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 חזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעוללמתן שירותי השכרת וא -מכרז מסגרת : הנדון

, נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה
אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים  או בכתב שלא במסגרת מסמך זה,

 .משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל

מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום  .1

אי הגשת   .בחתימה וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע

 מציע. המסמך תהווה עילה לפסילת הצעת ה

למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר  .2

בלבד. אם וככל שישנן בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחו, 

 .ויתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי

 לתשומת לבכם:

 למספורסעיפי ההסכם נפלה טעות, ובטעות מוספר ברצף  פורבמסנבקש להבהיר, כי  .3

סעיפי המכרז ולפיכך ההפניות לסעיפים לא היו נכונות. אנו מצרפים את ההסכם עם 

  .יש להגיש אותו כשהוא חתום כפי שמוגשים כל מסמכי המכרזהנכון.  המספור

החישוב  ק"מ, כפי שעולה גם מפירוט 120מספר הק"מ המקסימלי לשלוש שנים הוא   .4

 לכל חודש.

 הגדרת המונח "התקנים נוספים" נגרעה מסעיף ההגדרות.  .5

פירוק כל ההתקנים בתום תקופת החכירה הינו על ידי ועל חשבון הספק ובמסגרת הצעת  .6

 המחיר.  

 להסכם. 12.7נוסף סעיף  .7

 

 החברה והבהרות תשובות שאלות הבהרה סעיף מס"ד
 סים"למתנ

כללי מסמך  1
 א'

 15,000אבקש לשנות את סכום ערבות המכרז ל 
 ₪ 

 אין שינוי במסמכי המכרז

2 1.2.1- 
 הזמנה

הערכת ההסכם  –אבקש להוסיף לסעיף 
 בתיאום ובהסכמת שתי הצדדים.

 אין שינוי במסמכי המכרז

3 1.2.7-
 הזמנה

אבקש להסביר את הסעיף, לא מובן באלו 
 מקרים מדובר

אין שינוי במסמכי המכרז. כפי 
 שצויין מדובר במקרים חריגים.



4 1.3- 
 הזמנה

אבקש לשנות במונח "מחירון יבואן במועד 
הגשת ההצעות" רק מחירון יבואן הוא המחיר 
המנחה ועל פיו התבסס כל נושא מחירי רכבים 

 במכרז.

השאלה אינה ברורה. אין שינוי 
 במסמכי המכרז.

קטגוריה  5
A –  הצעה

 כספית

אבקש לשנות את הרכב סוזוקי קרוס אובר 
, פיג'ו xv, סובארו asxלרכב אחר, מיצובישי 

2008. 

 אין שינוי במסמכי המכרז

 -כללי 6
 הסכם

חסרים סעיפים עד  9ההסכם מתחיל מסעיף 
 . 9סעיף 

ההסכם  במספורחלה טעות 
מצורף הסכם מתוקן והוא 

ההסכם כולל בתוכו כבר  שיחייב.
את השינויים שאושרו על בסיס 

 שאלות ההבהרה.
לא תתקבל הצעה שלא תוגש עם 

ההסכם המצורף כשהוא חתום 
 כמו כל מסמכי המכרז

 -הסכם 7
פרוש 

 והגדרות

המדד אבקש לשנות בגדרה של "מדד בסיס", 
כל  חתימת ההזמנההאחרון שהיה ידוע במועד 

 .כלי רכב

המכרז. מחיר אין שינוי במסמכי 
א היבואן במועד המסירה הו

הבסיס, וממועד המסירה מחיר 
 זה צמוד למדד.

8 15.2- 
 הסכם

 אין שינוי במסמכי המכרז אבקש להוסיף לסעיף, בהסכמת שתי הצדדים.

9 18.1- 
 הסכם

 ר' הסכם מתוקן הפניה בסעיף זה לא נכונה, אין סעיף כזה.

10 18.1- 
 הסכם

במקרה של ביטול עסקה אבקש להוסיף לסעיף, 
 ימים. 30בגין רכב תינתן הודעה מראש של 

אין שינוי בהסכם. הסעיף לא 
בגין רכב,  עסקהעוסק בביטול 

אלא בביטול ההתקשרות כולה 
 .כיצד יבוצע הדברוהוא מפרט 

11 18.1.1- 
 הסכם

 ר' הסכם מתוקן הפניה בסעיף זה לא נכונה, אין סעיף כזה.

12 18.1.2- 
 הסכם

 ר' הסכם מתוקן בסעיף זה לא נכונה, אין סעיף כזה.הפניה 

 ר' הסכם מתוקן אין פרוט לסעיף הסכם -19 13

14 21.1.3.4- 
 הסכם

אבקש שהתוספות בסעיף זה יהיו כפופות 
למפרט רכב. במידה והיבואן דורש תשלום 

בגינם עלות זו תתווסף להזמנת הרכת כתשלום 
 אחד פעמי.

 אין שינוי במסמכי המכרז

15 21.1.3.12 
 הסכם

כיבוי אורות עם נעילת אבקש להוסיף לסעיף, 
 בכפוף למפרט יבואן. הרכב

 אין שינוי במסמכי המכרז

16 21.1.3.13- 
 הסכם

אבקש להבהיר לסעיף, במידה והיבואן דורש 
תוספת בגין צבע הרכב עלות זו תתווסף 

להזמנת הרכב כתשלום אחד פעמי, ספק יחויב 
 ספת מחיר.להוכיח דרישת יבואן לתו

 אין שינוי במסמכי המכרז.

אבקש להבהיר, תקרים לא יכוסו במסגרת  הסכם -24 17
תפעול והחזקה של הרכב אלה בתוספת תשלום 

 בתוספת מע"מ לתקר.₪  50של 

טיפול תקים לא נכלל במסגרת 
תפעול והחזקת רכב, ולא נזכר 

 במכרז אחרת. 

18 25.1- 
 הסכם

חוסר פרוט הפניה בסעיף זה לא מובנת עקב 
 19בסעיף 

 ר' הסכם מתוקן 



19 24.1.5- 
 הסכם

שעות  3אבקש לשנות את הסעיף, חילוץ עד 
למעט כביש הערבה והאזור הגולן החילוץ הוא 

 שעות. 4תוך 

להסכם המתוקן(  9.5.5הסעיף  )
ישונה כך שחילוץ ייעשה בתוך 

, למעט כביש הערבה שלוש שעות
ואזור הגולן בהם יבוצע בתוך עד 

 שעות. 4
20 25.4- 

 הסכם
אבקש להוסיף סעיף, במידה והרכב שהוזמן לא 
במלאי דמי השכירות של אותה הזמנה תשתנה 

 בהתאם למחירון יבואן במידה ויהיה שינוי.

אין שינוי במסמכי המכרז. כבר 
 הרלוואנטישמחיר היבואן  צוין

הוא זה שיהא תקף במועד 
 המסירה

21 25.5- 
 הסכם

 ר' הסכם מתוקן נכונה, אין סעיף כזה.הפניה בסעיף זה לא 

22 25.5- 
 הסכם

אבקש להוסיף לסעיף, כל עוד הרכב לא נרכש 
 מהיבואן.

בהסכם המתוקן  10.5לסעיף )
הסייפא:  תתווסףהמצורף(  
החברה לא תהיה  יובהר כי

רשאית לבטל את ההזמנה 
כאמור בסעיף קטן זה בנסיבות 

 בהן בטרם הביטול
במלואה שולמה תמורת הרכב 

ע"י הספק ליבואן (יודגש כי ככל 
שהספק טוען לתשלום כאמור 

הציג אסמכתא מתאימה  עליו
. לא תוצג בקשר עם כך לחברה 

האסמכתא לשביעות רצון 
תבוטל ההזמנה ללא  –החברה 

 כל תנאי נוסף. 
אבקש להוסיף סעיף נוסף, חברת המתנסים  הסכם -26 23

אום מחויבת לשתף פעולה עם הספק לצורך תי
מסירת הרכב, לאחר הודעה מהספק שהרכב 
מוכן חברה למתנסים תחויב לקבל את הרכב 

 ימי עסקים. 3עד 

 אין שינוי במסמכי המכרז

24 27.1.2- 
 הסכם

אבקש להוסיף לסעיף, חברת המתנסים תהיה 
 אחראית להסרת המדבקות על חשבונה.

 אין שינוי במסמכי המכרז

25 27.1.3- 
 הסכם

בתוספת  ימי עבודה 25 –ישונה ל  הסעיף, לחודש ימי עבודה.אבקש לשנות את 
שני ימי עסקים שלא יחשבו 
כאיחור ככל שיודיע עליהם 

  הספק מראש. 
26 27.1.4.3- 

 הסכם
 ר' הסכם מתוקן הפניה בסעיף זה לא נכונה, אין סעיף כזה.

27 28.1.1- 
 הסכם

אבקש להוסיף לסעיף, לספק תינתן האפשרות 
ימי  4ת ולאשר זאת תוך לבדוק את הטענו

 עסקים.

 אין שינוי במסמכי המכרז. 
 
 

28 31.2- 
 הסכם

 ר' הסכם מתוקן הפניה בסעיף זה לא נכונה, אין סעיף כזה.

29 32.4- 
 הסכם

אבקש להוסיף לסעיף, החברה למתנסים תבקש 
 את הסכמת הספק להתקנת אבזור ברכבים.

 אין שינוי במסמכי המכרז

30 33.3- 
 הסכם

להבהיר לסעיף, במידה ולספק אין אבקש 
מערכת מידע פומבית, הספק יחויב לספק את 

המידע באופן שוטף בתאום עם החברה 
 למתנסים.

אין שינוי במסמכי המכרז, אולם 
ניתן יהיה לדחות את הפעלת 

חודשים ממועד  6 –המערכת ב 
 מסירת הרכב הראשון.

31 34.3- 
 הסכם

 ר' הסכם מתוקן כזה. הפניה בסעיף זה לא נכונה, אין סעיף



32 34.4- 
 הסכם

אבקש להבהיר, "דמי השימוש החודשים" 
 כוללים גם רכבי גישור.

דמי השימוש החודשיים כוללים 
גם את עלות רכבי הגישור כפי 

 שפורט בהסכם.

33 34.13- 
 הסכם

אבקש לשנות את הסעיף, התשלום יבוצע 
 באמצעות הוראת קבע.

 המכרזאין שינוי במסמכי 

34 35.2.3- 
 הסכם

אבקש לשנות את הסעיף, דמי חריגת ק"מ 
 כולל מע"מ₪  0.17בעלות 

לק"מ כולל ₪  0.14-ישונה ל 
 מע"מ.

35 35.2.4- 
 הסכם

 ר' הסכם מתוקן מצורף הפניה בסעיף זה לא נכונה, אין סעיף כזה.

36 35.2.6- 
 הסכם

 ר' הסכם מתוקן מצורף הפניה בסעיף זה לא נכונה, אין סעיף כזה.

37 35.3- 
 הסכם

 אין שינוי במסמכי המכרז אבקש להוסיף לסעיף, באישור הספק.

38 36.1- 
 הסכם

אבקש להבהיר לסעיף, מקרה זה יחול רק 
שמדובר באותו קטגוריה של רכב, מנוע מאותו 

 סוג ואין שינוי במרכב הרכב.

, קטגוריהמקובל מאותה 
 התוספות האחרות לא מקובלות.

39 40.1- 
 הסכם

למחוק מהסעיף, "ולאחר ביצוע הפחתות אבקש 
 על פיו"

 אין שינוי במסמכי המכרז

40 40.3 - 
 הסכם

 מקובל אבקש להסיר את הסעיף וכל כל סעיפיו.

41 41.1- 
 הסכם

 75,000אבקש לשנות את סכום ערבות המכרז ל
 ₪ 

 מקובל

42 48.1- 
 הסכם

 14אבקש להוסיף לסעיף, תינתן הודעה של 
 קיזוז.ימים לספק לפני 

 מקובל

43 52.1- 
 הסכם

 ר' הסכם מתוקן מצורף הפניה בסעיף זה לא נכונה, אין סעיף כזה.

44 53.1- 
 הסכם

הבקשה נדחית, ואולם הסעיף  אבקש להסיר את הסעיף
להסכם המתוקן(, יעודכן כך  35)

שהודעה על כוונת החברה לבצע 
הפעולה במקום הספק תימסר לו 

 ימי עבודה מראש. 5
אישור  45

 1 -ביטוח
 מקובל אבקש להסיר ביטוח אחריות מקצועית.

אישור  46
 5 -ביטוח

אבקש להסיר בתחילת הסעיף את המילים 
 "ביטוח אחריות מקצועית"

 מקובל

עמ'  6.7.2 47
20 

נבקש כי המחירים יהיו כוללי מע"מ, מכיוון 
שיש הבדלים ב חישוב המע"מ בין חברות 

 הליסינג.

 המכרזאין שינוי במסמכי 

 38עמ'  -5 48
סיטרואן פיקאסו קומפורט לא קיים יותר 

 בלבד. 1.2בארץ, ישנו דגם אקסלוסיב 

ההצעה תתייחס לדגם פיקאסו 
 spaceturer 1.2לוסיב סאק



עמ'  -17.1 49
נבקש שתחילת העסקה תחושב ממסירת הרכב  43

 הקבוע ולא הרכב גישור.

 מקובל

50 21.1.3.7- 
 44עמ' 

לחלופין מערכות בטיחות  נבקש להוסיף "או
מקוריות שמבטלות את הצורך להתקנת 

 מובילאיי..."

אין שינוי בסעיף. הסעיף אינו 
אלא כזו  מסוימתמחייב מערכת 

העונה על הדרישות המפורטות 
 בו.

51 24.1.5- 
 4שעות , ועד  3נבקש לשנות זמן חילוץ עד  45עמ' 

 שעות באזורי קצה )הערבה, רמת הגולן(

 .19לשאלה ר' תשובה 

52 24.1.8- 
 45עמ' 

נבקש להוסיף כי נזק שנעשה בזדון/ברשלנות 
ע"י המשתמש ואינו מכוסה ע"י פוליסת ביטוח 

מקיף תקנית במדינת ישראל ישולם במלואו 
 ע"י החברה למתנ"סים.

אין שינוי במסמכי המכרז. 
במספר סעיפים יש התייחסות 

 לנזק בזדון.

53 24.1.9- 
 45עמ' 

את נושא סוגי הצמיגים נבקש לחדד 
המוחלפים, נבקש כי ניתן יהיה להחליף לצמיג 

 שמאושר ע"י משרד התחבורה.

 צויןאין שינוי במסמכי המכרז. 
 .יותקנובמפורש אילו צמיגים 

54 24.1.11- 
 נבקש להשמיט את המילים "כיוון פרונט" 46עמ' 

 אין שינוי במסמכי המכרז

עמ'  -25.5 55
לא ניתן לבטל הזמנה  -זהנבקש להשמיט סעיף  46

 לרכב שכבר שולם ליבואן.

 .22ר' תשובה לשאלה 

56 27.1.3- 
 נבקש להוסיף "במידה והרכב במלאי היבואן" 47עמ' 

 אין שינוי במסמכי המכרז

57 27.1.4.1- 
 47עמ' 

נבקש להשמיט את המילים "מאותה שנת 
ייצור", לא ניתן לספק גישור מאותה שנת ייצור 

 של רכב חדש.

להסכם  11.1.6.1הסעיף )
 המתוקן ישונה ויהא :

הספק יעמיד לרשות החברה "
למתנ"סים כלי רכב חלופי 

מאותה קטגוריה ו/או מסוג 
הזהה לרכב המוזמן, עם אותו 

סוג של תיבת הילוכים ומאותה 
ולכל היותר משנת  שנת ייצור

כלי רכב מדגם  יצור קודמת, או
 ללא תוספת עלות, משופר יותר

)להלן: "רכב גישור"(, לתקופה 
יום )להלן:  30שלא תעלה על  

"תקופת ההחלפה"(. רכב 
הגישור יימסר לחברה 

למתנ"סים כשמיכל הדלק מלא 
ויושב כשמיכל הדלק מלא ויחולו 

 14.4לעניין זה הוראות סעיף 
 "להלן בשינויים המחויבים.

58 27.1.4.2- 
 ללא מקוב -נבקש להשמיט את כל הסעיף 47עמ' 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

עמ'  -32.3 59
לא מקובל שהספק יבצע שינוע  -נבקש להשמיט 50

 כאשר הלקוח מתקין באופן עצמאי

אין שינוי במסמכי המכרז. לא 
 צויין שהלקוח מתקין בעצמו.

עמ'  -32.4 60
 לא מקובל ביצוע פגמים ברכב -נבקש להשמיט 50

 אין שינוי במסמכי המכרז

עמ'  -32.7 61
הסרה ושינוע ע"י החברה  -נבקש להשמיט 50

 למתנ"סים בלבד.

 אין שינוי במסמכי המכרז. 



62 35.2.1- 
 52עמ' 

נבקש לשנות כי חישוב החריגה יעשה בפול 
שנתי ותחושב בתום השנה בה יחזרו הרכבים 

 שהתקבלו ראשונים

 מקובל

63 35.2.4- 
 לא מקובל -נבקש להשמיט 53עמ' 

 המכרזאין שינוי במסמכי 

64 35.3+35.4
 לא מקובל -נבקש להשמיט את הסעיף 53עמ'  -

 אין שינוי במסמכי המכרז

עמ'  -36.1 65
53 

נבקש להוסיף כי גם במקרה של שינוי מחירון 
 על אותו דגם יהיה שינוי במחיר החודשי.

בנוסף נבקש כי במידה ויש שינוי במחירון/דגם 
הרכב ההפרש לאחר ההנחה הראשונית יתווסף 

 למחיר הראשוני של הרכב.

אין שינוי במסמכי המכרז. כפי 
בסעיף אחוז ההנחה  שצוין

שננקב בהצעה לאותה הקטגוריה 
יופחת ממחיר היבואן של הדגם 

 החדש. 

עמ'  -39.1 66
54 

אליו יש  23תשימו לב כי לא רשום כלום בסעיף 
 הפניה.

בנוסף הסרת התקנים היא על חשבון החברה 
 למתנ"סים בלבד.

הסרת התקנים  הסכם מתוקן.ר' 
 על ידי הספק ועל חשבונו.

עמ' -40.3.1 67
55 

שיטת החישוב לא -נבקש למחוק את הסעיף
 מקובלת

מקובל חלקית. במקרה של רצון 
לרכוש ההרכב על ידי החברה או 

מי מעובדיה במהלך תקופת 
המחיר יקבע בין  –החכירה 

הצדדים ולא יותר ממחירון לוי 
יצחק לרכב חכור במאפייני הרכב 

 אותו מבקשים לרכוש. 
68 40.3.4- 

 55עמ' 
במקרה של רכישת הרכב  -סעיף לא מקובל

ישולמו לחברת הליסינג קנסות בגין שבירת 
 עסקה.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

עמ'  -42.3 69
 ₪. 500,000עד נבקש לשנות גבול אחריות  56

 אש"ח.  600,000 –ישונה ל 

עמ'  -42.3 70
נבקש הוסיף כי כיסוי "מרכב תחתון" הוא  56

 במקרה של תאונה בלבד.

 אין שינוי במסמכי המכרז

עמ'  -42.13 71
נבקש לשנות כיסוי משפטי בהליכים פליליים  57

 ₪  15,000עד 

 אין שינוי במסמכי המכרז

עמ'  -42.14 72
 ₪ 500,000לשנות ל נבקש  57

 ₪  600,000-ישונה ל 

עמ'  -42.15 73
57 

₪ "   500,000נבקש למחוק  את המספר "
ובמקומו ירשם לפי פוליסת ביטוח חובה 

 תקנית.

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

74 43.1.3- 
 58עמ' 

נבקש להוסיף כי גם במקרה של גניבה 
האחריות דיווח למשטרה היא על "החברה 

 למתנ"סים"

 קובלמ

עמ'  -44.1 75
 לא מקובל -נבקש למחוק את הסעיף 58

 אין שינוי במסמכי המכרז

עמ'  -44.2 76
 נבקש למחוק את המילה "מחדל" 58

 אין שינוי במסמכי המכרז

עמ'  -44.6 77
 נבקש למחוק את הסעיף 58

 אין שינוי במסמכי המכרז



 59עמ'  -45 78

 לא נוכל -כל נושא המחאת הזכויות לא מקובל
לגשת למכרז בנוסח הנוכחי, מצ"ב נספח 

 שנבקש שתעיינו בו ונסגור את הנושא מראש.
 )מצורף למייל שאלות הבהרה(

 ישונה וזה יהא נוסחו: 28סעיף 
הספק מתחייב שלא . 28.1 "

להסב או להעביר בדרך אחרת 
את זכייתו, כולה או חלקה, ו/או 

חלקו, ו/או  הסכם זה, כולו או
העביר ו/או למסור לאחר כל ל
כות ו/או חובה הנובעת ממסמכי ז

 המכרז ומהסכם זה, אלא
אם כן ניתנה לכך הסכמת 

החברה מראש ובכתב ובתנאים 
כפי שתתנה החברה. ניתנה 

כאמור, ימשיך  הסכמת החברה
הספק להיות אחראי כלפי 
החברה בכל הנוגע לביצוע 

 התחייבויותיו, אחריותו או חובה
מסמכי המכרז  כלשהי על פי

והסכם זה ו/או על פי הדין כפי 
 שהיו במועד ביצוע ההסבה. 

 ,אף האמור לעיל, יודגש על. 28.2
כי שעבוד או משכון או המחאת 

זכויות לטובת גוף הנמנה על אחד 
להלן, אשר מימן את  המפורטים

רכישת כלי הרכב, לא יהיה טעון 
אישור החברה אלא מתן הודעה 

 בכתב לחברה:
יה, מבטח, תאגיד בנקאי קרן פנס

או גופים אחרים המצוינים 
של התוספת ( 4 – 1 )בסעיפים 
 הראשונה

 -בחוק ניירות ערך, תשכ"ח
1968". 

 
 אין שינוי בסעיפים האחרים

עמ'  -47.2 79
 נבקש למחוק את הסעיף 60

 אין שינוי במסמכי המכרז

 60עמ'  -48 80
נבקש למחוק את כל הסעיפים תחת "קיזוז 

 ועיכבון"

 אין שינוי במסמכי המכרז

עמ'  -49.1 81
 יום 60נבקש לשנות ל  60

 אין שינוי במסמכי המכרז

עמ'  -49.7 82
61 

 יום 30נבקש לשנות ל 

להסכם המתוקן(  32.7)הסעיף 
 ישונה ונוסחו הינו

התשלום הסופי ישולם לספק "
לחודש הקרוב לאחר תום  10 -ב

ימים מהיום  45פרק הזמן של 
 "ובמידת אישורו. שהוגש

עמ'  -49.8 83
 יום 30בשורה הרביעית נבקש לשנות ל  61

 אין שינוי במסמכי המכרז

84 51.3.2- 
 נבקש למחוק את הסעיף 62עמ' 

 אין שינוי במסמכי המכרז

עמ'  -52.1 85
 ₪ 100נבקש לשנות ל  62

 אין שינוי במסמכי המכרז

עמ'  -52.2 86
 נבקש למחוק סעיף זה 63

 שינוי במסמכי המכרזאין 



עמ'  -52.3 87
 ₪ 200נבקש לשנות ל  63

 אין שינוי במסמכי המכרז

עמ'  – 53.1 88
 נבקש למחוק סעיף זה 63

 44ר' תשובה 

 
 מה וחותמת המציע:________________יחת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 15טופס מס' 



 לכבוד
 המזמינים"החברה למתנ"סים "להלן 

 

 אישור ביטוח הנדון:  

 

 שם המבוטח ______________________________)להלן: "המבוטח הראשי"(
 

 _____________________________ תיאור העיסוק ו/או השירות הניתן למזמינים

 מיום __________ עד ________פוליסת אחריות כלפי צד ג' מס'______________  .1

מס'__________________ מיום__________ עד פוליסת חבות מעבידים  .2

____________ 

 "(תקופות הביטוח)להלן: "

 

 אנו מאשרים כי ערכנו את הביטוחים שלהלן:

המבטח את חבותו של המבוטח, עובדיו וכל הבאים מטעמו בגבול  ביטוח אחריות כלפי צד ג' .1

 ת.מיליון ש"ח לתקופת ביטוח שנתי 4אחריות של 

הביטוחים כאמור אינם כפופים למגבלה בדבר חבות עקב אש, התפוצצות, בהלה, כלי הרמה  .2

בעלי חיים, הרעלה, וכל דבר מזיק במזון או משקה וכן תביעת תחלוף מצד המוסד לביטוח 

 לאומי.

מיליון ש"ח, לנפגע, לאירוע ולתקופת הביטוח המבטח את  2ע"ס בסך  ביטוח אחריות מעבידים .3

ח על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים כלפי כל המועסקים חבות המבוט

במתן השרות, הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר עבודה בגובה, עומק, שעות העסקה, עבודת 

נוער, קבלנים, קבלני מישנה ועובדיהם הביטוח מורחב לשפות את "המזמינים" היה ונטען 

שהיא כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי מי מהמועסקים במתן  לעניין קרות תאונת עבודה כל

 השרות.

ביטוח אחריות מקצועית וצד ג' כוללים את "המזמינים" כמבוטחים נוספים  בפוליסות בגין  .4

 אחריותם למעשי ו/או מחדלי המבוטח הראשי, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

טח הראשי. כל הביטוחים הנ"ל בכל הביטוחים כאמור תחול השתתפות עצמית על המבו .5

 קודמים לכל ביטוח אחר הנערך ע"י המזמינים.

יום מראש  30הביטוחים כאמור לא יצומצמו או יבוטלו ללא מתן הודעה בדואר רשום לפחות  .6

 לידי החברה למתנ"סים.

________    _______________        __________ ________     ________ 

 טלפון           תפקיד        שם החותם    המבטח  + חותמתחתימת         תאריך

 


