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 אספקת שירותי ביטוח רכוש, תאונות וחבויות המוסד לביטוח לאומי
 

 שאלות ותשובות 

 

 תשובות שאלות

 

ירושלים  13בנין משרד ראשי בשדרות ויצמן  מה שווי האתר הגדול ביותר של המוסד? 

   .מיליון שקלים חדשים 00בשווי מוערך של 

 השווי כולל מבנה ותכולה.

 

 מידע בקשר לקייטנות.

 

המוסד נהג לשלוח ילדי מבוטחים של נפגעי 

 טרור לקייטנות בחו"ל ובעיקר לאירופה.

 מדובר בכמה עשרות ילדים בשנה.

 בשנים האחרונות המוסד לא שלח ילדים לחו"ל. 

 בעתיד ייתכן וישלח שוב.

 . כן ?האם אפשר להסיר את הדרישה לערבות ביצוע

 

עצמיות במכרז הן אלו האם השתתפויות 

 ?שבפוליסות

התשובה היא : כן , למעט ביטוח ציוד אלקטרוני 

 שההשתתפויות העצמיות הנן כדלהלן , 

 ב :-לפרקים א   ו

 ₪  250:  1000באובדן או נזק עד לסך  .1

 ₪ . 1,000:  1000באובדן או נזק מעל  .2

 
 

 לא.   האם סוכן ביטוח יכול להגיש הצעה ?

 

במידה  :מתבקשים להוסיף  11בעמוד  22בסעיף 

ונחתם אישור ביטוח המחייב הודעה מראש, הזוכה 

 יפעל כפי המתחייב מאישור הביטוח .

 

 הבקשה מאושרת .



 שאלות הבהרה לחוזה

 

 תשובות

ב' לחוזה מתבקשים לציין כי הזוכה יישא  8בסעיף 

 באחריות על פי דין.

 .הבקשה לא מאושרת

להוסיף: "במידה ונחתם לחוזה מתבקשים  0בסעיף 

אישור ביטוח המחייב הודעה מראש, הזוכה יפעל 

 כפי המתחייב מאישור הביטוח ".

 

 .הבקשה לא מאושרת 

ו' לחוזה מתבקשים להוסיף : "למעט  12בסעיף 

 תוספות ושינויים במערך הביטוח".

ולמעט בגין  ו' לחוזה יתווסף : " 12לסעיף 

 . הגדלת סכומי ביטוח "

 ב' לחוזה מתבקשים להוסיף : 14בסעיף 

" מוסכם בזה כי העברת מידע למבטחי משנה לא 

 תהווה הפרת יסודיות על פי הסכם זה " .

ובלבד שהמידע שיועבר למבטח המשנה יהיה 

 .מוגבל למה שנחוץ לצורך עריכת ביטוח משנה

 

  התייחסות לפוליסה לביטוח אש מורחב

המוסד מבקשים לקבל את רשימת הנכסים בבעלות 

 .ורשימת הנכסים המושכרים

 .פרוט נכסי המוסד ימסרו לזוכה על פי דרישתו

, ישנה דרישה לשערוך כל נכסי 12סעיף  8בעמוד 

 המוסד על ידי הזוכה.

 וששישממתבקש לאשר שיערוך של שני סניפים 

 כמדגם.

עבור המוסד מסיר מהמכרז את המילים : " 

בסעיף ביצוע הערכת נכסי המוסד " הרשומות 

 .שכותרתו "שמאים מטעם הספק" 12

מתבקש אישור שלפיו אם המוסד יבחר שלא לבטח 

עצמו על פי כל הפוליסות הרשומות במכרז , יהיה 

 .המציע רשאי לשנות את הצעתו 

  .הבקשה לא מאושרת

ו' מבקשים לרשום במקום  2, סעיף  30בעמוד 

 ה' לעיל ".-"סעיפים א' ו –"סעיף א' לעיל" 

  .מאושרתהבקשה 

מוצהר  רשום : " 14בסעיף  30בעמוד 

בזאת כי רכוש נגרר ונייד מכוסה בעת 

היותו באחסון בחצרי המבוטח וגם בעת 

היותו באתר כלשהו וכן בהיותו במעבר". 

מבקשים לדעת באילו כלים מדובר, מה 

הערכים שלהם , מה המיגונים שלהם 

 והאם יש נהלי שמירה עליהם.

 

אך אם וכאשר המוסד  ,נגרריםאין כרגע למוסד 

ירכוש נגררים לצרכיו ) כגון נגרר למים ( יחול 

 .הביטוח כפי הרשום בסעיף זה



 

 התייחסות לפוליסה לביטוח חבות מעבידים

 

 : 30מבקשים לבטל את סעיף ג' בעמוד 

"חבות  -יוחלף בנוסח הבא: -" סעיף ז' לסייגים 
אשר חובה לבטחה מכוח פקודת ביטוח רכב 

" ו/או חבות 1090-י ]נוסח חדש[, התש"למנוע
 שבוטחה בביטוח חובה ".

  .הבקשה לא מאושרת

  התייחסות לפוליסה לביטוח צד שלישי

: "בתנאי  35מבקשים להוסיף לסעיף ב' בעמוד 

שהמוסד לא נדרש לשלם עבור אותם עובדים את 

 . דמי ביטוח לאומי"

  .הבקשה לא מאושרת

: "למקרה  35בעמוד מבקשים להוסיף לסעיף ג' 

 ולתקופה".

 הבקשה מאושרת .

 : 35מבקשים לבטל את סעיף ה' בעמוד 

יוחלף  –)א( לסייגים לחבות המבטח 2" סעיף 

"חבות אשר על המבוטח חובה  -בנוסח הבא:

לבטחה מכוח פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, 

לרבות מי שיש לו פטור מחובת  1090-התש"ל

טוח רכב מנועי. אולם, על אף ביטוח ע"פ פקודת בי

האמור בסייג זה לעיל, מוסכם בזה כי הפוליסה 

מורחבת לכלול את אחריותו של המבוטח ע"פ 

 –התש"ל  [נוסח חדש] פקודת ביטוח רכב מנועי

, בגין כלי רכב שיש לו פטור מחובת ביטוח 1090

 כאמור".

  .הבקשה לא מאושרת

סייג ":  35מבקשים לקבל הבהרה לסעיף ח' בעמוד 
ג' לא יחול בגין שימוש בכלי שיט המופעלים  2

 בקייטנות ובפעילות של המבוטח ".
 

הסעיף נרשם כסעיף כללי שמטרתו לתת 

תשובה למקרה שבו יהיה שימוש בכלי שיט 

 כגון בימי גיבוש. אחרותבקייטנות או בפעילות 

  התייחסות לפוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני

לפיו ביטוח  39בעמוד  5מבקשים לעדכן את סעיף 

 לציוד במטוס או כלי שייט יהיה כפוף לסעיף להלן :

"הביטוח חל גם על רכוש מחוץ לחצרים אך 

בתנאי שהרכוש צמוד לעובד של המל"ל או 

נמצא לידו בסמיכות שמאפשרת לו לראות באם 

 מישהו גונב את הרכוש" .

 לא מאושר

 



 

  התייחסות לפוליסה לביטוח כספים

 כדלקמן : 35לבטל את סעיף ז' בעמוד מבקשים 
"שימוש לרעה בשיקים של המבוטח תחשב כמקרה 

 ביטוח על פי פוליסה זו".
 

 .הבקשה לא מאושרת

  

   תאונות אישיות התייחסות לפוליסה לביטוח

מבקשים להגביל את הסכום שישולם במקרה "רב 

 ₪ .מיליון  4נפגעים"  לסך 

 

  .הבקשה מאושרת

רשימה של המבוטחים כמתחייב על מבקשים לקבל 

 פי תקנות הפיקוח על הביטוח.

  .המוסד ימסור לזוכה רשימה של המבוטחים

 

 
 


