עיריית ראש העין

מכרז פומבי  63/19לביטוח עיריית ראש העין

עיריית ראש העין )להלן" :העירייה"( מזמינה בזאת הצעות לביטוח )להלן" :השירותים"(.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במח' רכש ואספקה ,אצל מנהלת המח' הגב' קרן נוני ,רח' שילה  ,21קומה
ג' בימים א' ,ב' ,ד' ,ו-ה' בין השעות  .08:30-12:00תמורת תשלום בסך של  ₪ 500כולל מע"מ ,שלא
יוחזר לרוכש בכל מקרה .רוכש המסמכים יידרש למסור בעת הרכישה את פרטיו האישיים ואת זהות
הגורם אותו הוא מייצג .מציע אשר לא רכש את מסמכי המכרז ,לא יוכל להגיש הצעה והצעתו תיפסל.
את ההצעות על כל נספחיהן ,כמפורט במסמכי המכרז ,יש להגיש במסירה ידנית בלבד ,במעטפה סגורה
נושאת ציון מכרז פומבי מספר  63/19לא יאוחר מיום  14.1.2020בשעה  12:00בצהריים )להלן" :המועד
האחרון להגשת הצעות"( ,לתיבת המכרזים שתוצב במשרדו של מנכ"ל העירייה ברח' שילה  ,21קומה ב'
ראש העין .משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה .הצעה שתוגש
לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא תתקבל ו/או תפסל.
ההצעות אשר תוגשנה למכרז תיבחנה ותדורגנה בהתאם למשקולות המפורטים במסמכי המכרז.
על אף האמור ,העירייה שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות ,הכול
לפי שיקול דעתה.
שלום בן משה
ראש העיר

עיריית ראש העין
ב"ה ,תשרי תש"פ
אוקטובר 2019

עיריית ראש העין
לתקופת ביטוח
מיום 1 :בפברואר  2020עד  31בדצמבר 2020
) או כפי שיסוכם – ) t.b.a.
מכרז פומבי מספר 63/19

מפרט ביטוח כללי :ביטוחי העירייה )(10/2019

 -נכסים וחבויות כמפורטים מטה

מסמכי המכרז )להלן" :המכרז" ו/או "המפרט/ים"(:
מסמך א' -

הודעה ומהות
תנאים כלליים לביטוחים  -הוראות למשתתפים
תנאים כללים לביטוחים

מסמך ב' -

סכומי ביטוח וגבולות אחריות ,אקססים ודמי ביטוח )טבלת ריכוז(
סיכום ההצעה  -טופס הצעת המשתתף

מסמך ג' -

מפרטי ביטוח:
 (1נכסים –
לרבות מפני סיכוני:
רעידת אדמה ,טבע ,נוזלים ,פרעות ,שביתות ,מהומות ונזק בזדון; טרור
 (2אחריות כלפי צד ג'
 (3אחריות מקצועית –
לרבות למהנדס העירייה וועדת רישוי

חבות מוצר ) stand alone - claims madeמשולב(

 (4חבות מעבידים
(5
(6

נאמנות ,Crime ,כספים בכספת ובהעברה  -לא נדרש
שבר מכני  -לא נדרש

 (7ציוד אלקטרוני
(8

סייבר  -לא נדרש בשלב זה
תאונות אישיות – לא נדרש

(10

אחריות דירקטורים ונושאי משרה – טופל בנפרד

(9

מסמך ד' -

דו"ח תביעות l/r

מסמך ה' -

סקרים ומיגונים

מסמך ו' -

) (1הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – 1976
) (2הצהרה בדבר העדר הרשעה ו/או חקירה
) (3הצהרת המבטח המציע וכתב כיסוי זמני

עמוד 2

מסמך א'
הודעה ומהות
 .1עיריית ראש העין )להלן" :העירייה" ו/או "הרשות" ו/או "המזמין" ו/או המבוטח )הראשי("( מבקשת
לקבל הצעות לביטוחים הכלולים במפרטים אלה )להלן" :הביטוחים""/המפרט/ים"(.
 .2ההתקשרות הינה לתקופה הנקובה כמפורט לעיל ,או כפי שתסוכם במפורש בכתב ומראש .ניתנת למבוטח
אופציה להאריך את הביטוחים לתקופת ביטוח נוספת ,לשנה או שנתיים נוספות ,שנה בכל פעם ,והכל בכפוף
להסכמת המבטח והתנאים שיסוכמו.
 .3רשאים להגיש הצעות מציעים שהינם אחד מאלה )להלן" :המציע" ו/או "המשתתף"(:
א(

חברת ביטוח ישראלית )להלן" :המבטח/ת"(

ב(

סוכן ביטוח או סוכנות/ברוקר )להלן" :הסוכן"( בכפוף לרישום המזמין כמבוטח ישיר ,והסוכן לא
ירשם כסוכן המזמין אלא יפעל ויוחזק כזרועו ומטעמו של המבטח.

ג(

מורשה לוידס )להלן" :לוידס" או "המבטח/ת"( שלא ירשם כסוכן המזמין אלא יפעל ויוחזק כזרועו
ומטעמו של הסינדיקטים.

הכל כמפורט במסמכי המפרטים.
 .4אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת שהיא.
 .5את ההצעות ,חתומות על ידי המציע בצירוף כל המסמכים הנלווים והאישורים הנדרשים ,יש להגיש בהתאם
למפורט להלן.
תנאים כלליים לביטוחים
הוראות למשתתפים
א.

ההצעה תוגש על בסיס תשלום דמי הביטוח )להלן" :הפרמיה"( במזומן.

ב.

ההשוואה בין ההצעות תעשה על בסיס דולר ארה"ב אלא אם נקוב במפורש בשקלים חדשים ).(₪

ג.

המבוטח ישלם את הפרמיות ב 6 -תשלומים חודשיים שווים ועוקבים ,ללא דמי אשראי ,דמי ניהול ודמים,
החל מתחילת תקופת הביטוח.
הפרמיה וההסכומים בפוליסות יינקבו בשקלים ,ככל שיינקבו בדולר ארה"ב יהיה שער ההמרה  ₪ 4לדולר
של ארה"ב.

הגדרות
במסמך זה הפרוש למונחים הוא כדלקמן:
"המזמין" ו/או "העירייה" ו/או "הרשות"  -עיריית ראש העין וגופיה כמפורט
"המנהל" -

גזבר העירייה או מי מטעמו

"המציע" ו/או "המשתתף" -

המציע מגיש ההצעה

"הזוכה" -

המציע שיקבע כזוכה

"הועדה" -

ועדת המכרזים

 .1תנאי סף
רשאים להגיש הצעותיהם מציעים המקיימים את התנאים הבאים באחת מהחלופות הבאות:
חלופה א'  -מבטח ישראלי
המציע הינו:
חברת ביטוח המורשית כחוק לעסוק בישראל בענפי הביטוח הנכללים במפרט;
בעלת תיק ביטוח בביטוח כללי )" ("non lifeשל  ₪ 300,000,000לפחות ,דמי ביטוח ברוטו ,כולל דמים
וביטוחי משנה בשנה החולפת;
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חלופה ב' – סוכן ביטוח
המציע:
הינו בעל רישיון סוכן ביטוח בענפים המתאימים;
הינו בעל ניסיון בביטוח כללי עיסקי/תעשייתי של חמש שנים לפחות;
הינו בעל תיק ביטוח בהיקף פרמיות בביטוח כללי )" ("non-lifeשל  5,000,000מיליון  ₪לפחות בשנה
החולפת;
מובהר כי סוכן רשאי לייצג מבטח אחד בלבד אולם רשאי לפצל את ייצוגו בגין חלק מהביטוחים למבטח נוסף
אחד לכל היותר .על כל כיסוי יש להגיש הצעה בשם חברת ביטוח אחת בלבד ,אלא אם אישר המזמין אחרת.
חלופה ג' – מורשה "לוידס" ""Lloyd's of London
המציע הינו:
מורשה לוידס בעל רישיון סוכן ביטוח בענפים המתאימים;
מובהר כי סוכן רשאי לייצג מבטח אחד בלבד אולם רשאי לפצל את ייצוגו בגין חלק מהביטוחים למבטח נוסף
אחד לכל היותר .על כל כיסוי יש להגיש הצעה בשם חברת ביטוח אחת בלבד ,אלא אם אישר המזמין אחרת.
ערבות בנקאית
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית העונה על הדרישות הבאות:
 .1ערבות בנקאית אוטונומית ערוכה ללא תנאי על סך  , ₪ 33,000צמודה למדד המחירים לצרכן.
 .2הערבות תשמש כבטחון לקיום תנאי המכרז ולחתימת חוזה על ידי המציע אם יוזמן לחתום על
החוזה ולא יעשה כן.
הערבויות יוחזרו למציעים האחרים לאחר חתימת החוזה עם המציע שהצעתו תתקבל .אם המציע
שהצעתו תתקבל לא ימלא אחר תניא המכרז או לא יחתום או יסרב לחתום על החוזה תוך המועד
שננקב לעיל ,הערבות לא תוחזר לו ותחולט על ידי המזמין ותחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש
שיקבל המזמין בשל אי החתימה או סירוב לחתום כאמור.
 .3הערבות תהא בתוקף עד לתאריך .28.5.2020
 .4הצעה שתוגש בלי צירוף ערבות כאמור לעיל תיפסל על הסף ולא תובא לדיון.
 .5הערבות תהיה בנוסח המקובל ע"י הבנק נותן הערבות ,ובלבד שיכללו בה התנאים המפורטים לעיל.
.2

מסמכים להגשה על ידי המציע
על המשתתף לצרף להצעתו גם את המסמכים המעידים כדלקמן:
חלופה א':
המציע חברת ביטוח
א(

תעודת הפיקוח על עסקי הביטוח באוצר המעידה כי המציע הינו חברת ביטוח.

ב(

אישור רואה חשבון לפיו המציע הינו בעל תיק ביטוח כללי )" ("non-lifeכנדרש לעיל.

חלופה ב':
המציע סוכן ביטוח
.1

צילום רישיון סוכן ביטוח מורשה בר תוקף לענפי הביטוח המתאימים.

.2

פירוט ניסיון קודם בביטוח כללי עסקי/תעשייתי של חמש שנים לפחות.

.3

אישור רואה חשבון לפיו המציע הינו בעל תיק ביטוח כללי )" ("non-lifeכנדרש לעיל.

.4

אישור מחברת הביטוח לפיו הסוכן מייצגה להצעה המוגשת בשם חברת ביטוח.
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חלופה ג':
המציע מורשה לוידס
 .1אישור לפיו המציע הוא מורשה לוידס בענפים המתאימים.
 .2אישור מחברת הביטוח לפיו הסוכן מייצגה להצעה במידה שמוגשת בשם חברת ביטוח.
בכל החלופות א'+ב'+ג' )אלא אם יפטור המזמין במפורש(:
א(

כל מסמכי המכרז /המפרטים חתומים על ידי המשתתף בכל דף.

ב(

אישור עו"ד או רו"ח על מורשי החתימה של המשתתף.

ג(

במידה שהמציע הוא תאגיד ,העתק של תעודת רישום של התאגיד ופלט רשם החברות של התאגיד.

ד(

אישור כי המציע הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ.

ה(

אישור על ניהול ספרים כחוק.

ו(

כל מסמך הבהרה אשר יוצא בעתיד במסגרת הליך זה ,ככל שיוצא.

ז(

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום
והעסקת עובדים זרים( ,התשל"ו.1976-

ח(

הצהרה בדבר העדר הרשעה ו/או חקירה.

 .2הצעת המשתתף
א.

הצעת המשתתף תירשם ותחתם על גבי טבלת פירוט הצעת פרמיות ביטוח ,שרק עליה ולפיה תוגש
ההצעה ,כולל פירוט תימחור ,לכל הביטוחים במרוכז )להלן" :טבלת הפרמיות""/טבלת
הריכוז""/הטבלה"(.

ב.

בכל מקום שלא ננקב מחיר יחידה ,יראו את המציע כמי שמוכן לספק את הביטוח באותו סעיף ללא
תמורה פרטנית ייעודית.

ג.

ההצעות תוגשנה בשני עותקים ,אשר ימולאו בהדפסה או בעט בכתב יד קריא וברור.

ד.

תבוצע ההשוואה בין ההצעות כפי שהוגשו בטור "פרמיה לתשלום )כולל דמים(" בטבלת הפרמיות.

ה.

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות בהליך ,תחולנה על המשתתף,
אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה וטעם שהוא.

 .3הצהרות המציע
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

המציע מצהיר כי הוא מקיים ,נכון לתקופת הביטוח ,את כל הדרישות המוטלות עליו על פי כל דין ועל
פי הוראות הפיקוח על עסקי הביטוח ובכל הקשור להלימות הון.
חתימת המשתתף על ההצעה נשוא הצעה זו והגשתה מהווה אישור והסכמה כי המשתתף מסכים לכל
הכללים והתנאים הרצ"ב ולכל תנאי הפוליסות והמפרטים.
להסרת ספק ,כל הערה ,אשר תצוין על ידי המשתתף תירשם בגוף המפרט ,עלולה להביא לדחיית
הצעה .כל שינוי ,מחיקה או הוספה מאפשרת פסילת ההצעה.
הגשת הצעתו של המציע כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי ותנאי המפרטים על נספחיהם ידועים
ונהירים לו ,וכי יש לו את כל הידיעות ,הכישורים ,כח האדם והציוד הדרושים לביצוע הביטוחים נשוא
המפרט ,וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהוא לבצעם במלואם.
כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו במפרטים לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.
המציע מאשר שקיבל מידע מלא בדבר עיסוק המבוטחים ,תיאור החצרים ,אופי הסיכון ופרטים
מתאימים אחרים והוא מוותר על כל טענה שיש לו או שהייתה לו או שיכולה הייתה להיות לו בקשר
לכך ,אלא אם בכלל ,למעט ביחס לשינוי מהותי במידה שחל לאחר תחילת תקופת ביטוח.
לא יופעל נגד המבוטח כל תנאי ולא יעלה כל טענה של אי נקיטת אמצעים כלשהם מצד המבוטח ו/או
קיום רמת זהירות ו/או ציות לתקנות או לחוקים ו/או בחירת עובדים ו/או תקינות של ציוד ומתקנים,
אלא אם בכלל ,ובמידה שהנסיבות מצדיקות עקב שינוי מהותי במידה שחל לאחר תחילת תקופת
ביטוח ,ולמעט אם הסתיר המזמין מידע מהותי בזדון.
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 .4ביטוח במטבע חוץ
א.

בסעיף זה "דולר" משמעו – דולר של ארה"ב.

ב.

פוליסות בדולרים – הואיל שסכומי ביטוח בפוליסות עשויים להיות נקובים בדולרים הרי דמי הביטוח
עבור פוליסות אלו וכן הערכת נזקים ,חישובים לקביעת שיפוי וסילוק תביעות על פיה ייעשו בדולרים.

ג.

על אף האמור לעיל רשאי המבוטח לקבוע את סכומי הביטוח בשקלים צמודי דולר ואזי יהיה שער
הבסיס שער הדולר היציג המתפרסם על ידי בנק ישראל )להלן – "שער יציג"( במועד תחילת הביטוח
ושער ההתאמה השער היציג הידוע במועד תשלום התביעות ו/או שיפוי לפי פוליסות אלה.
בכל מקרה לא יפחת שער ההמרה מדולרים לשקלים לעניין תשלום תגמולי הביטוח בפועל משער
ההמרה ששימש לחישוב נתוני התביעה בדולרים ,ומההוצאה בה נשא המבטח בפועל
לתיקון/רכישה/שיקום הנזקים.

 .5מסמכי המפרט  -רכוש המזמין
א.

מסמכי המפרט הינם רכושו של המזמין וקניינו הבלעדי ,והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות
כאמור במפרט זה ולא לשום מטרה אחרת.

ב.

מקבל מסמכי המפרט לא יעתיקם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.

 .6הבהרה למסמכים
א.

כל המסמכים המפורטים לעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך וקיום כל ההוראות המפורטות
בהם מהווה תנאי להשתתפות בו.

ב.

על המציע לעין בכל המסמכים.

ג.

לא יאוחר מ  4-ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,יודיע /יפנה המציע בכתב למנהלת
מחלקת הרכש בדואר האלקטרוני ) keren@rosh.org.ilיש לוודא טלפונית קבלה ,(03-9007224
בשאלות ו/או בקשות להבהרה בכל סתירות ,שגיאות ,אי התאמות או חוסר בהירות שמצא ,אם מצא,
במסמכים ,ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף ,או פרט ,או עניין כלשהו הכלול
במסמכים .כל זאת בציון שם הפונה וחברתו ,כתובת ,דוא"ל ומספר הטלפון של הפונה ,לשם מתן
תשובה ,כל תשובה תינתן בכתב ותשלח בדוא"ל.

ה.

תשובות לשאלות ההבהרה כאמור ינתנו לא יאוחר משלושה ימים טרם מועד ההגשה.

ו.

תשובות לשאלות ההבהרה יינתנו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין .התשובות ישלחו בדואר
אלקטרוני ובאופן אחיד לכל המציעים ,בהתאם לכתובת המייל שנמסרה על ידי נציגי המציעים .רק
להבהרות שתינתנה במסמך כאמור יהיה תוקף מחייב .איחור בקבלת הבהרות או אי קבלתן לא יזכו
את המציע בהארכת המועד להגשת ההצעה .מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות
שניתנו ע"י המזמין או מי מטעמו ,אלא אם נתן נציג מוסמך של המזמין תשובות אלה בכתב.

ז.

המציע יצרף עותק של השאלות והתשובות כחלק בלתי נפרד מהצעתו.

ח.

המזמין אינו אחראי לפרטים או הסברים או הבהרות שניתנו בדרך אחרת ולא יהיה להם כל תוקף.

 .7אופן בחירת הזוכה והחלטות המזמין
כתבחינים לבחירת ההצעה הזוכה יישקלו הנתונים הבאים:
 .1מחיר והשתתפויות עצמיות .60% -
הבהרה :הפרמיות תחושבנה על בסיס פרמיה שנתית במזומן ,בהתאם לנתונים שיפורטו על ידי המציע
וחישוב זה יהיה הקובע לצורך קבלת החלטה על הזוכה ,השתתפויות יילקחו בחשבון היכן שלא נקבעו
בתנאי המכרז כמחייבות.
 .2טיב והיקף הכיסויים :היצמדות לנוסח המפרט וחלופות להשבחת ניהול סיכונים – .30%
 .3איתנות המבטח וטיב ביטוח משנה .5% -
 .4נסיונו ותחומי התמחותו של המציע; שרות וזמינות .5% -
הבדיקה תתבצע על ידי יועץ הביטוח של העירייה יחד עם גזבר העירייה ויועמ"ש העירייה.
בהתייחס להצעה ו/או למגישיה ומי מטעמם ,רשאי המזמין ,לפי שיקול דעתו הבלעדי:
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א(

לא להמליץ על ההצעה הזולה ביותר ,בשל כל טעם ענייני ובין היתר :בהתחשב בכושרו ,ניסיונו ,או
יכולתו של המציע ומי מטעמו לבצע את החוזה המוצע או לעמוד בתנאיו.

ב(

לדרוש מהמשתתף ,גם בעת הדיון בהצעתו ,הסברים וניתוחי מחירים של ההצעה.

ג(

בכל שלב לבטל את ההליך או חלק מהמפרט או לא לבטח סעיפים מסוימים ו/או לסגת מההליך,
ולמציע לא יהיו כל טענות ו/או תביעות בנושא.

ד(

להודיע למציעים על שינוי/תיקון/ביטול טרם המועד האחרון שנקבע להגשת הצעות.

ה(

לבטל את ההליך וכן להימנע מלהתקשר עם הזוכה ו/או לדחות את ההתקשרות ,וכל זאת מסיבות
הנובעות מצרכיו ו/או משאביו.

ו(

מלי לגרוע מכלליות האמור ,המזמין שומר לעצמו את הזכות לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש מכל
אחד מהמציעים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים
דקלרטיביים ,וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בכל תנאי המכרז.

 .8חובת הזוכה
א.

זכה המציע )המבטח( ,יהא עליו לאשרר ביצוע הביטוחים הנדרשים וגמירות חוזה הביטוח בתוקף
מתחילת תקופת הביטוח ,וזאת תוך  5ימים מתאריך הודעת המזמין לזוכה בדבר זכייתו.
לא מילא הזוכה את התחייבותו זו ,תהא הרשות רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שצירף
המשתתף למסמכי ההצעה מטעמו .המשתתף יהא מנוע מלהשמיע טענה כנגד החילוט.

ב.

לא אישרר הזוכה כאמור בסעיף א' לעיל ,רשאי המזמין ,מבלי לתת כל הודעה ,להתקשר עם מציע
אחר ,וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

ג.

התקשר המזמין עם מציע אחר ,יהיה הזוכה חייב לשלם את ההפרש בין הצעתו הזוכה שנבחרה על ידי
המזמין ,לבין ההצעה החלופית .אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המזמין
כנגד הזוכה עקב הפרות ההתחייבויות ,שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו.

 .9כפיפות ודיווח
א.

הזוכה יהא כפוף למזמין לעניין שירותי הביטוח ותביעות נשוא הביטוחים.
הזוכה ידווח מיד למזמין על כל בעיה הכרוכה במתן השירותים ויתאם עמו ניהול תביעות ושמאות
מראש ובכפוף להנחיותיו ,וכן יעדכן סטטוס תביעות ככל שיידרש.
כמו כן יספק הזוכה תשובות והסברים בנוגע למתן השירותים ,ככל שיידרש על ידי המזמין.

ב.

הזוכה מתחייב להקצות מטעמו רפרנט/ים מוסכמ/ים לתפעול השוטף ,לקיים פיקוח וביקורת על
עובדיו ו/או כל מי שיועסק על ידו במסגרת מתן השירותים ,ולוודא מיומנותם ותקינות פועלם.

 .10הפסקת ההתקשרות עם הזוכה על ידי המזמין
א.

המזמין רשאי בכל עת ,מכל סיבה ,גם שלא מחמת הפרה או פגם שנתגלה בפוליסות ,להביא התקשרות
זו לידי גמר על ידי הודעה בכתב אשר תינתן למבטח )המוביל(  7ימים מראש.

ב.

מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי המזמין לא יהא חב בשום אופן בפיצוי ,שיפוי או כל תשלום אחר,
עקב הבאת ההתקשרות לידי גמר כאמור ,פרט לתשלום הפרמיות על פי פוליסות הביטוח.
חישוב הפרמיות להם יהא המבטח זכאי ,יעשה באופן יחסי )פרו-רטה( לתקופת הביטוח בפועל.

ג.

מבלי לגרוע מזכות הקיימת לו מכח כל דין ו/או הסכם ומבלי לגרוע מזכותו להפסקת ההתקשרות עם
המבטח ו/או עם סוכן הביטוח ,יהא רשאי המזמין להפסיק את ההתקשרות ,לבטל את הפוליסה/ות,
ולבצע את יתרת השירותים באמצעות גורם אחר ,לרבות המחאת ההסכם לאותו גורם או לא לבצעם
כלל ,וזאת גם במקרים הבאים:
 (1מונה למבטח ו/או לסוכן הביטוח כונס נכסים מכח כל דין ,ו/או מונה נאמן בהקפאת הליכים ו/או
המשתתף הזוכה הוכרז כפושט רגל או ניתן לגביו צו פירוק.
 (2נגד המבטח ו/או סוכן הביטוח נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום ,או הורשע בעבירה
שיש לה זיקה להמשך מתן שירות.
 (3המבטח ו/או סוכן הביטוח ו/או מי מטעמם נתפס או נחשד בגניבה ,בלקיחת שוחד ,או בכל מעשה
מרמה ו/או הפרת אמון.
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 (4הוכח למזמין כי המבטח ו/או סוכן הביטוח אינו מסוגל לעמוד בדרישות המפרט מסיבה כספית או
טכנית או מכל סיבה אחרת .מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההתקשרות
בבחינת רשימה סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות המזמין לבטל את הפוליסות מכח כל
עילה שבדין.
עוד מובהר כי אין בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאי המזמין מכח כל דין
או הסכם ,לרבות הסעדים והתרופות המוקנים לו כנגד הפרות יסודיות של ההסכם.
 (5לביטול הפוליסות ע"י הזוכה לא יהיה תוקף ,אלא בשל ניסיון הונאה של המזמין או מחמת אי
תשלום הפרמיה ולאחר מיצוי הליך וההתרעה בהתאם לחוק.
לעניין זה ,מיצוי סכומי ביטוח וגבולות אחריות לא יחשב "ביטול".
 .11איסור המחאה
א.

ב.

הזוכה אינו רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו מכח הסכם זה ,כולן או חלק מהן ,לאחר/ים ,וכן
אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהתקשרות זו ,ולרבות המחאת
הזכות לקבלת סכומי תמורה ממנו לגורם אחר ,אלא אם קיבל הסכמת המזמין בכתב ומראש לעשות
כן.
"המחאה" – לרבות העברת  25%או יותר מאחוזי השליטה במבטח ו/או בסוכנות במועד ההתקשרות
עפ"י מפרט זה לאחר/ים.
המחה הזוכה את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה או מקצתן ,או מסר את ביצוע הביטוחים לאחר,
כולם או מקצתם ,יישאר הוא אחראי להתחייבויות המוטלות עליו בפוליסות ובמפרטים ,על אף
ההמחאה האמורה ,ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיה של המזמין כלפי הגורם הנמחה.

 .12הגשת הצעות
א.

את ההצעות החתומות על ידי המציע בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים ,יש להניח במסירה
ידנית בתיבת המכרזים הנמצאת בלשכת מנכ"ל העירייה ,בבניין העירייה ברחוב שילה  21ראש העין

ב.

אין לשלוח הצעות בדואר.

ג.

לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד הנ"ל.
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תנאים כלליים
א .היקף המוצע למבטח לא יהיה מצומצם מהתמליל המעודכן של "ביט" או שקול לו בתחילת תקופת
הביטוח ,למעט שינויים שיסוכמו וירשמו במפורש על ידי המבטח  -או אלא אם יוסכם אחרת  -בכתב
ובמפורש ,ובכפוף להבהרה שתחול על כל הביטוחים ,ושתרשם בכל רשימות הפוליסות ,כדלקמן:
"מוסכם כי הפוליסות נוסחו על ידי המבטחת והיקף הכיסוי לא יפחת מהרחב מבין תמליל השקול
ל"ביט" התקף בתחילת תקופה ובכפוף לנוסח המוצע במפרט היועץ "נועם ניהול סיכונים )(1991
בע"מ" להלן" :היועץ"( .בכל מקרה של ספק או סתירה יכריע הנוסח המטיב עם המבוטח".
ב.

המונח שם המבוטח/המבוטחים כולל את הגופים הבאים:
עיריית ראש העין
)להלן" :העירייה" ו/או "הרשות" ו/או "המזמין" ו/או "המוטב" ו/או "המבוטח/ת )הראשי("( ,גופים ו/או
חברות בת ו/או גופים שלובים בין אם הוקמו לפני תקופת הביטוח או אחריה; עמותות מכל סוג
הקשורות לרשות ,הוועדה המקומית/וועדת משנה/רשות רישוי לתכנון ולבניה ו/או כל גוף המופיע
והמתוקצב )גם באופן חלקי( בספרי הרשות ו/או שהרשות אחראית לו ו/או מדינת ישראל )כביטוח
ראשוני וזאת רק במידה שהמבוטח מחויב לרשמה כך( ו/או גופים שלמבוטח יש חובה חוקית ו/או חוזית
לבטחם ו/או מרכזי תרבות נוער וספורט )מתנ"ס( ,מפעילי משפחתונים ו/או מפעילי חוגים ,גננות עובדות
משרד החינוך בגין חבותן כלפי ילדים שאינם "בני רישום"; המגבית המאוחדת לישראל ו/או הסוכנות
היהודית בגין מעשי ומחדלי המבוטח; הג"א ,מל"ח ופס"ח; ו/או עובדים ,נבחרים ,נציגים ,דירקטורים,
יועצים בשכר ומתנדבים בקשר למבוטח ,יורשיהם ו/או בני זוגם
)להלן" :העירייה""/הרשות""/המזמין""/המבוטח/ים"(.
הרשות רשאית להוסיף מבוטחים ו/או להוציא מכלל ביטוח מבוטחים הנכללים בהגדרות המבוטח
דלעיל ,בהודעה בכתב שתימסר למבטח.

ג.

המזמין הינו המבוטח הראשי" ,בעל הפוליסה" והמוטב ,והוא רשאי לשנות מבוטח או מוטב או להסב
ביטוח ,וזאת ללא תשלום .לשם המבוטח התווסף כל מי שהתחייב המבוטח בטרם מקרה הביטוח
להוסיף כמבוטח לעניין התקשרות ביניהם .במידה שגוף הנכלל בשם המבוטח מבוטח גם בפוליסה
ספציפית ,יחולו הביטוחים המפורטים בזה ,לפי העניין ,מעל הביטוחים על פי אותן פוליסות
ספציפיות ותחול חובת )השתתפות ב( תשלום תגמולי הביטוח רק לאחר שגבולות האחריות ו/או
סכומי הביטוח על פי אותן פוליסות ספציפיות ימוצו .אולם האמור לא יחול אם נקבע אחרת על פי דין או
על פי חוזה אשר רשות הינה צד לו.

ד.

לא ייטען ביטוח כפל .היה שמבטחת כלשהי תטען לאי תחולת פוליסה ספציפית כלשהי ומכל סיבה ,יחולו
הביטוחים של המבוטח ולפי המפרט והמבטחת לא תוכל לטעון לשיוריות.
במידה שבתקופת ביטוח יוזמנו ביטוחים נוספים ,ייערכו אותם ביטוחים לפי תעריפי הביטוח והתנאים,
שייקבעו עבור סיכונים דומים הכלולים בתנאי מפרט זה ,הכל לפי הענין.

ה.

המבוטח רשאי לדרוש כי חלק מן הרכוש יבוטח בפוליסה נפרדת ,ללא שינוי בתנאי הביטוח.

ו.

אחריות צולבת:
א(

כאשר יותר מצד אחד או גוף אחד מהווה את "המבוטח" ייחשב כל אחד מן הצדדים כיחידה נפרדת
וברורה .המילה "המבוטח" תיחשב כמתייחסת לכל אחד מן הצדדים כאילו הוצאה פוליסה זו בנפרד
לכל אחד מן הצדדים האמורים ,והפוליסה תכסה את חבותו של כל אחד מן המבוטחים כנגד משנהו.

ב(

המבטח מסכים בזה לוותר על כל זכות תחלוף או תביעה ,שיש לו או שתהיה לו ,כנגד אחד מן
הצדדים האמורים ,בגין מקרה ביטוח שבקשר אליו תוגש תביעה כלשהי .מוסכם בזה ,שכל האמור
בסעיף זה לא יחשב כהגדלת גבול אחריות המבטח מעבר לגבולות האחריות המפורטים בפוליסה.
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ז.

"נשוא הביטוח":
תאור הסיכון ו/או העיסוק בנוסף להגדרת שמות המבוטחים דלעיל ,מוגדר כרשות מקומית על כל
פעילויותיה לרבות אך לא מוגבל כדלהלן:
גופים כלכליים ,ציבוריים ,חינוכיים ,תיירותיים ,יזמים ,מנהלים )כולל נכסים בכל רחבי העיר ובכלל(,
מתכננים ,ספקים )כולל  ,(PUBLIC UTILITIESמתפעלים ,מארגנים ,משכירים ,שוכרים ,החזקת נשק
בהיתר ,והכל במישרין ובעקיפין ,גם על ידי אחרים )לרבות קבלנים ,ספקים ,יועצים וזכיינים למרות שעל
פי המדיניות של המבוטח מקיימים בדרך כלל ביטוח לעצמם וכפופים לנוהל המצאת אישורי ביטוח(,
כולל מבלי לגרוע מכלליות האמור,
מוסדות חינוך ,המועצה הדתית ,בית עלמין ,מקוואות ,מתנ"סים ,מרכזים קהילתיים ,מועדונים ,מרכזי
מורשת ותרבות )כגון ,יהדות תימן( ,פרויקטים ,עבודות קבלניות שוטפות – ומובהר כי הכיסוי מוגבל
לחבותו של המבוטח בגין קבלנים ,קבלני-משנה ועובדיהם  -פעילויות ציבוריות ,לרווחת הכלל ונלוות
כלשהן".

ח .המבטח מוותר ללא הדדיות על זכות תחלוף/שיבוב/חזרה ) (subrogation/recourse rights waiverכלפי
גופים כפופים ו/או בשרותו של המבוטח לרבות:
 .1עובדי ויועצי המבוטח ,נציגים ונבחרי ציבור של הרשות.
 .2בשליטה וחברות בנות ,שלובות וקשורות למבוטח ו/או עמותות הקשורות למבוטח.
 .3בעלים ומשכירים של רכוש המוחזק על ידי המבוטח בשכירות ו/או כבר רשות ו/או כזכיין.
 .4גופים הנמצאים עם המבוטח בתנאי מסחר ואשר לפי תנאי ההתקשרות המקובלים במקצועם,
אין כלפיהם זכות שיבוב.
 .5גופים אשר המבוטח ויתר ,טרם קרות מקרה הביטוח ,על זכותו לתבוע מהם פיצוי או נתן להם פטור
בכתב או בעל פה במפורש או מכללא ו/או התחייב לפצותם או לשפותם .הויתור כאמור ,אינו חל
כלפי מי שפעל מתוך כוונת זדון.
זכות המבוטח לשיפוי לא תפגע עקב כך שהמבוטח ,טרם קרות מקרה הביטוח ,ויתר בכתב על זכות
תביעה כלפי אדם ו/או גוף ו/או התחייב בכתב לשפותו ,אשר אלמלא אותו ויתור או התחייבות
עשויה הייתה להיות למבטח זכות תחלוף כלפי אותו אדם או גוף.
ט.

לענין תביעות מתחייב המבטח הזוכה:
(1

לתאם מראש עם המבוטח ויועצו את השמאים והחוקרים שימונו לטפל בנזקים ובתביעות ,וכל מסמך
מהשמאי יועבר מיד גם למבוטח הראשי.

(2

מסירת הודעה ע"י המבוטח לשמאי מוסכם ו/או לסוכן תיחשב כהודעה שנמסרה למבטח במועדה.

(3

למסור למבוטח בתום כל  6חדשי ביטוח – ובתום כל  12חדשי תקופות ביטוח  -דו"ח על התביעות
שנרשמו בתקופות הביטוח ,מפולח לפי פירוט המוסכם:
ענף הביטוח; סוגי האירוע; מועדם; סיכומי תביעות ששולמו; בציון ההשתתפויות
העצמיות שנוכו; הערכה לתביעות תלויות .בנוסף ,למסור לבקשת המבוטח תוך  12יום ממועד
הבקשה ,פרטים נוספים על תביעות המטופלות ע"י המבטח או שסילקן.

(4

לסלק תביעות על בסיס מערכת הסיכומים ונהלים לקבלת שירותים ורכישת מוצרים ,הקיימים אצל
המבוטח ,תוך כדי הסכמה כי נהלים חדשים לא יחייבו את המבטח ,אלא אם הסכים להם .תגמולי
ביטוח בגין רכוש ישולמו למי שהמבוטח יורה בכתב.

 (5לחישוב ההשתתפויות העצמיות )אקסס/ים( ,כדלהלן:
במקרה ביטוח מסוים המכוסה ביותר מביטוח אחד ו/או במספר אתרים ,תופחת השתתפות
עצמית אחת ,הגבוהה .למען הבהר ,לענין נזקי טבע או רעידת אדמה יחשבו התחום המוניציפלי
ומתחמי וכתובות המבוטח וגופיו ,כאתר אחד.
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 (6לכבד הסדר ניהול תביעות )במידה שמופעל( – אסטרטגיה ומדיניות של המבוטח )להלן" :המתווה"(:
עשוי להתקיים מנגנון מיקור חוץ למומחים לניהול וסילוק תביעות מתחת להשתתפות העצמית,
שלא תפחת מתחת לאקסס המוסכם למקרה ביטוח  -אלא במידה שסוכם לשנות על דעת
הצדדים .המבטח מסכים לאשרר ולשתף פעולה עם האמור לעיל ,ויחד עם הגוף מנהל
התביעות מחויבים שניהם לשיתוף פעולה מלא עם המבוטח ,היועמ"ש וכן עם יועץ הביטוח
"נועם ניהול סיכונים ) (1991בע"מ" ,ומי מטעמם .מובהר כי הגוף מנהל התביעות:
א( מעסיק עורכי דין בעלי ניסיון של  5שנים לפחות בטיפול בתביעות נזיקין עבור לקוחות
שאינם חברות ביטוח; ומחויב להעסיק רק עורכי דין לטיפול בתביעות.

י.

ב(

מקיים מנגנון דיווח מדויק עבור המבוטח על ידי תשתית מיכונית לניהול תביעות וביצוע
הערכות במתכונת מחלקת תביעות של חברת ביטוח.

ג(

מקבל גיבוי רשמי מחברת הביטוח בנוגע לניהול התביעות על ידו.

ד(

מיעד עורכי דין לטיפול בתביעות לצורך יישוב וסילוק התביעות ככל האפשר פנימי
) " (" in houseללא צורך בניהול התביעה בביהמ"ש ומקום שקיים הכרח בכך ,ממנה עו"ד
מתאים לייצוג ומבצע פיקוח הדוק על עבודת עוה"ד המייצג.

המבטח מצהיר ,מאשר ומסכים כי:
(1

כל שינוי בתנאים כלליים אלה ובמפרטים לא יקבל תוקף ,אלא לאחר שהוסכם עליו בכתב
ומראש.

(2

יחול כינון אוטומטי לסכומי הביטוח ולגבולות אחריות ,לרבות ל"נזק ראשון" תמורת דמי ביטוח
יחסיים עד תום תקופת הביטוח ,אלא אם יורה המבוטח אחרת ו/או יוסכם אחרת במפורש .לענין
ביטוחי החבויות ,יחול סעיף זה רק אם המבטח אישר במפורש בעקבות מקרה הביטוח.

(3

בכל מקום בפוליסות בו קיימת התייחסות:
א(

ל"ידיעת המבוטח"" ,הוראות המבוטח"" ,כוונת המבוטח" ,יראו "ידיעה"" ,הוראה" ,ו"כוונה" כזו
כ"ידיעה"" ,הוראה" ,ו"כוונה" של המנהל הכללי ו/או מנהל הכספים האחראי/ים לביטוחים.

ב( למילה "מיד" ,זו תוחלף במילים "בהקדם האפשרי".
(4

קיבל מידע מהותי מלא בדבר :עיסוק המבוטחים ,החצרים ,אופי הסיכון והמיגונים ופרטי חיתום ומוותר
על כל טענה בקשר לכך לרבות להעדר רישוי/היתר.

(5

המיגונים הקיימים לפי הביטוחים הפוקעים מקובלים ,כל עוד לא חל שינוי מהותי המחייב
הערכה מחדש לפי הענין .כל תוספת מיגון ,שיבקש המבטח עקב שינוי מהותי כאמור ,כפופה
להסכמת המבוטח ולו"ז שיתאם אתו המבטח.
המבטח מוותר על כל טענת אי נקיטת אמצעים מצד המבוטח לרבות ביחס לקיום רמת זהירות,
פגם בתקנות והיתרים ו/או בחירת והתאמת עובדים ו/או תקינות ציוד ומתקנים ,למעט במקרה
הרעה מהותית עקב שינוי סיכון לאחר תחילת הביטוח עקב מקרה הביטוח )"הסיבה הקרובה"
לאבדן או נזק( ,שלא היתה בידיעת המבטח טרם מקרה הביטוח .מובהר כי המיגונים הנדרשים
או המוסכמים אינם מהווים תנאי מוקדם או ערובה )" ("warrantyלכיסוי.

(6

אם סכום האבדן או הנזק אינו עולה על  20%מסכומי הביטוח הכללי או  $10,000,000הנמוך
מבין השניים ,יסתפק המבטח  -לעניין תנאי ביטוח חסר  -בהצהרתו של המבוטח בדבר ערכו של
הרכוש המבוטח שלא ניזוק.

(7

שינויים בתקופת הביטוח:
במידה שיוזמנו ביטוחים נוספים ,ייערכו אותם ביטוחים לפי תעריפי הביטוח והתנאים ,שייקבעו
עבור סיכונים דומים הכלולים בתנאי מפרט זה ,הכל לפי הענין.
המבטח ינפיק אישור כיסוי )" ("confirmation of insuranceלכל יישות מבוטחת ככל שיבקש
המזמין ,שגם רשאי לדרוש כי חלק מן הרכוש יבוטח בפוליסה נפרדת ,ללא שינוי בתנאי הביטוח.
כל שינוי בסכומי הביטוח בתקופת הביטוח ,תוספת ביטוח או ביטולו ייעשו לפי חישוב יחסי )פרו-
רטה(.
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יא'.

המבטח יבטל או יצמצם ביטוח כלשהו בכפוף למפורט בחוק חוזה הביטוח התשמ"א ,וכדלהלן:
א( ביום ובשעה הנקובים בהתרעה בכתב שתימסר למבוטחים )לרבות לאלה שיתווספו על פי
התחייבויות המבוטח( וכן העתק למזמין ,בדואר רשום  90יום מראש;
ב( בחישוב החזר דמי ביטוח פרו-רטה ,יחס לפי ימי הכיסוי בפועל;
ג( תוך הפעלת זכות הקזוז ,במידה שחלה ,ביחס לפוליסה המסוימת בלבד.

יב'.

מקרים של אבדן או נזק ,אשר סיבתם הקרובה תסווג כ"סיכונים פוליטיים ,טרור ,פעולות מלחמה וכן פרעות,
מהומות אזרחיות וכד' " ,במידה שהוחרגו ,ייחשבו מקרים חריגים אך ורק על פי אישור משטרת ישראל ו/או משרד
הביטחון הקובע חד משמעית כי מקרה הביטוח המסוים נגרם במישרין כתוצאה מאחד האירועים המפורטים בסייג
כזה .אישור כנ"ל בלבד ישמש לכאורה כבסיס לדחיית התביעה לתגמולי ביטוח.

יג'.

אי החלת תנאים וסייגים

יד'.

א(

כל הפרת תנאי פוליסה ע"י מבוטח מסוים לא תפגע לכשעצמה בזכויות מבוטח אחר על פי הפוליסות ("non-
)".vitiation clause

ב(

התנאת רשויות ומיגון ו/או בטיחות אינה תנאי מוקדם או קודם לכיסוי.

ג(

בביטוחי החבויות ,על פי הענין ,בוטלו סייגים וחריגים ,במידה שהוחלו ,ביחס ל:
רשלנות רבתי; אש ,התפוצצות ,אדים ,שיטפון; בהלה; חמרים רעילים או מזיקים )אלא אם ייעודם אינו
למטרות שלום(; מנופים ,מכשירי הרמה; עבודה בחום ובגובה; תביעות המל"ל; עובדים שאין חוק הביטוח
הלאומי חל עליהם; גוף זר במזון והרעלה )כולל בגין אספקת מזון( ,מתקנים סניטרים פגומים ,זיהום
תאונתי ,שעות עבודה; עבודות נוער כדין ,בע"ח; עבודות קבלניות )למעט למבנים חדשים( עד מיליון ש"ח;
נזקי גוף מרכב שאינו מבוטח לפי חוק הפלת"ד )רכב חובה(; נשק ברישיון; טעינה ,פריקה והעברה;
מתנדבים; קבלנים ,קבלני -משנה ועובדיהם.

סייג "אי-תאימות וכשל מערכות מחשב בזיהוי תאריך קלנדרי"
 "Electronic date recognition clause" ("bug y2k"):במידה שיחול ,הנוסח המועדף הוא זה הכולל
 .WRITE BACKבמקרים בהם יחול סייג זה על ביטוחים כלשהם ,יש לציין עובדה זו במפורש ולצרף את הנוסח לכל
ביטוח בנפרד.

טו' .מוסכם כי הביטוחים מורחבים לכיסוי הוצאות המבוטח ולעובדיו להגנה משפטית מלאה בגין תביעות פליליות
המוגשות נגדם בקשר עם אירועים המהווים או עלולים להוות בסיס לתביעה אזרחית כנגד המבוטח המכוסה בפוליסות
חבויות הנכללות בזה ,ובלבד שאחריות המבטח על פי תנאי זה לא תעלה על סך  $ 25,000למקרה ובכפוף להשתתפות
העצמית הנקובה בביטוח צד ג' הרצ"ב .מוסכם כי הכיסוי על פי סעיף זה הינו בנוסף לאמור בכל אחת מן הפוליסות אם
נכללה בהן הוראה בקשר לכך.
טז' .סעיף ביטוח שיורי:
למען הסר ספק מודגש בזאת כי גם כאשר קיים ביטוח אחר המכסה מקרה ביטוח בממוקד ובפועל ,מוסכם בזאת כי
פוליסה זו של המבוטח הינה ראשונית .ברם ,בכפוף להסכמת המבטח מראש לכך ,תיהפך פוליסה זו לעודפת בלבד,
ותתגמל  -בהתאם לתנאיה  -רק בגין אותם סכומים שלא התקבלו בפועל ע"י הביטוח האחר ,שיהפך בעקבות תאום
המבטח והסכמת המבוטח ,לביטוח בסיסי .בהתייחס לאחריות החוקית של המדינה ,יהיה ביטוח זה "עודף" בהתאם
לאמור לעיל ובשינויים המתחייבים .ברם ,אם בפוליסת הביטוח האחרת נאמר במפורש כי היא מהווה פוליסה עודפת
מעל פוליסה אחרת קיימת ,אזי תהיה פוליסה זו בסיסית ואילו הפוליסה האחרת תהיה פוליסה עודפת .למען הסדר
הטוב מודגש בזאת כי בכל מקרה לא תפגע מגבלה זו לחבותו של המבטח ,בזכויותיו ,בהתחייבויותיו ו/או במוניטין של
המבוטח.
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מסמך ב'

טופס הצעת המשתתף  -סיכום ההצעה
טבלת ריכוז נתונים

סכומי ביטוח וגבולות אחריות ,אקססים ודמי ביטוח

הבהרה :הטבלה להלן נועדה בעיקר לפירוט וריכוז פרמיות
מטבע בשקל חדש ) - (₪אלא אם צוין במפורש ב ($

סוג הכיסוי

סכומי ביטוח וגבולות אחריות

ביטוח נכסים  -רכוש
נדל"ן
נכסי דניידא כלול ,עד  10%מהנדל"ן

השתתפויות עצמיות

פרמיה לתשלום

500,000
1,000,000,000

הרחבות "נזק ראשון"
לפי הטבלה ,ולהלן תמורת פרמיה:
"כה"ס" 1,000,000 DIC
פריצה ,שוד 500,000
תשתית מוניציפלית חיצוניות
12,000,000
סייבר )נזק עצמי( 350,000
טרור – לא נדרש ?

הרחבות:
לרבות כמפורט במפרט להלן
נזקי טבע

כמקובל

רעידת אדמה

כמקובל

מקסימום למקום

60,000,000

צד ג'
למקרה ולתקופה במצטבר
אוכלוסיה כ 70,000-

40,000,000

אחריות מקצועית
למקרה ולתקופה במצטבר
כולל:
הנדסה ,ועדת תכנון ובנייה וכד'
הרחבת חבות המוצר4,000,000 ,

10,000,000

500,000

50,000
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מועד רטרואקטיבי.............. :
לעובדים המפעילים ידע מקצועי
כגון :יועץ משפטי ,פסיכולוג,
וטרינר ,עובד סוציאלי ,מדביר,
בטיחות בעבודה ,בטיחות רכב,
ולכל עובד אחד המפעיל ידע
מקצועי מסוים אחר; לרבות
אחריות שילוחית וישירה בגין
נותני שירותים מקצועיים
חיצוניים שאינם עובדי הרשות
המחויבים ברישוי.

חבות מעבידים
למקרה ובמצטבר
שכר עבודה שנתי כ130,000,000-
מספר עובדים כ 1,100

500,000
40,000,000

כספים בכספת ובהעברה – לרבות:
מזומנים ,שטרות ,המחאות ,וכן דברי
ערך וחפצי אומנות
נאמנות  -למקרה ותקופה
כיסוי רטרואקטיבי מ...-
– לא נדרש

שבר מכני – לא נדרש

ביטוח ציוד אלקטרוני
כיסוי שיורי לביטוח "אש מורחב"
פרק  – 1ציוד מרכזי

1,000,000

פרק  – 2שחזור נתונים ,תוכנות ומידע
"נזק ראשון" 50,000

סייבר – לא נדרש בשלב זה

תאונות אישיות לא נדרש

 – D&Oטיפול בנפרד

סה"כ דמי ביטוח
שנתיים במזומן:
הסדר תשלומים:

הצעתנו זו ניתנה ביום

מתוך הבנה ורצוני החופשי.

שם חברת הביטוח............................................... :שם מורשה חתימה................................. :
חתימה וחותמת.................................................. :
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מסמך ג'
מפרט ביטוח –  (1רכוש ונכסים
"נכסים על בסיס "כה"ס"  -אבדן תוצאתי -
הוצאות קבועות ואבדן הכנסות ,לרבות מפני סיכוני:
רעידת אדמה ,טבע ,נוזלים ,פרעות ,שביתות ,מהומות ונזק בזדון ,טרור ,סייבר
.1

המבוטח
השם ,כתובת ראשית ,ועיסוק המבוטח – נשוא הביטוח:
כמוגדר ב"הוראות ותנאים כלליים לביטוחים".

.2

תאור הרכוש המבוטח
א .נדל"ן כולל מבנים מכל סוג ותאור לרבות :גדרות ,שערים ,מתקני חוץ וצנרת ,תאורה ,אנטנות,
לוחות פרסום.
ב .נכסי דניידא ,תכולה לרבות ציוד ,מתקנים ומלאי מכל סוג ומצב; חפצי אמנות ויקרי ערך בסכום
שלא יפחת מערך מוסכם כפי שייקבע על ידי מומחה ).(expertise
ג .תשתית :אחריות המבטח לפי סעיף זה לא תעלה על הסכום המוסכם והרשום במפרט ,על בסיס
נזק ראשון שאינו כפוף ל"בטוח חסר".
ערך התשתית אינו כלול בסכומי הביטוח ,למעט סכום הנזק הראשון.
כל הנ"ל רכוש המבוטחים ו/או מוחזק על ידם בפקדון ,בשכירות או בחכירה או שהמבוטחים
אחראים עבורו גם על פי הסכם או מכל סיבה אחרת במקרה אבדן או נזק המבוטחים בפוליסה זו.

.3

סכומי ביטוח וגבולות אחריות
כמפורט בטבלת הריכוז לעיל.

.4

מקסימום למקום
כמפורט בטבלת הריכוז לעיל.

.5

השתתפויות עצמיות
כמפורט וכמסוכם במפורש.

.6

הרחבות לפוליסה וגבולות אחריות מוסכמים
)במטבע  ₪אלא אם צוין בדולר ארה"ב )($
מוצהר ומוסכם כי הכיסוי להרחבות המצטברות להלן ,במסגרת סכום הביטוח לרכוש למעט הוצאות משפטיות
בנוסף ,יחול עד לסכום הנקוב ליד כל סעיף  -אלא במידה שההיקף בנוסח הפוליסה מטיב עם המבוטח ואז יחול
הכיסוי הרחב מביניהם ,על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר .כל כיסוי להלן יחול מעל ההשתתפות
העצמית הנקובה בפוליסה ,שלא תקטין את גבול האחריות ולא "תנגוס" בו:
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.1

פריצה ושוד ,לרבות:
א( גניבת צמודות מבנה חיצוניים ו/או גניבת פריטי ציוד שטבעם להמצא בשטח פתוח ,עד
.200,000
ב( גניבה פשוטה )למעט חפצי עובדים ,מזומנים ועל ידי עובד( ,עד 100,000

1,000,000

.2

רכוש מחוץ לחצרי המבוטח לרבות מפני "כה"ס" ל :מוצגים ,חפצי אמנות ,תערוכות ,ציוד
אלקטרוני וצילום ,צמחי נוי ועצים ,עד  100,000$לפריט

8,000,000

.3

רכוש באופן זמני בחו"ל

100,000

.4

רכוש בבניה ,הקמה ,הריסה ,הרכבה ,שיפוץ ,פירוק

5,000,000

.5

רכוש בהעברה )"כה"ס"( לרבות :אימפקט; פריצה גם בלילה עד 50,000

500,000

.6

חפצים אישיים של עובדים ,מתנדבים ואורחים 2,000$ ,לאדם; ספרים )לרבות אישיים( ,עד 50$
לכרך ,ללא השתתפות עצמית

כלול

.7

רכוש של רשויות צבוריות באחריות המבוטחים

כלול

.8

תוספות לרכוש המבוטח

40,000,000

.9

נזק עקיף למלאים לרבות עקב פריצת חומר חם ממתקנים

100,000

.10

הוצאות נוספות ,שנשא המבוטח עקב מקרה ביטוח ,לרבות:

25,000,000

(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
.11

פינוי הריסות ,פסולת ונצולת; ניקוי; עד  20%ממקרה הביטוח
שינויים ותוספות לפי דרישות רשויות עד  20%ממקרה הביטוח
אדריכלים ,מומחים ,יועצים וכד'; הכנת תביעה ,עד  15%ממקרה הביטוח עד
4,000,000
שחזור מסמכים ומידע )למעט מסיכוני סייבר( 800,000 ,
מיון וסידור מלאי
רכוש משופר ,עד  5%ממקרה הביטוח
פיתוח וגינון ,עד 2,000,000

כלול
כלול
כלול
כלול
כלול
כלול

הוצאות הכרחיות עד  20%מהשיפוי ולא יותר מ  10%מסכום הביטוח לרכוש ,כדלהלן:
(1
(2
(3
(4
(5
(6

השמדת רכוש שניזוק ,המסוכן לסביבה
קלקול קרור ושינוי טמפרטורה לרבות למזון
הוצאות הכרחיות לשעות נוספות ,נסיעות ,משלוחים אויריים דחופים ,עד 10%
מהשיפוי
הוצאות הכרחיות לצורך תפעול/תפקוד שוטף
הוצאות הכרחיות להתאמת רכוש מבוטח שלא ניזוק
פיצויים בגין הפרת חוזה )כמוגדר בהרחבה בפוליסת אבדן תוצאתי להלן( ,עד 10%
מהשיפוי ולא יותר מ 250,000$

כלול
כלול
כלול
כלול
כלול
כלול
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.12

דמי שכירות וניהול ,וחבות כשוכר ,לרבות למקום חלופי וסכום סביר להתאמתו ,כלול
עד  12חדשי שיפוי )אך עד  3חדשי שיפוי ביחס לציוד שכור( ,מקסימום 10%
מסכום הביטוח רכוש שיצא מכלל שמוש ,ועד  20%ממקרה הביטוח

.13

הגנה על שם מותג על ידי השמדת פריטים שנזוקו ,לרבות
הוצאות פרסום ומינהלה לצורך ביטול/דחיה/שינוי מיקום ו/או פרטי ארועים
עקב נזק המחייב שינוי עד  5%מהשיפוי

50,000

.14

התמוטטות מדפים ,תקרות ,קירות גבס וכד'

1,000,000

.15

שבר זכוכית )בלבד(

300,000

.16

נזק חשמלי גם מברק ,לרבות ללוחות חשמל עד ,2,000,000
שנאים ,גנרטורים ,מתקני UPS

4,000,000

.17

התמוטטות פתאומית ובלתי צפויה של מבנים מסיביים למעט :א( בעת הקמה;
ב( במידה ששולמו תגמולי מקרה ביטוח אחר

20,000,000

.18

השלמה ל"כל הסיכונים" ) (D.I.C.בכל העולם

1,000,000

.19

אבדן תכולת מיכלים ,עד 50,000$

כלול

.20

רכב השייך לעובדים המבוטחים בצד ג בלבד ,בעת חנייתם בתפקיד ,מפני נזק
עצמי ,למעט פריצה ,בערך שיפוי למקרה ולתקופת הביטוח

1,000,000

.21

אחריות המבוטח לרכב של צד ג' ,מפני נזק עצמי

100,000

.22

אביזרי קול ותאורה

50,000

.23

בגדי עבודה ,פריטים אישיים ,תלבושת ,מפני "כה"ס"

50,000

.24

ארכיון ,גניזה ,חפצים באיחסון ,מפני "כה"ס"

100,000

.25

ציוד חוצות ותשתית כללית חיצוניות

1,000,000

.26

אבדן הכנסות )בניכוי הוצאות נחסכות( עקב מניעת או הפרעת גישה לאתר
המבוטח ) ,(prevention or denial of accessמכל סיבה למעט הסייגים
הכלליים לפוליסה זו ,לרבות בפקודת רשות צבורית עקב מקרה ביטוח ,עד 10%
מהנזק הכולל לרכוש

כלול

.27

אבדן הכנסות )בניכוי הוצאות נחסכות( עקב מניעת/הפרעת גישה לאתר בשכנות200,000 ,
שאינו מבוטח בפוליסה זו(neighbouring prevention or denial of access) ,
מכל סיבה למעט הסייגים הכלליים לפוליסת זו ,לרבות בפקודת רשות צבורית

.28

אבדן הכנסות )בניכוי הוצאות נחסכות( ,הוצאות קבועות ונוספות ו/או מיוחדות
חיוניות עקב מקרה ביטוח ,לתקופת השיפוי מרבית עד  6חודש ,אלא אם תוגמל
לפי "טבלת אבדן תוצאתי )" ("Business Interruptionהרצ"ב )להלן*(

100,000

.29

הוצאות  -נזק עצמי עקב ארוע סייבר )שאינו מכוסה בהרחבת שחזור מסמכים(  -כלול
לשיחזור נתונים מורחב כולל נזקי האקר עד  10%ממקרה ביטוח מקסימום
 ,100,000אולם מקסימום  200,000אם מכוסה גם לפי מקרה ביטוח סייבר
הקיים של המבוטח אצל המבטח

.30

טרור :עד  5%מסכום הביטוח לרכוש אלא אם תוגמל לפי מקרה ביטוח טרור
ייעודי אצל המבטח

1,000,000
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.8

השתתפות עצמית )אקסס( בדולר ארה"ב:
לענין זה התחום המוניציפלי ייחשב אתר אחד
א(

רעידת אדמה 10% :מסכום הביטוח לאתר אך לא פחות מהסכום בשקלים השווה
ל  ...........ולא יותר מ  .....................לארוע.

ב(

נזקי טבע 5% :מתגמולי הביטוח למקרה לאתר ,אך לא פחות מהסכום בשקלים השווה ל
 ,...........ולא יותר מ .....................

ג(

פרעות ,שביתות והשבתות .................

ד(

אבדן תוצאתי :סף פיצוי )פרנשיזה(  ...ימים;
השתתפות עצמית.......... :

ה(

כל אבדן או נזק אחר:
אקסס למקרה  ...........ובמצטבר לא יותר מ  ...........לתקופת ביטוח שנתית ,אלא אם נקוב
סכום מסוים אחר כמפורט לעיל לסעיף מסוים .הנ"ל יחולו אלא אם יתואמו סכומים אחרים.

הפוליסה מורחבת לכסות גם כדלהלן:
"פריצה ושוד" על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר:
הרחבות ותנאים מיוחדים:
מוצהר ומוסכם בזה כי ,ככל שנוסח "תנאים כלליים לביטוחים" כמפורט לעיל שונים מנוסח אחר של
המבטחים לאותו ענין יכריע הנוסח המטיב עם המבוטח ,ובכפוף לגבולות אחריות המבטח למקרה
ולתקופת ביטוח שנתית כנקוב במפרט או הפוליסה  -הגבוה מביניהם.
(1

גניבת רכוש מתוך מבנים ,או מתוך חצרים מגודרים ו/או שמורים ,ובלבד שנשארו סימנים
המעידים על שימוש בכוח במהלך הגניבה ו/או לאחר שהחדירה אל המבנים המתוארים ברשימה
בוצעה באמצעות שימוש שלא כדין במפתחות המבנים ו/או בכרטיס מגנטי או אלקטרוני ו/או
לאחר שימוש בכוח או באיומים כלפי השומרים או בהערמה עליהם ,ו/או מנעול שהוסר ו/או גילוי
חדירה ע"י מערכת אזעקה; ו/או גניבת צמודות המבנה או מתקנים המותקנים במבנה או
מחוברים לצידו החיצוני ,על ידי פירוקם ונטילתם ,וכן גניבת מתקני מזוג אויר מפוצלים המוצבים
מחוץ למבנים  -יחשבו "פריצה".

(2

נזק פיזי לרכוש הנותר שלא נגנב תוך כדי פריצה או שוד יחשב נזק בזדון לענין פוליסה זו.

(3

הכיסוי לפי הרחבה זו יחול גם על רכוש שמטבעו נמצא בחצר ,סככה או מחסן פתוח ,ובלבד
שמקום המצא הרכוש מוקף בגדר עם שער נעול ובמקרה של שער לא נעול בקיום שומר ליד השער,
אך בתנאי כי גניבת הרכוש בוצעה תוך "פריצה" או שוד כהגדרתם בפוליסה.

(4

סעיף זה מורחב לכסות גניבת יחידת מבנה שלמה על תכולתה וצמודותיה גם אם לא היתה מוקפת
בגדר.
יחידת מבנה לענין הרחבה זו ,לרבות מכולה ו/או מבנה יביל ו/או יחידות מבנה הניתנות להרכבה
בשטח שאין להם יסודות בעומק הקרקע אליהן מחוברת יחידת המבנה חיבור של קבע.

(5

הכיסוי על פי סעיף זה מורחב לכסות גם גניבת פריטי ציוד אשר טבעם להמצא בשטח הפתוח תחת
כיפת השמים לרבות מתקני נוי ,מתקני שעשועים ,גדרות ,שערים וכו"ב .גבול אחריות המבטח על
פי הרחבה זאת מוגבל למפורט במפרט.

עמוד 18

"רכב ,ציוד נייד ונגררים":
(1

ציוד נייד ונגררים כגון ,גנרטורים ,מיכלי מים ומתקנים ניידים הנמצאים מרבית הזמן באחסון
באתרי הרשות בהיותם ,הן באחסון כאמור והן בחוץ ,בגרירה או במנוחה.

(2

טרקטורים ,מכסחות דשא וציוד מכני הנדסי בהיותם באחסון.

(3

חריג "כלי רכב מנועי" לא יחול על הציוד האמור לעיל ולא על ציוד שאין לגביו חובת ביטוח ו/או
שלא ניתן לבטחו על פי פקודת רכב מנועי ועדכוני חוק ,למעט ציוד שבוטח בפועל ב"חובה".

(4

כלי רכב של המבוטח המבוטחים בביטוח צד שלישי בלבד ו/או אינם מבוטחים ב"מקיף" או "נזק
עצמי" ,החונים בחניוני המבוטחים .הרחבה זו :א( אינה חלה על סיכוני פריצה ושוד .ב( על בסיס
ערך שיפוי.

ביטוח עבודות קבלניות )"כה"ס" לרבות מפני רעידת אדמה ונזקי טבע(:
עבור שיפוצים והרחבות עד לשווי  $ 750,000לעבודה.
על אף האמור בפוליסה ובנספחיה ,מוצהר ומוסכם כי הכיסוי בגין הסיכונים וההרחבות שיפורט להלן
יחול עד לסכום הנקוב ליד כל סעיף במליל "ביט" בפוליסה )אלא במידה שהכיסוי על פי תנאי/רשימות
הפוליסה מטיב( ,בשעור עד  15%ממקרה הביטוח ,על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר:
(1

רכוש סמוך ו/או רכוש עליו עובדים.

(2

מתקנים וציוד קל ,למעט מנופים ,עגורנים ,טרקטורים ,צ.מ.ה.

(3

נזק ישיר לחמרים ,עבודה ותכנון לקוי.

(4

פינוי הריסות ו/או הוצאות אדריכלות ,מהנדסים ויועצים אחרים.

(5

הוצאות החשת תיקון 20% ,ממקרה הביטוח.

ביטוח חסר:
אם לא בוטל העיף ,היה שבשעת קרות אבדן או נזק ,סכום הביטוח קטן מ  75%משוויו של הרכוש
המבוטח ,תהא חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין סכום הביטוח לבין  75%משווי הרכוש
בשעת קרות האבדן או הנזק .תנאי זה אינו חל כלפי סעיפי כיסוי על בסיס נזק ראשון.
ביטוח עודף:
במידה שיתברר שסכום הביטוח של אחד או יותר מהסעיפים המבוטחים מסעיפי הרכוש המבוטח לפי
הפוליסה נמצא בביטוח יתר ,רשאי המבוטח להעביר את עודף סכום הביטוח לסעיף אחר באם יימצא
בביטוח חסר ,ובלבד שסכום ההעברה לא יעלה על  25%מהסעיף שנתון בביטוח חסר .במידה שהתעריף
לסעיף שבביטוח חסר יהיה גבוה מהמיון לסעיף שבביטוח עודף ,ישלם המבוטח את הפרש הפרמיה
הנוספת בהתאם.
אי התאמה:
השיפוי יכלול התאמת או החלפת ציוד שלא ניזוק לרבות חלקי חילוף לאותו ציוד ,עקב אי התאמתם
לציוד המחליף ציוד שניזוק.
ערך כינון:
בהוראות מיוחדות לסעיף ערך כינון יחול השינוי כדלהלן:
יש להתחיל ולבצע את עבודות הכינון במהירות סבירה ,ובכל אופן יש להשלים אותן תוך  36חודשים
ממועד האבדן או הנזק או תוך פרק זמן נוסף כפי שהמבטח ירשה תוך תקופת הכינון האמורה ,אחרת לא
יהיה המבטח אחראי לכל סכום העולה על הסכום שהיה מגיע אלמלא סעיף זה.

עמוד 19

מפרטי ביטוח –  (2אחריות כלפי צד ג'
.1

המבוטח
השם ,כתובת ראשית ,ועיסוק המבוטח:
כמוגדר ב"הוראות ותנאים כלליים לביטוחים".
סעיף אחריות צולבת – כלול .הרחבה זו חלה על קבלנים וקבלני משנה במידה שנוספו לשם המבוטח
וכן על גורמים שהמבוטח התחייב לכלול.

.2

חבותו של המבוטח
חבותו החוקית של המבוטח על פי כל דין ,במישרין ,ו/או בעקיפין על ידו ומי מטעמו ,לרבות בגין
עיסוקים ופעילויות של גופים הנכללים בהגדרת "המבוטח".

.3

תחום טריטוריאלי
כמוגדר ב"הוראות ותנאים כלליים לביטוחים".
גבולות אחריות
כמפורט בטבלת הריכוז לעיל.

.4

השתתפות עצמית לכל מקרה ביטוח :כמפורט בטבלת הריכוז לעיל.

.5

סייגים לחבות המבטח
למעט אם נקבע במפורש אחרת בהרחבה כלשהי בפוליסה ,פוליסה זו אינה מכסה את חבותו של
המבוטח בגין או בקשר עם:
א(

נזק לעובד ולעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב עבודתם אצל המבוטחו/או תביעות המוסד
לביטוח לאומי בגין נזק לעובד שעל המבוטח מוטלת חובה לשלם בגינו דמי ביטוח לאומי
למוסד לביטוח לאומי ו/או לדווח עליו למוסד לביטוח לאומי ,והמבוטח לא עשה כן .סייג זה
לא יחול לגבי נזק לכל אדם ,שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח ו/או שהמבוטח אינו חב
בתשלום דמי ביטוח לאומי בגינו ו/או מתנדבים ו/או לומדים ,אשר ייחשב לצד שלישי לצורך
פוליסה זו ,וזאת בתנאי שהחבות בגינו לא בוטחה בביטוח חבות מעבידים של המבוטח.

ב(

נזק בקשר לכלי תחבורה:

ג(

(1

חבות שחובה לבטחה על פי כל דין בגין כלי רכב מנועי וכן חבות של גופים ומוסדות
הפטורים מחובת ביטוח על פי פקודת ביטוח רכב מנועי.

(2

חבות הנובעת מהיזק גופני ,מוות ,פגיעה או ליקוי גופני ,נפשי או שכלי שנגרם במהלך
ו/או עקב תאונת דרכים בחו"ל )מחוץ לשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים( ,אלא
אם הפוליסה הורחבה לכסות בחו"ל.

(3

חבות הנובעת משימוש בכלי רכב מנועי ,בגין נזק שנגרם לרכוש צד שלישי עד לגבול
האחריות הסטנדרטי לביטוח רכב צד שלישי של המבטח ולא יותר מ .$ 250,000
ההרחבה הנובעת מתיחום הסייג מוגבלת לסכום הנמוך מבין חמישה מיליון דולר וגבול
השיפוי שבפוליסה.

(4

נזק הנובע מהפעלת רכבת ,כלי טיס וכלי שיט מנועי.

חבות מוצר ,אחריות מקצועית ,אחריות נושאי משרה נזק הנובע מ:
(1

מוצרים שיוצרו ,נמכרו ,סופקו ,תוקנו ,טופלו ,הורכבו או שווקו על ידי המבוטח או על
ידי כל איש בשירותו ,לאחר שאותם מוצרים יצאו מחזקתו הישירה של המבוטח ,אלא
אם סופקו בחצרי המבוטח ו/או תוך כדי פעילויותיו ובלבד שאיננו היצרן.

(2

אחריותו המקצועית של המבוטח ו/או מי מטעמו הנובעת משרותי ייעוץ ו/או תכנון ו/או
פיקוח ו/או שירותים רפואיים )למעט עזרה ראשונה( ,שניתנו על ידו לצד שלישי תמורת
שכר טירחה ו/או מעבר להגדרת הפעילויות המבוטחות המוגדרות בנשוא הביטוח.

(3

אחריותו הניהולית של המבוטח ו/או כל איש בשרותו ,הניתנת לכיסוי על פי פוליסה
לביטוח חבות נושאי המשרה של המבוטח אלא אם מוגדרת כמקרה ביטוח על פי פוליסה
זו.במקרה ביטח כזה תחול השתתפות עצמית הגבוהה מבין חמישים אלף דולר או
הנקובה לביטוח צד שלישי בפוליסה זו.

(4

אחריות בעלי מוסכים ככל שתחול על המבוטחים בדיעבד לא כעסק נפרד ,אלא במסגרת
עיסוקם נשוא ביטוח זה ,וזאת עד ל  $ 500,000למקרה ולתקופת ביטוח.
עמוד 20

ד(

נזק כתוצאה מזיהום:
נזק בגין זיהום אוויר או זיהום מים או זיהום קרקע ,למעט זיהום שהינו תוצאה של אירוע
תאונתי ,פתאומי ובלתי צפוי .סייג זה אינו חל על פיצויים בדין לטובת צד שלישי בגין הוצאות
ניקיון בלבד ,בכפוף לגבול שיפוי עליון של מיליון דולר ארה"ב.

ה(

נזק לרכוש שהמבוטח בעל זיקה אליו
(1

נזק שנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו ו/או בשליטתו ו/או בחזקתו של המבוטח ,המכוסה
בפועל תחת פוליסה לביטוח הרכוש .סייג זה לא יחול על כל נזק גרר.

(2

נזק שנגרם לאותו חלק ברכוש שהמבוטח ,או כל איש בשירותו ,פעלו בו בעת קרות
מקרה הביטוח ,בתנאי שהנזק נגרם במישרין על ידי אותה הפעולה האמורה .סייג זה לא
יחול על כל נזק גרר.

ו(

חבות חוזית
כל חבות המוטלת על המבוטח רק מכח חוזה ואשר לא היתה מוטלת עליו אלמלא קיומו של
החוזה.

ז(

אסבסט
נזק בגין מקרה ביטוח שמקורו או סיבתו נובעים במישרין או בעקיפין ו/או שהינו קשור בדרך
כלשהי באזבסט או בחומרים כלשהם המכילים אזבסט בכל צורה וכמות ובלבד שמקרה
הביטוח נבע או הושפע מתכונותיו המסוכנות של האזבסט בלבד.

ח(

רשלנות רבתי
רשלנות רבתי של המבוטח )בדרג סמנכ"ל ומעלה( ,שנלווה לה יסוד נפשי של פזיזות או אי
אכפתיות ,אשר גרמה או תרמה בצורה משמעותית להתרחשות מקרה הביטוח  .לעניין זה,
רשלנות רבתי משמעה :סטייה חמורה מסטנדרט התנהגות של מבוטח סביר .במקרה
שמעורבים מבוטחים נוספים ,תישמרנה זכויותיהם הביטוחיות )".("non-vitiation
מוצהר ומוסכם בזה כי סייג זה מבוטל.

ט(
.6

נזק פיננסי ,למעט עד מיליון דולר ארה"ב ו/או נזק גרר שהינו תוצאה ישירה של הנזק הפיזי
לרכוש מוחשי של צד שלישי שניזוק.

הרחבות ותנאים מיוחדים
מוסכם ומוצהר בזה ,כי הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לשפות את המבוטח כמפורט להלן ,וזאת
בכפוף לכל תנאי הפוליסה וסייגיה ,וזאת עד לתת גבול האחריות המצוין להלן בכל הרחבה ,ובמידה
שלא צוין  -עד לגבול האחריות המצוין ברשימה ,ובכל מקרה מעל להשתתפות העצמית הנקובה
ברשימה.
למען הסר ספק:
א .השיפוי על פי כל ההרחבות המפורטות להלן הינו בכפוף לגבול האחריות ולא מעבר לו.
ב .המבטח ישלם הוצאות משפט וזאת אף מעבר לגבול האחריות על פי הפוליסה ,או מעבר לתת
גבול אחריות ,אם נקבע לגבי הרחבה מסוימת.
ג .ככל שנוסח "תנאים כלליים לביטוחים" כמפורט לעיל שונים מנוסח אחר לאותו ענין יכריע
הנוסח המטיב עם המבוטח.

עמוד 21

 .1נזק בעת שהות זמנית בחו"ל:
הביטוח מורחב לשפות את המבוטח בגין סכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם לצד
שלישי למקרה ביטוח מחוץ לגבולות הטריטוריאליים על ידי מי שנשלח מטעם המבוטח
באופן זמני אל מחוץ לגבולות הטריטוריאליים ,בכפוף לדין ולשיפוט ישראלי .למניעת ספק
מובהר בזה כי הרחבה זו אינה מכסה חבות הנובעת מהיזק גופני ,מוות ,פגיעה או ליקוי
גופני ,נפשי או שכלי שנגרם במהלך ו/או עקב תאונת דרכים.
 .2אחריות צולבת:
אם שם המבוטח כולל יותר מאדם או גוף משפטי אחד ,יחול הכיסוי על פי הפוליסה על כל
אחד מיחידי המבוטח בנפרד ,כאילו הפוליסה הוצאה על שמו בלבד ,כשהיא נפרדת ובלתי
תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים .מובהר כי בכל מקרה אחריותו של המבטח לשפות
את כל יחידי המבוטח יחדיו לא תעלה על גבול האחריות הנקוב ברשימה.
 .3רכוש עובדי המבוטח:
רכוש השייך לעובדי המבוטח ייחשב כרכוש צד שלישי לעניין פוליסה זו ,ובמידה ששולמו
תגמולי ביטוח כלשהם בביטוח הרכוש תחול הרחבה זו רק מעבר לכך.
 .4חבות המבוטח בגין פעילות קבלני משנה:
הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילויות של קבלנים
וקבלני משנה .למניעת ספק מובהר בזה כי ההרחבה לעיל אינה מעניקה כיסוי כלשהו
לקבלנים ו/או לקבלני המשנה שלא נכללו במפורש בפוליסה או בתוספותיה.
 .5חבות המבוטח בקשר לעבודות בניה ושיפוץ:
הפוליסה מכסה את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי ,בקשר עם עבודות בניה ,הרחבה,
שיפור ושיפוץ ,המבוצעות עבור המבוטח ואינה מעניקה כיסוי כלשהו לקבלנים ו/או לקבלני
המשנה אלא אם נכללו במפורש.
 .6חבות בגין אירועים:
עובדי המבוטח ,משפחותיהם ומוזמנים אחרים ייחשבו כצד שלישי בעת השתתפותם
באירועים חברתיים ו/או קהילתיים ו/או תרבותיים ו/או ספורטיביים המאורגנים על ידי
המבוטח ,מטעמו או בהסכמתו עבורם .לגבי עובדי המבוטח ,כיסוי זה יחול אך ורק אם
המקרה לא יוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה.
 .7חבות בגין נזק רכוש הנובע משימוש בכלי רכב מנועי:
הביטוח מכסה את חבותו של המבוטח בגין נזק לרכוש צד שלישי הנובע משימוש בכלי רכב
מנועי של המבוטח או מטעמו .ההשתתפות העצמית המיוחדת להרחבה זו ,תהיה בסך של
 $ 250,000או גבולות האחריות על פי פוליסה לביטוח כלי רכב צד שלישי של המבוטח,
הנמוך מביניהם .סך כל תת גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך של
 $ 5,000,000במצטבר למקרה ביטוח.
 .8פגיעה אישית:
על אף האמור בהגדרת "נזק" ,הביטוח מכסה חבות בגין פגיעה אישית
) (Personal Injuryהנגרמת לצד שלישי כלשהו תוך כדי ועקב פעילותו של המבוטח
ומשמעותה פגיעה באוטונומיה של הרצון ,חדירה לתחום הפרט כולל פגיעה בפרטיות ,לשון
הרע ,העלבת אדם ,מעצר שווא ,וכן חבות בשל הפרה בתום לב של חובת סודיות .אולם
"פגיעה אישית" לא תכלול זכויות קניין רוחני והטרדה מינית .סך כל תת גבול אחריות
המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך  $ 250,000בגין מקרה ביטוח אחד ובסך הכל
לתקופת ביטוח.
 .9מניעת גישה לחצרים:
על אף האמור בהגדרת "נזק" ,הביטוח מכסה מניעת גישה לחצרי צד שלישי ו /או לרכושו ו/
או אבדן שימוש של רכוש צד שלישי כלשהו עקב נזק פיזי לרכוש של המבוטח ו/או לרכוש
שבאחריותו כתוצאה מאירוע בלתי צפוי.
תת גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך של  25%מגבול האחריות למקרה
ביטוח כמצוין ברשימת הפוליסה.
 .10אחריות שילוחית:
הביטוח מכסה את אחריותו השילוחית של המבוטח הנובעת ממעשיו או ממחדליו של כל
אדם או גוף הפועל מטעם נשוא הביטוח.
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 .11הרעלת מזון:
על אף האמור בסייגים ,הביטוח על פי הפוליסה מכסה הרעלה ממזון וממשקאות שהוגשו
ככיבוד על ידי המבוטח ו/או מטעמו.
 .12חבות עובדי המבוטח:
למען הסר ספק מכסה הביטוח את חבותו האישית של כל אדם המועסק על ידי המבוטח או
מטעמו ,בגין מקרה ביטוח הנגרם תוך כדי ועקב עיסוקו אצל המבוטח .כיסוי זה אינו חל על
קבלנים ו/או לקבלני המשנה ועובדיהם.
 .13אדם או גוף משפטי שהמבוטח התחייב לבטחו או לשפותו בגין תביעת צד שלישי:
הביטוח מכסה כל אדם או גוף משפטי שהמבוטח התחייב בכתב ,טרם מקרה הביטוח ,לבטח
את חבותו בביטוח אחריות כלפי צד שלישי ו/או שהמבוטח ויתר בכתב על זכות תביעה
כלפיו בגין תביעת צד שלישי ו/או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו בגין תביעת צד שלישי,
וזאת בגין פעילות הנעשית על-ידי אותו אדם או גוף עבור המבוטח ו/או על ידי המבוטח
עבורו ו/או במשותף עמו בקשר לעיסוקו של המבוטח ו/או לעניין נכסים השכורים על ידי
המבוטח ו /או נכסים שהמבוטח משכיר לאחרים .למניעת ספק מובהר בזה כי אין כיסוי
כלשהו לקבלנים ו/או לקבלני המשנה.
 .14כלי נשק:
הביטוח מכסה את המבוטח לאחזקת כלי נשק על ידו או על ידי עובדיו או על ידי מי מטעמו,
זאת בתנאי כי כל המחזיק בנשק היה בזמן האירוע מורשה לנשיאת כלי -נשק.
 .15הוצאות מנע:
הביטוח מכסה למניעת או צמצום סכנה מיידית וממשית לקרות מקרה ביטוח ,שהמבוטח
חייב בגין הוצאות אחרים.
 .16הגנה בהליכים פלילים והליכים מנהליים:
הביטוח מכסה את המבוטח בגין הוצאות משפט בהליכים פליליים או הליכים מנהליים
המתנהלים נגדו בגין מקרה ביטוח ,באופן ובהיקף כדלקמן :המבטח ,על חשבונו ,יעמיד
לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו עורך דין לשם מתן הגנה משפטית בהליכים
פליליים או הליכים מנהליים ,שיוגשו נגד מי מהם ,בעקבות מקרה ביטוח.
כמו כן ,המבטח ,על חשבונו ,יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו עורך דין לשם
הגשת ערעור וייצוגם בו עד לערכאה הסופית האפשרית ,על הכרעת דין ו/או גזר דין שיוטל
עליהם בהליכים פליליים או הליכים מנהליים וישא גם בהוצאות הערעור .מינוי עורך דין
ושיפוי הוצאות משפט בהליכים פליליים או הליכים מנהליים ,בשלב הערעור כאמור,
מותנים בקבלת 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 בהוצאות משפט סבירות ששולמו על ידי המבוטח ,כל הנ"ל
בכפוף לתת גבול אחריות המבטח להרחבה זו .המבטח ישלם את הוצאות המשפט בהליכים
פליליים והליכים מנהליים ו/או הוצאות הערעור בתום ההליכים הפליליים או ההליכים
המנהליים או הערעור ,הכל לפי העניין.
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הגדרות לעניין הרחבה זו:
הליכים פליליים או הליכים מנהליים :הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית או מנהלית,
לרבות חקירת סיבת מוות ו/או מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה ,נגד
המבוטח או מי מעובדיו .הוצאות משפט בהליכים פליליים והליכים מנהליים )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 או הליכים מנהליים ,כולל ערעור על פסק דין ,אך לא כל קנס ,עיצום,
תשלום עונשי המוטלים על פי כל דין.
סייגים לעניין הרחבה זו:
המבטח לא יהיה חייב להעמיד עורך דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום כלשהו במקרים
הבאים:
א(

ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע המוחרג מפורשות
בפוליסה.

ב(

ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם בגין אירוע בו פעל )בין במעשה ובין
במחדל(המבוטח או מי מעובדיו מתוך כוונה לגרום למקרה הביטוח.

ג(

ההליך או החקירה ו/או הגשת כתב האישום הינם כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה של
המבוטח ו/או מי מעובדיהם.
תת גבול אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא יעלה על  $250,000למקרה ובמצטבר
לתקופת הביטוח.
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מפרטי ביטוח –  (3חבות המוצר משולב עם אחריות מקצועית
.1

המבוטח
השם ,כתובת ראשית ,ועיסוק המבוטח:
כמוגדר ב"הוראות ותנאים כלליים לביטוחים".
למען הבהר ,נכללים גם בעלי מקצוע עובדי המבוטח ,בגין מעשה או מחדל בקשר עם עבודתם אצל
המבוטח.

.2

חבותו של המבוטח
חבות מוצר – חבותו החוקית על פי דין של המבוטח בקשר עם פעילות יצור ,תיקון ,התקנה ,הרכבה
ואספקה של המוצרים כהגדרתם בחוק האחריות למוצרים פגומים תשמ"א –  ,1981לרבות מזון ,משקה
והספקת מים.
אחריות מקצועית – חבותו החוקית של המבוטח על פי כל דין והמועסקים על ידי המבוטח ו/או פועלים
מטעמו.
הרחבת השבת מוצרים

.3

תחום טריטוריאלי
כמוגדר ב"הוראות ותנאים כלליים לביטוחים".

.4

גבולות אחריות
כמפורט בטבלת הריכוז לעיל.

.5

השתתפות עצמית
לכל מקרה ביטוח כמפורט בטבלת הריכוז לעיל

.6

דין
דיני מדינת ישראל

.7

שיפוט
בתי משפט במדינת ישראל

.8

תאריך רטרואקטיבי
בהתאם לטבלת הריכוז לעיל וכן בכפוף למועד ולרצף כיסוי מהתאריך המקורי כנקוב בביטוח הפוקע של
המבוטח.

.9

היקף כיסוי )פורמט( כפוף למפרט זה וכן:
אחריות מקצועית – בהתאם לתמליל הפוליסה הרצ"ב.
חבות המוצר – בהתאם לתמליל הפוליסה הרצ"ב ולא פחות מ תמליל "ביט" המעודכן לתחילת תקופת
הביטוח.
מוצהר ומוסכם בזה כי ככל שנוסח "תנאים כלליים לביטוחים" כמפורט לעיל שונים מנוסח אחר לאותו
ענין יכריע הנוסח המטיב עם המבוטח.
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פוליסה לביטוח אחריות מקצועית
פוליסה זו מעידה כי החברה תשפה ותפצה את המבוטח על כל תביעה שעילתה נוצרה בתוך תקופת הביטוח או
בכל תאריך לאחר התאריך הרטרואקטיבי המצוין ברשימה ושהוגשה במשך תקופת הביטוח בכפיפות לכל
התנאים הכלליים והמיוחדים וההסתייגויות הכלולים בה ו/או אשר יוספו אליה בתוספת או בצורה אחרת.
האירועים המכוסים
החברה תשפה את המבוטח ,בכפיפות לאמור לעיל ,בקשר עם אבדן הנובע מתביעה או תביעות אשר תוגשנה נגד
המבוטח במשך התקופה המצוינת ברשימה ,בשל היפר חובה מקצועית במקצוע ובתחום הטריטוריאלי המפורטים
ברשימה ,ושמקורם במעשה רשלנות ,מחדל ,טעות ,או השמטה אשר נעשו בכל זמן שהוא או מקום שהוא ע"י
המבוטח או כל אדם שהועסק או המועסק ע"י המבוטח או קודמיו בעסק או אשר יועסק ע"י המבוטח במשך היות
פוליסה זו בתוקף.
מותנה בזה כי בכל מקרה לא תחול על החברה אחריות כלשהי לפי פוליסה זו ,בגין תביעה או תביעות כלשהן
שתוגשנה נגד המבוטח והנובעות ממעשה רשלנות ,מחדל ,טעות או השמטה שנעשו או אשר נטען כי נעשו לפני
התאריך הרטרואקטיבי המצוין ,או שהובאו לידיעת המבוטחת לפני תחילת תוקפה של פוליסה זו.
הרחבים
.1

חריגה מסמכות
פוליסה זאת מורחבת לשפות את המבוטח בגין חבות הנובעת מחריגה בתום לב מסמכות יצוג שהוקנתה לו
על ידי אחר במהלך עיסוקו של המבוטח.

.2

תקופת דיווח מוארכת
פוליסה זאת מורחבת לכסות תביעות בגין החבות המבוטחת על פי פוליסה זו שתוגשנה נגד המבוטח
בתקופות בהן הפוליסה תחודש ובנוסף לכך בתקופה של  12חודשים לאחר תום תקופת הביטוח האחרונה
לפי פוליסה זאת ו/או פוליסת החידוש של פוליסה זאת ,וזאת בתנאי מפורש וקודם לאחריות החברה על פי
הרחבה זו ,כי לא נערך כל ביטוח אחר המכסה את אותה חבות ובתנאי מפורש כי הפוליסה לא בוטלה על פי
סעיף "מירמה" לתנאי הפוליסה ו/או מחמת אי תשלום ולא נדחתה בקשת חידוש מטעמים אלה.

.3

תקופת דיווח מוארכת לפורשים
אם במשך תקופת הביטוח עובד מבוטחת פרש מעבודתו אצל המבוטח ו/או חדל לעסוק בעיסוקו המוגדר
ולא יהיה מבוטח עוד בשום כיסוי של אחריות מקצועית ,מורחבת פוליסה זאת לכסות תביעות שתוגשנה
נגדו בגין אירועים שאירעו בתקופת הביטוח ולפני שפרש מעיסוקו ,כל עוד הפוליסה בתוקף ו/או בתקופת
הדיווח המוארכת בכפוף לאמור בסעיף  2לעיל.

.4

אובדן מסמכים
הכיסוי על פי פוליסה זאת מורחב לכלול תביעה בקשר עם אובדן מסמכים ,הכיסוי על פי הרחבה זאת מוגבל
ל 20% -מגבול האחריות למקרה.

.5

הגנה בהליכים פליליים
הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטחת בגין הוצאות להגנה משפטית בהליכים פליליים באופן ובהיקף
כדלקמן:
המבטח ,על חשבונו ,יעמיד לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו ,עורך דין לשם:
א(

מתן הגנה משפטית בהליכים פליליים ,שיוגשו נגד מי מהם ,בעקבות מקרה ביטוח מכוסה שאירע
בתקופת הביטוח של פוליסה זו.

ב(

הגשת ערעור ויצוגם בו עד לערכאה הסופית האפשרית ,על הכרעת דין ו/או גזר דין שיוטל עליהם
בהליכים פליליים ,וישא גם בהוצאות הערעור.
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.
המבטח ישלם את שכר הטרחה והוצאות ההגנה ו/או הוצאות הערעור בתום ההליכים הפליליים או
הערעור ,הכל לפי העניין.
הגדרות לעניין הרחבה זו:
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הליכים פליליים:
הליכים בהם מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה ,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 ולמעט כל קנס ,פיצוי או תשלום עונש
המוטלים בגזר הדין.
סייגים לעניין הרחבה זו:
המבטח לא יהיה חייב להעמיד עורך דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום כלשהו באם:
 .1כתב האישום ו/או חקירת סיבת המוות הינם בגין אירוע המוחרג מפורשות בפוליסה.
 .2כתב האישום ו/או חקירת סיבת המוות הינם בגין אירוע בו פעלה )בין במעשה ובין במחדל(
המבוטחת או מי מעובדיו מתוך כוונה לגרום למקרה הביטוח.
.6

הרחבה לכיסוי נזקים הנגרמים לרשות המבוטחת
למען הסר ספק פוליסה זו מורחבת לכסות את אחריותם של העובדים המבוטחים בגין נזקים שנגרמים
למבוטח מבלי שיהיה בכך כדי להגדיל את גבולות האחריות על פי הפוליסה.
הסתייגויות

.7

החברה לא תשפה את המבוטח בקשר עם תביעה כלשהי הנובעת ,במישרין או בעקיפין ,מכל מעשה או
מחדל של אי יושר ,מרמה ,או פשע או מעשה או מחדל במתכוון מצד הנהלת המבוטח .פוליסה זו לא תשפה
את המבוטח בקשר כלשהו עם:
א .פעולות המבוטח עם אנרגיה אטומית ,או
ב.

.8

תביעה כלשהי הנובעת מאי יכולת של המבוטח לסלק את חובותיו ,או

החברה לא תהיה אחראית לפי פוליסה זו עבור:
א .תאונה ,אובדן ,נזק או חבות כלשהם אשר נגרמו במישרין או בעקיפין על ידי אחד המאורעות הבאים
או באמצעותו או כתוצאה ממנו.
חריג "סיכונים פוליטיים":
מלחמה ,פלישה ,פעולה של אויב זר ,פעולות איבה או פעולות מלחמתיות ,פעולות חבלה וטרור )בין אם
הוכרזה מלחמה או אם לאו( ,מלחמת אזרחים.
מרידה ,מהומות אזרחיות ו/או התקוממות צבאית או עממית ,שהיקפן שווה או מגיע לממדים של
התקוממות המונית ,הפיכה צבאית ,קשר ,מרד ,מהפכה צבאית או תפיסת השלטון ע"י הצבא או גורם
אחר ,החרמת רכוש ,עיקול ,הפקעה ,החרמה והלאמה.
פעולות טרור המבוצעות ע"י אדם או ע"י אנשים הפועל/ים מטעם או בקשר עם ארגון כלשהו .לצורך
חריג זה "טרור" משמעו :השימוש באלימות לצרכים פוליטיים ,לרבות השימוש באלימות שמטרתה
היא להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו .רק אישור של משטרת ישראל או של משרד הבטחון,
המאשר כי הנזק נגרם במישרין ע"י פעולות טרור ,ישמש עילה לדחיית תביעה בשל כך.
ב.

תאונה ,אובדן ,נזק או חבות שנגרמו במישרין או בעקיפין ע"י חומר גרעיני מלחמתי או הנובעים ממנו,
או באו כתוצאה ממנו או נגרמו על ידו ,או שנגרמו במישרין או בעקיפין על ידי אחת הסיבות דלהלן ,או
שנבעו מתוכן או באו כתוצאה מהן או בהשתתפותן :קרינה יונית ,או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני
כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי כתוצאה מבעירת דלק גרעיני .למטרת סעיף זה בלבד ,בעירה
תיכלל תהליך כלשהו של בקיעה גרעינית.
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תנאים
.9

כתנאי מוקדם לפיצוי לפי פוליסה זו על המבוטחת למסור לחברה הודעה בכתב על תאונה כלשהי או
התרחשות מקרה כלשהו העלול לגרום לתביעה ,או הליכים משפטיים בהקדם האפשרי והסביר לאחר
שיגיעו לידיעת המבוטח ,או בהגיע לידיעתם הודעה מכל אדם על כוונתו לייחס אחריות למבוטח בשל היפר
חובה מקצועית כלשהי.
לעניין סעיף זה תחשב ידיעת המבוטחת כאשר הידיעה הגיעה לאחד מאלה:
מנכ"ל וסגניו ,מנהל הכספים ,היועץ המשפטי.

 .10המבוטח ישא בהשתתפות עצמית כנקוב ברשימת הפוליסה בקשר לכל תביעה שתוגש נגדו ,והחברה תהיה
אחראית לפצותו רק בסכום העולה על השתתפות זאת.
 .11אחריות החברה לכל הפיצויים שיש לשלמם בקשר עם תביעה כלשהי או סדרת תביעות כלשהן הנובעות
ממעשה אחד של רשלנות ,טעות או השמטה ,לא תעלה על הסכום הנקוב ברשימה כגבול אחריות החברה
לכל מקרה ,ולסך כל המקרים המכוסים תחת פוליסה זו לא תעלה על הסכום הנקוב לכל תקופת הביטוח.
 .12במקרה של תביעה לפיצויים המכוסה לפי פוליסה זו ,תפצה החברה את המבוטח גם בעד כל התשלומים
וההוצאות המשפטיות שהתובע יהיה זכאי לגבותם מאת המבוטח או שהוציא המבוטח בהסכמה בכתב של
החברה ,בתנאי שאם לסילוק התביעה יהיה דרוש סכום כסף העולה על סכום השיפוי הנקוב כגבול אחריות
החברה ,מוגבלת אחריות החברה עבור התשלומים וההוצאות המשפטיות ליחס שבין גבול אחריות החברה
הנקוב ברשימה לבין סכום הכסף ששולם בפועל לסילוק התביעה.
 .13המבוטח לא יודה באחריות או תסדיר תביעה כלשהי או יוציא הוצאות כלשהן בקשר לכך בלי הסכמה
בכתב מאת החברה ,הזכאית לקבל על עצמה ולנהל בשם המבוטח את ההגנה או ההסדר של כל תביעה .מכל
מקום ,המבוטח לא יתבקש להתגונן בכל משא ומתן משפטי ,אלא אם יועץ משפטי )עליו יוסכם באופן הדדי
ע"י המבוטח והחברה( יביע את דעתו שיש להתגונן כלפי משא ומתן משפטי זה.
 .14אם במשך זמן היות פוליסה זו בתוקף ובתקופות נוספות כמפורט בסעיפי תקופות דיווח מוארכות ,יוודע
למבוטח על מקרה כלשהו העלול לאחר מכן לגרום לתביעה נגדה ויודיע לחברה בכתב במשך היות פוליסה זו
בתוקף על מקרה זה ,אזי תביעה כלשהי אשר עלולה להיות מוגשת נגד המבוטח על מקרה כזה לאחר מכן,
תחשב כאילו הוגשה במשך היות פוליסה זו בתוקף.
 .15אם המבוטח יגיש תביעה כלשהי במרמה או בידיעה כי היא כוזבת אזי תעשה פוליסה זו בטלה וכל תביעה
לפיה תחולט.
 .16המבוטח יכול לבטל פוליסה זו ע"י הודעה בכתב לחברה ,והביטול יכנס לתוקפו לאחר קבלת ההודעה בכתב
ותחושב הפרמיה עבור התקופה בה היה הביטוח בתוקף לפי השיעורים המקובלים בחברה לתקופה קצרה.
 .17החברה תהא רשאית לבטל פוליסה זו ע"י משלוח הודעה מוקדמת  90יום לפני כן במכתב רשום לפי כתובתו
האחרונה הידועה של המבוטחת ובמקרה זה ייחשב שהודעת הביטול נתקבלה ע"י המבוטח על פי הכתובת
הנ"ל אותו זמן בו היתה עשויה להתקבל על ידיו בדרך דואר רגילה ,במקרה זה תחזיר החברה למבוטח לפי
דרישתו חלק יחסי של הפרמיה בהתאם לתקופת הביטוח שחלפה ,וזאת לאחר שהמבוטח ימסור את
הפוליסה לחברה.
.18

על פוליסה זאת יחולו הוראות סעיף  59לחוק חוזה ביטוח התשמ"א  1981בשינויים המחוייבים.

 .19הואיל וגבולות האחריות בפוליסה נקובים בדולרים הרי דמי הביטוח עבור הפוליסה ישולמו בשקלים
המתורגמים לדולרים לפי שער היציג של הדולר במועד המתאים.
.20

על הפוליסה יחול חוק חוזה הביטוח התשמ"א –  ,1981עד כמה שלא שונה בהוראות פוליסה זאת.
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מפרטי ביטוח –  (4חבות מעבידים
.1

המבוטח
השם ,כתובת ראשית ,ועיסוק המבוטח:
כמוגדר ב"הוראות ותנאים כלליים לביטוחים".

.2

תאור פעילויותיו ועיסוקיו של המבוטח וכן העובדים המבוטחים
הכיסוי חל על כל עובדי המבוטח לרבות על בסיס קבלות או בהתנדבות העוסקים בכל עבודה הקשורה
במישרין ו/או בעקיפין בעיסוקה של המבוטח;
וכמוגדר ב"הוראות ותנאים כלליים לביטוחים".

.3

תחום טריטוריאלי
כמוגדר ב"הוראות ותנאים כלליים לביטוחים".
שכר עבודה שנתי ו/או מספר עובדים משוער
בהתאם ל"הוראות ותנאים כלליים לביטוחים" ו/או לטבלת הריכוז.

.4

גבולות אחריות
לתובע ,למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח:
כנקוב בטבלת הריכוז ו/או ברשימת הפוליסה.

.5

השתתפות עצמית
כמפורט בטבלת הריכוז.

.6

הרחבות ותנאים מיוחדים
מוצהר ומוסכם בזה כי:
א.

ככל שנוסח "תנאים כלליים לביטוחים" כמפורט לעיל שונים מנוסח אחר לאותו ענין יכריע הנוסח
המטיב עם המבוטח.

ב.

הגדרת החוק תשתנה ותהיה "כל דין".

ג.

שינוי בעניין מהותי – תוספנה המילים" :ויש בה כדי להשפיע השפעה של ממש על מבטח סביר
בישראל ו/או על ידי מבטח זר בעל מעמד בינלאומי ,אם לכרות את חוזה הביטוח בכלל או לכרותו
בתנאים שבו".

ד.

לתנאי חוק חוזה ביטוח – יתווסף "לטובת המבוטח".

ה.

לא תעשה התאמת שכר עבודה בסוף תקופת הביטוח והפרמיה המשולמת היא הפרמיה הסופית בגין
תקופת הביטוח השוטפת.

ו.

גבולות האחריות לגבי הוצאות הגנה משפטית בהליכים פליליים לתקופת הביטוח יועמדו על סך
 $250,000לעובד.

ז.

הגדרת הליכים פליליים תורחב ותכלול הליכי חקירה מכל סוג המתבצעים על ידי רשות מוסמכת
בקשר לטענה הנוגעת למות ,תאונת עבודה או מחלת מקצוע.

ח.

הגדרת הוצאות הגנה ושכר טרחה תורחב ותכלול הוצאות עבור יעוץ משפטי וטכני בקשר עם חקירת
תאונות עבודה על ידי רשות מוסמכת.

ט.

הגדרת ידיעה ו/או הודאה בשם המבוטח :ידיעת המבוטח ו/או הודאה מטעם המבוטח לעניין פוליסה
זאת הינה ידיעה ו/או הודאה של אחד מאלה :מנכ"ל וסגניו ,מנהל הכספים ,היועץ המשפטי הפנימי.

י.

פגיעה אישית:
על אף האמור בהגדרת מקרה ביטוח ,מוצהר כי הביטוח מורחב לכסות חבות בגין פגיעה
אישית ) (Personal Injuryהנגרמת לעובד תוך כדי או עקב עבודתו בעסק המבוטח .לעניין הרחבה זו
"פגיעה אישית" משמעותה פגיעה באוטונומיה של הרצון ,חבות בשל חדירה לתחום הפרט )כולל
פגיעה בפרטיות( ,לשון הרע ,העלבת אדם ,מעצר שווא ,וכן חבות בשל הפרה בתום לב של חובת
סודיות .אולם "פגיעה אישית" לא תכלול חבות כלשהי בקשר עם זכויות קניין רוחני והטרדה מינית.
סך כל תת גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך  $250,000למקרה ובמצטבר לתקופת
ביטוח.

יא .סייג "כלי רכב מנועי"שונה ל" :חבות שחובה לבטחה על פי כל דין בגין כלי רכב מנועי.".
עמוד 29

יב .תנאים מיוחדים:
למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה כי תחולת הגדרת העובדים מורחבת כדלהלן:
 (1בגין מקרה ביטוח כלפי מתנדבים מועסקים ללא תמורה כספית ו/או ללא תמורה כלל ,חניכים
מתלמדים ,שוליות וכלפי מומחים ויועצים בעלי נתינות זרה ,ככל שאינם מכוסים בפוליסת צד ג'.
 (2בגין עבודות הריסה ,בניה ,הרחבה שיפוץ והקמה המבוצעות ע"י המבוטח ו/או מטעמו ו/או
בתחום חצרי המבוטח ועבודות תחזוקה הנעשות ע"י המבוטח ו/או מי מטעמו .לעניין הרחבה זו שם
המבוטח יורחב לכלול :קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מזמיני העבודה.
 (3מוסכם ,כי הבטוח עפ"י הרחבה זו הינו כיסוי עודף החל מעבר לכל ביטוח אחריות מעבידים אשר
נערך ע"י קבלנים ו/או קבלני משנה ,ופוליסה זו במפורש לא תיחשב לביטוח משותף לביטוח אחר
כאמור .אולם ,מוסכם ,כי היה שהמבטחים על פי הבטוח שהנערך כאמור ,לא יכירו 0באחריותם בגין
אירוע כלשהו ,אזי תחול פוליסה זו על חבותו של המבוטח בגין אותו אירוע ללא זיקה לקיומו של
הביטוח הנוסף.
 (4הביטוח מורחב לשפות את השוכרים ו/או בני הרשות באתרי המבוטח היה שנטען כי הם נושאים
בחובות מעביד כלפי מי מעובדי המבוטח.
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מפרט ביטוח –  (5שבר מכני – לא נדרש
מפרט ביטוח (6 -נאמנות , Crime ,כספים בכספת ובהעברה – לא נדרש

מפרט ביטוח –  (7ציוד אלקטרוני
כיסוי שיורי לביטוח "אש מורחב"
 .1המבוטח
השם ,כתובת ראשית ,ועיסוק המבוטח:
כמוגדר ב"הוראות ותנאים כלליים לביטוחים".
 .2סכומי ביטוח
בהתאם לטבלת הריכוז
 .3השתתפויות עצמית
כמפורט בטבלת הריכוז
ציוד מחשוב לסוגיו בהתאם לרשימהאצל המבוטח
הוצאות שחזור נתונים ,מידע ,תוכנות
הוצאות נוספות  48שעות
 .4הרחבות ותנאים מיוחדים
מוצהר ומוסכם בזה כי ככל שנוסח "תנאים כלליים לביטוחים" כמפורט לעיל שונים מנוסח אחר לאותו ענין
יכריע הנוסח המטיב עם המבוטח:
א.

גבולות אחריות לחבות המבטח על בסיס נזק ראשון לכל מקרה ביטוח אלא במידה שהוסכם אחרת.

ב.

הביטוח מורחב לכסות מחשבים ניידים וציוד מחשוב נייד אחר בהיותם מחוץ לחצרי המבוטח לרהות
בחו"ל )בהיותם בהשגחה( עד סך  10,000$למקרה.

ג.

במקרה של נזק מוחלט לרכוש המבוטח יחושבו תגמולי הביטוח על בסיס ציוד מחשוב חדש דומה ,או
אם הרכוש שניזוק יצא מכלל יצור שוטף והוחלף על ידי ציוד חדיש יותר ,על בסיס הציוד החדיש יותר.

ד.

הביטוח מכסה שיחזור נתונים ותוכנה על בסיס כיסוי "שיחזור נתונים מורחב" ,כדלהלן:

 (1ליקוי תקשורת.
 (2תופעות אלקטרוסטטיות ואלקטרומגנטיות ,לרבות מברק.
 (3כשל ואי סדירות באספקת חשמל חשינויי מתח.
 (4התקנה או יישום תוכנות או הפעלה לקויים.
 (5נזקי טבע.
 (6נזק מכוון מצד גומחדירה לתוכנה ו/או וירוסים.
ה.

הביטוח מורחב לכסות גניבה שלא במהלך פריצה של הרכוש המבוטח עד  20,000$למקרה.

עמוד 31

מפרט ביטוח –  (8סייבר – לא נדרשבשלב זה

מפרט ביטוח –  (9תאונות אישיות – לא נדרש
.1

המבוטח
השם ,כתובת ראשית ,ועיסוק המבוטח:
כמוגדר ב"הוראות ותנאים כלליים לביטוחים".

.2

האנשים המבוטחים
מוסכם ומוצהר כי הביטוח לפי פוליסה זו מכסה תאונה ,לעובדים ונציגים המפורטים ברשימה ,שאירעה תוך כדי ו/או בגין ו/או
בקשר עם ו/או מחמת העיסוק נשוא הביטוח.

.3

סכומי ביטוח
מוות; נכות; פיצוי שבועי  -כמוגדר בטבלת הריכוז.

.4

תשלום תביעות
תביעות על פי פוליסה זו תשולמנה למבוטח או למי שהורה בכתב.

.5

היקף כיסוי
מוצהר ומוסכם בזה כי:
ככל שנוסח "תנאים כלליים לביטוחים" כמפורט לעיל שונים מנוסח אחר לאותו ענין יכריע הנוסח המטיב עם המבוטח.
הכיסוי כמוגדר ב"הוראות ותנאים כלליים לביטוחים" ועל פי תנאי פוליסה לביטוח תאונות אישיות של המבטח וכפי שיוסכם.
תגמולי ביטוח
מקרה ביטוח

מעל גיל 20

מוות

187,000

281,000
נכות צמיתה
750
אי כושר – פצוי שבועי
תקופת המתנה לאי כושר 7 ,ימים ראשונים

מתחת גיל 20
60,000
281,000
200

הרחבה:
הוצאות טיפול שניים וכן הוצאות אישפוז וטיפול רפואי עקב מקרה ביטוח 9,000 ,למבוטח.

עמוד 32

מפרט ביטוח –  (10אחריות דירקטורים ונושאי משרה – טופל בנפרד

עמוד 33

מסמך ד'
דו"ח תביעות

מסמך ה'
סקרים ומיגונים
)של המבטח(

עמוד 34

מסמך ו'
לכב'
עיריית ראש העין

א/.ג.נ,.
הנדון :הצהרת המבטח המציע
קראנו את כל התנאים והמידע המפורטים במפרטים ובנספחיהם המפורטים לעיל ,והרינו מסכימים לתוכנם.
אנו מצהירים בזה כי הננו מבטח המורשה לפעול בישראל ובעלי נסיון בהתאם לתבחינים המפורטים
בנספח לעיל לצורך הצעות לביטוחיכם.
שם חברת הביטוח...................................................... :
שם מורשה חתימה ................................. :חתימה וחותמת.................................................. :
תאריך....................................... :
העתק :ד"ר מיכאל מירון ,יועץ

עמוד 35

לכב'
עיריית ראש העין

א/.ג.נ,.
הנדון :כתב כיסוי זמני
אנו המבטחים החתומים מטה ,מאשרים בזה כי כיסינו את "המבוטח" כמוגדר במפרט ,בביטוחים המפורטים
במפרט הביטוחים הרצ"ב בהתאם לכל תנאיו.
כתב כיסוי זה יכנס לתוקף בהתאם להודעה בכתב של המבוטחים אלינו לפחות  5ימים )או פחות  -אם יוסכם(
טרם מועד תחילת הביטוחים ,בשעה ) 00.00תוך שמירת רצף כיסוי מלא לביטוחים הפוקעים בשעה ,(24.00
אלא אם יודיע המבוטח על תאריך אחר.
שם חברת הביטוח...................................................... :
שם מורשה חתימה ................................. :חתימה וחותמת.................................................. :
תאריך....................................... :
העתק :ד"ר מיכאל מירון ,יועץ

עמוד 36

