
  
  המפיק -אישור עריכת ביטוח 

  
  תאריך: ________

  לכבוד
יים  תאגיד התיירות אילת ו/או עיריית אילת ו/או גופים עירו

  __________מרחוב 
  אילת
  ")מזמין: "ה , ביחד ולחוד, יקראו(להלן

  
,.   א.ג.

  
דון:          אישור קיום פוליסות ביטוח  ה

חתם                                    יכם ובין   הסכם ש   ")המפיק(להלן: "  בע"מ _______________בי
 הכולל, בין היתר __________________הפקת אירוע בקשר עם הסכם ל             

      .הרכבה ופירוק של ציוד ,מזון ומשקאות מכירה/אספקת
  

ו הוציאה פוליסות ביטוח על שם  ו מתכבדים לאשר בזאת כי חברת   מיום לתקופה המפיקה

  . *  _____עד ליום ______
  

יתן על  ופל מהכיסוי ה ו  יתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אי ו מאשרים שהיקף הכיסוי ה א
וסח הפוליסות הידוע כביט וסח  2013 פי  ואו  הוג בחברת   .מקביל של פוליסות "ביט" ה

  
המפיק כלפי עובדיו כיסוי חבות , לפוליסה מס': ______________)( ביטוח אחריות מעבידים  .1

וסח חדש] וחוק האחריות למוצרים פגומים התש"ם על פי  זיקין [   . 1980 -פקודת ה
מוך מ   ו  ) לעובד אחד, לארוע ש"חמליון  עשרים( ₪ 20,000,000-גבול האחריות המכוסה אי

  ובסה"כ לתקופת הביטוח.
הליומזמיןהפוליסה מורחבת לשפות את ה   ושאקרה ויטען כי מל , עובדיו ומ באחריות,  מי מהם 

ת עבודה או מחל המפיקכלפי מי מעובדי  לרבות אחריות שילוחית, יין קרות תאו   . הלע
ה   י מש ים, קבל ו כולל כל הגבלה ביחס לימי ו/או לשעות עבודה, קבל  הביטוח על פי הפוליסה אי

ות ו/או ברעליםמוש ביהרמה, ש במכשירימוש י, שיחשב כמעסיקם) המפיקועובדיהם (היה ו  פתיו
וערו   .העסקת 

  
על  המפיקו של לכיסוי חבות(פוליסה מס': ______________)  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .2

למקרה ולתקופת הביטוח, בגין ארועים  ** ₪ ________ -בגבול אחריות שלא יפחת מ -פי דין 
ובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של  או כל מי שפועל מטעמו ויחול על כל ו/ המפיקה

זק לגוף ו/או לרכוש.   אובדן ו/או 
ובעת מאש, התפוצצות, בהלה,    ו כולל כל הגבלה ביחס לחבות ה הביטוח על פי הפוליסה אי

יטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק  ים ס ה, מתק או  במזוןמכשירי הרמה, פריקה, טעי
  מצד המוסד לביטוח לאומי.חלוף תבמשקה, שביתה והשבתה וכן תביעות 

    
הליו ועובדיו ,מזמיןהפוליסה מורחבת לשפות את ה   ושאים באחריות  מ למקרה ויטען כי הם 

"חבות צולבת".ורחב לכלול הרחבת מהכיסוי . והבאים מטעמו המפיקבגין מעשי ו/או מחדלי 
    

יין יחשב כרכוש  מזמיןמוצהר ומוסכם בזה כי רכוש בבעלות ו/או באחריות ה צד שלישי לע
    פוליסה זו.

  
לכיסוי אחריותו המקצועית של (פוליסה מס': ______________) ביטוח אחריות מקצועית   .3

דון בגבול אחריות שלא פי ה-ו/או מי מטעמו על המפיקפעילותיו של בקשר עם  המפיק הסכם שב
כאשר גבול האחריות יעמוד בהיקפו  לארוע ובסה"כ לתקופת הביטוח₪  1,000,000יפחת מסך 

שוא הסכם זה. הפוליסה מורחבת לכלול  כיסוי להוצאת דיבה, לשון  המפיקהמלא עבור פעילות 
    הרע והפרת זכויות יוצרים.

הליו ועובדיו הפוליסה מורחבת לשפות את  ושאים באחריות המזמין, מ למקרה ויטען כי הם 
ורחב לכלול מ. הכיסוי והבאים מטעמו המפיקו מחדלי בגין הפר חובה מקצועית ו/או מעשי ו/א

    חודשים. 6הפוליסה כוללת תקופת גילוי בת  הרחבת "חבות צולבת".
  

ואבדן  ביטוח אש מורחב(פוליסה מס': ______________)  ואבדן תוצאתי אש מורחב ביטוח. 4
בקשר עם  ומי מטעמו המפיקהמכסה את כל הציוד, המלאי ושאר הרכוש המשמש את  תוצאתי

ים המבוטחים לפי הפוליסה לביטוח אש  גד הסיכו ביצוע העבודה ו/או המובא לחצרי המזמין כ



זק תוצאתי לא תפחת משישה ( ואבדן תוצאתי מורחב     ) חודשים.6. תקופת השיפוי ל
  
  

  :הערות כלליות לכל הביטוחים
"ל ע"י בתום לב  הפרה כלשהי אי הפוליסות ה אי מת ה מ המפיקשל ת הווה עילה לדחיית חבות אי

הליו ועובדיוכלפי    .המזמין, מ
  

ה ערך על ידי  הפוליסות תכלול ן קודמות לכל ביטוח אשר  אי מפורש על פיו הי ו המזמין ת וא
ה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי ה   . מזמיןמוותרים על כל טע

  
ו מאשרים בזאת כי  ו לתשלום ה המפיקהרי ו האחראי הבלעדי כלפי פרמיות וההשתתפויות הי

ה ו/או דרישה כלפי ה-העצמיות על ועים מלהעלות כל טע ו מ והבאים  מזמיןפי הפוליסות דלעיל וא
"ל.בכל הקשור  מטעמו   בתשלומים ה

  
ו מאשרים בזאת כי  ות רבתי (אם קיים) מבוטל. למען הסר ספק, אין בביטול הסייג הרי סייג רשל

  כויות המבטח על פי דין.בכדי לגרוע מחובות המבוטח ו/או מז
  

ו מתחייבים שהכיסוי על פי הפוליסות לא  ה לרעהכמו כן א הודעה  תשלחולא יבוטל, אלא אם  ישו
  יום מראש. 30לפחות  מזמיןכתובה בדואר רשום לידי ה

  
ו במפורש  אי הפוליסות המקוריות, עד כמה שלא שו ם בהתאם לת הביטוחים המפורטים הי

ויים האמורים בכדי לגרוע מהיקף הכיסוי בפוליסות הקיימות.באישור זה ובלבד כי א   ין בשי
  
  
  

  שם הסוכן: __________________ כתובתו: _________________ טלפון: ___________
  
  
  
  
  

      __________________  
  (חתימת המבטח)             

  
      __________________  
  (חותמת המבטח)           

  
      __________________  
  (שם החותם)           

  
      __________________  
  (תפקיד החותם)             

  
  
  
  
  לרבות ימי הרכבה ופירוק המפיקתקופת הביטוח תכלול את כל משך פעילותו של  *

  .בהתאם לסכום שיקבע ע"י התאגיד₪  20,000,000 לבין₪  5,000,000**גבול האחריות יהיה בין 


