נספח אישור עריכת ביטוח להסכם הפצה לדוגמא

תאריך:
לכבוד
חברת ההפצה בע"מ ח.פ) _________ .להלן" :המזמינה"(
מרח' _________ תל אביב-יפו
הנדון :

אישור עריכת ביטוח

אנו הח"מ ,מאשרים כי לבקשת ________________)להלן":היצרן"( ערכנו פוליסות ביטוח בקשר עם הסכם
מכירה והפצה עם המזמינה כדלקמן:
 .1ביטוח חבות המוצר לרבות הרחבת משווקים והרחבת  recallפוליסה מס'

מיום

עד יום

בגין אחריות היצרן עפ"י דין בגין כל נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם או גוף כלשהו ,אשר נגרם על ידי
או עקב השימוש במוצרי היצרן בגבול אחריות של  ₪ 1,000,000למקרה אחד ובסה"כ לתקופת ביטוח
שנתית.
הרחבת משווקים – מוסכם ומוצהר בזה כי הביטוח מורחב לשפות את המזמינה ו/או מי מטעמה בגין
אחריות הנובעת משיווק מוצריו של היצרן )כמפורט בתוספת )(VENDORS ENDORSMENT
המצורפת לפוליסה בנוסח ביט .(2013
הביטוח

יורחב

לכלול

הרחבת

recall

בגבול

אחריות

של

250,000

.₪

ביטוח זה מורחב לשפות את המזמינה בגין אחריות היצרן ובכפוף לסעיף "אחריות צולבת" לפיו נחשב
הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור על אחד מיחידי המבוטח .לעניין זה הורחב שם המבוטח לכלול את
המזמינה.
.2

ביטוח חבות כלפי צד שלישי פוליסה מס':

לתקופה מ

ועד

בגין אחריות היצרן עפ"י דין כלפי צד שלישי כלשהו ,עקב:
א .היזק גופני ,מוות ,מחלה ,פגיעה או ליקוי גופני ,נפשי או שכלי.
ב .היזק ו/או אובדן לרכוש צד שלישי בגבול אחריות של בבדיקה  ₪למקרה תובע לתקופת ביטוח שנתית.
פוליסה זו הורחבה לשפות את המזמינה) ,לרבות מנהליה ו/או עובדיה( ,בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי
היצרן בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
לעניין זה הורחב שם המבוטח לכלול את המזמינה .רכוש המזמינה נחשב כרכוש צד ג'.

.3

ביטוח חבות מעבידים – הספק מצהיר שאין לו צורך בביטוח חבות מעבידים מפני שאינו מעסיק עובדים.
לספק אין עובדים
כללי

.1

מוסכם בזאת כי בכל מקום שמצוין המזמינה משמעו גם מנהלי ו/או עובדי המזמינה בהתאמה.

.2

הכיסוי הביטוחי בפוליסות דלעיל לא יפחת מהכיסוי הידוע בפוליסות ביט  2013המתאימות בכלל
חברה לביטוח בע"מ.

 .3הננו מאשרים בזאת ,כי הביטוחים דלעיל לעיל כוללים תנאי מפורש לפיו הנם קודמים לכל ביטוח
אחר שנערך על ידי המזמינה וכי אנו מוותרים על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המזמינה.
 .4בוטלה זכות השיבוב והתביעה נגד המזמינה ונגד עובדים ומנהלים מטעמה למעט כלפי אדם הפועל
מתוך כוונת זדון.
 .5הננו מאשרים כי ביטוח חבות מוצר לעיל כולל תנאי מפורש על פיו זכותה של המזמינה לקבלת שיפוי
ו/או פיצוי על פיו ,קודמת לזכותו של כל מבוטח אחר.
 .6רק היצרן יהיה אחראי לתשלום הפרמיות ודמי ההשתתפות העצמית ולמילוי החובות המוטלות על
המבוטח בהתאם לפוליסות.
 .7הננו מתחייבים כי הביטוחים לא יצומצמו ולא יבוטלו אלא אם תימסר הודעה כתובה מראש בדואר
רשום לידיכם לפחות  60יום מראש.
 .8אי קיום תנאי הפוליסות ותנאיהן על ידי היצרן ו/או על ידי מי מטעמו בתום לב לא יגרע מזכויות
המזמינה לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הפוליסות.
 .9בכפוף לתנאי כל פוליסה וסייגיה עד כמה שלא שונו על ידי האמור לעיל.

_______________________
חתימה  +חותמת חברת הביטוח

