
 

 2019מאי  14שלישי  יום

 מכרז פומבי מוגבל לעריכת ביטוחי נכסים וחבויות : הנדון

, נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה .1

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 בחתימה  .2

אי הגשת המסמך תהווה עילה   .וחותמת המציע, לחוברת המכרז המוגשת לחברה בהצעת המציע

 מציע. לפסילת הצעת ה

למען הסר ספק, מענה החברה להלן מתייחס לסוגיות אותן סברה החברה שיש להבהיר בלבד. אם  .3

וככל שישנן בקשות שאין להן התייחסות בטבלה להלן, הרי שבקשות אלה נדחו, ויתר סעיפי ותנאי 

 .המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי

 

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

נספח  3.1.3.4 1
 א'

יובהר כי הניסיון בשירותי סילוק 
התביעות הנדרשים ע"פ תנאי הסף הינו 

 תביעות בשנה. 800-בהיקף שלא יפחת מ

 מקובל

2 3.1.5.5.1/2 
 נספח א'

יובהר כי התנאים יחולו על הסוכנות ולא 
 על עובדים מטעמה

 מקובל

בטבלת "הצעת הפרמיות שיופיעו  מסמך ב' 3
המציע" האם אמורות להיות שנתיות או 

 לתקופת הביטוח?

 שנתיות

מסמך ב'  4
טבלת הצעת 

 מחיר

בטבלת "הצעת המחיר" מופיע "כל 
הסיכונים רכוש" האם הכוונה לכל סכום 

בנספח א' להצעה ביטוח  -הביטוח? מנגד
אש -הרכוש מופיע  "ביטוח רכוש

מורחב" + הרחבה לביטוח "כל 
על  -₪ 3,000,000לסכום של  הסיכונים"

פניו נראה שזו הכוונה, יש להבהיר 
 ולתקן.

הפוליסה היא פוליסת "אש 
מורחב" ) ולא כל הסיכונים רכוש 

קיימת הרחבה לכל  כפי שנרשם(
 ₪  3,000,000סך  עלהסיכונים 

יובהר כי ניהול המו"מ עם המציעים  10.4 5
 .יוגבל אך ורק למו"מ כספי

 לא מקובל

ניתן לשלם את תגמולי  -תגמולי ביטוח  11.4 6
הביטוח בגין נזקי רכוש למי שמופיע 

בשם המבוטח בפוליסה ובהתאם לתנאי 
 הפוליסה

 מקובל

 -מסמך ב' 7
 ג' 2סעיף 

מחירי הפרמיות הנקובים בהצעה אינם 
כוללים את תשלום שכ"ט לטיפול 

בתביעות כמפורט במסמך י"א סעיף 
10.1 

 מקובל



 סעיף' ח מסמך 8
 'ב

לקבל הבהרה כי ההגבלה למתן  נבקש
שירותים ו/או גופים העוסקים בתחומי 

עיסוקה של החברה ו/או המרכזים 
 המייצר למצב מתייחסהקהילתיים 

 בלבד עניינים ניגוד

 מקובל 

מתן שירות לסילוק תביעות ע"י סוכנות  מסמך י"א 9
מבוקש להבהיר כי ההתקשרות  -הביטוח

מול סוכנות הביטוח תהיה ישירה 
וההתחשבנות תהיה ישירות מול 

הסוכנות ולא באמצעות המציע )חברת 
 הביטוח(.

 מקובל

 -הגדרת פעילות המבוטח כללי 10
האם כל המדריכים בכל תחום  .1

שהוא הינם מוסמכים לעסוק 
 בתחום?

הסמכה על פי חוק בהתאם 
 לתחום הפעילות. 

 

מחוץ לכותלי פעילות המבוצעת  .2
המתנסים באמצעות קבלני 

האם נבדק קיום ביטוח  -משנה
משנה? האם הקבלן  אצל

מתקבל אישור ביטוח מקבלן 
המשנה הכולל את החברה 

למתנסים כמבוטח נוסף 
בפוליסה שלהם בגבול אחריות 

₪  4,000,000מינימלי של לפחות 
 בצד ג'?

בהתקשרויות  כלל בדרךכי  ובהרי
 נדרשיםעם קבלני משנה הם 

 הרחביביטוח עם  אישורלהציג 
אך יובהר  שיפוי לטובת החברה

תנאי לקיומו בגדר כי אין האמור 
 של הכיסוי הביטוחי.

גבולות אחריות לצד ג' נדרשים 
 על פי אופי ההתקשרות והיקפה

של  וונתונים לשיקול דעת
 .המבוטח

 האם -בים רחצה של פעילות .3
 בחופים ורק אך מתקיימת
 מצילים הכוללים מוסדרים

 ?פעילותם בשעות

 פעילויותיים מקפיד לק המבוטח
 מוסדרים בחופיםרחצה 

, המוניות חגיגות כגון אירועים .4
 -'וכד מרוצים מצעדים, מופעים

 האישורים כל מתקבלים האם
 מכל לפעילות הנדרשים
 ?המוסמכות הרשויות

המבוטח מקפיד לקבל את 
אך יובהר , האישורים הנדרשים

תנאי לקיומו בגדר כי אין האמור 
 של הכיסוי הביטוחי.

האם באירועים בהם מופעלים  .5
זיקוקי דינור החברה למתנסים 

משתמשת בקבלני משנה בעלי 
רישיון כחוק ובעלי פוליסת 

 ביטוח?

 לעיל  4תשובה לסעף  ראו

תנאי  11
 הפוליסות

האם ניתן להחליף את נספח ההרחבות 
לתנאי הפוליסות המופיעים במפרט 

בנספח ההרחבות המוסכם בין משרדי 
אורלנד" ו"מגדל" המבוסס על "אורי 

 "?2013תנאי "מגדל ביט 

 מקובל.

נספח הרחבות  12
 1סעיף  -לצד ג'

האם ניתן להגביל את ביטול חריג 
"אחריות מוצר" ו"אחריות מקצועית" 

 ₪? 10,000,000בפרק צד ג' לסך של 

 לא מקובל. 

נספח הרחבות  13
סעיף  -לצד ג'

14 

 האם ניתן להגביל את ביטול החריג של
"רכבת" "כלי שיט" לחבות הנובעת 

 מרשלנות המבוטח עצמו?

 מקובל

נספח הרחבות  14
סעיף  -לצד ג'

15 

נוכל לבטח  -הרחבת פגיעה אישית
"הטרדה מינית" לפי הנוסח הבא: 

הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח 
בגין סכומים שהמבוטח יחויב לשלמם 

או מי פ דין לטובת מי מלקוחותיו ע"
הטרדה מינית מצד מי מעובדיו עקב 

לשימת לבכם, נראה כי מקובל. 
נפלה טעות במלל ההרחבה 

 מודגשהמבוקשת על ידיכם. 
 .בצהוב



בתנאי כי   ;מעובדי המבוטח או שותפיו
נקט  לאהרחבה זו תחול אם המבוטח 

בכל הצעדים שעל מעסיק לנקוט ע"פ 
 -התשנ"ח, תהחוק למניעת הטרדה מיני

הרחבה זו לא תחול  \. כמו כן1998
לטובת אותו אדם אשר נטען כי הטריד 

מינית את הלקוח/ה או העובד/ת כאמור, 
זוכה מהאישום בדבר הטרדה אלא אם 

מינית או שהתיק שנפתח נגדו בעקבות 
הגשת כתב  תלונה שהוגשה נסגר ללא

אישום או שנדחתה התובענה האזרחית 
שהוגשה בשל כך. למען הסר ספק יובהר 

כי הכיסוי בסעיף זה אינו חל במקרה 
שבו האדם שנטען לגביו שהטריד מינית 

 הגיע להסדר פשרה עם צד התביעה.
נספח הרחבות  15

לביטוח חבות 
 -מעבידים

 6סעיף 

האם הכוונה להרחבת "פגיעה אישית"? 
במקרה זה נוכל לבטח "הטרדה מינית" 

לפי הנוסח הבא: הפוליסה מורחבת 
לשפות את המבוטח בגין סכומים 

שהמבוטח יחויב לשלמם ע"פ דין לטובת 
מי מעובדיו עקב הטרדה מינית מצד מי 

בתנאי כי  ;מעובדי המבוטח או שותפיו 
 הרחבה זו לא תחול אם המבוטח לא

נקט בכל הצעדים שעל מעסיק לנקוט 
ע"פ החוק למניעת הטרדה מינית, 

. כמו כן, הרחבה זו לא 1998התשנ"ח 
תחול לטובת אותו אדם אשר נטען כי 

הטריד מינית את העובד/ת כאמור, אלא 
אם זוכה מהאישום בדבר הטרדה מינית 

או שהתיק שנפתח נגדו בעקבות תלונה 
או  שהוגשה נסגר ללא הגשת כתב אישום

שנדחתה התובענה האזרחית שהוגשה 
 בשל כך. 

למען הסר ספק יובהר כי הכיסוי בסעיף 
זה אינו חל במקרה שבו האדם שנטען 

לגביו שהטריד מינית הגיע להסדר פשרה 
 עם צד התביעה.

 הכוונה להרחבת פגיעה אישית. 
 .המלל תוספת את לקבל ניתן

ביטוח  16
נספח  -נאמנות
 הרחבה

ההרחבה מיוחדת בגין למען הסר ספק 
הוצאות נוספות תהיה במסגרת גבול 

 האחריות הכללי ולא בנוסף אליו.

 מקובל

ביטוח אחריות  17
 מקצועית

האם  -במילים "וכל הפועלים מטעמו"
הכוונה לבטח גם את כל קבלני המשנה 

של המבוטח? אם כן נבקש לקבל רשימה 
 מסודרת של כל קבלני המשנה.

אין הכוונה לבטח את קבלני 
אלא את חבות המבוטח  המשנה
 בגינם.

ביטוח תאונות  18
 אישיות

הפוליסות תופקנה לתקופת  .1
חודשים בלבד  12ביטוח של 

)וזאת בהתאם להנחיות 
 הפיקוח(

 מקובל
 
 

 מודיעה למתנסים החברה האם .2
 הכיסוי עיקר על בחוזר להורים

 סכומי, הכיסוי תנאי, הביטוחי
? עצמית השתתפות וכן הביטוח

 יש הפיקוח הנחיות"פ ע
 .אלה כל על להורים להודיעה

הזוכה יידרש להעביר למבוטח 
 יעיקרהכולל את  ביטוחי חוזר 

הכיסוי הביטוחי, תנאי הכיסוי, 
סכומי הביטוח וההשתתפות 

 להורים לצורך ההעברה העצמית

האם מודיעים להורים שהם  .3
אחראים על תשלום ההשתתפות 

 העצמית?

לעיל  כאמורקבלת החוזר  עם
את המידע לעניין גובה  הכולל



ההשתתפות העצמית יועבר 
 למבוטחים

 -תאונות אישיות דירקטורים .4
בטבלת  -הוצאות רפואיות

₪  6,000הפרמיות נכתב 
מה  -₪ 10,000ובמפרט נכתב 
 הסכום הנכון?

 
10,000  ₪ 

 
 
 

 מה וחותמת המציע:________________יחת
 

 
 


