




דרישות לא סבירות וחוסר רצון להתפשר  

.מצד מנסחי האישור.מצד מנסחי האישור



דרישות לא סבירות וחוסר רצון להתפשר  

.מצד מנסחי האישור.מצד מנסחי האישור

מחיקות ושינויים ללא הגיון וללא צורך מצד 

.המבטחים



משכיר /אבטחת האינטרסים של המזמין      משכיר /אבטחת האינטרסים של המזמין     

בכך שלא יתבע בגין נזק שנגרם לצד  

השני  ושתהיה לו הגנה מפני נזקים 

שנגרמו לצד שלישי או לעובדי הצד השני 

.עקב פעילותו וברשלנותו הצד השני
         



.ביטול דרישות תוך הצבת אלטרנטיבות       .ביטול דרישות תוך הצבת אלטרנטיבות      

הלקוח יחתום על מסמך בו הוא מצהיר על כך          

או מי מטעמו   /משכיר ו/שהוא פוטר את המזמין
מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שאמור  

.להיות מכוסה בביטוח הרלוונטי
.בביטוח רכוש או אובדן רווחים: למשל         
         





הכרת הלקוח

.הכרת הפעילות של העסק1.

.האם מעסיק קבלני משנה2. .האם מעסיק קבלני משנה2.

.האם מבצע עבודות מחוץ לבית העסק3.

.האם משאיר ציוד או מתקנים שלו בשטח האתר4.

'מספק מזון וכד, האם הוא  מוכר מוצרים5.

או מבצע עבודה  , האם הוא נותן יעוץ מקצועי6.
.  מקצועית כדוגמת קבלן מבצע

....  ועוד 7.



דאגה לביטוחים מתאימים

במידה מעסיק קבלני משנה יש לדאוג ולכלול אותם  •

.בביטוחי הלקוח.בביטוחי הלקוח

במידה והלקוח הוא ספק של מוצרים יש לדאוג שיהיה לו  •

.ביטוח חבות המוצר

הדרכה , פיקוח, אם מדובר בלקוח אשר נותן שירותי ייעוץ•

.יש לדאוג לביטוח אחריות מקצועית. 'וכד



דאגה לביטוחים מתאימים

אם מבצע עבודות מחוץ לבית העסק יש לכלול זאת  •

.  בכיסוי.  בכיסוי

או מגיש או מוכר  , אם הוא מקים מתקנים או מספק ציוד•
' חשוב שתהיה הרחבה לפוליסה צד ג, מזון באירועים

שהציוד הרכוש והמזון והמשקאות הנמכרים או  

מסופקים לצריכה במקום לא יפלו תחת חריג המוצרים  

.בפוליסה



דאגה לביטוחים מתאימים

לגבי תחומי עיסוק שאינם בבחינת ייעוץ תכנון או  •

או תחומים ששוק הביטוח לא מאפשר להם  , פיקוח

ניתן לקבל מהמבטחים  , ביטוח אחריות מקצועית ניתן לקבל מהמבטחים  , ביטוח אחריות מקצועית

הסכמה לביטול החריג בדבר אחריות מקצועית בביטוח  

.  צד שלישי
רב היועצים מקבלים זאת כתחליף לביטוח אחריות  (     

.)במקרים אלה, מקצועית

....  ועוד   •



דאגה לביטוחים מתאימים

יש לשים לב שלא תמיד הנוסח •

יש שם  , שכן, מספק" ביט"ב יש שם  , שכן, מספק" ביט"ב

: עדיין הגבלות רלוונטיות כמו
.  ועוד, פיקוח, תכנון, ייעוץ



נקודות חשובות שלא נשכח

עצם העובדה שנדרש  " הפוך על הפוך"עקרון     •

אינו מתיר  , ביטול חריג אשר למעשה אינו קיים בפוליסה אינו מתיר  , ביטול חריג אשר למעשה אינו קיים בפוליסה
שכן אי מחיקתו יכולה  , יש למחוק אותו. את השארתו

.  להתפרש כהרחבת הביטוח לכלול אותו
ואילו מחיקת הדרישה יכולה להתפרש כך שהיועץ ויתר  

.על הכיסוי
במצב כזה הפתרון היחיד הוא בניסוח מחדש של אישור  

ביטול חריגי : לדוגמה(. הביטוח ללא הדרישות וללא המחיקות

.)אחריות מקצועית בביטוח חבות מוסכים



נקודות חשובות שלא נשכח

ת שלא ירגישו  /יש לנסות ולהשפיע על החתם 

לא לבצע שינויים תוספות  . חובה להשאיר חותם לא לבצע שינויים תוספות  . חובה להשאיר חותם

.  ומחיקות כאשר זה לא נדרש באמת

".אגו"בואו נזכור שבשני הצדדים יש 
 



וכאשר קלו כל הקיצין      

כאשר עשינו הכל ונותרנו במלחמת תרנגולים בין  

אין ברירה אלא לפנות  , ת/ת לבין היועץ/החתם אין ברירה אלא לפנות  , ת/ת לבין היועץ/החתם
להיררכיות הגבוהות הן אצל המבטח והן אצל יועצי  

כ לקבל תשובות יותר  "הביטוח שם ניתן בד
מקצועיות ויותר ענייניות במטרה להגיע להסכמות 

.שלא יפגעו בלקוח



אישור ביטוח עלול להוות עילה להקטנת הכיסוי  

.כלפי המבוטח

אם באישור הביטוח נדרשים תנאים נמוכים מאלה שיש  אם באישור הביטוח נדרשים תנאים נמוכים מאלה שיש  

יכולה  , גבול אחריות נמוך יותר: כגון, למבוטח בפוליסה

לקבוע במקרה של נזק  ) ובפועל היא עושה זאת(החברה 

שגבול האחריות  , המתייחס לפעילות נשוא האישור

.בפועל הוא זה שנקוב באישור
יש להכניס במקרה כזה סעיף לפוליסה  , כדי למנוע זאת

האמור באישור הביטוח לא יגרע מזכויות המבוטח  , לפיו

.על פי הפוליסה




