספר   .ג

  . בחצות30.4.2012  ועד יו� 01.05.2010למש& התקופה מיו� 

של כל מעשה באו שלוחיו על פי כל די� /או עובדיו ו/המבטח את חבות המפעיל וטוח אחריות כלפי צד שלישי יב

או לרכושו של כל אד� /פגיעה או נזק לגופו ו, אשר גרמו לאובד�, יו�או מחדל רשלני בתקופת ההפעלה של החנ

, אחוזות החו�מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק ללרבות נזק תוצאתי ו, אגו� שהוכל או /ו

 מיליו�:  במילי� ( $ 1,000,000  שלס&ב אחריות ות בגבולולכל הבאי� מטעמ� ה�לעובדי, עיריית תל אביב

  .ביטוח שנתיתמצטבר לתקופת בלתובע ו, לאירוע) ב"של ארהדולר 

  

מכשירי , בהלה, התפוצצות, אש : -ביטוח זה לא אינו כפו� לכל הגבלה בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ

, חבות המפעיל בגי� וכלפי קבלני� וקבלני משנה, פריקה וטעינה של כלי רכב, או מעליות/מנופי� ו, הרמה

הרעלה וכל דבר מזיק , )למעט נזקי טרור(שביתה והשבתה , פרעות, מהומות, גומי�מתקני� סניטאריי� פ

נזק בקשר ע� , )מי� או קרקע(זיהו� תאונתי , במאכל או משקה הנית� על ידי המפעיל בחניו� ובסביבתו

שימוש בכלי נשק המוחזק , )כולל מחסומי� חשמליי� ומחסומי� חד כיווניי�(מחסומי� ושערי� מכל סוג 

חבות בגי� נזק גו� עקב שימוש ברכב שאי� חובה על פי , נזק רכוש שנגר� על ידי רכבחבות בגי� , שיו� כחוקברי

למקרה  $ 250,000מוגבל עד לס& , ד"למעט חבות המכוסה על פי חוק הפלת, די� לבטחו בביטוח חובה

וכ� תביעות ) מעבר לגבולות האחריות המקובלי� בפוליסת רכב סטנדרטית(, ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית

   ). חייב לשל� בגינ� דמי ביטוח לאומישהמפעיללמעט לגבי עובדי� (תחלו� מצד המוסד לביטוח לאומי 

  

בפוליסה צוי� במפורש כי החריג לאחריות מקצועית לא יחול על נזק לכלי רכב ורכוש אחר הנמצא בחניו� וכמו 

או בהשגחתו של המפעיל אינו חל על כלי רכב ורכוש אחר /או בשליטתו ו/ריג לנזק לרכוש בפיקוחו וכ� הח

  .הנמצא בחניו�

  

ייחשב לצור& ביטוח זה כרכוש צד או עיריית תל אביב /אחוזות החו� וי רכוש כבמפורש פוליסת הביטוח צוי� ב

  .שלישי
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שאינו עובד ישיר של , קשר ע� ההפעלה של החניו�כמו כ� צוי� בפוליסה כי כל המועסק על ידי המפעיל ב

ייחשב כצד , או לתקנות/המפעיל ואשר בגינו אי� המפעיל חייב בתשלו� דמי ביטוח לאומי בהתא� לחוקי� ו

  .שלישי על פי פוליסה זו

  

ו� או לאחוזות הח/מוצהר ומוסכ� בזה כי לא יהיה בפוליסה זו כדי לשלול מת� כיסוי ביטוחי על פיה למפעיל ו

  .או לעיריית תל אביב במקרה של גניבת רכב מהחניו�/ו

  

  שעלולה להיות מוטלת על מי מה�או עיריית תל אביב בגי� אחריות/ורחב לשפות את אחוזות החו� וההבטוח 

או מי מטעמ� בי� א� /או חוכרי� וכ� בגי� אחריות העלולה להיות מוטלת עליה� ו/או מנהלי� ו/� וכבעלי

, או מחדל רשלני של המפעיל ומי מטעמו/� א� אחריות שילוחית על מי מה� בגי� מעשה ואחריות ישירה ובי

  .וזאת בכפו� לסעי� אחריות צולבת לפיו יחשב הבטוח כאילו נער& בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

  

  .חבות מעבידי�____________________  פוליסה מספר   .ד

  . בחצות30.4.2012  ועד יו� 01.05.2010למש& התקופה מיו� 

מטעמו או /המועסקי� על ידו והעובדי� כלפי כל על פי די� חבות המפעיל המבטח את  מעבידי� חבותבטוח 

או /בגי� מוות ו, קבלני משנה ועובדיה�, לרבות קבלני� על פי הסכ� זה או בעקיפי� בקשר ע� הפעלת החניו�/ו

או עקב עבודת� בקשר ע� הפעלת / מה� תו& כדי ואו מחלה מקצועית העלולי� להיגר� למי/פגיעה גופנית ו

  . שנתיתבמצטבר לתקופת ביטוחלאירוע ו $ 5,000,000 ס& שלב אחריות ותבגבול, החניו� על פי הסכ� זה

  

חבות המפעיל בגי� וכלפי , שעות עבודה ומנוחה, ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובה

, שעות עבודה ומנוחה, )למעט נזקי טרור(שביתה והשבתה , פרעות, מהומות, דיה�קבלני משנה ועוב, קבלני�

  . ורעלי� וכ� בדבר העסקת נוער המועסקי� על פי החוקתפיתיונו

  

הכיסוי על פי פרק זה הורחב לכסות את אחריותו האישית של כל אד� המועסק על ידי המפעיל בגי� מקרה 

  .ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו

  

לעניי� קרות , או הבאי� מטעמ� היה וייטע�/או עיריית תל אביב ו/ זה הורחב לשפות את אחוזות החו� וביטוח

כי מי מה�  נושא בחובות מעביד כלשה� כלפי מי מהעובדי� , או מחלה מקצועית כלשהי/תאונת עבודה ו

  .  ידואו לעניי� חבות המפעיל כלפי מי מהעובדי� המועסקי� על/המועסקי� על ידי המפעיל ו

  

או עיריית תל אביב /אחוזות החו� ול קודמי� לכל ביטוח הנער& על ידי ”הננו מאשרי� בזאת כי הביטוחי� הנ

 או עיריית תל אביב/אחוזות החו� ווכי אנו מוותרי� על כל דרישה או טענה בדבר שיתו� ביטוחי ) בא� ייער&(

  .1981 -א "תשמ'וח ה לחוק חוזה ביט59לרבות כל טענה או זכות המפורטי�  בסעי� 

  

נשוא  ההפעלהבמש& תקופת , ל לא יצומצמו וג� או לא יבוטלו”הננו מאשרי� בזאת כי הביטוחי� הנ, כמו כ�

 יו� מראש וכי לא יהיה תוק� 60חוזות החו� הודעה כתובה בדואר רשו� אלההסכ� שבנדו� אלא א� תימסר 

א� לא נמסרה הודעה כאמור ובטר� חלו� ית תל אביב או עירי/אחוזות החו� ואו ביטול  שכאלו לגבי /לצמצו� ו

  . הימי� ממסירת ההודעה60
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או /או כל הבא בשמו ו/ והמפעילת הביטוח על ידי ותנאי פוליסמ ה בתו� לב של תנאי הפרהננו מאשרי� כי 

 .או עיריית תל אביב על פי ביטוחי� אלו/אחוזות החו� ומטעמו לא תפגע בזכויות 

  

י� כי ידוע לנו שהאחריות לתשלו� פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על המפעיל כמו כ� הננו מאשר  

  .או עיריית תל אביב/ובכל מקרה לא על אחוזות החו� ו, בלבד

  

  .אישור זה כפו� לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיה� עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל

  

  בכבוד  רב

  

_______________              _____________________  

  תארי& החתימה                  חברת הביטוח

  

  

  


