17.11.2015
יו" שלישי ה' כסלו תשע"ו
לכבוד:
נציג היחידה
א,ג,נ.

הודעה על זכאות להחזרי בתחו הבטיחות לשנת הכספי 2016

חברת ענבל ,כמנהלת הקר& הפנימית לביטוחי הממשלה מייחסת חשיבות רבה לפעילות בתחו"
התקנת אמצעי מיגו& מפני אש.
אנו שמחי" להודיע( כי ג" השנה יש באפשרותנו לאשר החזרי" בגי& התקני בטיחות שתבצע
ביחידת(.
ההחזרי" יינתנו לאחר בחינה ובדיקה של הקר& הפנימית כי התקני הבטיחות בגינ" היחידה
דורשת החזר עומדי" בקריטריוני" ובמדיניות הקר& ובכפו* לאישור מראש מהקר& הפנימית.

שיעור השתתפות הקר& הפנימית על פי הוראות התכ"מ:

השתתפות שנתית
מקסימאלית מס( דמי
הביטוח השנתיי" למבני"
ותכולה

שיעור השתתפות הקר&
הפנימית

ליחידות המדווחות במסגרת
פרויקט הדיווח המפורט )קבצי
אור(

25%

50%

ליחידות שאינ מדווחות
במסגרת פרויקט הדיווח
המפורט )קבצי אור(

15%

50%
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שימו לב!! לשנת  2016יחול השינוי הבא:
אנו מבקשי כי תקפידו לצר" את המסמכי הבאי אשר החל מ  2016יהוו מסמכי חובה:
 .1הביקורת האחרונה למניעת דליקות שבוצעה ביחידה מטע נציבות כבאות והצלה עבור
מתקני היחידה  $הכוללת דרישות לשיפורי מיגו בכל התחומי.
 .2מכתב מסודר מהגור הממונה על השקעות בבטיחות ביחידה ,המפרט מהות ההשקעות
המתוכננות ,מנמק את הסיבה/ות להשקעות בנושאי שנבחרו ואת מידת התאמת
להמלצות נציבות כבאות והצלה וכ ,ההיק" הכספי המתוכנ של ההשקעות הללו.
אנו מזמיני" אות( ליצור קשר ע" הגורמי" המקצועיי" בקר& הממוני" על הטיפול בתחו"
הבטיחות לצור( קבלת ייעו .והדרכה באשר לתחומי ההדגש המקצועיי" שלנו וכ& בתכנו& וניהול
הפרויקט א" דרוש ל( מידע נוס* באפשרות( ליצור קשר ע" הגורמי" המקצועיי" הללו הינ" :
מירב בריעקב  ,סגנית מנהלת אג* תביעות רכב ורכוש ,טלפו& –  , 039778112נייד .0506253912
מייל meiravb@inbal.co.il :

עו"ד אורית הניג – רפרנטית אג* רכב ורכוש טלפו&  039778479נייד  ,0523329284מייל
orith@inbal.co.il

בכבוד רב,
הקר& הפנימית לביטוחי הממשלה
בהנהלת ענבל חברה לביטוח
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