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למכרז פומבי 12/2017
לעריכת ביטוחי תאגיד המים מי ציונה לתקופה שמיום 1.12.17
עדכון ותוספת תשובות לשאלות
עדכון תשובה שהופיעה בהודעה 2
 .5

דףרשימהלביטוחאחריות
מקצועית/מוצר 

גבולותאחריות 

גבלאחריותמקצועיתכלולבגבול
האחריותבחבותמוצר? 
תשובה :גבולות האחריות משותפים



תשובות נוספות
ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
להלן קישור לדוחות הכספיים של מי ציונה לשנים 2012-2016
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למכרז פומבי  ,12/2017מי ציונה בע"מ
 .1עמוד,3סעיף1–ישלהוסיף"בכפוףלאישורהמבטחתמראשלכלאורכהובהתאם 
לתנאיםשייקבעוביןהצדדיםלכלחידושבנפרד".
תשובה  :אין שינוי בנוסח הסעיף  .יובהר כי תקופת הביטוח ותקופת ההארכה מוגדרות בסעיף  2.14
 .2עמוד,6סעיף-2.6ישלהוסיף"הצעתנומוגשתכמקשהאחת"
תשובה  :יובהר כי ניתן להגיש הצעה ללא ביטוח נושאי משרה וכלי רכב
 .3עמוד,7סעיף2.10ישלמחוק:"הדמים,ההנחותוהחזרהעמלות".
תשובה  :הבקשה מקובלת
 .4עמוד8סעיף2.12–ישלמחוק"או30יוםמהיוםבוהתקבלוהפוליסותבגזברותמי 
ציונהעלפיהמאוחרמבניהם".
תשובה  :הבקשה מקובלת
 .5עמוד8סעיף2.14ב.ישלמחוקמשורה4"בתקופתההארכהיחולוכלהתנאים 
המוסכמיםעםהמבטחיםלגבי"תקופתהביטוחהראשונה"עדכמהשלאשונובהסכמת 
הצדדים" 
ישלהוסיף:בכפוףלאישורהמבטחתמראשובהתאםלתנאיםשיקבעוביןהצדדיםלכל 
חידושבנפרד".
תשובה  :הבקשה נדחית

 .6עמוד9סעיף2.15–ישלהוסיף:למעןהסרספקהצעתנומוגשתכמקשהאחתלרבות 
גבולותהאחריות.
תשובה  :יובהר כי ניתן להגיש הצעה ללא ביטוח נושאי משרה וכלי רכב
 .7עמוד9סעיף2.16ב.ישלהוסיף:למעןהסרספקהצעתנומוגשתבאמצעותיקבסוכנות 
לביטוחבע"מ.
תשובה  :אין שינוי בנוסח הסעיף
 .8עמוד9סעיף2.1ישלמחוק:"לכפלסכוםהביטוח"ולהוסיף:כמצויין.
תשובה  :הבקשה נדחית
 .9עמוד,10סעיף2.6–ישלהוסיף:"בכפוףליחסתביעות/פרמיותשלאיעלהעל.60%
תשובה  :הבקשה נדחית
 .10עמוד,10סעיף2.7–יימחק 
תשובה  :הבקשה נדחית
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 .11עמוד,10סעיף2.10ישלהוסיף:בתביעותפתוחותבביטוחיחבויותלאתינתןהערכת 
תביעהלכלתביעהבנפרד.
תשובה  :הבקשה נדחית
 .12סעיף2.13ישלהוסיף:"בכפוףלהתנהלותהמבוטחבתוםלב".
תשובה  :יצוין בסיפא "על המבוטח לנקוט באמצעי זהירות סבירים למניעת מקרי ביטוח המכוסים לפי
הפוליסה".
 .13עמוד,11סעיף2.14ישלהוסיף"שטחמעגלירצוף",וישלמחוק"ומרכזובנקודהשתבחר 
עלידיהמבוטח".
תשובה  :הבקשה נדחית
 .14עמוד11סעיף2.18ישלמחוק"אםסכומןו/אוהערכתהסיכוןבגינןנמוכהמסכום 
השתתפותעצמית".תשומתהלבחברתנולאתטפלבתביעותהנמוכותמגובההשתתפות 
עצמית.ישלמחוקפסקהאחרונהבסעיףזה"למרותהאמורלעיל"...
תשובה  :הבקשה נדחית
 .15עמוד,13סעיף3.1ישלמחוק"וביןאםלאחרתחילתה".לענייןבעלימניות–היהובעל 
המניותהינוחברה,ישלקבלאתאישורהמבוטח.
תשובה  :הבקשה נדחית
 .16סעיף3.3ישלהוסיף"מראש".
תשובה  :בשורה השנייה יצוין בסיפא "טרם קרות מקרה הביטוח"
 .17ישלמחוקאתהסעיף"אולםהאמורלאיחולאםנקבעאחרתעלפידיןאועלפיחוזה 
אשרמיציונהצדלו".
תשובה  :הבקשה נדחית
 .18סעיף6אנבקשלמחוקסעיףזה.
תשובה  :הבקשה נדחית
 .19עמוד,14ישלהוסיףהשתתפותעצמיתבנזקלתשתיותצדשלישיל75,000₪למקרה.
תשובה  :הבקשה נדחית
 .20עמוד,16ישלעדכןהשתתפויותעצמיותבשברמכניל5%מסכוםהביטוחמינימום 40,000.₪
תשובה :הבקשה נדחית
 .21עמוד21סעיף5–היקףהכיסויהינומגדלביט,2016ונוסחזהיחולעלכללמערך 
הביטוחים.
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תשובה  :אין שינוי בנוסח הסעיף
 .22עמוד21סעיף6–ישלהוסיףכיההרחבותהןלמקרהולתקופה.
תשובה  :הבקשה נדחית .יובהר כי הרחבות פריצה וכה"ס הינן למקרה וכפל הסכום לתקופת ביטוח שנתית
 .23עמוד,22סעיףהמופיעבכוכבית"הרחבותפריצהוכה"סהינןלמקרהוכפלהסכום 
לתקופתביטוחשנתית"–ישלמחוקסעיףזה.
תשובה :הבקשה נדחית
 .24עומד23סעיף7.4ישלהוסיףכיתנאיהכיסויהינםמגדלביט.2016
תשובה :אין שינוי בנוסח הסעיף
 .25עמוד23סעיף,7.6ישלהוסיףלמקרהולתקופה.
תשובה :הבקשה נדחית
 .26סעיף7.9ישלעדכןלתקופהשל18חודשים.
תשובה :הבקשה נדחית
 .27סעיף,7.10ישלעדכןאתסכוםההרחבהל200,000.₪
תשובה :הבקשה נדחית
 .28עמוד24סעיף7.12ישלהוסיףכיהכיסויכפוףלאישורשמאיוכיגובהההרחבההינו 
200,000₪
תשובה :הבקשה נדחית
 .29סעיף7.12ישלעדכןאתסכוםהביטוחל-200,000.₪
תשובה :הבקשה נדחית
 .30עמוד25סעיף6–ישלהוסיףכיהכיסויהינומגדלביט.2016
תשובה :אין שינוי בנוסח הסעיף
 .31עמוד,26סעיף7.3–ישלמחוקסעיףזה
תשובה :הבקשה נדחית
 .32סעיף7.6–ישלמחוקסעיףזה.
תשובה :הבקשה נדחית
 .33עמוד,28ישלעדכןגבולותאחריותבחבותמוצרל10,000,000₪למקרהולתקופה.
תשובה :הבקשה נדחית אולם יובהר כי גבולות האחריות בביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר הינם
משותפים
 .34עמוד,29סעיף7–תאריךרטרואקטיביהינובכפוףלרצףביטוחיולהצהרתהמבוטחכי 
לאידועלועלתביעותו/אונסיבותהעלולותלהוביללתביעה.
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תשובה :הבקשה מקובלת
 .35סעיף,9תנאיהכיסויהינםמגדלביט.2016
תשובה :אין שינוי בנוסח הסעיף
 .36סעיף11.1גבולהאחריותלהרחבתאייושרעובדיםואובדןשימושו/אועיכובהינו 
2,000,000₪למקרהולתקופה,כלולבגבולותהאחריות.
תשובה :גבול האחריות להרחבת אי יושר עובדים יהיה ₪ 2,000,000
 .37עמוד30עדעמוד38–ישלמחוקאתנוסחהפוליסהשצורף.נוסחהפוליסהבהצעתנו 
לביטוחאחריותמקצועיתהינונוסחמגדלביט.2016
תשובה :הבקשה נדחית
 .38עמוד,39סעיף6ישלהוסיף"למקרהולתקופה".
תשובה :אין שינוי בנוסח הסעיף
 .39סעיף8ישלעדכןכינוסחהכיסויהביטוחיהינומגדלביט.2016
תשובה :אין שינוי בנוסח הסעיף
 .40עמוד,41סעיף2.1–ישלמחוק:"משרדיםומוסדותאחריםהמופעליםעלידי 
המבוטחים".
תשובה :הבקשה נדחית
 .41סעיף4ישלהוסיף"לתקופה".
תשובה :הבקשה מקובלת
 .42עמוד42סעיף7.7–ישלמחוקאתהסעיף
תשובה :הבקשה נדחית
 .43סעיף,7.11ישלמחוקסעיףזה.
תשובה :הבקשה נדחית
 .44עמוד.4סעיףהשתתפותעצמיתבגיןהוצאותתפעולנוספות–ישלעדכןכימדוברב3 
ימיעבודהראשוניים.
תשובה :הבקשה מקובלת
 .45סעיף6.2לענייןמחשביםניידיםיחולהכיסויבהתאםלתנאימגדללענייןמחשבנייד.
תשובה :הבקשה נדחית
 .46עמוד44סעיף,4ישלהוסיף,כיתאריךהרטרואקטיביכפוףלרצףביטוחיולהצהרת 
המבוטח כילאידועלועלתביעותו/אונסיבותהעלולותלהוביללתביעה.
תשובה :הבקשה מקובלת
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 .47סעיף,5ישלעדכןכיהיקףהכיסויהינומגדלביט.2016
תשובה :אין שינוי בנוסח הסעיף
 .48עמוד,45ביטוחשברמכני–ישלקבלרשימהשלהציודמבוטח.
תשובה :על פי דרישת המבטח יערך סקר על חשבון המבטח
 .49סעיף,4ישלעדכןכיהכיסויהינומגדלביט.2016
תשובה :אין שינוי בנוסח הסעיף
 .50סעיף5.1ישלהוסיף"למקרהולתקופה"
תשובה :הבקשה נדחית
 .51סעיף5.2ישלהוסיף"במערכותהמבוטחות",ולהוסיף"למקרהולתקופה".
תשובה :יצוין בסיפא "במערכות המבוטחות"
 .52סעיף5.4ישלמחוקסעיףזה.
תשובה :הבקשה נדחית
 .53עמוד,46ישלעדכןכיתנאיהביטוחהינםמגדלביט2016
תשובה :אין שינוי בנוסח הסעיף
 .54עמוד48סעיףהשתתפותעצמיתבעבודותקבלניותיעודכןכדלקמן:
פריצה:לעדכןל"20%מגבוההנזקלאפחותמ20,000₪ולאיותרמ100,000₪ 
תשובה :הבקשה מקובלת
נזקישיר:10%מגובההנזקאךלאפחותמ100,000"₪אתהמשךהסעיףלמחוק. 
תשובה :במקום המילים "לא פחות מ  ₪ 40,000ירשם "אך לא פחות מ " ₪ 100,000
נזקיהרצה(חדש)ישלהוסיף10%מהנזק,מינימום40,000 ₪
תשובה :תיכלל השתתפות עצמית בגין נזקי הרצה –  10%מהנזק אך לא יותר מ ₪ 40,000
פרק ב'
נזקישירמתקניםתתקרקעיים:ישלעדכןל20%מהנזקוללאהגבלתמקסימום. 
תשובה :הבקשה נדחית
נזקעקיףממתקניםתתקרקעיים:ישלעדכןל20%מהנזק,מינימום100,000₪וללאמגבלתמקסימום. 
תשובה :הבקשה נדחית
תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ
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 .55עמוד,49ישלעדכןכיתנאיהכיסויהינםמגדלביט2016
תשובה :אין שינוי בנוסח הסעיף
 .56סעיף,6.1הרחבותמיוחדותלעבודותקבלניות,ישלעדכןכדלקמן: 
רכושסמוך–1,000,000₪
תשובה :הבקשה נדחית
רכוששעליועובדים–1,000,000₪ 
תשובה :הבקשה נדחית
 .57סעיף6.2ישלעדכןכיתקופהמקסימליתשלהעבודותיהיה24חודשים 
במקום36חודשים.
תשובה :הבקשה מקובלת
 .58סעיף6.2.2ישלעדכןכיתקופהמקסימליתלעבודהתהיה24חודשיםולא36חודשים.
תשובה :הבקשה מקובלת
ישלמחוקאתההסברבדברחידושהפרמיה. 
תשובה :הבקשה נדחית
 .59עמוד50סעיף6.4.3ישלעדכןאתסכוםהביטוחל400,000₪למקרה.
תשובה :הבקשה נדחית
 .60סעיף6.5.4ישלמחוק"ועלדעתה".
תשובה :הבקשה נדחית
 .61עמוד,51ביטוחדירקטוריםונושאימשרה–טרםקבלנודוחותכספייםלכןטרםניתן 
להתייחסלאמורבמפרטזה.
תשובה :מצ"ב דוחות כספיים
 .62עמוד56-60עסקינןבביטוחכלירכב.הצעתנואינהמתייחסתלביטוחזה.
תשובה  :יובהר כי ניתן להגיש הצעה ללא ביטוח נושאי משרה וכלי רכב

בברכה 
רינהקטיף,מנכ"לית 
מי-ציונהבע"מ 

העתקים :
ימיתגור,מנהלתמח'כספים 
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