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 מציע נכבד
באם ברצונך לבקש הבהרה בקשר 
למכרז, תנאיו ונוסחו, הנך מתבקש 

 לעשות זאת בפרק הזמן המוקצב לכך.

 השאלה תהיה בציון מספר הדף והסעיף.
כל התשובות תימסרנה במועד שנקבע 

 המכרז. לכל משתתפילכך 
בהגשת המכרז אין להוסיף, למחוק או 

 לשהו .לשנות מלל כ
נא להגיש את המכרז כפי המפורט 

 והרשום להלן .
ההגשה בשני עותקים כמפורט במכרז  

נא לא להגיש קלסרים ואמצעי תיוק 
אחרים וכמובן לא להוסיף דפי הסבר 

 ובקשות שונות.   
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 2012(2023מ)מכרז מספר 

 
 

 אספקת שרותי ביטוח רכוש וחבויות המוסד לביטוח לאומי 

 

 

 
 : ריכיםטבלת ריכוז תא

 

 התאריכים הפעילות

 20.8.2012 יום ב'   פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט 

  12:00עד השעה   4.9.2012יום ג'  תאריך אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעים

  02-6540836באמצעות פקס: 

 tziona@nioi.gov.ilודואר אלקטרוני 

 

 24.9.2012עד ליום שני  תאריך אחרון למענה הביטוח הלאומי לשאלות הבהרה

  12:00השעה ד ע  17.10.2012רביעי יום  תאריך אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

   .24.3.2013 ההצעה   הגשתתוקף הערבות בגין 

 

 

 . לחץ כאןלעיון בנסיון תביעות 

 . לחץ כאןלעיון בשאלון נאמנות 
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 2012(2023מ)מכרז מספר 

 
 

 אספקת שרותי ביטוח רכוש וחבויות המוסד לביטוח לאומי 

 

 יםפניה למציע - 1פרק 

 
 כללי .1

המוסד לביטוח לאומי )להלן: "המוסד"( פונה בזאת לקבל שרותי ביטוח כמפורט במכרז זה  )להלן:  .1.1

 "השירות"(.

רת ביטוח ישראלית, בעלת רישיון לפעול במדינת ישראל רשאים להגיש הצעות מציעים שהינם חב .1.2

מאת משרד האוצר של מדינת ישראל בענפי הביטוח אליהם משתייכים הביטוחים המפורטים 

 במכרז זה.

על כל אחד מהמציעים לקרוא בעיון את ההנחיות ולהגיש את הצעתו בהתאם לנדרש במסמכי  .1.3

 המכרז.

הצעתו  -המציע אינו רשאי להגיש הצעה חלקית לסוגי ביטוחים מסוימים בלבד, היה ויעשה כן   .1.4

 תיפסל.

 

  מסמכי המכרז המצורפים .2

במסמכי המכרז הרצ"ב והמפורטים את ההצעות יש להגיש בהתאם לנתונים ולדרישות המופיעים  .2.1

 להלן:

 (1)פרק  פנייה למציעים .2.2

  (.2טופס הגשת הצעה לאספקת שירותי ביטוח )פרק  .2.3

 (.3טופס הגשת הצעת מחיר )פרק  .2.4

 (.4וסח חוזה לחתימה )פרק נ .2.5

 נוסח כתב ערבות )נספח א'(. .2.6

 תצהיר אודות היקף פרמיית לקוחות ותשלום לעובדים )נספח ב'( .2.7

  נוסח התחייבות לשמירת סודיות )נספח ג'(. .2.8

 ואישור זכויות חתימה )נספח ד'( זיהוי בעלים .2.9

 מפרט ונוסח פוליסות ביטוח )נספח ה'(. .2.12

 
 רקע .3

להלן הינו לצורך  להלן מספר נתונים אודות המוסד שנועדו לשמש לצורכי הערכה בלבד. המידע המוצג

 קבלת רושם כללי על ידי המציעים לצורך הגשת מחיר ולא יהווה עובדה מהותית לעניין חוזה הביטוח.

בהצעתו מתחייב המציע כי הצעתו והצעת המחיר במכרז זה מתייחסים למגונים ולמצב כפי שקיימים היום 

 אצל המוסד בפועל.

 
 -סניפי אם ו 23מתקנים של המשרד הראשי בירושלים,  6אתרים, הכוללים  134 -בכהמוסד פרוס  .3.1

 סניפי משנה, אשנבים,עמדות שרות, מחסנים, משרדים ומתקנים נוספים בכל רחבי הארץ. 105
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וסד חלק מהסניפים המשמשים את המוסד הינם בבעלות וחלק מוחזקים בשכירות. בנוסף, למ .3.2

 עמדות מידע בתוך חצרים של אחרים )כגון מרכזי קניות(.

עובדים, בהם עובדים קבועים, עובדים במשרה זמנית,  3,500 -מספר המועסקים במוסד הינו כ .3.3

  מתנדבי השירות הלאומי ומתנדבים נוספים )בעיקר גמלאי המוסד(.

 בחלק ממתקני המוסד ניתנים שירותים לקהל הרחב וחלק משמשים לפעילות שוטפת של המוסד. .3.4

 המוסד מפעיל קייטנות בארץ ובחו"ל. .3.5

 ₪. 700,000בלובי המשרד הראשי נמצאת תמונת קיר בשווי של     3.6    

 
 

   הגדרות .4

 המוסד לביטוח לאומי. -המזמין, המוסד  .4.1

 .14נציגה מטעם המוסד כהגדרתה בסעיף  -נציגת המוסד / האחראית  .4.2

 מגיש ההצעה למכרז. -המציע  .4.3

 המציע שהצעתו תזכה במכרז. -הזוכה  .4.4

 .11דרתו בסעיף נציג מטעם המציע כהג -נציג הספק   .4.5

 מתקני המוסד לגביהם נדרשים השירותים נשוא מכרז זה. –בניין, מבנה, מתקן  .4.6

עובדים המועסקים בביטוח לאומי או פועלים במסגרת ממתקני  –ובדים, מתנדבים גמלאים ע .4.7

 הביטוח הלאומי. 

 

 תקופת ההתקשרות .5

 תהא לתקופה בת שנה עם אופציה, בהסכמת הצדדים, להארכת ההתקשרותתקופת ההתקשרות  .5.1

 תקופות נוספות בנות שנה כ"א .  ארבעהל

. הזוכה מתחייב למסור למוסד, את 5.11.2012המועד המשוער לתחילת התקשרות הינו  .5.2

 יום ממועד תחילת תקופת הביטוח. 45הפוליסות חתומות כנדרש תוך פרק זמן שלא יעלה על 

 

 

 תוקף ההצעות .6

  .24.03.2013 עד ליוםההצעות למכרז יישארו בתוקף 

 
 
 
 תנאי סף .7

 

 תנאי הסף הרשומים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 המוסד יפסול הצעה אשר לא תעמוד בכל תנאי הסף למכרז.

אישור מפקיד שומה מורשה, מרואה חשבון או מיועץ מס, המעיד על ניהול פנקסי חשבונות  .7.1

 -מות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"וורשו

1976. 

מאת תקף ביום הגשת הצעת המחיר צילום רישיון המציע המעיד כי למציע רישיון מבטח ישראלי  .7.2

  , בכל אחד מענפי הביטוח הבאים: המפקח על הביטוח
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 אישיות תאונות .7.2.1

 עסק  ובתי דירות מקיף ביטוח .7.2.2

  'ג צד כלפי אחריות .7.2.3

 מעבידים  אחריות .7.2.4

 רכוש אבדן .7.2.5

 בהובלה  מטענים  .7.2.6

 הנדסי  .7.2.7

)הוכחה תינתן  2009לעיל לכל הפחות משנת  7.2הוכחה כי למציע רישיון כמפורט בסעיף   .7.3

 יות(.באמצעות תצהיר חתום על ידי עו"ד או צילומי רישיונות מהשנים הרלוונט

בלתי פיננסית אוטונומית מאת מוסד בנקאי המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית  -ערבות בנקאית  .7.4

ליום עד  שתהא בתוקף₪  25,000, ברת חילוט, ע"ס לתשלום על פי דרישה ראשונהמותנית, 

  .1בנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספח א' ,24.03.13

 עד התאריך המדויקאו שאינה  ערבות שלא בנוסח המדויק המצורף לנספחי המכרז, הערה: 

 או שאינה מקורית,  תפסול את ההצעה כולה. ,המפורט בטבלת התאריכים

 
ם שלא יזכו במכרז. המציע שיזכה במכרז, יחליף ערבות זו בערבות ערבות זו תוחזר למציעי

. הערבות תהיה 2ימים מיום ההודעה על הזכייה, בנוסח המצורף כנספח א' 7לביצוע החוזה תוך 

הערבות תהיה בתוקף בכל תקופת החוזה )ותקופות ההארכה של החוזה, ₪   50,000על סך  

  יום. 60באם יהיו( ועוד 

רות תהיינה ערבויות בנקאיות או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון הערבויות האמו

ואשר אושרה ע"י החשב הכללי  1981-לעסוק בביטוח ע"פ חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, תשמ"א

באוצר למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים. המציע יאריך את תוקף הערבות לקיום תנאי המכרז 

  סופית במכרז זה. לבקשת המוסד, עד לקבלת החלטה

למען הסר ספק אין המציע רשאי להגיש ערבות מטעמו, אלא ערבות בנקאית או של חברת ביטוח 

 . ישראלית אחרת

  תצהיר חתום על ידי עו"ד, נוסח נספח ב', המעיד כי: .7.5

לקוחות בהיקף  3למציע לכל הפחות  ו( הי2010-2012) שלוש השנים האחרונותבמשך  .7.5.1

  לקוח.כל לשנה ל ₪  800,000של בביטוח כללי ) אלמנטרי ( פרמיה 

המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי  .7.5.2

ם וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ההרחבה, ההסכמים הקיבוציי

 ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש.

 
מסמכי המכרז כשהם חתומים. יש לחתום על כל מסמכי המכרז והחוזה בראשי תיבות בתחתית  .7.6

(, טופס הצעת 2המסמכים והבנתם. על טופס הגשת ההצעה )פרק כל עמוד כהוכחה לקריאת 

( ייחתמו גם מורשי חתימה מטעם המציע, בצירוף חותמת 4( וסוף החוזה )פרק 3המחיר )פרק 

  רשמית של המציע.

לעיל מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. הצעת מציע שלא תעמוד באחד התנאים  7כל האמור בסעיף 

 תידחה על הסף.
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 מסמכים נוספים שיצורפו להצעה .8

 נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים חתום על ידי המציע )נספח ג'(. .8.1

אישור רו"ח / עו"ד לגבי שמות מורשי החתימה בחברה המוסמכים להתחייב בשם התאגיד ובו  .8.2

 דוגמאות חתימה מטעם המציע )נספח ד'(

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו  .8.3

ב'  2אישור ותצהיר. בסעיף זה כל המונחים לרבות "אישור", ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 

  .1992 –לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 

רשימת הפרטים בהצעת המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה. על פי האמור  .8.4

   לפרק זה.  19.2בסעיף 

 

 הצעת המחיר .9

( ובו פירוט הפרמיות 3המציע יגיש הצעת מחיר מפורטת עפ"י המוגדר בטופס הצעת המחיר )פרק  .9.1

   הנדרשות על ידו לכל סעיף בנפרד. המחיר יתאים לביצוע מכלול השירותים הנדרשים במכרז.

מחירי הפרמיות הנקובים בהצעה שתוגש ע"י המציע בהתבסס על מסמך זה, יהוו את כלל  .9.2

התשלומים להם זכאי המציע עבור אספקת כלל שירותי הביטוח. לא ישולם על ידי המוסד כל 

 תשלום נוסף בגין עמלות סוכנים או הוצאות אחרות כלשהן.

 

 מהות השירות .11

 הספק יספק למוסד שירותי ביטוח כמפורט במכרז זה. .12.1

  נוסח הפוליסות יהיה לפי הרשום בנספח ה'. .12.2

חד עם כל הרשום בכל מקום במכרז זה, רשימות לביטוח ופוליסות אשר מופיעות בנספח ה', בי .12.3

  יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה לביטוח בין המוסד לבין המציע אשר יזכה במכרז.

 

 נציג הספק  .11

ין נציגת "נציג הספק"(. נציג הספק יהיה איש הקשר בין הספק לב הספק יעמיד מטעמו נציג )להלן: .11.1

 המוסד בכל הקשור למתן השירותים על פי המכרז/החוזה.

הספק רשאי להציע כנציגו אחד מעובדיו או סוכן ביטוח או סוכנות ביטוח. במידה ובחר הספק  .11.2

 להגיש סוכן ו/או סוכנות ביטוח עליו לעמוד בדרישות הבאות: 

ענפי הביטוח אליהם משתייכים בבעלות הנציג רישיון סוכן/סוכנות הביטוח לעסוק ב .11.2.1

 הביטוחים המפורטים במכרז זה.

הוכחה כי סוכן / סוכנות הביטוח מעסיק/ים לפחות שני עובדים בתחום הביטוח הכללי )  .11.2.2

 האלמנטארי (.

שעות מהקריאה ובמקרה חירום בזמן  24נציג הספק יהיה זמין לפניות המוסד, לכל המאוחר, תוך  .11.3

 קצר יותר.  

המוסד יהא רשאי לדרוש מהזוכה בכל עת את החלפתו של נציג הספק. הזוכה מתחייב להעמיד  .11.4

נציג חדש, הנציג החדש יתחיל בתפקידו רק לאחר אישור נציגת המוסד. אין המוסד חייב לנמק 

דרישתו זו. הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הפסד או נזק שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה 

 העסקתו נציג הספק במתן השירותים למוסד כאמור. מהפסקת 
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 שמאים מטעם הספק .12

 הזוכה יעמיד שמאים ו/או מעריכים ומומחים נוספים )להלן: "שמאים"( עבור ביצוע הערכת נכסי המוסד

ועבור ביצוע הערכות במקרה של תביעה כלשהי, על חשבונו. השמאים יפעלו במסגרת התקשרות לאחר 

 וסד בלבד.אישור נציגת המ

 

  פריסת מתקני המוסד וחלוקה לאזורים .13

מידע על מתקני המוסד ושעות פעילותם, כתובת מדויקת ורשימת טלפונים של הסניפים ניתן למצוא באתר 

 תחת הלשונית "סניפים וערוצי שרות". http://www.btl.gov.ilהאינטרנט של המוסד בכתובת: 

 

 נציגת המוסד .14

  הנציגה מטעם המוסד ) להלן: "נציגת המוסד / האחראית"( לכל עניין הקשור למכרז זה היא:

 

 ציונה קלימי שם:

 ביטוח –ממונה בכירה  תפקיד:

   02  -  6709873 טלפון:

   02  -  6540836 פקס:

 91909, ירושלים 13ויצמן  שדרות כתובת:

 tzoina@nioi.gov.il דוא"ל:

 

 שאלות והבהרות .15

     פקס  הנוגעות לפרטי המכרז, יש להפנות בכתב לנציגת המוסד, באמצעות שאלות הבהרה   .15.1

       ובמקביל בדואר אלקטרוני )שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא יענו(. הפניה תכלול את פרוט           

  פקס וכתובת דואר אלקטרוני. שאלות הבהרה ניתן , מס' השאלה, פרטי השואל, מס' טלפון          

  . לא יתקבלו שאלות לאחר מועד זה.  המופיע בטבלת ריכוז התאריכים להעביר עד לתאריך          

  דף הבית  www.btl.gov.ilיפורסמו באתר האינטרנט של המוסד בכתובת תשובות ההבהרה   .15.2

 ., עד לתאריך המופיע בטבלת ריכוז התאריכים.מדור מכרזים          

 

  הגשת ההצעות: .16

      את ההצעה בצירוף כל המסמכים הדרושים הנלווים אליה, יש להגיש בשני עותקים    .16.1

 מכרז מס' שא עליה סימני זיהוי כלשהם, שעליה ייכתב "יבמעטפה סגורה, שלא ת         

 . "לאספקת שרותי ביטוח למוסד לביטוח לאומי 2012(2023מ)                 

 
  יש להקפיד על סימון העותק המקורי של ההצעה במילה "מקור" וסימון העותק הנוסף במילה  .16.2

  "העתק".         

 

 
 מבנה ההצעה יהיה כמפורט להלן: .16.3

 תוכן עניינים .1

 טופס הגשת ההצעה. - 2פרק  .2

http://www.btl.gov.il/
mailto:tzoina@nioi.gov.il
mailto:tzoina@nioi.gov.il
http://www.btl.gov.il/


 

 9 

לעיל, לרבות הנספחים  7מענה לתנאי סף, לפי סדרם כפי שמופיעים בסעיף  .3

 והאסמכתאות הנדרשים. 

 מסמכים נוספים. 8מענה לסעיף  .4

 טופס הגשת הצעת המחיר.  - 3פרק  .5

 .7.6מסמכי המכרז חתומים כנדרש בסעיף  .6

 מסמכים ונתונים נוספים כמתבקש במסמכי המכרז. .7

 

   בשדרות  2על המעטפה להגיע לתיבת המכרזים הממוקמת בארכיב שבבניין הראשי בקומה  .16.4

 .12.00שעה  17.10.2012רביעי אוחר מיום לא י, יוסי מרציאנוירושלים, אצל מר  13ויצמן           

 

 ההצעות יוגשו למוסד במסירה ידנית או באמצעות דואר שליחים בלבד.

 

 מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תובא בחשבון. .16.5

 יש להקפיד על קבלת למסירת הצעתו יקבל המציע אישור על מסירת ההצעה. בתמורה  .16.6

 אישור זה.        

  טופס  – 2כל עמוד במסמכי המכרז והחוזה ייחתם על ידי המציע ברשאי תיבות. בפרק  .16.7

            תמו גם מורשי החוזה; יח - 4טופס הצעת המחיר וסיום פרק  -3הגשת ההצעה, פרק        

 חתימה מטעם המציע, בצירוף חותמת רשמית של המציע. 

במסמכי  אין לערוך שינויים כלשהם במסמכי המכרז שיצורפו להצעה שתוגש. כל שינוי שיעשה  .16.8

ב לוואי או בכל במכת המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין 

נכתב כלל והוא אף עלול לגרום  דרך אחרת, לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ויראוהו כאילו לא 

הצעת המציע יראה אותה כאילו שינויים  לפסילתה של ההצעה. במידה והמוסד יחליט לקבל את 

 אלו לא נעשו כלל.

  יש הצעה אחת בלבד. המוסד לא יתחשב בהצעות של אותו מודגש בזאת כי המציע יג  16.9  

  מציע שהוגשו בשמות שונים.  

 

 

 הערכת הצעות .17

 בחינת ההצעות תעשה לפי המבחן הבא: .17.1

 . מחיר 100%

 הבחינה תעשה בשני שלבים: .17.2

כל הצעה תיבדק למול הדרישות המפורטות  -בדיקת התנאים המוקדמים )תנאי סף(  .17.2.1

 שאינה עומדת בתנאים אלה תיפסל ולא תידון כלל. לעיל. הצעה 7בסעיף 

 ההצעה הזולה ביותר שתעמוד בכל תנאי הסף תזכה. .17.2.2

 

 שינויים והסתייגויות .18

מסמכי המכרז שיצורפו להצעה בשימת הפוליסות או בכל מסמך אחר אין לערוך שינויים כלשהם בר

שתוגש. כל הוספת מלל חדש ו/או מחיקה ו/או שינוי שיעשה במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס 

אליהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים בין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובא בחשבון בעת 
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נכתב כלל והוא אף עלול לגרום לפסילתה של ההצעה. במידה והמוסד  הדיון בהצעה ויראוהו כאילו לא

 יחליט לקבל את הצעת המציע יראה אותה כאילו שינויים אלו לא נעשו כלל.

המציע בחתימתו על הצעה זו, מאשר ומסכים מראש שכל מלל כזה, לא תקף והוא נרשם על ידו 

 בטעות ואינו מחייב את המוסד.

 

 
  התבוננות בהצעות של מציעים אחרים .19

, )להלן: "חוק חובת 1992-י חוק חובת המכרזים התשנ"ב"המציע מצהיר כי ידוע לו שעפ .19.1

  "(, יתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתו במידה ויזכה.המכרזים 

 
 במידה ולמציע בפרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמו  .19.2

( במפורש אלו פרטים 2, יפרט המציע בהצעתו )פרק  8.4סוד מקצועי או מסחרי, כאמור בסעיף  

בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים. מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת  

ם תהה של ועדת המכרזים בלבד. ועדת הצעתו כולה. ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפי 

המכרזים תהא רשאית עפ"י שיקול דעתה להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה  

סוד מסחרי והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות של חוק חובת המכרזים. בהגשת הצעתו מסכים  

משרד בגין כל החלטה ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו טענות, דרישות או תביעות כנגד ה 

  בנדון. 

יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה למציעים האחרים, ובמסגרת הליך  .19.3

 העיון בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור. 

 

  בעלות על המכרז וההצעה .21

 בעלות על המפרט ושימוש בו .21.1

מכרז זה הוא קניינו הרוחני של המוסד אשר מועבר לרוכש אותו לצורך הגשת ההצעה בלבד. 

 אין להעבירו לאחר או לעשות בו שימוש שאינו לצורך הגשת ההצעה.

 

 ושימוש בהבעלות על ההצעה  .21.2

הצעת המציע והמידע שבה הם קניינו הרוחני של המוסד. למציע תהא האפשרות להשתמש 

בהצעה ובמידע שבה לגבי הצעות לגורמים אחרים. המוסד מתחייב לשמור את תוכן הצעת 

המציע, במסגרת חובת הסודיות הנדרשת ולא לעשות שימוש בהצעת המציע אלא לצורכי 

 עט מסירת מידע, הקשור להצעות, כמתחייב מחוק חובת המכרזים(. מכרז זה )למ

 

   זכויות קניין .21

המציע מצהיר, כי אין ולא יהיה במתן השירות למוסד, הפרה של זכויות קניין של צד שלישי כלשהו, וכי 

אין כל מניעה או הגבלה שחלים על המוסד כתוצאה מכן. במקרים בהם זכויות הקניין בחלק מהשירות 

הוכחות, להנחת דעת המוסד, המוצע או כולו שייכות לצד שלישי, יפורט הדבר בהצהרה בתוספת הסבר ו

למקור הזכויות של המציע להציע למוסד את השירות. כמו כן יבהיר המציע כי ישפה את המוסד בכל 

 מקרה של תביעת צד שלישי, שתוגש נגד המוסד, וקשורה בזכויות השירות המוצע. 
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  הפסקת ההתקשרות .22

ימים במהלך כל  30המוסד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם המציע בהתראה מראש ובכתב של 

 תקופת החוזה. 

 

תי נפרד מהזמנת העבודה ותנאיה ויש לראותם כל המסמכים המצורפים למסמך זה מהווים חלק בל .23

כנספחים להזמנה. המציע יגיש את הצעתו בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים בהתאם לאמור בסעיף 

16.  

 

 זכויות המוסד: .24

המוסד וכל מי מטעמו יהיה רשאי לפנות למציעים לקבלת הסברים והבהרות באשר להצעתם,  .24.1

ניסיון העבר שלהם, הצעת המחיר ופרטים אחרים שימצא לנכון, הכל בכפוף לכללי חוק חובת  

כן, יהיה המוסד רשאי לברר פרטים במקומות אחרים להם סיפקו המציעים שירות המכרזים. כמו  

 דומה. 

המוסד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא יהיה רשאי לנהל  .24.2

קף המכרז ו/או מו"מ עם המציעים לרבות בנושא המחיר. המוסד רשאי להרחיב או לצמצם את הי 

העבודה או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז על הזוכה  

במכרז, ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר  

 הודעה מתאימה למציעים. 

הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות המוסד רשאי לא להתחשב כלל ב .24.3

ההצעה, תנאיה, או חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המוסד מונעת  

מלהעריך את ההצעה כדבעי ו/או שתהיינה בה הסתייגויות ו/או שינויים כלשהם מהאמור  

ויות ו/או תוספות מעבר לאמור במפרט. היה והמוסד יבחר בהצעה בה יהיו שינויים ו/או הסתייג 

 במפרט יראו אלו כבטלים ולא יחייבו את המוסד. 

 המוסד רשאי לא לבטח עצמו בחלק מהביטוחים הרשומים במכרז זה. .24.4

המוסד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז בכל פרק זמן שהוא, לפני או אחרי הגשת  .24.5

 קול דעתו.ההצעות, לפי שי
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 טופס הגשת הצעה לאספקת שירותי ביטוח - 2פרק 

 לכבוד

 ועדת המכרזים

 המוסד לביטוח לאומי

 13שדרות ויצמן 

 91360 ירושלים

 , תאונות וחבויותביטוח רכוש לאספקת שרותי -  2012(2023מ): מכרז     הנדון

 המוסד לביטוח לאומישל 

 פרטים כללים: .1

 ______________________        שם המציע .א

 ______________________             כתובת .ב

 ______________________       מס' הטלפון   

 ______________________     מס' הפקס   

   E. MAIL     ______________________ 

 ______________________                   מס' תאגיד .ג

 ______________________       שמות הבעלים .ד

 ______________________         שמות הרשאים לחייב בחתימתם את המציע .ה

   ______________________ 

   ______________________ 

 ______________________          קשר לנושא מכרז זהשם איש ה .ו

 ______________________       טלפון סלולארי .ז

 _______________________                                       MAIL     .Eכתובת   .ח

 

ים אחרים העלולים : המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים, עסקיים, אישיים עם גורמניגוד עניינים .2

ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיהם למוסד בהתאם להצעה זו )לעניין זה יש לפרט גם קשרים של 

 בני משפחה או תאגידים(.

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או לבן משפחתנו או לתאגידים הקשורים עימנו כל ניגוד עניינים עם  .3

במידה כי גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותינו למוסד בהתאם להצעה זו, ו

 יתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המוסד. 
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 להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.  וכן הנימוק למניעת החשיפה:   .4

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

בכפוף לאמור במכרז  סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכל

. בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת 19סעיף 

  ל דעתה הבלעדי והמוחלט.המכרזים של המוסד אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקו

 

 הצהרת המציע והתחייבויות כלליות .5

הננו מגישים בזאת הצעתנו לאספקת השירות, כהגדרתו במסמכי המכרז, ומצהירים שקראנו בעיון  .5.1

רב את כל מסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו ותנאיו, הבנו ואנו מסכימים לתנאים, לדרישות 

הווים חלק בלתי נפרד ממנו, ומודיעים בזה, שהצעתנו ערוכה על ולתנאים הכללים והמיוחדים, המ

 פי דרישותיו.

 הננו מצהירים כי קיבלנו, במידה וביקשנו, את כל ההסברים בכל הקשור למכרז. .5.2

אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא יהיו לנו כל תביעות או דרישות או טענות לעניין אי  .5.3

 תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה על מסמכיהם ונספחיהם. הבנה או אי ידיעה של

אם תתקבל הצעתנו, אנו מתחייבים לספק את השירות לשביעות רצון המזמין ועל פי מפרט  .5.4

הדרישות ושאר תנאי המכרז והסכם ההתקשרות, וזאת בתמורה לסכומים שיפורטו להלן בהצעת 

 (.3המחיר )פרק 

כי הצעתנו ובכללה הצעת המחיר מתייחסת למגונים ולמצב כפי אנו מצהירים כי אנו יודעים  .5.5

 שקיימים היום אצל המוסד בפועל.

הננו מצהירים, כי יש לנו הידע המקצועי, הניסיון והיכולת הפיננסית לבצע את השירות עפ"י מסמכי  .5.6

ה המכרז, ויש ברשותנו האמצעים והעובדים המקצועיים, הדרושים למתן השירות באיכות גבוה

 ועפ"י האמור במפרט השירותים.

אנו מתחייבים לספק שירות באיכות גבוהה ביותר הדורשת מיומנות, מקצועיות ודיוק רב ומצהיר  .5.7

שיש ביכולתי לעמוד בדרישות אלו. אנו מודעים לכך שקיבלנו על עצמנו להציע מתן השירות 

בגין העדר כוח אדם מיומן ו/או  במועד, ללא זכות לטענת עיכוב או פיגור מסיבות כל שהן, לרבות

 כוח אדם בכלל.

במידה והצעתנו תתקבל ע"י המזמין, אנו מתחייבים בזה להמציא ערבויות, בטחונות,  ואישורים  .5.8

 כפי שיידרשו.

אנו מתחייבים לשמור על תוקפם של כל האישורים וההיתרים האחרים להם אני נדרש או אדרש  .5.9

 תקופת ההסכם. לצורך מתן השירות, למשך כל
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ידוע לנו, כי בקבלת החלטתכם תהיו רשאים לקבל את העסקה המעניקה את מרב היתרונות  .5.10

, להנחיות הכלליות במסמכי המכרז, וכי 13לתקנות חובת המכרזים מס'  22למזמין כאמור בתק' 

מים תהיו רשאים, למיטב שיקול דעתכם, לבטל את המכרז מטעמים של סטייה מהאומדן ו/או מטע

תקציביים ו/או מנהליים ו/או ארגוניים, וכי לא תהיינה לנו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן 

 במידה ויבוטל המכרז.

ידוע לנו, כי אתם רשאים להפסיק את ההתקשרות במהלך תקופת ההסכם וזאת תוך מתן הודעה  .5.11

 .ך יום מראש, ומבלי שתצטרכו לתת נימוקים לכ 30מוקדמת בכתב של 

)שלושה( חודשים מהמועד האחרון להגשת  3 -אנו מתחייבים כי הצעתנו זו תהא בתוקף ל .5.12

, באם לא נוההצעות, וידוע לי כי המוסד יהא רשאי לחלוט הערבות הבנקאית שצורפה להצעת

 עמוד בהתחייבות זו.נ

 ו/או תוספת.ל בלא שינוי והגשת הצעה מטעמנו מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז והכ .5.13

יום  45ידוע לנו כי עלינו למסור למוסד, את הפוליסות חתומות כנדרש תוך פרק זמן שלא יעלה על  .5.14

 ממועד תחילת תקופת הביטוח.

 מסמכים מאסמכתאות .6

ידוע לנו שאי מילוי ו/או אי צרוף מסמך כלשהו ו/או עריכת  שינוי ותוספת במסמכי המכרז עלולים  .6.1

 הצעתי ע"י ועדת המכרזים. לגרום לפסילת

 ( √ -רצ"ב להצעתנו המסמכים המפורטים להלן: )סמן ב .6.2

 

√  /X המסמך 

אישור פקיד שומה או רואה חשבון של המציע על ניהול ספרים ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  

 . 1976 –ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

 ד על היותו בעל רישיון מבטח ישראלי בתחומי הביטוח הרלוונטיים.צילום רישיון המציע המעי 

 .2009הוכחות להיות המציע בעל רישיון מבטח ישראלי בתחומים הרלוונטיים לכל הפחות משנת  

 ש"ח )נוסח נספח א'(. 25,000ערבות בסך  

 תצהיר אודות היקף פרמיית לקוחות ותשלום לעובדים )נספח ב'(. 

 ת לשמירה על סודיות ומניעת ניגוד עניינים )נספח ג'(.נוסח התחייבו 

 .זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה )נספח ד'( 

 "עסק בשליטת אישה" המעוניין בהעדפה יצרף אישור ותצהיר. 

 .הצעת המחיר שלנו 

 .חתומים  –מסמכי המכרז  

 

_____________ 

 שם התאגיד

_______________  _______________   __________________ 

 חתימה וחותמת          שמות מורשי החתימה                 תאריך          
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 טופס הגשת הצעת המחיר - 3פרק 

 

 לאספקת שרותי ביטוח רכוש, תאונות וחבויות -  2012(2023מ)הצעת המחיר למכרז 

 לביטוח לאומי המוסדשל 

 

הצעת המחיר בשקלים חדשים כוללת את כל העלויות הכרוכות במתן כל שרותי  הביטוח הרשומים   .1

 במסמכי המכרז המצ"ב. 

ועדת המכרזים  ,את ההצעה יש למלא בעט ובכתב יד ברור. מחיקות ייעשו בצורה ברורה ובהירה .2

 לא ניתן להעריכן. רשאית לפסול הצעות שהמחירים בהן אינם ברורים ולפיכך

 פרטים לגבי הצעת מחיר .3

לאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים ושאלותיי נענו על ידי המוסד, אני  .א

 מגיש בזאת את הצעתי לאספקת שירותי הביטוח כמפורט במסמך זה.

ת ועדת המכרזים תתבססנה על האמור בהצעת המחיר ויתר המסמכים וידוע לי כי החלט .ב

 פו להצעה זו, ועל אמות המידה כפי שפורטו במסמכי המכרז.שצור

לא ישולמו כל תשלומים נוספים מעבר לתשלומים המפורטים על ידי המציע בסעיפי  .ג

 הטבלא להלן.

המבטח נדרש לנקוב בפרמיה הנדרשת לכל סעיף ביטוח בנפרד. הסכום יהיה ברוטו  .ד

ת הצעת המחיר במספרים ובכתב לתקופת הביטוח בהתאם לתנאי התשלום. יש לכתוב א

 בטבלה להלן. 
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 טבלת הצעת המחיר .4

 

 טבלה בה ירשמו הפרמיות הנדרשות על ידי המציע

 כל הסכומים בשקלים חדשים 

 סכום ביטוח  או הביטוח או הכיסוי הביטוחי
 גבול אחריות

 פרמיה ברוטו
 לתשלום

 פרמיה ברוטו לתשלום
 )במילים(

    אש מורחב:

 ₪  ₪   500,000,000 בנים וצמודות מבניםמ

 ₪  ₪   110,000,000 תכולה מכל סוג ותיאור 

 ₪  ₪   2,000,000 פריצה ושוד נזק ראשון

 ₪  ₪   200,000 גנבה  נזק ראשון

 ₪  ₪   12,000,000 שחזור מסמכים 

 ₪  ₪   6,000,000 כה"ס  נזק ראשון

   כלול  פרעות, מהומות ושביתות 

 טבע ורעידת אדמהנזקי 
 

   כלול 

    ביטוחי חבויות :

 ₪  ₪   40,000,000 מעבידים 

 ₪  ₪   80,000,000 צד שלישי  

    ביטוחים אחרים :

 ₪  ₪   300,000 רכוש במעבר 

 ציוד אלקטרוני
 פרק א

 
 פרק ב
 פרק ג

 
 צ. נייח  66,000,000
 צ. נייד   1,000,000
4,000,000   
1,000,000   

 ₪  ₪ 

 ₪  ₪    240,000 כספים

 ₪  ₪   6,000,000 נאמנות

 תאונות אישיות
 גמלאים מתנדבים 400ל 
 

 מוות או נכות 
 פיצוי שבועי

 הוצאות רפואיות

 
 
 

40,000  
1000 

30,000      

 ₪  ₪ 

 ₪  ₪   4,000,000 טרור

 ₪  ₪  סה"כ 

 

 

 ______________ 

 שם התאגיד

_______________   _______________________ __________________ 

 שמות החותמים המוסמכים            חתימה וחותמת           תאריך            
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 נוסח חוזה לחתימה - 4פרק 

 

 

 לצורך השלמת הליכי הגשת ההצעה למכרז, המציע מחוייב לחתום על חוזה/הסכם.  

 

  לחץ כאן. להורדת החוזה/הסכם

 

 . בתוך מודעת המכרז[כן, ניתן להוריד את החוזה / הסכם ע"י לחיצה על הקישור המופיע -כמו]
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 עמוד  מבוטל
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 עמוד  מבוטל
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 עמוד  מבוטל
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 עמוד  מבוטל
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 עמוד  מבוטל
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 עמוד  מבוטל
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 2012(2023מ)למכרז מס'   1נספח א'

 

 

 ערבות הגשה  -נוסח כתב ערבות לקיום ההצעה במכרז

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 המוסד לביטוח לאומי

 13שד' וייצמן 

 ירושלים

 

 

 ____________הנדון: ערבות מס'

 

במילים: עשרים וחמישה אלף שקלים ₪ )  250000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  
חדשים ( אשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן 

רכוש0 תאונות וחבויות עבור בנושא: קבלת שירותי ביטוח   2012(2023מ)"החייב"( בקשר עם מכרז מס' 
 המוסד לביטוח לאומי.

 

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

רשום0 מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה 

 תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב. לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם0 או לדרוש

 

 .01.2.0202ך  ערבות זו תהיה בתוקף עד תארי

 
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו________________________
 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                                         

 
__________________________________      ___________________________________ 

 מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח                   

 

 

 ת להעברהערבות זו אינה ניתנ

 

 

                  ________________                       ________________                       ________________ 

 תאריך                                                  שם מלא                                         חתימה וחותמת           
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 2012(2023מ)למכרז מס'  2א' נספח

 

  ערבות ביצוע -נוסח כתב ערבות לקיום תנאי החוזה 

 )יינתן ע"י הזוכה/ים במכרז בלבד(

 
 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 המוסד לביטוח לאומי

 13' וייצמן שד

 ירושלים

 

 

 ____________הנדון: ערבות מס'

 

 (חמישים אלף שקלים חדשים :)במילים₪  02,222 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 _________________________שיוצמד למדד  המחירים לצרכן מתאריך 
 )תאריך תחילת תוקף הערבות(                                                                     

 
אשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "החייב"( 

 בקשר עם הזמנה/חוזה  לקבלת שירותי ביטוח רכוש0 תאונות וחבויות עבור המוסד לביטוח לאומי.

 

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

רשום0 מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה 

 לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם0 או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 

 ו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________ערבות ז

 
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו________________________
 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                                         

 
__________________________________      ___________________________________ 

 מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח                   

 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 

 

                  ________________                       ________________                       ________________ 

 תאריך                                                  שם מלא                                         חתימה וחותמת           
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 2012(2023מ)ס' נספח ב' למכרז מ

 

 תצהיר אודות היקף פרמיית לקוחות ותשלום לעובדים

 

 תאריך : ___/___/____

 לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי

 13שדרות ויצמן 

 ירושלים 

 

אני הח"מ _______________ מרח'______________ ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי 
 בועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הק

"המציע"( ואני מכהן כ___________ ואני מוסמך להצהיר מטעם  -אני נציג חב' _____________ )להלן:
 -המציע כי

 

לקוחות בהיקף פרמיה של  3( היה למציע לכל הפחות 2010-2012) שלוש השנים האחרונותבמשך  .1

  .ללי ) אלמנטרי ( בביטוח כ לקוחכל לשנה ל₪  800,000

 

המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים  .2

הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום 

 כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש.

 

 -לראיה באתי על החתום  -

_______ _______________ _________      _____   __________ 

 שנת לידה              תעודת זהות                שם האב               שם פרטי ומשפחה  תאריך 

______________  ______________  ________________  

 חתימה וחותמת          כתובת              תפקיד  

   

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד תאריך
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 2012(2023מ)נספח ג' למכרז מס' 

 

 נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

 מסמך זה ייחתם על ידי המציע 

 תאריך : ___/___/____

 לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי

 13שדרות ויצמן 

 ירושלים

 א.ג.נ

 גוד ענייניםהנדון: התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ני

, תאונות שוהמוסד לביטוח לאומי )להלן "המוסד"( פרסם מכרז לאספקת שירותי ביטוח רכו

 וחבויות למוסד לביטוח לאומי )להלן:"השירותים"(; 
 הואיל

 והואיל וחברת הביטוח _____________ מעוניינת להשתתף במכרז זה; 

 

ים מטעמו ישמרו על סודיות כל והמוסד התנה השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמציע והבא

המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות המציע לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות 

 המידע;

 והואיל

והוסבר לי כי במהלך עיסוקי במתן השירותים למוסד ו/או בקשר אליהם יתכן כי אעסוק ו/או 

מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל  אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים, שאינו

פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך למוסד ו/או הנודע למוסד ו/או לפעילויותיו בכל צורה 

ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות ולרבות מידע אודות 

 עובדי ומבוטחי המוסד )להלן: "המידע"(;

 והואיל

לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם, עלול לגרום לכם  והוסבר

 ו/או לצדדים נזק , והוא עלול להוות עבירה פלילית;

 והואיל

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

 שירותים או ביצועם.לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן ה .1

לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים למוסד  1ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .2

או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את 

 שיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין י

לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או  .3

 אחרת כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.
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 להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. .4

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו לכם  .5

או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל 

 האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

 ירת סודיות בנוסח זהה להתחייבות זו.להחתים את העובדים מטעמי על התחייבות לשמ .6

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או  .7

השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן 

לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר השירותים או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא 

 כאמור או של מידע.

שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי במתן  .8

 השירותים כאמור לעיל.

בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה  .9

  יעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.לכם זכות תב

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים 

 .1981 -וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1997 –עבירה על פי חוק עונשין, התשל"ז 

 וג שהוא ביני לביניכם.התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל ס .12

 

 ולראיה באתי על החתום

 היום:_____ בחודש:_________ שנת :_______

 המציע:

 שם פרטי ומשפחה:_______________________________ ת"ז:_____________ 

 כתובת:_________________________________

 _________________________ חתימה:

___________________________________________________________________ 

 אישור

הנני מאשר כי ביום ________ הופיע בפני עו"ד ________ במשרדי שברח' ___________, מר 

______________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז מספר ___________/המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי 

ים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, איש נכונות הצהרתו הנ"ל עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונש

 וחתם עליה בפניי.

 חתימה_____________ חותמת________________ תאריך___________

 תאריך : ___/___/____
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 2012(2023מ)נספח ד' למכרז מס' 

 

  

 זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה

 תאריך: ___/___/____         

 

 /רו"ח __________________,  מרחוב__________________________הח"מ עו"ד

 מאשר בזה כדלהלן:

 הנני  משמש  כעו"ד/רו"ח  של  התאגיד ______________________________. .1

 

 מורשי חתימה בשם התאגיד הנם:                        .2

 ________________ .א

 ________________ .ב

 ________________ .ג

 חתימת ______________מהם מחייבת את התאגיד.

הערה: במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור מפורט חתום על 

 ידי רוה"ח או עוה"ד.

 

 בעלי התאגיד הנם: .3

 ________________ .א

 ________________ .ב

 ________________ .ג

 שהמקום אינו מספיק יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי רוה"ח או עוה"ד. הערה: במקרה

 

הנני מאשר בזאת כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז זה )מכרז מס' ___________( מתוך  .4

 מורשי החתימה המפורטים לעיל הנם:

 ________________ .א

 ________________ .ב

 ________________ .ג

 

 ספות______________________________________________________הערות נו

 

___________________ 

 רו"ח/עו"ד

 

  זה לגבי תאגיד זה.במידה ומי מהבעלים הנו תאגיד יש לצרף טופס זיהוי בעלים 
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 2012(2023מ)נספח ה' למכרז מס' 

 

 

 מפרט ונוסח פוליסות הביטוח

  –כללי  .1

 ת הפוליסות הנדרשות על ידי המציע.מצורפים להלן רשימו .א

". הזוכה 2012נוסחי הפוליסות ) למעט תאונות אישיות ( יהיו על פי הנוסח הידוע בשם  "ביט   .ב

במכרז יוכל להפיק פוליסה כפי שיבחר ובתנאי שהכיסוי הביטוחי על פי פוליסה זו לא יפחת מהכיסוי 

ם להלן ובכול מקום אחר במכרז. נוסח פוליסת " וכפי התנאים והשינויים המפורטי2012על פי "ביט 

 תאונת אישיות יהיה כפי הרשום להלן.

בנספח זה הינם הנוסחים הסופיים של הפוליסות / חוזה הביטוח שיוציא והתנאים הרשימות  .ג

למען הסר ספק כל מסמך  .המבטח על פי מכרז זה, ויחשבו כפוליסות שנוסחו על ידו לכל דבר ועניין

 ל ידי הזוכה יהיה לשימושו בלבד ואין בו כדי לחייב את המוסד.אחר שיופק ע

 להלן )תנאים לכל הפוליסות(. 2לכל הפוליסות יוספו התנאים המפורטים בסעיף  .ד

 

 תנאים לכל הפוליסות: .2

 כל הערכים במפרטים ופוליסות הנם בשקלים חדשים אלא אם נרשם הסימן $ . 

 הסימן $ משמעו דולר של ארה"ב.      
 
 

 .שם המבוטח הראשי : המוסד לביטוח לאומי .א

 המוסד נציג יכל פעולה לרבות תשלומים והוראות לתשלום, עדכונים, תביעות ודיונים יעשו על יד .ב

 לביטוח לאומי.

 בכל מקום שבו רשום המל"ל יקרא המוסד לביטוח לאומי . .ג

 ידיעה על מקרה ביטוח תחשב מקרה שהובא לידיעת אחראי ביטוח של המל"ל. .ד

ארגונים, גופים , חברות , תאגידים ממשלת ישראל ומשרדי הממשלה , :  לשם המבוטח יתווסף .ה

למען הסר ספק, הרחבת שם טחם וכאלו שהמל"ל חייב לבטחם. ומוסדות שהמל"ל התחייב לב

 המבוטח על פי סעיף זה הנה אך ורק בכל הקשור במוסד .

היה ויתברר כי קיים ביטוח אחר לנזכרים בסעיף א. לעיל, ואשר מכסה את מקרה הביטוח, יחול  .ו

סעיף ביטוח  הביטוח המפורט להלן מעל הביטוח האחר ולאחר שימוצה הביטוח האחר ולא יחול

 אחרת. מל"ל,  אלא אם התחייב ה1981-לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א 59כאמור בסעיף  כפל

היה ויתברר כי קיים ביטוח לספקים ו/או קבלנים של המל"ל ואשר מכסה את מקרה הביטוח, יחול  .ז

 הביטוח המפורט להלן מעל הביטוח שלהם ולאחר שימוצה הביטוח שלהם, ולא יחול סעיף ביטוח

 אחרת. מל"ל,  אלא אם התחייב ה1981-לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א 59כאמור בסעיף  כפל

 מל"לבניגוד לרשום בכל מקום אחר, סכומי הביטוח והשיפוי כוללים ויכללו מע"מ אלא אם יהיה ה .ח

 רשאי לקזז מע"מ.
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בפוליסה,  פוליסות ביטוח רכוש מכסות את כל ההוצאות להכנת תביעה גם אם לא נרשם במפורש .ט

 ובלבד שסה"כ חבות המבטח לא תעבור את סכום הביטוח הרשום בפוליסה.

בכל מקרה של אבדן או נזק, תהיה הניצולת של המבטח והמבוטח יקבל שיפוי ללא הפחתת שווי  .י

 ניצולת.

בכל מקרה של ביטול ביטוח על פי בקשת המבוטח, יערך חישוב הפרמיה על בסיס יחסי לתקופת  .יא

 שהייתה בפועל )פרורטה(.הביטוח 

או התחייב  המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי מי שהמבוטח וויתר על זכות התחלוף כנגדו .יב

 .כלפי מי שביצע נזק בזדון. וויתור זה לא יחול לשפותו בכתב לפני הנזק

המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי כל מי שקשור בקשרי עבודה או מסחר עם המבוטח   .יג

במפורש או מכללא ולרבות בעלים של מבנים ו/או חצרים אותם המבוטח שוכר או מקבל בהשאלה 

 .כלפי מי שביצע נזק בזדוןאו בדרך אחרת. וויתור זה לא יחול 

 ממשלת ישראל ומשרדי הממשלה. המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי .יד

וכל מי שנחשב כעובד של המבוטח או  המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי עובדים, מתנדבים .טו

כלפי אדם יתווסף ובן /בת זוג. וויתור זה לא יחול  -עובד עבור המבוטח. לעניין "עובד" בסעיף זה 

 .שביצע נזק בזדון

המבטח מצהיר כי לא יטען לאי רישוי או אישור רשות או אי אישור בתקנות כלשהן בכל  .טז

 הקשור לביטוחי המל"ל. 

 ת מכסות כל מקרה של מהומות, שביתות ופרעות, רעידת אדמה ונזקי טבע .כל הפוליסו .יז

במקרה שבו בגין אירוע אחד מוגשות תביעות על פי שתי פוליסות, תחול רק השתתפות  .יח

 עצמית אחת. הגבוהה מבין השתיים הנקובות בפוליסות .

ם מאלו במקרה של חתימת המבטח על אישור ביטוח שבו נקובים סכומים הנמוכי .יט

 .לא תחול הגבלה זו על המל"להרשומים בפוליסה/ות, 

נזק, יערך על פי אובדן או מוסכם בזה כי תיקון רכוש או רכישת רכוש חדש בעקבות  .כ

או על פי הוראות נציבות המדינה או על פי חוזה  המל"להנהלים והאופן המקובלים אצל 

מל"ל רשאי להורות ה, יהיה  למרות הרשום בסעיף זה .מל"לאו הסכם שאליו התחייב ה

 למבטח לתקן או לרכוש בעצמו את הרכוש שניזוק או אבד.

 המבטח מצהיר כי קיבל את כל המידע שביקש בקשר עם הביטוח הניתן על ידו. .כא

כל חוק או תקנה המסדירים למבוטח הסדר עדיף על פני זה הרשום בחוזה הביטוח להלן,  .כב

 פי בקשה של המבוטח.יחול החוק או התקנה וזאת על  -

מוצהר בזה  כי במקרה של  אובדן או נזק המכוסה על פי הפוליסות של המבוטח, יוחזר  .כג

 סכום הביטוח או גבול האחריות לקדמותו והמבוטח ישלם פרמיה נוספת בהתאם.

יום, ללא שינוי בתנאי  90על פי דרישת המבוטח יוארך הביטוח לתקופה נוספת עד  .כד

 ח ישלם פרמיה יחסית נוספת לתקופה הנדרשת.הביטוח, ומבוט

 סילוק תביעות יהיה לאחר חתימת מורשה החתימה במל"ל. .כה

 תגמולי הביטוח ישולמו למל"ל בלבד , אלא אם יורה אחרת . .כו

יום בטרם  15ה מוקדמת של עהמל"ל  רשאי לבטל את כל הביטוחים או חלקם במתן הוד  .כז

 יכנס הביטול לתוקף.
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  רשימה לביטוח אש מורחב:

 
מבנים. השקעות ושיפורים במבנים. צמודות מבנים.  תכולת מבנים וכל רכוש  :הרכוש המבוטח

או  אחר בבעלותו או באחריותו או בחזקתו או בהשגחתו או בפיקוחו של המבוטח
 .שהמבוטח התחייב לבטחו

 
 

הראשונים  מכל מקרה בטוח למעט נזקי טבע     4000ום  מנזק מינימ 2.5% השתתפות עצמית:
 ורעידת אדמה אשר לגביהם תחול השתתפות עצמית כמפורט להלן:

מתגמולי הבטוח  אך לא פחות מסכום השווה בשקלים ל     5נזקי טבע: % 
 $.  $50,000   ולא יותר מסכום השווה בשקלים ל    5,000

 כמפורט בפוליסה.רעידת אדמה:  
 

 יים ותוספות :שינו
 הביטוח על פי פוליסה זו הנו בערכי כינון. .1

 הביטוח על פי פוליסה זו כולל רעידת אדמה ונזקי טבע. .2

 הביטוח על פי פוליסה זו כולל אובדן או נזק אשר מקורו בברק , ברד ושלג. .3

 הכיסוי על פי פוליסה זו כולל פרעות , מהומות ושביתות. .4

 סה זו כולל פריצה ושוד.הכיסוי על פי פולי .5

 סעיף ביטוח חסר לא יחול על סכומי הביטוח שנכללים בהגדרת נזק ראשון. .6

מוצהר ומוסכם בזאת כי הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכלול הוצאות  ונזקים תוצאתיים  .7

, על בסיס נזק 200,000אשר ייווצרו כתוצאה מאובדן או נזק לרכוש המבוטח עד לסכום 

 שאינו כפוף לתת ביטוח .ראשון 

מוצהר ומוסכם בזאת כי השיפוי על פי ביטוח זה כולל גם הוצאות לשם הגשה וניהול  .8

 תביעות ובתנאי שסה"כ סכום השיפוי לא יעבור את סכום הביטוח .

מוצהר בזאת כי רכוש במקררים או במתקנים אחרים יהיה מבוטח מפני קלקולים עקב שינוי  .9

כתוצאה משבר מכני , קלקול חשמלי והפסקת חשמל   30,000 בטמפרטורה  עד לסך

 .1500.השתתפות עצמית לסעיף זה תהיה 

 2,000,000מהנזק או  10%הביטוח כולל הוצאות לפינוי הריסות, ניקוי ויישור ,  עד לסך  .12

 הגבוהה מביניהם. 

 . 10%מוחלף ב  5%בפרק הרחבות , בסעיף רכוש מחוץ לחצרים ,  .11

הרחבות , בסעיף לד " נזק ללוחות חשמל " ,  יתווספו לאחר המילים "ללוחות חשמל" ,   בפרק .12

 . 1,000,000מוחלף בסכום  200,000המילים: " פיקוד , בקרה ושנאים ".   הסכום 

 הביטוח כולל גם גזים, נוזלים וחומרים אחרים הנמצאים במתקנים השונים . .13

מכוסה בעת היותו באחסון בחצרי המבוטח וגם בעת היותו  מוצהר בזאת כי רכוש נגרר ונייד .14

 באתר כלשהו וכן בהיותו במעבר.

סכומי ביטוח נוספים אשר נכללים בסכום הביטוח הכללי )אלא אם נרשם בפוליסה סכום  .15

 .יותר גבוהה(. כל הסכומים להלן הנם על בסיס נזק ראשוני ללא תת ביטוח

 

    12,000,000 שחזור מסמכים 

    500,000 וצאות להכנת תביעהה

    1,500,000 שיפורים על פי דרישת הרשויות 

    1,000,000 הוצאות מיוחדות לאחר נזק

    1,000,000 שכר אדריכלים 
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    1,000,000 בס"ח ללוחות חשמל , פיקוד ובקרה

    2,000,000 פינוי הריסות 

 
 
 
 
 
  -/או שוד הרחבה לגניבה שלא תוך ביצוע פריצה ו  .16

מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות גניבת רכוש מתוך חצרי המבוטח ומוסדותיו על ידי 
 אדם שנכנס לחצרים המבוטחים בין באופן חוקי ובין באופן לא חוקי, למעט:

 כספים מכל סוג, ניירות ערך ותכשיטים; א.

 כזה.גניבה ע"י עובד מעובדי המבוטח  ו/או בשיתוף עם עובד  ב.
על בסיס  נזק  -לאירוע    200,000אחריותו של המבטח לפי סעיף זה מוגבל לסכום של: 

 ראשון. 
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 רשימה לביטוח אחריות מעבידים:

 
 

 השתתפות עצמית : 

  6000מחלת מקצוע   .1

 4000אחר   .2

 

 שינויים והרחבות

 .חוקי מדינת ישראלי הגדרת החוק בביטוח זה תהיה על פ .א

במקרה של נזק שיעמוד לתשלום לפי תנאי הפוליסה, יוחזרו גבולות האחריות לקדמותם, ויהוו את  .ב
גבולות האחריות שהיו לפני קרות הנזק. המבוטח מקבל על עצמו לשלם פרמיה שתידרש על ידי 

. המבטח שומר המבטח, בגין השבת גבולות האחריות לקדמותם, אלא אם כן יורה המבוטח אחרת
 על זכותו שלא להחזיר את גבולות האחריות לקדמותם, ובלבד שהודעה על כך תימסר למבוטח.

 -יוחלף בנוסח הבא: -סעיף ז' לסייגים  .ג
ו/או חבות  "1970-"חבות אשר חובה לבטחה מכוח פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, התש"ל

 .שבוטחה בביטוח חובה

 הבאה: תוסף לפוליסה ההרחבה .ד

פי פוליסה זו, עקב מקרה ביטוח אשר לדעת המבטח -"מוסכם בזה כי בכל מקרה של תביעה על  

הנו תוצאה של הצטברות פגיעות בתקופה שקדמה למועד עריכת ביטוח זה לראשונה ע"י 

המבטח, אזי יקבל המבטח על עצמו את האחריות לשפות את המבוטח בגין מקרה הביטוח 

 כאמור, בתנאי כי:

במועד עריכת ביטוח זה לא היה ידוע למבוטח על קיום עילה לתביעה בגין מקרה  .1

 הביטוח כאמור.

המבוטח מתחייב להסב לטובת המבטח כל זכות לשיפוי העלולה לעמוד לזכותו כלפי  .2

 מבטחיו הקודמים בגין הפגיעות שהצטברו קודם למועד תחילת תקופת הביטוח.

בחלק מהזמן קודם לתחילת ביטוח זה, אזי  באם לא היה ביטוח תקף בזמן או .3

 שא בעצמו בחלק היחסי הקשור בתביעה .יהמבוטח י

הכיסוי על פי פוליסה זו חל גם בגין כל מי שעובד עבור המבוטח בין אם שכרו משולם על ידי     .ה

המבוטח או על ידי אחרים וגם אם אינו מקבל שכר )מתנדבים(, ובתנאי שאין ביטוח אחר אשר 

לגבי עובדים שלא מגיע להם תגמול או תשלום על ידי המוסד לביטוח לאומי  ק שיפוי למבוטח .מעני

)בהתאם לחוק הביטוח הלאומי ( , המבטח יפצה את המבוטח רק בסכום העודף על מה שעשוי 

היה להשתלם, ע"י המוסד לביטוח לאומי בהתאם לחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( 

  .-1968תשכ"ח
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 רשימה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי:

 
  

 השתתפות עצמית :
 

4000 

 
 

 :שינויים והרחבות
 

מטופלים וילדי קייטנות, ייחשבו זה כלפי זה כצד שלישי והכיסוי יחול על כל  ,משתתפים בפעילויות .א
, על תנאיה, סייגיה והוראותיה, כשהיא אחד מהם בנפרד כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו

נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים, אולם אחריותו של המבטח לשפות את כל 
 המבוטחים על פי פוליסה זו, לא תעלה על גבולות האחריות הנקובים ברשימה.

וטח, כנגד הכיסוי הביטוחי על פי פוליסה כולל שיפוי המבוטח בתביעות גוף של עובדי המב .ב
 המבוטח, באם תביעתם אינה מכוסה על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה .

 .1,000,000יהיה עד לסך  Personal Injuryחבות בגין פגיעה אישית  10גבול האחריות להרחבה  .ג

הביטוח על פי פוליסה זו מורחב לכסות את המבוטח בקשר עם: יצור, תיקון, התקנה, הרכבה  .ד
ה של רכוש המשמש את המבוטח או המטופלים על ידי המבוטח גם אם יצאו מחזקת ואספק

 המבוטח.

"חבות אשר על המבוטח חובה לבטחה  -יוחלף בנוסח הבא: –)א( לסייגים לחבות המבטח 2סעיף  .ה

לרבות מי שיש לו פטור מחובת ביטוח  1970-מכוח פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, התש"ל

טוח רכב מנועי. אולם, על אף האמור בסייג זה לעיל, מוסכם בזה כי הפוליסה ע"פ פקודת בי

 –מורחבת לכלול את אחריותו של המבוטח ע"פ פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] התש"ל 

 , בגין כלי רכב שיש לו פטור מחובת ביטוח כאמור .1970

רותו פועלים או פעלו בו  בתנאי, הביטוח כולל  נזק לאותו חלק רכוש שהמבוטח, או כל איש בשי .ו

 שהנזק לא נגרם במישרין ע"י הפעולה האמורה.

בעת שהות זמנית בחו"ל יחולו הדינים והחוקים המקומיים לרבות שיפוט מקומי, פרשנות הפוליסה  .ז

 תהיה לפי חוק ישראל.

 ח .ג' לא יחול בגין שימוש בכלי שיט המופעלים בקייטנות ובפעילות של המבוט 2סייג  .ח
 

א' לא יחול לגבי מוצרי מזון הנמכרים או הניתנים או המסופקים בחצרי המבוטח או בשהייה  3סייג  .ט

 זמנית מחוץ לחצרי המבוטח על ידי המבוטח.

 

מתווסף  : "במקרה של מעצר על ידי  0 הגנה בהליכים פליליםלהרחבות 0  18סעיף ב .י
 יד עם התרחשות המעצר".המשטרה 0 יהיה המבוטח זכאי למנות עו"ד מטעמו מ
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  רשימה לבטוח סחורות בהעברה

 
  

  3,500השתתפות עצמית         :            
 

 :שינויים והרחבות

 הגדרת מקרה הביטוח : "אובדן או נזק תאונתי ובלתי צפוי". .1

 מבוטלת המילה "מסמכים". 1בחריג  .2

 ד.הביטוח כולל פריצה ושו .3

 הביטוח חל גם בעת ביצוע העברה באמצעות כלי רכב שאינם בבעלות המבוטח.  .4

 או\או באחריותו ו\או בשימושו ו\הרכוש המבוטח על פי פוליסה זו הנו רכוש שבבעלות המבוטח ו .5

 בפיקדונו.   

ו/או  הכיסוי הביטוחי על פי סעיף פריצה מורחב לכלול גם התאמת מפתח או התאמת קוד אלקטרוני .6
 כל פריצה אחרת של מערכת המיגון וההתראה .

 הביטוח על פי פוליסה זו חל בכל מקום, בכל שעות היממה ועל מלוא סכום הביטוח. .7
 חנית רכב בתוך חצרים סגורים תחשב חניית ביניים תוך כדי הובלה. .8
 מיגון הרכב המוביל יהיה כפי המקובל אצל המבוטח .  .9
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 שימה לביטוח  ציוד אלקטרוניר    

 
                                             

 הרכוש המבוטח       :
 

 . ציוד אלקטרוני מכל סוג ותיאור                                                             -פרק   א                                    
                  

 שיחזור מידע -פרק  ב                                     
                . שיחזור נתונים ותוכנה מנזק פיזי לחומרה                                       1                                      
 נתונים מורחב    .  שיחזור2                                      

 
 הוצאות תפעול נוספות  -פרק ג                                     

 
 השתתפות עצמית :

 פרק א 
 2000ציוד נייח            
 3000ציוד נייד            

 
 2000               פרק ב 

              
 

 שלושה ימי עבודה  פרק ג  
 

 שינויים  בפוליסה 

ל פי פוליסה זו חל גם על רכוש שבשימוש המבוטח ושאינו שייך לו, תנאי מוקדם לביטוח הכיסוי ע .1

 זה הנו כי לרכוש זה אין ביטוח אחר לטובת המבוטח. 

או נמצא לידו  צמוד לעובד של המל"למחוץ לחצרים אך בתנאי שהרכוש הביטוח חל גם על רכוש   .2

 .רכוש בסמיכות שמאפשרת לו לראות באם מישהו גונב את ה

 סכומי הביטוח והשיפוי הנם בערכי כינון ) ערך חדש ( .  .3

 לחריגים כללים תבוטלנה המילים: "רשלנות רבתי".-בסעיף )ג(   .4

מבוטל לגבי ציוד שאינו נימצא דרך  10מבוטלים. וסעיף  6 –ו  4: סעיפים  1בחריגים מיוחדים לפרק   .5

 קבע בתוך מבנים.

 נוהלי המבוטח.גיבויים יערכו על פי   .6

במקרה בו לא ניתן לרכוש ו/או לכונן תוך פרק זמן סביר רכוש מאותו סוג או טיפוס שניזוק, יהיה   .7

המבוטח זכאי לרכוש ולקבל שיפוי מהמבטח עבור רכוש משופר חדש דומה ככל האפשר לרכוש 

ת של השיפוי שניזוק או אבד. מוצהר ומוסכם בזאת כי במקרה כנ"ל לא יטען המבטח להקטנה יחסי

 עקב כך. 

מוסכם בזאת כי תיקונים לרכוש שניזק או רכישתו מחדש יבוצעו אצל יצרנים או ספקים או נותני    .8

 שירות אתם נוהג המבוטח לעבוד .

 אבדן או נזק למערכת אזעקה או מערכת מיגון אחרת תחשב כפריצה.   .9
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 שימה לביטוח כל הסיכונים כספיםר

 
 הביטוח על פי פוליסה זו הנו לכספים בהעברה  ובכספת

 
        4000:                       השתתפות עצמית בכל אירוע

 
 שינויים  בפוליסה 

 
תוספנה המילים: אמצעי תשלום מכל סוג ותיאור. תלושי שי לרבות תלושי שי  -בהגדרת "כספים"  א.

 אלקטרוניים .

ות נזק יוכל המבוטח, לפי בחירתו לקבל  כל  סכום עד למקסימום סכום הביטוח בגין סעיף לאחר  קר  ב.

 כלשהו  עבור:

 א. פיצוי על נזק ממשי שנגרם  לו )מזומן או שווה ערך מזומן(. 

 ב. הוצאות ביטול ושיחזור השטרות או אחרים שנפגעו. 

 בכפוף לתנאים הבאים: 

 בעד אבן או הוצאות שיחזור אבדן שהוציא בפועל.א. בכל מקרה יקבל המבוטח פיצוי רק  

ב. בשום מקרה לא ישלם המבטח, בעד אחת או שתי האפשרויות הללו יחד יותר מסכום הביטוח  

 המתייחס לאותו סעיף".

מוצהר ומוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי בכספת יהיה לכל אובדן או נזק  בלתי צפוי מראש ומבלי  ג.    
ור כולל גם נזק כתוצאה משימוש במפתח של הכספת או העתקו שהושגו שלא מכלליות האמ לגרוע 
 כדין. 

 העברת כספים בן סניפי המבוטח תחשב העברה לצורך ביטוח זה. ד. 
 הביטוח על פי פוליסה זו חל בכל מקום בו מתנהלת פעילות של המבוטח. ה. 
 . 25,000ות עד לסך הביטוח על פי פוליסה זו מכסה כספים בהימצאם בארונות ומגיר ו. 

 ז.           שימוש לרעה בשיקים של המבוטח תחשב כמקרה ביטוח על פי פוליסה זו.
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 רשימה לביטוח נאמנות

 
  1.1.2001תאריך רטרואקטיבי :               

 
  12,000ה"ע        :           

 
 שינויים  בפוליסה

 
ם שהתרחשו לפני תחילת תקופת הביטוח והתגלו בתקופת הביטוח , הביטוח כולל מקרי .1

 אך לא לפני התאריך הרטרואקטיבי הרשום לעיל.
היה והפוליסה תבוטל או לא תחודש, מוסכם בזה כי המבטח חייב לשפות את המבוטח  .2

בגין תביעות שתוגשנה נגדו לראשונה במשך שנים עשר חודשים שלאחר תום תקופת 
מבטח וזאת בגין מקרים שהתרחשו עד למועד הביטול או אי החידוש הביטוח אצל ה

 הנ"ל.
תנאי מוקדם להתחייבות המבטח לשיפוי כאמור הוא כי לא נערך ביטוח אחר המכסה את  
 חבותו של המבוטח בגין אותן תביעות. 

הביטוח כולל מעילות ברכוש המבוטח גם אם נעשה על ידי מי שאינו נחשב לעובד של  .3
 ובתנאי שמועסק על ידו או עובד עבורו. המבוטח
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 רשימה לביטוח תאונות אישיות
 
 

         40,000סכום ביטוח למקרה מוות    :                                    
         40,000סכום ביטוח למקרה נכות    :                                    

              1000      ועי באובדן כושר עבודה זמני :                 פיצוי שב
 חודשים  24תקופת התשלום באי כושר זמני :                              עד 

 לרבותשיפוי בגין הוצאות רפואיות  
 30,000                                  :                     רפואת שיניים 

 
 ימים ראשונים 7ות עצמית באובדן כושר עבודה זמני בלבד : השתתפ

 
 

 גמלאי המל"ל העובדים בהתנדבות במל"ל . 400:  המבוטחים
 

 : עובד בהתנדבות במל"ל. הגדרת העסוק הרגיל של המבוטח
 
 

 שינויים  בפוליסה
,  עקב מקרה עד לסכום הנקוב לעיל הביטוח על פי פוליסה זו כולל שיפוי בגין הוצאות רפואיות .1

ביטוח מכוסה על פי תנאי הפוליסה ושאינו מכוסה על פי חוק בריאות ממלכתי. ההשתתפות 
 ₪ . 500העצמית לסעיף זה הנה 

במקרה של אשפוז עקב תאונה ישולם פיצוי שבועי כפול . תקופת הגמולה על פי סעיף זה מוגבלת  .2
 שבועות . 10עד 

נכות תתחיל מיום שבו נקבע ואושר אחוז הנכות הסופי  שנות תקופת ההתיישנות לגבי 3מניין  .3
 והמוחלט על ידי מי שהוסמך לכך .

 הכיסוי תקף לגבי בכל העולם ובתנאי שהמקרה קרה בעת עבודה עבור המוסד לביטוח לאומי . .4
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 פוליסה לביטוח תאונות אישיות
 

סייגים וההוראות שבפוליסה תשלם החברה למבוטח תגמולי הפוליסה מעידה  כי בכפוף לכל התנאים, ה
 ביטוח בהתאם למקרה הביטוח כהגדרתו  וזאת בגובה הסכומים המפורטים ברשימה.

 
 
 מקרה הביטוח .1

חבלה גופנית או נפשית כתוצאה מאירוע פתאומי, בלתי צפוי מראש, אשר נגרמה למבוטח במישרין  
 סיבה לאחר מאלה:ע"י גורם חיצוני  ואשר היוותה את ה 

בתנאי שהמוות או הנכות נגרמו תוך שנים עשר חודשים מתאריך  -מותו של המבוטח או נכותו  א.
 קרות מקרה הביטוח. 

 או
 
המפורט ברשימה,  באורח מלא או בעסוק הרגיל של המבוטח אי כשרו הזמני של המבוטח לעסוק  ב.

 באורח חלקי. 
 
 הגדרות .2

 נכות:
פרדתו הפיזית מן הגוף או אובדן מוחלט או חלקי של כושר פעולתו הפונקציונאלית אובדנו של אבר בשל ה
 של אבר מאברי הגוף.

 נכות מלאה צמיתה:
 נכות מלאה תמידית שתקבע עפ"י המבחנים הקבועים לכך בפרק זה.

 נכות חלקית צמיתה:
 פי המבחנים הקבועים לכך בפרק זה.-נכות חלקית תמידית שתקבע על

 
 בות החברהסייגים לח .3
 

 א( איבוד לדעת או ניסיון לכך,  שבר הרניה, הריון או לידה,  כאבי גב.
 ב( השתתפות בתרגילים או בפעילויות צבאיות או טרום צבאיות כלשהן, למעט תאונה בזמן שירותו הצבאי 

 של המבוטח במילואים שאינה תוצאה של השתתפות בתרגילים או בפעילויות צבאיות.    
  של המבוטח במהלך טיסה בכלי טיס שהטסתו אינה כדין או כטייס או כאיש צוות בכלי טיס  ג( הימצאותו

 כלשהו.    
 ד( פעילותו של המבוטח כספורטאי רשום בקבוצת ספורט, התעסקות בציד, טיפוס הרים בעזרת מדריך 

 ט חורף הכולל גלישה או לטיפוס הרים וגם או חבלים וגם או ציוד עזר אחר, גלישה מצוקים, סקי מים, ספור    
 החלקה על שלג או קרח, צניחה,גלישה או דאייה באויר, אגרוף או קרב מגע מסוג אחר כלשהו, צלילה תוך     
 שימוש במיכלי אויר והשתתפות במרוצי תחרות למיניהם.    

 ה( נהיגה ברכב מנועי דו גלגלי מסוג כלשהו.
 רה הביטוח.ליקוי גופני כלשהו שהיה למבוטח קודם למק ו( 
   תאונה כלשהי, אם ארעה בתקופה שבגינה זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח על פי הפוליסה, אם נגרמה ז( 
 התאונה כתוצאה מאי הכושר שבגינו זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח כאמור.    

   עינית ח( חומר גרעיני מלחמתי, קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גר
   בעירה תכלול תהליך כלשהו של בקוע גרעיני  –כלשהי, מבעירת דלק גרעיני. למטרת סעיף זה בלבד     
 המכלכל עצמו.    
 מלחמה,  מעשי חבלה וטרור, מלחמת אזרחים,מרד,  התקוממות צבאית או עממית, מהפיכה.  ט(
 התפרעות שבה השתתף המבוטח מיוזמתו. י( 

 לא נעשתה לצורך הצלת נפשות.הסתכנות מדעת ש יא(
 יב( מחלה כלשהי שחלה בה המבוטח, לא תיחשב  כתאונה.

 
 תנאים נלווים -תשלום תגמולי הביטוח  .4

 מוות א(
 -במקרה ביטוח שבו נגרם מותו של המבוטח. תשלם החברה למוטב ששמו נקוב ברשימה  
הביטוח הנקוב ברשימה  את סכום -ובהעדר קביעת מוטב על ידי המבוטח, ליורשיו החוקיים  
למקרה מוות אולם אם שולמו למבוטח עקב אותו מקרה ביטוח תגמולי ביטוח בגין נכות מלאה  
צמיתה, או נכות חלקית צמיתה, תשלם החברה במותו של המבוטח רק את ההפרש, אם יש  
 כזה,שבין הסכום המגיע לפי סעיף זה לבין הסכום ששולם כאמור בגין נכות. 

 
 אה צמיתהנכות מל ב(

במקרה ביטוח שבו נגרמה למבוטח נכות מלאה צמיתה כהגדרתה בפרק זה. תשלם החברה את  
 סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה נכות מלאה וצמיתה. 
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 נכות חלקית צמיתה ג(
תגמולי הביטוח שישולמו עקב נכות חלקית צמיתה יהיו בשיעור אחוז הנכות שתקבע למבוטח,עקב  
 וך סכום הביטוח הנקוב ברשימה למקרה של נכות מלאה וצמיתה.מקרה הביטוח, מת 

 
 חישוב תגמולי הביטוח לנכות צמיתה ד(

משנקבעה למבוטח נכות, נכות צמיתה חלקית או מלאה לא יהיה זכאי עוד לפיצוי על בסיס אי כושר  
ת זמני לעבודה עקב אותו מקרה ביטוח. כל סכום ששולם בשביל תקופה שלאחר התגבשות הנכו 
 כאמור ייזקף לחשבון הפיצוי הסופי בגין נכות צמיתה. 

 
 חישוב תגמולי הביטוח לאי כושר לעבודה ה(
 
 אי כושר מלא זמני (1)

במקרה ביטוח שבו נגרם למבוטח אי כושר מלא תשלם החברה למבוטח את הסכום הנקוב  
רות מקרה ברשימה כפיצוי שבועי בשל אי כושר מלא לעבודה החל מהיום השמיני שלאחר ק 
 הביטוח וכל עוד נמשכת תקופת אי הכושר כאמור וזאת בכפוף לתנאי פוליסה זו. 

 
 אי כושר חלקי זמני (2) 

לא ישולמו פיצויים עקב אי כושר זמני חלקי לעבודה אלא אם נפגע כושרו של המבוטח  לבצע  
בודה בשיעור . נקבעה למבוטח תקופת זמן שבה מוגבל כושרו לע25%עבודתו בשיעור העולה על  
, תשלם החברה פיצויים שבועיים בשיעור אי כושרו מסכום הפיצוי השבועי הנקוב 25%העולה על  
 ברשימה בגין אי כושר מלא לעבודה. 

 
 התאריך הקובע (3) 
לצורך פוליסה זו ייחשב תאריך קרות מקרה הביטוח בתאריך בו נבדק המבוטח לראשונה על ידי  א( 

 רופא מוסמך. 
 ( לעיל, בין2)-( ו1ה שבגינה ישולמו תגמולי ביטוח לפי סעיפי משנה נ )התקופ ב( 
 חודש רצופים מיום קרות מקרה הביטוח. 24בנפרד ובין ביחד, לא תעלה על תקופה של   
קרה מקרה הביטוח וקבע רופא מוסמך שהמבוטח כשר לחזור לעיסוקיו הרגילים )כהגדרתם  ג( 

משמעית -קבעה למבוטח שוב תקופה של אי כושר הנובעת חדברשימה( ותוך זמן סביר לאחר מכן נ 
ממקרה הביטוח, לא תחשב אותה תקופת ביניים שבה נקבע שהמבוטח כשר לעיסוקיו הרגילים  
 כהפסקה ברצף תקופת התביעה, בתנאי שרופא מוסמך יאשר סבירות התפתחות רפואית זו: 
רק לתקופות בהן קבע רופא שהמבוטח תגמולי הביטוח למקרה כזה ישולמו על פי תנאי הפוליסה  
 אינו בכושר. 

 תקופה מרבית לתשלום תגמולי ביטוח עקב אי כושר לעבודה (4) 
 על אף האמור לעיל לא תעלה התקופה המצטברת שבגינה תשלם החברה פיצויים 
 חודשים 24שבועיים על פי פוליסה זו עקב מקרי ביטוח שיארעו בתקופת הביטוח, על  
 שהפיצוי השבועי הוא על בסיס אובדן זמני מלא של כושר עבודה, ובין בסך הכל, בין 
 חלקי של כושר עבודה. -שהוא על בסיס אובדן זמני  

 בדיקות רפואיות ו( 
 בקרות מקרה הביטוח, על המבוטח לפנות מיד אל רופא מוסמך ולפעול לפי הוראותיו. (1)
 ודת רופא.תביעה לתשלום תגמולי ביטוח תוגש בכתב בצירוף תע (2)
קביעת נכות צמיתה, אם יש כזאת, תעשה לא יאוחר מעשרים וארבע חודשים מיום קרות מקרה  (4)

 הביטוח. תקופה זו ניתנת להארכה בהסכמתה המפורשת של החברה. 
 
 היקף הנכות הרפואית .5

שילמה החברה עקב מקרה ביטוח אחד או יותר תגמולי ביטוח המגיעים למלוא סכום הביטוח  
וזאת מבלי  -הגבוה מבין שני הסכומים  -וב ברשימה למקרה מוות או למקרה נכות מלאה הנק 
 יפקע תוקף הכיסוי על פי פרק א' -לכלול תגמולי הביטוח ששולמו עקב אי כושר זמני לעבודה  
 שלפוליסה זו. 

 
 קביעת הנכות הרפואית .6
י פוליסה זו תיקבע, על פי דרגת הנכות הרפואית שנגרמה למבוטח עקב מקרה ביטוח על פ )א( 

שבתקנות  11המבחנים הרלבנטיים שנקבעו לפגיעה מהסוג הנדון בחלק א' אשר בתוספת לתקנה  
 , להלן בסעיף זה "המבחנים" -1956הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(תשט"ז  

נות הביטוח שבתק 11לא פורטה הפגיעה במבחנים שנקבעו בחלק א' אשר בתוספת לתקנה  )ב(
הלאומי, תקבע דרגת הנכות על ידי רופא מוסמך על דעת המבוטח והמבטח לפי הפגימה הדומה  
 לה,בין הפגיעות שנקבעו במבחנים. 
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 הייתה למבוטח עילה לתביעה גם מהמוסד לביטוח לאומי עקב קרות מקרה הביטוח, )ג(

סעיף א' לעיל לגבי שיעור נכותו של תחייב הקביעה של מל"ל על פי המבחנים הרלוונטיים שנקבעו ב 
 המבוטח הנובעת ממקרה הביטוח גם את הצדדים לפוליסה זו. 

 
 הרחבים

 שירות מילואים א.
הביטוח לפי פרק זה מכסה את המבוטח בעת שרות מילואים בצה"ל וכמתנדב במשמר האזרחי,  
 לעיל. 3וזאת בלי לגרוע מתוקף הסייגים כאמור בסעיף  

 
 פסיביתסיכון מלחמה  ב.

ביטוח התאונות מורחב לכלול סיכוני מלחמה פסיביים. אי לכך יכלול מקרה הביטוח כמוגדר בסעיף  
מוות, נכות או אי כושר לעבודה בהתאם לעניין וכהגדרות לעיל שייגרמו למבוטח על ידי  -לעיל  1 
מהומות אויב, פיגועים חבלניים, מעשי חבלה וטרור, מלחמת אזרחים, מרד,  מלחמה, פעולות 
 בטל. -לעיל  3אזרחיות, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה. סעיף קטן ט' לסייגים בסעיף  

 
סייג: הרחב זה אינו מכסה את המבוטח בהיותו משרת בתפקיד כלשהו בצבא או נוטל חלק בכל אירוע כאמור 

 שבגינו יגרם מותו או נכותו או כושרו לעבודה.
 גלגלי-נהיגה ברכב מנועי דו

התאונות מורחב לכלול נהיגה ברכב מנועי דו גלגלי ובקרות מקרה הביטוח כתוצאה מנהיגתו של בטוח 
המבוטח ברכב מנוע דו גלגלי תשלם החברה תגמולי ביטוח בהתאם לסכומים ולתקופת הפיצוי השבועי 

הנקובים ברשימה בתנאי מפורש שבקרות מקרה הביטוח היה למבוטח רישיון נהיגה בר תוקף לכלי רכב 
חודש מיום קרות מקרה  12לא תעלה תקופת הפיצוי לפי הרחב זה על  -כזה.לגבי אי כושר לעבודה 

 בטל. -לעיל  3הביטוח.סעיף קטן ה' לסייגים כמפורט בסעיף 
 אלא אם שונו מפורשות. -כל תנאי הפוליסה, הוראותיה וסייגיה יחולו על הרחבה זו 

 
 
 

 תנאים כלליים
 
 תחולת החוק .1

 . 1981זו, בכפוף לתנאיה ולהוראותיה, חל חוק חוזה הביטוח התשמ"א על פוליסה  
 
 הצמדת סכומי הביטוח .2

סכומי הביטוח הקבועים בפוליסה זו ישתנו בהתאם לשינויים בין מדד המחירים לצרכן שמפרסמת  א(
המדד(, שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח  -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן  
 המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח. לבין 

אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח על פי בקשת המבוטח, וזאת שלא  ב(
כתוצאה מהצמדה למדד המוסכם, תהווה כל הגדלה כזאת סכום בסיסי נוסף עליו חלים תנאי  
חרונה לפני מועד תחילת תוקף ההצמדה שפורטו לעיל, והבסיס להגדלה יהיה המדד שפורסם לא 
 ההגדלה. 

 
 גילוי ושינוי בעניין מהותי .3

הפוליסה הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח, בכתב, על כל השאלות שנשאל בהצעה  א(
 ששימשה בסיס לפוליסה זו. 
לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות או לא גילה למבטח עניין מהותי, תהיה החברה רשאית  
 -1981הפוליסה או להקטין את היקף חבותה. זאת בכפוף לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  לבטל את 
 החוק(. -)להלן  

המבוטח יגלה בכתב, במשך תקופת הביטוח, כל שינוי מהותי מיד עם היוודע לו על כך. לא גילה  ב(
ה המבוטח לחברה שינוי כזה תהיה החברה רשאית לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבות 
 על פי הוראות החוק. 

 עובדה מהותית היא עובדה ששאלה לגביה הוצגה בהצעת הביטוח. ג(
 
 תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים .4

דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח לחברה בקשר לפוליסה זו ישולמו כמוסכם בין  א(
 הצדדים, בסכומים ובמועדים שפורטו ברשימה. 

זו דמי ביטוח הינם הפרמיה כולל הדמים המשתלמים לחברה וכן המסים וההיטלים,  לעניין פוליסה ב(
 הכל לפי הנקוב ברשימה. 
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לא שולם במועדו סכום כלשהו המגיע על פי פוליסה זו מן המבוטח לחברה, ישא אותו  סכום  ג(
א בצו 2שבפיגור בנוסף להפרשי הצמדה למדד, גם בריבית פיגורים על פי השיעור הקבוע בסעיף  
 .-1970הריבית )קביעת שעור הריבית המקסימאלי( התש"ל  

 יום לאחר שהחברה דרשה בכתב 15לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך  ד(
ימים  21מהמבוטח לשלמו. רשאית החברה להודיע בכתב למבוטח כי הביטוח יתבטל כעבור  
וטב שאינו המבוטח והקביעה הייתה נוספים, אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן. אם נקבע מ 
בלתי חוזרת, רשאית החברה לבטל את הבטוח אם הודיעה בכתב למוטב על הפיגור האמור,  
 יום מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה. 15והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך  

יגור המתייחס אין בביטול הביטוח לפי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפ ה(
 וכן את הוצאות החברה. -לתקופה שעד לביטול האמור  

 
 תביעות .5

 קרה מקרה הביטוח, על המבוטח להודיע על כך בהקדם האפשרי לחברה. א(
 תביעה לתשלום תגמולי ביטוח תוגש לחברה בכתב, בצרוף תעודת רופא. ב(
המידע והמסמכים הרפואיים  על המבוטח למסור לחברה, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את ג(

הדרושים לבירור החבות, ובכלל זה לעמוד גם בבדיקות רפואיות על פי  דרישות החברה ועל  
 חשבונה. 

 
 המועד לתשלום תגמולי הביטוח .6

יום מהיום שהיו בידי החברה והמידע וכל המסמכים,הפרטים  30תגמולי הביטוח ישולמו תוך  א(
 בירור חבותה.והראיות שנדרשו על ידה לשם  

תגמולי הביטוח ישתנו בהתאם לשינויים בין המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח  ב(
 לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום למבוטח. 

 -1981לתגמולי הביטוח תיווסף ריבית בשיעור הקבוע בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א  ג(
 מתום שלושים ימים מיום הגשת התביעה. 

 
 
 מקדמות ע"ח תגמולי הביטוח .7

 ימים מתאריך קרות מקרה הביטוח, יהיה 30עלתה תקופת אי כושר לעבודה על  א(
המבוטח, או המוטב, הכל לפי העניין, זכאי לקבל מהחברה מקדמה בתום כל שלושים ימים על  
 חשבון תגמולי הביטוח שיגיעו מהחברה עקב מקרה הביטוח. 

ו למוטב מכח סעיף קטן א' לעיל, ינוכו מתגמולי הביטוח  הסופיים סכומים ששולמו למבוטח א ב(
 כשישולמו. 

חישוב הניכוי ייעשה תוך הצמדת המקדמה למדד או לשער המט"ח המוסכם, מיום תשלום  ג(
 המקדמה עד יום תשלום תגמולי הביטוח הסופיים. 

 
 זכות קיזוז .8

מקרה ביטוח כל סכום חוב שהמבוטח  החברה תהיה רשאית לקזז מתגמולי הביטוח שישולמו עקב 
 חייב לה. 
נקבעה למבוטח כתוצאה ממקרה הביטוח נכות צמיתה בין מלאה ובין חלקית או שנגרם מותו עקב  
מקרה הביטוח תהיה החברה רשאית לקזז מתגמולי הביטוח שתשלם את יתר דמי הביטוח  
 המגיעים לה בגין פוליסה זו גם אם טרם הגיע מועד תשלומם. 

 
 ביטול הביטוח .9

המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו,  א(
יום לפני התאריך בו יתבטל  15ובלבד שההודעה על כך תשלח לחברה בדואר רשום לפחות  
 הביטוח. 
 במקרה כזה תשאיר החברה לעצמה את דמי הביטוח הנהוגים אצלה לתקופה קצרה 
 הזמן בו היה הביטוח בתוקף בניכוי ההוצאות.עבור  

מבלי לגרוע מזכויות המבוטח על פי דין או על פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה זו,רשאית החברה  ב(
לבטל את הביטוח לפי פוליסה זו בכל עת לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתה, ובלבד  
לפחות לפני התאריך בו תתבטל הפוליסה,  ימים 60שהודעה על כך תישלח למבוטח בדואר רשום  
במקרה כזה יהיה המבוטח זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם לחברה בעד התקופה שלאחר ביטול  
 הפוליסה. 

ימים מיום ביטול הפוליסה, סכום  30ב' ייעשה תוך -החזר דמי הביטוח כאמור בסעיפים קטנים א' ו ג(
רסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח ועד המדד ההחזר ייקבע לפי השינויים שחלו במדד שפו 
 שפורסם לאחרונה לפני החזרת דמי הביטוח. 

אם החברה תבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה  ד(
שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את החברה, תשלם החברה למבוטח, בעת החזר  
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את הסכום שהית דורשת ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול, כאמור בסעיף קטן ב'  
 יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת. 

 אין בביטול הביטוח כאמור בסעיף ד' לעיל, כדי לגרוע מחובת המבוטח לשלם לחברה ה(
 את הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד ביטול הביטוח. 

 
 התיישנות .10

 פת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח.תקו 
 

 קביעה בלתי חוזרת של מוטב .11
קביעה בלתי חוזרת של מוטב לגבי זכויות בפוליסה זו מותנית בהסכמה מפורשת של החברה  
 מראש ובכתב. 

 
 הודעות .12
 לפי מענו האחרון הידוע לחברה. הודעה של החברה למבוטח בכל הקשור לפוליסה ותישלח א(

 בהעדר הודעה בכתב מטעם המבוטח על שינוי מענו, ייחשב כמענו האחרון הידוע 
 לחברה המען הרשום ברשימה. 

הודעה של המבוטח אל החברה תשלח או תימסר בכתב למשרדי החברה על פי כתובתו המופיעה  ב(
 על גבי הפוליסה. 
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 קי טרוררשימה לביטוח נז
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