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יום

המועד האחרון להגשת ההצעות
בשעה __: 00
/
תאריך /

על מועד פתיחת מעטפות ההצעות -
תועבר הודעה לרוכשים
המציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת ההצעות
.1

כללי
.1.1

מ.מ .בית אריה )להלן" :המועצה" ו/או "הרשות"( ,מכריזה בזאת על רצונה
לקבל הצעות מחיר לביטוח רכוש וביטוח חבויות המועצה ,הכל בהתאם למפורט
במסמכי המכרז.
נתונים לגבי הרשות ניתן למצוא באתר הרשות שכתובתו http://www.beit- :
arye.co.il/

ההתקשרות בין המועצה למציע הזוכה במכרז זה ) ופוליסות הביטוח בהתאמה(
יהיו לתקופה של  12חודשים החל יום  01/07/2012עד לתאריך 30/06/2013
מובהר בזאת כי המועצה תהייה רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט ,ובכפוף לאמור בסעיף  .8.8במסמך זה ,לדרוש את הארכת הפוליסות
לתקופות נוספות כאמור בסעיף  .8.8במסמך זה.

.2

.1.2

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מזכירות המועצה בשעות העבודה
הרגילות ,בתמורה לתשלום של  1,250ש"ח כולל מע"מ אשר לא יוחזרו.

.1.3

שאלות הבהרה ניתן להפנות בכתב בלבד לגזבר המועצה ,מר גיל ליטוב – רו"ח
בפקס' מס'  ,08-9127020טל' לוידוא קבלת פקס' 08-9127002 :וזאת לא יאוחר
בשעה  :00לא יתקבלו שאלות הבהרה לאחר מועד זה.
מיום / / 2012

תנאים להגשת הצעות למכרז ולהשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות ,מבטחים או סוכני ביטוח המקיימים את
התנאים המפורטים מטה:
.2.1

המציע הוא חברת ביטוח מורשית כדין ,ע"י המפקח על הביטוח בעלת ניסיון של
לפחות חמש שנים ובעלת ניסיון של שלוש שנים לפחות בביטוח רשויות
מוניציפליות.
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מובהר בזאת כי הוגשה הצעה ע"י חברת ביטוח ,יש לצרף להצעה פרטים בדבר
סוכן הביטוח המטפל מטעם חברת הביטוח )להלן" :סוכן מטפל מטעם
המבטח"( ,כאשר על הסוכן המטפל מטעם המבטח לעמוד בדרישות ובתנאים
המפורטים בסעיף  2.3להלן.

או
המציע הוא סוכן רשום ובעל רישיון מהמפקח על הביטוח לפחות חמש שנים ובעל
ניסיון בביטוח רשויות מוניציפליות של שלוש שנים לפחות.

הוגשה הצעת ביטוח על ידי סוכן רשום  ,תתוסף לחתימתו על המכרז גם חתימת
המבטח או המבטח הראשי  -הצעה שתוגש ללא חתימת המבטח/מבטח ראשי
תפסל.
)חברת הביטוח או סוכן הביטוח יכונו להלן" :המציע" ו/או " המבטח"(.
.2.2

המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז.

.2.3

על סוכן הביטוח או מי שמונה ע"י המבטח להיות הסוכן המטפל ,לצרף את
המסמכים דלהלן:
 .2.3.1רישיון סוכן ביטוח ו/או מבטח.
 .2.3.2אישור תקף על ניהול ספרים כחוק.
 .2.3.3לפחות  3מכתבי המלצה של רשויות מקומיות ,בהתייחס לשירות מן
הסוג נשוא מכרז זה ,בתקופה של לא יותר מ –  – 5שנים לפני הגשת
הצעה זו .המכתבים יכללו פירוט של השירות שניתן ע"י המציע לממליץ,
תקופת השירות ,פירוט שביעות הרצון של הממליץ מן השירות.
המכתבים ייחתמו ע"י מנכ"ל הרשות או המזכיר או הגזבר.
 .2.3.4אישור המבטח המציע או רו"ח על היקפי פרמיות ,בביטוח אלמנטרי
)לא כולל ביטוחי חובה( של סוכן הביטוח ,שלא יפחתו מסך
של  .₪ 4,000,000-האישור לא יכלול פרמיות בגין ביטוחי בריאות ,חיים
פנסיה או כל ענף משנה של ביטוחים אלו.
 .2.3.5המציע יציין את האדם אשר יטפל במבוטח ,וכי הינו עומד בתנאים
הנדרשים מסוכן ביטוח.
 .2.3.6המציע יצרף פרטיו של איש קשר בינו לבין המועצה ,כולל מס' טל' נייד,
מספר פקס' וכיוצ"ב .וכן ימלא את הפרטים המלאים במסגרת מסמך
הערכת המציע ,המצורף למסמכי המכרז.
 .2.3.7המציע יצרף הצהרה על ניהול משרד לשירותי ביטוח לרבות פרטי המשרד.

.3

.2.4

מובהר בזאת כי כל מבטח יגיש הצעתו באמצעות סוכן אחד וכל סוכן יגיש
הצעתו באמצעות מבטח אחד  -הצעה שתוגש בניגוד להוראות סעיף זה תפסל
ולא תובא כלל לדיון.

.2.5

כל מציע יגיש הצעתו בשני עותקים זהים )מקור +העתק( .עותק אשר לא יימצא
זהה ייפסל ,ללא בירור.

ערבות בנקאית
.3.1

כל משתתף במכרז ,חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית
בנוסח דוגמת הנוסח המצורף למסמכי המכרז בסך של  20,000ש"ח ,להבטחת
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מילוי כל התחייבויותיו על פי תנאי המכרז והפוליסות ,לרבות הפקתן של
הפוליסות במועד הקבוע במכרז )להלן" :הערבות הבנקאית להצעה"(.

.4

.3.2

הערבות הבנקאית להצעה תעמוד בתוקפה עד ליום  30/09/2012ותהיה ניתנת
לחילוט בכל עת עד למועד זה או להארכה ע"פ דרישות המועצה.

.3.3

מציע שלא זכה במכרז תוחזר לו הערבות תוך  60יום מהיום שבו נבחר הזוכה במכרז.

.3.4

לרשות מוקנית הזכות במידה והזוכה לא עמד לדעתה בהתחייבויותיו ,לחלט
לטובתה את הערבות הנ"ל ,וזאת מבלי לגרוע מתנאי המכרז ,ללא צורך בהוכחת
כל נזק .למציע לא תהיה כל טענה או תביעה בגין חילוט הערבות כאמור.

.3.5

אין באמור לעיל כדי למנוע מהרשות לתבוע את המציע בגין הנזקים שייגרמו לה
עקב הפרת תנאי המכרז או הפוליסות.

.3.6

הצעה אשר לא צורפה אליה ערבות בנקאית כמפורט לעיל תיפסל.

אופן הגשת ההצעות:
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר בזאת ,כדלקמן:

.5

.4.1

המבטחים מתחייבים בזאת לבדוק את כל הפרטים ו/או הנתונים ,לרבות הפיזיים,
הדרושים להם לצורך חישוב סכומי הביטוח ,על חשבונם ,ולא תתקבל כל טענה של
תיאור מטעה או לא מדויק וכן לא תתקבל כל טענה לגבי ביטוח חסר.

.4.2

המציעים יציינו בגוף ההצעה את עלויות הביטוח בפרומילים מסכום הביטוח וכן
את חלוקת ה"דמים" לפי הפירוט המקובל בפוליסות רכוש ,וזאת ביחס לכל אחת
מהפוליסות המצורפות למסמכי המכרז )בדף רשימה לפוליסה( וכן במסגרת
מסמך הצעת המחיר המצורפת למסמכי המכרז.

.4.3

מובהר בזאת כי על המציעים ליתן הצעה ביחס לכל אחת מהפוליסות ולא ניתן
להגיש הצעה חלקית כלשהי.

.4.4

על המציע ,למסור את הצעתו ושאר מסמכי המכרז ,אך ורק במעטפה חתומה,
במשרדי המועצה .על המציע למסור את הצעתו במסירה ידנית בלבד ,לא יאוחר
בשעה  –__ / 00הצעה שתוגש לאחר המועד
/
מיום / 2012
האחרון להגשת ההצעות לא תובא כלל לדיון.

.4.5

בטרם מסירת מסמכי המכרז ,על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת
"נתקבל" מאת מזכירות המועצה.

.4.6

ההצעה תשאר בתוקף עד ליום  30/09/2012כאשר המועצה תהא רשאית לדרוש
את הארכת תקופת ההצעה.

.4.7

את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה ועליה מצוין מספר המכרז ונושאו בלבד.
על המעטפה לא יצוין שם המבטח או סוכן הביטוח .כל מעטפה שתשא שם של
מבטח או סוכן ביטוח תיפסל.

המועצה אינה חייבת לקבל הצעה כל שהיא או את ההצעה הזולה ביותר ,וזכותה לחלק
לפי ראות עיניה את הביטוחים ,כולם או חלקם ,בין מבטחים שונים וגם לבטלם ו/או
להקטינם ו/או לשנותם כפי שתמצא לנכון .המועצה אינה חייבת לקבל הצעה אם מצאה
לנכון שהמציע אינו מקצועי דיו ,על אף היותו עומד בתנאי הסף .אין באמור בסעיף זה
כדי לגרוע מהמועצה את הזכות לשקול שיקולים נוספים ולקבל את החלטתה בהתאם.
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.6

חתימת המבטח על גבי מכרז זה מהווה הצעה בלתי חוזרת לביצוע הביטוחים על פי תנאי
המכרז ,החל מהמועד הנקוב במכרז ,והיא תחייב את המבטח ,לכל דבר ועניין  ,אף ללא
חתימת המועצה.

.7

מסמכי המכרז יהוו חלק בלתי נפרד מהפוליסות ,וכל הסתייגות מהם או סטייה כלשהי
תפסול את המשתתף שהסתייג או סטה ממנו.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל שינוי ו/או הסתייגות במסמכי המכרז )כולל
הפוליסות( תביא לפסילת ההצעה.

.8

התנאים שלהלן יחולו על כל הפוליסות המצורפות למכרז:
.8.1

"המבוטח" על פי כל הפוליסות המצורפות למכרז זה יהיה המועצה,
נבחריה,עובדיה ,חברי ועדות שונות לרבות ועדות משנה ,מוסדות,חברות
עירוניות ,עמותות עירוניות ,חל"צים השייכים לרשות,תאגיד המים ,ככל שיש
לרשות אחריות בגין תאגיד המים ובתנאי כי בביטוחי תאגיד המים ישנו סעיף
מקביל ,גופים שלובים וכד' .הגדרת גופים שלובים משמעו כל גוף או ישות
משפטית שבו לרשות אחריות או שליטה ב –  25%או יותר באותה רשות או ישות
משפטית או בפעילותו או שהרשות מממנת למעלה מ –  10%מהתקציב השנתי
של אותו גוף או ישות משפטית ,עמותות שונות בהן חברה המועצה בין אם
בבעלות או בהשתתפות כספית ,וכן בפעילות מתנדבים עבור המועצה.

.8.2

הפרמיה תשולם על ידי המועצה ב –  - 6תשלומים חודשיים שווים ורצופים ,החל
מחודש לאחר תחילת הביטוח ,ללא תוספת הצמדה או דמי אשראי ,או לחילופין
הפרמיה תשולם ב –  - 10תשלומים שווים ורצופים ,צמודי מדד ,בתוספת דמי
אשראי בשיעור שלא יעלה על  4%ריבית שנתית ,החל מחודש לאחר קבלת
הפוליסות על ידי המבוטח ובדיקתן .למועצה הזכות לבחור את דרך התשלום
המתאימה לה מבין שתי האפשרויות הנ"ל.

.8.3

המבטח מתחייב בזאת ,כי יעמיד לרשות המבוטח אדם מטעמו בהתאם לצורכי
המבוטח לצורך טיפול שוטף בנושאי הביטוח .סעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות
והפרתו תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז והפוליסות.

.8.4

בכל מקרה של חילוקי דעות לגבי פרשנות הפוליסות ,הפרשנות תהייה לטובת
המבוטח והכל על פי חוק חוזה הביטוח.

.8.5

לביטול הפוליסות לא יהיה תוקף אלא אם נבעו מניסיון הונאה של המבוטח או
מחמת שלא שולמה הפרמיה ,וחישוב הפרמיות בגין ביטול כאמור יהיה בחישוב
לפי תקופת ביטוח בפועל ) פרו-ראטה (.

.8.6

תקופת הביטוח הינה לתקופה של שנים עשר חודשים ,שתחילתה ביום
 01/07/2012בשעה  ,00:01וסיומה בתאריך  , 30/06/2013אלא אם יודיע המבוטח
למבטח אחרת ובכתב ,ובכפיפות לסעיף  8.8להלן.

.8.7

המבטח מסכים בזה ,בחתימתו על מסמך זה ,להאריך את תקופת הביטוחים
לתקופה נוספת של עד  90יום ,לפי חישוב יחסי )פרו-ראטה( ,על פי בקשת
המבוטח.

.8.8

למבוטח תהיה אופציה להאריך את הביטוחים לתקופה של שנה נוספת בכל פעם,
וזאת עד שלוש תקופות שנתיות בסך הכל ,ללא שינוי בתנאים או בתעריפי
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הביטוח ,אלא אם שינויים אלו יהיו לטובת המבוטח .סעיף זה יחול אך ורק
במידה ויחס התביעות ) ללא הוצאות המבטח ( לא עלה על  65%מסה"כ הפרמיות
ששולמו ע"י המבוטח לאותה שנת ביטוח.
.9

המבטח מצהיר כי בעת הגשת הצעת המחיר היו ידועים לו כל הנתונים הנדרשים על ידו
כמבטח סביר ,לכל הפוליסות במכרז זה.

.10

הפוליסות תופקנה תוך  45יום מהכרזת הזוכה וכתב כיסוי זמני יופק מיד עם קבלת
ההודעה ע"י הזוכה.

.11

המבטח מתחייב כי מדי שנה בשנה ,ולא יאוחר מאשר  45יום לפני תפוגת הפוליסות,
ימציא למבוטח דו"ח על מצב התביעות בפוליסות הביטוח בהן בוטח מבוטח זה.הנתונים
יכללו את מועד התביעה ,מהות התביעה ,סכומים ששולמו וכן אומדן לתביעות פתוחות,
ע"פ הרשום בספרי המבטח.

.12

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

בברכה,
אבי נעים  -ראש המועצה
מועצה מקומית בית אריה

הננו מאשרים כי קראנו את כל פרטי המכרז ואנו מסכימים לתוכנם במלואם
____________________
תאריך

_________________
חתימה  +חותמת המציע
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בנק________________ :
סניף_______________ :
מיקוד______________ :
תאריך______________ :

לכבוד,
מ.מ .בית אריה ;
ג.א .נ,.

הנדון :ערבות בנקאית מס' _____________
על פי בקשת ___________________________________ )להלן "המבקשים"(
בנוגע להגשת הצעת המבקשים למכרז פומבי מס'  ,05/2012אנו ערבים בזה כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך ש  20,000ש"ח ) עשרים אלפים ש"ח(.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך שלושה ימים קלנדריים
מדרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם
בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית
או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר
לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך
הכולל הנ"ל.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד יום  30/09/2012ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי יום  30/09/2012לא תענה.
לאחר יום  30/09/2012ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
בכבוד רב,
בנק _____________________ :
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מכרז ביטוח רכוש וחבויות
מ.מ .בית אריה
מכרז מס 05/2012

מסמך הערכה – מידע ארגוני
שם המציע )חברה /סוכן(___________________________________ :
שם המבטח הראשי )כאשר המציע הוא סוכן( __________________________
כתובת______________________________________________ :
כתובת משרד רשום_______________________________________:
מספרי טלפון___________________________________________:
מספרי פקסימיליה________________________________________:
ותק החברה /הסוכן_____________________/_________________ :
מספר שנות ניסיון הסוכן בביטוח רשויות מקומיות_____________________ :
שמות הרשויות שבוטחו /מבוטחות על ידי המציע ,לרבות סוג הביטוח ,ותקופת הביטוח:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
שם האדם שיטפל במבוטח_______________________ :
הכשרתו___________________________________ :
ניסיונו בטיפול ברשויות מקומיות:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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ביטוח רכוש המועצה
תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי ביט  ,2012בכפוף להרחבות כדלקמן
מוסכם ומוצהר בזאת כי תנאי הביטוח שונו ויהיו כדלקמן:
 .1לסעיף  3לסייגי הפוליסה תתווסף הסיפא " ולמעט אבדן שכ"ד כמצוין בפוליסה " .
 .2בסיגים לחבות המבטח ,סעיף  , 7תתווסף הסייפא " :לחצרי המבוטח ייחשבו הגבולות
המוניציפאליים של המבוטח".
 .3לסעיף  4בסייגי הפוליסה תתווסף הסיפא " ולמעט לוחות פיקוד ,חשמל ובקרה,
טרנספורמטורים וכד' ,אולם הנזק בגינם מוגבל ל  450,000.-ש"ח לאירוע ,על בסיס נזק
ראשון " ולא יותר מאשר שני אירועים בערך מירבי בשנת ביטוח אחת.
 .4לסעיף  7בסייגי הפוליסה ,קווי תמסורת וחלוקה ,תתווסף הסיפא " מוצהר ומוסכם בזאת כי
מאחר והמבוטח הינו רשות מוניציפלית ,ייחשב כל השטח המוניציפלי כחצרי המבוטח ,לצורך
סייג זה".
 .5בסיכונים נוספים ,סעיף ח' ,יקבע כי נזק פיזי לרכוש המבוטח ,ייחשב כפריצה אם נתגלו
סימנים פיזיים לעניין קרות האבדן או הנזק .כ"כ יכלול הכיסוי גניבה של צמודות מבנה מכל
תיאור שהוא לרבות אך לא מוגבל למתקני מיזוג אויר ,מדחסים וכל המחובר חיבור של קבע
למבנים ,בין אם כחלק מההתקנה ובין אם בדרך אחרת ,וכן גניבה של מבנים יבילים או
מכולות המהווים יחידות שלמות.
 .6בסיכונים נוספים ,סעיף ח' פסקה שישית ,תצורף הסיפא כדלקמן " :מו"מ בזה כי אי מציאתו
של מנעול באתר הפריצה לא יהווה הוכחה לאי קיומם של ההתניות ,אלא על סמך הצהרתו
של קב"ט הרשות,יתייחסו לגופו של עניין,לעניין הימצאותו של מנעול קודם לקרות האירוע ".
 .7סעיף ח'  2להרחבות לפוליסה ישונה לקרוא " בכל מקום בו צוין בפוליסה " על בסיס נזק
ראשון " תתייחס הגדרה זו לכל אירוע ,אך לא יותר מאשר שלושה אירועים בשנת ביטוח
אחת.
 .8בסעיף טו' להרחבות הפוליסה ,במקום  300,000.-ש"ח יקרא  600,000.-ש"ח
 .9בהרחבות לפוליסה ,סעיף טז' לאחר המילים "  ...ומומחים אחרים " ...יתווסף " לרבות
לצורך גיבוש התביעה  ,אך למעט בגין שמאות נגדית" .
 .10בהרחבות הפוליסה ,סעיף ל"ד ) הרחבת כל הסיכונים ( במקום  200,000.-ש"ח ייכתב -
 450,000.ש"ח .
 .11בתנאי הפוליסה ,סעיף  5ישונה לקרוא " המבטח והמבוטח הגיעו לידי הסכמה לנושא תשלום
הפרמיות .בכל מקרה של אי עמידת המבוטח בתנאי התשלום ,יחולו הוראות חוק חוזה
הביטוח בהתאמה" .
 .12בתנאי הפוליסה ,סעיף  7א' ישונה לקרוא "  90יום " .
 .13בתנאי הפוליסה ,סעיף  7ב' הסיפא המתחילה במילים " במקרה כזה  " ...תימחק ,ובמקומה
יבוא " במקרה כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי ביטוח ששילם למבטח בעד התקופה
היחסית שלאחר ביטול הפוליסה "
 .14בתנאי הפוליסה  ,סעיף  8א' תתווסף הסיפא " לעניין ידיעת המבוטח ייחשבו האירועים אשר
הגיעו לידיעת מזכיר המבוטח או הגזבר או האחראי על הביטוח ברשות " .
 .15בתנאי הפוליסה ,סעיף  16ב' תתווסף הסיפא כדלקמן ":העתקים מכל דו"ח ,חוו"ד ,שמאות
וכד' יועברו במקביל גם למבוטח אך למעט דוחות של משרדי חקירות".
 .16מוצהר ומוסכם בזאת כי הפוליסה מורחבת לכלול כיסוי לתשתיות מוניציפליות ,ע"פ תנאיה,
עד לסך של  2,500,000.-ש"ח לאירוע ,על בסיס נזק ראשון .תשתיות מוניציפליות כוללות בין
היתר ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,כבישים ,גדרות ,גשרים ,שערים ,גדרות ,תחנות
אוטובוסים ,עמודי תאורה ,מעבירי מים ,תשתיות מים חשמל תקשורת וביוב ,מגרשי
משחקים וספורט וכד'
 .17מוסכם ומוצהר בזאת כי הפוליסה מורחבת לכלול כספים בהעברה ,בעת היותם נעברים ע"י
שלוח של המבוטח,לרבות כנגד סיכוני שוד ,ובתנאי כי גילו של המעביר לא יפחת מ  17שנים
תמימות ,וסכום הכיסוי המרבי לא יעלה על  80,000.-ש"ח להעברה אחת.
 .18בניגוד לכל האמור בכל מקום אחר בפוליסה ,או בדף הרשימה ,מוצהר בזאת כדלקמן:
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הפוליסה כפופה לנספח הרחבות זה .
.18.1
המבטח מצהיר בזאת כי בעת הגשת הצעת המחיר לביטוחי הרשות המבוטחת
.18.2
בזאת ,היו ידועים לו כל העובדות הנדרשות כמבטח סביר לצורך הגשת הצעת המחיר
ובתנאי כי לא הוסתר מהמבטח מידע בכוונת זדון.
מינוי שמאים וגם או דרישות מיגון כל שהן ,תהיינה בהסכמה בכתב בין המבוטח
.18.3
למבטח.
 .19מוצהר ומוסכם בזאת כי הכיסוי הביטוחי בפוליסה זו לא יחול בגין כל תביעה הקשורה
במישרין או בעקיפין לאותו חלק של מבנה הבנוי ב"שיטת פל קל".
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דף רשימה לפוליסה לבטוח רכוש הרשות.
שם המבטח:
מס' הפוליסה:
שם המבוטח  :כמצוין בפרק א' למכרז הבטוחים.
כתובת ראשית  :כמצוין בפרק א' למכרז הבטוחים.
עד ל  ) 30/06/2013חצות (
01/07/2012
תקופת הבטוח :מ
תיאור הרכוש המבוטח:
.1
מבנים מכל סוג ותיאור שהוא הנמצאים בחצרי המבוטח ובכל מקום בארץ ו/או השכורים
על ידו ו/או הנמצאים באחריותו לרבות התקנות שהותקנו ע"י המבוטח או עבור המבנים הנ"ל,
ומבלי לפגוע בכלליות האמור לרבות מעליות ,מכשירי הרמה ,דוודים ,מערכות הסקה ,מיזוג אויר,
חשמל ,תקשורת ,תקשורת מחשבים ,צנרת מכל סוג ותיאור ) בעת עריכת המכרז לא הוקם תאגיד
ביישוב ( מערכות ביוב מים וסניקה ,גדרות שערים ,חניונים ,וצמודות של כל מבנה מכל תיאור
ש"ח
62,000,000.ע"ס
שהוא לרבות ציוד השייך לחח"י ובזק וכד'.
ש"ח
9,000,000.ע"ס
תכולה מכל סוג ותיאור שהוא
.2
ש"ח
300,000.הוצאות שיחזור מסמכים ) מעבר לרשום בפוליסה( ע"ס
.3
ש"ח
1,250,000.ע"ס
תשתית על בסיס נזק ראשון
4.
ש"ח
500,000.ע"ס
פריצה על בסיס נזק ראשון
5.
ש"ח
450,000.ע"ס
הרחבת כל הסיכונים
.6
כל הנ"ל רכושו של המבוטח ו/או נמצא אצלו בפיקדון ו/או בקומיסיון ו/או חלה עליו אחריות לגבי
שלמות וקיום הרכוש בעת היות פוליסה זו בתוקף.
מו"מ בזה כי הכיסוי המקסימלי למבנה אחד על תכולתו לא יעלה על  20,000,000.-ש"ח
המבוטח ישא בהשתתפות עצמית בסך  15,000.-ש"ח לכל נזק ,ובנזקי הצתה ,פריצה ונזק בזדון,
ישא המבוטח בהשתתפות עצמית של  25,000.-ש"ח לכל אירוע ,ולמעט נזקי טבע ורעידת אדמה
בהן ישא המבוטח בהשתתפות עצמית כמצוין בפוליסה
חישוב הפרמיה:
עבור ס'  1לעיל  62,000,000.-ש"ח לפי %0
עבור ס'  2לעיל  9,000,000.-ש"ח לפי %0
ש"ח לפי %0
עבור ס'  3לעיל 300,0000.-
ש"ח לפי %0
עבור ס'  4לעיל 1,250,000.-
ש"ח לפי %0
עבור ס'  5לעיל 500,000.-
ש"ח לפי %0
עבור ס'  6לעיל 450,000.-
עבור בטוח רעידת אדמה  72,250,000.-ש"ח לפי %0
 72,250,000.ש"ח לפי %0עבור בטוח נזקי טבע
סה"כ פרמיה
דמי רישום
דמי פוליסה
סה"כ
דמי אשראי
סה"כ לתשלום

........-

ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
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למבוטח הזכות לבחור ,לאחר קבלת הצעות המחיר את הכיסויים הנדרשים לו ,ולוותר ,במידה
ויבחר בכך ,על ביטוח סיכוני רעידת אדמה ו/או נזקי טבע.
נחתם ע"י החברה ובשמה
חתימה_______________
תאריך _________________
חותמת_________________
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ביטוח חבות מעבידים
תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי ביט  ,2012בכפוף להרחבות כדלקמן:
מוסכם ומוצהר בזאת כי תנאי הביטוח שונו ויהיו כדלקמן:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9

.10
.11

הגדרת החוק ,בהגדרות לפוליסה זו ישונה לקרוא " ע"פ כל דין החל בישראל ולמעט
חוק ימי מחלה " .
מוצהר ומוסכם בזאת כי הפוליסה אינה מכסה פגיעות בעובד או עובדים כל שהם
שנגרמו באופן ישיר ובלעדי מאותם חלקים של מבנים השייכים לרשות שנבנו ב
"שיטת פל קל ".
בהרחבות לפוליסה ,סעיף ב' 2יבוטל .המבוטח יעשה כמיטב יכולתו כדי לוודא כי
עובדים אלו אכן מבוטחים ע"י מעסיקם הישיר .סעיף זה מתייחס לאותם עובדים
עליהם לא חלה ,על פניו ,חובת תשלום למוסד לביטוח לאומי ע"י המבוטח.
להרחבות לפוליסה יתווסף סעיף יב' כדלקמן:
יב' – נזק מתמשך .
בכל מקרה של תביעה ע"פ פוליסה זו עקב מקרה בטוח אשר לדעת המבטח הינו
תוצאה של הצטברות פגיעות במועד הקודם לתחילת תקופת הביטוח ,אזי יקבל
המבטח על עצמו את האחריות לשפות את המבוטח בגין מקרה בטוח כאמור
בתנאי כי :
 (1במועד תחילת הבטוח לא היה ידוע למבוטח על קיום עילה לתביעה בגין
האירוע הנדון ,וכן
 (2המבוטח מתחייב להסב לטובת כל זכות לשיפוי העלולה לעמוד לזכותו כלפי
מבטחיו הקודמים בגין פגיעות שהצטברו קודם למועד תחילת הביטוח.
האמור בהתנאה זו לא יחול במקרה שחבותו של המבוטח לא הייתה מבוטחת ע"י
מבטח כלשהו במשך התקופה שקדמה לתקופת הבטוח ע"פ פוליסה זו או אם מבטחו
הפך להיות חדל פירעון.
פוליסה זו אינה כפופה לכל הגבלה בדבר העסקת נוער ולא תושפע מאי קיום הוראות
חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א  1951וחוק עבודת נשים תשי"ד  1954על כל
תקנותיהם והסכמי עבודה קיבוציים אחרים.
בתנאי הפוליסה ,סעיף  8ב .ייקרא  " :עניין מהותי הנו עניין ששאלה לגביו הוצגה
למבוטח ובכתב" .
בתנאי הפוליסה ,סעיף  , 9לאחר המילים " בוטחה אחריות " יתווספו המילים " ע"י
המבוטח ולטובתו "
בתנאי הפוליסה  ,סעיף  14ב' במקום "  60יום " ירשם "  90יום" .
הפוליסה תכסה את המבוטח ,גם בגין עבודות של מתנדבים  ,העובדים או מועסקים
ע"י המבוטח ,או מטעמו או בעמותות השייכות למבוטח ע"פ הגדרת המבוטח בפרק
א' למכרז הביטוחים,שלא לצורך קבלת שכר או משכורת ,בכל תחומי החיים כאשר
העבודות או ההעסקה מיועדת לרווחתם של תושבי הרשות או הרשות עצמה ,אם
ובמידה וימצא חייב כמעסיקם של אותם מתנדבים.
בתנאי הפוליסה  ,סעיף  1תתווסף הסיפא " לעניין ידיעת המבוטח ייחשבו האירועים
אשר הגיעו לידיעת ראש הרשות או הגזבר או האחראי על הביטוח ברשות " .
המבטח מצהיר בזאת כי בעת הגשת הצעת המחיר לביטוחי הרשות המבוטחת בזאת,
היו ידועים לו כל העובדות הנדרשות כמבטח סביר לצורך הגשת הצעת המחיר
ובתנאי כי לא הוסתרו מהמבטח נתונים בכוונת זדון.

מכרז ביטוחי רכוש וחבויות
מ.מ .בית אריה
מכרז מספר 05/2012
עמוד  14מתוך 35
09/06/2012

דף רשימה לפוליסה אחריות מעבידים
שם המבטח :
מס' פוליסה:
שם המבוטח  :כמצוין בפרק א' לתנאי המכרז
כתובת ראשית  :כמצוין בפרק א' לתנאי המכרז
 01/07/2012ועד ל  ) 30/06/2013חצות (
תקופת הבטוח  :מ
מהות עיסוק העובדים :כל עיסוק שהוא המותר למבוטחים ע"פ תזכיר ההתאגדות של המבוטחים
המצוינים בשם המבוטח.
כל עובדי המבוטח לרבות ראש הרשות ע"ס

8,000,000.-

ש"ח

מוצהר ומוסכם בזה על הצדדים כדלקמן:
 .1פוליסה זה מכסה את אחריותו של המבוטח כלפי קבלני משנה ,קבלנים ועובדיהם במידה
והמבוטח ימצא חייב בדין כמעבידם ,בתנאי כי לא קיים בטוח אחר המכסה אותה חבות
שהוצאה ע"י המבוטח ולטובתו.
 .2פוליסה זו אינה מוגבלת בשעות העבודה המקובלות בענף ותכסה את המבוטח בכל מקרה בו
ימצא אחראי בדין בין אם בשעות העבודה ואם לאו.
 .3גבולות האחריות בפוליסה זו יהיו כדלקמן :
 20,000,000.ש"חלתובע
.3.1
  40,000,000ש"ח .3.2לאירוע ולתקופת הבטוח
השתתפות עצמית.
.4
המבוטח ישא בהשתתפות עצמית בסך שווה ערך ל  6,000ש"ח מכל אירוע  ,ובמקרה של
מחלה מקצועית ישא המבוטח בהשתתפות עצמית של  12,000.-ש"ח מכל תובע ותובע.
חישוב הפרמיה
ש"ח
לפי 0%
בגין שכ"ע ע"ס  8,000,000.-ש"ח
ש"ח
דמי רישום
ש"ח
דמי היטל
ש"ח
דמי פוליסה
ש"ח
סה"כ
ש"ח
דמי אשראי
============
ש"ח
סה"כ לתשלום

נחתם ע"י החברה ובשמה
חתימה_________________
תאריך ________________
חותמת_________________
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ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי ביט  ,2012בכפוף להרחבות כדלקמן:
מוסכם ומוצהר בזאת כי תנאי הביטוח שונו ויהיו כדלקמן:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

הגדרת הדין ,בהגדרות לפוליסה זו ישונה לקרוא " ע"פ כל דין החל בישראל " .
סייג  1בסייגי הפוליסה לא יחול לגבי תביעות המוסד לביטוח לאומי כלפי המבוטח
במקרה והתשלום למוסד לביטוח לאומי בגין העובד הנפגע בוצע בפועל ע"י מעסיק אחר.
סייג  2בסייגי הפוליסה יחול מקום בו המבוטח או מי מעובדיו נתבע בגין מעשה או מחדל
שעשה או חדל בפועל והנובע מהכלים המצוינים בסייג זה.
בסייגי הפוליסה ,סעיף  '3א .תתווסף הסיפא " למעט רכוש שהרשות וגם או עובדיה,
שיפצו ,תיקנו ,התקינו והמשמש את הרשות או את תושבי הרשות ,אך לא למטרות
מסחריות" .
בסייגי הפוליסה ,סעיף  13ייקרא " נזק המכוסה ע"י הפוליסה לביטוח נושאי משרה של
המבוטח ,ובהעדר פוליסה כזו ,ע"פ הפוליסה המקובלת בחברה למשק וכלכלה של מרכז
השלטון המקומי ,בעת קיומה של פוליסה זו".
בהרחבות לפוליסה ,סעיף  , 10תיכתב הסייפא " אחריות המבטח לא תעלה על 200,000.-
ש"ח בגין מקרה אחד ועל  400,000.-ש"ח לכל המקרים ובסה"כ לתקופת הביטוח.
להרחבות לפוליסה יתווספו הסעיפים הבאים:
 .21הפוליסה מורחבת לכסות ,מבלי לפגוע בכלליות האמור בהגדרת פעילות
המבוטח ,גם אירועים המוניים שניזומו ע"י הרשות ,או להם ניתן חסות
ע"י הרשות ,לרווחת תושבי הרשות ,ולרבות אך לא מוגבל לאירועים
ספורטיביים מכל סוג ותיאור ),אך למעט תחרויות של ספורט ממונע או
אתגרי( ,צעדות ,מרוצי אופניים ,קונצרטים בטבע ובאולמות המופעלים
או הנשכרים ע"י הרשות או בסיועה ,חגיגות ימי עצמאות ,חגיגות יובל
ואחרות ,מופעי תרבות שונים ,בין אם בתמורה ובין אם לאו ,וכל אירוע
המותר לרשות לקיים ,ובתנאי כי כל האירועים אשר התקנות דורשות
זאת ,יקבלו אישורם של משטרת ישראל ,והודעה על אירועים שכאלה
ידווחו למד"א.
 .22הפוליסה כוללת את חבותה החוקית של הרשות בהיותה בעלים או
מפעילים של בריכות שחייה השייכים לרשות ,חדרי כושר ,מתקני ספורט
ושעשועים ,פארקים וכד'.
 .23הפוליסה כוללת כיסוי בגין נזקי גוף וגם או רכוש הנובעת משימוש
בציוד מכני הנדסי ו/או מכונה ניידת לרבות כזה הנחשב רכב ע"פ פקודת
התעבורה ושלא חלה חובה לבטח כלים אלו ע"פ פקודת רכב מנועי ו/או
ע"פ חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה  1976על כל תיקוניו,
לגבי ציוד השייך לרשות או השכור על ידה .גבול האחריות בגין הרחבה
זו לא יעלה על  1,000,000.-ש"ח לאירוע ולתקופת ביטוח.
 .24פוליסה זו תהווה גם פוליסה שיורית ושילוחית לכל פוליסה אחרת
המבטחת את הרשות ,אשר לא הופקה ע"י ועבור הרשות ,אולם הרשות
מופיעה בה כמבוטחת נוספת.

 .8לתנאי הפוליסה ,סעיפים  1ו 3 -ולכל נושא הכרוך בידיעת המבוטח או הודעות של
המבוטח ,לידיעת המבוטח תיחשב ידיעת ראש הרשות או הגזבר או האחראי על הביטוח
ברשות ולא כל גורם אחר.
 .9בתנאי הפוליסה ,סעיף  7ב .ייקרא  " :עניין מהותי הנו עניין ששאלה לגביו הוצגה
למבוטח בכתב" .
 .10בתנאי הפוליסה ,סעיף  , 9לאחר המילים " בוטחה אחריות" יתווספו המילים "ע"י
המבוטח ולטובתו"
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 .11בתנאי הפוליסה  ,סעיף  14א' במקום "  60יום " ירשם "  90יום".
 .12המבטח מצהיר בזאת כי בעת הגשת הצעת המחיר לביטוחי הרשות המבוטחת בזאת ,היו
ידועים לו כל העובדות הנדרשות כמבטח סביר לצורך הגשת הצעת המחיר ובתנאי כי לא
הוסתרו מהמבטח נתונים כל שהם בכוונת זדון.
 .13מוצהר ומוסכם בזאת במפורש כי הפוליסה אינה מכסה תביעות הנובעות מפגיעה
הנובעת ,ישירות ,מאותם חלקים במבנים ,אשר נבנו ב"שיטת פל קל "
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דף רשימה לפוליסה צד שלישי .
שם המבטח:
מס' פוליסה:
שם המבוטח :כמפורט בפרק א' לתנאי המכרז.
 01/07/2012ועד ל  ) 30/06/2013חצות (
תקופת הבטוח :מ
פוליסה זו מכסה את אחריותם החוקית ע"פ כל דין ,לרבות מעשה או מחדל בהיותם עוסקים בכל
דבר המותר לפעילות כרשות מוניציפלית ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור לרבות פעילויות נוער
וספורט )למעט תחרויות של ספורט ממונע (  ,אירועים שונים עבור התושבים ואורחיהם לרבות
אירועים המוניים הפתוחים לקהל הרחב ,בעלות ו/או הפעלה ו/או ניהול של בריכות שחייה ו/או
חוגים שונים ו/או קייטנות ו/או טיולים ו/או הפעלת צופרים אחריות שילוחית בגין הספקת מים
ו/או מערכות סניקה וטיהור שפכים  ,וכל דבר אחר הכלול בהגדרות של מליאת הרשות או מועצת
הרשות או המותר בתקנות העמותות
גבולות אחריות המבטח.
בגין תובע אחד 12,500,000 :ש"ח ובגין אירוע אחד  25,000,000 :ש"ח.
ההשתתפות העצמית של המבוטח תעמוד ע"ס  10,000.-ש"ח מכל אירוע בגין נזק גוף ו ע"ס -
 20,000.ש"ח מכל אירוע בגין נזק אחר ,אך לא יותר מאשר השתתפות עצמית אחת ,הגבוהה
מהשתיים במקרים של נזקים לגוף ורכוש גם יחד.
חישוב הפרמיה:
עבור רובד ראשון

 ₪נטו.

סה"כ פרמיה מוסכמת
דמי רישום והיטל
דמי פוליסה
סה"כ
דמי אשראי
סה"כ

נחתם ע"י החברה ובשמה
חתימה
חותמת
תאריך

ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
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פוליסה לביטוח אחריות מקצועית
) מבוסס ביט ( 1/2000

פוליסה זו מעידה כי תמורת התחייבות לתשלום דמי הביטוח הנקובים ברשימה או במפרט
הכלולים בזה
)להלן " -הרשימה"( על ידי המבוטח ששמו נקוב ברשימה ) ,להלן " המבוטח " ( לידי המבטח
ששמו נקוב ברשימה )להלן "המבטח" (
ישפה המבטח את המבוטח בגין אחריותו של המבוטח על פי הדין בשל מקרה הביטוח בכפוף לכך
ש:
התביעה נגד המבוטח הוגשה נגדו לראשונה בתוך תקופת הביטוח.
מקרה הביטוח ארע בתוך תקופת הביטוח או אם צוין ברשימה ,בתקופה הקודמת לתקופת
הביטוח אך לא לפני התאריך הרטרואקטיבי )להלן "כיסוי רטרואקטיבי" (.
מקרה הביטוח ארע בשטח מדינת ישראל ו/או "השטחים המוחזקים".
גבולות אחריות
אחריות המבטח לא תעלה על:
הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לתביעה אחת.
הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לאירוע אחד ולכל התביעות לפי פוליסה זו.
פוליסה זו הוצאה על ידי המבטח על בסיס נתונים שנמסרו למבטח ו/או כל מסמך חליפי אחר
שהוגש למבטח והמהווים חלק בלתי נפרד מפוליסה זו ,אולם המבטח מצהיר בזאת כי ידועות לו
כל העובדות והנתונים הנדרשים לו כמבטח סביר.
הגדרות למטרת פוליסה זו
מקרה הביטוח:

הפר חובה מקצועית או טעות שמקורם ברשלנות ,טעות ,מחדל או השמטה
של המבוטח ,או העובדים עבורו ,במסגרת מקצועו או משלח ידו המפורטים
ברשימה ואשר עבורם ניתן הביטוח לפי פוליסה זו.

דין:

דיני מדינת ישראל.

המבוטח:

המבוטח ששמו נקוב ברשימה ,כולל :שותפים ,מנהלים ,בעלי מניות ,חברי
מועצת המנהלים ,עובדים וכל אדם שנמצא בשרותו של המבוטח.

העיסוק:

כל התפקידים בהם משתמש המבוטח בידע מקצועי לצורך פעולותיו .היה
והמבוטח עוסק במקצוע המאוגד במסגרת גוף מקצועי ,לשכה מקצועית או
כל גוף סטטוטורי אחר הקובע כללי התנהגות ותחומי עיסוק ביחס למקצועו
של המבוטח ,אזי יחול הכסוי על פי פוליסה זו בנוסף לאמור ברשימה ,גם על
כל תחומי הפעילות בהן רשאי המבוטח לעסוק על פי הנחית האיגוד
המקצועי או הלשכה המקצועית או הגוף הסטטוטורי כאמור לעיל.

תביעה :

המונח תביעה יכלול בין היתר כתב תביעה ,תובענה ,מכתב דרישה או מידע
ממקור כלשהו על ידי המבוטח בדבר קרות מקרה הביטוח או הודעה על
קרות אירוע שעלול להביא בעקבותיו לתביעה כנגד המבוטח.

הוצאות משפטיות  :כל ההוצאות הסבירות הכרוכות בניהול הליכים משפטיים עד לערכאה
הסופית ,בהתאם לתנאי הפוליסה ,שהינן בנוסף לגבולות האחריות
המכוסים לפי פוליסה זו ,לרבות שכ"ט עורך הדין ,אגרות ,דמי ביול
מסמכים ,העתק פרוטוקולים ,שכר טרחת עדים ,שכר טרחת מומחים וכד'.
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השתתפות עצמית :הסכום הראשוני בו ישא המבוטח מתוך סכום הפיצוי שישולם על ידי
המבטח עקב תביעה או מספר תביעות הנובעות מסיבה מקורית אחת
והמכוסה/ות לפי פוליסה זו.
סייגים לחבות המבטח
המבטח לא יהיה אחראי  -אלא אם הוסכם אחרת בהרחבות ו/או בתוספות לפוליסה  -בגין:
.1

תביעה הנובעת ממעשה זדוני ופלילי ,אי יושר ,פשע ,תרמית ,הונאה ,חריגה מסמכות ביודעין,
מעילה באמון ומעשה במתכוון שנעשה על ידי אחד מן השותפים של המבוטח או מנהל כללי
של המבוטח ,אבדן מסמכים.

.2

כל אירוע שקדם למועד תחילת הביטוח של הפוליסה הראשונה אצל המבטח ששמו נקוב
ברשימה ואשר אחד מהשותפים או המנהל הכללי של המבוטח ידע בעת הגשת הצעת
הביטוח ,כי מקרה זה עלול לשמש עילה להגשת תביעה ,אלא אם נמסר על כך בכתב למבטח
והמבטח אישר הסכמתו לשפות את המבוטח בגין חבות הנובעת מכך.

.3

חבות כלשהי שנגרמה במישרין על ידי מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,פעולת איבה ,פעולות
חבלה וטרור ,מלחמת אזרחים ,מרידה ,מהפכה ,מרד ,תפישת שלטון בלתי חוקית ,החרמה
או השמדה על ידי ממשלה או רשות ציבורית.
לעניין סייג זה "טרור"  -משמעו שימוש באלימות לצרכים פוליטיים ,לרבות שימוש באלימות
שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים מטעם או
בקשר עם ארגון העוין את המדינה.
לעניין "טרור" כהגדרתו לעיל ,רק אישור מפורש של משטרת ישראל או של משרד הביטחון
או של מנהל מס רכוש וקרן פיצויים כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים  1961על כל
תיקוניו ,המאשר כי הנזק נגרם במישרין ע"י פעולת טרור ,ישמש עילה לדחיית תביעה לנזקי
טרור.

.4

התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם ,אלא אם כן ההתחייבות או
האחריות היו מוטלים עליו גם בהעדר הסכם כזה ,ערבות אישית.

.5

היזק גופני ,מוות או מחלה הנגרם לכל אדם תוך כדי ועקב העסקתו ע"י המבוטח.

.6

קרינה מייננת ,ביקוע גרעיני או זיהום רדיו-אקטיבי.

.7

תביעה הנובעת ממקרה ביטוח שנגרם מחוץ למדינת ישראל ,השטחים המוחזקים ושטחי
האוטונומיה הפלסטינית.

.8

סכום כלשהו אשר המבוטח היה רשאי לתבוע מגורם כלשהו ,והוא מנוע מכך לפי הסכם
שהוא צד לו ,למעט כמצוין בסעיף ויתור על זכות השיבוב בפוליסה זו.

.9

הוצאות שהוצאו על ידי המבוטח לשם תיקון ו/או השבה לקדמות של העבודה עצמה
שבוצעה וכן תקבולים שנתבע המבוטח להחזיר ללקוחותיו.

 .10חבות כלשהי בגין זיהום של אויר ו/או של מים ו/או של קרקע אלא אם נגרמו על ידי אירוע
תאונתי.
 .11כל חבות הנובעת מעיסוקו של המבוטח כ"נושא משרה" כהגדרתו בחוק החברות ואשר
משופה ע"י פוליסה זו ו/או כל תיקון שיחליף אותו ,אלא אם כן החבות נובעת מפעולתו של
המבוטח הקשורה למקצועו בגינו הוצאה פוליסה זו ואין היא מכוסה בפוליסה לביטוח חבות
נושאי משרה הקיימת של המבוטח בין אם קיימת פוליסה כזו ובין אם לאו.
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 .12כשל מערכות מחשב בזיהוי תאריך קלנדארי
פוליסה זו אינה מכסה חבות מכל סוג שהוא בין ישירה ובין עקיפה הנובעת ו/או הקשורה
.1
לכשל של מערכות מחשב )כהגדרת מונח זה בסעיף  5להלן( בזיהוי תאריך קלנדארי ,שאירע או
יארע לפני ,תוך כדי או אחרי שנת  ,2000עקב אי יכולת:
 1.1לזהות תאריך כתאריך הקלנדארי הנכון.
ו/או
 1.2לקלוט ו/או לשמור ו/או לאחסן ו/או לפרש ו/או לערוך ו/או ליישם ו/או לעבד נכון כל
נתון ו/או מידע ו/או הוראה ו/או פקודה הנובעים מהתייחסות לתאריך באופן שונה
מהתאריך הקלנדארי הנכון.
ו/או
 1.3לקלוט ו/או לשמור ו/או לאחסן ו/או לפרש ו/או לערוך ו/או ליישם ו/או לעבד נכון מידע
ו/או נתון הנובעים מהוראה ו/או פקודה במערכות מחשב או הניתנת למערכות המחשב
הגורמת לאבדן ו/או מחיקה ו/או הרס ו/או השחתה של נתון ו/או מידע ו/או הגורמת לאי יכולת
לקלוט ו/או לשמור ו/או לאחסן ו/או לפרש ו/או לערוך ו/או ליישם ו/או לעבד נכון
את הנתון ו/או המידע כאמור בתאריך מסוים או לאחריו.
 .2פוליסה זו אינה מכסה הוצאות שהוצאו עבור בדיקה ,תיקון ,עדכון ,החלפה ,אבחון והתאמה
או נקיטה של פעולה כלשהי בקשר למערכות המחשב ו/או למערכות קשורות אליהן ,בין
אם לשם מניעה ,תיקון ,או לכל מטרה אחרת בקשר עם כל האמור בסעיף  1לעיל.
 .3פוליסה זו אינה מכסה חבות בין ישירה ובין עקיפה הנובעת מכשל או אי התאמה כתוצאה
מייעוץ ו/או תכנון ו/או פיקוח בקשר לבדיקת ,הסבת ו/או התאמת מערכות המחשב לשנת
 2000ו/או לצורך מניעה ו/או תיקון כשלים כמפורט בסעיפים  1.1עד  1.3לעיל.
 .4החריגים הכלולים בסעיפים  1-3חלים בין אם מערכות המחשב הינן רכושו של המבוטח ובין
אם לאו ובין אם הכשל אירע אצל המבוטח או אצל כל אדם אחר.
 .5המונח מערכות מחשב יכלול ,לצורך החריגים האמורים בסעיפים  1-3לעיל ,כל מערכת
אלקטרונית לעיבוד נתונים ו/או רכיב שלה ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות,
תכנה ,חמרה וציוד היקפי )להלן " -ציוד"( ,ציוד תקשורת מחשבים ,ציוד לאחסון ו/או
לאחזור מידע ונתונים ו/או לעיבוד נתונים ,מערכות או שבבים משובצי מחשב  ,מעגלים
מודפסים ,תוכנות מחשב מכל סוג לרבות מערכות הפעלה ו/או כל ציוד אחר הכולל
רכיבים בעלי יכולת לזהות תאריכים או הקשור או הנלווה לציוד כאמור.
הרחבות
 .1סוכנים נציגים ומורשים
מוסכם ומוצהר בזה כי הביטוח לפי פוליסה זו מורחב לכסות את אחריותו של המבוטח
הנובעת ממעשיו או מחדליו של כל אדם או גוף הפועל כסוכנו ,מורשו ,נציגו או מיופה כוחו של
המבוטח במסגרת העיסוק בגינו ניתן הכסוי על פי פוליסה זו.
 .2חריגה מסמכות
מוסכם ומוצהר בזה כי הביטוח לפי פוליסה זו מורחב לכסות את המבוטח בגין חבות הנובעת
מחריגה בתום לב מסמכות ייצוג שהוקנתה לו על ידי אחר במהלך עיסוקו של המבוטח.
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 .3אבדן מסמכים
מוסכם ומוצהר בזה כי הביטוח לפי פוליסה זו מורחב לכסות את אחריותו של המבוטח בגין
אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים .הרחבה זו אינה כוללת חבות בגין אבדן מסמכים
סחירים בעלי ערך כספי נקוב.
 .4הוצאת דיבה
מוסכם ומוצהר בזה הביטוח לפי פוליסה זו מורחב לכסות את אחריותו של המבוטח בגין
תביעות נגדו הנובעות מהוצאת שם רע ו/או לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או השמצה בכל
צורה שהיא.
 .5שותפים נכנסים מבוטל
מוסכם ומוצהר בזה כי הביטוח לפי פוליסה זו מורחב לשפות כל אדם המוגדר כ"שותף" וגם
או "עובד" אצל ה"מבוטח" ,בגין תביעה שתוגש נגדו במשך תקופת הביטוח בשל מקרה ביטוח
הנובע מהעיסוק המוגדר בפוליסה ובהרחבותיה ,שנעשה בטרם הצטרפותו כ"מבוטח" .זאת,
בתנאי מפורש כי לא קיים כל ביטוח אחר המכסה את אותה חבות.
הכסוי על פי הרחבה זו מותנה בכך שקודם הצטרפותו של ה"שותף" וגם או ה" עובד "
למבוטח ,היה השותף וגם או העובד מכוסה בפוליסה לביטוח חבות המקצועית .גבול אחריות
המבטח על פי הרחבה זו לא יעלה על גבול האחריות שהיה מכוסה בפוליסה של ה"שותף" וגם
או ה"עובד" ביום קרות "מקרה הביטוח" בגינו מוגשת התביעה ,התקופה הרטרואקטיבית
לשותף נכנס לא תהיה לפני התקופה הרטרואקטיבית בפוליסה זו.
הפעלת הכסוי על פי הרחבה זו תעשה אך ורק בהתאם להוראות המפורשות שינתנו למבטח
מאחד האנשים מטעם המבוטח ,ששמם נקוב בדף הרשימה.
 .6עובדים יוצאים
מוסכם ומוצהר בזה כי הביטוח לפי פוליסה זו מורחב לשפות כל אדם שחדל להיות שותף וגם
או עובד ל"מבוטח" במשך תוקפו של ביטוח זה או לפני תחילתו ,בגין כל תביעה שתוגש נגדו
במשך תקופת הביטוח בשל מקרה ביטוח הנובע מהעיסוק המוגדר בפוליסה ובהרחבותיה,
שנעשה בעת היותו שותף וגם או עובד ל"מבוטח".
 .7תקופת גילוי
מוסכם ומוצהר בזה כי באם המבטח יסרב לחדש פוליסה זו שלא עקב הפרת החוזה על ידי
המבוטח ,יורחב הכיסוי )לפי דרישת המבוטח( ויכלול שיפוי למבוטח בגין תביעות שתוגשנה נגד
המבוטח במשך תקופה של עד  12חודשים לאחר תום תקופת הביטוח .זאת בתנאי מפורש כי
לא קיים כל ביטוח אחר המכסה את אותה חבות וכי הכסוי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על
אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח המקורית.
. .8הגנה בהליכים פלילים
הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין הוצאות להגנה משפטית בהליכים פליליים
באופן ובהיקף כדלקמן :
המבטח ,על חשבונו ,יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו ,עורך דין לשם מתן
הגנה משפטית בהליכים פליליים ,שיוגשו נגד מי מהם ,בעקבות מקרה ביטוח מכוסה
שאירע בתקופת הביטוח של פוליסה זו.
כמו כן ,המבטח ,על חשבונו ,יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו עורך דין
לשם הגשת ערעור ויצוגם בו עד לערכאה הסופית האפשרית ,על הכרעת דין ו/או פסק דין
שיוטל עליהם בהליכים פליליים וישא גם בהוצאות הערעור.
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תנאי מוקדם להעמדת עורך דין ,להגשת ערעור כאמור ,יהיה קבלת חוות דעת מאת עורך
הדין אשר הופיע בערכאה עליה מבוקש הערעור ,כי יש בסיס ענייני וסיכוי טוב להצלחת
הערעור.
היה והמבוטח אינו מעוניין בשירותיו של עורך הדין שהעמיד לרשותו המבטח ,רשאי
המבוטח לפנות לעורך דין על פי בחירתו .במקרה כזה ,ישפה המבטח את המבוטח בשכר
הטרחה ובהוצאות ההגנה ששולמו על ידי המבוטח ,כל הנ"ל בכפוף לגבול אחריות
המבטח .
המבטח ישלם את שכר הטרחה והוצאות ההגנה ו/או הוצאות הערעור בתום ההליכים
הפליליים או הערעור ,הכל לפי העניין.
הגדרות לעניין הרחבה זו :
הליכים פליליים:
הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית ,לרבות חקירת סיבת מוות ,המוגשים נגד המבוטח
או מי מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח המבוטח לפי פוליסה זו.
הוצאות הגנה )כולל ערעור( :
שכר טרחה ,אגרות ,דמי ביול מסמכים ,העתקת פרוטוקולים ,שכר עדים ושכר מומחים
כפי שיקבע על ידי בית המשפט או בהתאם לקבוע בסדרי הדין הפלילי הנדרשים בעבור
הגנה בהליכים פליליים כולל ערעור על פסק דין ,אך לא כל קנס ,פיצוי או תשלום עונש
המוטלים בדין.
שכר טרחה :
שכר טרחת עורך דין לניהול הליכים משפטיים הקבוע בכללי לשכת עורכי -הדין )התעריף
המינימאלי( תש"ס . 2000 -
סייגים לעניין הרחבה זו:
המבטח לא יהיה חייב להעמיד עורך דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום
כלשהו באם :
 .1ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הנם בגין אירוע המוחרג מפורשות
בפוליסה.
,2ההליך או החקירה ן/אן הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע בו פעל )בין במעשה ובין
במחדל( המבוטח או מי מעובדיו מתוך כוונה לגרום למקרה הביטוח.
.3ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה של
המבוטח.
גבולות אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא יעלו על  200,000ש"ח למקרה ו400,000.- -
ש"ח לסה"כ המקרים בתקופת הביטוח
 .9חבות צולבת – כאשר יותר מאשר אדם או גוף משפטי אחד ,מהווים את המבוטח ,ייחשב
כל אחד מהצדדים או הגופים למטרת פוליסה זו כיחידה נפרדת ,וכל אחד יחשב כמבוטח
לצורך פוליסה זו ,כאילו הוצא לכל אחד מהצדדים פוליסה נפרדת .אולם ,כל זאת בתנאי
כי כל האמור בפסקה זו לא יחשב כהרחבה של גבולות אחריותה בקשר למקרה או סדרת
מקרים כמפורט ברשימה.
 .10הרחבה לעובדים סוציאליים ,פסיכולוגים ועובדים פרא-רפואיים .
מו"מ בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות הגנה בהליכים פליליים ואחרים בגין עובדים
סוציאליים ,ופסיכולוגים ,רפואיים ופרא-רפואיים ע"פ התנאים הבאים:
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א.

הנחיה משפטית בועדות חקירה משמעתיות ומקצועיות.

ב.

יעוץ משפטי והגנה בועדות משמעת הנובעות מחוק העובדים הסוציאליים או כל חוק
המתייחס לפסיכולוגים או עובדים אחרים הנכללים בהגדרות אלו.

ג.

יעוץ והגנה משפטית בגין נקיטת אמצעים משמעתיים במסגרת הגוף בו עובד העו"ס או
הפסיכולוג.

ד.

יעוץ והגנה משפטית בגין חקירה לבדיקת התאמת העו"ס או הפסיכולוג לתפקידו הנובע
מרשלנות מקצועית.

ה.

הגנה משפטית בגין צעדים משמעתיים הנובעים מחוק שירות המדינה על כל הרחבותיו
ותיקוניו.
יעוץ  ,הכוונה וייצוג משפטי בגין תביעות רשלנות מקצועית אשר קשורות ליחסיו של
העובד עם מעבידו.

ו.

בכל מקרה של ניגוד אינטרסים בין העובדים למעבידם ,בנוגע לאחריותו המקצועית של העובד,
הרי שהמבטח מתחייב בזאת להעמיד יעוץ וייצוג משפטי נפרד לעובד ולמעבידו ,בכפוף
למסקנות יועץ משפטי מטעם המבטח הקובע כי ישנה כדאיות לפעול בצורה כזו.
העובד יהיה רשאי לקבל יעוץ וייצוג משפטי בכל אחד מהליכי המשפט האפשריים ,וזאת ללא
כל קשר לועדות משמעתיות ואחרות בישראל ,מותנה בכך כי העו"ד המייצג את העובד קבע כי
ישנו סיכוי סביר להצליח בשלב הבא של ההליך המשפטי.
בכל מקרה יתחשב העו"ד המייצג את העובד במוניטין המקצועי של המיוצג בבואו לקבל
החלטות כל שהן הנוגעות לערעור ו/או הליך משפטי אחר.
.11חריגה מסמכות.
מוסכם בין הצדדים כי הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו של המבוטח הנובעת מחריגה
בסמכות ייצוג שהוקנתה לו ושנעשה בתום לב.
.12תקופה רטרואקטיבית
התאריך הרטרואקטיבי לצורך כיסוי זה יהיה 01/01/1985
.13הגדרת בעל הפוליסה – הרשות ששמה נקוב בפרק א' למכרז או מפרט הביטוח.
.14הגדרת המבוטח  -הרשות ששמה נקוב בפרק א' למכרז או מפרט הביטוח וכן בעלי המקצוע
הנקובים ברשימה.
תנאי הפוליסה
 .1הודעה על מקרה נזק
על המבוטח להודיע למבטח ,תוך זמן סביר מהיוודע לו על קרות מקרה ביטוח ,העלול להוות
עילה לתביעה על-פי פוליסה זו .באם המבוטח הינו רשות ,תחשב ידיעה של המבוטח על
מקרה הביטוח כנ"ל ,מרגע שנודע ראש הרשות ,גזבר הרשות או לאחראי על נושא הביטוח
אצל המבוטח.
.2

כתובת למתן הודעות

הודעות למבוטח
הודעה של המבטח למבוטח בכל הקשור לפוליסה ,תינתן לפי מענו האחרון הידוע לו.
הודעות למבטח
הודעה של המבוטח למבטח תינתן למבטח במען משרדו הראשי ,המצוין בכותרת לפוליסה ,או
בכל מען אחר בישראל ,עליו הודיע המבטח בכתב )אם בכלל( ,מזמן לזמן ,ו/או לסוכן הביטוח
ששמו נקוב ברשימה.
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 .3הודעה על הליכים
המבוטח יודיע למבטח ,בהקדם האפשרי ,על כתב אישום שהוגש נגדו או על הליכי חקירה
משטרתית או על חקירת סיבות מוות או על כל חקירה אחרת המתנהלת נגדו או שעומדת
להתנהל נגדו בקשר עם כל מקרה ביטוח ,אשר בגינו תיתכן תביעה עפ"י פוליסה זו .באם
המבוטח הינו רשות ,תחשב ידיעה של המבוטח על העניינים המנויים לעיל ,מרגע שנודעו
לראש הרשות ,גזבר הרשות או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.
 .4העברת מסמכים מהמבוטח למבטח
המבוטח יעביר למבטח ,בהקדם האפשרי לאחר קבלתם ,כל מכתב ,הזמנה לדין ,צו והודעה על
דיון ,או הליך כלשהו ,בקשר עם תביעת-פיצויים עקב קרות מקרה-הביטוח.
.5

איסור הודאה
שום הודאה ) ,(ADMISSIONהצעה ,הבטחה ,התחייבות או פיצוי כלשהו לא יעשו ולא יינתנו
ע"י המבוטח או מטעמו ,בלי הסכמתו מראש ובכתב של המבטח .אין הוראות סעיף זה חלות
על מסירת עובדות התאונה במשטרה או לכל גורם מוסמך עפ"י כל דין ,לפי דרישתו ,וכן על
מתן עדות במשפט פלילי.

 .6שמירת תנאי בטיחות
על המבוטח לנקוט צעדים סבירים כדי למנוע את קרות מקרה-הביטוח.
.7

שינוי בעניין מהותי
א.
ב.

המבוטח יגלה בכתב ,במשך תקופת הביטוח ,כל שינוי בעניין מהותי ,בתוך זמן סביר
מעת שנודע לו על כך; לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה ,יהיה המבטח רשאי לבטל
את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על-פי הוראות החוק.
עניין מהותי הינו עניין ששאלה לגביו הוצגה בכתב למבוטח שהועבר למבטח ע"י
המבוטח לצורך עריכת הביטוח.

.8

טיפול בתביעות
א .הכיר המבטח בחבותו עפ"י הפוליסה ,ייטול לידיו וינהל בשם המבוטח את ההגנה כלפי
כל תביעה או יישובה של כל תביעה וכן לתבוע ולקבל בשם המבוטח שיפוי ,פיצוי,
השתתפות ,דמי-נזק .למבטח יהיה שיקול-דעת בנוגע לניהול כל הליכים או בנוגע לסידור
או לישוב כל תביעה ועל המבוטח למסור לו את כל המידע שיש לו ולהושיט לו כל עזרה
סבירה שתידרש ממנו בקשר עם העניינים הנדונים בסעיף זה .יחד עם זאת ,מוסכם כי
המבטח יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתאום עם המבוטח כדי שלא לפגוע בשמו הטוב או
לגרום לו נזק.
ב .היה וסך התביעה חורג מגבולות האחריות של המבטח יפעלו המבטח והמבוטח תוך
תאום הדדי ,ומבלי לגרוע בכלליות האמור תינתן למבוטח זכות להשתתף בניהול ההגנה
באופן פעיל.

.9

תשלום סכום בגבול אחריות
על אף האמור בסעיף  8לעיל רשאי המבטח לפני או תוך כדי ניהול הליכים או משא ומתן
לפשרה ,בקשר עם כל תביעה או סדרה של תביעות ,לשלם למבוטח את סכום גבול או גבולות
האחריות המתאימים ,בתוספת של  20%הוצאות משפטיות ,לאחר שנוכה ממנו כל סכום או
סכומים שכבר שולמו בתור תגמולי-ביטוח ,ובמקרה כזה יוותר המבטח על הניהול והפיקוח
על תביעה או תביעות כאלו ויהיה פטור מכל אחריות נוספת בקשר אליה או אליהן.
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 .10ביטוח כפל
בוטחה אחריות בפני סיכון אחד ע"י המבוטח ולטובתו ,אצל יותר ממבטח אחד לתקופות
חופפות ,יודיע על כך המבוטח למבטח בתוך זמן סביר לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר
שנודע לו עליו.
 .11תשלום דמי-הביטוח ודמים אחרים
א .אם לא סוכם אחרת בין הצדדים ,דמי-הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מן המבוטח
למבטח ישולמו תוך עשרים ושמונה ימים מתחילתה של תקופת הביטוח כערכם
בשקלים לפי השער היציג של הדולר בבנק ישראל ביום התשלום.
ב .לא שולמו דמי-הביטוח תוך פרק הזמן האמור לעיל ,ניתן יהא לשלמם במועדים אחרים
עליהם הוסכם במפורש ,כערכם בשקלים לפי השער היציג של הדולר בבנק ישראל ביום
התשלום ובתוספת דמי -אשראי ודמי-טיפול המקובלים אצל המבטח.
ג .לא שולם סכום כלשהו המגיע מהמבוטח למבטח במועדו ,ישא הסכום שבפיגור הפרשי-
ריבית עבור תקופת הפיגור ,אשר ישולמו למבטח בעת סילוקו של הסכום שבפיגור,
וכחלק בלתי-נפרד ממנו
ד.

לא שולם סכום כלשהו שבפיגור ,כאמור ,תוך  15יום לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח
לשלמו ,רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח יתבטל כעבור  21ימים
נוספים.אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן .אין בביטול הביטוח על-פי סעיף זה כדי
לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול
האמור ,לרבות הוצאות המבטח .ביטול הביטוח ,כאמור ,לא יפגע בזכויות התביעה עפ"י
הפוליסה בגין מקרה ביטוח שקרה קודם לביטול הביטוח.

 .12תגמולי הביטוח והצמדה
א .בקרות נזק המכוסה על-פי פוליסה זו ,יחושבו תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בדולר
של ארה"ב בהתאם לשער היציג של הדולר בבנק ישראל החל במועד התשלום בפועל
לידי המבוטח או הצד השלישי .דמי ההשתתפות העצמית יחושבו אף הם בהתאם לשער
היציג של הדולר בבנק ישראל במועד הנ"ל .
ב .אם גבולות האחריות נקובים בשקלים ,הם יוצמדו בהתאם ליחס שבין מדד המחירים
לצרכן שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין מדד המחירים לצרכן שיפורסם
סמוך לפני מועד תשלום התביעה .דמי ההשתתפות העצמית הנקובים בשקלים יוצמדו
בהתאם ליחס שבין המדד האמור ,שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין
המדד שפורסם סמוך לפני תשלום ההשתתפות העצמית.
 .13זכות הקיזוז
המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקרות מקרה הביטוח כל סכום
שהמבוטח חייב למבטח ,שחובו מתייחס לפוליסה זו.
 .14הארכת תקופת הביטוח
כל הארכה של הביטוח על פי הפוליסה ,טעונה הסכמה של המבטח ,אשר תינתן במפורש
למטרה זו או של סוכן הביטוח ששמו נקוב ברשימה.
 .15ביטול הפוליסה
א .המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח; הביטול יחול מהמועד בו נקב
המבוטח בהודעתו ,אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע"י המבטח.
ב .מבלי לגרוע מזכויות המבטח ,עפ"י דין או עפ"י הוראה אחרת כלשהי בפוליסה ,יהיה
המבטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא ,לפני תום תקופת הביטוח ,ובלבד
שהודעה על כך תימסר למבוטח בכתב לפחות  90יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח.
ביטול הביטוח ,כאמור ,לא יפגע בזכויות התביעה עפ"י הפוליסה בגין מקרה ביטוח
שאירע קודם לביטול הביטוח ,כאמור ,אולם ,המבטח מבין כי התקשרותו עם מבוטח זה
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הנה בהתאם לתנאי מכרז הביטוח או תנאים שהוסכמו במפורש ,ולפיכך תקופת
ההתקשרות אינה חייבת לחפוף לתקופת הביטוח הנקובה ברשימה ובכל מקרה לא
יבוטל הביטוח אלא בגין אי תשלום הפרמיות או מחמת שהמבוטח ניסה להונות את
המבטח.
ג .אם המבטח יבטל את החוזה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה
שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח ,ישלם המבטח למבוטח את
הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול ,יחסית לתקופה
שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.
 .16ויתור על זכות השיבוב
המבטח מוותר בזאת על זכות השיבוב שהוקנתה לו על פי פוליסה זו או לפי כל חוק כנגד
כל אחד מיחידי המבוטח או עובדי המבוטח או חברות אחיות ,בנות וכד' וכן כנגד
עובדיהם ,כל אדם בשירותו של המבוטח או אחד המנויים לעיל ,חברי הנהלה ,ועדות,
בעלי מניותיו ,שוכרי מבנים או משכירי מבנים למבוטח ,עמותות או גופים אחרים בהם
יש למבוטח אינטרס כספי וכן כל אדם או גוף שהמבוטח ויתר על זכות השיבוב כלפיו לפני
קרות מקרה הבטוח .דינה של שותפות הכוללת כמה אנשים כדין השותפות וכל אחד
מהיחידים המרכיב את השותפות כולם ביחד וכל אחד לחוד.
 .17תחולת החוק
הוראות-חוק חוזה הביטוח התשמ"א 1981-תחולנה בכל הקשור לפוליסה זו ככל שיתחייב
עפ"י העניין ,אלא אם כן הותנה אחרת בפוליסה זו.
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הרחבה לאחריות המוצר.
מוצהר ומוסכם בזאת כי בכפוף לגבולות האחריות המפורטים בדף הרשימה ,לתנאי הפוליסה
והרחבותיה ,מתחייבת בזה החברה לשפות את המבוטחים בעד כל הסכומים שהמבוטחים יהיו
חייבים לשלם ע"פ דין ,בתחום הגבולות הטריטוריאליים הרשומים להלן ,כתוצאה מתביעות
שתוגשנה נגדם במשך תקופת הביטוח ,וכן בגין הודעות שתימסרנה ע"י המבוטחים לחברה במשך
תקופת הביטוח ,אודות אירועים העלולים להוות עילה לתביעה נגדם בגין מקרה ביטוח כמוגדר
להלן שאירע בתקופת הביטוח ,או לאחר התאריך הרטרואקטיבי הנקוב בדף הרשימה ,ואשר נגרם
או נטען שנגרם עקב פגם במוצר שבגינו אחראים המבוטחים.
הגדרות:
כולל מכירה ,אספקה ,תיקון  ,תחזוקה ,הרכבה וכן יבוא לישראל.
ייצור:
היזק גופני  ,מוות ,מחלה פגיעה או ליקוי גופני ,נפשי או שכלי.
מקרה ביטוח.1 :
אובדן או נזק לרכוש לרבות נזק גרר הנובע מכך.
.2
גבולות טריטוריאליים :שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
סייגים:
מותנה בזאת כי הכיסוי ע"פ הרחבה זו אינו חל על אחריות כל שהיא בגין:
 .1כל הוצאה או הפסד הכרוכים בהחזרת המוצרים הפגומים.
 .2מוצר אשר עצם יצורו הנו בניגוד לחוק.
 .3עלות ההחלפה או התיקון של המוצרים עצמם.
אין האמור בסייגים אלה כדי להוציא מכלל כיסוי אחריות הנובעת מנזק שנגרם ממוצרים אלה.
הרחבה:
ביטוח זה מורחב לשפות את המבוטחים בגין חבותם לנזק כספי שנגרם לצד שלישי כתוצאה
ממוצר שסופק על ידו גם אם לא היה מלווה בנזק לרכוש כמוגדר בסעיף מקרה הביטוח ,ובתנאי
כי נזק כזה נגרם עקב פגם במוצר ,או עקב אספקת מוצר שאינו מתאים.
הבהרה:
מוסכם ומוצהר בזאת כי הרחבה זו נוגעת בין היתר לפעולות של מח' התחזוקה של המבוטחים,
בגין עבודות תחזוקה המבוצעות על ידם ,לרכוש השייך למבוטחים והנמצא בשימוש הציבור ,אף
אם לא יצא מחזקתם של המבוטחים ,או נטען כי לא יצא מחזקתם.
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דף רשימה לפוליסה לבטוח אחריות מקצועית.
) כולל הרחבה לחבות המוצר(
שם המבטח:
מס' פוליסה :
שם בעל הפוליסה – כמפורט בפרק א' למכרז.
כתובת המבוטח – כמפורט בפרק א' למכרז.
שם המבוטח – בעל הפוליסה וכן בעלי המקצועות המצוינים להלן העובדים עבור בעל הפוליסה
וכן אחריות שילוחית בגין נותני שירותים לבעל הפוליסה.
ועד ל  ) 30/06/2013חצות (
01/07/2012
תקופת הבטוח מ
תאריך רטרואקטיבי  :החל מתאריך 01/01/1985
מוצהר ומוסכם במפורש כי המבוטח רשאי לבצע עבודות עבור גופים חיצוניים כגון קופות חולים,
ובתנאי כי מרב העבודות תתבצענה עבור תושבי הרשות.
אחריותו המקצועית של המבוטח כ"א לפי מקצועו וכן בעל הפוליסה.
נושאי משרה ועובדים ברשות במסגרת תפקידם המקצועי ,אך לא חבות הניתנת לכיסוי
.1
בפוליסה של הרשות לבטוח אחריות נושאי משרה של החברה למשק וכלכלה של מרכז
השלטון המקומי
תברואן.
.2
פקחים עירוניים
.3
.4
עובדים סוציאליים.
פסיכולוגים.
.5
.6
מח' רישוי עסקים.
קב"ט.
.7
.8
מפעילי חוגים ) עד  ( 30ומרקידים ) עד  (3בפעילויות המועצה.
קצין בטיחות מוסדות חינוך.
.9
.10
קב"ס.
גבול אחריות לתובע
גבול אחריות לאירוע

2,500,000.2,500,000.-

ש"ח
ש"ח

המבוטח ישא בהשתתפות עצמית בסך  10,000.-ש"ח מכל אירוע בגין נזקי גוף ובסך של 20,000
ש"ח מכל אירוע בגין נזקי רכוש ,אך לא יותר מאשר השתתפות עצמית אחת ,הגבוהה משתיהן,
בקרות אירוע של נזקי גוף ואחר גם יחד
הרחבה לביטוח חבות מוצר
 1,000,000.ש"ח.גבול אחריות לתובע ,לאירוע ולתקופת הביטוח
 10,000.ש"ח מכל אירוע.השתתפות עצמית:
הרחבה לביטוח נאמנות עובדים ) תנאי ביט ( 2012
 1,000,000.ש"ח.גבול אחריות לתובע ,אירוע ותקופת ביטוח
 15,000.ש"ח מכל אירועהשתתפות עצמית:
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חישוב פרמיה:
פרמיה מוסכמת
בגין הרחבת חבות המוצר
בגין הרחבת נאמנות עובדים
דמי רישום
דמי פוליסה
היטל
סה"כ פרמיה
דמי אשראי
סה"כ פרמיה
נחתם ע"י החברה ובשמה :
שם החותם

_______

תאריך חתימה ____________
חותמת המבטח_________________

ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
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ביטוח ציוד אלקטרוני
תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי ביט  ,2012בכפוף להרחבות כדלקמן:
מוסכם ומוצהר בזאת כי תנאי הביטוח שונו ויהיו כדלקמן:
.1

בחריגים מיוחדים – פרק  ,1לסעיף  10תתווסף הסיפא " סייג זה יחול על כל חלק של
מבנה שאינו משמש כמשרד ".
בתנאים מיוחדים לפרק  ,1סעיף  2ב '  ( 1יבוטל ובמקומו יבוא " כאבדן מוחלט
יחשבו אחד מאלה:
 .2הפריט הושמד כליל או ניזוק מעל ל  75%משוויו.
 .3הפריט אבד כתוצאה מגניבה ) בכפוף להגדרות הכיסוי בפרק א' (  ,פריצה או
מאירוע אחר המכוסה ע"פ הפוליסה.
 .4עלות התיקון של הפריט הניזוק עולה על או שווה ל  65%מערך פריט זהה או
דומה שניתן לרכוש במקומו.
 .5אבדן חלקי הינו נזק הניתן לתיקון ושעלות תיקונו נמוכה מהמוגדר באבדן
מוחלט.

.3

מוסכם במפורש כי הכיסוי ע"פ פוליסה זו כולל את פרק  2סעיפים א' ו -ב' ,ולפיכך,
המילים " אם צוין ברשימה  ...נוספת" בסעיף ב' מבוטלת.
בהגדרות לפרק  2יתווסף סעיף חדש כדלקמן:
ה .לומדות  :עלותן של תכנות ולומדות אשר מותקנות במחשבים כלול בסכומי
הביטוח ,והשיפוי בגינו יכלול עלות רכישה מחדש של כל לומדה אשר לא ניתן לקבל
התקנתה ע"פ רישיון מכירתה ,וכן עלויות ההתקנה מחדש של תכנות ולומדות אלו".
בחריגים לפרק  , 2סעיף  3א' תתווסף הסיפא " חריג זה לא יחול על לומדות או תכנות
ייחודיות ,אשר לא ניתן ע"פ הנחיות משרד החינוך להתקין גרסאות ישנות שלהן ".
בחריגים לפרק  2סעיף  4ג .חריג זה לא יחול על מחשבים המוצבים בכיתות לימוד,
והמשמשות את המוסדות החינוכיים .
פרקים  ,3,4מבוטלים בזאת.
בתנאים כללים ) לכל פרקי הפוליסה (  ,סעיף  4ג .יבוטל ובמקומו ייכתב " ידיעת
המבוטח לצורך העניינים המנויים לעיל ולכל צורך אחר לעניין פוליסה זו תיחשב
ידיעת ראש הרשות או הגזבר או האחראי על הביטוח ברשות".
בתנאים הכלליים ) לכל פרקי הפוליסה ( סעיף  14במקום "  60יום " ירשם "  90יום
" ובכל מקרה לא יבוטל הביטוח אלא בגין אי תשלום הפרמיות או מחמת שהמבוטח
ניסה להונות את המבטח.
בתנאים הכלליים ) לכל פרקי הפוליסה ( סעיף  17אחרי המילים " בוטח נכס " יוספו
המילים " עי המבוטח ולטובתו ".

.2

.4

.5
.6
.7
.8
.9
.10
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דף רשימה לפוליסה לבטוח ציוד אלקטרוני.
שם המבטח :
מס' הפוליסה:
שם המבוטח :כמפורט בפרק א' למכרז.
כתובת ראשית :כמפורט בפרק א' למכרז
 01/07/2012ועד ל  )30/06/2013חצות (
תקופת הבטוח :מ
סכום הבטוח לפרק א'
סכום הבטוח לפרק ב'
גמולה יומית לפרק ג'
תקופת גמולה מרבית

750,000כלול בפרק א'
אין כיסוי
אין כיסוי

ש"ח כולל תכנות ולומדות
ש"ח
ש"ח
ימים.

השתתפות עצמית לפרק א' ו ב'  7,500.-ש"ח לאירוע.
  – 3ימים.השתתפות עצמית לפרק ג'
חישוב הפרמיה:
פרק א' 750,000.-
פרק ב' כלול בפרק א'
רעידת אדמה ונזקי טבע
₪ 750,000
אין כיסוי
עבור פרק ג'
סה"כ פרמיה נטו
דמי רישום והיטל
דמי פוליסה
סה"כ
דמי אשראי
סה"כ לתשלום

₪

₪

לפי %0
לפי %0

ש"ח
ש"ח

לפי %0
לפי %0

ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח

למבוטח הזכות לבחור ,לאחר קבלת הצעות המחיר את הכיסויים הנדרשים לו ,ולוותר ,במידה
ויבחר בכך ,על ביטוח סיכוני רעידת אדמה ו/או נזקי טבע.
נחתם ע"י החברה ובשמה.
חתימה
חותמת
תאריך

מכרז ביטוחי רכוש וחבויות
מ.מ .בית אריה
מכרז מספר 05/2012
עמוד  32מתוך 35
09/06/2012

ביטוח שבר מכני
תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי ביט  ,2012בכפוף להרחבות כדלקמן
אין באמור בכדי לגרוע מכל שאר הוראות הפוליסה.
הפוליסה כפופה לשינויים הבאים:
מוצהר ומוסכם בזאת כי הכיסוי מורחב לכלול טרנספורמטורים הנמצאים בבעלות
.1
המבוטח ו/או שהמבוטח התחייב לפצות את חח"י בגינם היה וניזוקו.
בסעיף  3לתנאי הביטוח,תתווסף הסיפא " מוצהר בזאת כי דמי הביטוח כוללים את כל
.2
ההרחבות המצוינות בפוליסה".
בסעיף  10ב' לתנאי הפוליסה ,אחרי המילים " ששאלה לגביו הוצגה "...תתוסף המילה "
3.
בכתב ".
סעיף  14לתנאי הפוליסה יבוטל ובמקומו יבוא הסעיף הבא:
.4
חישוב השיפוי.
 .4.1נזק הניתן לתיקון  -בעת קרות אירוע המכוסה ע"פ פוליסה זו ובו הנזק ניתן
לתיקון ,ישלם המבטח למבוטח את כל ההוצאות הדרושות כדי להחזיר את
הפריט הניזוק למצב פעולה כפי שהיה מיד לפני קרות הנזק ללא ניכוי בגין פחת
או בלאי וזאת תוך זמן סביר לאחר קרות הנזק .כ"כ ישלם המבטח את כל
ההוצאות של פירוק והרכבה שהוצאו לצורך ביצוע אותם תיקונים וכן הוצאות
ההובלה והמשלוח אל ומ -בתי המלאכה וכן מסים והיטלים אשר המבוטח אינו
מזוכה בגינם .אם התיקונים ייערכו בבתי מלאכה בבעלות המבוטח ,אזי ישלם
המבטח את עלות החומרים ושכ"ע שהוצאו לשם ביצוע התיקונים וכן תוספת
של  20%בגין הוצאות תקורה .המבטח לא ישלם עבור שינויים ,תוספות,
שיפורים או שיפוצים כלליים שיבוצעו בעת ביצוע התיקונים המבוטחים ע"פ
פוליסה זו ,אלא אם שינויים  ,שיפורים או שיפוצים אלו היו תוצאה בלתי נמנעת
של ביצוע התיקון .המבוטח ישא בכל ההוצאות של תיקונים ארעיים כל שהם
אלא אם הם מהווים חלק מהתיקון הכללי.
 .4.2אבדן מוחלט  -בקרות אבדן מוחלט של פריט מפריטי הרכוש המבוטח  ,יפצה
המבטח את המבוטח עבור ערכו של הפריט ערב קרות מקרה הבטוח .לצורך
פוליסה זו אבדן מוחלט ייחשב מקרה שבו עלות התיקונים של הפריט ע"פ
החישוב לפי פסקה  .4.1לעיל עולה על או שווה ל  80%מערכו של הפריט ערב
קרות מקרה הבטוח.
 .4.3ערך הניצולת  -ערכה של הניצולת ,הניתנת לשימוש ע"י המבוטח ולפי קביעתו,
תופחת מהפיצוי שעל המבטח לשלם למבוטח.
חישוב הבלאי לפי סעיף זה יהיה כדלקמן:
עד תום חמש שנים מיום הפעלתו הראשונה של הציוד או מיום שבו עבר שיפוץ כללי ,לא יורד כל
שיעור בלאי שהוא.
מתחילת שנה שישית ואילך יורד בלאי מוסכם מרבי בשיעור של  5%לשנה אך לא יותר מאשר
 50%בכפוף למצב הרכוש בפועל.
 .5בסעיף  19א' לתנאי הביטוח ,הסיפא המתחילה במילים " במקרה כזה "...תבוטל ,ובמקומה
ייכתב " חיוב הפרמיה במקרה זה יחושב ע"פ תקופת הביטוח שהייתה בפועל ) פרו-רטה (.
 .6בסעיף  20בתנאי הפוליסה,אחרי המילים " בוטח נכס " יתווספו המילים " ע"י המבוטח
ולטובתו "
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דף רשימה לפוליסה לבטוח שבר מכני
שם המבטח:
מס' הפוליסה :
שם המבוטח  :כמפורט בפרק א' למכרז
כתובת המבוטח :כמפורט בפרק א' למכרז
 01/07/2012ועד ל  ) 30/06/2013חצות (
תקופת הבטוח מ
ציוד מכני מכל סוג ותיאור שהוא ומבלי לפגוע בכלליות האמור לרבות
הרכוש המבוטח:
אך לא מוגבל למשאבות ,מערכות חשמל ,מנועים חשמליים מעל ל  1.5כ"ס ,לוחות פיקוד ובקרה ,
מערכות סניקה וביוב לרבות תחנות שאיבה ,לוחות חשמל למערכות אלו ,טרנספורמטורים,
גנראטורים גדרות ביטחון וציוד ביטחון ,מערכות מיזוג אויר ותאורה,ציוד צמ"ה ,וכל ציוד אחר
הנמצא בבעלות או באחריותו של המבוטח.
השתתפות עצמית :המבוטח יישא בהשתתפות עצמית בסך של  10,000ש"ח מכל אבדן או נזק
המכוסה ע"פ פוליסה זו.
 600,000.-ש"ח

ציוד ומערכות
חישוב הפרמיה.
600,000.-

ש"ח לפי

%0
דמי רישום
דמי פוליסה
היטל
סה"כ פרמיה
ד .אשראי
סה"כ לתשלום

נחתם ע"י החברה ובשמה
שם החותם ______________________
תאריך

________________________

חתימה ________________________

ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח

מכרז ביטוחי רכוש וחבויות
מ.מ .בית אריה
מכרז מספר 05/2012
עמוד  34מתוך 35
09/06/2012

מכרז ביטוח רכוש וחבויות
מ.מ .בית אריה
מכרז מס 05/2012
מסמך הצעת המחיר

עבור קיום כל התחייבויותיו של המציע על פי דרישות המכרז ,על כל מסמכיו ,והפוליסות ,תשלם
הרשות למציע ,את הסכומים ,על פי הטבלה שלהלן ,הנקובים בשקלים חדשים.
פרמיה ברוטו סה"כ פרמיה הנחת סוכן סה"כ תשלום
פרמיה נטו
ענף
בתשלומים
)לידיעה בלבד ( מזומן
) לרישום הצעת
המחיר (
פוליסה
לביטוח
אש
מורחב
חבות
מעבידים
צד
שלישי
אחריות
מקצועית
 +הרחבה
למוצר
ציוד
אלקטרוני
שבר מכני
סה"כ
פרמיה
מוצהר בזאת כי תשלומי הפרמיות יבוצעו ע"פ הנקוב בסעיף  .8.2לתנאים הכלליים של מכרז זה.
הריני לאשר ולהצהיר כי קראנו את כלל מסמכי ותנאי המכרז ואנו מסכימים להם במלואם

נחתם ע"י החברה ובשמה
שם החותם
תאריך

__

________________________

חתימה וחותמת

מכרז ביטוחי רכוש וחבויות
מ.מ .בית אריה
מכרז מספר 05/2012
עמוד  35מתוך 35
09/06/2012

טבלת בדיקת הצעות – מ.מ .בית אריה
מכרז פומבי מס'  05/2012ביטוח רכוש וחבויות
מסמך נדרש
חברת ביטוח מורשית
כדין ניסיון של 5
שנים מתוכם לפחות 3
ברשומ"ק –
המלצות מ 3 -רשויות
לפחות ע"י
גזבר/מנכ"ל/מזכיר
לחלופין:
סוכן רשום בעל
רישיון ממפקח על
ביטוח  5 -שנים
לפחות  3ברשומ"ק -
הכרחי אישור
המבטח הראשי
המלצות מ 3 -רשויות
לפחות ע"י
גזבר/מנכ"ל/מזכיר

ערבות בנקאית -
 20,000עד ליום
03.07.2012
רישיון סוכן
ביטוח/מבטח
אישור תקף ניהול
ספרים כחוק
אישור רו"ח היקפי
פרמיות שלא יפחתו
מ 4 -מיליון ש"ח
חתימה על כלל
מסמכי המכרז
העדר הסתייגויות
נספח הערכת
מציע/פרטי מציע
חתום ומלא

מציע מס' - 1

מציע מס' - 2

מציע מס' - 3

הערות

