הצעה לביטוח עבודות בנייה ועבודות הנדסה אזרחית
ש! הסוכ:+

תשלו!:

! שרות צ'קי! )דולר  /שקל(
! גביה רגילה  /במזומ) +דולר  /שקל(

מס' הסוכ:+

א .מידע כללי
ש! המציע:

מס' זהות  /חברה

כתובת המציע

מס' טלפו+

תקופת הביטוח המבוקשת
עד יו!

מיו!

ש! מזמי +העבודה

ש! מהנדס היוע7

תקופת תחזוקה
)בחצות(

עד יו!

מיו!

כתובת מזמי +העבודה

טלפו+

טלפו+

כתובת המהנדס והיוע7

ב .תיאור הפרוייקט
.1

תיאור העבודה

.2

כתובת אתר העבודה

מס' חוזה  /מכרז
גוש

)בחצות(

חלקה

.3

פירוט העבודות
מ"ר .מס' קומות
 .סה"כ שטח לבניה
מ"ר .מס' מבני! שיבנו
שטח האתר
מ'.
מ' .מרחק מהמבנה הקרוב ביותר לאתר הבניה
עומק חפירה מירבי
מרחק מהכביש  /מדרכה הקרוב ביותר לאתר

.4

 .מס' מרתפי!

מ' .הא! יבוצעו הריסות  /פיצוצי! ! כ+

! לא

תנאי הקרקע
נא לפרט סוג הקרקע בו מתבצעת העבודה )סלע ,חול ,עומק מי תהו! ,אדמת מילוי(
נא לציי +גובה האתר יחסית לסביבה )על רכס הר ,בואדי וכו'(
נא לציי +מרחק מהי! ,מאג! או ממקווה מי! אחר סמו:

.5

.6

הא! קיימי! בשטח ביצוע העבודה סיכוני אש  /התפוצצות ! כ+
סיכוני הצפה  /שיטפו+

! כ+

! לא

פרט

סיכוני גלישת קרקע

! כ+

! לא

פרט

סיכוני סערה  /סופה

! כ+

! לא

פרט

! לא פרט

הא! ויתרת בהסכ! על זכות :לתבוע פיצויי! בגי +נזק לרכוש המבוטח מצד שלישי כלשהו?
! כ+

! לא

פרט

ג .ניסיו 5ביטוחי קוד3
הא! נגר! ל :נזק בעבודות קבלניות ; ג! א! לא בוטח
הא! היית מבוטח בעבר בפוליסה
לביטוח עבודות קבלניות
! כ+

! לא

! כ+

! לא

הא! הגשת בעבר תביעה כלשהי
לתשלו! פיצויי! לפי פוליסה לביטוח
עבודות קבלניות
! כ+

הא! חברת ביטוח כלשהי )כולל כלל
ו/או מורשיה( סרבה לחדש פוליסה זו

א! כ ,+פרט

ד .פרק א'  7ביטוח הרכוש

! כ+

! לא

! לא

א! כ ,+פרט

הא! חברת ביטוח כלשהי )כולל כלל
ו/או מורשיה( ביטלה ל :פוליסה זו

! כ+

! לא

א! כ ,+פרט

א! כ ,+פרט
הא! הצעת :לקבלת כיסוי לפי
פוליסה לביטוח עבודות קבלניות
נדחתה בעבר

! כ+

! לא

א! כ ,+פרט

הא! קיימת על שמ :פוליסה כלשהי
המבטחת את הרכוש ו/או החבות )או
חלק מה!( בגינ +נדרש הכיסוי על פי
טופס הצעה זה
! כ+

! לא

א! כ ,+פרט

.

א .סכומי הביטוח
דולר/שקל
 .1שווי הפרוייקט עבורו נדרש הכיסוי )עבודות קבועות וזמניות כולל כל החומרי!
דולר/שקל
 .2חומרי! ו/או רכוש שסופקו ע"י מזמי +הפרוייקט
דולר/שקל
סה"כ ) :(2+1השווי המלא של הפרוייקט בעת שיושל! )לפי ערכו ביו! עריכת הביטוח
ב .א! ברצונ :להרחיב את הכיסוי תמורת דמי ביטוח נוספי! ולכלול את ההרחבות הרשומות מטה ,נא לנקוב בסכו!
המירבי כנדרש.
 .1מתקני! וציוד קל ,כגו :+פיגומי! ,שיגומי! ,עצי בני ,+תבניות ע ,7כלי עבודה ,משאבות וצנרת למי! וביוב
)ער :מירבי לפריט בודד ;  ! ($5,000כ+

! לא

דולר/שקל

.2

מבני עזר ,כגו :+משרדי! ,מחסני! ! כ+

! לא

דולר/שקל

.3

גבול השיפוי לפינוי הריסות )עד  10%משווי הפרוייקט(
על בסיס נזק ראשו ! +כ+

.4

! לא

רכוש עליו מתבצע הפרוייקט ) ! (Property Worked Uponכ+

דולר/שקל
! לא

א! כ +ציי:+
תיאור הרכוש
א.
למי שיי :הרכוש
ב.
גבול האחריות הנדרש לכיסוי )על בסיס נזק ראשו(+
ג.
.5

דולר/שקל

מבני! קיימי! או רכוש סמו :השיי :לאחד מיחידי המבוטח ) (Surrounding Propertyשעשוי להיות:
מושפע ע"י העבודות ,כגו :+חפירה ,תקיעת כלונסאות ,שיגומי! ,רעידות ,ירידת פני מי תהו! ! כ+

.6

! לא

תיאור הרכוש
א.
למי שיי :הרכוש
ב.
דולר/שקל
גבול האחריות הנדרש לכיסוי )על בסיס נזק ראשו(+
ג.
הא! ברצונ :להרחיב הכיסוי ולכלול נזקי פריצה וגניבה ביודע :כי הכיסוי מותנה בכ :כי השמירה באתר
תבוצע ע"י אנשי! המחזיקי! ברשיו +תק= עפ"י חוק חוקרי! פרטיי! ,שרותי תשל"ב ;  ! 1972כ+

! לא

ה .פרק ב'  7חבות כלפי צד שלישי
גבולות האחריות הנדרשי! לכיסוי חבות כלפי צד שלישי:
דולר/שקל
נזקי גו= ורכוש לאירוע אחר
דולר/שקל
סה"כ לתקופת הביטוח )גו= ורכוש(
פרט מבני! סמוכי! ומרחק! מאתר העבודות בהתייחס לסיכוני גו= ורכוש לצד שלישי ,לרבות הפעילות המתבצעת
במבני! אלה

ו .פרק ג'  7חבות מעבידי3
.1

הא! הינ :מבטח לפי החוק לביטוח לאומי את כל העובדי! המועסקי! בפרוייקט?

! כ+

! לא

.2

הא! הינ :מעסיק עובדי! תושבי השטחי! המוחזקי!?

! כ+

! לא

.3

הא! הינ :מבקש כיסוי לחבות כלפי קבלני משנה ועובדיה!?

! כ+

! לא

הא! הינ :משל! בעבור! למוסד לביטוח לאומי

! כ+

! לא

הערות המציע )כל עובדה חיונית נוספת בקשר להצעת ביטוח זאת(

בזה הנני/נו מבקש/י! לסדר ביטוח ע"י אית +חברה לביטוח בע"מ בהתא! לפרטי! המובאי! לעיל והנני/נו ערב/י! לזה
שההודעות והתשובות לשאלות שלעיל ,שקראתי/נו ובדקתי/נו בעיו ,+הנ +נכונות ומלאות ושו! פרטי! הנוגעי! לסיכו+
לא הושמטו ולא הועלמו על ידי/נו וידוע לי/לנו כי חוסר תשובה לשאלה כל שהיא בטופס זה דינה כדי +העלמת עובדה.
הריני/נו מסכי!/י! שהצהרה זו ע! ההודעות והתשובות שניתנו לעיל ,בי +שנכתבו בעצ! ידי/נו ובי +שלא על ידי/נו,
תשמשנה יסוד לחוזה המוצע בזה וא! תתקבל ההצעה הזאת ,אני נכו +לקבל את הפוליסה שתוצא החברה בהתא!
לתנאי! המפורטי! בתוכה ,והנני מתחייב לשל! את הפרמיה ע! קבלת הפוליסה.
הריני מסכי! כי חברת הביטוח תהא רשאית בכל עת להודיעני על דרישותיה לקיו! אמצעי בטיחות במקו! המבוטח
ולמלא אחר דרישותיה תו :המועד שקבעה.
תארי:

חתימת המבוטח )מציע הביטוח(

הריני ממנה בזה את סוכ +הביטוח ,מוסר כתב זה להיות שלוחי לעניי +כריתת החוזה ולכל משא ומת +בעניינו.
תארי:

חתימת המבוטח )מציע הביטוח(

מובא בזה לידיעת המציע ,שפרטי חוזה הביטוח שיוצא על פי הצעה זו על ידי חברת הביטוח )א! זו תקבל את ההצעה(
יוחזקו במאגר מידע ממוחשב ,שבו נוהגת החברה לרכז נתוני! בדבר חוזי ביטוח שכרתה ע! מבוטחי!.
פרטי! בדבר חוזה הביטוח ,כאמור ,עשויי! להימסר למאגרי מידע של כלל עסקי ביטוח למטרות עיבוד נתוני! ומידע
סטטיסטי.
הצעת הביטוח תיכנס לתוקפה א :ורק לאחר שהגיעה למשרדי החברה ואושרה על ידה.

