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ס"לפנה 5מאה  -הפרתנון על האולימפוס באתונה 



עבודות הקמהעבודות הקמה>  < >  < עבודות קבלניות עבודות קבלניות   

ooכבישי אגרהכבישי אגרהכבישי אגרהכבישי אגרהכבישי אגרהכבישי אגרהכבישי אגרהכבישי אגרה

ooמסילות ברזל ומנהרותמסילות ברזל ומנהרותמסילות ברזל ומנהרותמסילות ברזל ומנהרותמסילות ברזל ומנהרותמסילות ברזל ומנהרותמסילות ברזל ומנהרותמסילות ברזל ומנהרות

ooמבני מגוריםמבני מגוריםמבני מגוריםמבני מגוריםמבני מגוריםמבני מגוריםמבני מגוריםמבני מגורים

ooמבני משרדיםמבני משרדיםמבני משרדיםמבני משרדיםמבני משרדיםמבני משרדיםמבני משרדיםמבני משרדים

ooעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר

ooכבישים ודרכים מסורתייםכבישים ודרכים מסורתייםכבישים ודרכים מסורתייםכבישים ודרכים מסורתייםכבישים ודרכים מסורתייםכבישים ודרכים מסורתייםכבישים ודרכים מסורתייםכבישים ודרכים מסורתיים

ooמבני תעשיה פשוטיםמבני תעשיה פשוטיםמבני תעשיה פשוטיםמבני תעשיה פשוטיםמבני תעשיה פשוטיםמבני תעשיה פשוטיםמבני תעשיה פשוטיםמבני תעשיה פשוטים

ooמעטפת של מחסניםמעטפת של מחסניםמעטפת של מחסניםמעטפת של מחסניםמעטפת של מחסניםמעטפת של מחסניםמעטפת של מחסניםמעטפת של מחסנים
ooמפעלים ומחסנים ממוחשביםמפעלים ומחסנים ממוחשביםמפעלים ומחסנים ממוחשביםמפעלים ומחסנים ממוחשביםמפעלים ומחסנים ממוחשביםמפעלים ומחסנים ממוחשביםמפעלים ומחסנים ממוחשביםמפעלים ומחסנים ממוחשבים

ooקניוניםקניוניםקניוניםקניוניםקניוניםקניוניםקניוניםקניונים

::כיסויים מעבר לעבודות קבלניותכיסויים מעבר לעבודות קבלניות

  שבר מכנישבר מכני��

  תקופת הרצהתקופת הרצה��

מעטפת של מחסניםמעטפת של מחסניםמעטפת של מחסניםמעטפת של מחסניםמעטפת של מחסניםמעטפת של מחסניםמעטפת של מחסניםמעטפת של מחסנים



נושאים בסיסיים להדגשה

מהתחלת המדידות ועד למסירה למזמין - תקופת הביטוח�

כיסוי לנזקים שארעו בתקופת ההקמה  - תקופת תחזוקה מורחבת�

.והתגלו בתקופת התחזוקה וכן נזקים שקרו בתקופת התחזוקה

המסירה למזמין              . 1:   המוקדם מבין השלושה - סיום הביטוח� המסירה למזמין              . 1:   המוקדם מבין השלושה - סיום הביטוח�

.תאריך סיום הפוליסה. 3.    תחילת השימוש. 2

.המבטח יכול רק במקרה מרמה או אי תשלום - ביטול הביטוח�

.רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים�

.הוצאות פינוי הריסות�



הפסקת עבודההפסקת עבודה  ��

נזק תוצאתינזק תוצאתי  ��

עבודה לקויהעבודה לקויה, , חומרים לקוייםחומרים לקויים  ��

''חריגים עיקריים לפרק אחריגים עיקריים לפרק א

עבודה לקויהעבודה לקויה, , חומרים לקוייםחומרים לקויים  ��

תכנון לקויתכנון לקוי  ��

שבר מכני וקלקול חשמלישבר מכני וקלקול חשמלי  ��

קלקל--פלפל  ��



))''צד גצד ג((''חריגים יחודיים לפרק בחריגים יחודיים לפרק ב

'נזק לרכוש מבוטח או שניתן לבטחו בפרק א□

 אך עם הרחבה לנזקי רכוש מעל לפוליסת הרכב–רכב מנועי □

 

 ניתן לביטול–ה"בצמנזקי גוף משימוש □□

 

–התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם □

 ניתן לסייג

 

 ניתן לביטול–ל"המלתביעות שיבוב של □

 

 ניתן להגבלה–או החלשה או הסרת משען , נזקי רעד□



ביטוחים משלימיםביטוחים משלימים

 )'פרק ג(ביטוח חבות מעבידים �

 

 ביטוח חבות מוצר� ביטוח חבות מוצר�

 

 ביטוח אחריות מקצועית�
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