
w w w . p o l i s a . n e t

Ó¢Ú·†ÁÂËÈ·Ï†‰¯·Á†·Â˘È‰†˙¯˘Î‰
∞≥≠µ±∂∑∏∑∞†ÆÒ˜Ù†¨∞≥≠∑π∂∞∞∞∞†ÆßÏË†¨∂∏∞±∞†„Â˜ÈÓ†µ∞±∞∞†Æ„Æ˙†¨·È·‡≠Ï˙†¨≤†¯˜˘†‰È¯‡†ßÁ¯†∫È˘‡¯†„¯˘Ó

≥¥µ≥†ÆßÏË†∫˙ÂÁÂ˜Ï†È¯˘˜†ÊÎ¯Ó

w w w . p o l i s a . n e t

Ó¢Ú·†ÁÂËÈ·Ï†‰¯·Á†·Â˘È‰†˙¯˘Î‰
∞≥≠µ±∂∑∏∑∞† ÆÒ˜Ù† ¨∞≥≠∑π∂∞∞∞∞† ÆßÏË† ¨∂∏∞±∞† „Â˜ÈÓ† µ∞±∞∞† Æ„Æ˙† ¨·È·‡≠Ï˙† ¨≤† ¯˜˘† ‰È¯‡† ßÁ¯† ∫È˘‡¯† „¯˘Ó
∞≥≠µ±∂∑∏≥∑† ÆÒ˜Ù† ¨∞≥≠∑π∂≤∂¥∏† ÆßÏË† ¨∂∏∞±∞† „Â˜ÈÓ† µ∞±∞∞† Æ„Æ˙† ¨·È·‡≠Ï˙† ¨≤† ¯˜˘† ‰È¯‡† ßÁ¯† ∫‡¢˙† ÊÂÁÓ
±≠∑∞∞≠∑∞∞≠±∑≥† ÆÒ˜Ù† ¨∞¥≠∏∂±≤≤≤≤† Æ ßÏË† ¨≥≥∞πµ† „Â˜ÈÓ† ¨‰ÙÈÁ† ¨≤† Ì¢ ÈÏÙ† ˙Â¯„˘† ∫‰ÙÈÁ† Ê ÂÁÓ
∞≤≠µ∏≤∂µ±±† ÆÒ˜Ù† ¨∞≤≠µ∏≤∂¥∂≥† ÆßÏË† ¨ÌÈÏ˘Â¯È† ¨∏† ‰ÓÂ˜† ¨˙È·† ˙È·† ¨∏† ‡Ù¯Ó‰† ßÁ¯† ∫ÌÈÏ˘Â¯È† ÊÂÁÓ
∞∏≠∏µ≥≥∞∑±†ÆÒ˜Ù†¨∞∏≠∏µ≥≥∞∑∞†ÆßÏË†∑∑∞µ∞†„Â˜ÈÓ†±µ∞∏¥†Æ„Æ˙†¨„Â„˘‡†¨¯‡Â‡Ë†Ô„ÏÂ‚†ÔÈ·†¨≤∑†ÌÈ‚¯Â‡‰†ßÁ¯†∫‰ÏÙ˘†ÊÂÁÓ
∞≥≠∑π∂≤∂µ∂† Æ ß ÏË† ∂∏∞±∞† „ Â˜ ÈÓ† µ∞±∞∞† Æ„ Æ˙† ¨· È·‡≠Ï˙† ¨≤† ¯˜˘† ‰ È¯‡† ßÁ¯† ∫Ò¯ÙÒ˜‡† Ê ÂÁÓ

≥¥µ≥† Æ ßÏË† ∫˙ÂÁÂ˜Ï† È¯˘˜†ÊÎ¯Ó

 

אחריות החברה אינה מתחילה אלא לאחר אישור הצעה זו על ידי החברה

 

אחריות החברה אינה מתחילה אלא לאחר אישור הצעה זו על ידי החברה

 

אחריות החברה אינה מתחילה אלא לאחר אישור הצעה זו על ידי החברה

 

אחריות החברה אינה מתחילה אלא לאחר אישור הצעה זו על ידי החברה

 

אחריות החברה אינה מתחילה אלא לאחר אישור הצעה זו על ידי החברה

H
Y

_H
A

_E
L_

00
1

אחריות החברה אינה מתחילה אלא לאחר אישור הצעה זו על ידי החברה

הצעה לביטוח - עבודות קבלניות )ביטוח הנדסי(
והעתק במקור  ההצעה  את  הביטוח  לחברת  להעביר  מתבקש  הנך  נכבד,   מציע 
לענין. בהתאם  מלאים  בפרטים  השאלות  כל  על  לענות  עליך   חובה 

לשאלות כן / לא ודומיהן , סמן X במשבצת המתאימה.

 שים לב!
 סכומי הביטוח ודמי הביטוח צמודים למדד. 

מס' סוכן:

שם סוכן:

טלפון:

מחוז/סניף:

מס' פוליסה: א. פרטי המציע ותקופת ביטוח מבוקשת:

ב. תיאור הפרוייקט המוצע לביטוח

ג. ניסיון ביטוחי

2. מקום אתר פרויקט:

1. האם ב-3 שנים האחרונות:
    א( הגשת תביעה לתשלום פיצויים לפי פוליסה לביטוח כל הסיכונים קבלנים על אחד מהאירועים הבאים:

 תאריך / פרטים תאריך / פרטים תאריך / פרטים תאריך / פרטים תאריך / פרטים תאריך / פרטים לא    כן 

עם:לפי חוזה מספר:

סווג מבנים

A1

I B2

C3

D4

-5-6

סביבת האתר

מחלקה

סווג לעבודות אזרחיות

שם המציע
מס' החברה / ת.זהות

טלפון עיר רחוב

מ - 

וכל תקופה נוספת שאבקש ותאושר ע"י החברה בכתב

תקופת  תחזוקה                                 חודשים )לפרק ב' בלבד(

עד - 

בחצות

מיקוד מס' בית
כתובת המציע

תקופת הביטוח 
המבוקשת

סוג העבודהשם הקבלן

הערה: אם יש יותר קבלני משנה, נא פרט על דף נפרד וצרפו להצעה זו:

האם לכלול קבלני משנה של המציע                   לא           כן, אם כן פרט:

5. האם קיימים בשטח ביצוע עבודות:
    א( רכוז חומרים דליקים         לא           כן                     ב( זרימת מי גשמים , או ניקוז מים בתקופת הגשמים         לא           כן

1. תיאור מפורט של הפרויקט בגינו נדרש הביטוח

4. תנאי הקרקע:
    א( פרט סוג קרקע בו מתבצעת העבודה )סלע, חול, עומק מי תהום(

    ב( ציין גובה האתר יחסית לסביבה )באם העבודה מתבצעת על רכס הר ליד נחל / ואדי וכדומה(

   ג ( ציין מרחק מהים, אגם, או מקום מים אחר, )מטרים(

6. תיאור הסביבה בקשר לסיכוני גוף ורכוש לצד שלישי )פרט מבנים סמוכים ומרוחקים מאתר ביצוע העבודה במטרים(

II

III

IV

לשימוש החברה בלבד )פירוט מעבר לדף(

 לא       כן

 3. תאור העבודה:

    א( מספר קומות תת קרקעיות:                                                                               ה( מפתח מירבי:

    ב( מספר קומות מעל הקרקע:                                                                                ו ( עומק מירבי של חפירות:

    ג( מספר חדרים כולל:                                                                                           ז( שיטת ביצוע יסודות:

    ד( שטח בניה:                                                                                                     ח( האם התבצע עבודות פיצוץ:

מטר
מטר

1( פריצה/גניבה
2( התמוטטות ושקיעה 

3( נזקי מים
4( סערה/סופה

5( פגעיה במתקנים תת קרקעיים
6( אחר )פרט(              
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א.   שווי הפרויקט עבורו נדרש הכסוי ) עבודות קבועות וזמניות כולל כל החומרים (

ב.   חומרים או רכוש שסופקו על ידי מזמין הפרויקט ) ולא נכללו בסעיף 1. א’ דלעיל (. 

שווי מלא של הפרויקט בעת שישולם ) לפי הערך בעת עריכת הביטוח ( לרבות שווי החומרים, שכר עבודה, דמי 
הובלה, מכס,בלו, מסי קניה, מיסים והטלים אחרים וכמו כן חומרים או פריטים אשר סופקו על ידי מזמין הפרויקט 

למטרות ביצוע הפרויקט כנקוב ברשימה.

הרחבות לביטוח הרכוש ) תמורת דמי ביטוח נוספים ( האם יש להרחיב את הכיסוי כדי לכלול:  .2

מתקנים וציוד קל, לרבות פיגומים שגומים עצי בנין, תורניות עץ, כלים, מכשירים הנדסים, אינסטלציה  א(   
זמנית להבאת מים, ביוב, מכשירי וכלי עבודה וכדו” סה”כ.

מבני עזר לרבות משרדים, מחסנים וכדו’ סה”כ. ב(   
גבול השיפוי לפינוי הריסות) על בסיס נזק ראשון (. ג(   

הרכוש עליו מתבצע הפרויקט ) PROPERIY WORKED UPON ( אם כן, ציין ד(   

תאור הרכוש  )1
למי שייך הרכוש  )2

גבול אחריות הנדרש לכיסוי ) על בסיס נזק ראשון (  )3
רכוש סמוך השייך לאחד מיחידי המבוטח בשטח הפרויקט SURROUNDING PROPERIY אם כן ציין. ה( 

תאור הרכוש  )1
למי שייך הרכוש  )2

גבול אחריות הנדרש לכיסוי ) על בסיס נזק ראשון (    )3

האם ברצונך תמורת פרמיה נוספת להרחיב את הכיסוי לפרק א' כדי לכלול ו( 
ניזקי פריצה         לא           כן   )1  

ניזקי גניבה          לא           כן בתנאי שמתקיימים תנאי שמירה בהתאם לתנאי הפוליסה  )2  

ג.   נסיון ביטוחי )המשך(

ב.    היית מבוטח בפוליסה לביטוח כל הסיכונים קבלנים:         לא      כן אם כן,  ציין
       שם מבטח קודם:

.1        .1                             

.2        .2                             

.3        .3                             

2.  האם חברת ביטוח כלשהיא, בהתיחס לפוליסת ביטוח כל הסיכונים קבלנים.
ג( סרבה לחדש הפוליסה?          לא           כן ב( ביטלה את הפוליסה?         לא           כן       א( דחתה את הצעתך?         לא           כן 

         
     אם כן פרט: 

תקופת הביטוח:

ד. ביטוח הרכוש - פרק א’ בפוליסה ) סכומי הביטוח צמודים למדד תשומת הבניה (:

ה. אחריות כלפי צד שלישי - פרק ב’ בפוליסה 

סכום הביטוח

1. א

1. ב

2.ה.3

2.ד.3

2.ג

2.ב

2.א

סה"כ סכומי הביטוח לפרק א'

סה"כ

ו. ביטוח חבות מעבידים - פרק ג’ בפוליסה

גבולות האחריות הנידרשים לכיסוי אחריות כלפי צד שלישי צמודים יוקר המחיה מתאריך תחילת הביטוח 
1( נזקי גוף ורכוש לארוע אחד

2( סה”כ לתקופת הביטוח ) גוף ורכוש (

סכום הביטוח

אם התשובה “כן”:        לפי שווי עבודות הפרויקט 
                                לפי שכר עבודה משוער בסך: 

    מידע נוסף:
כן        לא   - האם נדרש כיסוי לחבות כלפי קבלני משנה ועובדיהם?  

כן        לא    - האם מועסקים עובדים תושבי מדינות זרות ) עובדים זרים (?  
כן        לא   - האם מועסקים עובדים תושבי השטחים המוחזקים?   
כן        לא   - האם כל העובדים המועסקים בפרויקט מבוטחים לפי החוק?  

ח.

ט.הצהרת המציע

הסוכן הינו נציגה של ”הכשרת הישוב” כפי שנקבע בחוק הבטוח תשמ”א 1981 וזאת כל עוד לא מונה כנציג המבוטח בכתב. 
סמכויותיו של הסוכן מפורטות בכתב הרשעה של “ הכשרת הישוב” המצוי לעיון במשרדי הסוכן

תשומת לב המבוטח  מופנת לכך כי על פי הוראות סעיף 6 לחוק חוזה הביטוח תשמ”א - 1981 בשאלות הנדונות בסעיפים 
ג.3,  4.4,  ג.5 , ד, יחשבו כענין מהותי לצורך כריתת חוזה הביטוח המבוקש

כרטיס אשראי ו. אופן תשלום פוליסה מבוקש:               מזומנים                              תשלומים                              שירות שיקים  

מינוי סוכן הביטוח ) לפי סעיף 33 א’. לחוק חוזה הביטוח תשמ”א - 1981(
להיות שלוחי לצורך משא ומתן וכריתת חוזה עם החברה. הריני ממנה בזה את סוכן - הביטוח.    

תאריך:

חותמת וחתימה המציע:תאריך:

חותמת וחתימה המציע:

הצהרה
אנו החתומים מטה מבקשים בזה לסדר לנו ביטוח ע"י הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ בהתאם לפרטים המובאים לעיל, והננו ערבים שההודעות והתשובות 

דלעיל ומעבר לדף, שקראנו ובדקנו בעיון, הינן נכונות ומלאות ושום פרטים הנוגעים לסיכון לא הושמטו ולא הועלמו על ידנו.
הננו מצהירים בזה, כי לא ידוע לנו על כל תביעה משפטית או מקרה ביטוח העלול לשמש עילה לתביעה כלשהי נגדנו, הרינו מסכימים שהצהרה זו, עם ההודאות 
והתשובות שניתנו לעיל, ומעבר לדף, בן נכתבו בעצם ידנו ובין שלא על ידנו, תשמש יסוד לחוזה הביטוח המוצע בזה, ואם תתקבל ההצעה הזאת, אנו מוכנים לקבל 

את הפוליסה שתוציא החברה בהתאם לתנאיה והננו מסכימים שנהיה אחראיים לתשלום הפרמיה במלואה מיד לאחר קבלת הפוליסה.
הרינו מצהירים בזה, כי המידע הכלול בהצעה זו ניתן מרצוננו ובהסכמתנו.

ידוע לנו שמטרת מסירה של המידע היא לצורך הפקת פוליסת הביטוח וטיפול בכל העיניינים הנובעים מהפוליסה והקשורים אליה. הננו מסכימים כי המידע ימסר, 
לצורך עיבודו ואיחסונו, לכל אדם או גוף שהחברה תמצא לנכון, וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

הננו מאשרים בחתימתנו כי קראנו והבנו את ההצהרה הרשומה לעיל ואנו מסכימים לאמור בה.

חתימת המציע/המבוטח תאריך    שם החותם   חתימת הסוכן     



א.      עבודת בניה 
סווג מבנים

A.  מבנים טרומים, בניני מגורים, בניני משרדים, חניונים ובתיספר ) למעט מבני אודיטוריום אולמות ספורט ומבנים שהמפתח בין העמודים העמודים 
הראשיים עולה על 10 מטר ו/או גובהו מעל 60 מטר (.

מלונות, מוטלים, בתי חולים, מרכזים מסחרים, מרכזי קניות ובתי כלבו.  .B
תיאטראות, בתי קולנוע, מסופים בנמלי אויר וים אולמות ספורט ומבנים דומים בעלי מפתח מעל 10 מ' בין עמודים ראשיים.  .C

מבניתעשיה, מחסנים, קונסטרוקציות פלדה, הנגרים מבנים דומים בעלי מפתח מעל 10 מ' בין עמודים ראשיים.  .D

ב.         סווג עבודות אזרחיות 

סווג מבנים

1.        עבודות עפר ) חפירה, מילוי, יישור ( בשטחים מישוריים, ) למעט סלילת דרכים, סכרים, ייבוש שטחים (
2.        סלילת דרכים בטופוגרפיה מישורית.

3.        סלילת דרכים בטופוגרפיה הררית.
4.        ציפוי אספלט ובטון - לגבי דרכים, משטחי חניה, מסלולים וכד'.

5.        גשרי קורות עם מפתח מוגבל, קירות תומכים, )למעט מזחים שוברי גלים, רציפים ועבודות "ימיות" (.
6.        עבודות תיעול וביוב, מפעלי טיהור שופכין, 

ג.                                                           גורם סביבת אתר העבודה

מאפיינים הגדרה   מחלקה 
 

אתר מבודד                  מרחק מינימלי של 100 מ' מכבישים מסילות ודרכים,בנינים, מבני   I   
תעשיה או אתר  הנושא סיכון פוטנציאלי גבוה.     

צפיפות סבירה של רכוש ואוכלוסיה. אתרים מחוץ למרכזים   ןן              
מרחק סביר לרכוש בעל ערך.  עירוניים ראשיים     

מרחב בין מבנים סמוכים ונקודת הסביבה הקרובה לחפירות      
כאשר המרחק יהא לפחות כפול מעומק החפירות ומינימום     

מרחק של 30 מ'.     

 III  
מרכזים עירוניים   

ריכוז גבוה של רכוש, ואוכלוסיה. תעשייתיים ומסחריים     
סמיכות לרכוש עם סיכון פוטנציאלי גבוה.     

מרחק בין מבנים סמוכים ונקודת החפירה הקרובה לחפירות      
כאשר נקודת החפירה הקרובה תהא שווה לעומק החפירה,      

מינימום מרחק 10 מ'.     

פרוייקטים צמודים או בתוך פרוייקטים   IV  
קיימים עם סיכון נזק תוצאתי ו/או    

דוגמאות:  צפיפות אוכלוסין.     
שדות תעופה, תחנות רכב, מלונות, בנינים רבי קומות, מרכזי קניות,      

מעברים תת קרקעיים, גשרים מעל מסילת רכבת, כבישים מהירים      
או מעל קווי צנרת.     


