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מכרז פומבי מס' 01/16
מסמך א' -הזמנה להציע הצעות
לעריכת ביטוחים
 .1כללי
מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ (להלן" :התאגיד") מבקש בזאת לקבל הצעות לעריכת ביטוחי התאגיד
לתקופה שמיום  1/4/16ועד ליום ( 31/3/17להלן" :תקופת הביטוח") או לכל מועד נדחה אחר בהתאם
להוראות כל דין ומסמכי המכרז.
 .2תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד בתנאים המצטברים שלהלן:
.2.1

חברות ביטוח המורשות כחוק לעסוק בביטוח כללי המחזיקות ברישיון כדין לעסוק בביטוח כאמור
מהמפקח על הביטוח במשרד האוצר או סוכני ביטוח (בשם חברות ביטוח העומדות בתנאים
דלעיל) ,אשר בידם רישיון לסוכן מורשה בענף הביטוח הכללי.
על סוכן הביטוח לצרף העתק רישיון לסוכן מורשה כמבוקש.

.2.2

על סוכן הביטוח המציע בשם חברת הביטוח להיות בעל מחזור הכנסות שנתי בשנת  2014או 2015
של  ₪ 1,000,000לפחות.
יש לצרף אישור רו"ח על דבר המחזור כאמור.
הסוכן רשאי להגיש הצעה אחת בשם מבטח אחד ובמידה ותהיה חריגה מכך ,תפסלנה הצעותיו
של המציע

.2.3

רכש את מסמכי המכרז בסך של  ₪ 500בתוספת מע"מ.
יש להציג קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

 .3תנאים כלליים להזמנה לקבלת הצעות
.3.1

התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול כל הצעה שאיננה כוללת את כל הכיסויים (פוליסות)
המפורטים בתנאי המכרז.

.3.2

הרשות בידי התאגיד לפסול כל הצעה הסוטה ו/או המשנה ו/או גורעת ו/או מתנאי המכרז.

.3.3

פרמיות הביטוח יחושבו שנית ע"י התאגיד או נציגיה ,עפ"י המיונים שהוגשו ע"י המציע וחישוב זה
יהיה הקובע לעניין תשלום דמי ביטוח.

 .3.4על מסמכי ההצעה להיות מוגשים באישור ובחתימת המבטחים.
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.3.5

למען הסר ספק ,הסוכן הנו שלוחו של המבטח עפ"י הוראות חוק חוזה ביטוח התשמ"א – .1981

.3.6

על המציע לפרט הצע תו בדף ריכוז פרמיות שבמפרט עפ"י סעיפי המשנה שבו ,לכל ענפי הביטוח
וכן ,לצרף חתימה על כתב הכיסוי.

.3.7

הזכות בידי התאגיד לגרוע ביטוחים ו/או להוסיף ביטוחים ,הכל עפ"י העניין וצרכי התאגיד.
במקרה כזה יחולו התעריפים ,המיונים והתנאים הכלליים לביטוחים הנוספים.

 .4אופן בחירת ההצעה הזוכה
 .4.1הליך הבחינה של ההצעות והערכתן ייעשה בשני שלבים כדלהלן:
 .4.1.1יועצי הביטוח של התאגיד יבדקו את התאמת הפוליסות המועצות לדרישות התאגיד .מובהר
כי וועדת המכרזים ו/או יועצי הביטוח יוכלו לאשר חריגות מדרישות התאגיד ובלבד
שהחריגות אינן מהותיות לדעתם של היועצים או לדעת וועדת המכרזים או במקרה שאין
מניעה לקבל את החריגה הגם שהיא מהותית במקרה שבו התקבלה הצעה יחידה.
 .4.1.2בשלב השני תבחן הצעת המחיר (הפרמיה הכוללת) המוצעת על ידי המשתתף שהצעתו
אושרה על ידי וועדת המכרזים כאמור לעיל.
 .4.2תנאים נוספים :
.4.2.1

התאגיד רשאי שלא לבחור באף אחת מן ההצעות ,בפרט אך לא רק ,כאשר בקבלת ההצעה
הזוכה תיתכן חריגה תקציבית וכן שלא לבחור בהצעה בה הוצע המחיר הנמוך ביותר ,הכל
לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט .כן רשאי התאגיד להתנות את הזכייה בתנאים ללא
חובת הנמקה וכן לבחור כזוכים חלופיים את המציעים אשר הגישו את ההצעות שדורגו
במקום השני והשלישי .ההתקשרות עם זוכה חלופי תתבצע במידה ומכל סיבה שהיא לא
תמומש ההתקשרות עם הזוכה שקדם לו.

.4.2.2

התאגיד שומר על זכותו ,בין היתר ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט:
.4.2.2.1

.4.2.2.2
.4.2.2.3

.4.2.2.4

.4.2.3

לקיים הליכי הבהרות עם חלק או עם כל המתמודדים במכרז ,במקביל או
בשלבים ,בנוגע לפרטי הצעתם ,לרבות בקשה לתוספות ,הבהרות ,וכיו"ב
להצעותיהם.
להוסיף ,לבקשת מציע או משתתפים ,מידע אשר נשמט או מידע נוסף או
מסמכים נוספים ו/או לגלות פרטים מלאים או מדויקים יותר;
לבדוק ממקורותיו או בכל דרך שיבחר ,אמיתות כל מידע שימסור מציע .מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לבוא בדין ודברים עם אישים וגופים אשר המציע
ציין ,כי הוא קשור עימם.
לשנות ו/או לתקן מסמך או מסמכים הנוגעים למכרז ולהודיע על כך
למתמודדים במכרז ,טרם בחירת הזוכה;

לאחר קביעת הזוכה ,רשאי התאגיד לבוא עימו בדברים במטרה לשפר את הצעתו.
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.4.2.4

התאגיד לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,רשאי שלא לבחור בהצעה הזולה ביותר ,או כל
הצעה שהיא ,כזוכה .התאגיד רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,לדחות את כל
ההצעות אם לא מצא מציע שהצעתו ראויה לזכות במכרז.

.4.2.5

התאגיד שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לאפשר למציע אשר לא המציא
עם הצעתו מסמך ,היתר ,אישור ,רישיון או כל מסמך אחר ,המהווה תנאי מוקדם ,להשלים
המצאתו תוך פרק זמן שיקבע ע"י התאגיד וכל עוד ההשמטה אינה מהווה פגם מהותי
בהצעה.

 .5אופן הגשת המכרז
.5.1

המציע מתחייב בזאת לבדוק את כל הפרטים ו/או הנתונים ,לרבות הפיזיים ,הדרושים להם לצורך
חישוב סכומי הביטוח ,על חשבונו ,ולא תתקבל כל טענה של תיאור מטעה או לא מדויק.

.5.2

ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז המפורטים במסמכי המכרז כשכל עמודיהם חתומים
בחתימה וחותמת המציע ,לרבות מסמכי שינויים ו/או הבהרות ,אם יהיו.

.5.3

על המציע למלא את הצעתו לדמי הביטוח הנדרשים על ידו בטבלה שבמסמך ב'.1

.5.4

התאגיד יהא רשאי לפי שיקול דעתו ,להאריך את ההתקשרות ,באותם תנאים ,לתקופות נוספות,
עד לתקופה כוללת של ( 3שלוש) שנים ,וזאת על ידי מתן הודעה בת  30ימים מראש לזוכה (הארכה
זו כפופה להסכמת המבטח ובתנאי שלא היו שינויים מהותיים בפוליסות הביטוח ו/או צרכי
התאגיד).

.5.5

המעוניינים להשתתף במכרז מתבקשים למסור את הצעתם בכתב ,בצירוף כל המסמכים הנדרשים
במעטפה סגורה ובה יהיו כלל המסמכים הבאים:
 .5.5.1כל המסמכים המפורטים בסעיף  2לעיל.
 .5.5.2סט מלא של מסמכי המכרז ,לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י התאגיד בכתב (ככל
שנשלחו) ,כשהם חתומים ע"י המציע.
 .5.5.3כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו ,1976-דהיינו:
.5.5.3.1

.5.5.3.2

אישור מפקיד שומה ,מרו"ח או מיועץ מס ,או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל
את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק
מס ערך מוסף ,התשל"ז ( 1976להלן  -חוק מע"מ) ,או שהוא פטור מלנהלם וכי
הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל
עליהם מס לפי חוק מע"מ.
תצהיר בדבר קיום דיני עבודה בנוסח מסמך א( )1המצורף להזמנה להציע
הצעות.

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל ,רשאי התאגיד מטעם זה בלבד ולפי
שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או
ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה.
התאגיד ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות למציעים בבקשה כי ישלימו מסמכים ו/או פרטים ו/או
חתימה  +חותמת____________ :
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נתונים הנדרשים לצורך הערכת ההצעות ,לרבות לצורך הערכת ניסיונו הקודם של המציע בתחום
וכן לבקש הבהרות ,בכל דרך ואמצעי כפי שימצא לנכון.
 .6מועד אחרון להגשת הצעות ושאלות הבהרה
.6.1

שאלות הבהרה תוגשנה בפקס שמספרו  03-5528583לידי הגב' סימה ג'רבי הראל ,עד ליום 1.3.16
לא יאוחר מהשעה  – 13:00על כל משתתף לוודא את הגעת הפקס והשאלות טלפונית.

.6.2

עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז רשאי התאגיד לשנות ו/או להבהיר נושאים במכרז לפי
שיקול דעתו ו/או בעקבות שאלות ההבהרה ,השינויים וההבהרות כאמור יהוו חלק בלתי נפרד
מתנאי המכרז.

.6.3

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

 .6.4הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז ,יש להפקיד במסירת אישית במעטפה סגורה
הנושאת ציון מכרז פומבי מס'  ,01/16בתיבת המכרזים של התאגיד ברח' הפלדה 12
(קומה  )2בת ים וזאת עד ליום  10.3.16בשעה  13:00בדיוק.
.6.5

משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז ,הצעה שלא תוגש עד
למועד האחרון כאמור לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.

.6.6

התאגיד רשאי להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים וזאת טרם המועד
האחרון להגשה כאמור.

 .7בעלות במסמכים
.7.1

מכרז זה הינו קניינו של התאגיד והוא נמסר רק לשם הכנת הצעה והגשתה ,ולשם כך בלבד ,ואין
להעתיקו או לצלמו בכל דרך שהיא או לעשות בו כל שימוש.

.7.2

בעצם השתתפות בהליך מכרז זה ,מתחייב כל מציע שקיבל את מסמכי המכרז לידיו ,ללא הגבלה
בזמן ,כי הוא וכל מי מטעמו ישמרו בסוד ,וכי הם לא יעבירו בכל דרך שהיא ולא ימסרו ,יפרסמו,
יגלו ,יעתיקו ,או ישתמשו שלא בהקשר לקיום חובותיהם לפי מכרז זה כל ידיעה ,מידע או מסמך
שהגיע אליהם במהלך המכרז או כל עניין הכרוך בו.

 .8הודעה על זכייה וההתקשרות


.8.1

מציע אשר קיבל הודעה על זכייתו במכרז ,ימציא לתאגיד ,בתוך  7ימים לכל היותר ,אישור כי
הביטוחים נכנסו לתוקפם ,באמצעות כתב כיסוי זמני של המבטחים

.8.2

לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  8.1לעיל ,תוך התקופה האמורה שם
ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים ,אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו
מהצעתו ,יהא רשאי התאגיד לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או
סעד נוספים העומדים לזכותו נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה .כן יהא רשאי התאגיד במקרה
זה להזמין את העבודה מכל מציע אחר ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית
התאגיד על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.

חתימה  +חותמת____________ :
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.8.3

התאגיד יתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם .

 .9שונות
כל הצעה תעמוד בתוקף  90ימים לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,התאגיד תוכל לדרוש את
הארכת תוקף ההצעה ב 30-ימים נוספים.
בכבוד רב,
מי בת ים תאגיד מים וביוב בע"מ

חתימה  +חותמת____________ :
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מסמך א()1
תצהיר

תצהיר בדבר קיום דיני עבודה
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם _______________________ (להלן – "המציע") שהוא הגוף המבקש
להתקשר עם מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ (להלן" :התאגיד") בעקבות פרסום מס' ( 01/16להלן -
"המכרז") .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .2בתצהירי זה ,משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו"-עבירה" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו ( 1976 -להלן " -החוק") ,תחת הכותרת "קיום דיני עבודה – תנאי לעסקה עם גוף
ציבורי" .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.
 .3הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק) המשתתף לא הורשע בפסק דין
חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה  -עבירה עפ"י חוק עובדים זרים התשנ"א 1991-או לפי חוק
שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987 -שנעבר לאחר יום  )31.10.02או ,לחלופין ,המשתתף או בעל זיקה אליו
(כהגדרתו בסעיף  2ב לחוק) ,הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה  -עבירה עפ"י
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר
מינימום ,התשמ"ז ,1987 -שנעבר לאחר יום  ,)31.10.02אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז,
חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .4זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
חתימת המצהיר

חתימה  +חותמת____________ :
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מסמך ב'
לכבוד
מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ
ג.א.נ,.

הנדון :מכרז פומבי מס'  - 01/16הצהרת המציע
.1
.2
.3
.4

.5

.6
.7

אנו ,הח"מ ,עיינו בקפידה בתנאים המפורטים בחוברת המכרז ,על כל חלקיו ונספחיו ,אשר מהווה חלק
בלתי נפרד מהצעתנו זו ,ואנו מסכימים בזה לכל אחד מן התנאים.
להצעתנו זו מצורפת חוברת המכרז בשלמותה ,חתומה וממולאת על ידינו על-פי תנאי המכרז ,ביחד עם
כל המסמכים המתחייבים על-פי תנאי המכרז.
אם הצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי ביום ________ ייכנסו הביטוחים לתוקפם.
ידוע והובהר לנו כי עלינו להגיש הצעה מלאה ביחס לכל אחת מהחלופות המתבקשות ע"י התאגיד
וביחס לכל רכיב שנכלל בכל אחת מהחלופות .ידוע לנו כי הצעה שלא תהיה שלמה או תכלול הסתייגויות
– עלולה להיפסל ולא תובא לדיון.
אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,והצעתנו זו עונה על כל
הדרישות שבמסמכי המכרז .ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור מן האישורים והמסמכים
הנדרשים ,וועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו .ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות
לדרוש מאיתנו להציג כל מידע ו/או מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת כשירותינו ,ניסיוננו ,מומחיותנו
וכו'.
ידוע לנו כי לא תשולם לנו כל תמורה נוספת בגין עריכת הביטוחים מעבר לסכום הנקוב על ידינו
בהצעתנו.
ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

פרטי המציע
שם המציע__________________________________ :ח.פ________________ .
מספר טלפון_______________________:
מספר פקס'_______________________:
פרטי החותם מטעם המציע
שם פרטי ________ משפחה___________ ת.ז ___________ .תפקיד ___________
תאריך_______________ :

חתימה  +חותמת _______________ :

אישור עו"ד
ח.פ( ___________________ .להלן:
אני הח"מ ______________ עו"ד של
"המשתתף") מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ___________________
בשם המשתתף ,כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות
של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את
המשתתף.
________________
תאריך
חתימה  +חותמת____________ :

_____________________
חותמת  +חתימת עוה"ד
9

מסמך ג'
ביטוחי החברה
תנאים כלליים
ומפרטי ב י ט ו ח

מי בת-ים תאגיד מים וביוב בע"מ

חתימה  +חותמת____________ :
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תוכן העניינים :
הערות

עמוד

תוכן עניינים

3-7

תנאים כלליים

8-12

טבלאות עזר להצעת הביטוח

13-23

מפרט ביטוח אש מורחב

24-31

מפרט ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

32-36

מפרט ביטוח חבות מעבידים

37-39

מפרט ביטוח חבות המוצר

40-45

מפרט ביטוח אחריות מקצועית

.
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תנאים כלליים לבטוח:
תיאור כללי

שם המבוטח

תאגיד מים וביוב ,שהוקם על פי חוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א –  ,2001המתכנן,
מקים ,מנהל ,מתפעל ,מחזיק ,משקם משדרג ומפתח את מערכות המים והביוב במרחב
המוניציפאלי של העיר בת – ים ,לרבות פיתוח ו/או ביצוע עבודות תשתיות מים וביוב,
תחזוקת ואחזקת מתקני שאיבה ,בארות מים ,קידוחים ,מערכות ותשתיות המים
והביוב ,תחזוקה וטיפול שוטף במתקנים ציבוריים הקשורים במערכת המים והביוב,
פינוי ביוב ושפכים ניגרים לרבות פינויים למכון הטיהור של השפד"ן באתר שורק,
אספקת ומכירת מים לשתיה לתעשייה ולחקלאות ,גביית אגרות והיטלים ,בעלים,
מחזיקים ,שוכרים ואחראים לרכוש קבוע ונייד מכל תיאור שהוא ,לרבות כל הפעילויות
והתהליכים והשירותים הנלווים למפורט לעיל וכן כל עיסוק אחר המותר על פי תקנון
ההתאגדות ו/או תעודת הרישום של מי בת ים תאגיד מים וביוב בע"מ והקשור ו/או נובע
מעיסוקה כאמור.
מי בת ים בע"מ ח.פ" – 514-288208 .המבוטח הראשי".
ו/או עיריית בת ים לעניין זיקתה לרכוש המבוטח ו/או לעניין אחריותה למעשי ו/או
מחדלי המבוטח הראשי.
ו/או גופים אשר למבוטח חובה חוזית או חוקית לבטחם (בטרם קרות מקרה ביטוח).
ו/או

כתובת ראשית

כל מי שנכלל ב"הגדרת המבוטח" המפורטת בנספח "תנאים כלליים לביטוח"
שלהלן.

רח' הרב הפלדה  ,12בת-ים  ,קומה ב' כתובת לדברי דואר :ת.ד  4200מיקוד .59315

תקופת הביטוח

החל מיום

תיאור העיסוק

כמתואר בתיאור כללי לעיל.

המקום המבוטח

כל מקום בשטח מדינת ישראל ובשטחים המוחזקים הנמצאים בשליטה ביטחונית של
צה"ל(להלן ":תחום המדינה") שיש למבוטח זיקה או עניין כלשהם ו/או כל מקום בו
עוסקים אנשים בשרות המבוטח ו/או בביצוע עבודה ו/או פעילות כלשהי לרבות בכל
העולם בעת שהיית עובדים ו/או נציגים של המבוטח בחו"ל ,כל הנ"ל בקשר ו/או תוך כדי
ו/או עקב פעילותו של המבוטח.

הכיסוי הביטוחי

תנאי הביטוח הינם על פי תנאי פוליסות ביט מהדורה  2013למעט אחריות
מקצועית על בסיס הפוליסה המקובלת בחברת הביטוח ,ועל פי המפרטים כפי
שיוסכם עם חברת הביטוח לרבות ,התנאים הכלליים לביטוח המפורטים להלן
ובתוספת השינויים וההרחבות כמפורט במפרטי הביטוח המצורפים לכל פוליסה
ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאי הביטוח ,אלא אם צוין במפורש נוסח פוליסה
אחר או תיקון לנספח ובהתאם למוסכם.
מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסות הבטוח תהיינה כפופות לסעיפי המפרט על-פי
ניסוחם ובהתאם להסכמות שיושגו עם חברת הבטוח.
החברה החלה פעילותה בהתאם לרישיון ההפעלה שקיבלה ביום . 17.07.2009
ונרשמה על פי חוק החברות כחברה בעירבון מוגבל ביום 25.06.09
למען הסדר התקין ,הננו לפרט כי הנהלת החברה פועלת במשרדים הממוקמים
בכתובת הראשית ,רכוש החברה מפוזר במרחב המוניציפאלי של העיר בת  -ים
ובהתאם לפעילותה ולאופי השירותים הניתנים על ידי החברה.
מובהר בזה כי החברה אינה מפעילה מכון לטיהור מי שופכין .החברה שותפה
באיגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה (שפד"ן) המתפעל בין היתר את המכון
לטיהור שפכים ,עם רשויות נוספות ,חלקה של החברה עומד על  .7.1%משווי
נכסי האיגוד ,סידורי הביטוח של המכון ,נערכים בנפרד.
החברה רוכשת את מי השתייה ממקורות וגם מחזיקה ומפעילה בארות מהם
הינה מפיקה מי שתייה לצרכיה.

.1

.2
הבהרות

.1
.2

.3

.4
סכומי הביטוח

כפי שייקבע

ועד ליום

כפי שייקבע

(שני התאריכים נכללים)

סכומי הביטוח משקפים את שוויו של הרכוש המוצע לביטוח ,נקבעו בשקלים (ללא
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הרחבת שם המבוטח

מ.ע.מ) .שוויו של הרכוש המוצע לביטוח ,הינו אומדן שנערך על ידי החברה .המתבסס על
סקר הערכת שווים של הנכסים (על בסיס ערך כינון) בעת העברתם מבעלות עיריית בת
ים לבעלותה של החברה.
בנוסף לאמור בשם המבוטח בכל הפוליסות שלהלן ,מוסכם כי שם המבוטח יורחב
לכלול כדלקמן :
ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברה או גוף הפועלים במסגרת הנ"ל
.1
ו/או גופים שלנ"ל חובה חוזית או חוקית לבטחם ו/או בעלי מניות ו/או עובדים
ו/או שותפים ו/או כל הפועלים בשמם ומטעמם של הנ"ל .במסגרת הפעילות
המבוטחת לעניין אחריות למעשי או מחדלי המבוטח הראשי.
ו/או גופים אשר למבוטח הראשי חובה חוזית או חוקית לבטחם ושהוסכם בכתב
.2
בינם לבין מי מיחידי המבוטח המפורטים ,בטרם קרות מקרה בטוח ,כי נכסיהם
יבוטחו על-פי פוליסה זו.
מנהלי ועובדי החברה בגין חבות שיש להם על פי דין כלפי צד שלישי כלשהו
.3
במסגרת עבודתם עבור החברה.
.4

מוסכם בזה כי החברה תהייה רשאית להוסיף מבוטחים ו/או לגרוע מהפוליסות
מבוטחים ובתנאי שהודעה על כך נמסרה למבטח בכתב בטרם קרות מקרה
ביטוח.
מוסכם בזה כי זכותו של המבוטח הראשי לקבלת שיפוי מאת המבטח תהא
תמיד קודמת לזכותו של כל אדם או גוף משפטי כזה ,אלא אם התחייב המבוטח
הראשי אחרת בחוזה עמו והביא את תוכנו למבטח ,בכתב.
מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת תנאי הפוליסות בתום לב על ידי מי מיחידי
המבוטח ,לא ייגרע מזכותם של שאר יחידי המבוטח לקבל פיצוי ו/או שיפוי
מהמבטח למעט כלפי מי מיחידי המבוטח אשר ידע על ביצוע ההפרה.

.7

מוסכם כי האמור לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון.

.5
.6

ויתור על זכות
התחלוף

כל הנ"ל בכפוף לזיקת הביטוח שלהם ועד כמה שאינם מבוטחים בפוליסות ספציפיות
שנערכו על ידם ו/או על ידי אחרים.
היה מי מהגופים הנכללים בשם המבוטח על פי הרשימה שלעיל ,מבוטח בפוליסה
ספציפית ,הרי שהביטוחים המפורטים במפרטי הביטוח ,לפי העניין ,יחולו מעל
הביט וחים על פי אותן פוליסות ספציפיות .תשלום תגמולי הביטוח על פי פוליסות
המבוטח הראשי יבוצע לאחר שגבולות האחריות ו/או סכומי הביטוח בפוליסות
הספציפיות ,כאמור ,מוצו במלואן.
המבטח מוותר על זכות שיבוב (תחלוף) במפורש או מכללא לאחר תשלום פיצוי ו/או
שיפוי למבוטח ו/או לצדדים שלישיים ו/או לעובדי המבוטח וזאת ביחס לגופים
הכלולים בשם המבוטח לרבות מבלי למעט :
חברי מועצת הדירקטוריון ,מנהלי ,עובדי המבוטח הראשי וכל הפועלים מטעמו
.1
וברשותו.
חברת אם ו/או בעלים ,חברות בנות ,חברות קשורות של המבוטח הראשי ו/או
.2
שלמבוטח יש עניין בהן.
כל אדם בשרותו של המבוטח ,לרבות ומבלי למעט ,עובדים וחברי הנהלה.
.3
.4

בעלים של רכוש המוחזק על ידי המבוטח בניהול ,תחזוקה ,שכירות ,חכירה,
שאילה וברשות.

.5

גופים הנמצאים עם החברה בקשרי מסחר ושרות ואשר לפי תנאי ההתקשרות לא
נית ן לחזור אליהם בתביעות שיבוב .לרבות גופים או יחידים שהחברה ויתרה על
זכותה לתבוע מהם פיצוי בכתב לפני קרות מקרה הביטוח.
מוסכם בזה כי אי קיום בתום לב של תנאי כלשהו מתנאי הפוליסות על ידי אחד
מהגופים המבוטחים בפוליסות והנכללים בשם המבוטח ,לא יפגע בזכויותיהם
של המבוטחים האחרים למעט כלפי מי מיחידי המבוטח אשר ידע על ביצוע
ההפרה.

.6
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תנאים מיוחדים

.7

מוסכם כי האמור לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון.

.1

המבטחים מצהירים כי התנאים המופיעים בפוליסות באו להרחיב ולשפר מצבו
של המבוטח .בכל מקרה בו הוראות החוק יקנו עדיפות למבוטח על פני האמור
בפוליסות ,יהיה המבוטח רשאי לאמץ הוראות חוק אלו ביחס לאותו מקרה.
למרות האמור בנוסחי הפוליסות והשינויים המצורפים במפרטים שלהלן ,הרי
שבכל נושא בו נקבעו בחוק הסדרים עדיפים על פני אלה הרשומים בפוליסות,
יחולו הוראות החוק ביחס לאותם נושאים.
מוצהר ומוסכם בזה כי הביטוחים המפורטים ,תקפים לגבי כל הפעילויות
והעיסוקים של המבוטח הנכללים בהגדרת הפעילות כפי שהוסברה למבטח.
למען הסר ספק ,היה וישנה סתירה בין מסמכי הפוליסות השונות ,תנאים
כלליים לביטוח ,מפרט הפוליסות שנערכו על ידי היועץ ,לבין מעטפת הפוליסות
ודפי הרשימה המונפקים על ידי חברת הביטוח ,או כל מסמך אחר – יפורש
הכיסוי בהתאם לנוסחי המיטיב עם המבוטח .חריגים /התניות שהוספו ע"י חב'
הביטוח בדפי הרשימה או בכל מסמך אחר ,בטלים ומבוטלים – אלא אם
הוסכמו מראש ובכתב עם המבוטח .לאחר קבלת הסכמה כאמור יתוקנו מפרטי
היועץ בהתאם.
המבטחים מצהירים כי לפני כריתת חוזה הביטוח בדקו את כל הנתונים ,לרבות
הנתונים שנמסרו להם על ידי המבוטח הרלוונטיים להתחייבויות שקיבלו על
עצמם ,והם מוותרים על כל טענה שיכולה הייתה להיות להם בקשר לכך( ,בכפוף
לאמור בנוסח ביט . )2013
מוסכם על המבטח כי אי גילוי שנעשה בתום לב ,לא יפגע בזכויותיו של המבוטח
או מי מהם על פי תנאי פוליסות הביטוח.
סעיף "שינוי בעניין מהותי" בכל אחת מהפוליסות מבוטל ובמקומו ירשם :

.2
.3
.4

גילוי ושינוי מהותי

.1

.2
.3

3.1

המבוטח יודיע בכתב במשך תקופת הביטוח על שינוי בעניין מהותי ,תוך
זמן סביר מיום שנודע לו על כך.
עניין מהותי הוא עניין ששאלה לגביו הוצגה למבוטח בכתב לפני מועד
היכנס הביטוח לתוקף ושהוצגה כשאלה מהותית.

3.3

לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות ו/או לא גילה למבטח עניין
מהותי ,יהיה המבטח רשאי לבטל הפוליסה ו/או להקטין את היקף חבותו
על פי הוראות החוק.
ידיעת המבוטח לעניין סעיף זה ולכל עניין אחר לצורך הפוליסה הינו
לאחר קבלת המידע אצל האחראי על הביטוח ו/או מנהלים אצל המבוטח.
תיאור לא נכון.

3.2

3.4
3.5

.4

.5

.6

 3.6מוסכם על המבטח כי אי גילוי שנעשה בתום לב לא יפגע בזכויותיו של מי
מהמבוטחים לפי פוליסות הביטוח.
מובהר כי לגבי עדכונים שיבוצעו במהלך תקופת הביטוח לבקשת המבוטח כגון
עדכון סכומי בטוח ,תוספת ו/או גריעת מבנים מבוטחים לרבות שינוי שם
המבוטח יחולו תוספות אלה גם אם לא צוינו במפורש במפרטי הביטוח
המתייחסים לכל הפוליסות.
מוסכם בזה כי תנאי הכיסוי הביטוחי לפי הפוליסות לא יושפעו משינויים או
תיאור בלתי מדויק של מטרת השימוש או ע"י שינויים במבנה ,תוספות ,תיקונים
בבניינים ,בציוד ,תנאי שהודעה על השינויים תינתן לחברה תוך תקופת זמן
מתקבלת על הדעת ,והמבוטח הראשי מקבל על עצמו לשלם פרמיה נוספת,
במידה ומגיעה כזו.
מוסכם ומוצהר בזה כי אי קיום בתום לב של תנאי כלשהו מתנאי הפוליסות על
ידי אחד מהגופים המבוטחים בפוליסות ,הנכללים בשם המבוטח ,לא יפגע
בזכויותיהם של המבוטחים האחרים על הפוליסות .למעט מזכותו של מי מיחידי
המבוטח הנוספים אשר יוכח כי הייתה לו ידיעה על אותה ההפרה.
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רישוי

הבהרה
מלחמה וטרור
סעיף "נזק ראשון"

סעיף אובדן שכר דירה

השתתפות עצמית

סעיף ביטול הפוליסות

אישור המבטח
הודעת נזק
אירוע אחד – מספר
תובעים
מינוי שמאים

הסכמת המבטח

למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזה כי זכותם של המבוטחים לקבלת שיפוי על-פי
פוליסות הבטוח ,לא תושפע ו/או לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או העדר היתר כלשהו
מאת הרשויות המוסמכות לכל עניין הקשור בפעילות המבוטח למעט במקרה בו העדר
הרישוי ו/או ההיתר הינו הסיבה הקרובה לנזק ויש בו כדי להשפיע על תגמולי
הביטוח).
מוסכם בזה כי תנאי מיגון לא יהוו תנאי מקדים ו/או מהותי לכיסוי הביטוחי.
המבטח יוכל להסתמך על סייג זה רק אם נתקבל אישור משטרת ישראל או משרד
הביטחון אשר קובע כי מקרה הביטוח נגרם במישרין על ידי אחד או יותר מהמקרים
המפורטים בסייג.
סעיף כיסוי סיכונים או סעיפים על בסיס "נזק ראשון".
אם נערך לגבי הרכוש המבוטח או חלק ממנו ,בטוח על בסיס "נזק ראשון" יפצה המבטח
את המבוטח במלוא האובדן או הנזק לרכוש ,בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה ,וזאת עד
לסכום הבטוח בגין הסיכון או הסעיף על בסיס "נזק ראשון" הנקוב במפרט הפוליסה.
מוסכם ומוצהר בזה כי לסעיף בטוח חסר המופיע בתנאי הפוליסה  -לא יהיה תקף בכל
מקום בו יצוין במפורש כי הכיסוי הביטוחי הינו על בסיס "נזק ראשון".
אין בסעיפים אלה כדי להגדיל את אחריות החברה מעל לסכום הביטוח הנקוב בפוליסה.
מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסת ביטוח הרכוש מכסה ,בין היתר ,אובדן שכר דירה,
הוצאות תפעול והוצאות העברה בשיעור של עד  10%מסכום ביטוח הרכוש שניזוק למשך
תקופה של עד  18חודשים .למען הסר ספק ,הכיסוי הביטוחי יחול הן לגבי רכוש שהינו
בבעלות המבוטח והן לגבי רכוש שהינו באחריות המבוטח לרבות ובלתי מוגבל בגין
מבנים שהמבוטח התחייב לבטח את אובדן שכר הדירה לטובת משכיר הנכס .מוסכם
בזה סכומי הביטוח המצוינים ברשימה לפוליסה ,כוללים ,בין היתר את הרכוש האמור.
למען הסר ספק ,מוסכם כי השיפוי על פי הרחב זה לא יעלה על סכום ההוצאות
ההכרחיות ששילם המבוטח בפועל.
ההשתתפות העצמית (למעט בסיכוני שבר מכאני ,רעידת אדמה ונזקי טבע),
.1
תחושב בסכומים קבועים ולא על בסיס שיעור מגובה הנזק ו/או מסכומי
הביטוח .עפ"י הצעת המחיר המצ"ב.
השתתפות עצמית אחת:
.2
במקרה ויוגשו על ידי המבוטח ,מספר תביעות על פי אותה פוליסה או בפוליסות
אחרות מאותו הסוג לקבלת תגמולי ביטוח בשל ארוע אחד או סיבה מקורית
אחת יחשב המקרה כאירוע אחד והמבוטח ישלם השתתפות עצמית רק פעם
אחת לפי הסכום הגבוה ביותר.
המבוטח רשאי לבטל את פוליסות הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח לפי
שיקול דעתו ובלבד שהודעה על כך תימסר למבטח לפני התאריך בו יתבטל הביטוח.
במקרה כזה ישאיר המבטח לעצמו את דמי הביטוח לתקופה שלפני ביטול הביטוח ,לפי
חישוב יחסי (פרו -רטה) ,ולא תהיה לו דרישה ו/או תביעה ו/או טענה אחרת כלשהי כלפי
המבוטח בכפוף לתנאי הפוליסות.
מוסכם בזה כי ביטול פרו – רטה יבוצע אך ורק אם הביטול הינו עד  30יום ממועד
תחילת הביטוח.
המבטח מאשר כי הפוליסות המפורטות ,קודמות לכל ביטוח הנערך ע"י או עבור צד
שלישי כלשהו ,ובתנאי שהמבוטח התחייב על כך בכתב או בעל פה ,במפורש או מכללא
לפני קרות מקרה הביטוח.
מוסכם בזה על המבטח כי הודעה על מקרה ביטוח תועבר אליו ו/או אל נציגו בכתב.
מוסכם בזה על המבטח כי במקרה שיוגשו מספר תביעות לפי פוליסה אחת או לפי מספר
פוליסות בשל אירוע אחד או סיבה מקורית אחת ,ייחשב המקרה כאירוע אחד והמבוטח
ישלם השתתפות עצמית אחת לפי הסכום הגבוה.
מוסכם כי בקרות מקרה בטוח ימנה המבטח שמאי מטעמו אשר ייבחר מתוך רשימת
השמאים המוסכמת שנקבעה במשותף על-ידי המבטח והמבוטח.
מוסכם כי השמאי ימציא למבוטח העתק דו"ח סופי אשר יישלח למבטח.
מוצהר ומוסכם בזה כי הביטוחים המפורטים ,תקפים לגבי כל הפעילויות והעיסוקים של
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המבוטח .לרבות תהליכים ושירותים נלווים מכל סוג ותיאור וכן כל עיסוק אחר המותר
על פי התקנון של המבוטחים והקשור ו/או נובע מעיסוקם כאמור.
ניהול משא ומתן

המבוטח הראשי יהיה רשאי לנהל משא ומתן בשם כל המבוטחים ,הן בקשר לתנאי
הביטוח והן בקשר לתביעות ,ודי בחתימתו על מסמכי הביטוח לרבות כתבי סילוקין
ופטו ר מאחריות או מסמכי ביטוח אחרים ,כדי לחייב איזה מהמבוטחים .תשלומים בגין
תביעות ,אשר אינם מועברים ישירות לצדדים שלישיים ,ישולמו למבוטח הראשי בלבד
או בהתאם להנחיותיו בכתב.
(בכפוף לנוסח ההרחבה בביט .)2013
המבטח יעמיד לעובדי המבוטח הגנה משפטית מלאה וייעוץ משפטי להגנה בפני הליכים
או חקירות העשויות להתפתח לתביעות פליליות שתוגשנה נגדם בקשר עם אירועים
העלולים להוות בסיס לתביעה אזרחית כנגד המבוטח והמכוסה בפוליסת צד שלישי ו/או
חבות מעבידים ו/או אחריות מקצועית ו/או חבות המוצר ובתנאי כי גבול האחריות של
המבטח להרחבה זו לא יעלה על סך של  250,000ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת
הביטוח.

הוצאות מיוחדות

הוצאות לתיקונים דחופים בביטוחי הרכוש.
מוסכם בזה כי המבוטח רשאי לבצע תיקונים קטנים ודחופים גם ללא בדיקה מוקדמת
של שמאי ,אולם מותנה כי עליו להודיע מיידית על הנזק לשמאי או למבטח ולשמור על
החלקים שהוחלפו .הרחבה זו מוגבלת לנזקים עד לסך  50,000ש"ח למקרה ובמצטבר
לתקופת הביטוח.
תשלום דמי הבטוח יתבצע בכפוף להסדרים שיקבעו בין המבטח למבוטח.
כל הפעילות ו/או העבודות המבוצעות ו/או השירותים הניתנים על ידי החברה ו/או
עבורה בכל שטח מדינת ישראל ,מבוצעות ו/או מבוצעים ויבוצעו על פי כל החוקים,
התקנות והכללים המחייבים את החברה בפעילויותיה השונות.
מוסכם בזה כי המבטח רשאי לבדוק את תאימות אמצעי המיגון הקיימים
.1
לדרישותיו וימציא למבוטח אישור המעיד על כך .מוסכם בזה כי תנאי המיגון לא
יהוו תנאי לכיסוי.
המבוטח הראשי יקפיד על תקינות אמצעי המיגון והפעלתם בהתאם למוסכם.
.2

הגנה משפטית

תשלום דמי הביטוח
אישורי רשויות

אמצעי מיגון

לחברה המבטחת הזכות לבצע סקרים על חשבונה ,ביצוע המלצות הסוקרים
.3
יתואמו ויוסכמו עם המבוטחים.
העתק מסקר הסיכונים ,התייחסות הסוקר למגונים והמלצותיו ,יועברו לבחינת
.4
החברה ,לצורך תיאום והסכמות עם המבטח.
בכל אחת מהפוליסות יבוטל ובמקומו ירשם :
"הודעות"
הודעה של המבטח למבוטח בכל הקשור לפוליסה תינתן לפי מענו האחרון הידוע לו
כשהיא ממוענת אל מנכ"ל המבוטח הראשי או מי שימנה לשם כך .הודעה של המבוטח
או המוטב למבטח תינתן למען משרדו הראשי של המבטח.
למען הסר ספק ,תנאים כלליים אלו יחולו מעבר לכיסויים הקיימים בכל מקום אחר בפוליסות ,ואין בהם לצמצם
כיסוי כלשהו הקיים במקום אחר.
למען הסר ספק ,היה וישנה סתירה בין מסמך התנאים הכלליים לביטוחי רכוש וחבויות ,הרשימות והמפרטים
של היועץ ,לבין דפי הרשימה המונפקים ע"י חב' הביטוח או כל מסמך אחר – יפורש הכיסוי בהתאם לנוסחי
המיטיב עם המבוטח .סייגים /התניות שהוספו ע"י חב' הביטוח בדפי הרשימה או בכל מסמך אחר ,בטלים
ומבוטלים – אלא אם הוסכמו מראש ובכתב עם המבוטח .לאחר קבלת הסכמה כאמור יתוקנו מפרטי היועץ
בהתאם.
חברת הביטוח :
שם החותם ____________________ :
______________________________
חתימה _____________________________ :
תאריך ____________________ :

חתימה  +חותמת____________ :

16

מי בת ים בע"מ.
טבלת עזר לסכומי ביטוח ,גבולות אחריות והשתתפות עצמית ( -שקל חדש ,ללא מע"מ)
סכומי ביטוח/גבול
אחריות – ש"ח

פרטים

מיון ברוטו
%

אש מורחב :
מבנים כולל שיפורים

31,703,929

מבנה מושכר רוטשילד ( 29חדש)

2,515,000

תכולה כולל ציוד תפעולי

12,999,109

ציוד משרדי

500,000

מלאי במחסנים

0

תכולה רכוש אחר  -שונות

156,316

סעיפים על בסיס נזק ראשון
תשתית ,צנרת מים וביוב

5,000,000

תשתית ,צנרת מים וביוב סה"כ

147,840,635

פריצה כולל צמודי מבנה

1,000,000

גניבה פשוטה ממשרדי החברה

50,000

רכוש בהעברה

500,000

רכוש מחוץ לחצרים

1,000,000

רכוש בפיקוח

500,000

שחזור מסמכים

1,000,000

רכוש בהקמה ובהריסה

1,000,000

10%

פינוי הריסות
מקסימום
תיקונים זמניים ודחופים

מהנזק

הוצאות מיוחדות לאחר נזק

לידיעה

2,000,000
100,000
500,000
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פרמיה ברוטו
ש"ח

סעיפים על בסיס נזק ראשון
הוצאות הכנת
מהנזק עד לסך

תביעה

10%

מיון ברוטו
%

(המשך מעמ'
קודם)
250,000

שכר אדריכלים ומהנדסים עד
לסך

500,000

התמוטטות מדפים

200,000

התמוטטות מבנים

2,000,000

לוחות חשמל ,פיקוד ובקרה

1,000,000

דמי שכירות – עד  15%מסכום
הביטוח שניזוק
שבר זכוכית לסך

100,000

הרחבת כה"ס  DICעד לסך

1,000,000

חפצי עובדים/לקוחות עד 3,000
 ₪לעובד/לקוח ועד לסך

200,000

פרעות ומהומות למעט טרור

בתוקף

סיכוני רעידת אדמה

בתוקף

נזקי טבע

בתוקף

סכום ביטוח כללי

53,374,354

מקסימום למקום

5,000,000

צד שלישי
לתובע ,למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח

גבולות האחריות :

ובמצטבר 20,000,000

למקרה
לתובע,
לתקופת הביטוח
הוצאות הגנה בהליכים פליליים
(כולל זיהום תאונתי ,פתאומי 400,000
ובלתי צפוי
הרחבת לשון הרע

500,000

הרחבה בגין מעצר שווא

200,000

חתימה  +חותמת____________ :
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פרמיה ברוטו
ש"ח

מעבידים
גבולות האחריות :
למקרה
לתובע,
לתקופת הביטוח

ובמצטבר 20,000,000

מספר עובדים משוער

15

הוצאות הגנה בהליכים פליליים

400,000

חבות המוצר
גבולות האחריות :
למקרה
לתובע,
לתקופת הביטוח

לתובע ,למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח
ובמצטבר 5,000,000

מחזור שנתי משוער

 40,000,000ש"ח

תאריך למפרע

25.06.2009

פרמיה פיקדונית

________

מועד הקמת
התאגיד.

אחריות מקצועית
גבולות האחריות :

לתובע ,למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח
ובמצטבר 5,000,000

למקרה
לתובע,
לתקופת הביטוח
הרחבה להוצאות בגין זיהום בגבולות האחריות
של הפוליסה.
תאונתי.
תאריך למפרע
פרמיה פיקדונית

מועד הקמת
התאגיד.

25.06.2009
________

חתימה  +חותמת____________ :
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סיכומי פרמיות :
סיכום פרמיה

סה"כ בשקלים

אש מורחב
פרמיה נטו
צד שלישי
פרמיה נטו
מעבידים
פרמיה נטו

אחריות מקצועית
פרמיה נטו אחריות מקצועית
חבות המוצר
פרמיה נטו אחריות מקצועית
סה"כ פרמיה נטו
דמים
הנחה מיוחדת
סה"כ פרמיה לתשלום במזומן

חתימה  +חותמת____________ :
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סה"כ בדולרים

נתוני השתתפות עצמית

(בש"ח)

סוג הביטוח
סכום או שעור
מגובה הנזק

פירוט ההשתתפות העצמית
מכסימום
מינימום

אש מורחב
כל נזק רכוש אחר
תשתיות
פריצה או שוד
גניבה פשוטה ממשרדי
החברה
פרעות ומהומות
סיכוני רעידת אדמה
נזקי טבע
צד שלישי
כל נזק
תשתיות
מעבידים
תאונה
מחלה מקצועית
אחריות מקצועית
חבות המוצר

חתימה  +חותמת____________ :
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אש מורחב
(מהדורה ביט .)2013

שם המבוטח

מי בת ים בע"מ ח.פ – 514-288208 .המבוטח הראשי".
ו/או

עיריית בת ים לעניין זיקתה לרכוש המבוטח.

ו/או

גופים אשר למבוטח חובה חוזית או חוקית לבטחם (בטרם קרות מקרה
ביטוח).
כל מי שנכלל ב"הגדרת המבוטח" המפורטת בנספח "תנאים כלליים
לביטוח" שלהלן.

ו/או

כתובת ראשית

תקופת הביטוח
תיאור העיסוק

אזורי הפעילות

תנאי הכיסוי הביטוחי

תאור הרכוש המבוטח

רח' הרב הפלדה  ,12בת-ים , .קומה ב .
כתובת לדברי דואר :ת.ד  4200מיקוד 59315
החל מיום כפי שייקבע

ועד ליום

כפי שייקבע

(שני התאריכים נכללים)

תאגיד מים וביוב ,שהוקם על פי חוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א – ,2001
המתכנן ,מקים ,מנהל ,מתפעל ,מחזיק ,משקם משדרג ומפתח את מערכות
המים והביוב במרחב המוניציפאלי של העיר בת – ים ,לרבות פיתוח ו/או
ביצוע עבודות תשתיות מים וביוב ,תחזוקת ואחזקת מתקני שאיבה ,בארות
מים ,קידוחים ,מערכות ותשתיות המים והביוב ,תחזוקה וטיפול שוטף
במתקנים ציבוריים הקשורים במערכת המים והביוב ,פינוי ביוב ושפכים ניגרים
לרבות פינויים למכון הטיהור של השפד"ן באתר שורק ,אספקת ומכירת מים
לשתיה לתעשייה ולחקלאות ,גביית אגרות והיטלים ,בעלים ,מחזיקים ,שוכרים
ואחראים לרכוש קבוע ונייד מכל תיאור שהוא ,לרבות כל הפעילויות
והתהליכים והשירותים הנלווים למפורט לעיל וכן כל עיסוק אחר המותר על פי
תקנון ההתאגדות ו/או תעודת הרישום של מי בת ים תאגיד מים וביוב בע"מ
והקשור ו/או נובע מעיסוקה כאמור.
כל מקום בשטח מדינת ישראל ובשטחים המוחזקים הנמצאים בשליטה
ביטחונית של צה"ל(להלן " :תחום המדינה") שיש למבוטח זיקה או עניין
כלשהם ו/או כל מקום בו עוסקים אנשים בשרות המבוטח ו/או בביצוע עבודה
ו/או פעילות כלשהי לרבות פעילות בכל העולם בעת שהיית עובדים ו/או נציגים
של המבוטח בחו"ל ,כל הנ"ל בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב פעילותו של
המבוטח.
הפוליסה כפופה לתנאי פוליסת "אש מורחב" מהדורת ביט  2013על
.1
תנאיה וסייגיה ובכפוף לאמור ב"מפרט תנאים כלליים לביטוחי רכוש
וחבויות" לעיל וכן בכפוף להרחבות ולנוסח מסמך זה (להלן " :מפרט
הביטוח").
מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסות הבטוח תהיינה כפופות לסעיפי מפרט
.2
הביטוח על-פי ניסוחם ובהתאם להסכמות שהושגו עם חברת הבטוח.
עבור נכסים כמתואר להלן בהיותם בבעלות המבוטח ו/או בניהולו ו/או בחזקתו
ו/או בפיקדונו ו/או באחריותו ו/או באחזקתו ו/או במשותף ו/או בשכירות ו/או
שלמבוטח זיקה כלפיהם הנמצאים במרחב המוניציפאלי של העיר בת ים
"החצרים המבוטחים" ו/או בכל מקום בשטח מדינת ישראל והשטחים
המוחזקים (להלן "תחום המדינה") ומשמשים את המבוטח לכל מטרה
המותרת על-פי התקנון של המבוטח לרבות פעילויות ושירותים נלווים מכל סוג
ותאור ,כל הנ"ל בהתאם ולרבות המתואר לעיל ולהלן :
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א.

ב.

ג.

ד.

נכסים דלא ניידא :
הבניינים והמבנים מכל סוג או תיאור שהוא ,בבעלות ו/או בשימוש ו/או
בשכירות ו/או בהחזקת המבוטח לרבות שיפורים והשקעות להכשרת
האתרים ,כולל בין היתר ,תחנות שאיבה ,בריכות ומגדלים ,בנינים ו/או
מבנים ו/או מתקנים ו/או אתרים בעת הקמה מוגבל עד לסך של
 2,000,000ש"ח ו/או בבניה ו/או בשיפוץ ו/או בעת ביצוע שינויים ,כולל
אך לא מוגבל ,סככות ,צריפים ,מבנים ארעיים ,שנאים ,עמודי חשמל,
גדרות ושערים ,תחנות שאיבה ,מגדלי מים ובריכות אגירה.
מוצהר ומוסכם בזה כי ערך הקרקע מוצא במפורש מבטוח זה.
תשתיות :
תשתיות ,צנרת מים וביוב ,קווי סניקה ומתקנים תת קרקעיים ,על בסיס
"נזק ראשון" שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר מוגבל לסך של5,000,000 :
ש"ח (בהתאם לסכום שיוסכם בין המבוטח הראשי למבטח).
מוצהר ומוסכם בזה כי ערך הקרקע מוצא במפורש מביטוח זה.
ציוד תפעולי :
כל הציוד המשמש את המבוטח בפעילותו בעת הימצאו ב"חצרים
המבוטחים" כמוגדר בתיאור הרכוש המבוטח ,לעיל.
תכולה:
כל התכולה לרבות נכסים אחרים שלא נכללו בסעיף א' או ב' או ג' לעיל
ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,כולל בין היתר אך לא מוגבל ל:
מלאי ,ציוד משרדי ,מדפים ,צנרת ,מערכות אינסטלציה ,ריהוט ,תכולה
כללית ומכשור ,מחשבים ,רכוש של הרשויות ,בזק וחברת החשמל,
ארכיבים ,וכל תכולה אחרת וכל ציוד אחר מכל סוג שהוא הקשור
בעסקיו של המבוטח.
נכסים דלא ניידא

סכומי הביטוח

א.

ראה ס"ק ב' לעיל.

ב.

תשתיות צנרת מים  5,000,000ש"ח
וביוב (כולל קווי
תמסורת וחלוקה)
תכולה ציוד תפעולי
 12,999,109ש"ח

ד.
ה.

תכולה אחרת וציוד
משרדי  -שונות
נזקי פרעות ומהומות

בתוקף

ו.

סיכוני רעידת אדמה

בתוקף

ז.

נזקי טבע

בתוקף

53,374,354

ש"ח

מבנים

ג.

סכום הביטוח הכללי

הגבלה לאתר

 34,218,929ש"ח

כולל משרד רוטשילד .29
ע.ב "נזק ראשון".

 656,316ש"ח
למעט טרור.

כל הנ"ל רכושם של המבוטחים ,וגם או מוחזק על ידם בפיקדון וגם או
בשותפות עם אחרים ,וגם או שהם אחראים עבורו או חייבים לשלם מכוח דין,
הסכם או כל סיבה אחרת ,וגם או מעוניינים בו במקרה של אובדן או נזק
המבוטחים בפוליסה זו ,בעת הימצאו בתחום חצרי המבוטח ובכל מקום אחר
בתחום מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
ש"ח
5,000,000

מוצהר בזה ומוסכם כי אחריותו של המבטח בגין מקרה בטוח אחד הנגרם
באתר אחד (כאמור בסעיף השתתפות עצמית לעניין רעידת אדמה) לא תעלה על
הסך המפורט לעיל לרכוש המבוטח על –פי פוליסה זאת.
הכיסוי הביטוחי מורחב בין היתר לכלול אובדן או נזק לתשתית ,צנרת,
תשתית ,צנרת ומתקנים .1
מעברי מים ,ביוב ומתקנים תת קרקעיים .מוסכם בזה כי אחריות
23
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בריכות אגירה:

.2
.3

הרחבות מיוחדות

.1
.2

הרחבת שם המבוטח

בנוסף לאמור בשם המבוטח בכל הפוליסות שלהלן ,מוסכם כי שם המבוטח
יורחב לכלול כדלקמן :
ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברה או גוף הפועלים
.1
במסגרת הנ"ל ו/או גופים שלנ"ל חובה חוזית או חוקית לבטחם ו/או
בעלי מניות ו/או עובדים ו/או שותפים ו/או כל הפועלים בשמם ומטעמם
של הנ"ל .במסגרת הפעילות המבוטחת לעניין אחריות למעשי או מחדלי
המבוטח הראשי.
ו/או גופים אשר למבוטח חובה חוזית או חוקית לבטחם ושהוסכם בכתב
.2
בינם לבין מי מיחידי המבוטח המפורטים ,בטרם קרות מקרה בטוח ,כי
נכסיהם יבוטחו על-פי פוליסה זו.
.4

ויתור על זכות התחלוף

המבטח על פי סעיף זה לא תעלה על סך של  5,000,000ש"ח על בסיס
נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי "ביטוח חסר"( .לשם הסרת כל ספק מוחרג
בזה במפורש כל נזק שמקורו אינו בגורם חיצוני).
במידה וצוין במפורש ,הכיסוי הביטוחי מורחב בין היתר לכלול אובדן או
נזק לבריכות אגירה .סכום הביטוח הכללי למבנים ,כולל בין היתר את
בריכות האגירה.
יצוין כי השווי הכולל של התשתית  147,840,635ש"ח ,אינו כלול בסכומי
הביטוח ,למעט סכום הנזק הראשון.
מוצהר במפורש ומוסכם כי הכסוי על-פי פוליסה זו כולל שיפורים
במושכר ,השקעות להכשרת האתרים לצורכי המבוטח וכן נכסים בבעלות
המבוטח או שיש למבוטח זיקה כלשהי בגינם ,בכל תחום מדינת ישראל.
כן מוצהר ומוסכם כי הבטוח לגבי נכסי דלא ניידא שאינם בבעלות
המבוטח מכוסים על פי סכום הביטוח המופיע ברשימת הפוליסה של
המבוטח .קביעת סכומי הביטוח הינה באחריות המבוטח הראשי.

מוסכם בזה כי המבוטח הראשי יהיה רשאי להוסיף מבוטחים ו/או לגרוע
מהפוליסות מבוטחים ובתנאי שהודעה על כך נמסרה למבטח בכתב
בטרם קרות מקרה ביטוח והתקבל לכך אישור מהמבטח ,בכתב.

מוסכם בזה כי זכותו של המבוטח הראשי לקבלת שיפוי מאת המבטח
.5
תהא תמיד קודמת לזכותו של כל אדם או גוף משפטי כזה ,אלא אם
התחייב המבוטח הראשי אחרת בחוזה עמו והביא את תוכנו למבטח,
בכתב.
מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת תנאי הפוליסה בתום לב על ידי מי מיחידי
.6
המבוטח ,לא ייגרע מזכותם של שאר יחידי המבוטח לקבל פיצוי ו/או
שיפוי מהמבטח למעט כלפי מי מיחידי המבוטח אשר ידע על ביצוע
ההפרה.
אין באמור לעיל למנוע מן המבטח לחזור בתביעה ליחיד מיחידי המבוטח
.7
שהפר שלא בתום לב ,תנאי מתנאי הפוליסה כאמור .ובתנאי שהאמור
לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון.
כל הנ"ל בכפוף לזיקת הביטוח שלהם ועד כמה שאינם מבוטחים בפוליסות
ספציפיות שנערכו על ידם ו/או על ידי המבוטח הראשי ו/או על ידי אחרים.
היה מי מהגופים הנכללים בשם המבוטח על פי הרשימה שלעיל ,מבוטח
בפוליסה ספציפית ,הרי שהביטוחים המפורטים במכרז זה ,לפי העניין ,מעל
הביטוחים על פי אותן פוליסות ספציפיות .תשלום תגמולי הביטוח על פי
פוליסות המבוטח הראשי יבוצע לאחר שגבולות האחריות ו/או סכומי הביטוח
בפוליסות הספציפיות מוצו במלואן.
המבטח מוותר על זכות שיבוב (תחלוף) במפורש או מכללא לאחר תשלום פיצוי
ו/או שיפוי למבוטח ו/או לצדדים שלישיים ו/או לעובדים וזאת ביחס לגופים
הכלולים בשם המבוטח לרבות מבלי למעט :
 .1חברי מועצת הדירקטוריון ,מנהלי ,עובדי המבוטח הראשי וכל הפועלים
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מטעמו וברשותו.

סיכונים מבוטחים :

תגמולי הביטוח:

 .2חברת אם ו/או בעלים ,חברות בנות ,חברות קשורות של המבוטח הראשי
ו/או שלמבוטח יש עניין בהן.
 .3כל אדם בשרותו של המבוטח ,לרבות ומבלי למעט ,עובדים וחברי
הנהלה.
 .4בעלים של רכוש המוחזק על ידי המבוטח בניהול ,תחזוקה ,שכירות,
חכירה ,שאילה וברשות.
 .5גופים הנמצאים עם החברה בקשרי מסחר ושרות ואשר לפי תנאי
ההתקשרות לא ניתן לחזור אליהם בתביעות שיבוב .לרבות גופים או
יחידים שהחברה ויתרה על זכותה לתבוע מהם פיצוי בכתב או בעל פה,
במפורש או מכללא לפני קרות מקרה הביטוח.
 .6מוסכם כי האמור לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח
בזדון.
הכיסוי הביטוחי הינו על פי תנאי פוליסה לביטוח סיכוני "אש מורחב" נוסח
ביט מהדורה  2013ובכפוף להגדרת הסיכונים ולהגבלות לחבות המבטח בנוסף
ומבלי לגרוע ,מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי יכלול מקרה הבטוח ,בין היתר
אך לא מוגבל ,אובדן או נזק הנגרם עקב :אש ,עשן ,ברק ,תסיסה עצמית,
התפוצצות ,רעידת אדמה ,סערה ,סופה ,שיטפון ,פגיעה תאונתית (,)Impact
פגיעה על-ידי כלי טיס ,נזקי נוזלים והתבקעות ,שביתות ,פרעות ונזק בזדון,
פריצה ושוד (על בסיס נזק ראשון) ,התמוטטות תאונתית פתאומית ובלתי
צפויה מבנים מאסיביים ,לרבות מאגרי מים שלא עקב הסיכונים המפורטים
בפוליסה ,אך למעט מבנים בהקמה ולמעט אבדן או נזק שנגרמו מבלאי ,חלודה
או קורוזיה .המונח מבנים מאסיביים לצורך סיכון זה הינו מבנה שקירותיו
בנויים בלוקים ו/או בטון ו/או פלדה .הכיסוי לפי סעיף זה כפוף לכך כי לא
נעשה שימוש בשיטת פל קל וכן התמוטטות פתאומית ובלתי צפויה למתקנים.
בהתאם לאמור בסעיף  5לפרק "תנאי הפוליסה" ביט .2013

מוצהר ומוסכם בזה כי:
.1

.2

.3
.4

.5
.6
.7

מוצהר במפורש ומוסכם כי הכסוי על-פי פוליסה זו כולל שיפורים
במושכר ,השקעות להכשרת האתרים לצורכי המבוטח וכן נכסים בבעלות
המבוטח או שיש למבוטח זיקה כלשהי בגינם ,בכל תחום מדינת ישראל
ובנאי שנכללו בסכומי הביטוח.
סעיף .2ג .לפרק "סייגים לחבות המבטח" – "נכסים שאינם כלולים
בביטוח" ,מבוטל ובמקומו יאמר:
"ג .כלי רכב פרט לציוד שינוע נייד ,מכשירי הרמה ומנופים"" .למעט
סיכון התנגשות ו –  ."D.I.Cהכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו הינו על
בסיס ערך שיפוי ובתנאי שנכללו בסכומי הביטוח.
המילה "צמחיה" המופיעה בסעיף .2ד .לפרק "סייגים לחבות המבטח" -
"נכסים שאינם כלולים בביטוח" ,מבוטלת"" .למעט במקרה של נזק
שמקורו בנזקי טבע".
בנוסף לאמור בסעיף .7א ,לפרק "סייגים לחבות המבטח" (קווי תמסורת
וחלוקה) מוסכם בזה כי אובדן או נזק שנגרמו לפריטים המפורטים בו
מכוסים על "בסיס נזק ראשון" עד לסך  250,000ש"ח.
לסעיף ב .2.לפרק "סיכונים נוספים מבוטחים" מתווספת המילה
"מיכלים" אחרי המילה "דוודים".
אחרי המילים "ו/או ניקוז" המופיעות בשורה השלישית של סעיף ד.1.
לפרק "סיכונים נוספים מבוטחים" – (נזקי נוזלים והתבקעות) ,מתווספת
המילה "משאבות".
סעיף ח' "פריצה ,שוד" לפרק "סיכונים נוספים מבוטחים" יבוטל
ובמקומו ייאמר :
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7.1

"פריצה" פירושה :גניבת רכוש מתוך המבנים ו/או החצרים
בהם נמצא הרכוש המבוטח ,כולל גניבת חלקים מהמבנה או
רכוש אחר המחובר אליו דרך קבע בין אם בתוך המבנה ובין אם
על המבנה מבחוץ ובין אם בתוך החצרים (לרבות גנרטור ו/או
מתקני מיזוג אויר או מתקנים אחרים המותקנים מחוץ למבנים)
בתנאי כי החדירה לתוך המבנים ו/או החצרים או הגניבה נעשו
ע"י שימוש באלימות ובכוח ונשארו סימנים המעידים על שימוש
בכוח או באלימות בחדירה או ביציאה או במהלך הגניבה ,או ע"י
שימוש במפתחות (לרבות מפתחות אלקטרונים ו/או קוד מערכת
אזעקה ו /או הפעלה) שהושגו ,הועתקו ,הותאמו ו/או שהשימוש
בהם נעשה שלא כדין ,או נגנבו מבית האחראי או המוסמך
להחזקתם או ממשרדם ,או שהושגו ע"י מרמה ,זיוף ,אלימות,
איום או בדרך בלתי חוקית אחרת (מוסכם בזה כי במקרה של
אירוע שמקורו בגניבה של המפתחות ,כאמור ,נטל ההוכחה הינו
על המבוטח).
"שוד" פירושו :חדירה לתוך המבנים ו/או החצרים ו/או גניבת
רכוש מתוכם ,שנעשו ע"י שימוש באלימות או איום באלימות
כלפי אדם.
מוסכם בזה כי נזק פיזי לרכוש הנותר שלא נגנב (לרבות הנזק
הפיזי למבנה או לחצרים כתוצאה מהכניסה או היציאה או
הגניבה האלימה) ,שנגרם במהלך פריצה או שוד או כל ניסיון
לכך ,ייחשב כנזק בזדון לעניין פוליסה זו.
מוסכם בזה כי הכיסוי על פי 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 כדי "פריצה" או "שוד" כהגדרתם לעיל .כפוף לדרישות
הסוקר ובתיאום עם המבוטח.
"למען הסר ספק אם בעת פריצה יוסר המנעול או המנעולים ולא
יימצאו לאחר מכן ,ייחשב המקרה כפריצה על-פי פוליסה זאת".

7.6

מוסכם כי הכיסוי על פי סעיף זה מורחב לכסות גניבת יחידת
מבנה שלמה על תכולתה וצמודותיה בין אם הייתה מוקפת בגדר
ובין אם לאו.
יחידת מבנה לעניין הרחבה זו ,לרבות מכולה ו/או מבנה יחיד
ו/או גנראטור ו/או יחידת מבנה הניתנות להרכבה בשטח שאין
להם יסודות בעומק הקרקע אליהן מחוברת יחידת המבנה חיבור
של קבע .הרחבת הכיסוי ליחידת מבנה שלמה כפופה לכך כי
הפריצה בוצעה באלימות ובכוח ונשארו סימנים המעידים על
הפריצה.

7.2

7.3

7.4

7.5

אחריותו של המבטח על-פי סעיף זה מוגבלת לסך  1,000,000ש"ח ,על בסיס
נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.
 .8סעיף ט( 1.שביתות ופרעות):
פיסקה שניה  ,שורה שניה ,לאחר "פעולה מכוונת של פועל" יתווספו
המילים ":ו/או עובד ו/או מועסק".
.9

.10

לסעיף י"( .שקיעת קרקע") לפרק "סיכונים נוספים מבוטחים"
מתווספות המילים "לרבות התמוטטות תאונתית מקרית ובלתי צפויה
מראש של מבנים הבנויים בלוקים ובטון או בניה מסיבית אחרת ,שאינם
נובעים מסיכון המכוסה באופן אחר על פי הפוליסה" מוגבל לכדי
 1,000,000ש"ח למקרה ולתקופה .
לסעיף י"( .שקיעת קרקע") פרק "סיכונים נוספים מבוטחים" לאחר
המילים "ו/או סחף של קרקע" ,יתווספו המילים "ו/או זעזוע של
הקרקע".
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.11

.12
.13

.14

.15

.16

.17

לפרק "סיכונים נוספים מבוטחים" מתווספים הסעיפים כדלקמן:
שבר זכוכית
יג'
שבר תאונתי של זכוכית לרבות זכוכית אומנותית מכל סיבה
שלא נכללה בסיכונים המבוטחים האחרים שבפוליסה ושלא
הוצאו במפורש מכלל כיסוי על פי הסייגים לחבות המבטח
ובכפוף לנוסח המופיע במפרט הפוליסה ,עד לסך של 100,000
ש"ח למקרה ,על בסיס "נזק ראשון".
התמוטטות
יד'
בכפוף לסייגי הפוליסה ותנאיה מורחבת הפוליסה לכסות קריסה
ו/או התמוטטות פתאומית ובלתי צפויה ,שלא עקב הסיכונים
האחרים המפורטים בפוליסה ,של מבנים מסיביים ו/או ציוד
מקובע :
( )1המונח "מבנה מסיבי" לצורך סיכון זה הינו מבנה
שקירותיו בנויים בלוקים ו/או בטון ו/או אבן ו/או פלדה
(למעט מבנים בהקמה ובמפורש לא כולל מבנים שנבנו
בשיטת פל  -קל) או תוך שימוש בחומרי פל – קל.
( )2אחריות המבטח לפי סעיף זה מוגבלת לסכום של
 2,000,000ש"ח למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח על
בסיס "נשק ראשון".
עמוד  7סעיף ט' ( 2נזק בזדון) יש להדגיש במפורש כי הסייגים המפורטים
בסעיף זה לא יחולו על פרעות ,שביתות ונזק בזדון לרכוש שלא נגנב.
סעיף ג .1.לפרק "הרחבות" (רכוש בהקמה ובהריסה) מבוטל ובמקומו
יאמר כלהלן:
"הכסוי הניתן על-פי הרחבה זו לא יחול על אותם סכומים שבגינם זכאי
המבוטח לשיפוי על-פי פוליסה/ות לבטוח עבודות קבלניות הנערכת/ות
על-ידי המבוטח או לטובתו ופוליסה זו לא תחשב כבטוח משותף
לפוליסה/ות לבטוח עבודות קבלניות כאמור".
אחריות המבטח לפי סעיף זה (ג ) 1.מוגבלת לסכום של  1,000,000ש"ח
למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח על בסיס "נזק ראשון".
המילים "סך  1,200ש"ח" המופיעות בסעיף יא"( .חפצים אישיים של
עובדים ו/או אורחים") לפרק "הרחבות" – מבוטלות ובמקומן יאמר "סך
 3,000ש"ח לאדם ולא יותר מסך של  200,000ש"ח לאירוע".
סעיף זה אינו כפוף להשתתפות עצמית.
המילים "מוגבלת בסכום הנקוב ברשימה" המופיעות בשורה השלישית
של סעיף יג'( .הוצאות פנוי הריסות) לפרק "הרחבות"  -מבוטלות.
גבול האחריות להוצאות פינוי הריסות הינו  10%מערך הנזק או ,
 1,000,000ש"ח הגבוה מביניהם למקרה ,על בסיס נזק ראשון.
לפרק "הרחבות" וכן לסעיף יד( .הוצאות מיוחדות לאחר נזק) לפרק
"הרחבות" יתווסף ס"ק  ,6כדלקמן:
"למניעת כל ספק ,מוסכם במפורש כי פוליסה זו מכסה כל אבדן או נזק
תוצאתי ובלתי צפוי הנגרם לרכוש המבוטח ,לרבות אובדן גז ,חומרי
כיבוי וכו' כתוצאה מפעולת מנגנוני אזעקה ,מערכות גלאים וכיבוי אש,
מכל סיבה וסוג שהוא (למעט פגם במערכות עצמן).
אחריות המבטח לסעיף זה לא תעלה על סך של  150,000ש"ח למקרה
ובמצטבר לתקופת הביטוח .
הפסקה האחרונה של סעיף יד'"( .הוצאות מיוחדות לאחר נזק") לפרק
"הרחבות" ,תבוטל ובמקומה יאמר:
"ובתנאי כי סה"כ אחריות המבטח על-פי סעיף זה עקב מקרה בטוח אחד
לא תעלה על  500,000 20%ש"ח.
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.18

.19

סעיף טו( .הוצאות שחזור מסמכים) לפרק "הרחבות" מבוטל ובמקומו
יאמר:
"הפוליסה מורחבת לכלול הוצאות שחזור של מסמכים ,כתבי יד ,תכניות
שרטוטים ,תרשימים ,נתוני ותוכנות ענ"א (בין על גבי אמצעי אגירה
אלקטרוניים ובין על-גבי כל אמצעי אחר) ,סרטים מגנטיים ,דיסקים,
פנקסי חשבונות ,דפוסים וספרי עסק ,שניזוקו או אבדו עקב סיכון
מבוטח.
כמו כן ,מוסכם כי היה ועקב החלפת הפריט המהווה ציוד אלקטרוני
בפריט קרוב ככל האפשר ,נגרם שנוי בלתי נמנע בחומרה המחייב התאמת
התוכנה או החלפתה ,ישפה המבטח את המבוטח בגין אותן הוצאות
סבירות הנחוצות לשם התאמת התוכנה או החלפתה .עד לסך של
 1,000,000ש"ח.
למען הסר ספק כלשהו ,מוסכם במפורש ומוצהר כי המבטח לא יהיה
אחראי בשום מקרה לערך האינפורמטיבי של הפריטים הנ"ל".
סעיף לא' להרחבות הפוליסה  -נזק ללוחות חשמל.
להגדרה יתווסף "ו/או שנאים ו/או לוחות פיקוד ובקרה"
הסכום  200,000ש"ח ,יבוטל ובמקומו יאמר " 1,000,000ש"ח".

מוצהר ומוסכם בזה כי :לפרק "הרחבות" מתווספים הסעיפים כדלקמן :
.1
רכוש /נכסים שכורים /חכורים הנכללים בסכום הביטוח:
מוסכם בזה כי הרכוש המבוטח כולל גם נכסים המושכרים/חכורים
למבוטח (ובלבד שנכללו בסכומי הביטוח) שבגינו יחולו התנאים הבאים.
רכוש שכור שבגינו התחייב המשכיר לערוך בטוח:
א.
()1

ב.

.2
.3

הכיסוי עפ"י פוליסה זו יחול מעבר לתגמולי הבטוח
שישולמו למשכיר ו/או עפ"י בטוח שנערך ע"י המשכיר
לטובת המבוטח או בו ויתר המבטח על זכות תחלוף כלפי
המבוטח.

( )2מוסכם בזה במפורש כי האמור לעיל אינו חל על תוספות
ושיפורים שהושקעו על-ידי המבוטח שבגינם ישופה
המבוטח ללא קשר לבטוח הנערך בידי המשכיר .במידה
ובוטחו בפוליסה זו.
רכוש שכור שבגינו התחייב השוכר לערוך בטוח :

( )1שם המבוטח לעניין הנכס השכור כאמור יורחב לכלול את
המשכיר לעניין זיקתו ברכוש המבוטח.
( )2מוסכם בזה במפורש כי בנוסף לאמור לעיל ,ישפה המבטח
את המבוטח בגין אחריותו על-פי דין כלפי המשכיר בגין
אובדן או נזק למושכר עקב מקרה בטוח המבוטח על-פי
פוליסה זו.
לפרק ההרחבות ,יתווסף סעיף יט' "תיאור לא נכון"
ג.
הבטוח לפי פוליסה זאת לא יושפע משינויים או תיאור לא
מדויק של הרכוש המבוטח ומטרת השימוש בו או משינויים או
תוספות או תיקונים במבנים ,בציוד ובמערכת המכונות ,בתנאי
שלא השתנו מהות ואופי העסק המבוטח כולו.
במקרה של שינויים מהותיים בסיכון ,יודיע המבוטח עליהם
למבטח תוך תקופת זמן סבירה.
מקדמות וסילוק תביעה על פי תנאי הפוליסה ביט .2013
הרחבות וכיסויים על בסיס "נזק ראשון".
בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ,מוסכם כי הפוליסה כפופה להגבלות
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לחבות המבטח עקב מקרה בטוח אחד באתר אחד ,המפורטות להלן,
כאשר גבולות האחריות הנם על בסיס נזק ראשון שאינם כפופים לתנאי
"בטוח חסר" ,כאשר לעניין הרחבת הוצאות נוספות לאחר נזק ,גבולות
האחריות המפורטים להלן חלים מעבר לסכומי ההשתתפות העצמית
הנקובה ברשימה לפוליסה.
בגין מקרה בטוח עקב הסיכון של פריצה ושוד לא תעלה על סך
.3.1
 1,000,000ש"ח למקרה ולתקופה.
הוצאות פינוי הריסות.
.3.2
אחריות המבטח בגין הוצאות פנוי הריסות מוגבלת לסכום
שאינו עולה על  10%מערך הנזק מינימום  2,000,000ש"ח ולא
ככתוב בסעיף יג"( .הוצאות פנוי הריסות") לפרק "הרחבות".
הוצאות מיוחדות לאחר נזק אחריות המבטח בגין הוצאות
.3.3
מיוחדות לאחר מקרה ביטוח על סך  500,000ש"ח.
בגין הוצאות זמניות לאחר מקרה ביטוח לא תעלה על סך
.3.4
 100,000ש"ח.
.3.5

.3.6
.3.7

.3.8

.3.9
.3.10
.3.11
.3.12

הוצאות תפעול מוגדלות :
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,מוסכם בזה כי הכיסוי
הביטוחי על פי פוליסה זו ,מורחב לכסות הוצאות נוספות אשר
תיגרמנה למבוטח בעקבות אובדן או נזק המכוסה על פי תנאי
פוליסה זו ,למטרת הקטנת הנזק ולצורך המשך הפעילות
הרגילה של המבוטח ו/או השירותים הניתנים על ידי המבוטח.
מוגבל עד לסך של  250,000ש"ח או לשיעור של  25%מסכום
הנזק (הנמוך משניהם) למקרה ולתקופת הביטוח.
אחריות המבטח בגין הוצאות הכנת תביעה לא תעלה על 10%
מהנזק עד לסך  250,000ש"ח .מוסכם בזה כי הרחבה זו אינה
כוללת הוצאות הכנת תביעה משפטית כנגד המבוטח.
בנוסף ומבלי לגרוע מסעיף  ,3.6לעיל ,מוסכם ומוצהר בזה כי
הפוליסה מורחבת לכלול הוצאות בגין שכר טרחת יועצים
ומומחים אחרים המסייעים בידי המבוטח בהכנת תביעתו ו/או
העורכים ,מכינים ומגישים הנתונים לביסוס תביעה על פי
פוליסה זו ,על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר.
וזאת עד לסך הנקוב בסעיף  3.6לעיל ובתנאי שאין המדובר
בתביעות כנגד המבטח.
רכוש בפיקוח :
אחריות המבטח בגין רכוש בפיקוח לא תעלה על סך 500,000
ש"ח.
רכוש מחוץ לחצרים ,אחריות המבטח בגין רכוש מחוץ לחצרים
לא תעלה על סך  1,000,000ש"ח.
שחזור מסמכים ,אחריות המבטח בגין שיחזור מסמכים לא
תעלה על סך  1,000,000ש"ח.
שכר אדריכלים ומומחים ,אחריות המבטח בגין שכר אדריכלים
ומומחים לא תעלה על סך  500,000ש"ח לאירוע.
גניבה שלא תוך כדי ביצוע פריצה ו/או שוד
מוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות גניבת רכוש משרדי
מתוך משרדי המבוטחים על ידי אדם שנכנס לחצרים
המבוטחים בין באופן חוקי ובין באופן לא חוקי ,למעט  :כספים
מכל סוג ,ניירות ערך ותכשיטים .גניבה ע"י עובד מעובדי
המבוטח ו/או בשיתוף עם עובד כזה.
אחריותו של המבטח לפי סעיף זה מוגבלת לסכום שלא יעלה
על  50,000ש"ח לאירוע על בסיס נזק ראשון למקרה ולתקופת
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הביטוח.
.3.13
.3.14
.4

.5

.6

.7

אחריות המבטח בגין אובדן גז קירור לא תעלה על סך 150,000
ש"ח.
אחריות המבטח בגין נזק ללוחות חשמל ו/או מערכות פיקוד
ובקרה ו/או שנאים לא תעלה על סך  1,000,000ש"ח.

הרחבת כל הסיכונים (( )D.I.Cבכפוף לנאי ביט : )2013
סכום הבטוח  1,000,000 -ש"ח.
.4.1
ההשתתפות העצמית במקרה נזק – כמצוין בסעיף ההשתתפות
.4.2
העצמית לנזק "רכוש-אש" לעיל.
מוצהר ומוסכם בזה כי לפרק ההרחבות מתווספים הסעיפים כדלקמן :
רישוי.
לו'
למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזה כי זכות המבוטח לקבלת
שיפוי על-פי פוליסה זאת ,לא תושפע ו/או לא תיפגע עקב העדר
רישוי ו/או העדר היתר כלשהו מאת הרשויות המוסמכות לכל
עניין הקשור בפעילות המבוטח ,למעט במקרה בו העדר הרישוי
ו/או ההיתר הינו הסיבה הקרובה לנזק.
רכוש במעבר (על פי תנאי ביט ).2013
לז'
אחריות המבטח בגין הרחבה זאת לא תעלה על סך 500,000
ש"ח להובלה ובסה"כ לתקופת הביטוח ,על בסיס נזק ראשון
שאינו כפוף לתנאי בטוח חסר.
סעיף כיסוי סיכונים או סעיפים על בסיס "נזק ראשון"
לח'
אם נערך לגבי הרכוש המבוטח או חלק ממנו ,בטוח על בסיס
"נזק ראשון" יפצה המבטח את המבוטח במלוא האובדן או
הנזק לרכוש ,בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה ,וזאת עד לסכום
הבטוח בגין הסיכון או הסעיף על בסיס "נזק ראשון" הנקוב
במפרט הפוליסה.
מותנה ומוסכם בזה כי לעניין סעיף  13ל"תנאי הפוליסה" (בטוח
חסר)  -פיסקה ראשונה לא תהיה בתוקף לעניין הרחבה זו.
בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ,מוסכם כי הפוליסה כפופה להגבלות
לחבות המבטח עקב מקרה בטוח אחד למקרה ולתקופה באתר אחד,
המפורטות להלן ,כאשר גבולות האחריות הנם על בסיס נזק ראשון
שאינם כפופים לתנאי בטוח חסר ,כמפורט ברשימת "כיסויים והרחבות
על בסיס נזק ראשון לעיל ,כאשר גבולות האחריות המפורטים ברשימה
הנ"ל חלים לעניין הרחבה ו' והרחבה יד'(תוספת לרכוש) מעבר לסכומי
הביטוח הנקובים ברשימה.
בפרק תנאי הפוליסה יחולו השינויים הבאים :
7.1
7.2

7.3

7.4
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בסעיף  1לפרק "תנאי הפוליסה" ("תחולת החוק") לאחר
המילים "בפוליסה זו" יתווספו המילים "לטובת המבוטח".
בסעיף  3לפרק "תנאי הפוליסה" ("בטוח כפל") אחרי המילים
"להודיע על כך למבטח בכתב" ,המופיעות בשורה השנייה של
סעיף זה מתווספות המילים "לאחר קרות אובדן או נזק".
בסעיף .5א( .תשלומים דמי בטוח ודמים אחרים) לפרק "תנאי
הפוליסה" המילים " 28ימים" מבוטלות ובמקומן יאמר30" :
יום או כל תקופה אחרת שעליה יוסכם" בהתאם ישונה סעיף
.5ב.
בניגוד לאמור בסעיף  6לפרק "תנאי הפוליסה""( ,זכות הקיזוז")
על-פי הסעיף האמור מוגבלת לחובות הנובעים מפוליסה זו
בלבד.
30

.8

.9

הרחבה מיוחדת

בסעיף  7ב' לפרק "תנאי הפוליסה" במקום המילים "...הנהוגים
7.5
אצלו לתקופה קצרה" יירשם "...לתקופה יחסית" ביטול פרו –
רטה יאושר רק באם הביטול בתוך  30יום ממועד תחילת
הביטוח.
בסעיף  18ב' לפרק תנאי הפוליסה ("שינוי בעניין מהותי"),
7.6
תתווספנה המילים "ויש בה כדי להשפיע על מבטח סביר".
סעיף ג' (רכוש בהקמה ובהריסה:
מוצהר ומוסכם בזה כי :
לעניין עבודות פיתוח ,שיפוץ ,השלמה והתאמת נכסים לפעילות המבוטח
ועבודות אחרות המבוצעות על ידי המבוטח ו/או עבורו ,תהיה פוליסה זו
פוליסה שיורית ו/או עודפת לכל כיסוי אחר שנערך על ידי המבוטחים
בכפוף לתנאי ,סייגי והרחבות הפוליסה.
שווי העבודות הנכללות בהרחבה זו לא יעלה על סך  1,000,000ש"ח
לעבודה.
מינוי שמאים:

מוסכם כי בקרות מקרה בטוח ימנה המבטח שמאי מטעמו אשר ייבחר
מתוך רשימת השמאים המוסכמת שנקבעה במשותף על-ידי המבטח
והמבוטח .השמאי ימציא למבוטח העתק מכל דו"ח סופי אשר יישלח
למבטח (בענפי הרכוש בלבד).
גילוי ושינוי מהותי  -בכפוף לנוסח ביט :2013
.10
המבטחים מצהירים כי לפני כריתת חוזה הביטוח בדקו את כל הנתונים,
לרבות הנתונים שנמסרו להם על ידי המבוטח הרלוונטיים להתחייבויות
שקיבלו על עצמם ,והם מוותרים על כל טענה שיכולה הייתה להיות להם
בקשר לכך למעט בקשר לסכומי הביטוח.
מוצהר ומוסכם בזה כי הביטוחים המפורטים ,תקפים לגבי כל הפעילויות
.11
והעיסוקים של המבוטח.
ניהול משא ומתן:
.12
המבוטח הראשי מי בת ים בע"מ יהיה רשאי לנהל משא ומתן בשם כל
המבוטחים ,הן בקשר לתנאי הביטוח והן בקשר לתביעות ,ודי בחתימתו
על מסמכי הביטוח לרבות כתבי סילוקין ופטור מאחריות או מסמכי
ביטוח אחרים בנזקים עצמאיים ,כדי לחייב איזה מהמבוטחים.
תשלומים בגין תביעות ,ישולמו למבוטח הראשי בלבד או בהתאם
להנחיותיו בכתב.
בטול הפוליסות על-ידי המבטחים:
.13
בהתאם למפורט במסמך "תנאים כלליים לביטוח".
בנוסף לאמור לעיל ,מוסכם ומוצהר בזה כי בניגוד לאמור בפוליסות
הביטוח ,ביטול פוליסות הביטוח ע"י המבטחים ייכנס לתוקף רק לאחר
( 60שישים) יום מהמועד שהמבטח הודיע על כך למבוטח בכתב .
מוצהר בזה ומוסכם כי הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסה או אי
.14
קיומם על-ידי מי מיחידי המבוטח לא יגרע מזכותם של שאר יחידי
המבוטח לקבלת פיצוי על-פי פוליסה זאת למעט כלפי מי מיחידי
המבוטח אשר ידע על ביצוע ההפרה.
תשלום פרמיות הביטוח:
.15
תשלום פרמיות הבטוח יתבצע בכפוף להסדרים שיקבעו בין המבטח
למבוטח.
מוסכם ומוצהר בזה כי הפוליסה והרשימה כפותות למפרט הבטוח של מי בת-
ים/אש מורחב( /להלן" :מפרט הבטוח") ,בכל מקרה של צמצום מפרט הבטוח
וגם או סתירה בין האמור בפוליסה לבין מפרט הבטוח ,הנוסח הקובע הנו
בהתאם למפרט הבטוח כאמור על תיקוניו המוסכמים.

**************************************************************************
מי בת ים/אש מורחב2016/
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אחריות כלפי צד שלישי
(מהדורה ביט )2013

שם המבוטח

מי בת ים בע"מ ח.פ – 514-288208 .המבוטח הראשי".
ו/או

עיריית בת ים  ,לעניין אחריותה למעשי ו/או מחדלי המבוטח הראשי.

ו/או

גופים אשר למבוטח חובה חוזית או חוקית לבטחם (בטרם קרות מקרה
ביטוח).
כל מי שנכלל ב"הגדרת המבוטח" המפורטת בנספח "תנאים כלליים
לביטוח" שלהלן.

ו/או
כתובת ראשית

רח' הרב הפלדה  ,12בת-ים ,.קומה ב .
כתובת לדברי דואר :ת.ד  4200מיקוד 59315
ועד ליום

כפי שייקבע

(שני התאריכים נכללים)

תקופת הביטוח

החל מיום כפי שייקבע

תיאור העיסוק

תאגיד מים וביוב ,שהוקם על פי חוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א – ,2001
המתכנן ,מקים ,מנהל ,מתפעל ,מחזיק ,משקם משדרג ומפתח את מערכות המים
והביוב במרחב המוניציפאלי של העיר בת – ים ,לרבות פיתוח ו/או ביצוע עבודות
תשתיות מים וביוב ,תחזוקת ואחזקת מתקני שאיבה ,בארות מים ,קידוחים,
מערכות ותשתיות המים והביוב ,תחזוקה וטיפול שוטף במתקנים ציבוריים
הקשורים במערכת המים והביוב ,פינוי ביוב ושפכים ניגרים לרבות פינויים למכון
הטיהור של השפד"ן באתר שורק ,אספקת ומכירת מים לשתיה לתעשייה
ולחקלאות ,גביית אגרות והיטלים ,בעלים ,מחזיקים ,שוכרים ואחראים לרכוש
קבוע ונייד מכל תיאור שהוא ,לרבות כל הפעילויות והתהליכים והשירותים
הנלווים למפורט לעיל וכן כל עיסוק אחר המותר על פי תקנון ההתאגדות ו/או
תעודת הרישום של מי בת ים תאגיד מים וביוב בע"מ והקשור ו/או נובע
מעיסוקה כאמור.

כל מקום בשטח מדינת ישראל ובשטחים המוחזקים הנמצאים בשליטה
אזורי הפעילות
ביטחונית של צה"ל (להלן" :תחום המדינה") שיש למבוטח זיקה או עניין כלשהם
ו/או כל מקום בו עוסקים אנשים בשרות המבוטח ו/או בביצוע עבודה ו/או
פעילות כלשהי לרבות פעילות בכל העולם בעת שהיית עובדים ו/או נציגים של
המבוטח בחו"ל באופן זמני  ,כל הנ"ל בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב פעילותו של
המבוטח.
הפוליסה כפופה לתנאי פוליסת "צד שלישי" מהדורת ביט  2013לרבות
תנאי הכיסוי הביטוחי .1
נספח התאמות כולל השינויים המוסכמים (ככל שאין בהם לצמצם
מהכיסוי הביטוחי המוסכם על פי המפרט המאושר) על תנאיה וסייגיה
ובכפוף לאמור ב"מפרט תנאים כלליים לביטוחי רכוש וחבויות" לעיל וכן
בכפוף להרחבות ולנוסח מסמך זה (להלן " :מפרט הביטוח") .
מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסות הבטוח תהיינה כפופות לסעיפי מפרט
.2
הביטוח על-פי ניסוחם ובהתאם להסכמות שהושגו עם חברת הבטוח.
גבולות האחריות

20,000,000

לתובע לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.

ש"ח

הרחבות :
הגנה
פליליים

בהליכים  400,000ש"ח למקרה ולתקופה.
כולל זיהום תאונתי ,פתאומי ובלתי צפוי.

לשון הרע

 500,000ש"ח למקרה ולתקופה.

מעצר שווא

 200,000ש"ח למקרה ולתקופה.
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כיסויים והרחבות .1 :

.2

פיצויים שבגינם זכאי המבוטח לשיפוי.
מבלי לגרוע מהגדרת מקרה הביטוח והסייגים לחבות המבטח ,למען הסר
ספק מוסכם בזאת כי הפיצויים שבגינם זכאי המבוטח לשיפוי כאמור
במבוא לפוליסה ,כוללים כל סכום שהמבוטח יחויב לשלם לצד שלישי
בתור פיצויים בעקבות מקרה הביטוח ,לרבות כל הפסד שנגרם עקב
פעולות שננקטו על ידי צד שלישי לשם מניעת מקרה הביטוח ו/או
צמצומו מוגבל לגבול אחריות בסך  250,000ש"ח למקרה ולתקופת
הביטוח.
הרחבה לנזקי גוף עקב השימוש בציוד מכאני הנדסי :
2.1

מוצהר ומוסכם בזה כי בניגוד לאמור בסייגים לפוליסה ,הכיסוי
הביטוחי על פי פוליסה זו מורחב לכסות גם את חבותו של המבוטח
בגין נזק גוף אשר נגרם לצד שלישי ,הנובע משימוש בציוד מכאני
הנדסי שהינו גם כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה ,ואשר
אין חובה לבטחו על פי כל דין (להלן "צמ"ה).

2.2

הוראה זו מתייחסת לגבי צמ"ה הרשום על שם המבוטח בלבד.

 2.3גבול האחריות להרחבה זו מוגבל עד לסך של  4,000,000ש"ח
למקרה ולתקופה נכלל בגבולות האחריות של הפוליסה ולא בנוסף
אליהם.
מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות בין היתר את אחריותו
.3
השילוחית של המבוטח בגין מעשיו ו/או מחדליו של כל אדם או גוף
משפטי המייצגו או הפועל מטעמו או עבורו ,בין אם בתחום מדינת
ישראל ובין אם מחוצה לה ,בכפוף לדין ושיפוט מדינת ישראל.
בנוסף ולרבות האמור לעיל כולל הכיסוי הביטוחי על פי תנאי הפוליסה
.4
ובגבולות האחריות של הפוליסה ,הרחבה למקרים אשר לא יוכרו
כתאונת עבודה על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
פוליסת הביטוח כוללת הרחבה כדלקמן :
.5
"רכבים ורכוש שאינם בבעלות המבוטח ,החונים באתרי המבוטח ,יחשבו
כרכוש צד שלישי ,למעט נזק שיגרם כתוצאה משימוש בכלי הרכב על ידי
המבוטח" ולמעט אירועים המוגדרים כתאונת דרכים או המכוסים על ידי
פוליסה אחרת שנערכה בגינם.
הרחבת שם המבוטח:
.6
בנוסף לאמור בשם המבוטח בכל הפוליסות שלהלן ,מוסכם כי שם
המבוטח יורחב לכלול כדלקמן :
 6.1ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברה או גוף הפועלים
במסגרת הנ"ל ו/או גופים שלנ"ל חובה חוזית או חוקית לבטחם
ו/או בעלי מניות ו/או עובדים ו/או שותפים ו/או כל הפועלים
בשמם ומטעמם של הנ"ל במסגרת הפעילות המבוטחת בגין מעשי
או מחדלי המבוטח הראשי.
 6.2ו/או גופים אשר למבוטח חובה חוזית או חוקית לבטחם ושהוסכם
בכתב בינם לבין מי מיחידי המבוטח המפורטים ,בטרם קרות
מקרה בטוח ,כי נכסיהם יבוטחו על-פי פוליסה זו ,בגין מעשה או
מחדל של המבוטח הראשי.
 6.3מנהלי ועובדי החברה בגין חבות שיש להם על פי דין כלפי צד
שלישי כלשהו במסגרת עבודתם עבור החברה.
 6.4מוסכם בזה כי המבוטח יהיה רשאי להוסיף מבוטחים ו/או לגרוע
מהפוליסות מבוטחים ובתנאי שהודעה על כך נמסרה למבטח
בכתב בטרם קרות מקרה ביטוח.
 6.5מוסכם בזה כי זכותו של המבוטח הראשי לקבלת שיפוי מאת
המבטח תהא תמיד קודמת לזכותו של כל אדם או גוף משפטי כזה,
33
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אלא אם התחייב המבוטח הראשי אחרת בחוזה עמו והביא את
תוכנו למבטח ,בכתב.
 6.6מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת תנאי הפוליסות בתום לב על ידי מי
מיחידי המבוטח ,לא ייגרע מזכותם של שאר יחידי המבוטח לקבל
פיצוי ו/או שיפוי מהמבטח למעט כלפי מי מיחידי המבוטח אשר
ידע על ביצוע ההפרה.
 6.7אין באמור לעיל למנוע מן המבטח לחזור בתביעה ליחיד מיחידי
המבוטח שהפר שלא בתום לב ,תנאי מתנאי הפוליסה כאמור.
כל הנ"ל בכפוף לזיקת הביטוח שלהם ועד כמה שאינם מבוטחים
בפוליסות ספציפיות שנערכו על ידם ו/או על ידי אחרים.
היה מי מהגופים הנכללים בשם המבוטח על פי הרשימה שלעיל ,מבוטח
בפוליסה ספציפית ,הרי שהביטוחים המפורטים במפרט זה ,לפי העניין,
יחולו מעל הביטוחים על פי אותן פוליסות ספציפיות .תשלום תגמולי
הביטוח על פי פוליסות המבוטח הראשי יבוצע לאחר שגבולות האחריות
ו/או סכומי הביטוח בפוליסות הספציפיות ,כאמור ,מוצו במלואן.
מוסכם כי האמור לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון.
ויתור על זכות התחלוף המבטח מוותר על זכות שיבוב (תחלוף) במפורש או מכללא לאחר תשלום פיצוי
ו/או שיפוי למבוטח ו/או לצדדים שלישיים ו/או לעובדים וזאת ביחס לגופים
הכלולים בשם המבוטח לרבות מבלי למעט :
חברי מועצת הדירקטוריון ,מנהלי ,עובדי המבוטח הראשי וכן כלפי בני
.1
משפחותיהם של כל הנ"ל וכל הפועלים מטעמו וברשותו ,למעט קבלנים
וקבלני משנה.
חברת אם ו/או בעלים ,חברות בנות ,חברות קשורות של המבוטח
.2
הראשי ו/או שלמבוטח יש עניין בהן.
כל אדם בשרותו של המבוטח ,לרבות ומבלי למעט ,עובדיםוחברי
.3
הנהלה.
בעלים של רכוש המוחזק על ידי המבוטח בניהול ,תחזוקה ,שכירות,
.4
חכירה ,שאילה וברשות.
.5

.6

.7
הרחבות מיוחדות .1 :

.2

גופים הנמצאים עם החברה בקשרי מסחר ושרות ואשר לפי תנאי
ההתקשרות לא ניתן לחזור אליהם בתביעות שיבוב .לרבות גופים או
יחידים שהחברה ויתרה על זכותה לתבוע מהם פיצוי בכתב או בעל פה,
במפורש או מכללא לפני קרות מקרה הביטוח ,למעט קבלנים וקבלני
משנה.
מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת תנאי הפוליסות בתום לב על ידי מי
מיחידי המבוטח ,לא ייגרע מזכותם של שאר יחידי המבוטח לקבל
פיצוי ו/או שיפוי מהמבטח למעט כלפי מי מיחידי המבוטח אשר ידע
על ביצוע ההפרה.
מוסכם כי האמור לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח
בזדון.
ביטוח זה מכסה גם את אחריותם האישית של בעלי שליטה ,חברי
מועצת המנהלים ,המנהלים ועובדי המבוטח העשויה לנבוע מפעילותם
ו/או כשירותם ככאלה במסגרת עסקי המבוטח ו/או עבור המבוטח
ו/או לפי הוראותיו בכל מקום בארץ ובעולם.
מוצהר ומוסכם בזה כי בכל מקרה שאחריות המבוטח המכוסה על-ידי
פוליסה זו תהווה גם עילה לתביעה נגד בעלי המבוטח ,מנהלים ו/או
נושאי משרה של המבוטח ,בגין אחריותם השילוחית למעשי ו/או
מחדלי מי מהמבוטחים ,הפוליסה תכסה גם אחריות שילוחית זו.
למניעת כל ספק ,מוצהר בזאת כי האמור בסעיף זה לא יחול על חבות
המכסה או הניתנת לכיסוי בפוליסה לביטוח "אחריות דירקטורים
ונושאי משרה".
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.3

.4

.5

.6

מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות בין היתר את
אחריותו של המבוטח בגין מעשיו ו/או מחדליו של כל אדם או גוף
משפטי המייצגו או הפועל מטעמו או עבורו ,בין אם בתחום מדינת
ישראל ובין אם מחוצה לה ,בכפוף לדין ושיפוט מדינת ישראל.
חבות משולבת (אחריות צולבת).
מוסכם ומוצהר בזה כי היה ונכללו בשם המבוטח ,כמפורט ברשימה
ו/או במפרט לרשימה זו יותר מאדם או גוף משפטי אחד ,יחול הכיסוי
על פי תנאי פוליסה זו ,לגבי כל אחד מיחידי המבוטח ,כאמור לעיל,
בנפרד כאילו הוצאה פוליסה זו על שמו בלבד ,על תנאיה ,הרחבותיה,
הוראותיה וסייגיה ,כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של
המבוטחים האחרים ובתנאי כי החבות של מי מהמבוטחים ,לא תעלה
על גבול האחריות הנקוב ברשימה לפוליסה זו.
מוצהר ומוסכם בזה בכל מקרה ביטוח בגינו יוגשו כנגד מי
מהמבוטחים על פי פוליסה זו מספר תביעות בקשר עם אירוע אחד או
סיבה מקורית אחת ,ייחשב המקרה כאירוע אחד והמבוטח יישא
בהשתתפות עצמית אחת על פי הסכום הגבוה.
 6.1מוסכם ומוצהר בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותם
החוקית כלפי צד שלישי של מנהלי ו/או עובדי המבוטח בעת
שירותם עבור המבוטח בגין כל מעשה או מחדל שהתרחש
במהלך ו/או עקב ביצוע עבודתם ו/או מתן השירותים עבור
המבוטח.
 6.2למען הסר ספק המונח "מבוטחים" כולל את מנהלי המבוטחים,
נושאי תפקידים בכירים ,בקשר עם כל חבות הקיימת מצידם או
כתוצאה או עקב היותם ממלאי תפקידים אלה או כאשר הם
פועלים במסגרת תפקידים אלה .כל האמור בסעיף זה הינו בכפוף
לסייג  12לפוליסה.
 6.3למניעת כל ספק ,מוצהר בזאת כי האמור בסעיף זה לא יחול על
חבות המכסה או הניתנת לכיסוי בפוליסה לביטוח "אחריות
דירקטורים ונושאי משרה".

מוצהר ומוסכם בזה כי :
.1

למען הסר ספק ,בכל מקום בו מופיעות המילים "ו/או" משמעותן
"הכול יחד וכל אחד לחוד".
למניעת ספק סייג  1א' בפרק "סייגים לחבות המבטח" בעמוד  2חל על
נזקי גוף בלבד.
 3.1למען הסר ספק סייג .2א' לפוליסה ,לא יחול על כלים הנדסיים
ו/או מכשירי הרמה הנמצאים בשימוש המבוטח ו/או על שמו
והפוליסה תכסה חבות זו אלא באם קיימת חובה לבטחם על פי
דין .מוסכם כי האמור לעיל מוגבל לגבי נזקי גוף בלבד.
 3.2כמו כן הסייג לא יחול לגבי ציוד נייד שאין לגביו חובת ביטוח
ו/או שלא ניתן לבטחו על פי פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש
תש"ל –  ,)1970למעט ציוד שנערך עבורו בפועל ביטוח חובה או
שיש חובה חוקית לבטחו .מוסכם כי האמור לעיל יחול לגבי נזקי
גוף.
 3.3אחריות המבטח על פי הרחבה המפורטת בסעיף זה ,בגין תביעה
או נזק כאמור לעיל ,תהיה מוגבלת לסך של  1,000,000ש"ח
לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.

.4

בסיפא לסייג  3א' "בפרק סייגים לחבות המבטח" תתווספנה המילים
"סייג זה לא יחול על חבות הנובעת ממזון וממשקאות המוגשים בחצרי
המבוטח מכל סוג ותיאור לרבות אריזותיו ,וכן מתשורות ומתנות
הניתנים לעובדי המבוטח נותני שירותים ואחרים.

.2
.3
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.5

בסייג  4לפרק "סייגים לחבות המבטח" יתווספו לאחר המילה
"בבעלותו "...המילים "...של המבוטח".
סייג  5לפרק "סייגים לחבות המבטח" "נזק לרכוש שפועלים בו" –
יבוטל עד לסך של  500,000ש"ח למקרה ולתקופה.
סייג :14
מוסכם בזה כי הסייג לא יחול על נזקים של מניעת שימוש ברכוש צד
שלישי ,גם אם לא נגרם נזק פיזי לאותו הרכוש כתוצאה מארוע בלתי
צפוי.
חבות המבטח בגין הרחבה זו לא תעלה על סך של  500,000ש"ח
למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.
סעיף  1לפרק "הרחבות" מבוטל ובמקומו יבוא הסעיף כלהלן:
"פוליסה זו מכסה את אחריות המבוטח עקב פעילותו של המבוטח ושל
כל הבאים מטעמו השוהים באופן זמני מחוץ לתחום המדינה בכל
מקום בעולם ,בכפוף לדין ושיפוט מדינת ישראל .לעניין הרחבה זו סייג
 ,12ישונה בהתאם".

.9

לסעיף  3לפרק "הרחבות" מתווספת פסקה שנייה כלהלן:
"מבלי לגרוע מכלליות האמור הרחבה זאת כוללת עובדים זמניים,
עובדים מקריים,מתנדבים ,מומחים מקומיים וזרים וכן עובדי חברות
להשמת כוח אדם" .ככל שתביעה זו אינה מכוסה בפוליסה של חבות
מעבידים של המבוטח ובתנאי שלא חלה חובת ניכוי תשלומים עבורם
למוסד לביטוח לאומי.
מוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות את אחריות המבוטח הנובעת
ו/או הקשורה לפעילותם של מתנדבים המאורגנת על ידי המבוטח ו/או
מטעמו.
מבלי לפגוע בכלליות האמור בפסקה הראשונה לסעיף " 4הרחבות"
מוצהר ומוסכם בזה כי פוליסה זו תורחב לשפות כל אדם או גוף
משפטי שהמבוטח ,לפני קרות מקרה ביטוח ,התחייב בכתב לבטחו
בביטוח אחריות כלפי צד שלישי ו/או שהמבוטח ויתר על זכות תביעה
כלפיו ו/או התחייב בכתב לשפותו ,וזאת בגין פעילות הנעשית על ידי
אותו אדם או גוף עבור המבוטח ו/או על ידי המבוטח עבורו ו/או
במשותף עמו בקשר לעיסוקו של המבוטח ו/או לעניין נכסים השכורים
על ידי ו/או מאת המבוטח.
אחרי המילה "הרחבה" המופיעה בשורה השנייה של סעיף  7לפרק
"הרחבות" מתווספות המילים "הריסה ,הקמה" מובהר בזה כי לעניין
הריסה ,מוגבל להריסה של קירות פנימיים ולא הריסת מבנים.
למען הסר ספק ,מוסכם בזה ,בהתייחס לסעיפים  6ו –  7ל"הרחבות",
היה וקיים ביטוח אחר בתוקף ,שנערך על ידי המבוטח או לטובתו ,על
פיו זכאי המבוטח לשיפוי בגין הפעילות המתוארת בסעיפים דלעיל ,אזי
תחול פוליסה זו כרובד נוסף החל מעבר לסכומים בגינם זכאי המבוטח
לשיפוי על פי הביטוח כאמור לעיל בגבול אחריות מכסימלי 1,000,000
ש"ח למקרה ולתקופה.
הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח בקשר עם פעולות,
טעינה ופריקה ,בכפוף לחריג  2ב' לפוליסה.

.6
.7

.8

.10
.11

.12
.13

.14
.15
.16

מבלי לפגוע בכלליות סעיף  8להרחבות מוצהר ומוסכם בזה כי פוליסה
זו מכסה את חבות המבוטח בקשר לניהול אירועים הקשורים בעיסוקו,
אם אירועים אלה מאורגנים על – ידי המבוטח ו/או מי מטעמו.
למען הסר ספק ,מוסכם בזה כי פעילות המבוטח כוללת ארגון ו/או
מתן חסות לאירועים תרבותיים ,חברתיים ,ספורטיביים או אחרים
כחלק מפעילותו ו/או לשם רווחת עובדיו ואורחיו וכי פוליסה זו מכסה
את חבות המבוטח כלפי כל המשתתפים באירועים אלה ,לרבות כלפי
עובדיו במידה והפגיעה לא תוכר  ,כמצוין לעיל ,על ידי המוסד לביטוח

חתימה  +חותמת____________ :
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לאומי כתאונת עבודה.
.17

.18

.19

.20
.21
.22

.23

לסעיף  9לפרק "הרחבות" מתווספת הפסקה כדלקמן:
"במקרה והאירוע אינו מכוסה על-פי תנאי הפוליסה הסטנדרטית
לבטוח רכב צד שלישי (רכוש) ולמרות זאת תוטל אחריות בנזיקין על
המבוטח עקב או כתוצאה משמשו ברכב ,אזי תכסה פוליסה זאת,
בכפוף לכל סייגיה ותנאיה עד כמה שלא שונו בזה ,אחריות זאת".
מוצהר בזה כי הכיסוי על פי הרחבה זו תחול רק מעבר לגבולות
האחריות הנקובים בפוליסה הסטנדרטית לביטוח כלי רכב בעלות
המבוטח ובכל מקרה הכיסוי עד לסך של  1,000,000ש"ח לנזק ולכל
הנזקים שאירעו בתקופת הביטוח.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת
לכסות את אחריות המבוטח בגין נזקי גוף שאינם מכוסים על ידי
ביטוח חובה לרכב.
לסעיף " 10פגיעה אישית" לפרק "הרחבות" מתווסף כדלקמן:
"מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מוצהר ומוסכם כי פוליסה את
מורחבת לכסות אחריותו של המבוטח על-פי "חוק לשון הרע תשכ"ה-
 "1965או "חוק הגנת הפרטיות תשמ"א" בגין או עקב מעשה או מחדל
על-ידי אדם המועסק על-ידי המבוטח או שנתמנה על-ידו.
לגבי פסקה זאת ,גבול האחריות המכסימלי של המבטח הנו 500,000
ש"ח לאירוע ולתקופת הביטוח".
בכפוף לנוסח ביט .2013
סעיף  13לפרק "הרחבות" מבוטל ובמקומו יבוא הסעיף כלהלן:
"בניגוד לאמור בסעיף .3א .לפרק "סייגים לחבות המבטח" מוצהר בזה
ומוסכם כי פוליסה זו מורחבת לכסות את אחריות המבוטח הנובעת
ממזון וממשקאות מכל סוג ותאור" המוגשים בחצרי המבוטח.
"בנוסף לאמור לעיל ,למען הסר ספק ומבלי לגרוע בכלליות האמור,
פוליסה זו מורחבת לכסות במפורש ,אחריותו של המבוטח הנובעת
ממקרה הרעלה ממזון או משקה ,המוגשים במסעדות ומזנונים
המופעלים באתרי המבוטח בין היתר גם על-ידי קבלנים וגם או
מסעדות או מזנונים עצמאיים הקשורים בקשר חוזי קבוע עם
המבוטח" ובתנאי שהמבוטח הראשי לא ויתר על זכות התחלוף
כלפיהם.
מוצהר ומוסכם בזה במפורש כי לגבי הקבלנים ו/או המסעדות ו/או
המזנונים העצמאיים הקשורים בקשר חוזי עם המבוטח ,המבטח
מכסה רק את אחריותו השילוחית של המבוטח.
מוסכם בזה כי חריג "חבות המוצר" חריג  3א' לפרק "סייגים לחבות
המבטח" לא יחול על פעילות הכנה ואספקה של מזון ומשקה.
לסעיף  14לפרק "הרחבות" מתווספת הפסקה כלהלן:
"כסוי זה מתייחס גם לפעילות הנ"ל בחו"ל ,בתנאי שתביעה – אם
תוגש – תוגש בבית משפט ישראלי ועל-פי דיני מדינת ישראל.
כן ,מורחבת הפוליסה לכסות אחריותו האישית של כל אדם המועסק
על-ידי המבוטח ,המורשה לשאת נשק במסגרת תפקידו ,בגין חבות
הנובעת מהחזקת הנשק כאמור ,בתנאי שהינו בעל רישיון להחזקת
הנשק כאמור".
לפרק "הרחבות" מתווספים הסעיפים כדלקמן " :
.23

חתימה  +חותמת____________ :

למען הסר ספק ,מוסכם במפורש כי כלי רכב ,תכולתם ו/או
משאותיהם ו/או מכולות שאינן בבעלות המבוטח ,הנמצאים
בחצרי המבוטח ,לא יחשבו כרכוש בהחזקת המבוטח ודינם
כדין רכוש צד שלישי לעניין פוליסה זאת.
הכיסוי הביטוחי לא יהיה בתוקף בגין כלי רכב ורכוש בשכירות
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של המבוטח או בחכירתו.
.24

מעצר שווא.
מוצהר בזה ומוסכם כי פוליסה זאת מורחבת לכסות את חבות
המבוטח בגין מעצר שווא של צד שלישי כלשהו עקב חשד
לביצוע עבירה פלילית.
גבול אחריות  200,000ש"ח למקרה ולתקופת הבטוח.
אחריות כדייר או משכיר נכסים
למען הסר ספק ,מוסכם כי פוליסה זאת מכסה אחריותו של
המבוטח כדייר או שוכר לגבי או בגין כל החצרים או האתרים
או הנכסים שנשכרו על-ידו מאחרים וגם או כמשכיר לגבי או
בגין כל החצרים או האתרים או הנכסים שהושכרו על-ידו
לאחרים.
למען הסר ספק ,מוסכם כי פוליסה זו מכסה את אחריותו של
המבוטח כמחזיק נכסי מקרקעין גם אם זכויות המקרקעין
אינן רשומות על שמו.

.26

שטחי חניה
מוצהר ומוסכם בזה כי פוליסה זאת מורחבת לכסות במפורש
אחריותו של המבוטח לגבי או בקשר עם כל הקשור לשטחי
חניה שהועמדו לרשות לקוחותיו או מבקריו או אחרים בתוך
או סביב או ליד החצרים או האתרים השונים המוחזקים על-
ידי המבוטח או בקשר עם נזק לכלי רכב כלשהו בעת כניסתו
אל  -או יציאתו מ -או שהייתו בשטחי החניה הנ"ל.
לא כולל גניבת רכב ו/או חלקיהם מכל סיבה שהיא ולא כולל
אירוע המוגדר כתאונת דרכים המכוסה בביטוח הרכב.
למען הסר ספק ,מוסכם כי פוליסה זאת מורחבת לכסות
אחריות המבוטח בגין או בקשר עם מלגזות ידניות עם מנוע
עזר חשמלי או אחר ושלא חלה חבות לבטחן על-פי כל דין.
מוגבל עד ל –  1,000,000ש"ח למקרה ולתקופה.

.25

.27

.24
.25
.26

לעניין עבודות המבוצעות עבור אחרים ,באם מתחייב הדבר
.28
מתוך הסכם שנערך בין המבוטח לבין מי מהם ,יכלול שם
המבוטח גם " ו/או מזמיני עבודות" לעניין אחריותם למעשה
או מחדל של המבוטח.
למען הסר ספק המונח "מבוטחים" כולל את מנהלי
.29
המבוטחים ,נושאי תפקידים בכירים ,בקשר עם כל חבות
הקיימת מצידם או כתוצאה או עקב היותם ממלאי תפקידים
אלה או כאשר הם פועלים במסגרת תפקידים אלה .כל האמור
בסעיף זה הינו בכפוף לסייג  13לפוליסה.
למניעת כל ספק ,מוצהר בזאת כי האמור בסעיף זה לא יחול
על חבות המכסה או הניתנת לכיסוי בביטוח "אחריות
דירקטורים ונושאי משרה".
למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה כי כל אדם אשר אינו
.30
נכלל ברשימת השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי של
המבוטח .בתנאי שהאירוע לא יוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי
כתאונת עבודה.
לסעיף  7ב' לפרק "תנאי הפוליסה" ("שינוי בעניין מהותי") ,תתווספנה
המילים " ויש בו כדי להשפיע על מבטח סביר השפעה מכרעת באם
לכרות את חוזה הביטוח בכלל או לכרתו בתנאים שבו".
המילים " ...שנעשה בטוח הכפל או לאחר שנודע לו עליו" המופיעות
בסעיף "( 9בטוח כפל") לפרק "תנאי הפוליסה" מבוטלות ובמקומן
יאמר "שנודע לו על קרות מקרה בטוח".
בניגוד לאמור בסעיף "( 12זכות הקיזוז") לפרק "תנאי הפוליסה" זכות

חתימה  +חותמת____________ :
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הקיזוז על-פי הסעיף האמור מוגבלת לחובות הנובעים מפוליסה זאת
בלבד.
לסעיף  14ב' בפרק "תנאי הפוליסה" (ביטול הביטוח) תתווספנה
27
המילים "חישוב הפרמיה לתקופת הביטוח ייערך על בסיס יחסי".
ביטול פרו – רטה יבוצע אך ורק אם הביטול הינו עד  30יום ממועד
תחילת הביטוח.
לסעיף  15בפרק "תנאי הביטוח" (תחולת החוק) תתווספנה לאחר
28
המילים "בפוליסה זו "..המילים "...לטובת המבוטח"( ,למעט סעיף
הקיזוז וסעיף חידוש הפוליסה).
לעניין עבודות המבוצעות עבור אחרים ,באם מתחייב הדבר מתוך
29
הסכם שנערך בין המבוטח לבין מי מהם ,יכלול שם המבוטח גם " ו/או
מזמיני עבודות" בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי המבוטח הראשי.
למען הסר ספק מוסכם בזה במפורש כי הפוליסה מורחב לכסות את
30
אחריותו של המבוטח בקשר ו/או בגין ביצוע עבודות תיקון ו/או
החלפת צנרת ו/או שטיפה וניקוי קווי ו/או ברכות ביוב ו/או פריצת
סתימות.
למען הסר ספק ,מוצהר ומוסכם כי ,הוצאות מנע שיוצאו על-ידי צד
31
שלישי עקב אירוע בלתי צפוי אצל המבוטח והמהווה סכנה מיידית
וממשית לרכוש או לגוף הצד שלישי לא ייחשבו כנזק כספי טהור לעניין
פוליסה זו ויהיו מכוסות בהתאם .גבול אחריות המבטח יוגבל לסך של
 1,000,000ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח.
מוסכם ומוצהר בזה כי ,הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו
32
החוקית של המבוטח כלפי צד שלישי בגין כל נזק הנגרם במהלך פעולת
שוד באם הייתה חבות על פי הפוליסה.
בטול הפוליסות על-ידי המבטחים
33
בנוסף לאמור לעיל ,המבטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא
לפני תום תקופת הביטוח לפי שיקול דעתו ובלבד שהודעה על כך
תשלח למבוטח בכתב ,ובדואר רשום ( 60שישים) יום לפני התאריך בו
יתבטל הביטוח .במקרה כזה ,המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח
ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח לפי חישוב יחסי.
הרחבה מיוחדת מוסכם ומוצהר בזה כי הפוליסה והרשימה כפותות למפרט הבטוח של מי בת ים/צד
שלישי (להלן" :מפרט הבטוח") ,בכל מקרה של צמצום מפרט הבטוח וגם או סתירה
בין האמור בפוליסה לבין מפרט הבטוח ,הנוסח הקובע הנו בהתאם למפרט הבטוח
כאמור .כפי שהוסכם.
*****************************************************************
מי בת ים/צד שלישי/2016 /

חתימה  +חותמת____________ :
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חבות מעבידים
(מהדורה ביט )2013
שם המבוטח

מי בת ים בע"מ ח.פ – 514-288208 .המבוטח הראשי".
ו/או

עיריית בת ים היה ותחשב כמעבידתם של מי מעובדי המבוטח הראשי.

ו/או

גופים אשר למבוטח חובה חוזית או חוקית לבטחם (בטרם קרות מקרה
ביטוח).
כל מי שנכלל ב"הגדרת המבוטח" המפורטת בנספח "תנאים כלליים
לביטוח" שלהלן.

ו/או

כתובת ראשית

תקופת הביטוח
תיאור העיסוק

אזורי הפעילות

תנאי הכיסוי הביטוחי

גבולות האחריות

רח' הרב הפלדה  ,12בת-ים , .קומה ב .
כתובת לדברי דואר :ת.ד  4200מיקוד 59315
החל מיום כפי שיוסכם

ועד ליום

תאגיד מים וביוב ,שהוקם על פי חוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א – ,2001
המתכנן ,מקים ,מנהל ,מתפעל ,מחזיק ,משקם משדרג ומפתח את מערכות
המים והביוב במרחב המוניציפאלי של העיר בת – ים ,לרבות פיתוח ו/או
ביצוע עבודות תשתיות מים וביוב ,תחזוקת ואחזקת מתקני שאיבה ,בארות
מים ,קידוחים ,מערכות ותשתיות המים והביוב ,תחזוקה וטיפול שוטף
במתקנים ציבוריים הקשורים במערכת המים והביוב ,פינוי ביוב ושפכים ניגרים
לרבות פינויים למכון הטיהור של השפד"ן באתר שורק ,אספקת ומכירת מים
לשתיה לתעשייה ולחקלאות ,גביית אגרות והיטלים ,בעלים ,מחזיקים ,שוכרים
ואחראים לרכוש קבוע ונייד מכל תיאור שהוא ,לרבות כל הפעילויות
והתהליכים והשירותים הנלווים למפורט לעיל וכן כל עיסוק אחר המותר על פי
תקנון ההתאגדות ו/או תעודת הרישום של מי בת ים תאגיד מים וביוב בע"מ
והקשור ו/או נובע מעיסוקה כאמור.
כל מקום בשטח מדינת ישראל ובשטחים המוחזקים הנמצאים בשליטה
ביטחונית של צה"ל(להלן " :תחום המדינה") שיש למבוטח זיקה או עניין
כלשהם ו/או כל מקום בו עוסקים אנשים בשרות המבוטח ו/או בביצוע עבודה
ו/או פעילות כלשהי לרבות פעילות בכל העולם בעת שהיית עובדים ו/או נציגים
של המבוטח באופן זמני בחו"ל ,כל הנ"ל בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב פעילותו
של המבוטח.
הפוליסה כפופה לתנאי פוליסת "מעבידים" מהדורת ביט  2013על
.1
תנאיה וסייגיה ובכפוף לאמור ב"מפרט תנאים כלליים לביטוחי רכוש
וחבויות" לעיל וכן בכפוף להרחבות ולנוסח מסמך זה (להלן " :מפרט
הביטוח").
מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסות הבטוח תהיינה כפופות לסעיפי מפרט
.2
הביטוח על-פי ניסוחם ובהתאם להסכמות שהושגו עם חברת הבטוח.
20,000,000
20,000,000

ש"ח
ש"ח

לתובע.
לאירוע.

20,000,000

ש"ח

במצטבר לתקופת הביטוח.

שכר שנתי משוער
מספר עובדים משוער

כפי שיוסכם

(שני התאריכים נכללים)

15

מוצהר ומוסכם בזה כי :
חתימה  +חותמת____________ :
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.1

.2

הרחבת שם המבוטח:
בנוסף לאמור בשם המבוטח בכל הפוליסות שלהלן ,מוסכם כי שם
המבוטח יורחב לכלול כדלקמן :
ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברה או גוף
1.1
הפועלים במסגרת הנ"ל ו/או גופים שלנ"ל חובה חוזית או
חוקית לבטחם ו/או בעלי מניות ו/או עובדים ו/או שותפים ו/או
כל הפועלים בשמם ומטעמם של הנ"ל .במסגרת הפעילות
המבוטחת בגין מעשי או מחדלי המבוטח הראשי.
ו/או גופים אשר למבוטח חובה חוזית או חוקית לבטחם
1.2
ושהוסכם בכתב בינם לבין מי מיחידי המבוטח המפורטים,
בטרם קרות מקרה בטוח ,כי נכסיהם יבוטחו על-פי פוליסה זו,
בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח הראשי.
מוסכם בזה כי המבוטח יהיה רשאי להוסיף מבוטחים ו/או
1.3
לגרוע מהפוליסות מבוטחים ובתנאי שהודעה על כך נמסרה
למבטח בכתב בטרם קרות מקרה ביטוח.
מוסכם בזה כי זכותו של המבוטח הראשי לקבלת שיפוי מאת
1.4
המבטח תהא תמיד קודמת לזכותו של כל אדם או גוף משפטי
כזה ,אלא אם התחייב המבוטח הראשי אחרת בחוזה עמו
והביא את תוכנו למבטח ,בכתב.
מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת תנאי הפוליסות בתום לב על ידי
1.5
מי מיחידי המבוטח ,לא ייגרע מזכותם של שאר יחידי
המבוטח לקבל פיצוי ו/או שיפוי מהמבטח למעט כלפי מי
מיחידי המבוטח אשר ידע על ביצוע ההפרה.
אין באמור לעיל למנוע מן המבטח לחזור בתביעה ליחיד
1.6
מיחידי המבוטח שהפר שלא בתום לב ,תנאי מתנאי הפוליסה
כאמור.
מוסכם כי האמור לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח
בזדון.
כל הנ"ל בכפוף לזיקת הביטוח שלהם ועד כמה שאינם מבוטחים
בפוליסות ספציפיות שנערכו על ידם ו/או על ידי החברה ו/או על ידי
אחרים.
היה מי מהגופים הנכללים בשם המבוטח על פי הרשימה שלעיל,
מבוטח בפוליסה ספציפית ,הרי שהביטוחים המפורטים במפרט זה ,לפי
העניין ,יחולו מעל הביטוחים על פי אותן פוליסות ספציפיות .תשלום
תגמולי הביטוח על פי פוליסות החברה יבוצע לאחר שגבולות האחריות
ו/או סכומי הביטוח בפוליסות הספציפיות ,כאמור ,מוצו במלואן.
ויתור על זכות התחלוף
המבטח מוותר על זכות שיבוב (תחלוף) במפורש או מכללא לאחר
תשלום פיצוי ו/או שיפוי למבוטח ו/או לצדדים שלישיים ו/או
לעובדים וזאת ביחס לגופים הכלולים בשם המבוטח לרבות מבלי
למעט :
2.1
2.2
2.3

חתימה  +חותמת____________ :

חברי מועצת הדירקטוריון ,מנהלי ,עובדי המבוטח הראשי וכן
כלפי בני משפחותיהם של כל הנ"ל וכל הפועלים מטעמו
וברשותו.
חברת אם ו/או בעלים ,חברות בנות ,חברות קשורות של
המבוטח הראשי ו/או שלמבוטח יש עניין בהן.
כל אדם בשרותו של המבוטח ,לרבות ומבלי למעט ,עובדים
וחברי הנהלה.
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2.4
2.5

2.6

2.7

בעלים של רכוש המוחזק על ידי המבוטח בניהול ,תחזוקה,
שכירות ,חכירה ,שאילה וברשות.
גופים הנמצאים עם החברה בקשרי מסחר ושרות ואשר לפי
תנאי ההתקשרות לא ניתן לחזור אליהם בתביעות שיבוב.
לרבות גופים או יחידים שהחברה ויתרה על זכותה לתבוע מהם
פיצוי בכתב או בעל פה ,במפורש או מכללא לפני קרות מקרה
הביטוח.
מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת תנאי הפוליסות בתום לב על ידי
מי מיחידי המבוטח ,לא ייגרע מזכותם של שאר יחידי
המבוטח לקבל פיצוי ו/או שיפוי מהמבטח למעט כלפי מי
מיחידי המבוטח אשר ידע על ביצוע ההפרה.
מוסכם כי האמור לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה
הביטוח בזדון.

מוצהר ומוסכם בזה כי :
.1

לפרק "הגדרות למטרת פוליסה זו" תתוסף הגדרה כדלקמן :
"מבוטח – עובדי המבוטח ,ו/או מנהליו ו/או חברי הדירקטוריון של
המבוטח ו/או כל אדם המועסק על ידי המבוטח לרבות ומבלי לגרוע
מכלליות האמור עובדי חברת כוח אדם וכל אדם בשרותו של המבוטח ,
אם תחול עליהם חבות אישית הנובעת מביצוע תפקידם".
פוליסת הביטוח מכסה את חבותו של המבוטח כלפי כל העובדים
המועסקים על ידו ,לרבות עובדים ארעיים ,זמניים ומזדמנים אשר מי
מיחידי המבוטח משלם את שכרם ,ובגין כל הפעילויות מכל סוג שהוא
הקשורות באחריות המבוטחים כלפי העובדים הנ"ל.
הגדרת החוק על פי תנאי הפוליסה תשתנה ותהיה "כל דין ישראלי".

.4

מוסכם בזה כי הגדרת הליכים פליליים תורחב ותכלול הליכי חקירה
מכל סוג המתבצעים על ידי רשות מוסמכת בקשר עם תאונת עבודה.
הגדרת הוצאות הגנה ושכר טרחה תורחב ותכלול הוצאות עבור יעוץ
משפטי וטכני בקשר עם חקירת תאונות עבודה על ידי רשות מוסמכת.
האמור בסייג ז' (חבות כלשהי החייבת בביטוח לפי פקודת ביטוח רכב
מנועי) לא יחול בקשר לתביעה שתוגש נגד המבוטח בעקבות פגיעה
גופנית הנגרמת לעובד המבוטח כתוצאה מהעדר רישיון נהיגה של
הנוהג בכלי רכב מנועי ,בתנאי שהמבוטח לא ידע על אי קיום רישיון
נהיגה מתאים וזאת עד לסך של  500,000ש"ח למקרה ו/או לתקופה
ובתנאי שלא יכוסה על ידי קרנית.
מוסכם בזה כי במקרה בו מקרה הביטוח הינו כתוצאה של אירוע
מתמשך המשתרע על מספר תקופות ביטוח בהן היו מעורבים מספר
מבטחים,יישא המבטח הנוכחי בתשלום תגמולי הביטוח בגין מקרה
הביטוח במלואם ,ויהיה אחראי לחלוקת האחריות בגין המבטחים
הנוספים המעורבים.
המבוטח מתחייב לשתף פעולה ככל שיידרש במימוש זכויותיו של
המבטח הנוכחי כלפי המבטחים האחרים.

.8

פוליסת הביטוח כוללת כיסוי לחבות המבוטח כלפי העובדים
המועסקים על ידו בביצוע עבודות שיפוץ ,התאמה ובניה באתרי
המבוטח ובתנאי שלא בוטחו בנפרד בביטוח ספציפי אחר ובתנאי
שהיקף העבודות אינו עולה על  1,000,000ש"ח לאתר.
פוליסה זאת מורחבת לכסות את אחריות המבוטח בגין או לגבי או
בקשר עם קורסים ,השתלמויות ,תרגול או מטווחי ירי במטווחים בכל
תחום מדינת ישראל המורשים על-ידי שלטונות הביטחון והמופעלים
בהתאם לתקנות או במסגרת משטרת ישראל ,של עובדי המבוטח,

.2

.3

.5
.6

.7

.9

חתימה  +חותמת____________ :
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.10

.11

.12

.13

קציני ביטחון או אנשים המיועדים לכך ,שוטרים לתפקידים מיוחדים
(שתמ"ים) המועסקים על-ידי המבוטח  -אם הם עובדיו  -ומחזיקים
בנשק בבעלות המבוטח ו/או בבעלותם ברישיון כחוק או ברשות
המבוטח.
סעיף ז' פרק "סייגים" לחבות המבטח" (דף :)3
בנוסף לאמור לעיל ,למרות האמור בסעיף ז' לא יחול על תביעות שיבוב
כנגד המבוטח על ידי "קרנית" במקרה פגיעה בעובד מבוטח כתוצאה
מהיעדר רישיון נהיגה של עובד מבוטח הנוהג ברכב בפקודת המבוטח
ו/או ברשותו ,בתנאי שהמבוטח לא ידע כי לנוהג ברכב אין רישיון
בתוקף ,ובכל מקרה עד לגבול האחריות של  350,000ש"ח למקרה
ולתקופה
סעיף ב .לפרק "הרחבות" מבוטל ובמקומו בא הסעיף כדלקמן:
"פוליסה זו מכסה אחריותו של המבוטח כלפי ,לגבי ובגין מומחים או
עובדים זרים או מקומיים ,עובדים עצמאיים ,עובדים זמניים וכו' בזמן
עבודתם אצל המבוטח או עבורו ,בין אם הם מקבלים משכורתם או
שכרם מהמבוטח ובין ממקום אחר כלשהו או למרות שאינם מופיעים
ברשימות המשכורות של המבוטח" .כפוף לתנאי הפוליסה אם הנ"ל
ייחשבו לעובדי המבוטח ובתנאי שלא יחשבו צד שלישי.
לסיפא של סעיף ג .לפרק "הרחבות" מתווספות המילים "..........
לרבות פעילויות בחדרי כושר ובקבוצות ספורט ,טיולים ,אירועי תרבות
וכן אירועים חברתיים המאורגנים על-ידי המבוטח ו/או עבורו לא כולל
אירועי ספורט אתגרי.
לפרק "הרחבות" מתווספים סעיפים  ,כדלקמן :
יב.

למען הסר ספק מודגש בזאת כי פוליסה זו חלה גם על מנהלי
המבוטח וכן על עובדים זמניים ,עצמאיים ,ארעיים ,זרים,
שוליות ומתנדבים (כולל בין היתר גם בעלי שליטה) .כפוף
לתנאי הפוליסה.
בכל מקום בו מופיעות המילים "ו/או" משמעותן "הכול יחד
וכל אחד לחוד".

יד.

"המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי חברי הנהלת המבוטח
ו/או עובדיו למעט מי שגרם לנזק בזדון.
למען הסר ספק ,מוסכם בזאת כי פוליסה זו אינה כפופה לכל
הגבלה בדבר העסקת נוער המועסק כחוק ובדבר עבודה
בשבתות ובחגי ומועדי ישראל ולא תושפע מאי-קיום הוראות
חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951 -וחוק עבודת נשים
תשי"ד  1954 -על תקנותיהם ,והסכמי עבודה קיבוציים
ואחרים.
פגיעות קודמות
מוסכם בזה כי בכל מקרה של תביעה על-פי פוליסה זו עקב
מקרה בטוח אשר לדעת המבטח הנו תוצאה של הצטברות
פגיעות בתקופה שקדמה למועד עריכת בטוח זה לראשונה על-
ידי המבטח ,אזי יקבל המבטח על עצמו את האחריות לשפות
את המבוטח בגין מקרה הבטוח כאמור ,בתנאי כי :

יג.

טו.

טז.

 .1במועד עריכת בטוח זה לא היה ידוע למבוטח על קיום
עילה לתביעה בגין מקרה הבטוח כאמור.
 .2המבוטח מתחייב להסב לטובת המבטח כל זכות לשיפוי
העלולה לעמוד לזכותו כלפי מבטחיו הקודמים בגין
הפגיעות שהצטברו קודם למועד תחילת תקופת הבטוח.
האמור בהרחבה זו לא יחול במקרה שחבותו של המבוטח לא
הייתה מבוטחת על-ידי מבטח כלשהו במשך התקופה שקדמה
לתקופת הבטוח על-פי פוליסה זו או שהמבטח הקודם דחה את
חתימה  +חותמת____________ :
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התביעה או שהנו חדל פירעון.
.14
.15
.16
.17
.18

.19
.20

.21

בסעיף  8ב' לפרק " תנאי הפוליסה" ("שינוי בעניין מהותי") ,תתווספנה
המילים " ויש בה כדי להשפיע השפעה של ממש על מבטח סביר האם
לכרות את חוזה הביטוח בכלל או לכרותו אותו בתנאים שבו".
המילים "לאחר שנעשה בטוח כפל ,או לאחר שנודע לו עליו" המופיעות
בסעיף  9לפרק "תנאי הפוליסה" ,מבוטלות ובמקומו יאמר "לאחר
קרות מקרה הבטוח".
בניגוד לאמור בסעיף  12לפרק "תנאי הפוליסה" ,זכות הקיזוז על-פי
הסעיף האמור מוגבלת לחובות הנובעים מפוליסה זו בלבד.
בסיפא של סעיף  16לפרק " תנאי הפוליסה" ("חוק חוזה הביטוח"),
תתווספנה המילים "לטובת המבוטח".
לעניין עבודות המבוצעות עבור אחרים ,אם מתחייב הדבר מהסכם בין
הצדדים ,יכלול שם המבוטח גם "ו/או מזמיני עבודות" בכפוף לאישור
המבטח ובטרם קרות מקרה ביטוח .היה וייקבע למעבידם של מי
מעובדי המבוטח.
פוליסה זו מורחבת לכסות חבותו של המבוטח כלפי עובדי חברת כוח
אדם ,אם יקבע על ידי בית משפט כי הינם עובדיו.
למען הסדר התקין מודגש כי פוליסה זו כוללת בין היתר גם סעיף
כדלקמן:
"על מנת להסיר ספק מודגש במפורש כי הפוליסה כוללת סעיף "וויתור
על זכות התחלוף" לגבי משתכנים ,משתמשים ,שוכרים ו/או דיירים
ומי הבא מטעמם (בנוסף לבעלים) .למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת
זדון.
בטול הפוליסות על-ידי המבטחים נוסח ביט :2013
מוסכם ומוצהר בזה כי המבטח יהיה רשאי לבטל את פוליסות הביטוח
רק במקרה של אי תשלום דמי הבטוח במועדים שנקבעו בהסכמה
ולאחר שנמסרו למבוטח ההתראות הקבועות על פי תנאי הפוליסה
ובכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א – .1981

.22

בנוסף לאמור לעיל ,המבטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא
לפני תום תקופת הביטוח לפי שיקול דעתו ובלבד שהודעה על כך
תשלח למבוטח בכתב ,ובדואר רשום ( 60שישים) יום לפני התאריך בו
יתבטל הביטוח  .במקרה כזה ,המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח
ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח לפי חישוב יחסי.

מוסכם ומוצהר בזה כי הפוליסה והרשימה כפותות למפרט הבטוח של ני בת ים/
מעבידים /להלן" :מפרט הבטוח") ,בכל מקרה של צמצום מפרט הבטוח וגם או
הרחבה מיוחדת
סתירה בין האמור בפוליסה לבין מפרט הבטוח ,הנוסח הקובע הנו בהתאם למפרט
הבטוח כאמור .כפי שהוסכם.
*****************************************************************
מי בת ים/מעבידים2016/
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ביטוח חבות המוצר
(מהדורה ביט )2013
שם המבוטח

כתובת ראשית

תקופת הביטוח
תיאור העיסוק

אזורי הפעילות

תנאי הכיסוי הביטוחי

הכיסוי הביטוחי

מי בת ים בע"מ ח.פ – 514-288208 .המבוטח הראשי".
עיריית בת ים  ,כבעלת המניות הראשית ו/או לעניין מקרה ביטוח
ו/או
באחריותו של המבוטח הראשי.
גופים אשר למבוטח חובה חוזית או חוקית לבטחם בטרם קרות מקרה
ו/או
ביטוח.
כל מי שנכלל ב"הגדרת המבוטח" המפורטת בנספח "תנאים כלליים
ו/או
לביטוח" שלהלן ,למעט קבלנים וקבלני משנה.
בהתייחס למבוטחים הנוספים שאינם המבוטח הראשי ו/או מנהליו ו/או עובדיו,
הרחבת שם המבוטח הינה בכפוף לעניין אחריותם לפגם במוצרים המשווקים
ע"י המבוטח הראשי.
רח' הרב הפלדה  ,12בת-ים , .קומה ב .
כתובת לדברי דואר :ת.ד  4200מיקוד 59315
החל מיום כפי שיוסכם

ועד ליום

כפי שיוסכם

(שני התאריכים נכללים)

תאגיד מים וביוב ,שהוקם על פי חוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א – ,2001
המתכנן ,מקים ,מנהל ,מתפעל ,מחזיק ,משקם משדרג ומפתח את מערכות
המים והביוב במרחב המוניציפאלי של העיר בת – ים ,לרבות פיתוח ו/או
ביצוע עבודות תשתיות מים וביוב ,תחזוקת ואחזקת מתקני שאיבה ,בארות
מים ,קידוחים ,מערכות ותשתיות המים והביוב ,תחזוקה וטיפול שוטף
במתקנים ציבוריים הקשורים במערכת המים והביוב ,פינוי ביוב ושפכים ניגרים
לרבות פינויים למכון הטיהור של השפד"ן באתר שורק ,אספקת ומכירת מים
לשתיה לתעשייה ולחקלאות ,גביית אגרות והיטלים ,בעלים ,מחזיקים ,שוכרים
ואחראים לרכוש קבוע ונייד מכל תיאור שהוא ,לרבות כל הפעילויות
והתהליכים והשירותים הנלווים למפורט לעיל וכן כל עיסוק אחר המותר על פי
תקנון ההתאגדות ו/או תעודת הרישום של מי בת ים תאגיד מים וביוב בע"מ
והקשור ו/או נובע מעיסוקה כאמור.
כל מקום בשטח מדינת ישראל ובשטחים המוחזקים הנמצאים בשליטה
ביטחונית של צה"ל(להלן " :תחום המדינה") שיש למבוטח זיקה או עניין
כלשהם ו/או כל מקום בו עוסקים אנשים בשרות המבוטח ו/או בביצוע עבודה
ו/או פעילות כלשהי לרבות פעילות בכל העולם בעת שהיית עובדים ו/או נציגים
של המבוטח באופן זמני בחו"ל ,כל הנ"ל בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב פעילותו
של המבוטח.
הפוליסה כפופה לתנאי פוליסת "חבות המוצר" מהדורת ביט  2013על
.1
תנאיה וסייגיה ובכפוף לאמור ב"מפרט תנאים כלליים לביטוחי רכוש
וחבויות" לעיל וכן בכפוף להרחבות ולנוסח מסמך זה (להלן " :מפרט
הביטוח").
מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסות הבטוח תהיינה כפופות לסעיפי מפרט
.2
הביטוח על-פי ניסוחם ובהתאם להסכמות שהושגו עם חברת הבטוח.
אחריותו החוקית של המבוטח על פי דין בקשר עם אספקת מי שתיה (הן מים
שמקורם בחברת מקורות והן מים שמקורם בבארות) לצרכים ביתיים
תיירותיים ,עסקיים ,תעשייתיים ואחרים ,פינוי מי שפכים למכון הטיהור
האזורי ואספקת מי שפכים אלו כשהינם מטוהרים לחקלאות ולצרכים אחרים.
מבלי לפגוע בכלליות הכיסוי המוענק ,תביעות הנובעות מאיכות המים ,מטעות

חתימה  +חותמת____________ :
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דין ושיפוט

גבולות האחריות

ביצור ,באספקה או בשיווק מוצרים מכוסות במפורש על פי תנאי וסייגי פוליסה
זאת .בתנאי שהמבוטח הראשי לא ידע כי הוא פגום.
הפוליסה מכסה תביעה שתוגש נגד המבוטח בבתי משפט בישראל בלבד ותידון
לפי הדין הישראלי בלבד.
5,000,000

מחזור מכירות שנתי 40,000,000
משוער
25.06.2009
תאריך למפרע
בסיס הביטוח

לתובע ,לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.

ש"ח
ש"ח

מועד הקמת התאגיד.

בסיס הגשת תביעה.
הפוליסה מכסה תביעה שהוגשה לראשונה כנגד המבוטח בתוך תקופת הביטוח
הנקובה ואשר נמסרה על ידי המבוטח למבטח בתוך תקופת הביטוח הנ"ל .
המונח תביעה יכלול בין היתר ובכפוף לתנאי הפוליסה ,כתב תביעה ,תובענה,
מכתב דרישה או מידע ממקור כלשהוא שהגיע לידי המבוטח בדבר כל פגיעה
גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב פגם במוצר שיוצר ו/או הוכן ו/או הורכב ו/או
תוקן ו/או סופק ו/או נמכר ו/או טופל בכל דרך אחרת על ידי המבוטח ו/או מי
מטעמו (להלן" :המוצר") שאירע לאחר התאריך הרטרואקטיבי המצוין לעיל,
או הודעה בכתב של המבוטח למבטח על קרות אירוע או נסיבות שעלולים
להביא בעקבותיהם לתביעה כאמור לעיל כנגד המבוטח.

מוצהר ומוסכם בזה כי :
.1
.2

הרחבות לכיסוי הביטוחי.
מוסכם ומוצהר בזה כי הרחבה  – 3עבודות שנמסרו – בתוקף
הרחבת שם המבוטח:
בנוסף לאמור בשם המבוטח בכל הפוליסות שלהלן ,מוסכם כי שם
המבוטח יורחב לכלול כדלקמן :
ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברה או גוף
2.1
הפועלים במסגרת הנ"ל ו/או גופים שלנ"ל חובה חוזית או
חוקית לבטחם ו/או בעלי מניות ו/או עובדים ו/או שותפים ו/או
כל הפועלים בשמם ומטעמם של הנ"ל .
מנהלי ועובדי המבוטח הראשי בגין חבות שיש להם על פי דין
2.2
כלפי צד שלישי כלשהו במסגרת עבודתם עבור מי מהמבוטחים.
2.3

2.4

2.5

2.6
חתימה  +חותמת____________ :

מוסכם בזה כי המבוטח הראשי יהיה רשאי להוסיף מבוטחים
ו/או לגרוע מהפוליסות מבוטחים ובתנאי שהודעה על כך
נמסרה למבטח בכתב והתקבל אישורו לכך בטרם קרות מקרה
ביטוח.
מוסכם בזה כי זכותו של המבוטח הראשי לקבלת שיפוי מאת
המבטח תהא תמיד קודמת לזכותו של כל אדם או גוף משפטי
כזה ,אלא אם התחייב המבוטח הראשי אחרת בחוזה עמו
והביא את תוכנו למבטח ,בכתב.
מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת תנאי הפוליסות בתום לב על ידי
מי מיחידי המבוטח ,לא ייגרע מזכותם של שאר יחידי המבוטח
לקבל פיצוי ו/או שיפוי מהמבטח למעט כלפי מי מיחידי
המבוטח אשר ידע על ביצוע ההפרה.
אין באמור לעיל למנוע מן המבטח לחזור בתביעה ליחיד
מיחידי המבוטח שהפר שלא בתום לב ,תנאי מתנאי הפוליסה
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כאמור.
כל הנ"ל בכפוף לזיקת הביטוח שלהם ועד כמה שאינם מבוטחים
בפוליסות ספציפיות שנערכו על ידם ו/או על ידי המבוטח הראשי ו/או
על ידי אחרים.
היה מי מהגופים הנכללים בשם המבוטח על פי הרשימה שלעיל,
מבוטח בפוליסה ספציפית ,הרי שהביטוחים המפורטים במפרט זה ,לפי
העניין ,יחולו מעל הביטוחים על פי אותן פוליסות ספציפיות .תשלום
תגמולי הביטוח על פי הפוליסות יבוצע לאחר שגבולות האחריות ו/או
סכומי הביטוח בפוליסות הספציפיות ,כאמור ,מוצו במלואן.
.3

ויתור על זכות השיבוב.
מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסת הביטוח תכלול תנאי מפורש לפיו
מוותר המבטח על כל זכות תחלוף(שיבוב) כלפי חברי מועצת
הדירקטוריון ,מנהלי ועובדי המבוטח ובלבד שהאמור בדבר ויתור על
זכות תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

.4

תקופת גילוי על פי תנאי ביט .2013
מוסכם כי במקרה של ביטול הפוליסה על-ידי המבטח לפני תום תקופת
הבטוח ,או במקרה של אי הסכמת המבטח להאריכה ,ולא נערך כל
בטוח אחר המכסה את חבות המבוטח ,אזי תורחב פוליסה זו לשפות
את המבוטח בגין תביעה שתוגש נגדו במשך ( 6שישה) חודשים החל
מתאריך סיום הבטוח או עריכת ביטוח אחר ,המוקדם מביניהם והכול
בכפוף לתנאי ביט ,כאמור.

.5

אחריות אישית.
מוסכם כי פוליסה זו מכסה את חבותו האישית של כל אדם המועסק
על-ידי המבוטח או הנמצא בשרותו בקשר למקרה בטוח הנגרם תוך
כדי ועקב עיסוקו עבור או מטעם המבוטח.
בנוסף לאמור לעיל מוסכם כי פוליסה זו מכסה את חבותם האישית של
חברי דירקטוריון של המבוטח ושל כל אדם המועסק על ידי המבוטח
בגין מקרה בטוח הנגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח תוך כדי ועקב
עיסוקו אצל המבוטח.
למען הסר ספק מוסכם במפורש כי האמור בסעיף זה אינו חל על חבות
המבוטחת או הניתנת לבטוח על-פי פוליסה לבטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה.

.6

רישוי.
למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזה כי זכותם של המבוטחים לקבלת
שיפוי על-פי פוליסה זו ,לא תושפע ו/או לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או
העדר היתר כלשהו מאת הרשויות המוסמכות לכל עניין הקשור
בפעילות המבוטח ,למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או ההיתר הינו
הסיבה הקרובה לנזק.

.7

הגנה בהליכים פליליים על פי תנאי ביט .2013
ביטול הפוליסה על ידי המבטחים ,נוסח ביט .2013

.8
מוסכם ומוצהר בזה כי הפוליסה והרשימה כפותות למפרט הבטוח של מי בת ים/
מוצר  /להלן" :מפרט הבטוח") ,בכל מקרה של צמצום מפרט הבטוח וגם או סתירה
הרחבה מיוחדת
בין האמור בפוליסה לבין מפרט הבטוח ,הנוסח הקובע הנו בהתאם למפרט הבטוח
כאמור .כפי שהוסכם.
*****************************************************************
מי בת ים/מוצר2016/
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ביטוח אחריות מקצועית
(פוליסת אחריות מקצועית בסיס ______________)
שם המבוטח

כתובת ראשית

תקופת הביטוח
תיאור העיסוק

אזורי הפעילות

תנאי הכיסוי הביטוחי

מי בת ים בע"מ ח.פ – 514-288208 .המבוטח הראשי".
עיריית בת ים לעניין אחריותה למעשה או מחדל של המבוטח הראשי
ו/או
ו/או מי מטעמו הנכלל בכיסוי הביטוחי.
גופים אשר למבוטח חובה חוזית או חוקית לבטחם בטרם קרות מקרה
ו/או
ביטוח ,למעט קבלנים וקבלני משנה.
כל מי שנכלל ב"הגדרת המבוטח" המפורטת בנספח "תנאים כלליים
ו/או
לביטוח" שלהלן.
המבוטחים על-פי פוליסה זו הנם בין היתר מהנדסים פקחים מתכננים,
ו/או
גובים ,חשבים ואנשי כספים שהינם עובדי המבוטח הראשי ,לרבות
אחריותו השילוחית והישירה של המבוטח הראשי בגין נותני שירותים
מקצועיים חיצוניים שאינם נחשבים כעובדי המבוטח הראשי.
בהתייחס למבוטחים הנוספים שאינם המבוטח הראשי ו/או מנהליו ו/או עובדיו,
הרחבת שם המבוטח הינה בכפוף לעניין מעשה או מחדל של המבוטח הראשי.
רח' הרב הפלדה  ,12בת-ים , .קומה ב .
כתובת לדברי דואר :ת.ד  4200מיקוד 59315
החל מיום כפי שיוסכם

ועד ליום

כפי שיוסכם

(שני התאריכים נכללים)

תאגיד מים וביוב ,שהוקם על פי חוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א – ,2001
המתכנן ,מקים ,מנהל ,מתפעל ,מחזיק ,משקם משדרג ומפתח את מערכות
המים והביוב במרחב המוניציפאלי של העיר בת – ים ,לרבות פיתוח ו/או
ביצוע עבודות תשתיות מים וביוב ,תחזוקת ואחזקת מתקני שאיבה ,בארות
מים ,קידוחים ,מערכות ותשתיות המים והביוב ,תחזוקה וטיפול שוטף
במתקנים ציבוריים הקשורים במערכת המים והביוב ,פינוי ביוב ושפכים ניגרים
לרבות פינויים למכון הטיהור של השפד"ן באתר שורק ,אספקת ומכירת מים
לשתיה לתעשייה ולחקלאות ,גביית אגרות והיטלים ,בעלים ,מחזיקים ,שוכרים
ואחראים לרכוש קבוע ונייד מכל תיאור שהוא ,לרבות כל הפעילויות
והתהליכים והשירותים הנלווים למפורט לעיל וכן כל עיסוק אחר המותר על פי
תקנון ההתאגדות ו/או תעודת הרישום של מי בת ים תאגיד מים וביוב בע"מ
והקשור ו/או נובע מעיסוקה כאמור.
כל מקום בשטח מדינת ישראל ובשטחים המוחזקים הנמצאים בשליטה
ביטחונית של צה"ל (להלן " :תחום המדינה") שיש למבוטח זיקה או עניין
כלשהם ו/או כל מקום בו עוסקים אנשים בשרות המבוטח ו/או בביצוע עבודה
ו/או פעילות כלשהי לרבות פעילות בכל העולם בעת שהיית עובדים ו/או נציגים
של המבוטח בחו"ל ,כל הנ"ל בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב פעילותו של
המבוטח.
הפוליסה כפופה לתנאי פוליסת "אחריות מקצועית" בסיס מהדורת
.1
_____________________על תנאיה וסייגיה ובכפוף לאמור ב"מפרט
תנאים כלליים לביטוחי רכוש וחבויות" לעיל וכן בכפוף להרחבות ולנוסח
מסמך זה (להלן " :מפרט הביטוח").
מבטח אשר יערוך את הביטוח בכפוף לנוסח פוליסה אחר ,יעביר אל
.2
המבוטח את נוסח הפוליסה המוצע ,לבדיקה ויאפשר לערוך שינויים ו/או
תוספות בהסכמה.
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הכיסוי הביטוחי

דין ושיפוט

גבולות האחריות

מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסות הבטוח תהיינה כפופות לסעיפי מפרט
.3
הביטוח על-פי ניסוחם ובהתאם להסכמות שהושגו עם חברת הבטוח.
פוליסה זו מכסה את אחריותו של המבוטח כלפי צד שלישי ,בשל היפר חובה
מקצועית שנעשה בתום לב ושמקורה ברשלנות ,טעות ,או השמטה שנעשו בגין
בעלי מקצוע בשרותו של המבוטח ו/או המועסקים על ידי המבוטח במהלך
עיסוקם בשרות המבוטח.
מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי פוליסה זו לא יחול בכל מקרה בו עילת
התביעה נובעת מפעולה רשלנית ,הפרת חובה מקצועית ,טעות או השמטה של
מי מעובדי המבוטח שלו פוליסת ביטוח אחריות מקצועית אישית.
הפוליסה מכסה תביעה שתוגש נגד המבוטח בבתי משפט בישראל בלבד ותידון
לפי הדין הישראלי בלבד.
5,000,000

ש"ח

לתובע ,לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.

ש"ח
ש"ח

למקרה ולתקופה.
למקרה ולתקופה.

500,000
לשון הרע
הוצאות הגנה בהליכים 400,000
משפטיים
ש"ח
מחזור מכירות שנתי 40,000,000
משוער
מועד הקמת התאגיד.
25.06.2009
תאריך למפרע
בסיס הגשת תביעה.
בסיס הביטוח
הפוליסה מכסה תביעה שהוגשה לראשונה כנגד המבוטח בתוך תקופת הביטוח
הנקובה ואשר נמסרה על ידי המבוטח למבטח בתוך תקופת הביטוח הנ"ל .
המונח תביעה יכלול בין היתר ובכפוף לתנאי הפוליסה ,כתב תביעה ,תובענה,
מכתב דרישה או מידע ממקור כלשהוא שהגיע לידי המבוטח בדבר היפר חובה
מקצועית שנעשה בתום לב ושמקורה במעשה רשלנות ,טעות או השמטה שאירע
לאחר התאריך הרטרואקטיבי המצוין לעיל ,או הודעה בכתב של המבוטח
למבטח על קרות אירוע או נסיבות שעלולים להביא בעקבותיהם לתביעה כאמור
לעיל כנגד המבוטח.

מוצהר ומוסכם בזה כי :
.1

הרחבת שם המבוטח:
בנוסף לאמור בשם המבוטח בכל הפוליסות שלהלן ,מוסכם כי שם
המבוטח יורחב לכלול כדלקמן :
ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברה או גוף
1.1
הפועלים במסגרת הנ"ל ו/או גופים שלנ"ל חובה חוזית או
חוקית לבטחם ו/או בעלי מניות ו/או עובדים ו/או שותפים ו/או
כל הפועלים בשמם ומטעמם של הנ"ל .
כל אלה במסגרת הפעילות המוטחת בגין מעשי ו/או מחדלי
המבוטח הראשי.
1.2
1.3
1.4
1.5
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מוסכם בזה כי הרחבת שם המבוטח כפותה לקבלת אישור
מוקדם של המבטח.
מנהלי ועובדי המבוטח הראשי בגין חבות שיש להם על פי דין
כלפי צד שלישי כלשהו במסגרת עבודתם עבור מי מהמבוטחים.
מוסכם בזה כי המבוטח יהיה רשאי להוסיף מבוטחים ו/או
לגרוע מהפוליסות מבוטחים ובתנאי שהודעה על כך נמסרה
למבטח בכתב והתקבל אישורו לכך בטרם קרות מקרה ביטוח.
מוסכם בזה כי זכותו של המבוטח הראשי לקבלת שיפוי מאת
המבטח תהא תמיד קודמת לזכותו של כל אדם או גוף משפטי
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כזה ,אלא אם התחייב המבוטח הראשי אחרת בחוזה עמו
והביא את תוכנו למבטח ,בכתב.
מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת תנאי הפוליסות בתום לב על ידי
1.6
מי מיחידי המבוטח ,לא ייגרע מזכותם של שאר יחידי המבוטח
לקבל פיצוי ו/או שיפוי מהמבטח למעט כלפי מי מיחידי
המבוטח אשר ידע על ביצוע ההפרה.
אין באמור לעיל למנוע מן המבטח לחזור בתביעה ליחיד
1.7
מיחידי המבוטח שהפר שלא בתום לב ,תנאי מתנאי הפוליסה
כאמור.
כל הנ"ל בכפוף לזיקת הביטוח שלהם ועד כמה שאינם מבוטחים
בפוליסות ספציפיות שנערכו על ידם ו/או על ידי החברה ו/או על ידי
אחרים.
היה מי מהגופים הנכללים בשם המבוטח על פי הרשימה שלעיל ,מבוטח
בפוליסה ספציפית ,הרי שהביטוחים המפורטים במפרט זה ,לפי העניין,
יחולו מעל הביטוחים על פי אותן פוליסות ספציפיות .תשלום תגמולי
הביטוח על פי פוליסות החברה יבוצע לאחר שגבולות האחריות ו/או
סכומי הביטוח בפוליסות הספציפיות ,כאמור ,מוצו במלואן.
.2

ויתור על זכות השיבוב.
מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסת הביטוח כוללת תנאי מפורש לפיו מוותר
המבטח על כל זכות תחלוף(שיבוב) כלפי חברי מועצת הדירקטוריון,
מנהלי ועובדי המבוטח ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף
לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

.3

תקופת גילוי.
מוסכם כי במקרה של ביטול הפוליסה על-ידי המבטח לפני תום תקופת
הבטוח ,או במקרה של אי הסכמת המבטח להאריכה ,ולא נערך כל בטוח
אחר המכסה את חבות המבוטח ,אזי תורחב פוליסה זו לשפות את
המבוטח בגין תביעה שתוגש נגדו במשך  6חודשים החל מתאריך סיום
הבטוח או עריכת ביטוח אחר ,המוקדם מביניהם .למעט במקרה אי
תשלום פרמיה ו/או מרמה.

.4

מתן יעוץ.
למען הסר ספק מוסכם בזה במפורש כי פוליסה זו מכסה את חבותו של
המבוטח בגין יעוץ הניתן על-ידו ו/או את אחריות המבוטח בגין וכלפי מי
מטעמו בגין או בקשר לייעוץ שניתן על ידי מי מהם לגורם שלישי .בקשר
עם עיסוקו של המבוטח כמפורט בפוליסה זו.

.5

אי יושר עובדים.
בכפוף לגבולות אחריות המבטח ,תנאי הפוליסה וחריגיה עד כמה שלא
שונו בזה ,מוסכם כי פוליסה זו מורחבת לשפות את המבוטח בגין
אחריותו בדין כאמור במבוא לפוליסה לעניין תביעות שתוגשנה נגדו על
ידי צד שלישי כלשהו עקב מעילה באימון או עקב התנהגות זדונית או
מתוך תרמית מצד מי מעובדיו .אין האמור בהרחבה זו בא לגרוע
מהאמור בסייג  2לפוליסה.
גבול האחריות להרחבה זו הינו  250,000ש"ח למקרה ולתקופת
הביטוח.

.6

אחריות אישית.
מוסכם כי פוליסה זו מכסה את חבותו האישית של כל אדם המועסק על-
ידי המבוטח או הנמצא בשרותו בקשר למקרה בטוח הנגרם תוך כדי
ועקב עיסוקו עבור או מטעם המבוטח.
בנוסף לאמור לעיל מוסכם כי פוליסה זו מכסה את חבותם האישית של
חברי דירקטוריון של המבוטח ושל כל אדם המועסק על ידי המבוטח
בגין מקרה בטוח הנגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח תוך כדי ועקב

חתימה  +חותמת____________ :

50

עיסוקו אצל המבוטח.
למען הסר ספק מוסכם במפורש כי האמור בסעיף זה אינו חל על חבות
המבוטחת או הניתנת לבטוח על-פי פוליסה לבטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה.
.7

אחריות בגין אחרים.
למען הסר ספק ,מוסכם בזה כי פוליסה זו מכסה את אחריותו של
המבוטח בגין מעשיו או מחדליו של כל אדם או גוף המייצג אותו או
הפועל מטעמו או עבורו.

.8

הגנת הפרטיות.
למען הסר ספק ,מוסכם בזה כי פוליסה זו מכסה את אחריותו של
המבוטח בגין כל תביעה שתוגש נגדו על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א
– .1981
מוגבל עד לסך של  250,000ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח.

.9

רישוי.
למען הסר ספק ,מוסכם בזה כי זכותם של המבוטחים לקבלת שיפוי על-
פי פוליסה זאת לא תושפע ו/או לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או העדר
היתר כלשהו מאת הרשויות המוסמכות לכל עניין הקשור בפעילות
המבוטח ,למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או ההיתר הינו הסיבה
הקרובה לנזק.

.10

הגנה בהליכים פליליים על פי תנאי ביט "חבות המוצר".

.11

למניעת כל ספק ומבלי לגרוע מהאמור במבוא לפוליסה ,בדף  1של
הפוליסה ,מכסה הפוליסה הפר חובה מקצועית שמקורה במעשה
רשלנות ,טעות או השמטה ,כולל מחדל מקצועי מצד המבוטח הראשי.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות את
אחריותו החוקית של המבוטח הראשי בגין מעשה או מחדל רשלניים,
טעות או השמטה של עובדי המבוטח הראשי הנכללים בביטוח זה
במהלך עיסוקם המקצועי עבור המבוטח הראשי.

.12

הרחבת אובדן מסמכים.
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור ב"הרחבות ותנאים מיוחדים" (אובדן
מסמכים) פוליסה זו מורחבת לשפות את המבוטח בגין חבות הנובעת
מאובדן מסמכים.
לעניין הרחבה זו מוסכם בזה כי המילה "מסמכים" בסייג  3לפוליסה,
תבוטל.
הכיסוי על פי הרחבה זו מוגבל עד לסך של  500,000ש"ח למקרה
ולתקופת הביטוח.
אובדן שימוש.
לאחר המילים אובדן השימוש בהם או עיכובם" בסעיף א' לחריגים"
ייאמר "למעט מקרה ביטוח שמקורו באובדן שימוש ,איחור או השהייה
או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח".
בסעיף ג' לפרק "סייגים" יבוטלו המילים ..." :או מצד כל אדם שהינו
מועסק או שהיה מועסק על ידי המבוטח ,או על ידי קודמיו בעסק.
אין האמור בהרחבה זו בא לגרוע מהאמור בסייג  2לפוליסה.
על פי נוסח המופיע בפוליסת מהדורה ___________
הרחבת לשון הרע והוצאת דיבה.
סעיף ב' לפרק "סייגים" לפוליסה ,יבוטל .מוגבל עד לסך של 500,000
ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח.
חריגה מסמכות בתום לב.

.13

.14

.15

.16
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.17
.18
.19
.20

.21

.22

.23

פוליסה זו מורחבת לשפות את המבוטח בגין חבות הנובעת מחריגה
בתום לב מסמכות ייצוג שהוקנתה לו על ידי אחר במהלך עיסוקו של
המבוטח.
לאחר המילים "אובדן שימוש בהם או עיכובם" בסעיף א' לחריגים,
ייאמר "למעט מקרה ביטוח שמקורו באובדן שימוש ,איחור או השהייה
או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח".
סעיף " 4הגדרות".
המילה "חוק" תבוטל ובמקומה יירשם "דין ישראלי".
סעיף "מקרה הביטוח".
לאחר המילה "מעשה" תתווסף המילה "מחדל".
חריגים:
20.1

חריג "פרעות ,שביתה או השבתה" ,יבוטל והסיכון המפורט בו,
יכוסה על פי תנאי הפוליסה.

20.2

מוסכם ומוצהר בזה כי חריג "תביעה כלשהי בגין רשלנות ,טעות
או השמטה" ,יבוטל ובמקומו ייאמר "כל עניין או תביעה אשר
קדמו להצעת הביטוח ואשר המבוטח ידע בעת הגשת הצעת
הביטוח כי עלולים לשמש עילה לתביעה תחת הפוליסה".

 20.3מוסכם ומוצהר בזה כי חריג "השמצה ,הוצאת דיבה או הוצאת
שם רע ,או פגיעה בפרטיות" ,יבוטל עד לסך הנקוב לעיל.
 20.4מוסכם ומוצהר בזה כי בחריג "כל מעשה או מחדל של אי יושר,
מירמה ,"...המילים "או מצד כל אדם שהינו מועסק על ידי
המבוטח או על ידי קודמיו בעסק" לא יחולו על העובדים
המועסקים מטעם המבוטח.
 20.5מוסכם ומוצהר בזה כי חריג "אובדן מסמכים ,כספים
ובטחונות ,אובדן השימוש בהם ו/או העיכוב" עקב מקרה
ביטוח  ,המילים "או מצד כל אדם שהינו מועסק על ידי המבוטח
או על ידי קודמיו בעסק" לא יחולו על המועסקים מטעם
המבוטח.
ביטוח כפל
לסיפא בסעיף  10יתווספו המילים כדלקמן :
"בניגוד לאמור מוסכם כי פוליסה זו תחשב כפוליסה עודפת מעל
השיפוי לו זכאי המבוטח בפוליסה אחרת באם נערכה על-ידי מזמין
העבודה ,קבלן ו/או קבלן משנה המועסקים על-ידי המבוטח ואשר בהן
נכלל המבוטח בשם המבוטח.
האמור לעיל יהיה בתוקף רק במקרה ובעת הגשת התביעה כנגד
המבוטח ,קיים כיסוי תקף בבטוח האחר".
לצורך האמור לעיל יחשבו יועצים ו/או מתכננים ו/או מפקחים
המבצעים עבודות עבור ו/או מטעם המבוטח כקבלני משנה (ואינם
מחוסים בפוליסה זו).
למען הסר ספק ,פוליסה זו מכסה רק את אחריותו של המבוטח הראשי
ו/או מנהליו ו/או עובדיו.
ניהול משא ומתן
המבוטח הראשי יהיה רשאי לנהל משא ומתן בשם כל המבוטחים ,הן
בקשר לתנאי הביטוח והן בקשר לתביעות ,ודי בחתימתו על מסמכי
הביטוח לרבות כתבי סילוקין ופטור מאחריות או מסמכי ביטוח אחרים,
כדי לחייב איזה מהמבוטחים .תשלומים בגין תביעות ,ישולמו למבוטח
הראשי בלבד או בהתאם להנחיותיו בכתב.
למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה כי:
23.1
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שהנם עובדי המבוטח הראשי ,לרבות אחריותו השילוחית
והישירה של המבוטח הראשי בגין נותני שירותים מקצועיים
חיצוניים שאינם נחשבים כעובדי המבוטח הראשי.
 23.2הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו החוקית של המבוטח
הראשי בגין מעשה או מחדל רשלניים ,טעות או השמטה בתום
לב של עובדי המבוטח הראשי המבוטחים במהלך עיסוקם
המקצועי עבור המבוטח הראשי.
ביטול הפוליסות על ידי המבטחים נוסח ביט  2013ובכפוף:
24.1

24.2

מוסכם ומוצהר בזה כי המבטח יהיה רשאי לבטל את פוליסות
הביטוח במקרה של אי תשלום דמי הבטוח במועדים שנקבעו
בהסכמה ולאחר שנמסרו למבוטח הראשי ההתראות הקבועות
על פי תנאי הפוליסה ובכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח,
התשמ"א – .1981
בנוסף לאמור לעיל ,המבטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת
שהיא לפני תום תקופת הביטוח לפי שיקול דעתו ובלבד
שהודעה על כך תשלח למבוטח הראשי בכתב ,ובדואר רשום 60
(שישים) יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח .במקרה כזה,
המבוטח הראשי יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם למבטח
בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח לפי חישוב יחסי.

מוסכם ומוצהר בזה כי הפוליסה והרשימה כפותות למפרט הביטוח של מי בת ים
אחריות מקצועית (להלן" :מפרט הבטוח") ,בכל מקרה של צמצום מפרט הבטוח וגם
הרחבה מיוחדת
או סתירה בין האמור בפוליסה לבין מפרט הבטוח ,הנוסח הקובע הנו בהתאם למפרט
הבטוח כאמור .כפי שהוסכם.
*****************************************************************
מי בת ים /אחריות מקצועית2016/

חתימה  +חותמת____________ :

53

