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 פוליסה
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תאריך 
 תחילה

תארי
ך 

 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' מטבע סכום

 חבות צולבת – 302  $ 5,000,000     צד ג'
 קבלנים וקבלני משנה – 307
 ויתור תחלוף – 309
 ל"תביעות מל – 315
 מבוטח נוסף  - 318
 ראשוניות - 328
 'רכוש מבקש האישור יחשב לצד ג – 329

אחריות 
 מעבידים

 חבות צולבת – 302 $ 5,000,000    
 הרחב שיפוי – 304
 קבלנים וקבלני משנה – 307
 ויתור על תחלוף – 309
 מבוטח נוסף  – 318
 מבוטח נוסף -319
 ראשוניות - 328

 
 ()מחק את המיותרפירוט השירותים      

 עבודות קבלניות גדולות -בנייה        -  009
 השקעות ויזמות        - 028
 התקנת ושדרוג מערכות וצמדי מבנה        - 029
 יועצים/מתכננים        - 038
 צנרת והנחת קווי מים וביוב        - 068
 שיפוצים        - 074
 שירותי ניהול/חברה וקליטה        - 082
 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה(        - 085
 ותקשורת תחזוקת ציוד ורשתות חשמל      - 098

 
 ביטול/שינוי הפוליסה 

 יום לאחר משלוח הודעה למבקש 30שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 
 האישור בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:

 

תאריך הנפקת האישור  אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט 
באישור זה לבין  באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים

 התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור

 שם
 . ההסתדרות הציונית העולמית.1
 
משרד  -. ומדינת ישראל 2

 החקלאות 

  שם

 נדל"ן☐

 מתן שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

  ת.ז./ח.פ.
500501044 

 

 ת.ז./ח.פ.

 מען
 ירושלים 48. קינג ג'ורג 1
. הקריה החקלאית, דרך 2

 המכבים ראשל"צ

 מען


