טופס הצעה לביטוח עבודות קבלניות פרויקט בודד

ש הסוכ  _______________:מספר סוכ  ________:ש החת המטפל במחוז _______________ :מחוז:
______________

לצור הנוחות בלבד ,הטופס מנוסח בלשו זכר רבי  .מובהר כי בכל מקו בו ננקט לשו זכר ,הכוונה היא ג
לנקבה ובכל מקו בו ננקט לשו רבי  ,הכוונה היא ג ליחיד.
אנו פוני בזאת ל"מנורה מבטחי ביטוח בע"מ" )להל " :מנורה"( בבקשה לבחו האפשרות לתת לנו תנאי
לכיסוי ביטוחי .להל המידע המבוקש על ידיכ :
סכומי בטופס ההצעה יש למלא בשקלי חדשי .
 .1ש העסק שמבקש לקבל הצעה לביטוח מהחברה )להל " :המציע"(:
_______________________________________
.2

☐
☐אחר_____________________:
חברה ציבורית

☐חברה פרטית ☐עוסק מורשה/עוסק זעיר ☐

שותפות רשומה

 .3מספר זהות/חברה/תאגיד:
____________________________________________________________________
 .4הא יש אנשי /גופי נוספי הפועלי בעסק שהמציע מעוניי כי יכללו כמבוטחי נוספי

☐

בפוליסה? ☐

לא

כ,

א כ  ,נא לפרט שמות מלאי תו' ציו ת.ז/.ח.פ/.ח.צ ואחוז ההחזקה של המציע בה :
_____________________________________________________________________________
__________
 .5א .תיאור העיסוק והפעילות של המציע )נא לצר) פרופיל חברה וכ ברושור או כתובת אתר באינטרנט ,במידה
וקיימי (:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________
ב .העסק קיי משנת__________ :

ג .הא במהל'  5השני האחרונות השתנה ש העסק ו/או נרכש עסק אחר ו/או חל מיזוג ע עסק אחר?

☐לא ☐

כ  ,נא לפרט

_____________________________________________________________________
ד .הא עסקת בעיסוק ו/או בפעילות המתוארת לעיל או בחלק ממנה תחת ש אחר?

☐לא ☐

כ  ,נא לפרט

_____________________________________________________________________
 .6מע העסק
_____________________________________________________________________________
רחוב

ישוב

מס' הבית

מס' הטלפו

מיקוד

במקרה שיש לעסק יותר מכתובת אחת ,נא לפרט את כל הכתובות:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 .7מע פרטי של המציע
_____________________________________________________________________________
מס' הטלפו
מיקוד
ישוב
מס' הבית
רחוב
 .8הא
הא

יש למציע רישיו עסק תק)? ☐כ ☐
יש למציע אישור תק) ממכבי אש? ☐כ ☐לא
לא

 .9מספר עובדי
א .עובדי שכירי של המציע) :שכיר = מי שמקבל תשלו מהמציע עפ"י תלוש שכר(
סה"כ______________________________________________________ :
ב .קבלני משנה:
הא

המציע עובד באמצעות קבלני משנה? ☐ לא ☐

כ  ,נא לפרט:

) (1מה מספר קבלני המשנה?_______
) (2איזו פעילות מבוצעת באמצעות קבלני
המשנה?_____________________________________________
) (3הא קבלני המשנה הנ קבועי או מתחלפי ?

☐

קבועי

☐

מתחלפי

) (4הא קבלני המשנה מבוטחי בפוליסה נפרדת המכסה ג את פעילות

עבור'☐ :כ ☐

לא

מודגש כי ג במידה ומנורה תסכי לתת תנאי לכיסוי ,הפוליסה ,בכל מקרה ,לא תכסה
פעילות של קבלני משנה כלשה )ג א עוסקי בתחומי העיסוק המכוסי בפוליסה זו(,
אלא א צוי הדבר במפורש ברשימה לפוליסה ונגבתה פרמיה נוספת בהתא .

 .10ש מזמי העבודה ______________________ :כתובתו _________________ :מס' טלפו :
___________
הא לכלול את מזמי העבודה ברשימת המבוטחי לפוליסה? ☐כ ☐לא
 .11קבלני משנה 1הא כלולי תחת הפוליסה? ☐כ ☐לא א כ  ,נא לפרט:
__________________________
 .12ש הקבל /קבל משנה __________________________ :סוג עבודה:
____________________________
הערה :א יש יותר קבלני ו/או קבלני משנה ,נא לפרט על ד) נפרד ולצרפו להצעה זו.
 .13מיקו הפרויקט:
א.

רחוב ומס' בית:
______________________________________________________________

ב.

ישוב______________ :

ג.

גוש _________ חלקה _______________

 .14מס' חוזה/מכרז_________________ :
 .15סוג העבודות☐ :תשתיות ופיתוח ☐בניה פרטית ☐בניה למגורי
☐תמ"א /38פינוי בינוי/שימור

☐בניה למסחר ☐שיפוצי

☐אחר ________________

 .16תיאור הפרויקט:
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________
א.

מס' מבני שייבנו _______ :מס' קומות בכל מבנה _______ :מס' קומות תת
קרקעיות_______ :

ב.

הא היסודות/כלונסאות מגיעי לגובה מי תהו ? ☐כ ☐לא

ג.

הא תתבצענה עבודות פיצו/2הריסות? ☐כ ☐לא

ד.

הא תבוצע מסירה חלקית של הפרויקט? ☐כ ☐לא

ה.

הא יש לקבל הראשי ניסיו קוד בעבודות לעיל? ☐כ ☐לא

ו.

תנאי הקרקע
(1סוג הקרקע בו מתבצעת העבודה )סלע ,חול ,מי תהו  ,אדמת מילוי(:
____________________
(2ציי מרחק מהי  ,אג  ,מקור מי
אחר________________________________________:
(3ציי הא קיימי צנרת/כבלי תת קרקעיי בשטח האתר וסביבתו:
___________________
(4פרט מבני סמוכי ומרחק מאתר העבודה בקשר לסיכוני גו) ורכוש לצד שלישי:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

 .17תקופת הביטוח :מיו  __________________________ :עד יו :
__________________________ )חצות(
 .18תקופת תחזוקה רגילה/מורחבת )סמ בעיגול( בת  12/24חודשי מתו תקופת הביטוח☐ :כ ☐לא
 .19תקופת הרצה ☐ :כ ☐לא  ,א כ  14/30 ,יו )סמ בעיגול(.

פרק א' – הרכוש המבוטח
 .20שווי הפרויקט עבורו נדרש הכיסוי) :עבודות קבועות וזמניות כולל כל החומרי ושכר
עבודה(______________:
 .21חומרי או רכוש שסופקו ע"י מזמי העבודה:
_______________________________________________
 .22סה"כ שווי מלא של הפרויקט בעת שיושל :
_________________________________________________
 .23הרחבות למקרה ולתקופת הביטוח )תמורת דמי ביטוח נוספי (:
א.

מתקני וציוד קל עד לס' של  30,000ש"ח לפריט☐ :לא ☐כ גבול האחריות הנדרש:
_____________

ב.

מבני עזר לרבות משרדי  ,מחסני וכד'☐ :לא ☐כ גבול האחריות הנדרש:
___________________
הא לאחד את סעיפי א' ו1ב' לעיל לגבול אחריות משות) ☐ :לא ☐כ

ג.

פינוי הריסות )על בסיס נזק ראשו (☐ :לא ☐כ גבול האחריות הנדרש:
______________________

ד.

רכוש עליו מתבצע הפרויקט השיי' לאחד מיחידי המבוטח☐ :לא ☐כ גבול האחריות
הנדרש____________ :

ה.

רכוש סמו' השיי' לאחד מיחידי המבוטח☐ :לא ☐כ גבול האחריות הנדרש:
__________________
הא לאחד את סעיפי ד' ו1ה' לעיל לגבול אחריות משות) ☐ :לא ☐כ

ו.

הוצאות תכנו  ,מדידה ,פיקוח והשגחה של מהנדסי  ,אדריכלי :
☐לא ☐כ גבול האחריות הנדרש:
________________________________________________

ז.

נזק ישיר מתכנו /עבודה/חומרי לקויי ☐ :לא ☐כ גבול האחריות הנדרש:
___________________

ח.

הוצאות עפ"י דרישת רשויות לאחר נזק☐ :לא ☐כ גבול האחריות הנדרש:
____________________

ט.

רכוש בהעברה☐ :לא ☐כ גבול האחריות הנדרש:
______________________________________

י.

רכוש מחו 2לאתר☐ :לא ☐כ גבול האחריות הנדרש:
___________________________________

יא .פריצה וגניבה 1מותנה בתנאי השמירה המפורטי בפוליסה ובד) הרשימה.
יב☐ .לא ☐כ גבול האחריות הנדרש:
_________________________________________________
יג.

רעידת אדמה :הא ברצונ' להרחיב את הכיסוי תמורת דמי ביטוח נוספי ולכלול נזקי
רעידת אדמה )רעש(? ☐כ ☐לא גבול האחריות הנדרש:
__________________________________________

יד .נזקי טבע :הא ברצונ' להרחיב את הכיסוי תמורת דמי ביטוח נוספי ולכלול ונזקי טבע?
☐כ ☐לא
גבול האחריות הנדרש:
__________________________________________________________
טו .אחר:
_________________________________________________________________

פרק ב' – חבות כלפי צד שלישי
 .24הא ברצונ' להרחיב את הכיסוי תמורת דמי ביטוח נוספי ולכלול כיסוי לאחריות כלפי צד שלישי?
☐כ ☐לא
 .25גבול אחריות לאירוע אחד ולתקופת ביטוח:
_________________________________________________
 .26הא ברצונ' להרחיב את הכיסוי במסגרת פרק זה תמורת דמי ביטוח נוספי ולכלול כיסוי לנזקי
ויברציה? )לתשומת לב' ,בהינת הרחבה זו יש לבצע על חשבונ' דוח סקר סביבתי(
☐לא ☐כ גבול האחריות הנדרש:
_______________________________________________________
 .27הא ברצונ' להרחיב את הכיסוי במסגרת פרק זה תמורת דמי ביטוח נוספי ולכלול תביעות שיבוב
של המוסד לביטוח לאומי? ☐לא ☐כ גבול האחריות הנדרש:
___________________________________________
 .28הא ברצונ' להרחיב את הכיסוי במסגרת פרק זה תמורת דמי ביטוח נוספי ולכלול נזק תוצאתי
כתוצאה מפגיעה במתקני תת קרקעיי /כבלי ? ☐לא ☐כ גבול האחריות הנדרש:
________________________________
 .29הא ברצונ' להרחיב את הכיסוי במסגרת פרק זה תמורת דמי ביטוח נוספי ולכלול נזקי גו)
משימוש בכלי צמ"ה שאינו חייב בביטוח חובה? ☐לא ☐כ גבול האחריות הנדרש:
____________________________________
פרק ג' – חבות מעבידי
 .30הא ברצונ' להרחיב את הכיסוי תמורת דמי ביטוח נוספי ולכלול כיסוי חבות מעבידי ? ☐כ
☐לא
☐ גבול אחריות 3 6,000,000 :למקרה 3 20,000,00/לתקופה
☐ גבול אחריות 3 20,000,000 :למקרה 3 20,000,00/לתקופה
 .31הא הנ' מבטח לפי החוק לביטוח לאומי את כל העובדי המועסקי בפרויקט? ☐כ ☐לא
 .32הא הנ' מעסיק עובדי תושבי השטחי המוחזקי ? ☐כ ☐לא
 .33הא הנ' מבקש כיסוי לחבות כלפי קבלני משנה ועובדיה ? ☐כ ☐לא
הא הנ' משל בעבור למוסד לביטוח לאומי? ☐כ ☐לא

פרק ד' – עבר ביטוחי
 .34הא היית מבוטח ב 51השני האחרונות בפוליסת לביטוח "כל הסיכוני קבלני "? ☐כ ☐לא
בא כ  ,נא לציי  :ש המבטח הקוד  ___________ :תקופת הביטוח______________ :
ש המבטח הקוד  ___________ :תקופת הביטוח______________ :
 .35הא הגשת ו/או הוגשו נגד' ב 51השני האחרונות תביעות בהקשר לכיסויי הנדרשי על פי ביטוח
זה?
☐כ ☐לא בא כ  ,נא לצר) ניסיו תביעות ממבטח קוד .
 .36בהתייחס לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות הא חברת ביטוח כלשהי במש'  3השני האחרונות:
טז .דחתה את הצעת'? ☐כ ☐לא
יז.

ביטלה את הפוליסה? ☐כ ☐לא

יח .סירבה לחדש את הפוליסה? ☐כ ☐לא
 .37הא נערכה נגד' חקירה של משטרת ישראל או הא הואשמת או הורשעת בגי עבירות פליליות
כלשה ? )למעט עבירות תנועה ועבירות מס(? ☐כ ☐לא
 .38הערות המציע )כל עובדה חיונית נוספת בקשר להצעת ביטוח זאת(
_________________________________
_______________________________________________________________________
_________
 .39עבר ביטוחי ,כולל ניסיו תביעות
א .הא היית /מבוטחי ב 5 1השני

האחרונות בביטוח המבוקש בטופס הצעה זה? ☐לא ☐

שנה :1
ש החברה _____________________________________
תאריכי ביטוח מ _____________ 1עד ________________
גבולות האחריות ________________________________
שנה :2
ש החברה _____________________________________
תאריכי ביטוח מ _____________ 1עד ________________
גבולות האחריות ________________________________:

כ  ,נא לפרט:

שנה :3
ש החברה _____________________________________
תאריכי ביטוח מ _____________ 1עד ________________
גבולות האחריות ________________________________:
שנה :4
ש החברה _____________________________________
תאריכי ביטוח מ _____________ 1עד ________________
גבולות האחריות ________________________________:
שנה :5
ש החברה _____________________________________
תאריכי ביטוח מ _____________ 1עד ________________
גבולות האחריות ________________________________:
ב.

הא הוגשה ב 5 1השני האחרונות תביעה נגד העסק המציע ו/או נגד אחד השותפי הנוכחיי ו/או הקודמי
ו/או נגד אחד העובדי בעבר או בהווה בקשר ע

עבודתו בעסק?☐לא ☐

כ  ,נא לפרט וכ לצר) מסמכי ככל

שנית :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________
הא התעוררו ב 5 1השני האחרונות נסיבות כלשה שעלולות לשמש עילה לתביעה נגד העסק המציע ו/או נגד
ג.
אחד השותפי
הנוכחיי ו/או הקודמי ו/או נגד אחד העובדי בעבר או בהווה בקשר ע עבודתו בעסק? לא כ  ,נא לפרט

☐ ☐

וכ לצר)
מסמכי ככל שנית :
_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___
במידה ותתקבל הצעת לביטוח ,יתכ שתתבקש להציג ,לפני תחילת תקופת הביטוח בחברה ,ניסיו תביעות מוכח
מחברת/ות הביטוח בה היית /מבוטח/י בעבר.
ד.

הא ידוע למציע ו/או לאחד השותפי הנוכחיי בעסק ו/או לאחד העובדי הבכירי בעסק על תביעות ו/או
נסיבות העלולות להביא להתעוררות תביעה נגד העסק ו/או נגד אחד השותפי הנוכחיי ו/או הקודמי ו/או
נגד אחד העובדי בעבר או בהווה בקשר ע עבודתו בעסק? לא כ  ,נא לפרט וכ לצר) מסמכי ככל שנית :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

☐ ☐

ה.

הא מבטח כלשהו )כולל מנורה( דחה את בקשת המציע ו/או אחד השותפי הנוכחיי ו/או הקודמי בעסק,
לביטוח מהסוג המבוקש בטופס הצעה זה? לא כ  ,נא לפרט:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________

ו.

הא מבטח כלשהו )כולל מנורה( ביטל ו/או סירב לחדש פוליסה מהסוג המבוקש בטופס הצעה זה של המציע

☐ ☐

☐ ☐

ו/או אחד השותפי הנוכחיי ו/או הקודמי בעסק? לא כ  ,נא לפרט:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________
במידה וענית "כ " על שאלה  4לעיל ,יש לענות על שאלות א' – ו' לעיל ג לגבי כל אחד מהגופי המשפטיי
הנוספי הפועלי בעסק ,שהמציע מעוניי כי יכללו כמבוטחי נוספי בפוליסה ,בנפרד.

אופ הגביה:

א ☐ .כרטיס אשראי ☐הוראת קבע ☐

אחר _________________

ב .מס' התשלומי _____________ :
ג.

מס' הוראת הקבע_____________ :

ד .מס' כרטיס האשראי_____________ :
 .40הצהרת המציע:
אני/נו החתו /י מטה מצהיר/י בזה כי התשובות שנתתי/נו בטופס הצעה זה נכונות ,מלאות וכנות לכל
פרטיה וכי איני/נו מסתיר/י באופ מכוו שו עובדה ו/או פרט שיש בו כדי להשפיע על נכונותה של החברה
לערו' עבורי/נו את הפוליסה בתנאי שבה )להל "עניי מהותי"(.
אני/נו מצהיר/י בזה כי עניתי/נו לשאלות בטופס ההצעה לאחר שביררתי את נכונות התשובות אצל שותפי/נו
ועובדי/נו.
אני/נו מצהיר/י כי אני/ו מוסמכ/י לחתו על טופס ההצעה ג בשמ של כל הגופי הנוספי הפועלי
בעסק שאני/נו מעוניי /ני כי יכללו כמבוטחי נוספי בפוליסה ,ולחייב .
אני/נו מסכי /י שטופס הצעה זה ישמש בסיס לפוליסת צד שלישי שתוצא על1ידי החברה ,במידה ותצא
פוליסה כזו ,וידוע לי/נו כי טופס ההצעה יהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה.
אני/נו מתחייב/י כי במידה ותצא פוליסה כזו ,אשל /נשל את דמי הביטוח הקבועי בפוליסה במלוא
ובמועד .
תארי' חתימת טופס ההצעה ____________ :חתימת וחותמת המציע_______________ :

 .41הצהרת המציע לעניי מאגרי מידע ממוחשבי :
אני מצהיר בזה כי המידע שנמסר מעת לעת על ידי ו/או אודותיי ,נית ונאס) מרצוני ובהסכמתי לצור' הפקת
פוליסה הביטוח וטיפול בכל הענייני הנובעי מהפוליסה או מוצרי ושירותי הקשורי אליה.
אני מסכי כי המידע יימסר לצור' עיו  ,שיפור השירותי  ,עיבוד ,טיוב ודירוגי פנימיי לכל אד או גו)
שמנורה מבטחי ביטוח תמצא לנכו לצור' מימוש מטרות אלו ,וזאת בהתא להוראות חוק הגנת הפרטיות
התמש"א – .1981
תארי' חתימת טופס ההצעה ____________ :חתימת וחותמת המציע_______________ :
 .42הצהרת המציע לעניי קבלת מידע שיווקי:

☐

אני מסכי /ה כי מידע שנמסר על ידי ו/או אודותיי ,ישמש את מחברות קבוצת מנורה מבטחי )"הקבוצה"(
לצור' ייעול השירות וקבלת הצעות והטבות ממוקדות באמצעות שירותי דיוור ישיר ביחס למוצרי הקבוצה
בתחומי הביטוח ,פנסיה ,פיננסי ומת אשראי ,באמצעות כלל פרטי ההתקשרות השמורי אודותיי ,ולרבות
באמצעות דוא"ל ומסרוני  .ידוע לי כי אני רשאי/ת להודיע לחברה בכתב על כ' שאיני מעוני /ת בקבלת הצעות
שיווקיות כאמור*.
* החתימה על סעי) זה אינה מהווה תנאי להתקשרות' ע מנורה מבטחי ביטוח בע"מ
תארי' חתימת טופס ההצעה ____________ :חתימת וחותמת המציע_______________ :

