
 'א נספח

 04/09/2022 הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים יחד עם זאת, 

 מיטיב עם מבקש האישור.
 *האישור מבקש מעמד *העסקה אופי מבוטחה *מבקש האישור

 קיסריה לפיתוח החברה
 רוטשילד דה בנימין אדמונד

 קיסריה קרן"מ ו/או בע
 רוטשילד דה בנימין אדמונד

 קיסריה לנכסי החברהאו /ו
 רוטשילד דה בנימין אדמונד

ו/או חברות אם  "מבע( 2001)
או חברות /אחיות ו/או חברות 

בנות ו/או חברות שלובות ו/או 
 חברות קשורות

  בירד ריידס ישראל בע"מ

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

 מערך הפעלתאחר: ☒
 בפארק חשמליים קורקינטים

 קיסריה עסקיםהו תעשיהה
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 ______אחר: ☐
 ת.ז./ח.פ. 

510107378 
510370430 
513082321 

515850337 

 מען
  38900קיסריה  2רחוב האשל 

 

 תל אביב 1בן גוריון 
6345401 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

 בתוקף נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח תאריך סיום תאריך תחילה
  חריגים וביטול

 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 מטבע סכום

        

       
       
       

)משולבת חבות  צד ג'
 המוצר(

00-06-
179181-

22-1 

מנוביט 
2015 

1.9.2022 31.8.2023 4,000,000  ₪ 302, 307 ,315 ,321 ,322 , 
329 ,328 

-00-04 אחריות מעבידים
094163-

22-5 

מנוביט 
2015 

1.9.2022 31.8.2023 20,000,000  ₪ 309 ,319 ,328 

 אחריות המוצר
 )משולבת צד שלישי(

00-94-
994052-

22-0 

מנוביט 
2015 

1.9.2022 31.8.2023 4,000,000  ₪ 302,321, 332 (12 
 328, חודשים(

        

        

 

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת השירות)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד פירוט השירותים 
088,089,100,025 ,046 

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול.
 

 חתימת האישור

  המבטח:
 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 


