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מי-ציונה בע"מ

מכרז פומבי מספר  12/2017לעריכת ביטוחי התאגיד
.1

תאגיד מי-ציונה בע"מ (להלן – מי ציונה) מבקשת בזאת הצעות לעריכת ביטוחי החברה
לשנת ( 2017/18עם אפשרות הארכה לארבע שנים נוספות או חלק מהן לפי שיקול דעתה
הבלעדי של מי ציונה).

.2

תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז מציעים ,העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים
המפורטים להלן:
א.

חברות ביטוח המורשות כדין לפעול בישראל.
או

ב.

בעלי רישיון תקף לעסוק בביטוח בישראל כמורשה של חתמי לוידס ,לפי חוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א –  ,1981בענפי הביטוח לגביהם
מוגשת ההצעה (להלן "מורשה לוידס") .על מורשה לוידס לקיים את תנאי הסף
המפורטים בסעיף 2ג'
או

ג.

ד.

סוכנויות ביטוח מורשות המקיימות את התנאים המצטברים הבאים:
 אשר להם רישיון סוכן (תאגיד) בר תוקף בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז. אשר להם ותק בביטוח בן חמש שנים לפחות כסוכנות ביטוח מורשית. אשר להם תיק ביטוח בהיקף פרמיות בביטוח אלמנטרי של  10מיליון  ₪לפחותבתקופת  12החדשים שקדמו להגשת ההצעה.
מציע אשר צירף להצעתו ערבות בנקאית ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

.3

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר התאגיד תחת לשונית מכרזים בעמוד
 , http://www.mei-ziona.co.il/?CategoryID=295החל מיום חמישי 19/10/2017

.4

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה בכתב  26.10.2017 :שעה .12.00

.5

המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית (אוטונומית) בסך ₪ 30,000
(שלושים אלף  )₪בנוסח הנדרש במסמכי המכרז ,לטובת מי ציונה ,להבטחת קיום תנאי
המכרז ,ההצעה ,חתימה על החוזה וקיום הוראותיו.

.6

ההצעות החתומות תוגשנה בתוך מעטפה סגורה שעליה יצוין "מכרז לביטוחי מי ציונה מס'
 ,"12/2017תמסרנה במסירה ידנית ותוכנסנה לתיבת המכרזים במשרדי התאגיד ,לא יאוחר
מתאריך  06.11.2017בשעה .12:00
מייד אחרי זה תתקיים ישיבת וועדת מכרזים לפתיחת מעטפות ההצעות .כל מי שהגיש
הצעה מוזמן בזאת לישיבת ועדת מכרזים ביום  06.11.2017בשעה  12:00אשר תתקיים
במשרדי התאגיד ברחוב האירוסים  53נס ציונה (קומה ) 4

.7

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
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להלן ריכוז התאריכים למכרז:
פעילות
מועד פרסום המכרז
המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה לתאגיד
המועד האחרון להגשת הצעות

תאריך
19.10.2017
26.10.2017
06.11.2017

במקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו לבין הוראות מסמכי המכרז תגברנה הוראות
מסמכי המכרז.
רינה קטיף ,מנכ"ל
מי-ציונה בע"מ
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תנאים למכרז ביטוחים
 .1תנאים כלליים למכרז ביטוחים
תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז מציעים ,העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים
המפורטים להלן:
א .חברות ביטוח המורשות כדין לפעול בישראל.
או
ב .בעלי רישיון תקף לעסוק בביטוח בישראל כמורשה של חתמי לוידס ,לפי חוק הפיקוח על
שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א –  ,1981בענפי הביטוח לגביהם מוגשת ההצעה
(להלן "מורשה לוידס") .על מורשה לוידס לקיים את תנאי הסף המפורטים בסעיף 1ג'
או
ג.

סוכנויות ביטוח מורשות המקיימות את התנאים המצטברים הבאים:
 אשר להם רישיון סוכן (תאגיד) בר תוקף בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז. אשר להם ותק בביטוח בן חמש שנים לפחות כסוכנות ביטוח מורשית. אשר להם תיק ביטוח בהיקף פרמיות בביטוח אלמנטרי של  10מיליון  ₪לפחותבתקופת  12החדשים שקדמו להגשת ההצעה.

ד.

מציע אשר צירף להצעתו ערבות בנקאית ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

 .2על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים
 2.1היה המציע מורשה לוידס:
א.

יהא עליו להמציא ,ביחד עם הצעתו ,אישור מאת הסינדיקט המוביל
( ) Leaderבלוידס אשר בשמו מוגשת ההצעה ,לענפי הביטוח
הרלוונטיים ,כי ההצעה מאושרת על ידי הסינדיקט ,וכן אישור מטעם
הסינדיקט לעניין הגוף המוסמך בישראל לקבלת תביעות וכתבי בית דין
בישראל ( .משרד עו"ד או גוף מוסמך אחר).

ב.

הסינדיקט ו/או הסינדיקטים שבשמם מוגשת ההצעה כאמור מדורגים -A
ומעלה ( Aמינוס ומעלה) על פי דירוג  S&Pאו .A.M.BEST

ג.

על המשתתף לצרף להצעתו אסמכתאות על דירוג האיכות שניתן לסינדיקט
ו/או סינדיקטים בשמם מוגשת ההצעה כאמור ,התקף במועד האחרון
להגשת הצעות למכרז.

ד.

יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
()1

צילום רישיון סוכן ביטוח מורשה בר תוקף בכל ענפי הביטוח
הכלולים במכרז.

()2

אישור רו"ח או חברת הביטוח על קיום תנאי סעיף .1ג לעיל.
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()3

על המשתתף לצרף להצעתו אסמכתאות על כך שהינו בעל רישיון
תקף לעסוק בביטוח בישראל כמורשה של חתמי לוידס ,לפי חוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א –  ,1981בענפי
הביטוח לגביהם מוגשת ההצעה.

מי ציונה תהיה רשאית לפסול כל הצעה שאינה מקיימת את הדרישות הנ"ל.
 2.2היה המציע סוכן ביטוח:
א.

יהא עליו להמציא ,ביחד עם הצעתו ,אישור מאת חברת ביטוח בשמה
מוגשת ההצעה בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז לגביהם מוגשת ההצעה,
כי הוא מורשה לייצגה וכי החברה מסכימה לתנאים המוצעים.

ב.

יהא הסוכן רשאי להגיש הצעה בשם חברת ביטוח אחת בלבד.
הגיש הסוכן הצעות בשם יותר מחברה אחת ,תפסלנה כל ההצעות שהוגשו
על ידו .למעט הצעה שתוגש בהתאם למפורט בסעיף  2.3שלהלן.

ג.

יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
()1

צילום רישיון סוכן ביטוח מורשה בר תוקף בכל ענפי הביטוח
הכלולים במכרז.

()2

אישור רו"ח או חברת הביטוח על קיום תנאי סעיף .1ג לעיל.

מי ציונה תהיה רשאית לפסול כל הצעה שאינה מקיימת את הדרישות הנ"ל.
 2.3על אף האמור בסעיף  2.2ב לעיל ,מורשה לוידס רשאי להגיש הצעה בשם סינדיקט לוידס
בענפי הביטוח לגביהם הינו בעל רישיון תקף לעסוק בביטוח בישראל כמורשה של חתמי
לוידס ,לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א –  ,1981והצעה
משלימה בשם חברת ביטוח בישראל ,בהיותו סוכן ביטוח לגבי כל יתר ענפי הביטוח
הכלולים במכרז .במקרה כאמור יהיה עליו להציג את כל האישורים הנדרשים הן
ממורשה לוידס והן מסוכן ביטוח.
 2.4אין מי ציונה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת שהיא.
 2.5מי ציונה תהיה רשאית אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה לפסול כל הצעה שאינה עונה על
הנדרש על פי מכרז זה.
 2.6מי ציונה תהיה רשאית לערוך את כל הביטוחים ,או את חלקם כראות עיניה .מי ציונה
שומרת לעצמה את הזכות להכריז על יותר מזוכה אחד במכרז.
הואיל וביטוח נושאי משרה וביטוחי כלי הרכב מתחדשים בתאריכים מאוחרים
למועד התחלת הביטוחים האחרים ע"פ המכרז  ,מי ציונה תהיה רשאית לערוך את
הביטוחים הנ"ל בהתאם להצעת הזוכה במכרז במועד חידוש הביטוחים הנ"ל או לא
לערוך ביטוחים הנ"ל בכלל על ידי הזוכה.
 2.7שאלות הבהרה –
ניתן להגיש שאלות או בקשות להבהרות והסברים (ככל ודרושים)
yamit@mei-ziona.co.il
מייל
באמצעות
לגב' ימית גור  ,עד יום  26.10.2017בשעה  .12:00יש לוודא קבלת המייל
באמצעות קבלת מייל אישור .רק הודעות/תשובות בכתב של מי ציונה
שימסרו למציעים ,יחייבו את מי ציונה ויהוו חלק ממסמכי המכרז.
2.7.1

על הפונה לציין בפנייתו את מספר ושם המכרז ,ואת פרטיו של הפונה
לצורך קבלת תשובה.
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ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה בכתב לרוכשים והיא תהווה חלק
בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
2.7.2

להלן תיאור המבנה להגשת שאלות ובקשות הבהרה:
מס"ד

המסמך או הנספח אליו
מתייחסת ההבהרה

פרק וסעיף רלבנטיים

נוסח השאלה

2.7.3

המתכונת היחידה להעברה של השאלות היא כמסמך  MS-Wordבלבד.

2.7.4

יודגש כי מי ציונה לא תענה לשאלות הבהרה  ,אלא אם נשלחו לנציג מי
ציונה  ,בפורמט ובמבנה המוכתבים לעיל.

2.7.5

כן יודגש ,כי מי ציונה אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו.

2.7.6

כמו כן יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע ,כולל כתובת דואר
אלקטרוני ,מספר פקס ומספר טלפון.

2.7.7

כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף
שהוא .רק תשובות בכתב – תחייבנה את מי ציונה.

 2.8מי ציונה רשאית ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,להכניס שינויים
ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים
והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ,יובאו ,בכתב ,לידיעת כל
הרוכשים באמצעות דוא"ל לפי הפרטים שנמסרו על-ידי הרוכשים ,יחתמו ע"י המציע
ויצורפו על-ידו להצעתו.
2.9
א.

כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית,
אוטונומית ,של בנק ישראלי ,בנוסח המצורף כנספח ג' לטובת מי ציונה ,בסך של
( ₪ 30,000שלושים אלף ( )₪להלן" :הערבות").

ב.

הערבות הבנקאית חייבת לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז .קבעה
החברה מי ציונה על פי שיקול דעתה הבלעדי ,כי להצעה לא צורפה ערבות בנקאית
בהתאם לאמור לעיל ,תהיה מי ציונה רשאית לפסול את אותה הצעה.

ג.

תוקף הערבות יהיה עד ליום  .29.03.2018מי ציונה רשאית לדרוש את הארכת תוקף
הערבות למשך ( 4ארבעה) חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה להאריך
את תוקף הערבות.

ד.

מי ציונה תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון כל אימת שהמשתתף לא יעמוד
בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז.

ה.

הערבויות הבנקאיות יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז ,לאחר חתימת חוזה בין
מי ציונה לבין הזוכה במכרז ,ולא יאוחר מ 90 -ימים לאחר קבלת החלטה בדבר
הזוכה במכרז.

2.10

על המציע לפרט הצעותיו בדבר שיעור הפרמיות ,גובה הפרמיות ,הדמים ,ההנחות
והחזר העמלות בקשר עם כל אחד מן הביטוחים הנזכרים במכרז( .שעור וסכום)
הפרמיות תחושבנה בשנית על ידי מי ציונה  ,על בסיס פרמיה שנתית במזומן,
בהתאם לנתונים שיפורטו על ידי המציע וחישוב זה יהיה הקובע לצורך השוואת
ההצעות.
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על המציע למלא את המחירים המוצעים על ידו לביטוחים נשוא הפנייה ,על גבי "טופס
פירוט הצעת פרמיות ביטוח לשנת  2017/18בעמוד  18וטופסי הצעת הפרמיות לכלי הרכב
/גרורים שמופיעים בעמודים  59-61למכרז.
2.11
א.

ההצעה החתומה בצירוף כל המסמכים תוכנס למעטפה סגורה עליה ירשם
" מכרז לביטוחי מי ציונה מס ."12/2017

א.

מעטפת המכרז תמסר במסירה ידנית ותוכנס לתיבת המכרזים במשרדי מי
ציונה  ,רח' אירוסים  53נס ציונה .לא יאוחר מיום  06.11.2017שעה 12:00

 2.12ההצעה תוגש על בסיס תשלום הפרמיות במזומן .מזומן יחשב  5תשלומים חודשיים
שווים ורצופים החל מתום החודש בו יכנס הבטוח לתוקף או  30יום מהיום בו התקבלו
הפוליסות בגזברות מי ציונה על פי המאוחר מבניהם .על התשלומים כאמור לא יחולו
דמי אשראי או כל תוספת אחרת בגין תשלום דמי הביטוח בתשלומים.

2.13

שינויים ,תיקונים ובחירת ההצעה הזוכה:
 2.13.1מי ציונה רשאית לראות כל שינוי ,מחיקה ,גריעה או הוספה ,או הוספת
תנאי ,שיעשו כאמור ,משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז ,ותהיה
רשאית לפסול הצעה כזו ,ו/או להתעלם מן ההסתייגויות .אין האמור לעיל
חל לגבי הצעת המציע אשר תיכתב בגוף מסמכי המכרז אך ורק במקומות
שנועדו לשם כך ,אך גם באשר להן  -לא יותר תיקונן ושינוין לאחר הגשת
ההצעה.
 2.13.2כל שינוי אחר או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או הסתייגות ביחס
אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או
בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 2.13.3מי ציונה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה ולפי הצורך ,לפנות למציעים
במכרז לצורך בירור פרטי הצעתם ,התאמת ההצעה לדרישות מפרט
הביטוחים ובירור פרטים על המציע כישוריו וניסיונו.
 2.13.4מי ציונה לא תנהל מו"מ כספי עם המציעים ,למעט הזוכה במכרז לאחר
זכייתו.
בהגשת הצעה למכרז יש משום הסכמה של המשתתף לאמור בסעיף זה הן ביחס
לעצמו והן ביחס למשתתפים אחרים.

2.14

תקופת הביטוח-:
א.

הביטוחים יכנסו לתוקף במועד שיקבע בהודעה בכתב של המבוטח ,אך לא
לפני  01.12.2017לגבי כל הביטוחים המפורטים בהודעה ויישארו בתוקף
מלא ,בכפוף לזכויות ביטול הביטוחים של כל צד במשך  12חודשים מלאים,
או כל תקופה אחרת שתוסכם בין הצדדים .להלן "תקופת הביטוח
הראשונה".

ב.

בתום "תקופת הביטוח הראשונה" ובכפוף להסכמת המבטחים להאריך את
הביטוחים ,תהיה מי ציונה רשאית להאריך את תוקף הביטוחים לתקופות
נוספות של שנה אחת בכל פעם ,עד לתקופה כוללת בת חמש שנים בסה"כ,
בהודעה בכתב שתימסר למבטחים .בתקופות ההארכה יחולו כל התנאים
המוסכמים עם המבטחים לגבי "תקופת הביטוח הראשונה" עד כמה שלא
שונו בהסכמת הצדדים.
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 2.15על פי דרישת מי ציונה יבוטח חלק מן הרכוש ו/או חבויות המתייחסות לאתרים
מסוימים בפוליסות נפרדות ,ללא שינוי בתנאי הביטוח החלים על אותו תחום ביטוח,
כאילו היה מבוטח בפוליסה אחת.
2.16
א.

על הזוכה במכרז לבקר במי ציונה בהתאם לצורך ולדרישת מי ציונה
לצורך טיפול בנושאי הביטוח וכן להגיש דו"ח בכתב אחת לשלשה חדשים
שבו יפורטו כל הפעולות שבוצעו ע"י המבטח ו/או סוכן הביטוח עבור מי
ציונה וכל התוצאות של אותן פעולות.

ב.

הייתה הזוכה במכרז חברת ביטוח ,תמנה על פי דרישת מי ציונה וככל שמי
ציונה תרצה בכך ,סוכן ביטוח מטעמה ועל חשבונה של חברת הביטוח,
הממלא אחר התנאים הנדרשים מסוכן ביטוח כמפורט בסעיף .1ג לעיל,
ובתנאי שסוכן הביטוח שימונה יאושר על ידי מי ציונה .סוכן הביטוח
ימונה יהיה בקשר ישיר עם מי ציונה ,יטפל באופן שוטף בביטוחי מי ציונה,
ויבקר במי ציונה כאמור בס"ק (א) לעיל.

 2.17על המציע לחתום על כל טופס והצהרה שצורפו למכרז ועליהם נדרשת חתימתו ו/או
לצרף כל מסמך בהתאם לנדרש .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,להלן רשימת טפסים
הצהרות ואישורים:
2.17.1
2.17.2
2.17.3
2.17.4
3

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  – 1976נספח ב' .
אישור על ניהול פנקסים כחוק בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו .1976 -
אישור על דיווח הכנסות לרשויות המס בהתאם לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו – .1976
אישורים להוכחת עמידה בתנאי הסף כמפורט בסעיף . 1

תנאים ביטוחיים כלליים החלים על כל הבטוחים
2.1

נזק ראשון:
בכל מקום בו נאמר כי הכיסוי הביטוחי הינו על בסיס "נזק ראשון" ,יפורש הדבר כי
אחריות המבטח אינה עולה על סכום הנזק הראשון לכל מקרה ביטוח ,ללא כפיפות
לתנאי בטוח חסר בפוליסה ו/או על פי דין .לגבי הרחבת "כל הסיכונים" ותשתיות
בלבד יוגבל סכום הביטוח לתקופת ביטוח שנתית לכפל סכום הביטוח.

2.2

המבטחים מוותרים על כל זכות תחלוף ו/או חזרה בתביעה ו/או תביעה להשתתפות
בנטל החיוב לפי סעיף  59לחוק חוזה הביטוח ,תשמ"א –  ,1981המוענקת להם
במפורש או מכללא בעקבות תשלום פיצוי ו/או שיפוי למבוטח כנגד המפורטים להלן
ו/או מבטחיהם ,לפי הענין:
א.

עובדי המבוטח וגופים הנכללים בהגדרת "מבוטח".

ב.

חברות בנות ,שלובות וקשורות למבוטח ו/או עמותות הקשורות למבוטח.

ג.

עיריית נס ציונה ,מועצה מקומית מזכרת בתיה ,מועצה מקומית קריית
עקרון ו/או הרשויות השונות המקבלות את שירותיהם ממי ציונה.

ד.

בעלים של רכוש המוחזק על ידי המבוטח בשכירות ו/או כבר רשות.

ה.

גופים אשר המבוטח ויתר על זכותו לתבוע מהם פיצוי בכתב ,לפני
קרות מקרה הביטוח.
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כל הנ"ל בתנאי שביטול התחלוף ו/או החזרה בתביעה לא יחול כלפי מי שגרם לנזק
בכוונת זדון.
2.3

המבטחים והמציעים מאשרים כי קבלו מידע בדבר עסוק המבוטחים ,תיאור
החצרים ,אופי הסיכון ופרטים אחרים הנוגעים לעניין והם מוותרים על כל טענה
שיש להם או שהיתה להם או שיכולה היתה להיות להם בקשר לכך.

2.4

הטיפול בתביעות בביטוחי חבות ומינוי שמאים לטיפול בנזקים עצמיים של
המבוטח ,יעשו בהסכמה בין המבטחים והמבוטח.

2.5

למרות האמור בנוסחי הפוליסות המצורפים הרי בכל נושא בו נקבעו בחוק הסדרים
עדיפים למבוטח על פני אלה הקבועים בפוליסות ,יחולו לפי בחירת המבוטח בכל עת
הוראות החוק ביחס לאותו נושא.

2.6

המציע מתחייב בזה כי על פי בקשה בכתב מאת הרשות יאריך את תקופת הביטוח
ב 60 -יום נוספים לאחר מועד סיום הביטוח ללא שינוי בתנאי הביטוח ובתמורה
לתשלום פרמיה יחסית (פרורטה) לתקופת ההארכה האמורה.

2.7

מוסכם כי ידוע למציע כי המבוטח קשור במערכת הסכמים ונהלים לקבלת
שירותים ורכישת מוצרים ,ומוסכם כי סילוק תביעות יעשה על בסיס המערכת הנ"ל
עד כמה שניתן.

2.8

ביטול הביטוח ע"י המבטח :מוסכם ומוצהר כי למרות הנאמר בכל פוליסה בדבר
זכות ביטול הביטוח על ידי המבטח מכל סיבה שהיא ,לא יהיה לביטול על ידי
המבטח תוקף אלא ביום ובשעה הנקובים בהודעה בכתב שתימסר למבוטח לפחות
 60יום לפני אותו מועד.

2.9

ביטול הביטוח על ידי המבוטח :מוסכם ומוצהר כי בנגוד לאמור בכל פוליסה
במקרה שהמבוטח יודיע למבטח על ביטול חלק מן הביטוחים או כולם תוך תקופת
הביטוח ,יהיה חייב בתשלום פרמיה לפי חשוב יחסי עבור התקופה בה היו
הביטוחים המבוטלים בתוקף.

2.10

על פי בקשת המבוטח יעביר המבטח למבוטח פירוט מלא של התביעות המשולמות
בכל הפוליסות לכל התקופות בהם בטח את המבוטח .הנתונים יוגשו ברשימה
שתכלול את כל התביעות בכל הענפים ופרטי כל תביעה ,לרבות הסכום ששולם בכל
תביעה  ,סגורה או פתוחה לרבות סיכומים לתקופת ביטוח לפי שנות חיתום( ,מעל
ההשתתפות העצמית ובניכוי שיבובים) וכן פירוט של הערכה הכספית הכוללת של
התביעות התלויות בתביעות הפתוחות ( בניכוי השתתפויות עצמיות ושיבובים ) לכל
תקופת ביטוח לפי שנות חיתום  ,בכל אחת מהפוליסות בנפרד ,תוך ציון מספר
התביעות לגבי כל שנה וסוג הפוליסות  ,תוך  15יום ממועד פנייתו של המבוטח .ככל
שנתוני ניסיון התביעות התלויות יכללו הערכת סכומי נזק בגין מקרים שקרו אך
טרם דווחו ( ,)IBNRהערכות אילו יצוינו בנפרד מהערכות התביעות התלויות
והמשולמות .הדוחות יכללו תיארוך של מועד הנפקת הדו"ח וציון המטבע בו נערך
הדו"ח.

2.11

תגמולי ביטוח בגין נזקי רכוש למיניהם ישולמו לרשות ו/או למי שמי ציונה תורה
בכתב ,ולעניין זה המבטח מוותר על טענה של העדר זיקת ביטוח של המי ציונה אם
קימת זיקת ביטוח למי מהגופים הנכללים בהגדרת ה"מבוטח".

2.12

מוסכם ומוצהר בזה כי בכל מקרה בו צוינו באישורי ביטוח שנערכו עבור המבוטח
לטובת גורמי חוץ ,גבולות אחריות הנמוכים מגבולות האחריות בפוליסות ,לא יהיה
בכך הגבלה על גובה גבולות האחריות של המבוטח אלא רק כלפי המבוטחים
האחרים שנוספו לביטוח מכוח אותו אישור ביטוחים.

2.13

מוסכם בזאת כי בפוליסות לא יחול כל חריג המתייחס לרשלנות רבתי  /רשלנות
חמורה וכיו"ב ,אולם אין בביטול כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות
המבוטח על פי דין.
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2.14

הגדרת המונח "אתר" לצורך ביטוח "תשתית" – שטח מעגלי שרדיוסו  500מטר
ומרכזו בנקודה שתבחר על ידי המבוטח.

2.15

בכל מקום בפוליסות שבו נזכרת "ידיעת המבוטח" היא תחשב כידיעת אחד מאלה
בלבד :מנכ"ל מי ציונה ,גזבר מי ציונה ,מהנדס מי ציונה ,היועץ המשפטי למי
ציונה.

2.16

די בחתימת מי ציונה לבדה על שטרי קבלה וסילוקין לצורך תשלום תביעות בגין
מקרי ביטוח המבוטחים על פי הפוליסות הנכללות במפרט.

2.17

בכל מקרה ביטוח אשר לפיו חלה על המבוטח (במפורש ו/או לכאורה) יותר
מהשתתפות עצמית אחת ,אם בפוליסות שונות ואצל אותו מבטח או באותה פוליסה
בסוגי כיסוי שונים ,תחול על המבוטח השתתפות עצמית אחת הגבוהה מביניהן.

2.18

פוליסת אחריות כלפי צד שלישי  -תביעות צד שלישי המוגשות נגד המבוטח
תטופלנה על ידי המבוטח ו/או על ידי מי מטעמו ,אם סכומן ו/או הערכת הסיכון
בגינן נמוכה מסכום ההשתתפות העצמית .ככל שסכומי התביעה  +הוצאות הטיפול
בה ,אשר טופלו על ידי המבוטח או מי מטעמו עלו בסופו של יום על סכום
ההשתתפות העצמית ישלם המבטח למבוטח או לצד ג' את הסכומים מעל
ההשתתפות העצמית ,בכפוף לתנאי הפוליסה.
למרות האמור לעיל  ,רשאי המבוטח להעביר לטיפול המבטח מספר תביעות בשנה
(לא יעלה על  )10בהתאם לשיקול דעתו של המבוטח והנ"ל יטופלו על ידי המבטח.

2.19

המבוטח ינקוט באמצעי זהירות סבירים למניעת מקרי ביטוח מכוסים.

2.20

חריג פלקל יהיה בנוסח שלהלן:
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 .3המבוטח
שם המבוטח לעניין מכרז זה:

3.1

"המבוטח" לעניין פוליסות אלו  -מי-ציונה בע"מ (להלן – מי ציונה) ,עיריית נס
ציונה ,מועצה מקומית מזכרת בתיה ,מועצה מקומית קריית עקרון ,רשויות נוספות
המקבלות את שירותיהם ממי ציונה ,חברות בנות ,חברות שלובות וגופים משפטיים
אחרים הקשורים לחברות הנ"ל ו/או נמצאים בשליטתם המלאה או החלקית ו/או
אלה שלנ"ל יש חובה חוקית או חוזית לבטחם בין אם הוקמו או נרכשו לפני תחילת
תקופת הביטוח ובין אם לאחר תחילתה ו/או בעלי מניות ו/או עובדים ו/או נושאי
משרה של הנ"ל ו/או כל הפועלים בשמם ומטעמם של הנ"ל.
3.2

כל הנ"ל ,על פי זיקת הביטוח שלהם ובתנאי שאינם מבוטחים בפוליסות ספציפיות
שנערכו על ידם ו/או על ידי מי ציונה המכסות את מקרה הביטוח ועד כמה שהן
מכסות.

3.3

מי ציונה תהיה רשאית להוסיף מבוטחים ו/או להוציא מכלל ביטוח מבוטחים
הנכללים בהגדרות המבוטח דלעיל ,בהודעה בכתב שתמסר למבטח.

כל הנ"ל על פי זיקת הביטוח שלהם ועד כמה שאינם מבוטחים בפוליסות ספציפיות שנערכו
על ידם ו/או עבורם.
היה מי מהגופים הנכללים בשם המבוטח מבוטח בפוליסה ספציפית ,יחולו הביטוחים
המפורטים במכרז זה ,לפי הענין ,מעל הביטוחים על פי אותן פוליסות ספציפיות ותחול
חובת תשלום תגמולי הביטוח על פיהן 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 מי ציונה הינה צד לו.
מי ציונה תהיה רשאית להוסיף מבוטחים ו/או להוציא מכלל ביטוח מבוטחים הנכללים
בהגדרות המבוטח דלעיל ,בהודעה בכתב שתימסר למבטח טרם קרות מקרה הביטוח.
 .4המציע לא יעשה שימוש במסמכי מכרז זה ,כולם או מקצתם שלא לצורך מכרז זה ,ללא אישור
מראש ובכתב מהרשות.
 .5הגנה וייצוג משפטי
יובהר כי העלאת טענה כנגד המבוטח על ידי תובע התואמת ,על פניה אחד או יותר מן
הסייגים המפורטים בפוליסה/ות ,לא תשלול את זכותו של המבוטח להגנה וייצוג משפטי
בכפוף לכך שאם יקבע על ידי בית משפט בפסק דין סופי כי הנסיבות המוחרגות בפוליסה
אכן מתקיימות ,יחזיר המבוטח למבטח את הוצאות ההגנה/ייצוג.
 .6א י ש ו ר
א.

חתימת המציע על האישור המצורף מהווה אישור והצהרה להסכמתו לכל התנאים
הכלליים האמורים לעיל ולכל תנאי הפוליסות המפורטות במפרט ,וכל הערה
שתצוין על ידי המציע בגוף המפרט בין בכתב יד ובין בדפוס ,תהיה בטלה ומבוטלת
והנוסח המקורי יהיה הקובע אלא אם ההערה אושרה על ידי הרשות/המבוטח .

ב.

בהגשת הצעה זו לעריכת ביטוחי הרשות הננו מאשרים כי אם תודיע לנו הרשות
בכתב ,באמצעות פקס .או בהודעה בע"פ על עריכת הביטוחים באמצעותנו תוך
שלשה חדשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת הצעה ,ייכנס הביטוח לתוקף
בתאריך שיקבע בהודעה בהתאם לכל תנאי המכרז הזה.
______________
תאריך
מי ציונה -מכרז ביטוחים  -18_2017טיוטא doc.3
( )cכל הזכויות שמורות לעו"ד יגאל שגיא
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סכומי ביטוח וגבולות אחריות
 .1ר כ ו ש
סכומי ביטוח
 1.1מבנים ציוד ותכולה
 1.2הרחבה לכל הסיכונים" ( כה"ס ) נ .ר
 1.3תשתית נ .ר( .נזק ראשון)
 1.4פריצה נ .ר.
 1.5נזקי נוזלים והתבקעות

20,000,000
800,000
5,000,000
1,000,000
400,000

₪
₪
₪
₪
₪

 1.6השתתפות עצמית (לאירוע)
 -רעידת אדמה

 10%מסכום ביטוח לאתר,
מינימום ₪ 50,000
מקסימום ₪ 5,000,000

 -נזקי טבע

 5%מנזק לאירוע
₪
מינימום 20,000
מקסימום ₪ 200,000

 -נזקי טבע לתשתית

 10%מנזק לאירוע
₪
מינימום 100,000
מקסימום ₪ 400,000

 -כל נזק אחר

20,000

₪

 -ציוד משרדי וגניבה פשוטה

4,000

₪

 -נזק לתשתיות

 15%מנזק
₪
מינימום 80,000
מקסימום ₪ 200,000

 .2אחריות חוקית כלפי הציבור
 2.1גבולות אחריות
 מקרה -תקופה

40,000,000
40,000,000

₪
₪

 2.2השתתפות עצמית
-

.3

כל נזק (לאירוע)

50,000

₪

אחריות מקצועית ומוצר
 3.1גבול אחריות
 אחריות מקצועית לתובע ,מקרה ולתקופה -אחריות מוצר לתובע ,למקרה ולתקופה

10,000,000
20,000,000

₪
₪

 3.2השתתפות עצמית (לאירוע)
-

כל נזק אחר
בגין זיהום תאונתי ( לאירוע)
מי ציונה -מכרז ביטוחים  -18_2017טיוטא doc.3
( )cכל הזכויות שמורות לעו"ד יגאל שגיא
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₪
₪
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חבות מעבידים
 4.1שכר עבודה צפוי
 4.2גבול אחריות:
 מקרה -תקופה

2,500,000

₪

20,000,000
20,000,000

₪
₪

 4.3השתתפות עצמית
 תאונת עבודה (לאירוע) -מחלת מקצוע

10,000
20,000

₪
₪

כספים
 5.1מזומן ושיקים ומסמכים
בעלי ערך כספי ידוע
 5.2השתתפות עצמית

(למקרה)

200,000

₪

2,500

₪

 .6ביטוח ציוד אלקטרוני
 6.1גבול אחריות
 פרק  - 1ציוד נייח/אחר פרק  - 2שחזור נתונים מורחב -פרק  – 3הוצאות תפעול נוספות

480,000
50,000
45,000

₪
₪
₪

 6.2השתתפות עצמית (לאירוע)
 פרק  - 1ציוד נייח פרק  - 1ציוד נייד פרק  - 2שחזור נתונים -פרק  – 3הוצאות תפעול נוספות

4,000
2,000
4,000
 3ימים

₪
₪
₪

 .7ביטוח נאמנות עובדים
 7.1סכום ביטוח
מקרה ותקופה
 7.2השתתפות עצמית

מי ציונה -מכרז ביטוחים  -18_2017טיוטא doc.3
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₪
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ביטוח שבר מכני
 8.1סכום ביטוח וגבולות אחריות
 -ערך הציוד

4,195,000

. ₪

 8.2השתתפות עצמית
בכל נזק  5%מסכום ביטוח מינימום .₪ 20,000

.9

.10

ביטוח סחורה בהעברה
 9.1גבולות אחריות

.₪ 50,000

 9.2השתתפות עצמית

.₪ 4,000

ביטוח עבודות קבלניות
 10.1עבודות המנוהלות ו/או מבוצעות ו/או
מפוקחות ע"י החברה וכן עבודות המבוצעות
ע"י קבלנים חיצוניים עד סף

 2,000,000ש"ח שווי
עבודות
שנתי משוער.
 1,000,000ש"ח שווי
מירבי לעבודה.

 10.2צד שלישי:

מקרה

8,000,000

ש"ח

תקופה

8,000,000

ש"ח

 10.3חבות מעבידים :מקרה

 20,000,000ש"ח

תקופה

ש"ח

20,000,000

 10.4השתתפות עצמית:
 10.4.1פרק א' (ביטוח עבודות)
נזקים אחרים

 10,000ש"ח

 10.4.2פרק ב' (צד שלישי)
השתתפות עצמית

 10,000ש"ח לתביעה או סדרת
תביעות הנובעות מסיבה
מקורית אחת.

 10.4.3פרק ג' (חבות מעבידים)
השתתפות עצמית:
לתובע
מחלת מקצוע

 ₪ 10,000לתביעה או סדרת תביעות הנובעות
מסיבה מקורית אחת.
₪ 20,000
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ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים
 11.1גבולות אחריות

8,000,000

.₪

 11.2השתתפות עצמית

20,000

.₪

ביטוח כלי רכב
.12
ע"פ הרשימה כמצוין במפרט
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טופס פירוט הצעת פרמיות ביטוח לשנת 2017/18
סכומי
ביטוח ב ₪

סוג הביטוח
ביטוח רכוש
מבנים ציוד ותכולה
הרחבה לכה"ס
תשתית
פריצה נ.ר
נזקי נוזלים והתבקעות
רעידת אדמה
נזקי טבע
אחריות חוקית כלפי הציבור
מקרה
תקופה
אחריות מקצועית ומוצר
אחריות מקצועית
מקרה
תקופה
חבות מוצר
מקרה
תקופה

שעור
פרמיה % 0

הנחה %

פרמיה נטו פרמיה לתשלום
ב₪
ב₪

20,000,000
800,000
5,000,000
1,000,000
400,000
כלול
כלול
40,000,000
40,000,000
10,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000

חבות מעבידים
שכר עבודה צפוי
גבול אחריות
כספים
מזומן ושיקים
ציוד אלקטרוני
ציוד
שחזור נתונים מורחב
הוצאות תפעול נוספות
נאמנות עובדים
מוות/נכות
שבר מכני
ציוד
סחורה בהעברה
גבול אחריות לרכב

50,000

עבודות קבלניות
היקף עבודות

2,000,000

נושאי משרה
גבול אחריות

8,000,000

2,500,000
20,000,000
200,000
480,000
50,000
45,000
1,500,000
4,195,000

סה"כ ב₪ -
סה"כ ביטוח כלי רכב ב₪-
.1
.2

יש לחשב פרמיות שנתיות.
הפרמיות על בסיס מזומן תחושבנה שנית על ידי התאגיד על פי הנתונים הרשומים בטופס הנ"ל
וחישוב זה יהיה הקובע לצורך קבלת החלטה על הזוכה.
תאריך

שם המציע

חתימה וחותמת המציע

_________________

_________________

_________________

טלפון

כתובת

דוא"ל

_________________

_________________

_________________
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כתב כיסוי
אנו החתומים מטה מאשרים בזה כי אנו מבטחים את "המבוטח" בביטוחים המפורטים במפרט
הביטוחים המצ"ב ,בהתאם לתנאים הכלליים המפורטים לעיל ,ולתנאי הביטוח של כל ביטוח
המפורטים במפרט הביטוחים ולשינויים שהתקבלו ואושרו על ידי התאגיד במסגרת התשובות
לשאלות ההבהרה.
כתב כיסוי זה יכנס לתוקף במועדים שיקבעו בהודעה בכתב של התאגיד שתימסר לידנו אך לא לפני
 01.12.2017לגבי כל הביטוחים המפורטים בהודעה ויישאר בתוקף מלא ,בכפוף לזכויות ביטול
הביטוחים של כל צד ,בהתאם לכל התנאים הנזכרים ,עד תום תקופת הביטוח ב – 30.11.2018
(בחצות) ,ובכל תקופת הארכה שתוסכם לאחר מכן.
כתב כיסוי זה ,ביחד עם התנאים הכלליים ותנאי הביטוח של כל ביטוח כמפורט לעיל ,מהווים את
הפוליסות המלאות עבור הביטוחים המפורטים בו ,ותוקפם לא יפגע ,יוגבל או ייפגם במשך כל
תקופת הביטוח אם נחליט ,מסיבות טכניות או אחרות ,לערוך ולהוציא מסמכי ביטוח אחרים.
ולראיה באנו על החתום
________________

תאריך

שם המציע

_____________________

כתובת המציע _____________________

* ה ע ר ה:

______________

חתימה וחותמת המציע *

מספר טלפון _________

מספר פקס _________

חתימה על ידי מציע שהינו סוכן ביטוח תתקבל רק אם הסוכן צרף להצעתו
מכתב מאת חברת הביטוח כי הסוכן מורשה לייצגה ולחתום בשמה במכרז זה.
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דף רשימה לפוליסה לביטוח רכוש
.1

שם המבוטח
מי ציונה וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בסעיף  3לתנאים הביטוחים הכלליים החלים על
כל הביטוחים.

.2

תיאור הרכוש המבוטח
2.1

מבנים ,שיפורי דיור ,מכולות ומבנים ניידים מכל סוג ותיאור ,מבני בארות מים,
תחנות שאיבה של מים וביוב מגדלי מים ,בריכות אגירה ,גדרות ,שערים מדרכות
וכבישים הסמוכים ,למבנים ,משטחי עבודה ,בריכות וכיו"ב.

2.2

כל תכולת המבנים הנ"ל ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתקנים ,ציוד
קידוחים ,ציוד תחנות שאיבה וביוב ,מכונות ומכשירים בבתי מלאכה ,ציוד מתקן
לטיפול בניטראטים ,גנרטורים נייחים.

כל הנ"ל רכוש המבוטחים וגם או מוחזק על ידם בפקדון ו/או בשכירות ו/או בחכירה ,ו/או
בשכר – מכר ו/או בשותפות עם אחרים ,ו/או מוחזק על ידי המבוטחים עבור אחרים ו/או
רכוש המוחזק על ידי אחרים עבור המבוטחים ו/או רכוש שהמבוטחים אחראים עבורו
במקרה של אבדן או נזק מכוח דין ,הסכם או מסיבה אחרת כלשהי ,וגם רכוש שלמבוטחים
יש בו עניין בר ביטוח לרבות מלאי של לקוחות אשר המבוטחים פועלים בו ,בהיותו בשטח
מדינת ישראל ובשטחי יהודה ,שומרון וחבל עזה הנמצאים בשליטת צה"ל.
 2.1תשתית:
מוסכם ומוצהר כי הביטוח מורחב לכסות אבדן או נזק לרכוש המהווה "תשתית"
הכולל גם (מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל) קידוחי בארות ,הוצאות קידוח
מחדש ,כבישים ,מסילות ברזל משטחי עבודה ,מתקני חשמל וטלפון ,עמודי חשמל,
טלפון ,ותאורה ,ורשתות תת קרקעיות ו/או על קרקעיות של מים ,ביוב קווי סניקה
תקשורת ,חשמל וכו'.
אחריות החברה לפי סעיף זה  ₪ 5,000,000על בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף
לתנאי בטוח חסר.
הפוליסה אינה מכסה נזקים הנגרמים לצנרת עצמה ו/או למתקנים ו/או הוצאות
לתיקון ו/או החלפה של חלקים מהצנרת ו/או המתקנים שהם תוצאה ישירה של
קורוזיה ו/או בלאי ו/או חלודה בלבד.

.3

סכומי ביטוח
3.1

מבנים (סעיף )2.1

20,000,000

3.2

תכולה (סעיף )2.2

כלול במבנים

3.3

כל הסיכונים" (כה"ס) נזק ראשון)(נ .ר).

800,000

₪

3.4

תשתית (נ .ר( ).ס'  2.3לעיל)

5,000,000

₪

3.5

פריצה (נ .ר).

1,000,000

₪

3.6

נזקי נוזלים והתבקעות

400,000

₪
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השתתפויות עצמיות לאירוע
4.1

 -רעידת אדמה

 10%מסכום ביטוח לאתר,
מינימום 50,000
מקסימום 5,000,000

₪
₪

4.2

 -נזקי טבע

 10%מנזק לאירוע
מינימום 20,000
מקסימום 200,000

₪
₪

 10%מנזק לאירוע
מינימום 100,000
מקסימום 400,000

₪
₪

4.3

 -כל נזק אחר

20,000

₪

4.4

נזק לתשתיות

 15%מנזק לאירוע
מינימום 80,000
מקסימום 200,000

4.5

 -נזק לציוד משרדי

4,000

 -נזקי טבע לתשתית

.5

₪
₪

₪

היקף כיסוי:
על בסיס פוליסה לביטוח אש מורחב מהדורת ביט  2016של "כלל" ו/או ביט  2016של המציע
ובלבד שהיקף הכיסוי של פוליסת המציע אינו נחות מנוסח "כלל" ,ובשינויים ובהרחבות
המפורטים להלן:

.6

הרחבות לפוליסה:
גבולות אחריות לחבות המבטח על בסיס נזק ראשון למקרה * על פי הרחבות הכלולות
בפוליסה (הסכומים הנ"ל מחליפים את הסכומים הרשומים בגוף הפוליסה ככל והם
מיטיבים עם המבוטח) .ההרחבות הן אלה הכלולות בפוליסת ביט והרחבות נוספות:
6.1

רכוש מחוץ לחצרים

300,000

₪

6.2

הוצאות שחזור מסמכים

300,000

₪

6.3

הוצאות הכנת תביעה

100,000

₪

6.4

נזק כתוצאה מנזק חשמלי ללוחות חשמל
גנרטורים ,שנאים ומתקני ups

200,000

₪

6.5

חפצי עובדים ,מתנדבים ואורחים

50,000
1,200

 ₪לאירוע
 ₪לאדם

6.6

הרחבה ל"כל הסיכונים" (* )D. I. C.

800,000

₪

6.7

שיפורים על פי דרישת רשויות ( 10%מהנזק עד)

1,000,000

₪

6.8

רכוש בהעברה

200,000

₪
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6.9

ספרים (למעט ספרי קודש) לכל כרך

80

₪

6.10

התמוטטות מדפים

1,000,000

₪

6.11

רכוש בהקמה ובהריסה (עבודות עד לסך)

500,000

₪

6.12

מוצגים ותערוכות

100,000

₪

6.13

ציוד מיוחד

500,000

₪

6.14

הוצאות מיוחדות לאחר נזק

500,000

₪

6.15

הוצאות שכר אדריכלים ואחרים

200,000

₪

6.16

פריצה *

1,000,000

₪

6.17

פינוי הריסות

500,000

₪

*הרחבות פריצה וכה"ס הינן למקרה וכפל הסכום לתקופת ביטוח שנתית.

כל הרחבות הכיסוי על בסיס נזק ראשון יחולו במלואם מעל ההשתתפות העצמית הקבועה
בפוליסה ,וההשתתפות העצמית לא תקטין את גבול האחריות ולא "תנגוס" בו . .בכל
מקרה גבול אחריות המבטח לגבי ההרחבות הנ"ל לא תפחת מגבול האחריות הסטנדרטי
ככל שהוא מצוין בתנאי ביט.

.7

שינויים ותוספות לנוסח פוליסת ביט:
7.1

פריצה ושוד (במקום הרחבה  3.1בפוליסת ביט):
פריצה  -גניבת רכוש מתוך מבנים ,מכל סוג ותאור ו/או מתוך מכולות או מתוך
חצרים מגודרים ו/או שמורים ,ובלבד שנשארו סימנים המעידים על שימוש בכוח
במהלך הגניבה ו/או לאחר שהחדירה אל המבנים ו/או החצרים המתוארים
ברשימה בוצעה באמצעות שימוש שלא כדין במפתחות המבנים( ,ומבלי לגרוע
מכלליות האמור כולל על ידי שימוש בכרטיסים מגנטיים או אלקטרוניים או קודי
כניסה ו/או כל דרך אחרת של הרשאה לכניסה הנהוגה בעסקו של המבוטח) ו/או
החצרים ו/או לאחר שימוש בכוח או באיומים כלפי השומרים או בהערמה עליהם.
וכן גניבת המבנים היבילים ו/או המכולות עצמם וכן גניבת צמודות המבנה או
מתקנים המותקנים במבנה או מחוברים לצידו החיצוני של המבנה על ידי פירוקם
ונטילתם ,וכן גניבת מתקני מזוג אויר מפוצלים המוצבים מחוץ למבנים ובתנאי
שמוגנים ע"י "כלובים" או כפי שיוסכם.
מוסכם בזה כי נזק פיזי לרכוש הנותר שלא נגנב שנגרם תוך כדי פריצה או שוד יחשב
נזק בזדון לענין פוליסה זו.
מותנה בזה ,כי הכיסוי לפי הרחבה זו יחול גם על רכוש שמטבעו נמצא בחצר ,סככה
או מחסן פתוח ,ובלבד שמקום הימצא 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 לעיל.
אחריותו של המבטח על פי סעיף זה מוגבלת  ₪ 1,000,000למקרה ולתקופה על
בסיס נזק ראשון שאינו כפוף ל"בטוח חסר".

7.2

הסייגים לחבות המבטח -לפרק א' ,סעיף "( 4.2נזקים למתקנים חשמליים")
יוחלפו המילים "כולל ברק" בפסקה השניה של הסעיף ,במילים "(למעט כתוצאה
מסיכון הנכלל ברשימת הסיכונים המכוסים בפוליסה)".
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7.3

לסעיף  – 2.12שקיעת קרקע ב"סיכונים המבוטחים-במסגרת פרק א'" יתווסף
"כיסוי התמוטטות תאונתית מקרית ובלתי צפויה מראש של מבנים עד לסך של
 ₪ 4,000,000למקרה ולתקופה".

7.4

השלמה ל"כל הסיכונים" ( D.I.Cנוסח ביט):
מוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות "השלמה לכל הסיכונים" ,בהתאם
למפורט בנוסח ביט.
הוצאות הכנת תביעה:

7.5

הפוליסה מורחבת לכלול הוצאות בגין שכר טרחת יועצים ומומחים אחרים
המסייעים בידי המבוטח בהכנת תביעתו ו/או העורכים ,המכינים ומגישים את
הנתונים לביסוס תביעה על פי פוליסה זו ,על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף ל"בטוח
חסר" .הנ"ל לא יחול על הוצאות הכנת שמאות נגדית.
הגבלת הסכום המופיעה בסעיף  6.3לא תחול על הוצאות כאמור ,המתבצעות לצורך
הליך משפטי ו/או בוררות ו/או גישור בגין תשלום תגמולי ביטוח.
הוצאות פינוי הריסות :

7.6

הפוליסה מורחבת לכלול הוצאות להריסה ,ניקוי ,ישור ,ופינוי לאחר אבדן או נזק
עקב סיכון מבוטח ,לרבות אבדן או נזק עקב פעולות אלה ,עד סך  . ₪ 500,000סכום
זה הינו נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.
להרחבה ( 3.11.4הוצאות שחזור מסמכים) בפרק הרחבות בפוליסת ביט יתווסף
הסעיף:

7.7

במקרה של נזק ו/או אובדן כתוצאה מאחד או יותר של הסיכונים המבוטחים
בפוליסה ,מכסה הפוליסה את עלות הרכישה מחדש של תוכנת מדף ו/או תוכנות
אחרות אשר הותאמו לשימוש המבוטח ו/או הוצאות הכנת תוכנה חליפית כאשר לא
ניתן לשקם את הרכוש שהתקלקל ,שאבד או ניזק או לכונן במקומו רכוש שבו ניתן
להשתמש בתוכנה שהשתיירה.
עד לסך  ₪ 300,000למקרה אחד ,על בסיס נזק ראשון ,שאינו כפוף לסעיף ביטוח
חסר בפוליסה.
7.8

הוצאות כיבוי אש והוצאות אחרות שהוצאו לשם מניעה או הקטנה של קלקול אבדן
או נזק המכוסים לפי פוליסה זו וגם או הוצאות בגין פעולות להצלת נפש וגם או
רכוש כתוצאה מן הסיכונים המכוסים בפוליסה זו ,וכן כל נזק שנגרם לרכוש
המבוטח מחמת הפעולות האמורות לעיל.

7.9

דמי שכירות וגם דמי שימוש אשר המבוטח ידרש לשלם עבור רכוש חליף במקום
רכוש מבוטח שהתקלקל ,אבד או ניזוק וגם או אבדן דמי שכירות עבור רכוש
המושכר על ידי המבוטח לאחרים וגם או דמי שכירות אשר המבוטחים ישלמו עבור
רכוש המוחזק על ידם בשכירות אשר יצא מכלל שימוש – כל עוד אינו ניתן לשימוש
בעקבות קלקול ,אבדן או נזק לרכוש המבוטח למשך תקופה שאינה עולה על 24
חודשים.
אחריות החברה לפי הרחבה זו מוגבלת לסך  ₪ 1,000,000למקרה אחד על בסיס
"נזק ראשון" שאינו כפוף לסעיף ביטוח חסר בפוליסה.

7.10

הוצאות הובלה אוירית ו/או משלוחים דחופים ומיוחדים ,עבודה נוספת ,עבודת
לילה ,עבודה בשבתות ובחגים ,הוצאות הבאת מומחים זרים מחו"ל ,אשר יהיה
בהם צורך לכינון הרכוש שניזוק או לתיקונו בעקבות אבדן או נזק המבוטחים לפי
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פוליסה זו עד לסך השווה ל 10%מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח או ₪ 500,000
הגבוה מבין השניים למקרה ולתקופת ביטוח שנתית ,על בסיס נזק ראשון.7.11

הוצאות עבור תיקונים זמניים שיידרשו כדי לאפשר תפעול שוטף של הרכוש
המבוטח בעקבות אבדן או נזק המבוטחים לפי פוליסה זאת עד לסך של ₪ 500,000
למקרה ולתקופת ביטוח שנתית ,על בסיס נזק ראשון.

7.12

שכירת ציוד חליפי ושירותים שידרשו כדי לאפשר המשך תפעול שוטף של הרכוש
המבוטח בעקבות אבדן או נזק המבוטחים על פי פוליסה זו ,כל זאת עד לסך של
 ₪ 1,000,000למקרה ולתקופת ביטוח שנתית ,על בסיס נזק ראשון( .וזאת מבלי
לפגוע בכלליות האמור בסעיף  7.9להרחבים ובנוסף לו).

7.13

גניבה שלא תוך כדי ביצוע פריצה ו/או שוד:
הפוליסה כוללת כיסוי לגניבת רכוש מתוך חצרי המבוטח על ידי אדם שנכנס
לחצרים המבוטחים בין באופן חוקי ובין באופן לא חוקי למעט:
כספים מכל סוג.
א.
גניבה ע"י עובד מעובדי המבוטח ו/או בשיתוף עם עובד כזה.
ב.
עד לסכום של  ₪ 40,000למקרה ולתקופת ביטוח שנתית על בסיס "נזק ראשון".

7.14

פרק "סייגים לחבות המבטח – לפרק א'" :נזק בפקודת רשות ציבורית (סע' – )4.4
לסיפא של הסעיף יוספו המילים "מוסכם כי סייג זה יחול אך ורק בגין אותו פריט
הרכוש אשר לגביו הוציאה הרשות הציבורית את פקודתה".

7.15

הרחבה "( 3.18נזק ללוחות חשמל") מורחבת לכסות גם שנאים וגנרטורים ומתקני
.UPS
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דף רשימה לפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי
.1

שם המבוטח
מי ציונה וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בסעיף  3לתנאים הביטוחיים הכלליים החלים על
כל הביטוחים.

.2

חבותו של המבוטח
כל פעילויות המבוטח וזיקתו לנכסים ,מקרקעין ,ציוד ומתקנים ומבלי לגרוע בכלליות
האמור לרבות חבותו החוקית של המבוטח על פי כל דין כתאגיד המספק שירותי מים וביוב
על כל עיסוקיו ,פעולותיו ,פעילויות ותפקידים מכל סוג ותאור המבוצעים על ידו במישרין
ו/או בעקיפין  ,על ידי עובדיו ו/או על ידי מי מטעמו וביצוע כל פעילות נוספת מכל סוג ותאור
הקשורה לכך בתחום הטריטוריאלי המוגדר.

.3

תחום טריטוריאלי
מדינת ישראל ושטחי יהודה ושומרון הנמצאים בשליטה ביטחונית של צה"ל ,וכל העולם
בעת שהית עובדים ו/או נציגים של המבוטח בחו"ל בקשר עם פעילותו של המבוטח כאמור
לעיל.

.4

.5

גבולות אחריות
4.1

לתובע ולמקרה

40,000,000

₪

4.2

לתקופת ביטוח בת  12חודשים

40,000,000

₪

השתתפות עצמית
לכל מקרה ביטוח (לאירוע)

50,000

₪

ההשתתפות העצמית חלה על כל סכומי הפיצויים ו/או הוצאות העומדים לתשלום על פי
הפוליסה לרבות הוצאה שהוציא המבטח במהלך הטיפול בתביעה כתשלום לעורכי דין ו/או
שמאים חיצוניים.
למען הסר ספק ,תחול השתתפות עצמית אחת בגין מקרה ביטוח או סדרת מקרי ביטוח
הנובעים ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת .ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מוסכם
בזאת כי באובדן ו/או נזקים שנגרמו ,בין באתר אחד ובין במספר אתרים ,בקשר עם אירוע
גשם ו/או שבר ענן ו/או שלג ו/או ברד ו/או נחשול ו/או שטפון (להלן בקיצור" :אירוע טבע")
תגבה השתתפות עצמית אחת עבור כל התביעות בגין אותו אירוע טבע .אירוע טבע יחשב
כאירוע אחד לכל אובדן ו/או נזקים שאירע תוך פרק זמן של  72שעות.
.6

היקף כיסוי
על בסיס פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מהדורת ביט  2016של "כלל" ו/או ביט
 2016של המציע ובלבד שהיקף הכיסוי של פוליסת המציע אינו נחות מנוסח "כלל",
ובשינויים ובהרחבות המפורטים להלן:
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 .7שינויים והרחבות לפוליסת ביט:
7.1

למען הסר ספק ,חריג אחריות מקצועית (סעיף  3.3.2לסייגים לחבות המבטח
בפוליסה) לא יחול על נזקי גוף ,שנגרמו כתוצאה מניהול ופיקוח שאינם ניהול
ופיקוח הנדסי .גבולות האחריות להבהרה הנ"ל יהיו בסך  4,000,000ש"ח למקרה
ולתקופת ביטוח ויהיו חלק מגבולות האחריות הכללים בפוליסה ולא בנוסף להם.

7.2

לסעיף  4.7לפרק ההרחבות בפוליסת ביט יתווסף:
מוסכם ומוצהר בזה כי נזקים אשר נגרמו לרכוש צ"ג על ידי ציוד מכני נייד לסוגיו
ו/או מנופים ו/או כלי חפירה ו/או מתקנים הנדסיים אחרים המותקנים על גבי כלי
רכב ,במהלך ביצוע עבודות תוך שימוש במתקנים הנ"ל ,לא יחשבו כנזקים הנגרמים
ע"י כלי רכב לעניין חריג זה והפוליסה תכסה את האחריות הישירה ו/או השילוחית
של המבוטח בגין נזקים כאמור ,למעט הפחתת ההשתתפות העצמית הרגילה החלה
בפוליסה.
אחריותה של חברת הביטוח על פי פוליסה זו ,בגין נזק לרכוש כאמור לעיל ,לא
תעלה על  ₪ 2,000,000למקרה אחד בגין כלי רכב אחד ,בכפוף להגבלת גבולות
האחריות הכללית בפוליסה לגבי תקופת הביטוח.

7.3

סעיף  3.13בסייגים לחבות המבטח בפוליסה לא יחול על נזקים של מניעת שימוש
ברכוש צד שלישי ,גם אם לא נגרם נזק פיזי לאותו רכוש .אחריות החברה בגין
הרחבה זאת תהיה מוגבלת לסך  ₪ 2,000,000למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.

7.4

הפסקה האחרונה בסעיף  3.1.2לסייגים לחבות המבטח בפוליסה  ,החל מהמילים
"סייג זה לא יחול" ועד המילים" בפוליסת חבות מעבידים יוחלף בנוסח הבא :
בניגוד לאמור בסעיף זה  ,הפוליסה מכסה חבות כלפי "כל אדם שאינו נכלל
ברשימות השכר של המבוטח ו/או שהמבוטח אינו חייב בדין לשלם ו/או לדווח עליו
לביטוח לאומי ולמען הסר ספק ,חבות המבוטח כלפי אדם כאמור אינה מכוסה
בביטוח חבות מעבידים".

7.5

מוסכם ומוצהר כי הפוליסה מכסה את אחריותם החוקית כלפי צד שלישי של עובדי
המבוטח ונבחרי הצבור וחברי מועצת מנהלים של גופים משפטיים הנכללים
בהגדרת "מבוטח" בגין מעשה או מחדל שהתרחש במהלך ביצוע תפקידים עבור
המבוטחים.

7.6

אם הוסכם מראש בין המבוטח למבטח ,יטפל המבטח בתביעות המוגשות נגד
המבוטח גם אם סכומן נמוך מסכום ההשתתפות העצמית ,בכפוף להתחייבות
המבוטח לשאת בתשלום תביעות אלה.

7.7

המבטח יעביר למבוטח מעת לעת (ועל פי דרישת המבוטח תוך  30יום ממועד
הדרישה) נתונים מלאים (ללא ציון שם התובע) על תביעות המטופלות תחת ביטוח
זה ,מהמועד בו נערך הביטוח לראשונה על ידי המבטח ועד מועד הדרישה.
הנתונים יכללו רשימת התביעות שהסתיימו בצרוף פרטים על תשלומים ששולמו וכן
פרטי התביעות התלויות (ללא ציון שם התובע) והערכתן הכספית.
הערכת התביעות התלויות תהיה בהתאם לערכים הנכללים בדוחות הכספיים של
המבטח.
הנתונים יועברו במתכונת שתסוכם בין המבטח לבין המבוטח ,הן בפלט נייר והן
במדיה מגנטית.
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הגדרת הליכים פליליים תורחב ותכלול הליכי חקירה מכל סוג המתבצעים על ידי
רשות מוסמכת בקשר עם פעילותו ו/או עיסקו של המבוטח.
הגדרת הוצאות הגנה ושכר טרחה תורחב ותכלול הוצאות עבור יעוץ משפטי וטכני
בקשר עם חקירת תאונות ומקרי ביטוח על ידי רשות מוסמכת.
גבול אחריות המבטח יהיה בסך  ₪ 400,000למקרה ולתקופת הביטוח.
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דף רשימה לפוליסה לביטוח אחריות מקצועית
(עם הרחבה לחבות מוצר)
שם המבוטח

.1

מי ציונה וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בסעיף  3לתנאים הביטוחים הכלליים החלים על
כל הביטוחים ו כן כל אחד מבעלי המקצוע ,בגינם נערך הביטוח ,שהינם עובדי המבוטח ,בגין
מעשה או מחדל שנעשו בקשר עם עבודתם אצל המבוטח.

חבותו של המבוטח

.2

2.1

אחריות מקצועית – חבותו החוקית של המבוטח על פי כל דין בגין בעלי מקצוע
שונים המועסקים על ידי המבוטח ו/או פועלים מטעמו והכוללים:
מהנדסים ,כימאים ו/או טכנאים לפיקוח על איכות המים והביוב (לסוגיהם) ,מנהל
תפעול ,יועץ לאיכות המים ,יועץ משפטי ועובדים אחרים המפעילים ידע מקצועי
ספציפי אחר שעיסוקם מחייב רישוי על פי דין ,לרבות אחריות שילוחית ו/או ישירה
בגין עבודתם של נותני שירותים מקצועיים חיצוניים שאינם עובדי המבוטח.

2.2

.3

חבות מוצר – חבות המבוטח בגין מוצרים פגומים כהגדרתם בחוק האחריות
למוצרים פגומים תשמ"א .1981

תחום טריטוריאלי
מדינת ישראל ושטחי יהודה ושומרון הנמצאים בשליטה ביטחונית של צה"ל.

.4

גבולות אחריות
4.1

4.2

ביטוח אחריות מקצועית
לתובע ולמקרה

10,000,000

₪

לתקופת ביטוח בת  12חודשים

10,000,000

₪

הרחבה לאחריות מוצר – כולל אספקת מים
לתובע ,למקרה
לתקופה

.5

20,000,000
20,000,000

₪
₪

השתתפות עצמית
כל נזק אחר

(לכל התביעות שמקורן מסיבה מקורית אחת)

בגין זהום תאונתי (לאירוע )

₪ 50,000
₪ 150,000

למען הסר ספק ,תחול השתתפות עצמית אחת בגין מקרה ביטוח או סדרת מקרי ביטוח
הנובעים ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת .ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מוסכם
בזאת כי באובדן ו/או נזקים שנגרמו ,בין באתר אחד ובין במספר אתרים ,בקשר עם אירוע
גשם ו/או שבר ענן ו/או שלג ו/או ברד ו/או נחשול ו/או שטפון (להלן בקיצור" :אירוע טבע")
תגבה השתתפות עצמית אחת עבור כל התביעות בגין אותו אירוע טבע .אירוע טבע יחשב
כאירוע אחד לכל אובדן ו/או נזקים שאירע תוך פרק זמן של  72שעות.
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דין
דיני מדינת ישראל.

.7

שיפוט
בתי משפט במדינת ישראל.

תאריך רטרואקטיבי

.7

לגבי פעילות מ.מ קרית עקרון ומ.מ מזכרת בתיה

.9

1/1/2008
1/11/2013

היקף כיסוי
אחריות מקצועית – בהתאם לנוסח הפוליסה המצ"ב ביט  1/2000על כל הרחבותיה
ו/או נוסח פוליסה דומה שלא יפחת מהיקף הכיסוי המפורט בפוליסה המצ"ב
שיאושר על ידי המבוטח.

9.1

9.2

אחריות מוצר – על בסיס פוליסה לביטוח חבות מוצר מהדורת ביט  2016של "כלל"
ו/או ביט  2016של המציע ובלבד שהיקף הכיסוי של פוליסת המציע אינו נחות
מנוסח "כלל".

 .10סייגים נוספים המפורטים להלן:
10.1

קנסות ,פיצויים עונשים ופיצויים לדוגמא.

10.2

חבות כלשהיא בגין צורנית (סיליקוזיס) וחבות כלשהיא הנובעת מהמסוכנות
שבאסבסטוזיס.

10.3

חבות הנובעת מקרינה או שדות אלקטרומגנטיים.

 .11הרחבות נוספות המפורטות להלן:
11.1

אי יושר עובדים ואובדן שימוש ו/או עיכוב
הכיסוי על פי פוליסה זאת מורחב לכלול תביעה בקשר עם אי יושר עובדים ו/או
אובדן שימוש ו/או עיכוב עקב מקרה
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פוליסה לביטוח אחריות מקצועית
(מהדורה 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 ,לידי

כלל חברה לביטוח בע"מ

(להלן המבטח)

ישפה המבטח את המבוטח בגין אחריותו של המבוטח על פי הדין בשל מקרה הביטוח בכפוף לכך ש:
א .התביעה נגד המבוטח הוגשה נגדו לראשונה בתוך תקופת הביטוח.
ב .מקרה הביטוח ארע בתוך תקופת הביטוח או אם צויין ברשימה ,בתקופה הקודמת לתקופת הביטוח
אך לא לפני התאריך הרטרואקטיבי (להלן כיסוי רטרואקטיבי).
ג .מקרה הביטוח ארע בשטח מדינת ישראל ו/או "השטחים המוחזקים".

גבולות אחריות
אחריות המבטח לא תעלה על:
א .הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לתביעה אחת או למספר תביעות הנובעות מאותו מקרה
ביטוח.
ב .הסכום הנקוב ברשימה כגבול האחריות לכל התביעות לפי פוליסה זו.

פוליסה זו הוצאה על ידי המבטח על סמך הצעת ביטוח ו/או כל מסמך חליפי אחר שהוגש למבטח
והמהווים חלק בלתי נפרד מפוליסה זו.
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הגדרות
למטרת פוליסה זו

מקרה הביטוח:

הפר חובה מקצועית או טעות שמקורם ברשלנות ,טעות ,מחדל או השמטה של
המבוטח ,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:

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 ארוע 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'.
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.
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סייגים לחבות המבטח
המבטח לא יהיה אחראי  -אלא אם הוסכם אחרת בהרחבות ו/או בתוספות לפוליסה  -בגין:
.1

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

.2

כל ארוע שקדם למועד תחילת הביטוח 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.

.9

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

 .11חבות כלשהי בגין זיהום של אויר ו/או של מים ו/או של קרקע אלא אם נגרמו על ידי ארוע תאונתי.
 .11כל חבות הנובעת מעיסוקו של המבוטח כ"נושא משרה" כהגדרתו בתיקון מס'  4לפקודת החברות
הישראלית 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 בין אם
קיימת פוליסה כזו ובין אם לאו.
 .12כשל מערכות מחשב בזיהוי תאריך קלנדרי.
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 .1פוליסה זו אינה מכסה חבות מכל סוג שהוא בין ישירה ובין עקיפה הנובעת ו/או הקשורה
לכשל של מערכות מחשב (כהגדרת מונח זה בסעיף  5להלן) בזיהוי תאריך קלנדרי ,שאירע או
יארע לפני ,תוך כדי או אחרי שנת  ,200עקב אי יכולתו:
 1.1לזהות תאריך כתאריך קלנדרי נכון.
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 הקלנדרי 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 יכלת 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 2000
ו/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.
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הרחבות
 .1סוכנים נציגים ומורשים
מוסכם ומוצהר בזה כי אם צויין הדבר ברשימה ובתמורה לפרמיה נוספת 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 אם צויין הדבר ברשימה ובתמורה לפרמיה נוספת הביטוח לפי פוליסה זו
מורחב לכסות את המבוטח בגין חבות הנובעת מחריגה בתום לב מסמכות יצוג שהוקנתה לו על ידי
אחר במהלך עיסוקו של המבוטח.
 .3אבדן מסמכים
מוסכם ומוצהר בזה כי אם צויין הדבר ברשימה ובתמורה לפרמיה נוספת 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 כי אם צויין הדבר ברשימה ובתמורה לפרמיה נוספת 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
מוסכם ומוצהר בזה כי אם צויין הדבר ברשימה ובתמורה לפרמיה נוספת הביטוח לפי פוליסה זו
מורחב לשפות כל אדם המוגדר כ"שותף" 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 וקודם לאחריות המבטח על פי הרחבה זו כי לא קיים כל ביטוח אחר
המכסה את אותה חבות.
הכסוי על פי הרחבה זו מותנה בכך שקודם הצטרפותו של ה"שותף" למבוטח ,היה השותף מכוסה
בפוליסה לביטוח חבות המקצועית .גבול אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא יעלה על גבול האחריות
שהיה מכוסה בפוליסה של ה"שותף" 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.
 .6שותפים יוצאים
מוסכם ומוצהר בזה כי אם צויין הדבר ברשימה ובתמורה לפרמיה נוספת הביטוח לפי פוליסה זו
מורחב לשפות כל אדם שחדל להיות שותף 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 ל"מבוטח".
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 .7תקופת גילוי
מוסכם ומוצהר בזה כי באם המבטח יסרב לחדש פוליסה זו שלא עקב הפרת החוזה על ידי המבוטח
או כאשר המבוטח לא יחדש את הפוליסה עקב צמצום בהקף הכיסוי או דרישה להגדלת הפרמיה,
מעבר להגדלה היחסית הנובעת מהגדלה בסיכון המבוטח ,יורחב הכיסוי (לפי דרישת המבוטח) ויכלול
שיפוי למבוטח בגין תביעות שתוגשנה נגד המבוטח במשך תקופה של עד  6חודשים לאחר תום תקופת
הביטוח .זאת בתנאי מפורש וקודם לאחריות המבטח על פי הרחבה זו כי לא קיים כל ביטוח אחר
המכסה את אותה חבות וכי הכסוי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על ארועים שעילתם לפני תום
תקופת הביטוח המקורית .הפרמיה הנוספת בגין הכיסוי על פי הרחבה זו הינה  25%מהפרמיה בשנת
הביטוח.
 .8הגנה בהליכים פליליים
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 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 ,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.
ה ג ד ר ו ת לענין הרחבה זו:
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.
שכר טרחה:
שכר טרחת עורך דין לניהול הליכים משפטיים הקבוע בכללי לשכת עורכי -הדין (התעריף המינימאלי)
תשכ"ה  , 1965 -או כללי תעריף מינימאלי של שכר טרחת עורכי הדין כפי שהחוק יחייב מעת לעת.
סייגים להרחבה זו:
המבטח לא יהיה חייב להעמיד עורך דין להגנה משפטית או לשאת בתשלום כלשהו באם:
.1

כתב האישום ו/או חקירת סיבת המוות הינם בגין אירוע המוחרג מפורשות בפוליסה.

.2

כתב האישום ו/או חקירת סיבת המוות הינם בגין אירוע בו פעל (בין במעשה ובין במחדל)
המבוטח או מי מעובדיו מתוך כוונה לגרום למקרה ביטוח.

.3

כתב האישום ו/או חקירת סיבת המוות הינם כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה של המבוטח.

גבולות אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא יעלו על  $50,000למקרה ולסה"כ המקרים בתקופת
הביטוח.
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תנאי הפוליסה

.1

הודעה 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 תאגיד ,תחשב ידיעה של המבוטח על מקרה הביטוח
כנ"ל ,מרגע שנודע לאחד ממנהלי המבוטח 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 לכללביט (סוכנויות
ביטוח) בע"מ.

.3

הודעה 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
תאגיד ,תחשב ידיעה של המבוטח על הענינים המנויים לעיל ,מרגע שנודעו לאחד ממנהלי המבוטח
או לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.

.4

העברת מסמכים מהמבוטח למבטח
המבוטח יעביר למבטח ,מיד עם 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 ינתנו 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.

.6

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

.7

שינוי בעניין מהותי
א.

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.

ב.

עניין מהותי הינו עניין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת-הביטוח או מופיע במידע כתוב אחר
שהועבר למבטח ע"י המבוטח לצורך עריכת הביטוח.

\
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טיפול בתביעות
א.

הכיר המבטח בחבותו עפ"י הפוליסה ,יהיה רשאי לפי שיקול-דעתו ,ליטול לידיו ולנהל 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 מוחלט בנוגע לניהול כל הליכים
או בנוגע לסידור או לישוב כל תביעה ועל המבוטח למסור לו את כל המידע שיש לו ולהושיט לו
כל עזרה 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 תנתן למבוטח זכות להשתתף בניהול ההגנה באופן פעיל.

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 ,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.

 .11ביטוח כפל
בו טחה אחריות בפני סיכון אחד 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.

 .11תגמולי 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.
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 .13זכות הקיזוז
המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בקרות מקרה הביטוח כל סכום שהמבוטח
חייב למבטח ,בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת.
 .14הארכת תקופת הביטוח
כל הארכה של הביטוח על פי הפוליסה ,טעונה הסכמה בכתב של המבטח ,אשר תינתן במפורש
למטרה זו.
 .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" 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  60יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח .ביטול הביטוח ,כאמור,
לא יפגע בזכויות התביעה עפ"י הפוליסה בגין מקרה ביטוח שאירע קודם לביטול הביטוח,
כאמור.

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.

 .16תחולת 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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דף רשימה לפוליסה לביטוח חבות מעבידים
.1

שם המבוטח
מי ציונה וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בסעיף  3לתנאים הביטוחים הכלליים החלים על
כל הביטוחים.

.2

עסקו של המבוטח
כל פעילויות המבוטח וזיקתו לנכסים ,מקרקעין ,ציוד ומתקנים ומבלי לגרוע בכלליות
האמור לרבות חבותו החוקית של המבוטח על פי כל דין כתאגיד המספק שירותי מים וביוב
על כל עיסוקיו ,פעולותיו ,פעילויות ותפקידים מכל סוג ותאור המבוצעים על ידו במישרין
ו/או בעקיפין ,על ידי עובדיו ו/או על ידי מי מטעמו וביצוע כל פעילות נוספת מכל סוג ותאור
הקשורה לכך בתחום הטריטוריאלי המוגדר.

.3

העובדים המבוטחים
כל עובדי המבוטח העוסקים בכל עבודה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין בעיסוקו של
המבוטח.

.4

תחום טריטוריאלי
מדינת ישראל ושטחי יהודה ,שומרון וחבל עזה הנמצאים בשליטה ביטחונית של צה"ל ,וכל
העולם בעת שהית עובדי המבוטח בחו"ל לצרכי עבודתם.

.5

שכר עבודה שנתי
שכר עבודה שנתי כולל משוער לתקופת הביטוח

.6

.7

.8

2,500,000

₪

גבולות אחריות
לתובע ולמקרה

20,000,000

₪

לתקופת ביטוח בת  12חודשים

20,000,000

₪

הוצאות הגנה בהליכים פליליים

250,000

₪

השתתפות עצמית
השתתפות עצמית למקרה ביטוח

10,000

₪

מחלת מקצוע

20,000

₪

היקף כיסוי
על בסיס פוליסה לביטוח חבות מעבידים מהדורת ביט  2016של "כלל" ו/או ביט  2016של
המציע ובלבד שהיקף הכיסוי של פוליסת המציע אינו נחות מנוסח "כלל" ,ובשינויים
ובהרחבות המפורטים להלן:
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שינויים ותוספות לפוליסת ביט
9.1

המבוטח מצהיר כי שכר העבודה הרשום בדף הרשימה הוא ,למיטב הערכתו ,שכר
העבודה הנכון לשנת הביטוח השוטפת ,ולפיכך לא תעשה התאמת שכר עבודה בסוף
תקופת הביטוח והפרמיה המשולמת היא הפרמיה הסופית בגין תקופת הביטוח
השוטפת.

9.2

הגדרת הליכים פליליים תורחב ותכלול הליכי חקירה מכל סוג המתבצעים על ידי
רשות מוסמכת בקשר עם פעילותו ו/או עסקו של המבוטח.
הגדרת הוצאות הגנה ושכר טרחה תורחב ותכלול הוצאות עבור יעוץ משפטי וטכני
בקשר עם חקירת תאונות ומקרי ביטוח על ידי רשות מוסמכת.
גבול אחריות המבטח יהיה בסך  ₪ 400,000למקרה ו/או לתקופת הביטוח.

9.3

היה מקרה הביטוח תוצאה של אירוע מתמשך המשתרע על פני מספר תקופות
ביטוח בהן היו מעורבים מספר מבטחים ,יישא המבטח הנוכחי בתשלום תגמולי
הביטוח בגין מקרה הביטוח במלואם ,ויהיה אחראי לחלוקת האחריות בין
המבטחים המעורבים.
המבוטח ישתף פעולה ככל שיידרש במימוש הזכויות כלפי המבטחים האחרים.
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דף רשימה לפוליסה לביטוח כספים בכספת ובהעברה

שם המבוטח

.1

מי ציונה וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בסעיף  3לתנאים הביטוחיים הכלליים החלים על
כל הביטוחים.

מקום המצא הכספים

.2

.3

2.1

משרדי המבוטחים ,משרדים ומוסדות אחרים המופעלים על ידי המבוטחים ,או
בהם מקיימים המבוטחים פעילות במי ציונה המקומית או מטעמה.

2.2

בהעברה ממקום למקום בכל התחום הטריטוריאלי על ידי עובדי המבוטח ו/או
שליחים מטעמו ו/או חברות להעברת כספים המועסקות על ידי המבוטח.

תחום טריטוריאלי
מדינת ישראל ושטחי יהודה ושומרון הנמצאים בשליטה ביטחונית של צה"ל.

.4

גבולות אחריות
גבול אחריות המבטח לכל מקרה ביטוח לגבי כספים בקופה ובהעברה₪ 200,000 :
על בסיס נזק ראשון.

.5

השתתפות עצמית
השתתפות עצמית לכל מקרה ביטוח

.6

₪ 2,500

היקף כיסוי
על בסיס פוליסה לביטוח כל הסיכונים  -כספים מהדורת ביט  2016של "כלל" ו/או ביט 2016
של המציע ובלבד שהיקף הכיסוי של פוליסת המציע אינו נחות מנוסח "כלל" ,ובשינויים
ובהרחבות המפורטים להלן:

.8

שינויים ותוספות לנוסח פוליסת ביט :
7.1

הביטוח מורחב לכסות כספים במגירות נעולות ,ארונות נעולים ,קופות נעולות
וכיוב' אחרי שעות העבודה עד לסכום השווה ל 20% -מגבול האחריות לאתר.

7.2

הביטוח מורחב לכסות כספים גם בהיותם מחוץ למקום שמירתם הרגיל כאמור
לעיל ,בהמצאם בכל מקום בתחום חצרי המבוטח בשעות העבודה (שלא לצורך
העברתם) עד סך המהווה  20%מגבול האחריות באתר הרלבנטי.

7.3

מוסכם ומוצהר כי הביטוח מכסה גם את הוצאות שחזור הרכוש שניזוק ,ואולם
ביצוע השחזור לא יעכב תשלום המגיע לפי פוליסה זו בגין אבדן או נזק.

7.4

מוסכם ומוצהר כי במקרה אבדן או נזק המבוטחים לפי פוליסה זו יוחזר סכום
הביטוח לקדמותו ,פעם אחת בתקופת הביטוח והמבוטח ישלם פרמיה נוספת
בהתאם.
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7.5

הביטוח מורחב לכסות כספים בהמצאם בבתי מנהלים ו/או מנהלים אחראים על
נושאי כספים ו/או בבתי עובדים שהורשו להחזיק כספים ,כל הנ"ל לצורך עבודתם
בלבד ,עד לסך  10%מגבול אחריות למקרה אחד ולתקופת ביטוח שנתית.

7.6

מוסכם ומוצהר כי במקרה אובדן או נזק לכספים המבוטחים נגרם אובדן או נזק
לרשימות ומסמכים כך שאין בידי המבוטח האפשרות להוכיח את גובה הנזק,
תשלם החברה למבוטח את סכום הגבוה היומי הממוצע בחודש בו אירע המקרה,
בהתאם לנתוני החודש השוטף או על פי נתוני החודש המקביל בשנה הקודמת אשר
יעודכנו בהתאם לשינויים שחלו מאז.

7.7

הביטוח מורחב לכסות גניבת הכספים לרבות היעלמותם באופן בלתי מוסבר וללא
סימני פריצה בשעות העבודה עד לסכום שאינו עולה על  10%מגבול האחריות
למקרה.

7.8

הביטוח מורחב לכסות גניבת הכספים באתר העירייה בבניין העירייה ו/או במשרדי
מי ציונה ,בהיותם סגורים ונעולים במקום סגור על ידי השגה שלא כדין ו/או שימוש
שלא כדין ו/או שימוש על ידי מי שאינו מורשה לכך במפתח מותאם ,ואו על ידי
שימוש שלא כדין בקוד הפתיחה של המנעול הסוגר .גניבת הכספים בנסיבות אלה
תהיה מכוסה גם מבלי שנעשתה פריצה לחצרי המבוטח.

7.9

סעיף  1ל"סייגים לחבות המבטח" (חוסר ו/או גרעון בלתי מוסבר) לא יחול על
אירוע מקרי ובלתי צפוי עד לסכום שאינו עולה על  10%מגבול האחריות למקרה.

7.10

"העברה כספים" לענין פוליסה זאת היא החל ממועד הוצאתם של הכספים ממקום
משמורם לצורך העברתם ועד למסירתם הסופית ביעדם.

7.11

סעיף  2.2לסייגים לחבות המבטח לא יחול על עצירת אגב לצורך תדלוק ,אכילה,
שתיה (ללא סטיה ממסלול ההעברה) ולצורך מסירת חלק מן הכספים המועברים
ביעד ביניים.
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דף רשימה לפוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני (ציוד מיחשוב)
.1

שם המבוטח
מי ציונה וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בסעיף  3לתנאים הכלליים.

.2

גבולות אחריות
-

.3

השתתפות עצמית
-

.5

ציוד מחשוב
שחזור נתונים מורחב
הוצאות תפעול נוספות
רעידת אדמה
נזקי טבע

480,000
50,000
45,000
כלול
כלול

₪
₪
₪

ציוד מחשוב
ציוד נייד
שחזור נתונים
הוצאות תפעול נוספות

4,000
2,000
4,000
 3ימים

₪
₪
₪

היקף כיסוי
על בסיס פוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני מהדורת ביט  2016של "כלל" ו/או ביט  2016של
המציע ובלבד שהיקף הכיסוי של פוליסת המציע אינו נחות מנוסח "כלל" ,ובשינויים
ובהרחבות המפורטים להלן:

.6

הרחבות מיוחדות -
גבולות אחריות לחבות המבטח על בסיס נזק ראשון לכל מקרה ביטוח:
6.1

הביטוח מורחב לכסות מחשבים ניידים וציוד מיחשוב נייד אחר בהיותם מחוץ
לחצרי המבוטח עד סך  ₪ 50,000למקרה.

6.2

הביטוח מורחב לכסות מחשבים ניידים וציוד מחשוב נייד אחר בהימצאו באופן
זמני בכל העולם.

6.3

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

6.4

הביטוח מכסה שיחזור נתונים ותוכנה בהתאם לאמור בסעיף  6לפרק  2לפוליסה ,
ומבלי לפגוע בכלליות האמור  ,לרבות כיסוי "הוצאות שיחזור נתונים מורחב"
כאמור בפוליסה (סעיף .)6.2

6.5

הביטוח מורחב לכסות גניבה שלא במהלך פריצה של הרכוש המבוטח עד סך 20,000
 ₪למקרה ביטוח.
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דף רשימה לפוליסה לביטוח נאמנות
.1

שם המבוטח
מי-ציונה בע"מ וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בסעיף  3לתנאים הכלליים.

.2

גבולות אחריות
למקרה

1,500,000

₪

לתקופה

1,500,000

₪

.3

השתתפות עצמית

25,000

₪

.4

תאריך רטרואקטיבי

1.1.2008

.5

היקף כיסוי
על בסיס פוליסה לביטוח נאמנות מהדורת ביט  2016של "כלל" ו/או ביט  2016של המציע
ובלבד שהיקף הכיסוי של פוליסת המציע אינו נחות מנוסח "כלל" ,ובשינויים ובהרחבות
המפורטים להלן:

.6

הרחבות מיוחדות -
6.1

תקופת הגילוי המוארכת תהיה בת  12חודשים.

6.2

המלה "עובד" מורחבת לכסות גם:
6.2.1
6.2.2

6.3

עובדים של חברות השמה וחברות כח אדם שמוצבים במי ציונה.
עובדים של קבלנים וקבלני משנה שמוצבים/פועלים במי ציונה.

מוסכם ומוצהר בזאת כי:
א .אם המעשה שבמסגרת הכיסוי נעשה בתאריכים ו/או בהזדמנויות שונות ע"י
אותו מועסק או מועסקים ,יחשבו כל אותם התאריכים ו/או ההזדמנויות
כמקרה ביטוח אחד לצורך הפוליסה.
ב .המבטח ישפה את המבוטח עבור הוצאות סבירות שהוצאו ע"י המבוטח לצורך
הכנת התביעה ,וזאת עד לשיעור של  10%מגבול האחריות שבפוליסה (על בסיס
נזק ראשון) ,הוצאות אלה כלולות בגבולות האחריות.
--------
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.

דף רשימה לפוליסה לביטוח שבר מכני
.1

שם המבוטח
מי-ציונה בע"מ וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בסעיף  3לתנאים הכלליים.

.2

הציוד המבוטח
4,195,000

ציוד

.3

השתתפויות עצמיות

.4

היקף כיסוי:

לכל נזק

₪

 5%מסכום ביטוח מינימום ₪ 20,000

על פי תנאי פוליסה לביטוח שבר מכני מהדורת ביט  2016של "כלל" ו/או ביט 2016
של המציע ובלבד שהיקף הכיסוי של פוליסת המציע אינו נחות מנוסח "כלל",
ובשינויים ובהרחבות המפורטים להלן:

.5

הרחבות לפוליסה
5.1

הפוליסה מורחבת לכסות יסודות ע"ס  50,000ש"ח על בסיס נזק ראשון.

5.2

הפוליסה מורחבת לכסות אובדן תאונתי של גז קרור וחומרי הפעלה ע"ס 50,000
ש"ח על בסיס נזק ראשון.

5.3

מס ערך מוסף – כלול בסכומי הביטוח.

5.4

סכומי הביטוח יקבעו על בסיס ערך כחדש .תשלום תגמולי ביטוח יעשה ללא ניכוי
בלאי בנזקים חלקיים ובניכוי בלאי מתאים שאינו עולה  50%בנזקים מוחלטים
לציוד שגילו עד  10שנים ו/או עד  5שנים מהמועד האחרון שבוצע בו שיפוץ כללי.
סעיף  4.13לתנאי הפוליסה ישונה בהתאם לאמור לעיל.
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דף רשימה לפוליסה לביטוח רכוש בהעברה
.1

שם המבוטח
מי-ציונה בע"מ וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בסעיף  3לתנאים הביטוחיים
הכלליים החלים על כל הביטוחים.

.2

כלי הרכב המעביר
כלי רכב מכל סוג ותאור.

.3

תחום טריטוריאלי
מדינת ישראל והשטחים הנמצאים בשליטה ביטחונית של צה"ל.

.4

גבולות אחריות
גבול אחריות המבטח לכל מקרה ביטוח יהיה בסך

.5

השתתפות עצמית
השתתפות עצמית לכל מקרה ביטוח

.6

 50,000ש"ח

 4,000ש"ח

היקף כיסוי
על פי תנאי פוליסה לביטוח רכוש בהעברה מהדורת ביט  2016של "כלל" ו/או ביט
 2016של המציע ובלבד שהיקף הכיסוי של פוליסת המציע אינו נחות מנוסח "כלל",
ובשינויים ובהרחבות המפורטים להלן:

.7

הרחבות מיוחדות
7.1

הגדרת העברה כוללת גם בעת שימוש במלגזות ומנופים ואמצעי פריקה
וטעינה אחרים ,עד להנחתה המלאה של הסחורה המועברת ברכב המוביל
ו/או במקום איחסונה.

7.2

הביטוח מורחב לכסות חניית לילה של כלי הרכב המוביל בחניוני המבוטח
ו/או בחניונים שמורים.

7.3

תנאי מיוחד לכיסוי פריצה לא יחול כאשר הרכב המוביל חונה בחניון
המבוטח ו/או בחניון סגור.

---------
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מפרט לביטוח עבודות קבלניות
.1

.2

.3

המבוטח
1.1

מי-ציונה בע"מ (להלן " -מי ציונה") וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בסעיף 3
לתנאים הכלליים ו/או חברות בנות של מי ציונה ו/או עירית נס ציונה ו/או מועצה
מקומית מזכרת בתיה ו/או מועצה מקומית קריית עקרון ו/או רשויות מקומיות
ו/או יזמים עבורם מבצעת מי ציונה עבודות (להלן "המזמין") ו/או קבלנים ו/או
קבלני משנה (מכל דרגה) ו/או עובדים של הנזכרים לעיל.

1.2

למען הסר ספק הביטוח לפי כל פרקיו אינו מכסה חברות שמירה ו/או חברות
אבטחה המועסקות בעבודות המבוטחות (למעט ,למען הסר ספק שומרים עובדי מי
ציונה ,ועירית נס ציונה ו/או מועצה מקומית מזכרת בתיה ו/או מועצה מקומית
קריית עקרון ו/או רשויות נוספות המקבלות את שירותיהם ממי ציונה ו/או מזמיני
עבודה אחרים).

העבודות המבוטחות
2.1

"פרויקט מבוטח"  -פרויקט אשר לגביו נמסרה הודעה למבטח .

2.2

"העבודות המבוטחות" הינן עבודות בניהולה ו/או פיקוחה ו/או ביצועה של מי ציונה
המהוות חלק מפרויקט מבוטח אשר לגביו נמסרה הודעה למבטח ,בתקופת
הביטוח.

2.3

הפוליסה הינה פוליסת "מסגרת" המכסה את כל העבודות המהוות חלק
מהפרויקטים המבוטחים .לגבי כל עבודה בנפרד יחולו הרחבות הכיסוי המפורטות
להלן ,וכן פרק ב'  -אחריות כלפי צד ג' ,ופרק ג'  -אחריות מעבידים.

2.4

בפוליסת המסגרת יבוטחו באופן אוטומטי פרויקטים בהיקף התחלתי של עד
 1,000,000ש"ח ,בפרויקטים שעלות העבודות הצפויה בהם היא מעל סכום זה יערך
חיתום מיוחד.

2.5

תקופת כיסוי בת עד  6חודשים לכל עבודה אשר החלה בשנת הביטוח .יהיה ניתן
להאריך את תקופת הביטוח בהודעה בכתב למבטח לתקופה של עד  18חודשים
תמורת פרמיה בחישוב פרו רטה.

סכומי ביטוח
3.1

סכום ביטוח מירבי לעבודה

₪ 2,000,000

3.2

צד שלישי – גבול אחריות בסיסי לעבודה
למקרה
לתקופה

₪ 8,000,000
₪ 8,000,000

3.3

גבול אחריות חבות מעבידים לעבודה
לעובד
למקרה ולתקופה

₪ 20,000,000
₪ 20,000,000

3.4

תקציב עבודות לשנת ( 2017/18משוער)
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השתתפויות עצמיות
4.1

השתתפות עצמית:
4.1.1

פרק א' (בטוח עבודות):

נזק רעידת אדמה

 10%מערך העבודות לאתר.
אך לא פחות מ₪ 30,000 -
למקרה ולא יותר מאשר  ₪ 5,000,000למקרה

נזקי טבע:

 10%מגובה הנזק אך לא פחות מ₪ 40,000 -
ולא יותר מ ₪ 250,000 -למקרה.

נזקי גניבה ,פריצה
ושוד נזק בזדון

 20%מגובה הנזק ,אך לא פחות מ₪ 10,000 -
ולא יותר מ ₪ 50,000 -למקרה.

נזק ישיר
מתכנון לקוי

 10%מגובה הנזק ,אך לא פחות מ₪ 40,000 -
ולא יותר מ ₪ 200,000 -למקרה.

נזק לרכוש סמוך/רכוש  10%מגובה הנזק ,אך לא פחות מ₪ 20,000 -
ולא יותר מ ₪ 100,000 -למקרה.
עליו עובדים
נזקים אחרים
4.1.2

₪ 10,000

פרק ב' (צד שלישי):
₪ 40,000

תביעות שיבוב של המל"ל

נזק ישיר מפגיעה בכבלים ומתקנים תת קרקעיים:
 10%מגובה הנזק ,אך לא פחות מ₪ 20,000 -
ולא יותר מ ₪ 100,000 -למקרה.
נזק עקיף מפגיעה בכבלים ומתקנים תת קרקעיים:
 10%מגובה הנזק ,אך לא פחות מ₪ 40,000 -
ולא יותר מ ₪ 200,000 -למקרה.
רעד ויברציה והחלשת משען:
 10%מגובה הנזק ,אך לא פחות מ – ₪ 40,000
ולא יותר מ – ₪ 200,000
חבות בגין נזקי גוף משימוש בצמ"ה

₪ 20,000

כל נזק אחר

₪ 10,000

4.1.3

פרק ג' (חבות מעבידים):
לתובע

 ₪ 10,000לתביעה או סדרת תביעות הנובעות
מסיבה מקורית אחת.

מחלת מקצוע

₪ 20,000
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היקף הכיסוי
על בסיס פוליסה לביטוח עבודות קבלניות מהדורת ביט  2016של "כלל" ו/או ביט  2016של
המציע ובלבד שהיקף הכיסוי של פוליסת המציע אינו נחות מנוסח "כלל" ,ובשינויים
ובהרחבות המפורטים להלן:

.6

הרחבות מיוחדות:
6.1

פרק א' בטוח רכוש  -עבודות:

גבולות אחריות לחבות המבטח על בסיס נזק ראשון לכל מקרה ביטוח:

6.2

6.1.1

רכוש סמוך

 -בסך ₪ 1,500,000

לכל עבודה

6.1.2

רכוש שעליו עובדים

 -בסך ₪ 1,500,000

לכל עבודה

6.1.3

נזק ישיר כתוצאה מתכנון
לקוי ,עבודה לקויה וחומרים
 בסך 1,000,000לקויים.

6.1.4

פינוי הריסות

₪

 -בסך ₪ 1,000,000

לכל עבודה
לכל עבודה

6.1.5

ציוד ומתקני עזר

 -בסך 400,000

₪

6.1.6

הוצאות תכנון ,מדידה,
פיקוח והשגחה לאחר נזק,
והוצאות הכנת תביעה  -בסך 500,000

₪

לכל עבודה

 -בסך ₪ 1,000,000

לכל עבודה

₪

לכל עבודה
לכל עבודה
לכל עבודה

6.1.7

נזק ישיר מתכנון לקוי

6.1.8

העברה יבשתית

 -בסך 500,000

6.1.9

אחסנה מחוץ לאתר

 -בסך 500,000

₪

6.1.10

פריצה ו/או גניבה נ.ר

 -בסך 400,000

₪

לכל עבודה

תקופת הביטוח לפרויקט:
6.2.1

תקופת ביטוח לגבי כל פרויקט תהיה  36חודשים ,מיום מתן צו התחלת
עבודה ע"י מי ציונה ועד  60יום ממועד מסירת כל עבודות החוזה לידי
מזמין העבודה לפי פרוטוקול מסירה ו/או  60יום ממועד השלמה סופית
של כל העבודות על פי החוזה ,המוקדם מבין שניהם (להלן – "תקופת
הביטוח לפרויקט")

6.2.2

תקופת הביטוח לפרויקט תוארך באופן אוטומטי על פי הודעה בכתב מאת
מי ציונה ,לתקופות נוספות שתידרשנה עד השלמת העבודות המבוטחות
כמפורט לעיל ,תמורה פרמיה נוספת ( פרו ראטה) בשיעור של( :מס' חודשי
תקופת הביטוח לפרויקט  )/1משעור הפרמיה המוסכם לכל חדש של
הארכה.
לדוגמא :אם תקופת הביטוח לפרויקט הינה  36חודש תהיה הפרמיה בגין
הארכה של תקופת הביטוח בחודש אחד מעבר ל 36 -החודשים הראשונים -
 X 1/36דמי הביטוח לפרויקט.

6.2.3

הביטוח יכלול כיסוי בתקופת תחזוקה בת  24חודש המתחילה מיד לאחר
סיום תקופת הביטוח לפי סעיף  6.2.1לעיל או לאחר סיום עבודות ההקמה
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של העבודות המבוטחות לפי המוקדם מבין שני המועדים .הכיסוי יהיה לפי
תנאי "תקופת תחזוקה מורחבת" בהתאם למפורט בפוליסה.
6.2.4

6.3

הביטוח לפי פוליסה זו לגבי כל עבודה לא יהיה ניתן לביטול על ידי המבטח
במשך תקופת ביצוע כל שלבי העבודות המבוטחות למעט במקרה של אי
תשלום דמי הביטוח ו/או מרמה בתביעת תגמולי ביטוח על ידי מי ציונה,
היה וחפץ המבטח לבטל את הביטוח מחמת מרמה בתביעת תגמולי ביטוח
ו/או אי תשלום דמי ביטוח ימסור המבטח הודעה כמפורט בתנאים הכללים
לכל הביטוחים.

דמי ביטוח (פרמיות)
דמי הביטוח יקבעו כאחוז מהשווי של כל פרויקט ,ללא כל תוספת בגין ההרחבות
הכלולות בפוליסה ,על פי הצעת המבטח או כפי שיוסכם בכתב בין המבטח למי
ציונה .

6.4

הרחבות נוספות לנוסח פוליסת "ביט"
6.4.1

בהפסקת עבודה העולה על תקופה של מעל  90יום ,בנסיבות אשר אינן
תלויות במי ציונה ,תהיה זכאית מי ציונה למסור הודעה מתאימה בכתב
למבטח על הארכת תקופת הפסקת העבודה עד ל 180 -יום נוספים (להלן –
"תקופת הפסקת העבודה הנוספת").
המבטח יהיה רשאי לשלוח סוקר מטעמו אשר יתאם עם המבוטח אמצעי
מיגון ומניעה בתקופת הפסקת העבודה הנוספת ,לצורך המשך הכיסוי
הביטוחי.

6.4.2

חריג  6.4.5בחריגי פרק ב' יבוטל עד גבול אחריות של  4,000,000ש"ח
למקרה ולתקופת ביטוח ( .ציוד מכני הנדסי)

6.4.3

חריג  7.2.2בהרחבות פרק ב' המתייחס לנזק תוצאתי כתוצאה מנזק
לכבלים ,צינורות ומתקנים תת-קרקעיים יבוטל עד גבול אחריות של
 ₪ 2,000,000למקרה.

6.4.5

6.5

חריג  6.8בחריגי פרק ב' יבוטל עד גבול אחריות של  1,600,000ש"ח
למקרה( .רעד ,החלשה ו/או הסרת משען)

תנאים נוספים
6.5.1

זכותה של מי ציונה לקבלת שיפוי תהא קודמת לזכותם של המבוטחים
האחרים בפוליסה.

6.5.2

תגמולי הביטוח ,באם יגיעו למבוטח על פי הפוליסה ,ישולמו למי ציונה
ו/או למי שמי ציונה תורה בכתב לשלמם.

6.5.3

מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת תנאי הפוליסה בתום לב על ידי מי
מהמבוטחים האחרים בפוליסה לא תפגע בזכותה של מי ציונה ו/או עיריית
נס ציונה ו/או מועצה מקומית מזכרת בתיה ו/או מועצה מקומית קרית
עקרון ו/או רשויות מקומיות נוספות שמקבלות שירותים ממי ציונה
לקבלת תגמולי ביטוח ו/או להוצאות שיגרמו להן כתוצאה ממקרה ביטוח
מכוסה.

6.5.4

מינוי שמאים לנזקי רכוש (מכל סוג) ייעשה בתאום עם מי ציונה ועל דעתה.
המזמין יהיה רשאי לקבל העתק מחוו"ד הסופית של השמאי.
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מפרט לפוליסה לביטוח
אחריות ונושאי משרה ודירקטורים
.1

שם המבוטח
מי ציונה וכל מי שנכלל בהגדרת "מבוטח" בסעיף  3לתנאים הביטוחים הכלליים
החלים על כל הביטוחים.

.2

תאריך רטרואקטיבי 1.1.2008 -

.3

תאריך המשכיות

1.1.2008 -

.4

₪ 8,000,000
גבול אחריות
בתוספת  20%עבור הוצאות משפטיות (וזאת מבלי להגביל את ההוצאות
המשפטיות המכוסות ל 20% -מגבולות האחריות).

.5

השתתפות עצמית
לנושא משרה
לכל נושאי המשרה
לחברה :

₪ 0
₪ 0
₪ 20,000

.6

תחום טריטוריאלי דין ושיפוט  -מדינת ישראל

.7

כיסוי ביטוחי  -על בסיס נוסח פוליסה ( Corporate Guard Israel )09/03או פוליסת
שוות ערך לנ"ל הכוללת גם את התנאים וההרחבות שלהלן:
7.1

נושאי משרה מבוטחים – נושאי משרה כהגדרתם בפקודת החברות (נוסח
חדש) תשמ"ג –  1983ו/או בחוק החברות תשנ"ט –  1999ומבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל נכללים במפורש במפורש יו"ר החברה ,חברי ועדות
החברה ,חברי ועדת ביקורת ,חברי הנהלת החברה ,חברי ועדות ומוסדות
אחרים של החברה שהוקמו על פי תקנונה ,מנכ"ל ,מנהל כספים ,גזבר,
מבקר פנים ,חשב ,יועץ משפטי ,מזכיר/ת החברה ,נושא משרה המועסק על
בסיס חשבונית  /הסכם ניהול ,משקיף ,כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף
אם תוארו שונה המועסק ע"י החברה בשכר ו/או עובד בגין הפעלת סמכות
פיקוח ו/או סמכות ניהולית וכל עובד אחר בדרג של מנהל אגף ומעלה או
בעל תואר מקביל המכהנים ו/או יכהנו ו/או כיהנו כנושאי משרה לאחר
התאריך הרטרואקטיבי וכל עוד פוליסת הביטוח בתוקף ,וכן עזבונו,
יורשיו ,אפוטרופסיו והנאמן בפשיטת רגל שלו ,ולרבות במפורש נושא
משרה חליף ונושא משרה תאגיד ולרבות יחיד שמונה על ידו לכהן מטעמו.

7.2

תקופת גילוי מוארכת
7.2.1

תקופת גילוי ראשונית בת  12חודשים הכלולה בפרמיה.

7.2.2

תקופת גילוי נוספת בת  12חודשים תמורת פרמיה נוספת בשיעור
 75%מהפרמיה השנתית האחרונה ,אשר תשולם במקרה
שהאופציה לרכישת תקופת הגילוי תנוצל .או לחילופין תקופת
גילוי בתנאים כאמור של  6חודשים תמורת פרמיה נוספת בשיעור
. 50%
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7.2.3

7.2.4

 - Discovery period - bilateralניצול האופציה לרכישת תקופת
גילוי הינה דו צדדית.
•

אם המבטח לא הציע למבוטח תנאי חידוש סבירים
לפוליסה ,או

•

אם המבוטח החליט לא לחדש את הביטוח אצל המבטח
הקיים וביקש לרכוש תקופת גילוי נוספת בת  12חודשים

במקרה של  Transactionהחברה תהיה זכאית לרכוש תקופת גילוי
מוארכת בת עד  7שנים לאחר תום תקופת הביטוח השוטפת
(תקופת  )Run Offוהמבטח יהיה מחויב להציע למבוטח תנאים
סבירים.

7.3

כיסוי הוצאות משפטיות כולל גם הוצאות משפטיות בהליך פלילי בו הורשע
המבוטח בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית כמוגדר בסעיף (260א)(.)2

7.4

כיסוי ל( Employment Practice Claims -אפליה על רקע דת ,מין ,גזע ,מוצא ,לאום,
מום ,מחלה) כולל כיסוי הוצאות משפטיות במקרה של תביעות בגין הטרדה מינית,
אולם הפוליסה לא תכסה כל הליך או הוצאה בגין הטרדה מינית אם ההליכים
המשפטיים נגד נושא המשרה הסתיימו בפשרה ,או בפסק דין או בהחלטה שיפוטית
סופית אחרת נגד נושא המשרה או בהודאה של נושא המשרה כי אכן ביצע מעשה
הטרדה מינית ,או במקרה בו נושא המשרה ו/או בעל הפוליסה לא נקט את כל
הצעדים שעליו לנקוט בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח 1998 -

7.5

כיסוי לתביעות המוגשות על ידי ונגד נושא משרה בחברה ו/או לתביעות נושא משרה
אחד כנגד נושא משרה אחר גם בנסיבות הבאות:
7.5.1

תביעות נגזרות.

7.5.2

תביעות בדרך של הודעת צד שלישי.

7.5.3

תביעות של מפרק ו/או כונס נכסים ו/או מנהל מיוחד ו/או נאמן
שמונו על ידי בית משפט ו/או על ידי רשות המוסכמת לכך על פי
דין.

7.6

מבלי לגרוע מכלליות שם המבוטח ,בשם המבוטח יכללו גם חברות בת ו/או חברות
בת (כהגדרה בחוק ניירות ערך) וחברות מסונפות ו/או וחברות מסונפות (אשר אחוזי
האחזקה בהן עולים על  15%ופחותות מ ,)50% -ובלבד שאחריות נושאי המשרה
בחברות ו/או בחברות המסונפות תבוטח על פי Outside Directorship Extension

7.7

בביטוח יכללו חברות ו/או חברות בנות חדשות של החברה שהיקף נכסיהן אינו
עולה על  25%מהיקף נכסי המבוטח.

7.8

ככול וקיים חריג אחריות מקצועית בפוליסה אזי החריג יוגבל לאחריות מקצועית
תמורת תשלום בלבד ,ויכסה גם אחריות הנובעת מכשל בניהול ו/או פיקוח על
הפעילות האמורה.

7.9

בחריג טרור לא תוטל חובת ההוכחה כי האירוע אינו טרור על המבוטח ,אלא
הוכחת טרור תהיה על פי אישור משטרת ישראל ו/או משרד הביטחון בלבד.

7.10

ביטול כל חריג ,אם קיים ,בגין תביעות הוצאת דיבה ולשון הרע.

7.11

המבטחת תעמיד למבוטח ו/או לחברה ,לפי העניין ,מקדמות אשר יאפשרו למבוטח
לנהל את הגנתו ו/או לקבל יעוץ משפטי הנדרש לו במקרה של אירוע מכוסה ו/או
התקיימות נסיבות העלולות לגרום לתביעה נגד המבוטח.

מי ציונה -מכרז ביטוחים  -18_2017טיוטא doc.3
( )cכל הזכויות שמורות לעו"ד יגאל שגיא

52

מי ציונה בע"מ

מכרז פומבי 12/2017

7.12

מינוי עורכי דין יעשה בהסכמת הנתבעים .במקרה של חשש לניגוד עניינים ו/או
קיום אינטרסים שונים לדירקטורים ונושא משרה שונים ,ימונה עורך דין נפרד לכל
נושא משרה נתבע גם אם עילת התביעה היא משותפת או זהה.

7.13

ניהול הליך ההגנה – במקרה שהמבטח והמבוטח לא יסכימו לגבי זהות עורך הדין
אשר ימונה להגן על המבוטח אזי ראש לשכת עו"ד יחליט על זהות עורך הדין אשר
ייצג את המבוטח.

7.14

 Severabilityשל מעשים ו/או מחדלים ו/או אי קיום תנאי הפוליסה על ידי נושאי
המשרה לא תהווה פגיעה בזכויותיהם של נושאי המשרה האחרים המבוטחים
בפוליסה.

7.15

במקרה בו נתבעת החברה ונושא משרה בה על בסיס אותה עילת תביעה ,והייצוג
הוא משותף ,הקצאת הוצאות ההגנה בין החברה לבין נושאי המשרה תיעשה על פי
העניין אך מוסכם ,כי החלק המיוחס להגנה על החברה לא יעלה על .25%

7.16

ככול והפוליסה כוללת השתתפות עצמית והחברה מסרבת לשפות את נושאי
המשרה בסכומי ההשתתפות העצמית ,יהיו נושאי המשרה פטורים מחובת תשלום
ההשתתפות העצמית וזכות התביעה כנגד החברה להחזר סכומים אלה תעבור
למבטח .

7.17

כיסוי לתביעות בגין זיהום תאונתי -הפוליסה תורחב לכסות חבות כאמור והוצאות
משפט בקשר עם תביעות כאמור עד סך של  10%מגבול האחריות הכולל בפוליסה
לכל מקרה ביטוח ו 20%לתקופת הביטוח.

7.18

הפוליסה מכסה תביעות על פי כל עילות התביעה על פי החוק כנגד נושאי המשרה,
שהחברה רשאית לבטחן על פי דין ועל פי תקנון ההתאגדות של החברה.

7.19

הפעלת חריגים בפוליסה תהיה מותנית בכך שניתן פסק דין סופי של בית משפט
מוסמך בו נקבעה מסכת עובדתית שמשמעה קיום אחד החריגים או יותר ,או
שהמבוטח הודה בכתב בקיום מסכת עובדתית כאמור .עד לקביעה או הודאה
כאמור לא ישללו מנושא המשרה המבוטח זכויותיו על פי הפוליסה .נקבעה מסכת
עובדתית כאמור ,יחזיר נושא המשרה למבטח כספי מקדמות שקיבל מכוח
הפוליסה.

7.20

הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות בגין יחסי ציבור בעת משבר RISK -
 MANAGEMENT EXTENSIONעל סך  ₪ 400,000לכל תביעה ובסך הכל לכל

7.21

הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות כספיות לניהול סיכונים CRISIS -
 COMMUNICATIONבקשר עם סיבות העלולות להביא להגשת תביעה נגד נושאי
המשרה ,עד לסך  ₪ 400,000לכל תביעה ובסך הכל לכל התביעות בתקופת ביטוח
שנתית.

7.22

חברת הביטוח מוותרת על תביעות תחלוף כנגד נושאי משרה אחרים בחברה ו/או
עובדים אחרים בחברה ,למעט כלפי מי שפעל בכוונת זדון.

7.23

הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות משפטיות שהוציא נושא המשרה המבוטח להכנה
לקראת ו/או בקשר עם הליכי חקירה פלילית ,ו/או הליכי חקירה משטרתית ,ו/או
הליכי שימוע ו/או עסקות-טיעון ו/או הליכים פליליים שהופסקו לפני שהגיעו
לסיומם ,גם אם בסופו של ההליך האמור לא ינקטו נגדו הליכים פליליים
שהסתיימו בפסק דין עד לסך  ₪ 1,000,000לכל תביעה ובסך הכל לכל התביעות
בתקופת ביטוח שנתית

7.24

ביטול כל חריג ,אם קיים בגין תביעות פטנט וקניין רוחני.

7.25

ללא חריג אי השגת ביטוח הולם .Failure to maintain Insurance Exclusion -

התביעות בתקופת ביטוח שנתית.
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7.26

ללא חריג בעלי מניות.

7.27

הפוליסה מורחבת לכלול כיסוי כיסוי לדירקטורים חיצוניים בחברות המוחזקות
ע"י תאגיד האם בפחות מ.50%-

7.28

הפוליסה מורחבת לכלול כיסוי אוטומאטי לדירקטורים נושאי משרה פורשים Run
 off for Retired Directorsל 84-חודש גם אם הפוליסה איננה ממשיכה להיות

בתוקף.
7.29

הפוליסה מורחבת לכלול כיסוי אוטומאטי לדירקטורים חיצוניים פורשים Run off
 for External Directorsל 365-ימים.

7.30

למען הסר ספק ,הפוליסה מכסה תביעות כנגד נושאי משרה שכיהנו ,מכהנים או
יכהנו בתקופת הביטוח ובתקופה הרטרואקטיבית המצוינת ברשימה.

7.31

הפוליסה מכסה אחריות נושאי משרה שהינם ישויות משפטיות ואינם בני אנוש וכן
את נציגיהם המשתתפים בפועל בפעילויות החברה.

7.32

תביעה כוללת הודעה על נסיבות העלולות לגרום להגשת תביעה.

7.33

לעניין פוליסה זאת תחשב "ידיעה" על תביעה ו/או נסיבות העלולות להביא להגשת
תביעה על פי הפוליסה כידיעתו של אחד מאלה:
–
–
–
–

ידיעתו של מנכ"ל או יו"ר הדירקטוריון של המבוטח/בעל הפוליסה
ידיעתו של היועץ המשפטי ו/או מבקר הפנים של המבוטח/בעל הפוליסה
ידיעתו של נושא משרה ,לגבי תביעה או נסיבות המתייחסות אליו בלבד.
ידיעתו של הממונה על נושאי הביטוח של המבוטח/בעל הפוליסה.

7.34

פוליסה זאת לא תהיה ניתנת לביטול על ידי המבטח במהלך תקופת הביטוח ,אלא
כתוצאה מאי תשלום דמי הביטוח עד מועד הביטול או מרמה .הודעה על ביטול
הביטוח בנסיבות אלו תימסר למבוטח ולנושאי המשרה במכתב רשום  60יום לפני
מועד הביטול המבוקש.

7.35

הפוליסה מורחבת לכלול כיסוי לפעולות נושאי המשרה מטעם החברה בארגונים
אחרים (חברות ,חברות ,רשויות וכיוצב'(.

7.36

 Associated companyיחול גם על חברות  /חברות המוחזקות בין  1%ל . 50%

7.37

הפוליסה מורחבת לכלול כיסוי לתביעות נגד נושאי משרה בגין אחריות הנובעת
מסעיף 249א( )2לפקודת העיריות ומקבילותיו לגבי רשויות מקומיות אחרות.

7.38

הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות משפטיות לאור זכות המבוטח לבחור בעו"ד
שייצג אותו בהליכים עונשים עד לסכום השווה לפי  20משכר הטרחה על פי תקנות
הסנגוריה הציבורית (שכר טרחה לסנגורים ציבוריים) שיהיו בתוקף מעת לעת לגבי
אותו הליך.

7.39

הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות משפטיות להגנה מפני הפעלת סנקציות פליליות
והטלת קנסות על נושא משרה עלפי חוק תאגידי מים וביוב התשס"א .2001

7.40

הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות משפטיות להגנה מפני הטלת עיצומים כספיים
על נושא משרה עלפי חוק תאגידי מים וביוב התשס"א  ,2001כולל הוצאות
משפטיות הכרוכות בהגשת ערעור לבית משפט מוסמך על דרישה לתשלום עיצום
כספי.

7.41

הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות משפטיות בקשר עם התנגדות או ערעור על צווים
של הממונה על התאגידים לתיקון פגמים בניהול התאגיד.
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7.42

הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות משפטיות ו/או התייעצות עם עו"ד בעבור נושא
משרה מבוטח שהוצאו על ידו למטרה בלעדית של הגנה על מעמדו ועל תנאי עבודתו
בחברה ,עד סך  ₪ 80,000למקרה וסך  ₪ 200,000לכל התביעות בשנת הביטוח.

7.43

הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות משפטיות להגנה מפני עתירות המוגשות לבית דין
גבוה לצדק (בג"צ) ו/או לבתי משפט מינהליים ,בהן נכלל נושא המשרה כמשיב או
שאליהן ביקש להצטרף כמשיב ו/או אשר העלולות לגרום לפגיעה במעמדו ,בתנאי
עבודתו ו/או בשמו הטוב ,עד סך  ₪ 80,000למקרה וסך  ₪ 200,000לכל התביעות
בשנת הביטוח למקרה .אם בעתירה יכללו מספר נושאי משרה מבוטחים ,יוגבל
הכיסוי הכולל למקרה לסך . ₪ 200,000

7.44

הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות התייעצות משפטית בקשר עם תגובות לטיוטות
של דוחו"ת מבקר המדינה העלולים להשפיע על מעמדו של נושא המשרה בחברה
ו/או על המשך תפקידו ו/או עלולים להביא להגשת תביעות פליליות ו/או אזרחיות
נגדו ,עד סך  ₪ 80,000למקרה ,ולא יותר מאשר  ₪ 200,000לכל מספר מבוטחים
בקשר עם דו"ח שנתי אחד.
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מפרט לביטוח כלי רכב

ביטוח רכב  -תנאים כלליים
.1

דרישת מיגון  -דרישת המיגון תתבסס על המיגון הקיים ברכב כיום ,דרישת המיגון ברכב
חדש תתואם עם המבוטח.
בכל מקרה לא יקבעו דרישות מיגון באופן חד צדדי על ידי המבטח ,ללא תיאום מוקדם עם
המבוטח .משהוסכמו דרישות המיגון יוקצה למבוטח זמן מתאים לביצוע המיגון ,אשר בכל
מקרה לא יפחת מ  60יום.

.2

המבטח ימנה מספר מוסכי הסדר  ,אשר יפעלו באזור המרכז  ,ואשר יתנו פתרון מלא לכל
אירוע ביטוחי .שמאות הרכב הנפגע על ידי השמאי תתואם עם המבוטח.

.3

המבטח ידרש לספק שירותי טיפול בתביעות ,ברמה גבוהה וזמינה לרבות טיפול בתביעות
רכוש כנגד צד ג' ,בביטוחי הרכב.

.4

באירוע בו יהיו מעורבים יותר מכלי רכב אחד של המבוטח תגבה השתתפות עצמית פעם
אחת בלבד.

.5

תנאי גיל ותק ונהג צעיר

.6

5.1

הביטוח מתייחס לכל נהג למעט נהג צעיר ו/או חסר ותק בנהיגה (למעט במקום בו
צויין במפורש קיומו של כיסוי לגבי נהג צעיר חסר ותק בנהיגה).

5.2

"נהג צעיר ו/או חסר ותק בנהיגה" יוגדר כנהג עד גיל  ,21ו/או נהג המחזיק ברשיון
נהיגה בר תוקף תקופה קצרה משנה.

כללי
6.1

תחום טריטוריאלי :מדינת ישראל ,שטחי יהודה ושומרון ,שטחי האוטונומיה
והשטחים הנמצאים בשליטת צה"ל.

6.2

התנאים המוצעים יחולו גם על כלי הרכב שירכשו ו/או יצטרפו במהלך תקופת
הביטוח.
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ביטוח רכב  -מפרט
.1

רכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון  -פרטי הביטוח המבוקש (ביטוח חובה  +ביטוח מקיף)
1.1

בטוח חובה .על פי פקודת רכב מנועי (נוסח חדש) התש"ל – . 1970

1.2

ביטוח צד ג'  -רכוש.

1.3

1.2.1

תנאי כיסוי – לפי פוליסת תקנית לרכב עד  3.5טון.

1.2.2

גבול אחריות שלא יפחת מ  600,000 -ש"ח.

1.2.3

השתתפות עצמית  -לא תעלה על  1,000ש"ח.

ביטוח מקיף (כולל ביטוח צד ג' הנ"ל)  -לפי פוליסה תקנית של כלי רכב עד 3.5
טון.
וכולל את ההרחבות ותנאי הכיסוי הבאים ,ללא תוספת מחיר -:
1.3.1

ביטוח רדיו ומכשירים חשמליים עד סך  1,100ש"ח ,בהשתתפות עצמית של
עד  100ש"ח.

1.3.2

ביטוח הוצאות הגנה משפטית עד סך  25,000ש"ח למקרה.

1.3.3

ביטוח רכב חילופי גרירה ושרותי דרך.

1.3.4

ביטוח על בסיס ערך רכישה של כלי רכב חדש מאותו סוג ודגם ,לכלי רכב
שגילם אינו עולה על  12חודש.

1.3.5

נזק מוחלט (  )TOTAL LOSSיחשב כנזק העולה על  50%מערך הרכב ביום
הנזק.

1.3.6

כינון ערך הפוליסה באופן אוטמטי לאחר הנזק ,ללא תוספת מחיר למעט
באובדן מוחלט.

1.3.7

ביטוח שמשות על בסיס חילוף ( ה.ע עד  80ש"ח).

1.3.8

הכיסוי הבטוחי יכלול כיסוי למזגן אויר שברכב ולכל התוספת והאביזרים
הצמודים אליו אשר הותקנו על ידי היצרן ו/או ספק הרכב (להלן -
"אביזרים סטנדרטיים") אביזרים נוספים שאינם סטנדרטיים יכוסו עד
לסך  4,000ש"ח ללא תוספת מחיר .הרחבה זאת איננה מתיחסת למערכות
שמע כגון רדיו טייפ ,רדיו דיסק ,ומחליפי דיסקים ,אשר יבוטחו כאמור
בסעיף  1.3.3לעיל.

1.3.9

תשלום תגמולי ביטוח בגין גניבת רכב תוך  30יום מיום הגניבה ,למען הסר
ספק הנזק יחושב על פי ערכו של הרכב ביום הגניבה.

 1.3.10השתתפות עצמית בגין נזקי ירידת ערך ,תהיה .1.5%
 1.3.11השתתפות העצמית במקרה של נזק לרכב ,תקבע על פי ההשתתפות החלה
על הנוהג בפועל.
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 1.3.12השתתפות עצמית  -לא תעלה על  1,500ש"ח בנזק עצמי ,במוסכי הסדר
תנתן הנחה בשיעור של  50%מסכום ההשתתפות העצמית.
 1.3.13השתתפות עצמית נהג צעיר או חסר ותק  -תוספת  50%להשתתפות
העצמית הרגילה.
 1.3.14הכיסוי הבטוחי יכלול כיסוי לכל נהג למעט נהג צעיר ,כהגדרתו בסעיף 5.2
 1.3.15כיסוי פרעות שביתות מהומות אזרחיות ונזק בזדון.
 1.3.16הרחבה לכיסוי כנגד סיכוני רעידת אדמה.
 1.3.17אם נגרם מקרה הביטוח בזדון מצד "הנהג" לא יהיה פטור המבטח מחבותו
כלפי המבוטח ,ובתנאי שמקרה הביטוח לא נגרם בזדון של המבוטח.
 1.3.18הביטוח מורחב לכסות אובדן או נזק שנגרמו ע"י התנגשות בין גורר לנגרר.
וכן נזק לכלי רכב במהלך היותם גוררים או נגררים על ידי רכב אחר של
המבוטח שלא למטרות מסחריות.
בנזק בו מעורבים גורר ונגרר ו/או בנזק בו מעורבים שני כלי רכב או יותר
של המבוטח ותגבה השתתפות עצמית אחת בלבד.
 1.3.19מוסכם כי כלי רכב של המבוטח יחשבו "כצד שלישי" האחד כלפי האחר,
לרבות כל רכוש ו/או נכס ו/או בנין שבבעלות המבוטח או למבוטח יש חזקה
עליו או ענין בו.
 1.3.20כיסוי נזקים לחפצים אישיים בכלי הרכב ,עד סך  450ש"ח לפריט בודד ועד
סה"כ  1,000ש"ח למקרה ביטוח וסה"כ לתקופת הביטוח.
לא כולל כסף ,המחאות ,תכשיטים ומצלמות .השתתפות עצמית לחפצים
אישיים  100ש"ח למקרה ביטוח.
 1.3.21כיסוי בגין נזק לצמיגי הרכב ,כתוצאה מאירוע המכוסה בפוליסה ,גם אם
לא נגרם נזק לחלק אחר של הרכב ,אך למעט ,תקר ובלאי.

רשימת כלי הרכב
מספר רישוי

יצרן/סוג רכב

שנת יצור

קוד דגם

94-057-13

איסוזו D-MAX

2013

1127287

89-271-78

סיטרואן ברלינגו

2012

1817060

71-534-69

טנדר איסוזו

2009

1127290

22-918-33

רנו קונגו

2015

928113

57-133-63

יונדאי גטס

2008

481223

98-267-11

קיה ריו

2014

885052

פרמיה לתשלום בש"ח
חובה
מקיף

_______

סה"כ
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נגררים  -פרטי הביטוח המבוקש [(ביטוח חובה  +וצד ג' (רכוש)]
על פי פקודת רכב מנועי (נוסח חדש) התש"ל – . 1970

2.1

ביטוח חובה.

2.2

ביטוח צד ג' רכוש,
2.2.1

תנאי כיסוי – לפי פוליסה תקנית לרכב עד  3.5טון.

2.2.2

הרחבה לנזקי גוף שאינם מכוסים בביטוח חובה
ביטוח צד ג' יורחב לכסות חבות שהמבוטח יהא חייב בה על פי פקודת
הנזיקין ,אשר אינה מכוסה בביטוח רכב חובה ,בגין נזקי גוף שנגרמו לצד
שלישי ע"י הגרורים המבוטחים.

2.3

גבולות אחריות שלא יפחתו מ  600,000 -ש"ח.

2.4

השתתפות עצמית -

ש"ח.

2.5

ביטוח הוצאות הגנה משפטית עד סך  25,000ש"ח למקרה.

2.6

כיסוי אחריות בגין מתקנים מיוחדים לרבות משאבות מים בהתאם לרשימת
הגרורים.

2.7

פגיעת כלי רכב מבוטח של המבוטח בכלי רכב מבוטח אחר של המבוטח תחשב
כפגיעה ברכב של צד ג' והנזקים שיגרמו לרכב הנפגע יהיו מכוסים.

1,000

רשימת הגרורים
מספר רישוי

יצרן/סוג רכב

שנת יצור

99-451-61

גרור מיכל מים

2008

99-949-74

גרור פתוח

2013

76-744-13

גרור מיכלית מים לטרקטור

2013

96-580-61

גרור מיכל מים

2008

98-125-71

גרור פתוח

2011

98-309-69

גרור פתוח

2010

54-987-72

גרור מיכל מים

2010

28-363-76

גרור

2011

28-362-76

גרור

2011

28-346-76

גרור

2011

54-986-72

גרור מיכל מים

2010

94-474-76

גרור עבודה מיוחד

2015

פרמיה לתשלום בש"ח
חובה
צד ג'

_____

סה"כ
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הצעת פרמיות  -ריכוז
מקיף ₪
רכב פרטי עד  3.5טון -

צד ג' ₪

חובה ₪

סה"כ₪

-------

ביטוח חובה  +ביטוח מקיף
.1

גרורים -

-------

ביטוח חובה  +צד ג' (רכוש)

סה"כ

סה"כ פרמיה לפרק ביטוח הרכבים והגרורים
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נספח ב
תצהיר
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011
אני הח"מ ________________ מרח' _________________ ת.ז_________________ .
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה
כן ,מצהיר כלהלן:
.1

אני נציג ___________________ (להלן" :המשתתף") ,אני מכהן כ________________
במשתתף ,ואני מוסמך להצהיר מטעם המשתתף ,את המפורט להלן.

.2

עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,המשתתף ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב(א)
לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים")) לא
הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א( 1991-להלן" :חוק עובדים זרים") או לפי חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז( 1987-להלן" :חוק שכר מינימום").

.3

לחילופין ,עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,המשתתף ובעל זיקה אליו (כהגדרתו
בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים) הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות
לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום ,אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה.

.4

כמו כן אני מצהיר ,כי הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח-
( 1998להלן – "חוק שוויון זכויות") ,בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות ,לא חלות על
המשתתף .לחילופין ,ככל שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף – הרי
שהנני מצהיר כי הוא מקיים אותן ,בין היתר כמפורט להלן:
 אם המשתתף מעסיק  100עובדים לפחות ,המשתתף מתחייב לפנות למנהל הכללי של
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9
לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;


אם המשתתף התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים כאמור לעיל ,ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור
לעיל ,המשתתף מצהיר בזאת ,כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו
לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן;



המשתתף מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף זה למנהל הכללי של
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות ,ככל
שתהיה.

.5

לא יועסקו על ידי החברה ,לצורך ביצוע העבודות נשוא פנייה זו ,עובדים זרים ,למעט מומחי
חוץ ,וזאת בין במישרין ובין בעקיפין ,בין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלן כוח אדם,
קבלן משנה או כל גורם אחר עמו אתקשר.

.6

ידוע לי ,כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה
בתנאי הסכם ההתקשרות ,ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.

.7

בתצהיר זה:
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7.1

עובדים זרים :עובדים זרים ,למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה,
שומרון וחבל עזה ,שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד
בישראל ,ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו
(הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה) ,תשנ"ה.1994-

7.2

מומחה חוץ :תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:
 7.2.1הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם ,כדי
לתת שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות
ייחודית.
 7.2.2שוהה בישראל כדין.
 7.2.3בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.
 7.2.4בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה נופלת
מפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר ,כמפורסם באתר הלשכה
לסטטיסטיקה.
_________________________
חתימה

אישור עו"ד

הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני ,עו"ד ______________ ,במשרדי שברח'
_____________________ מר ______________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז.
_________________/המוכר לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.
עו"ד ____________________
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נספח ג
נוסח ערבות בנקאית להצעה בהתאם לתנאי המכרז
לכבוד
מי-ציונה בע"מ
רח' האירוסים 53
נס ציונה
ג.א.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מספר

.

על פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ______________ (להלן:
"המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ( ₪ 30,000במילים :שלושים אלף
ש"ח ) ,זאת בקשר עם השתתפותם במכרז לעריכת ביטוחי התאגיד ,מכרז מס'  ,12/2017ולהבטחת
ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז ,כולל ,בין השאר ,חוזה ההתקשרות במסגרתו.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  14ימים מיום קבלת דרישתכם
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  29.03.2018ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  29.03.2018לא תענה.
 29.03.2018ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
לאחר יום
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
בכבוד רב,
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נספח ד

כתב התחייבות לשמירה על הסודיות
*

יש להגיש במעמד חתימת החוזה ולצרף כנספח לחוזה (מסמך ב') כתב הצהרת סודיות
נפרד בהתאמה לנוסח זה חתום על ידי כל אחד מהעובדים אשר יועסקו בביצוע העבודות
והשירותים נשוא מכרז זה

הנדון :התחייבות לשמירת סודיות לספק חיצוני של תאגיד מי ציונה בע"מ
(להלן":התאגיד")
אנו הח"מ להלן ("המתחייבת") מצהירים ומתחייבים בזאת כדלקמן:
.1לשמור בסודיות מוחלטת ומלאה ולא לגלות לכל אדם ו /או תאגיד ו /או גוף כלשהו ,זולת עובדי
המתחייבת ו/או קבלני משנה שלה ועובדיהם הנוטלים חלק באספקת השירותים לתאגיד בהתאם
לתנאי ההתקשרות שבין התאגיד והמתחייבת ("המטרה")"( ,עובדים מורשים") ,וגם בזאת במידה
הנדרשת לצורך קיום המטרה ,בלבד  -כל מידע ,רישום ,תוכנית ,תוכניות מחשב ,מפרט ,מסמך,
שרטוטים ,דיאגרמות ,רעיונות ,חוזה ,דו"ח ,טבלאות ,נתון עיוני ,מדעי ,מעשי ,מתכון ,נתונים
כספיים ,עסקיים ,מסחריים ,ארגוניים ,מחזורי מכירות ,תכניות עסקיות ,מידע הקשור בלקוחות
התאגיד ,ספקים ושותפים עסקיים ,תחומי פעילות ו/או כל מידע אחר ,בין אם נחשף/נמסר בכתב
ובין אם בעל פה ,ובים אם בכל אמצעי אחר ,שהובאו לידיעת ה"מתחייבת" במישרין ו/או בעקיפין
ו/או שנמסרו ל"מתחייבת" מתוקף תפקידה לגבי התאגיד ו/או בקשר עם ו/או כתוצאה מן ו/או
במהלך ההתקשרות/הקשר העסקי עם התאגיד .כל הנ"ל יחד וכל אחד לחוד יקרא להלן" :מידע".
"מידע" לא כולל ) 1 :מידע אשר יוכח לגביו על ידי הספק ,באמצעות מסמך בכתב ,כי היה בחזקתו
של הספק קודם לגילויו ו/או חשיפתו ו/או קבלתו תוך כדי ו/או עקב ו/או במהלך ההתקשרות עם
התאגיד ,ללא חובת שמירה על סודיות ולא עקב הפרת חובת סודיות )2 .מידע אשר הינו נחלת
הכלל שלא עקב הפרת חובת שמירה על סודיות )3 .ידע כללי  -גנרי שייווצר על ידי הספק במסגרת
ההתקשרות עם התאגיד ואינו קשור ו/או מבוסס על ו/או מכיל נתונים ו/או מידע הקשורים
לתאגיד ו/או מערכות המים והביוב של התאגיד ו/או שנמסרו על ידי התאגיד או מי מטעמו ו/או
אשר נחשפו תוך כדי ו/או עקב ו/או במהלך ההתקשרות עם התאגיד.
".2המתחייבת" מתחייבת לגבי המידע כדלקמן:
א .לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא לאפשר לאחרים לבצע במידע או בחלק ממנו,
שימוש כלשהו לרבות מבלי להגביל :שכפול ,העתקה ,צילום ,תדפיס וכל צורת העתקה אחרת
אלא לצורך ביצוע וקיום המטרה בלבד.
ב .לא למסור ו/או לחשוף מידע לכל צד שלישי ,ולא לבצע כל שימוש במידע ,אלא רק בהתאם
לנדרש לצורך ביצוע וקיום המטרה ,בלבד.
ג .לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי
אחר ו/או עשיית שימוש שאינו מותר בו.
ד .להגביל את הגישה למידע אך ורק לעובדים מורשים.
ה .לנקוט בכל האמצעים להבטיח את שמירת סודיות המידע ,אשר בכל מקרה לא יפחתו
מהאמצעים בהם נוקטת המתחייבת לשמירה על המידע הסודי והרגיש ביותר שלה.
ו .להודיע באופן מיידי לתאגיד ,בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו ו/או חשש לשימוש שאינו
מותר במידע.
ז .לא לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע להתקשרות עם התאגיד ו/או לתאגיד ו/או למידע
אלא באישור מראש ובכתב מאת הנהלת התאגיד.
ח .לא לפתח ולא לייצר באופן כלשהו תכנת מחשב או סקרים או כל תוצר ו/או פיתוח אחר,
("תוצר") ,על בסיס או על סמך המידע .מבלי לגרוע מהתחייבותי זו ,בכל מקרה ,לא תהיינה לי
כל זכויות בתוצר ,והן תהיינה נתונות לתאגיד בלבד.
ט .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר כי במקרה בו תוטל על המתחייבת חובה על פי דין לחשוף
מידע ,חשיפתו בתנאים אלה לא תחשב הפרת התחייבותה במסמך זה ,ובלבד שתודיע על כך
לתאגיד ,בכתב ומראש ,מיד עם היוודע חובת הגילוי כאמור ובטרם ביצוע הגילוי ,ובכל מקרה
לא יבוצע גילוי אלא באופן ,במידה ובהיקף המתחייב על פי הדין בלבד.
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.3ידוע וברור למתחייבת כי התחייבויותיה כאמור במסמך זה מהוות תנאי לחשיפה/מסירת המידע
על ידי התאגיד ,וכי חשיפה/מסירה זו נעשית לצורך קיום המטרה ,בלבד.
.4ההתחייבות לשמירת הסודיות לגבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום ההתקשרות ו/או היחסים
העסקיים בין הצדדים ,מכל סיבה שהיא.
.5על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו ,וכל האמור לגבי מידע יחול גם על עותקיה.
.6ברור למתחייבת כי התאגיד אינו מחויב לכנות או לסמן מידע כלשהו כ"סודי" ,על מנת שתהא
המתחייבת מחויבת בשמירה על סודיות לגביו כאמור במסמך זה.
.7המידע הינו קניינו הבלעדי של התאגיד .ה"מתחייבת" תחזיר ותמסור ,עם סיום ההתקשרות עם
התאגיד  ,או בכל עת לפי דרישת התאגיד  -לפי המוקדם  -כל מסמך ,נתון או מאגר מידע הנוגע
למידע או להתקשרות עם התאגיד ו/או לתאגיד.
" .8המתחייבת" תעשה כל הדרוש להבטיח קיום ההתחייבות הנ"ל על ידי העובדים המורשים,
ובכלל זה מבלי להגביל ,תחתימם על התחייבות לשמירה על סודיות במתכונת מסמך זה .על הספק
יהא להמציא התחייבויות לשמירת סודיות כלפי התאגיד ,מאת קבלני המשנה ועובדיהם (בנוסף
לעובדי הספק) המעורבים בביצוע העבודות .מובהר כי אין באמור כדי לגרוע/לשנות מההוראות
והתנאים במסמכי המכרז לגבי העסקת קבלני משנה על ידי הספק.
.9ידוע למתחייבת כי התאגיד מחויב על פי דין בשמירת סודיות לגבי מידע ונתונים שונים הנמצאים
בשליטת התאגיד ו/או בחזקתו ו/או המופקים על ידו .כמו כן ,ידוע לי כי התאגיד מחויב בשמירת
סודיות כלפי צדדים שלישיים מכח הסכמים שונים.
 .11ידוע ל"מתחייבת" כי חתימתה על מסמך התחייבות זה הינה תנאי להתקשרות התאגיד עימה,
וכי הפרת ההתחייבות לשמירת סודיות ,תגרום לתאגיד נזקים כבדים וה"מתחייבת" תחויב
בפיצויי התאגיד בגינם .מבלי לגרוע מהאמור ,מוסכם כי במקרה של חשש להפרה כאמור על ידי
המתחייבת ,יהא זכאי התאגיד להוצאת צו מניעה נגד המתחייבת וזאת ללא צורך בהוכחת נזק.
 .11הריני מצהיר/ה ומאשר/ת כי נכון למועד חתימתי על כתב התחייבות זה לא הפרתי איזו
מההתחייבויות המפורטות במסמך זה.
 .12על התחייבות זו חתומים מורשי חתימה של המתחייבת ומצורף רשימת העובדים המורשים של
המתחייבת.

ולראיה באנו על החתום בתאריך_______________________:
"המתחייבת" :שם_______________ :
החתימה___________________:

באמצעות מורשי

חתימה +חותמת___________________:

נספח התחייבות לשמירת סודיות לספק חיצוני
רשימת העובדים המורשים מטעם החברה המתחייבת.

שם העובד

תעודת זהות
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