 . 16ביטוח
.1.1

מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם יהיה
אחראי על-פי כל דין .הספק מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם .עלות
הביטוח וההשתתפויות העצמיות יחלו על הספק בלבד.

.1.2

כל דרישות הביטוח הרשומות בהסכם זה ייושמו וירשמו בפוליסות הביטוח של
הספק והעתקם ימסרו למוסד במועד שנקבע לכך.

.1.3

הביטוחים ,גבולות האחריות וסכומי הביטוח הנדרשים על פי ההסכם  ,הנם
מזעריים ואין בהם משום אישור של המוסד או מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון
העומד לביטוח.

.1.4

הספק יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם
זה .הספק מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבואו בטענה או דרישה כלפי
המוסד בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור  .בביטוחי הספק
ירשם שהמבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי המוסד" .

.1.5

 14ימי עבודה לפני החתימה על ההסכם וכתנאי לחתימתו  ,יימסרו על ידי הספק
למוסד העתקי הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש בהסכם זה.

.1.6

 14ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה בפוליסות ובאישור קיום
ביטוחים ,ימציא הספק למוסד את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים שוב כשהם
מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת .

.1.7

מוסכם בזאת כי בהמצאת הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כאמור לעיל ,אין
משום מתן פטור כלשהו לספק מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,בין אם
חברת הביטוח התחייבה לשפות ובין אם לאו ,והמצאתם לידי המוסד אין בכך כדי
להטיל על המוסד אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

.1.8

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המוסד יהיה רשאי לבדוק את הפוליסות ואישור
קיום ביטוחים אך לא יהיה חייב לעשות כך  .למען הסר ספק  ,בדיקתם או אי
בדיקתם על ידי המוסד או מי מטעמו אינה פוטרת את הספק מאחריות על פי דין
או אחריות על פי הסכם זה.

.1.9

מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי
המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש  ,יישא הספק על פי דין בכל הוצאה או נזק
שיגרם עקב העיכוב כאמור .

.1.10

הספק לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים על פי פוליסה מכל
סיבה ,לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

.1.11

הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המוסד ו/או
הבאים מטעמו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל וביטוח אחר
שהסדיר ,והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור .האמור לעיל בדבר
פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון כלפי הספק .

.1.12

הפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח ( ,תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.

.1.13

הפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי תהיה בנוסח הידוע בשם "ביט " 2019
או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי .

.1.14

הביטוחים שיסדיר הספק או הבאים מטעמו יכללו  :את המוסד כמבוטח נוסף
בכפוף להרחבי השיפוי  .סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות
יחולו על הספק בלבד .סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המוסד
והבאים מטעמו ,הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הספק .
סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המוסד והביטוח של
הספק הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי המוסד  .סעיף לפיו הפוליסות
לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תימסר הודעה
כתובה על כך באמצעות דואר רשום לידי המוסד לכל הפחות  60יום מראש ) ביטול
פוליסה אפשרי רק על פי תנאי הפוליסה והחוק ( .כיסוי לרשלנות חמורה .סעיף
לפיו מעשה או מחדל של הספק בתום לב לא יפגע בזכויות המוסד לקבלת שיפוי
על פי הפוליסה.

.1.15

הרחבי השיפוי .
 .1.15.1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .אחריות המוסד בגין מעשה או מחדל של
הספק ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה
הפוליסה שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד .
 .1.15.2ביטוח אחריות מעבידים  .אחריות המוסד כלפי עובדי הספק באם הוא
יחשב כמעביד על עובדי הספק .

.1.16

גבולות האחריות בביטוחי חבויות הנם לתובע ולתקופת הביטוח ,ויהיו כדלקמן:
ביטוח סיכוני צד שלישי  . ₪ 1,000,000ביטוח אחריות המעביד . ₪ 20,000,000

.1.17

ככל שלדעת הספק קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הספק ו/או לערוך
ביטוחים נוספים ו/או משלימים ,יערוך הספק את הביטוח הנוסף ו/או המשלים
כאמור ,על חשבונו הוא ובכפוף לכל ההרחבות והאמור לעיל.

.1.18

באחריות הספק לוודא שכל דרישות הביטוח על פי סעיף זה )סעיף הביטוח( ייושמו
באישור קיום ביטוחים.

.1.19

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל מקום בהסכם זה לעיל ,ולאורך כל תקופת
ההסכם ,מתחייב הספק למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו
ותקנותיו .על הספק חלה החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני
המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל
צוויו ותקנותיו.

.1.20

