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 הזמנה להציע הצעות  -מסמך א'
 החברה העירונית אריאלביטוחי 

 
 כללי .1

 

החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ  .1.1
עירונית לניהול ספורט, תרבות ופנאי בירושלים חברה  -)להלן: "אריאל א'"( ואריאל  

 חברותלקבל הצעות לעריכת ביטוחי הבזאת ת ומבקש בע"מ )להלן: "אריאל ב'"(,
או לכל מועד  "(המכרז)להלן: " 30.11.2020ועד ליום  01.12.2019   שמיום לתקופה 

  בהתאם להוראות כל דין ומסמכי המכרז.נדחה אחר 

אופציה להאריך את ההתקשרות עם המבטח שיבחר את ה ןת לעצמושומר החברות .1.2
 6חודשים כל פעם וזאת עד לתקופת התקשרות כוללת של  12במכרז זה בתקופות בנות 

  )שש( שנים.

 מפרט הביטוחים. –הכפוף לצרופה ג'   פוליסה/ כתב כיסויעל  ימציאהזוכה במכרז  .1.3

" להלן יחד 'אריאל ב" ו"אריאל א'לצורך הנוחות לאורך מסמכי המכרז יקראו " .1.4
 ".אריאל" או "החברה"

 

 במכרזתנאי סף להשתתפות  .2
 

 רשאי להשתתף במכרז זה מי שעומד בתנאים המצטברים שלהלן:

 

רישיון כדין לעסוק ב המחזיקותכללי המורשות כחוק לעסוק בביטוח  חברות ביטוח .2.1
)בשם חברות  סוכני ביטוח או מהמפקח על הביטוח במשרד האוצר כאמורבביטוח 

 .בענף הביטוח הכללי , אשר בידם רישיון לסוכן מורשה(העומדות בתנאים דלעיל ביטוח
 

 .על סוכן הביטוח לצרף העתק רישיון לסוכן מורשה כמבוקש
לצרף העתק רשיון חברת הביטוח לעסוק בביטוח מהמפקח על  על חברת הביטוח

 הביטוח.

 

שנתי בשנת ת פרמיועל סוכן הביטוח המציע בשם חברת הביטוח להיות בעל מחזור  .2.2
  לפחות.₪  15,000,000של  2019או  2018

 
 יש לצרף אישור רו"ח על דבר המחזור כאמור.

 
הסוכן רשאי להגיש הצעה אחת בשם מבטח אחד ובמידה ותהיה חריגה מכך, 

 תפסלנה הצעותיו של המציע
 

 בביטוח ,2013-2018, במהלך השנים שנים לפחות 3של סיון מוכח ינ למציע .2.3
 .מקומיות/אזוריות תמועצועיריות/

 
 על המציע לצרף פירוט של רשויות שמבוטחות על ידו בתקופה כמפורט לעיל.

 
 

 

  ₪. 500ך של רכש את מסמכי המכרז בס .2.4
 

 יש להציג קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
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 ים להזמנה לקבלת הצעותיתנאים כלל .3

 

הכיסויים  את כל שומרת לעצמה את הזכות לפסול כל הצעה שאיננה כוללת חברהה .3.1
  .המכרז)פוליסות( המפורטים בתנאי 

 

 .המכרזמתנאי ו/או המשנה ו/או גורעת  לפסול כל הצעה הסוטה חברההרשות בידי ה .3.2

 

או נציגיה, עפ"י המיונים שהוגשו ע"י המציע  חברהפרמיות הביטוח יחושבו שנית ע"י ה .3.3
 וחישוב זה יהיה הקובע לעניין תשלום דמי ביטוח.

 

רשאי לבצע שינויים בהיקף הכיסוי ו/או בסכומי ההשתתפות העצמית אין המציע  .3.4
 ובמידה ויעשה כך, תהיה בכך עילה לפסילת הצעתו.

 

 על מסמכי ההצעה להיות מוגשים באישור ובחתימת המבטחים. .3.5

 

 ,למען הסר ספק, הסוכן הנו שלוחו של המבטח עפ"י הוראות חוק חוזה ביטוח .3.6
 . 1981 –התשמ"א 

 

הצעתו בדף ריכוז פרמיות שבמפרט עפ"י סעיפי המשנה שבו, לכל ענפי על המציע לפרט  .3.7
 הביטוח וכן, לצרף חתימה על כתב הכיסוי. 

 

לגרוע ביטוחים ו/או להוסיף ביטוחים, הכל עפ"י העניין וצרכי  חברההזכות בידי ה .3.8
. במקרה כזה יחולו התעריפים, המיונים והתנאים הכלליים לביטוחים חברהה

  הנוספים.

 

 ההצעה הזוכה בחירת אופן .4
 

 והערכתן ייעשה בשני שלבים כדלהלן: ההצעותהליך הבחינה של .4.1

 

לדרישות  המוצעותיבדקו את התאמת הפוליסות  חברהיועצי הביטוח של ה .4.1.1
. מובהר כי וועדת המכרזים ו/או יועצי הביטוח יוכלו לאשר חריגות חברהה

יועצים או לדעת ובלבד שהחריגות אינן מהותיות לדעתם של ה חברהמדרישות ה
  .הגם שהיא מהותית ההחרגהוועדת המכרזים או במקרה שאין מניעה לקבל את 

 

בשלב השני תבחן הצעת המחיר )הפרמיה הכוללת( המוצעת על ידי המשתתף  .4.1.2
 שהצעתו אושרה על ידי וועדת המכרזים כאמור לעיל.

 

 : תנאים נוספים.4.2

 

ך לא רק, כאשר רשאית שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, בפרט א חברהה .4.2.1
בקבלת ההצעה הזוכה תיתכן חריגה תקציבית וכן שלא לבחור בהצעה בה 
הוצע המחיר הנמוך ביותר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. כן רשאית 

להתנות את הזכייה בתנאים ללא חובת הנמקה וכן לבחור כזוכים  חברהה
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השני והשלישי.  חלופיים את המציעים אשר הגישו את ההצעות שדורגו במקום
ההתקשרות עם זוכה חלופי תתבצע במידה ומכל סיבה שהיא לא תמומש 

  .שקדם לו ההתקשרות עם הזוכה

 

 שומרת על זכותה, בין היתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט: חברהה .4.2.2

 

, במכרזכל המתמודדים עם חלק או  לקיים הליכי הבהרות עם .4.2.2.1
לרבות בקשה לתוספות, במקביל או בשלבים, בנוגע לפרטי הצעתם, 

 .להצעותיהם וכיו"בהבהרות, 

להוסיף, לבקשת מציע או משתתפים, מידע אשר נשמט או מידע  .4.2.2.2
נוסף או מסמכים נוספים ו/או לגלות פרטים מלאים או מדויקים 

 יותר;

לבדוק ממקורותיה או בכל דרך שתבחר, אמיתות כל מידע שימסור  .4.2.2.3
וא בדין ודברים עם מציע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לב

 אישים וגופים אשר המציע ציין, כי הוא קשור עימם. 

ולהודיע על  למכרזלשנות ו/או לתקן מסמך או מסמכים הנוגעים  .4.2.2.4
 ;בחירת הזוכה, טרם במכרזלמתמודדים  כך

 

לבוא עימו בדברים במטרה לשפר  את  חברהלאחר קביעת הזוכה, רשאית ה .4.2.3
 .הצעתו

 

י והמוחלט, רשאית שלא לבחור בהצעה הזולה לפי שיקול דעתה הבלעד חברהה .4.2.4
רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי  חברהביותר, או כל הצעה שהיא, כזוכה. ה

מציע שהצעתו ראויה לזכות  הוהמוחלט, לדחות את כל ההצעות אם לא מצא
 .במכרז

 

לאפשר למציע  , לפי שיקול דעתה הבלעדי, רת לעצמה את הזכותשומ חברהה .4.2.5
הצעתו מסמך, היתר, אישור, רישיון או כל מסמך אחר, אשר לא המציא עם 

וכל  חברההמהווה תנאי מוקדם, להשלים המצאתו תוך פרק זמן שיקבע ע"י ה
 .עוד ההשמטה אינה מהווה פגם מהותי בהצעה

 

 מכרזאופן הגשת ה .5

 

הדרושים  מתחייב בזאת לבדוק את כל הפרטים ו/או הנתונים, לרבות הפיזיים, ציעהמ .5.1
, ולא תתקבל כל טענה של תיאור מטעה ושוב סכומי הביטוח, על חשבונלהם לצורך חי
 או לא מדויק.

 

כשכל עמודיהם המכרז המפורטים במסמכי  מכרזההצעה תכלול את כל מסמכי ה .5.2
 חתומים בחתימה וחותמת המציע, לרבות מסמכי שינויים ו/או הבהרות, אם יהיו.

 

 . 1בטבלה שבמסמך ב' ידו על המציע למלא את הצעתו לדמי הביטוח הנדרשים על .5.3

 

 , באותם תנאים,רשאית לפי שיקול דעתה, להאריך את ההתקשרות תהיה חברהה .5.4
 30, וזאת על ידי מתן הודעה בת ( שניםשש) 6לתקופה כוללת של  עד, לתקופות נוספות

זוכה )הארכה זו כפופה להסכמת המבטח ובתנאי שלא היו שינויים ימים מראש ל
 .(חברהוח ו/או צרכי המהותיים בפוליסות הביט
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מתבקשים למסור את הצעתם בכתב, בצירוף כל  במכרזהמעוניינים להשתתף  .5.5
  במעטפה סגורה ובה יהיו כלל המסמכים הבאים:  הנדרשיםהמסמכים 

 

 לעיל. 2כל המסמכים המפורטים בסעיף  .5.5.1
 

 חברהשל מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י ה מלאסט  .5.5.2
 ו(, כשהם חתומים ע"י המציע. בכתב )ככל שנשלח

 

, 1976-כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  התשל"ו .5.5.3
 דהיינו:

 

 המעיד ממנו העתק או, מס מיועץ או ח"מרו, שומה מפקיד אישור .5.5.3.1
 פי על לנהלם שעליו והרשומות החשבונות פנקסי את מנהל הוא כי

 חוק - להלן) 1976 ז"התשל, מוסף ערך מס וחוק הכנסה מס פקודת
 השומה לפקיד לדווח נוהג הוא וכי מלנהלם פטור שהוא או(, מ"מע
 לפי מס עליהם שמוטל עסקאות על למנהל ולדווח הכנסותיו על

 .מ"מע חוק

 להזמנה המצורף (1)א מסמך בנוסח בדבר קיום דיני עבודה תצהיר .5.5.3.2
 . הצעות להציע

 
 
 זה מטעם חברהה תרשאייל, צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לע אל

; לחלופין או המציע של הצעתו את לפסול, והמוחלט הבלעדיה דעת שיקול ולפי בלבד
 או/ו שבהצעתו מהמסמכים איזה יבהיר או/ו יתקן או/ו ישלים או/ו יוסיף כי לבקש

 . בה המפורטים הנתונים

 
כים ו/או לפנות למציעים בבקשה כי ישלימו מסמ תהא רשאית הו/או מי מטעמ חברהה

פרטים ו/או נתונים הנדרשים לצורך הערכת ההצעות, לרבות לצורך הערכת נסיונו 
  .הקודם של המציע בתחום וכן לבקש הבהרות, בכל דרך ואמצעי כפי שתמציא לנכון

 

 ושאלות הבהרה להגשת הצעות אחרוןמועד  .6

 

 . 0012: שעהב 11.1921. -ה שלישי המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום .6.1

 

, חברהה, במשרדי חברההמכרזים של האת ההצעות על כל נספחיהן יש להכניס לתיבת  .6.2
החברה העירונית אריאל הנושאת את הציון "הצעה לעריכת ביטוחי  במעטפה סגורה

 ".13/2019מכרז פומבי מס' 
 

ימצא סתירות, שגיאות, אי יבקש להעביר שאלות הבהרה ו/או ככל שמשתתף במכרז  .6.3
חת להוראות המכרז לחוקים ותקנות או שיהיה לו ספק כלשהו התאמות בין הוראה א

בקשר להוראות המכרז ואופן פרשנותן עליו להודיע על כך בכתב, וזאת לא יאוחר 

 mldana@jerusalem.muni.il לכתובת דוא"ל: 12:00בשעה  4.11.19מתאריך 
 

 בלבד, בפורמט להלן: WORDשאלות ההבהרה יש להגיש בקובץ  את .6.4
 

 מס"ד
או הנספח אליו  המסמך

 מתייחסת ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 נוסח השאלה
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 מס"ד
או הנספח אליו  המסמך

 מתייחסת ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 נוסח השאלה

    

 

יודגש, כי החברה לא תהא חייבת לענות לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו בפורמט  .6.5
ובמבנה, המוכתבים לעיל. כן יודגש, כי החברה אינה מתחייבת לענות על כל השאלות 

  שיוגשו.
 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק -, פרשנות או תשובה שניתנו בעלהסברכל  .6.6
 תחייבנה את החברה.  –תשובות בכתב 

 
תוציא באופן מסודר לפי הצורך מענה לשאלות שיישאלו או שינויים במכרז  חברהה .6.7

נשוא המכרז יהווה  חברההכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל מסמך שיפורסם על ידי ה
תימת מורשי החתימה ובחותמת בח םוחת ואכשהחלק בלתי נפרד ממנו ויצורך להצעה 

 . המציע

 

 בעלות במסמכים  .7

 

א נמסר רק לשם הכנת הצעה והגשתה, ולשם כך ווה חברהקניינה של ה והינמכרז זה  .7.1
 שימוש.כל  ובכל דרך שהיא או לעשות ב ואו לצלמ ובלבד, ואין להעתיק

 

לידיו, המכרז  , מתחייב כל מציע שקיבל את מסמכיהז מכרזבעצם השתתפות בהליך  .7.2
שמרו בסוד, וכי הם לא יעבירו בכל דרך יללא הגבלה בזמן, כי הוא וכל מי מטעמו 

שהיא ולא ימסרו, יפרסמו, יגלו, יעתיקו, או ישתמשו שלא בהקשר לקיום חובותיהם 
או כל עניין  המכרזכל ידיעה, מידע או מסמך שהגיע אליהם במהלך  הזמכרז לפי 

 .והכרוך ב

 

רותוההתקש זכייה על הודעה .8



 ימים לכל היותר, 7, בתוך חברהמציע אשר קיבל הודעה על זכייתו במכרז, ימציא ל .8.1
  .באמצעות כתב כיסוי זמני של המבטחיםאישור כי הביטוחים נכנסו לתוקפם, 

  

לעיל, תוך התקופה   8.1 לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף .8.2
ר מהמסמכים, אשר עליו להמציא האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יות

לבטל את זכייתו של הזוכה  חברהה תהא רשאיתנוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, 
נוכח הפרה זו  ובמכרז, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכות

במקרה זה להזמין את העבודה מכל  חברהה תהא רשאיתשל התחייבויות הזוכה. כן 
פי -על חברהה תוהכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאימציע אחר, 

 פי כל דין.-המכרז ו/או על

 

 תן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם.תי חברהה .8.3

 

 שונות .9
תוכל  חברהימים לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ה 90כל הצעה תעמוד בתוקף 

 ימים נוספים. 30-לדרוש את הארכת תוקף ההצעה ב
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 ,בכבוד רב 
 
 ציון תורג'מן 

 מנכ"ל החברה                                                                                                            
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 (1מסמך א)

 ת צ ה י ר   
 בדבר קיום דיני עבודהתצהיר 

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי  ___________ת.ז.  ____________אני הח"מ 

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

"( שהוא הגוף המציע" –הנני נותן תצהיר זה בשם _______________________ )להלן  .1
מס' ( בעקבות פרסום "חברהה)להלן: " החברה העירונית אריאלהמבקש להתקשר עם 

 "(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.המכרז" - )להלן 13/2019

ב לחוק 2" כהגדרתם בסעיף עבירה"-" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2
 קיום דיני עבודה"(, תחת הכותרת "החוק" -)להלן  1976 -עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

י". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי תנאי לעסקה עם גוף ציבור –
 אני מבין/ה אותם.

ב לחוק( המשתתף לא הורשע 2עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף הנני מצהיר בזאת כי  .3
עבירה עפ"י חוק עובדים זרים  -בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

( או, 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -ימום, התשמ"זאו לפי חוק שכר מינ 1991-התשנ"א
ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט 2לחלופין, המשתתף או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 

עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  -ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
, 1987 -וק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי ח 1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות 31.10.02שנעבר לאחר יום 
 ממועד ההרשעה האחרונה.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4
 

        ____________________ 
 חתימת המצהיר                 
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 מסמך ב' 

 לכבוד
 ה העירונית אריאלהחבר

 

 ג.א.נ., 
 

  הצהרת המציע   - 2019/13 מס' פומבימכרז  הנדון:
 

, אשר וונספחי ו, על כל חלקימכרזאנו, הח"מ, עיינו בקפידה בתנאים המפורטים בחוברת ה .1
 מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתנו זו, ואנו מסכימים בזה לכל אחד מן התנאים.

פי תנאי -וממולאת על ידינו על מותה, חתומהבשל המכרזלהצעתנו זו מצורפת חוברת  .2
 .מכרזפי תנאי ה-, ביחד עם כל המסמכים המתחייבים עלמכרזה

 ייכנסו הביטוחים לתוקפם. 1.1.20ביום  אם הצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי  .3

ידוע והובהר לנו כי עלינו להגיש הצעה מלאה ביחס לכל אחת מהחלופות המתבקשות ע"י  .4
כיב שנכלל בכל אחת מהחלופות. ידוע לנו כי הצעה שלא תהיה שלמה וביחס לכל ר חברהה

 לדיון.  אעלולה להיפסל ולא תוב –או תכלול הסתייגויות 

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, והצעתנו זו עונה  .5
ישור מן על כל הדרישות שבמסמכי המכרז. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או א

האישורים והמסמכים הנדרשים, וועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. ידוע לנו כי 
לוועדת המכרזים שמורה הזכות לדרוש מאיתנו להציג כל מידע ו/או מסמך נוסף אשר יידרש 

 , מומחיותנו וכו'. ולהוכחת כשירותינו, ניסיוננ

כת הביטוחים מעבר לסכום הנקוב על ידוע לנו כי לא תשולם לנו כל תמורה נוספת בגין ערי .6
 ידינו בהצעתנו. 

 :זו הצהרתנו של המלאה משמעותה את שהבנו לאחר החתום על באנו ולראיה .7
 

 פרטי המציע 
 

 ח.פ. ________________ שם המציע: __________________________________
 

 _____מספר פקס':_________________   מספר טלפון:_____________________
 

 
 פרטי החותם מטעם המציע 

 
 שם פרטי ________ משפחה___________ ת.ז. ___________ תפקיד ___________

 
 חתימה + חותמת :  _______________               תאריך: _______________              

  
 

 אישור עו"ד 
ח.פ.        עו"ד של______________ אני הח"מ 

_______ )להלן: "המשתתף"( מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על ____________
בשם המשתתף, כי נתקבלו אצל המשתתף כל  הצהרה זו ה"ה ___________________

ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת 
 ים לעיל מחייבת את המשתתף.המשתתף על הצהרה זו  וכי חתימת ה"ה המפורט

 
________________                                                      _____________________             

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                     תאריך
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 1מסמך ב'

 ה העירונית אריאלהחבר

 לשנה – 01/01/2020תקופת ביטוח 

 

 ד. אשראי פרמיה ברוטו דמים פרמיה נטו מיון הביטוח סוג 

 תש' 8

 תש' 8-סה"כ ב

 לאחר החודש 

 השני

 

 אש מורחב

 

 

 

      

 

 שלישי-צד

 

 

      

 

 אח' מעבידים

 

 

      

 

 אח' מקצועית

 

 

      

 

 תאונות אישיות

  

 

      

 

 

    

 סה"כ

  

 

 

 

 תאריך _____________   חתימת המבטח __________________
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 פרט ביטוחיםמ  -' גצרופה 
  

 ריכוז סכומי ביטוח, גבולות אחריות והשתתפויות עצמיות -מפרט 
 
 אש מורחב  –רכוש  ביטוח .1
 

בנכסים מכל סוג ותיאור המשמשים את עבור זיקתו של המבוטח  הרכוש המבוטח

 בהתאם למתואר להלן: עסקו, כל הנ"ל
  

  דלא ניידא  נכסי .א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נכסי דניידא  .ב
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נכסים המשמשים לכל מטרה, 

כולל, אך לא מוגבל, למבנים 

וצמודותיהם, מערכותיהם, 

 כולל תוספות ושיפורים בסך 

לאתרים ) מרכז תמר, מרכז 

יום שועפט, מרכז הורים 

מתבגרים שועפט, מרכז 

 ם(:סטרייב ירושלי

 

 

 

 

מכל סוג ותיאור  נכסי דניידא

 בסך:

 

 משטח החלקה על הקרח:

 

 מקרנים:

 

 ציוד בריכת הסולטאן 

) כולל מערכת בקרת כניסה 

 ומצלמות חדר חשמל(:
 

 ציוד בארנה: 

 

ם של כל הנ"ל רכוש

המבוטחים ו/או שכור על ידם 

ו/או מוחזק על ידם בפיקדון, 

בחכירה, בקומיסיון, 

או בשמירה, בפיקוח ו/ 

 בשותפות עם אחרים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,887,500  ₪ 

 

 

 

 

398,000  ₪ 

 

4,500,000 ₪ 

 

3,100,000  ₪ 

 

 

 

600,000  ₪ 

 

1,000,000  ₪ 

 

 

 

  "ביטוח חסר"שאינו כפוף לסעיף  "נזק ראשון"הרחבות על בסיס 
  ₪  250,000 ושוד              פריצה

 ₪  50,000  גניבה פשוטה

 ₪  500,000  שחזור מסמכים
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מהנזק,  20% -שכר אדריכלים ויועצים 

  מקסימום₪,  50,000מינימום 

 

 

500,000 

  ₪  

מהנזק,  10% –הוצאות פינוי הריסות 

 מקסימום₪,  100,000מינימום 

1,000,000 ₪ 

 

  הרחבת כל הסיכונים

 

1,000,000  ₪ 

נזק ללוחות חשמל, פיקוד, בקרה 

  )ב.ס.ח( ושנאים

800,000  ₪ 

) ע"פ  ות   מכול סוג ותיאורהתמוטט

 בהרחבות מיוחדות( 6הרחבה מס' 

4,000,000 ₪ 

 ₪ 500,000 נזק הוצאות מיוחדות לאחר 

 ₪  500,000 הוצאות הכנת תביעה

 15%על פי דרישת רשויות  הוצאות

 םמינימומהנזק, 

100,000  ₪ 

 ₪ 350,000  רכוש בהעברה

 ₪  250,000 תשתיות 

ובד( ללא חפצי עובדים ) לכול ע

 השתתפות עצמית

2,500  ₪ 

 ₪  800,000 שבר זכוכית

 

 :ת עצמיתוהשתתפ

  לאירוע₪  200,000מקסימום ₪,  20,000 מינימום מהנזק 5% נזקי טבע

מקסימום ₪,  30,000מסכום הביטוח לאתר, מינימום  10% רעידת אדמה

5,000,000   ₪ 
 

מבנה  –שביתות, פרעות ונזק בזדון 

 שועפט בלבד

100,000  ₪ 

 ₪  10,000 כל נזק אחר
 
 יטוח אחריות כלפי צד שלישיב .2
 

 

ולתקופת למקרה  גבולות אחריות

 הביטוח

 

40,000,000 ₪ 

 

 :ת עצמיתוהשתתפ

 לתובע

 למקרה

 

 

30,000  ₪ 

100,000  ₪ 
 
 חבות מעבידיםביטוח  .3
  

 

לתובע, למקרה  גבולות אחריות

  ולתקופת הביטוח 
 

 

 למקרה ולתקופת הביטוח לתובע,₪   20,000,000

 ₪  100,000,000 שכר עבודה שנתי משוער

 למעט₪   10,000   השתתפות עצמית:
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 לנפגע₪  20,000 מחלת  מקצוע

 
 
 ביטוח אחריות מקצועית  .4

 
 – גבולות אחריות למקרה ולתקופה

 אופציה א' 

4,000,000  ₪ 

 – גבולות אחריות למקרה ולתקופה

 אופציה ב'

8,000,000  ₪ 

 01.04.2008 אריך רטרואקטיבית

 ₪  220,000,000 מחזור שנתי משוער

 מדינת ישראל והשטחים המוחזקים שיפוטטריטוריאלי, דין ותחום 

  

 ₪ 30,000 :השתתפות עצמית

  
  

  ביטוח תאונות אישיות .5
 

 עבור ציון תורג'מן 

 ₪ 300,000 סכום ביטוח למקרה מוות

 
 ₪  300,000 סכום ביטוח לנכות

 ₪ 1,800 פיצוי שבועי –אי כושר עבודה 

 
 :השתתפות עצמית

  
 

 ימים 7 אי כושר לעבודה

 



 15 

 
 תנאים כלליים לכל הפוליסות -מפרט 

 
מרכז לתרבות, חברה, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ ו/או  –אריאל  תהחברה העירוני חשם המבוט

ו/או חברות תרבות ופנאי  יית ספורט חברה עירונית לניהול קר –אומנים ו/או אריאל 

ו/או חברות שלובות ) בין אם הוקמו לפני תחילת תקופת הביטוח ובין אם לאחר  בנות

בני אדם ו/או מועד תחילת תקופת הביטוח( ו/או עובדים ו/או חברי דירקטוריון ו/או 

 גופים אשר למבוטח חובה חוקית ו/או חוזית לבטחם.

  

 רושלים, י1דרך בנבנישתי  כתובת להודעות

 31.7.2019עד  1.8.2018 הביטוח תקופת

 

נוסח הפניקס  לביטוח אחריות מקצועית על פי, למעט פוליסה 2016ביט כלל  תנאי הפוליסות

ובכפוף ופוליסת תאונות אישיות על פי נוסח הפניקס מהדורה _______  05/2016

 ולנספחי שינויים המצ"ב. להרחבות

 

עובדים עבור עיריית ירושלים. שירותי חשבות  2,000 -ים של כהעסקת כ"א בהיקפ  תחום העיסוק

ארגון, ניהול ,ייזום והפקה של אירועי תרבות, חברה, רווחה, אומנויות,  והנה"ח,

מוזיקה וספורט בירושלים מכול סוג ותיאור המיועדים לקהל הרחב והינם מרובי 

 םנלאומיים, מיצבימשתתפים הכוללים אך לא מוגבלים לפסטיבלים כולל פסטיבלים בי

ומייצגים, תערוכות, ירידי אוכל, הופעות לרבות הופעות מוזיקה, מצעדים ועוד 

הנערכים בין היתר ברחבי העיר ,בעיר העתיקה במתחם הרכבת, בריכת הסולטן, 

 איצטדיון ארנה ואיצטדיון טדי.

מרפאת הספורט, בית קפה, בר הארנה לרבות  –ניהול והפעלה של קריית הספורט 

 האירועים "גרין רום", מתחם אייסלנד ) החלקה על הקרח(. ומתחםורט  ספ

 ניהול והפעלה של איצטדיון טדי לרבות מתחם הדשא ומתחם החללים. 

 תחזוקת המתחם וקיום כל אירועי התרבות והפעילויות . –בריכת הסולטן

 קיום כל אירועי התרבות והפעילויות .  -מתחם הרכבת 

 

 הכוללת הפעלת חוגים, מתקני מתנפחים.ארגון וניהול קייטנה 

 משכירי מבנים לפעילות של מרכז תמר, מרכז יום / הורים שועפט ותוכנית סטרייב.

וכל פעילות אחרת המותרת למבוטח ו/או הנלווית ו/או הנובעת מתחום ניהול משרדים 

 לרבות קיום מכרזים ,התקשרויות ועריכת הסכמים לביצוע הפעילויות השונות. עיסוקו

 

 

 גבולות

 טריטוריאליים

 ושיפוט

  המוחזקים והשטחים ישראל מדינת

 

 פרשנות הפוליסה לפי דיני מדינת ישראל.

 
 

 הרחבות:

 
סה באות לשפר את תנאי הפולי , לרבות נספחי ההרחבות לכל פוליסה,הרחבות שבמפרט זהה (1

חבות בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה להר לטובת המבוטח ולא לגרוע מהם.

 .שבמפרט זה יגבר הנוסח שלטובת המבוטח
 

קיום תנאי מיגון ו/או נהלים ו/או החזקת אישורים מרשויות מוסמכות, ככל שאלו נדרשים על ידי  (2

 המבטח, לא יהווה תנאי מוקדם לתחולת הכיסוי. 
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י איחור בהגשת התביעה בתום לב, לא יפקיע זכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פ (3

 הפוליסה.
 

לא יתנה קיום תנאי ערובה כלשהם, וכן לא יעלה כל טענה של אי נקיטת אמצעי זהירות,  המבטח (4

 לב בתום שנעשה ובתנאי ציות לתקנות, הוראות או חוקים, בחירת עובדים, תקינות ציוד וכיו"ב

 

טח, אופי המבטח מאשר בזאת, כי טרם כריתת חוזה הביטוח, הוא קיבל מידע מלא בדבר עיסוק המבו (5

הסיכון ופרטים אחרים הנוגעים לעניין, לרבות נתונים שנמסרו לו על ידי המבוטח ו/או על ידי מי 

מטעמו, והוא מוותר בזאת על כל טענה שיש לו או שהייתה יכולה להיות לו בקשר לכך, במישרין או 

 בעקיפין. 

 /http://ariel-jer.org.ilמידע נוסף לפעילות החברה ניתן למצוא באתר החברה בכתובת: 

 

בכל נושא בו נקבעו בחוק הסדרים עדיפים למבוטח על פני אלו הקבועים בפוליסות, יחולו לפי  (6

 בחירת המבוטח הוראות החוק ביחס לאותו נושא. 

 

 ביטוחיות דרישות של קיומן בדברובמסגרת התקשרות חוזית כלשהי נכללה הוראה חוזית,  במידה (7

 הדרישות את לקיים המבטח מתחייב, אחר צד כלפי מלאאו /ו חלקי באופן, כדלקמן כמפורט

 : להלן המפורטות

 

 הצד האחר ו/או את הבאים מטעמו בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי המבוטח ו/או הבאים  שיפוי

 מטעמו. 

 

 הצד האחר בשם המבוטח בביטוח ככל ומדובר במשכירים ו/או חברות ניהול בגין מבנים  הכללת

רים ו/או המנוהלים בידי אותן חברות ניהול, ואשר חובת הביטוח לגביהם בבעלות אותם משכי

 חלה על המבוטח. 

 

 הצד האחר היה וייטען לעניין קרות תאונת עבודה, כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהן,  שיפוי

 כלפי מי מעובדי הצד האחר. 

 

 כלפי ולמעט, מטעמו יםהבאאו /ומנהליו /ו עובדיואו /ו האחר הצד כלפי התחלוף זכות על ויתור 

 .בזדון לנזק שגרם אדם

 

 עובדת היות הביטוח קודם וראשוני לביטוחי הצד האחר והמבטח מוותר על כל דרישה או  ציון

 טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר כאמור.

 

 30, האחר לצד, הביטוחי הכיסוי תנאי של לרעה שינויאו /ו צמצוםאו /ו ביטול בדבר הודעה מתן 

 יועברו האחר הצד שפרטי לכך בכפוף וזאת(, ההתחייבות"ל )לפי הנ ביצוע רםט יום 60 או

 (.ביטוח אישור במסגרת)לרבות  למבטח

 

בהליכים  זכות המבוטח הנקוב/ים בשם לקבלת שיפוי מאת המבטח )לרבות הוצאות הגנה

יפוי פליליים( על פי פוליסה זו תמיד תהיה קודמת לזכותו של כל אדם או גוף משפטי הזכאי לש

 לעיל. עיף זהעל פי האמור בס

 

 

  בתיאום עם המבוטח.בקרות מקרה ביטוח ימנה המבטח שמאי מטעמו 

למרות האמור לעיל, היה והערכתו הראשונית של המבוטח בדבר גובה הנזק, אינו עולה על 

)אלא אם נקבע מפורשות אחרת בפוליסה ספציפית בהמשך(, רשאי המבוטח ₪  100,000

דות מקרה הביטוח במישרין לשמאי שיבחר מתוך רשימת השמאים המוסכמת למסור הודעה או

ומתן הודעה כאמור תיחשב למתן הודעה למבטח למטרת פוליסה זו. למען הסר ספק, מוסכם 
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במפורש כי אין במינוי כאמור כדי להקנות לשמאי מעמד של בורר מוסכם ביחסים שבין המבטח 

 לבין המבוטח.

 

מורחב אינה מכסה אובדן או נזק הנגרם כתוצאה מהתמוטטות של מבנה,  פוליסת אש –קל -סייג פל (8

קל, אולם החריג כאמור לא יחול בקיום התנאים -הנכלל ברכוש המבוטח, אשר נבנה בשיטת הפל

 הבאים:

קל אינה מועמסת בעומס דינמי, כדוגמת ציוד המפעיל מאמצי עומס מחזוריים -יציקת הפל .א

 וכיו"ב(. )כגון: מכבשים, אולמות ריקודים

ק"ג/מ"ר.  500לאחר הוספת חיזוקים לבנייה המקורית, העומס הסטטי המרבי לא יעלה על  .ב

 ק"ג/מ"ר 250בהיעדר תוספת חיזוקים כאמור, העומס הסטטי המרבי לא יעלה על 

הנ"ל מותנה בקבלת אישור לכך ממהנדס אזרחי המתמחה בקונסטרוקציה, על יסוד דו"ח 

מכה ע"י מכון התקנים הישראלי או ע"י הטכניון מכון הרס של מעבדה שהוס-בדיקת אל

 טכנולוגי בישראל.

קל בקומות צמודות קרקע -האמור בסעיף ב' לעיל לא יחול לעניין עומס סטטי של יציקת הפל .ג

 )למעט לרצפות תלויות(, ללא מרתפים מתחתן.

 

חבות הנובעת מכסות אינן פוליסות החבויות )מעבידים, צד שלישי ואחריות מקצועית(  –קל -סייג פל (9

קל, אולם הסייג -, אשר נבנה בשיטת הפלבבעלות המבוטח ו/או בחזקתומהתמוטטות של מבנה 

 כאמור לא יחול בקיום התנאים הבאים:

 

קל אינה מועמסת בעומס דינמי )כדוגמת ציוד המפעיל מאמצי עומס מחזוריים, -יציקת הפל .א

 מכבשים, אולמות ריקודים וכיו"ב(.

 ק"ג/מ"ר.  500וקים לבנייה המקורית, העומס הסטטי המרבי לא יעלה על לאחר הוספת חיז .ב

 ק"ג/מ"ר;  250בהיעדר תוספת חיזוקים כאמור, העומס הסטטי המרבי לא יעלה על  .ג

הנ"ל מותנה בקבלת אישור לכך ממהנדס אזרחי המתמחה בקונסטרוקציה, על יסוד דו"ח בדיקת 

 טכנוליישראלי או ע"י הטכניון מכון הרס של מעבדה שהוסכמה ע"י מכון התקנים ה-אל

 בישראל. 

האמור בסעיף משנה ב' לעיל לא יחול לעניין עומס סטטי של יציקת פלקל בקומות צמודות קרקע  .ד

 )למעט לרצפות תלויות(, ללא מרתפים מתחתן.

 
אי קיום תנאי הביטוח בתום לב על ידי מי מהמבוטחים בפוליסות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות  (10

הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה, -הפרת תנאי הפוליסות ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי האמור

 בכול בתום לב לא יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי הפוליסות.

 

 

 
 -בדפי הרשימה של כל פוליסה תופיע ההצהרה הבאה: (11

אחר בדפי הרשימה המופקים על ידי המבטחים, "מוצהר ומוסכם בזאת כי בניגוד לאמור בכל מקום 

הפוליסה כפופה למפרט המוסכם החתום ע"י המבטחים ואשר מהווה חלק בלתי  נפרד ממנה )מצ"ב(. 

מובהר, כי דפי הרשימה המופקים על ידי המבטחים הינם לצורך תקופת הביטוח וחיוב הפרמיה בלבד. אין 

בכדי לגרוע ו/או לצמצם ו/או להתנות על הכיסוי  האמור בדפי הרשימה המופקים ע"י חברת הביטוח

הניתן על פי מפרט הביטוח כאמור. בכל מקרה של סתירה ו/או התניה לרעת המבוטח לא יחולו ההתניות 

 ו/או השינויים לרעת  המבוטח".
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 מפרט -  נספחי הרחבות לפוליסות:

 
 "אש מורחב" –נספח הרחבות לביטוח רכוש 

 

 : הרחבות מיוחדות והבהרות

 

 שם המבוטח מורחב לכלול "ו/או בעלי הרכוש" –רכוש בבעלות אחרים  .1

 למען הסר ספק, הכיסוי חל גם על נזקי ברק ישירים, כולל גם למוצבה חשמלית ואלקטרונית. .2

-צנרת וכבלים תתתשתיות מכל סוג ותיאור ומבלי לגרוע בכלליות האמור  –הגדרת תשתיות  .3

, לט, משטחים מרוצפים, גדרות, שערים, עמודי תאורהמדרכות, משטחי אספדרכים, קרקעיים, 

 סביבתי.וכן פיתוח  מערכות מים, ביוב, דלק, גז חשמל ותקשורת

הפוליסה תורחב לכלול במפורש גניבת פרטי ציוד אשר טבעם להימצא בשטח פתוח תחת כיפת  .4

קע או למבנה השמים לרבות מתקני נוי, מתקני שעשועים, גדרות, שערים ובלבד שהינם מעוגנים לקר

 הרחבת פי עלמסיבי ושהגניבה בוצעה ע"י שימוש בכח ובאלימות, גבול אחריות להרחבה זו הינו 

 .לעיל כמפורט פריצה

הפוליסה מורחבת לכסות מוצגים, חפצי נוי, דברי אמנות וכדו' המוצגים לציבור  -מוצגים ותערוכות  .5

ם המתופעלים / בשימושו קבע במתקניציבור דרך בתערוכות המתקיימות מזמן לזמן ו/או מוצגים ל

ף עד לסך של הסיכונים עפ"י הנוסח המצור, כנגד כל הסיכונים, בהתאם להרחבת כל של המבוטח

למקרה ולתקופה על בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף ₪(  150,000)מקסימום לפריט  ₪  500,000

 לסעיף "ביטוח חסר". 

 קריסה / התמוטטות .6

נאיה מורחבת הפוליסה לכסות התמוטטות ו/או קריסה ו/או שקיעה בכפוף לסייגי הפוליסה ות

פתאומית ובלתי צפויה, שלא עקב הסיכונים האחרים המפורטים בפוליסה. אחריות המבטח על פי 

הרחבה זו בביטוח הרכוש מוגבלת בסכום הנקוב ברשימה. סכום זה על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף 

 לסעיף ביטוח חסר. 

 

 

 ק, פרק אובדן רווחים אינו תקף.למען הסר ספ .7

 

 הרחבות שבמפרט זה באות לשפר את תנאי הפוליסה לטובת המבוטח ולא לגרוע מהם. 

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה להרחבות שבמפרט זה יגבר הנוסח שלטובת 

 המבוטח.

 

האמור לבקש  יהיה עליכם, חברתכםלהכפיף הכיסוי הביטוחי לנוסח ותבקשו במידה 

 הנוסח לבדיקה על מנת שהבקשה תיבחן.ולצרף  שאלות ההבהרהבמועד הגשת 
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 נספח הרחבות לתנאי הפוליסה המשולבת לביטוח "אש מורחב ואבדן תוצאתי" 

 שקלית" 2016ביט כלל מהדורת "
 

 

 ₪". 150,000" -הוחלפו ב₪"  20,000" :המילים – 1.2.2סעיף  .א

 

במילים: "ציוד שינוע והנפה, לרבות עגורנים, מנופים  המילה: "מלגזות" הוחלפה – 1.2.4סעיף  .ב

 ומלגזות ובתנאי שכל אלה אינם במצב עבודה".

 

  .₪ 2,000,000למעט לעניין נזקי טבע, מוגבל לסך  "צמחיה" נמחקה :המילה – 1.2.5סעיף  .ג

 

"אם נרשם ברשימה כי הכיסוי כנגד סיכון זה תקף  :המילים –)סיכון רעידת אדמה(  2.4סעיף  .ד

 תמורה לדמי ביטוח נוספים, אז יתווספו לרשימת הסיכונים המבוטחים במסגרת פרק זה גם" נמחקו.ב

 

"אם נרשם ברשימה כי הכיסוי כנגד סיכון זה תקף בתמורה  :המילים –( נזקי טבע)סיכון  2.5סעיף  .ה

 לדמי ביטוח נוספים, אז יתווספו לרשימת הסיכונים המבוטחים במסגרת פרק זה גם" נמחקו.

 

  –)סיכון נזקי נוזלים והתבקעות( 2.6עיף ס .ו

 "ו/או אבקה". :"ו/או גזים" התווספו המילים :לאחר המילים –בשורה הראשונה  (1

 "ו/או האבקה". :"ו/או הגזים" התווספו המילים :לאחר המילים -בשורה האחרונה  (2

 

המילים "או  " התווספוו"או הידלקות :לאחר המילים –)סיכון תסיסה והתחממות עצמית(  2.9סעיף  .ז

 נזק לו".

 

"או של כל  :"של עובד" התווספו המילים המילים: לאחר –)סיכון שביתות ופרעות(  2.10.3סעיף  .ח

 ".הנמצא תחת פיקוח המבוטח מועסק אחר

 

 –)הרחבת פריצה ושוד(  – 3.1סעיף  .ט

 "מתוך החצרים". :"מתוך המבנים" נמחקו ובמקומם התווספו המילים :המילים (1

הכיסוי חל בתנאי שהגניבה בוצעה  מעוגניםניבת צמודות מבנה ו/או מתקני קרקע, מו"מ כי לגבי ג (2

בכח ובאלימות ונשארו סימנים המעידים על כך ובניגוד לאמור בסעיף הדרישה לסימני אלימות 

 בכניסה וביציאה מבוטלת.

ת "ו/או קוד במערכת האזעקה ו/או קוד במערכ :"אלקטרוניים" התווספו המילים :לאחר המילה (3

 ההפעלה".

"ו/או מי שמועסק על ידי חברת הניהול או  :"ו/או מי מטעמו" התווספו המילים :לאחר המילים (4

 התפעול ו/או מי שמועסק מטעם חברת השמירה".

"גניבת רכוש מתוך חצר  :"פריצה או שוד כהגדרתם לעיל" התווספו המילים :לאחר המילים (5

תוך שימוש באמצעים מכאניים כגון מנופים  מוגנת באמצעים פיזיים ו/או אלקטרוניים שנעשתה

סימנים המעידים  שנותרו בלבדומלגזות מחוץ לגדר ו/או מעליה ו/או מתחתיה ללא חדירה פיזית ו

 ."כךעל 

 

  –)הרחבת רכוש בבניה, הקמה או הריסה(  3.4סעיף  .י

 "או ישמשו". :"בחצרים המשמשים" התווספו המילים :לאחר המילים (1

 .₪ 500,000 התייחס לעבודות שערכן לא יעלה עלב נמחק – 3.4.2סעיף  (2

 "בו נשא המבטח". :"שנקבע לכיסוי זה" נמחקו והוחלפו במילים :המילים (3

 

"המעידים על כך" התווספו  :אחרי המילים – 3.5.2סעיף  –)הרחבת רכוש בהעברה( 3.5סעיף  .יא

וש תחשב לעניין זה "למען הסר ספק מובהר בזה כי גניבת כלי הרכב המוביל ביחד עם הרכ :המילים

 כפריצה".
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  –)הרחבת חפצים אישיים(  3.6סעיף  .יב

"ו/או מי שמועסק על ידו ו/או  :"של עובדי המבוטח" התווספו המילים :לאחר המילים (1

 דירקטורים ו/או מתנדבים".

"סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון  :התווספו המילים₪"  2,500"לסך של  :לאחר המילים (2

 .המיוחדים בפרק א'""ביטוח חסר" מהתנאים  5.7שאינו כפוף לתנאי 

 

  –)הרחבת רכוש רשויות ציבוריות(  3.7סעיף  .יג

 "חברות גז, דלק וכבלים". :שות מקומית" התווספו המיליםר" :אחרי המילים (1

 בחצריו". משתמשים"ו/או לשימוש  :"לשימושו" התווספו המילים :אחרי המילה (2

 

  –)הרחבת נזק עקיף למלאים(  3.9סעיף  .יד

 . "בלתי צפוי "או קלקול :"נזק פיזי בלתי צפוי" התווספו המילים :אחרי המילים (1

הנמוך מביניהם" ₪,  4,000,000מסכום הביטוח של המלאי או לסך של  15%"ל  :המילים (2

 ₪". 4,000,000" :נמחקו והוחלפו ב

 

  –)הרחבת הוצאות שהוציא המבוטח בעקבות קרות מקרה הביטוח(  3.11סעיף  .טו

לפסקה הראשונה התווספה סיפא כדלקמן "על אף  –)הוצאות לפינוי הריסות(  3.11.1סעיף  (1

האמור לעיל, הביטוח לפי הרחבה זו מורחב לכסות הוצאות לפינוי סחף וחומרים זרים אשר 

התאספו בחצרים והמפריעים לפעילות השוטפת של המבוטח בחצריו עקב סיכון מבוטח על פי 

 תנאי הפוליסה".

 

  –)הרחבת הוצאות נוספות( 3.11.6.1סעיף  (2

 "סבירות". :"הכרחיות" נמחקה והוחלפה במילה :המילה –בכותרת  (א

 "סבירות". :"הכרחיות" נמחקה והוחלפה במילה :המילה – 3.11.6.2סעיף  (ב

"עבודות לילה,  :"בשבתות ובחגים" התווספו המילים :לאחר המילים – 3.11.6.2סעיף  (ג

 בודות בתנאים מיוחדים, בדיקת תקינות".עבודות מחוץ לשעות העבודה הרגילות, ע

 "סבירות". :"הכרחיות" נמחקה והוחלפה במילה :המילה – 3.11.6.4סעיף  (ד

"הוצאות הכרחיות לשם שמירת הרכוש המבוטח לאחר קרות  3.11.6.5התווסף סעיף  (ה

אירוע מכוסה שלאחריו יש צורך בשמירה על הרכוש הניזוק או הנותר, ושאילולא הנזק לא 

 ך בקיומה".היה צור

 

 –)הוצאות הכנת תביעה(  3.12סעיף  .טז

"אם נרשם ברשימה כי הרחבה זו בתוקף ובתמורה לדמי ביטוח נוספים אזי יורחב  :המילים (1

 "הביטוח הורחב". :הביטוח" נמחקו והוחלפו במילים

ולתקופת  למקרה 150,000₪ -בהעדר סכום ברשימה תוגבל אחריות המבטח לפי הרחבה זו ל (2

ותיגבה פרמיה בגינה לפי התעריף שהרחבה זו היא מעבר לסכום הביטוח מוסכם הביטוח 

 הקיים בפוליסה.

"אין בהרחבה זו בכדי לגרוע מכל כיסוי הקיים תחת סעיף אחר  :בסוף הסעיף התווספו המילים (3

 בפרק א'".

 

 ".18" -" נמחק והוחלף ב12" – )הרחבת דמי שכירות חלופיים( 3.13.1.2סעיף  .יז

 

  –)הרחבת שבר זכוכית(  3.17סעיף  .יח

לאחר המילים "קירות מסך" התווספו המילים "ו/או תקרות ו/או זכוכיות בדרגנועים ו/או  (1

 במעליות".

 ₪". 800,000" -נמחק והוחלף ב₪"  200,000" (2
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  –)הרחבת נזק ללוחות חשמל( 3.18סעיף  .יט

 וללוחות פיקוד"לשנאים, ללוחות בקרה  :"נזק ללוחות חשמל" התווספו המילים :לאחר המילים (1

 ".ראשיים

  ₪". 800,000" -נמחק והוחלף ב₪"  200,000" (2

"מודגש במפורש כי הכיסוי על פי הרחבה זו חל גם על  :לאחר הפסקה הראשונה התווסף המשפט (3

 הרכבה".ו הוצאות פירוק

 

בסייפא התווספו המילים: "מוצהר ומוסכם בזה כי  –)הרחבת התמוטטות מבנים(  3.19סעיף  .כ

מהתמוטטות של מבנה  הנובעחול גם על נזק לרכוש אחר ל המבטח על פי הרחבה זו תאחריותו ש

 .להרחבה" מגבול האחריות 50% -סך השווה לעד לכאמור לעיל מבנייה מאסיבית 

 

לאחר המילה: "הנגרם" התווספה  – 3.20.3סעיף   –)הרחבת השלמת "כל הסיכונים"(  3.20סעיף  .כא

 המילה: "במישרין".

 

 ספו ההרחבות הבאות:לפרק א' התוו .כב

אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור  . 3.22

 הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה-הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי

פי , לא יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על והכל בתום לב

 הפוליסה.

 

פוליסה מורחבת לכסות אבדן או נזק לגז קירור ו/או חומרי הפעלה אחרים למען הסר ספק ה .3.24

 .כתוצאה מהסיכונים המכוסים בפוליסה

 

במקרה של נזק או אבדן הן לרכוש המבוטח תחת פוליסה זו והן לרכוש המבוטח תחת  .3.25

 .ןהגבוהה מביניה –עצמית אחת הפוליסה לביטוח "ציוד אלקטרוני", תחול השתתפות 

 

לעיל, ילקחו  3.13 -ו 3.11, 3.7הסכומים המפורטים בסעיפים  –סעיפי ברירה/בחירה  .3.26

 רק אם המבוטח תובע על פיהם. ,בחשבון בסכומי הביטוח )לצורך קביעת ביטוח חסר(

 

 –. )ערך כינון( 5.2סעיף  .כג

 דשים".חו 36" :חודשים" נמחקו והוחלפו במילים 24" :המילים (1

"בתנאי כי הרכוש המוזמן כאמור ישועבד לטובת המבטח עד לכינונו בפועל" נמחקו  :המילים (2

"מוסכם כי שימוש בציוד חדש מתוך מלאי קיים ייחשב ככינון  :ובמקומם התווסף המשפט הבא

 הרכוש לצורך סעיף זה".

 ם"."ולא היה בכוונת המבוטח להשמיש :בסייפא התווספו המילים – 5.2.5.1סעיף  (3

 

 ".15%" -" נמחק והוחלף ב10%" –)סעיף שומה(  5.8סעיף  .כד

 

מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע  ,מבוטל  – )סייג רשלנות רבתי( 12.5סעיף  .כה

 .בטחת וחובות המבוטח על פי כל דיןמזכויות המ

 

  -נוסח הסעיף הוחלף בנוסח הבא  – )ביטול הביטוח(  13.5.2סעיף  .כו

 י לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח."המבוטח רשא

הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע"י המבטח. על 

 נכללהבהם ו/או שיעבוד אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח 

ההתחייבות, תבוטל הפוליסה  לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבלשל המבטח התחייבות 

שצוינה כמועד ביטולה באותו אישור או בסעיף אחר תום התקופה בכפוף למתן הודעה כאמור, ל

 .שיעבוד

 הביטוח היחסיים."-בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי
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" נמחקו ובמקומם "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת :המילים –)זכות הקיזוז(  13.9סעיף  .כז

 ".מערך הביטוחים העסקי של המבוטחהתווסף "בגין 

 

"אם לא מצוין בפוליסה מבוטח  :הסייפא החל מהמילים –)מבוטח ראשי בפוליסה(  13.10סעיף  .כח

 ראשי" נמחקה.

 

 – )תחלוף( 13.13.4סעיף  .כט

בוטח, "בעלי המבוטח, מנהלי המ פו המילים:"בעלי מניותיו של המבוטח" התווס :לאחר המילים (1

ו/או עובדים ו/או חברי הדירקטוריון כל אדם אשר בשירותו של המבוטח ו/או חברי הנהלה 

 בחוזה ו/או נושאי משרה במבוטח". 

. בנוסף המבטח מוותר על זכותו ""של הנ"ל פו המילים:"בני משפחותיהם" התווסהמילים:  אחרי (2

ו חברות הנמצאות באותה ו/א קשורותלתחלוף כלפי חברות אם ו/או חברות בת ו/או חברות 

לא היה מגיש נגדו תביעה מחמת קשרי עסקים לרבות סביר בעלות ו/או כלפי כל מי שמבוטח 

 ומבלי לגרוע מכלליות האמור לקוחות המבוטח".

 "כלפי מי שגרם לנזק".   :"במקרה של נזק שנגרם" הוחלפו במילים :המילים (3

י פוליסה זו לא תפגע עקב כך שהמבוטח, " זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פ :התווספו המילים (4

לפני קרות מקרה הביטוח, ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או גוף כלשהו ו/או שהתחייב 

בכתב לשפותו, אשר אלמלא אותו ויתור או התחייבות עשויה הייתה להיות למבטח זכות תחלוף 

 כלפי אותו אדם או גוף".

 

לגביו  –"למעט רכוש בבעלות אחרים  :ייפא התווספו המיליםבס –)תקופת התיישנות( 13.14סעיף  .ל

 ההתיישנות לא תחול כל עוד לא התיישנה תביעת בעליו כנגד המבוטח".

 

 –כמפורט להלן  13.17לפרק תנאי הפוליסה התווסף סעיף  .לא

כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כשיוודע הדבר לאחראי על  . 13.17

 א הביטוח אצל המבוטח".נוש
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 נספח הרחבות לביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 

  :הרחבות מיוחדות והבהרות

 

  .שם המבוטח מורחב לכלול את עיריית ירושלים .1

עובדי המבוטח כולל במפורש גם החוקית כלפי צד שלישי של אחריותם הפוליסה כוללת את  .2

 עבור המבוטח או מטעמו. םעיסוקבמהלך ואחרים, בשכר ושלא בשכר,  , מתנדביםנבחרי הציבור

מוסכם במפורש כי כל אדם שאינו נכלל ברשימות השכר של  –עובדים מזדמנים ואחרים  .3

המבוטח יחשב לצד שלישי לעניין פוליסה זו; ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות שומרים, 

, עובדים זמניים, מומחים )בין מקומיים ובין זרים(, קבלנים קבלני משנה ועובדיהם, מתלמדים

 מקריים, מתנדבים, וכן עובדי קבלני כוח אדם.

הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בשל אחריות אשר עלולה להיות מוטלת עליו עקב הזמנת  .4

 .גרירה שמבוטחת בפוליסת הרכב גרירה של כלי רכב אשר חונים בניגוד לנהלים. למעט

 לא יחול על רכוש זה.למען הסר ספק, חריג נזק לרכוש בפיקוח/ שליטה 

מוסכם במפורש כי נזקים אשר יגרמו לרכוש צד שלישי ע"י ציוד מכני נייד לסוגיו ו/או כלי חפירה  .5

ו/או מתקנים הנדסיים אחרים המותקנים על גבי כלי רכב, שאין חובה חוקית לבטחם, במהלך ביצוע 

 3.2.3רכב לעניין חריג  עבודות תוך שימוש במתקנים הנ"ל, לא יחשבו כנזקים הנגרמים ע"י כלי

 בגין נזקים כאמור. המבוטחוהפוליסה תכסה את האחריות הישירה ו/או השילוחית של 

הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו של המבוטח בגין  3.3.1 סייגמוסכם במפורש כי לעניין  .6

 ע"י המבוטח ומטעמו. ו/או נמכרו הרעלה ממזון ומשקאות שהוגשו

בחניונים )לרבות רכבי עובדים( לא ייחשב לרכוש בפיקוח ו/או  למען הסר ספק, כלי רכב .7

 בשליטה ו/או בהשגחה של המבוטח.

 חריג אחריות מקצועית לא יחול על נזקי גוף. .8

נזק כספי מאובדן אפשרות השימוש ברכוש צד שלישי מאירוע בלתי צפוי לרכוש המבוטח, לא ייחשב  .9

למקרה ₪  2,000,000ת המבטח לא יעלה על כנזק כספי טהור לעניין פוליסה זו. גבול אחריו

 ולתקופה.

 

 

 הרחבות שבמפרט זה באות לשפר את תנאי הפוליסה לטובת המבוטח ולא לגרוע מהם. 

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה להרחבות שבמפרט זה יגבר הנוסח שלטובת 

 המבוטח.
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ה עליכם לבקש האמור במידה ותבקשו להכפיף הכיסוי הביטוחי לנוסח חברתכם, יהי

 ולצרף הנוסח לבדיקה על מנת שהבקשה תיבחן. שאלות ההבהרהבמועד הגשת 
 

 נספח הרחבות לתנאי הפוליסה לביטוח "אחריות כלפי צד שלישי" 

 "2016ביט כלל מהדורת "
 

 
 ק"נז :"נזק גרר שהינו תוצאה ישירה שלהם" הוחלפו במילים :המילים –. )הגדרת נזק( 2.7.2סעיף  .א

 הנובע מכך".גרר 
 

" למספר צדדים שלישיים" יתווספו המילים "לצד  :לפני המילים  –)האחדת נזקים(  2.7סעיף  .ב
 שלישי או"

 
"הנהוגה אצל  :"נושאי משרה" התווספו המילים :אחרי המילים –)נושאי משרה(  3.3.3סעיף  .ג

 המבטח".
 

  –)נזק לרכוש שהמבוטח בעל זיקה אליו(  3.5סעיף  .ד
 "של המבוטח". :"תחת פוליסה לביטוח רכוש" התווספו המילים :חרי המיליםא -. 3.5.1סעיף  (1

בניגוד לאמור לעיל, הכיסוי יחול גם במקרה של ": בסיפא התווספה הפסקה הבאה - 3.5.1סעיף  (2

 -עד לגבול אחריות בסךשל המבוטח וזאת  ונזק שנגרם לרכוש בחזקתו ו/או בשליטת

ולות האחריות של הרחבה זו כלולים בגבול למקרה ולתקופת הביטוח גב ₪ 1,000,000

 ".האחריות הכללי של הפוליסה

למקרה ולתקופת הביטוח גבולות האחריות ₪  500,000החריג מבוטל עד לסך  – 3.5.2סעיף  (3

 .של הרחבה זו כלולים בגבול האחריות הכללי של הפוליסה
 

  –)חבות חוזית(  3.6סעיף  .ה
ות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם, אלא הסעיף נמחק ויוחלף בנוסח הבא: "התחייב

 אם כן התחייבות או אחריות כזו הייתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר הסכם כזה".
 

מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות  ,מבוטל –)רשלנות רבתי(  3.12סעיף  .ו
 המבטחת וחובות המבוטח על פי כל דין.

 
  –ת נזק בעת שהות זמנית בחו"ל( )הרחב 4.1סעיף  .ז

 ."המבוטח ו/או על ידי" :"על ידי" התווספו המילים :אחרי המילים (1

כלפי "וכן אחריותו  פו המילים:"אל מחוץ לגבולות הטריטוריאליים" התווס :לאחר המילים (2

 האנשים שנשלחו מטעמו מחוץ לגבולות הטריטוריאליים".

 
 אלא" :" הוחלפו במיליםנוספו לשם המבוטח "גם אם :ליםהמי –. )הרחבת אחריות צולבת( 4.2סעיף  .ח

 שם המבוטח ".צוין שמם במפורש ב אם
 

"אלא אם  פו המילים:בסיפא התווס –)הרחבת חבות המבוטח בגין פעילות קבלני משנה(  4.4סעיף  .ט
 שם המבוטח ".צוין שמם במפורש ב

 
סעיף נמחק והוחלף בנוסח הבא: ה –)הרחבת חבות המבוטח בקשר לעבודות בניה ושיפוץ"  4.5 סעיף .י

"למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף תיאור עיסוקו של המבוטח, הפוליסה מורחבת 
לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בקשר עם עבודות בניה, הרחבה, שיפור, שיפוץ, 

ו/או מי מטעמו ו/או עבורו. התאמה, פירוק, הריסה וכדומה אם מבוצעות עבודות כאלו ע"י המבוטח 
כמו כן, מוסכם כי היה וקיים ביטוח אחר שנערך ע"י המבוטח ו/או לטובתו על פיו זכאי המבוטח 

לשיפוי בגין הפעילות המתוארת לעיל, אזי תחול פוליסה זו כרובד שני נוסף החל מעבר לסכומים 
 בגינם שופה המבוטח על פי הביטוח האחר כאמור".
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 משנה לקבלניאו /ו לקבלנים כלשהו כיסוי מעניקה אינה לעיל ההרחבה כי בזה מובהר ספק למניעת
 .המבוטח בשם במפורש שמם צוין אם אלה

 
"ו/או  פו המילים:"לרווחת הקהילה" התווס :אחרי המילים –)הרחבת חבות בגין אירועים(  4.6סעיף  .יא

 שהמבוטח נותן להם חסות".
 

 י הרחבה זו בטלה ובמקומה יבוא הנוסח שלהלן:מוסכם כ –)הרחבת פגיעה אישית(  4.8סעיף  .יב
)להבדיל מפגיעה גופנית  Personal Injury"הפוליסה מורחבת לכסות חבות בגין פגיעה אישית 

פעילותו של  כדי ועקב( הנגרמת לצד שלישי כלשהו תוך 2.7.1כמפורט בהגדרת נזק בסעיף 

, חדירה באוטונומיה של הרצון פגיעההמבוטח; מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות חבות בשל 

לתחום הפרט )כולל פגיעה בפרטיות(, לשון הרע, העלבת אדם, מעצר שווא, וכן חבות בשל הפרה 

וכן חבות בשל הטרדה מינית כלפי אדם אשר בתום לב של חובת סודיות אך לא זכויות קניין רוחני 

 בינו לבין המבוטח לא מתקיימים יחסי עובד מעביד.

 כיסוי בשל הטרדה מינית:אולם לא יחול 

לאותו אדם אשר נאשם בכך, אלא אם זוכה מהאישום כאמור או שהתיק שנפתח נגדו בעקבות  .א

 התלונה אשר הוגשה נגדו נסגר מבלי שהוגש כתב אישום, ו/או

אשר תביעה אזרחית שהוגשה נגדו הסתיימה בפשרה או בפסק דין או בהחלטה   לאותו אדם .ב

 בהודאה כי אכן בוצעה הטרדה מינית, ו/או שיפוטית סופית אחרת נגדו או

בכל מקרה שבו המבוטח לא נקט בכל הצעדים שהיה עליו לנקוט בהתאם לחוק למניעת הטרדה  .ג

 . 1998מינית התשנ"ח 

אלא אם צוין אחרת   למקרה ובמצטבר₪  1,000,000  אחריות המבטח ע"פ הרחבה זו לא תעלה על

 ".ברשימה
 
"ו/או  התווספו המילים: "הפועל מטעמו"  :לאחר המילים  –וחית( )הרחבת אחריות שיל 4.10סעיף  .יג

 עבורו ו/או בשירותו". 
 

"שהוגשו ככיבוד" ועד  -החל מ :ו המיליםמחקיהסעיף  בסייפא של  – )הרעלת מזון(  4.11סעיף  .יד

"לרבות אריזותיהם, המוגשים ע"י המבוטח, וכן חבות המבוטח  :בנוסח הבא פווהוחל לסוף הסעיף 

ת מתשורות ומתנות הניתנות לעובדי המבוטח, ללקוחותיו ולאורחיו שאינן בגדר מוצרים הנובע

  המיוצרים ו/או משווקים על ידי המבוטח".

 

פו התווס"וקבלני משנה ועובדיהם"  המילים: לאחר –ות עובדי המבוטח( ב)הרחבה לח 4.12 ףסעי .טו

 שם המבוטח".צוין שמם במפורש ב"אלא אם   המילים:

 

  - )הרחבת ויתור על תחלוף(  4.13סעיף  .טז

"לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור  :"בשרותו של המבוטח" התווספו המילים :אחרי המילים (1

 עובדיו, מנהליו, עובדים בחוזה, נושאי משרה, וכן כלפי".

 של כל הנ"ל"." :" התווספו המילים"וכן כלפי בני משפחותיהם :אחרי המילים (2

 

שם צוין שמם במפורש ב"אלא אם   פו המילים:התווס ""וקבלני משנה המילים: לאחר – 4.14סעיף  .יז

 המבוטח".

 

"יחד עם זאת, זכותו של המבוטח לשיפוי  :בסיפא התווספו המילים -)הרחבת כלי נשק(  4.15סעיף  .יח

לא תושפע אם למחזיק בנשק באישור המבוטח לא היה בזמן האירוע רישיון בר תוקף לנשיאת נשק 

 ".ולא היה חייב לדעת על כך כךוהמבוטח לא ידע על 

 
  –הרחבת הגנה בהליכים פליליים והליכים מנהליים( ) 4.16סעיף  .יט

 שם המבוטח".צוין שמם במפורש ב"אלא אם  :התווספו המילים 4.16.3לסייג  (1

 ".מקרהל₪  400,000" :" הוחלפו במיליםמקרהל₪  200,000" :המילים (2

 
  –לפרק ההרחבות התווספו הסעיפים הבאים  .כ
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לסייגים לחבות המבטח אינו  3.3.1ן הסר ספק, מוסכם כי המונח "מוצרים" כאמור בסעיף למע .4.17
חל על נכסים אשר שימשו את עסקו של המבוטח ואשר הועברו לבעלותו ו/או חזקתו ו/או 

למעט מוצרים שהמבוטח נוהג לייצר ולשווק במהלך עיסוקו כמוגדר  שימושו של אחר
 .בפוליסה

 
גם את חבותם האישית של חברי הדירקטוריון של המבוטח ושל כל  הפוליסה מורחבת לכסות .4.18

של , מנהליו, המבוטח עובדיאדם המועסק ע"י המבוטח, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור 
בגין  ,אם שמם צוין במפורש בשם המבוטח אאללמעט קבלנים ו/או קבלני משנה  המבוטח

למען  .כל הקשור בעיסוקו של המבוטחמקרה ביטוח הנגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח ב
הסר ספק הרחבה זו אינה מכסה את חבות נושאי משרה ודירקטורים המבוטחת ביטוח חבות 

 נושאי משרה.

היה והמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח כי הביטוח הנערך על ידו יהיה קודם  .4.19
כאמור והמבטח מוותר על  לביטוח אחר כלשהו, אזי תיחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר

 כל דרישה או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר כאמור.
 

זכות המבוטח/ים הנקוב/ים בשם המבוטח שבכותרת לפוליסה לקבלת שיפוי מאת המבטח תמיד  .4.20
תהיה קודמת לזכותו של כל אדם ו/או גוף משפטי הזכאי לשיפוי על פי האמור בהרחבות 

 לפוליסה.
 

 
על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור אי קיום תנאי הביטוח  .4.21

 הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה-הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי
 , לא יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי הפוליסה.והכל בתום לב

 
בכל מקרה בו צוינו באישורי ביטוח שנערכו עבור  למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזה כי .4.22

המבוטח לטובת גורמי חוץ, גבולות אחריות הנמוכים מגבולות האחריות בפוליסות, לא יהיה 
בכך הגבלה על גובה גבולות האחריות של המבוטח אלא רק כלפי המבוטחים האחרים שנוספו 

 לביטוח מכוח אותו אישור ביטוחים.
 
במפורש כי הפוליסה מורחבת לכסות את אחריות המבוטח בקשר עם למען הסר ספק, מודגש  .4.23

 פעולות פריקה וטעינה.
 
שאינם בבעלות המבוטח הנמצאים  ותכולתםלמען הסר ספק, מובהר במפורש כי כלי רכב  .4.24

בחניוני המבוטח ו/או במגרשים של המבוטח ו/או בחצרי המבוטח ו/או באתרים בהם פועל 
 ייחשבו כרכוש צד שלישי לעניין פוליסה זו.המבוטח ו/או בסביבתם הקרובה 

 
במקרה שתביעת צד שלישי הוגשה ישירות למבטח, והמבטח לא קיבל הודעה מהמבוטח על  .4.25

ימים מראש טרם  30המקרה, על המבטח לשלוח הודעה בדואר רשום למבוטח לפחות 
 התשלום. 

 
 

  –נוסח הסעיף הוחלף בנוסח הבא  – )ביטול הביטוח( 5.4.2סעיף  .כא
 בוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח."המ

הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע"י המבטח. על 

 נכללהבהם ו/או שיעבוד אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח 

אש למקבל ההתחייבות, תבוטל הפוליסה לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מרשל המבטח התחייבות 

שצוינה כמועד ביטולה באותו אישור או בסעיף אחר תום התקופה בכפוף למתן הודעה כאמור, ל

 .שיעבוד

 .הביטוח היחסיים"-בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי

 
 :" הוחלפה במילים"לו :המילה –)הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור החבות(  5.6.1סעיף  .כב

 "לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח".
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"למי מהנהלת  :המילים –( הודעה על הליכים פליליים, הליכים מנהליים או חקירה אחרת) 5.7סעיף  .כג
 המבוטח או" נמחקו.

 
 "תוך זמן סביר". :"מיד" הוחלפה במילים :המילה –)העברת מסמכים מהמבוטח למבטח(  5.8סעיף  .כד

 
"בנוסף, המבוטח יישא בהשתתפות עצמית" הוחלפו  :המילים –שתתפות עצמית( )ה 5.9סעיף  .כה

 "כמו כן יחול סכום ההשתתפות העצמית". :במילים
 

"בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" נמחקו ובמקומם  :המילים – קיזוז(ה)זכות  5.10סעיף  .כו
 ".מערך הביטוחים העסקי של המבוטח"בגין  :התווסף

 
"יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתיאום עם המבוטח כדי"  :המילים – טיפול בתביעות() 5.11.3סעיף  .כז

"מתחייב לפעול בתיאום עם המבוטח ולנהל את התביעה כך שלא ייפגעו זכויותיו  :הוחלפו במילים
של המבוטח ותוך התחשבות בקשריו המסחריים, במוניטין שלו ובשמירת הסודיות המתחייבת מעסקו 

 וזאת בכדי".
 

 "אם לא מצוין בפוליסה מבוטח ראשי" נמחקה. :הסיפא החל מהמילים – מבוטח ראשי() 5.13סעיף  .כח
 

 הכותרת תמחק ובמקומה יירשם: "פרשנות הפוליסה". –)דין וסעיף שיפוט(  5.15סעיף  .כט
 

 –כמפורט להלן  5.17לפרק תנאי הפוליסה התווסף סעיף  .ל
 לידיעת המבוטח רק כשייוודע הדבר כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע. 5.17

 לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.  



 28 

 

 ביטוח חבות מעבידיםנספח הרחבות ל
 

 :הרחבות מיוחדות והבהרות

 
פוליסה זו אינה כפופה לכל הגבלה בדבר העסקת נוער, בדבר עבודה בשבתות, בחגים, ובמועדי  .1

וחוק עבודת נשים  1951 –ה ומנוחה תשי"א וק שעות עבודחישראל, ולא תושפע מאי קיום הוראות 
 ל תקנותיהם והסכמי עבודה קיבוציים ואחרים.ע, 1954 –תשי"ד 

 
 שם המבוטח מורחב לכול את עיריית ירושלים במידה ותיחשב למעבידה של מי מעובדי המבוטח. .2
 
 

 הרחבות שבמפרט זה באות לשפר את תנאי הפוליסה לטובת המבוטח ולא לגרוע מהם. 

רה של סתירה בין הוראות הפוליסה להרחבות שבמפרט זה יגבר הנוסח שלטובת בכל מק

 המבוטח.

 

במידה ותבקשו להכפיף הכיסוי הביטוחי לנוסח חברתכם, יהיה עליכם לבקש האמור 

 ולצרף הנוסח לבדיקה על מנת שהבקשה תיבחן. שאלות ההבהרהבמועד הגשת 
 

 " ידיםאחריות מעבנספח הרחבות לתנאי הפוליסה לביטוח "

 "2016מהדורת "כלל ביט 
 
הסעיף נמחק ויוחלף בנוסח הבא: "התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל  –)חבות חוזית(  3.1סעיף  .א

על עצמו לפי הסכם, אלא אם כן התחייבות או אחריות כזו הייתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר 

 הסכם כזה".

 
ין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות מו"מ בזה כי א ,מבוטל –שלנות רבתי( ר) 3.11סעיף  .ב

 המבטחת וחובות המבוטח על פי כל דין.
 

 "ו/או עקב". :"ועקב" הוחלפה במילים :המילה –)הרחבת חבות של עובד(  4.4סעיף  .ג
 

יחד עם זאת, זכותו של המבוטח לשיפוי " :התווספו המילים סיפאב –)הרחבת כלי נשק(  4.5סעיף  .ד

שק באישור המבוטח לא היה בזמן האירוע רישיון בר תוקף לנשיאת נשק לא תושפע אם למחזיק בנ

 ".ולא היה חייב לדעת על כך והמבוטח לא ידע על כך

 

  –)הרחבת חבות המבוטח כלפי קבלנים/ קבלני משנה ו/או עובדיהם(  4.6סעיף  .ה

 "המבוטח". :"המכסה חבות" התווסף :לאחר המילים (1

ך ע"י המבוטח ו/או לטובתו על פיו זכאי המבוטח לשיפוי מוסכם כי היה וקיים ביטוח אחר שנער (2

אזי תחול פוליסה זו כרובד נוסף החל מעבר לסכומים בגינם שופה המבוטח על פי הביטוח האחר 

 כאמור.
 
 מוסכם כי הרחבה זו בטלה ובמקומה יבוא הנוסח שלהלן: –)הרחבת פגיעה אישית(  4.10סעיף  .ו

 נפשי ,להבדיל מהיזק גופני) Personal Injuryגיעה אישית "הפוליסה מורחבת לכסות חבות בגין פ

 או עקב עבודתולאדם כלשהו תוך כדי ( הנגרמת כאמור בהגדרת מקרה הביטוחאו שכלי או מוות 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות חבות בשל  אשר בינו לבין המבוטח מתקיימים יחסי עובד מעביד

תחום הפרט )כולל פגיעה בפרטיות(, לשון הרע, העלבת אדם, , חדירה לפגיעה באוטונומיה של הרצון

וכן חבות מעצר שווא, וכן חבות בשל הפרה בתום לב של חובת סודיות אך לא זכויות קניין רוחני 

 בשל הטרדה מינית.
 

 אולם לא יחול כיסוי בשל הטרדה מינית:
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ח נגדו בעקבות לאותו אדם אשר נאשם בכך, אלא אם זוכה מהאישום כאמור או שהתיק שנפת .ד

 התלונה אשר הוגשה נגדו נסגר מבלי שהוגש כתב אישום, ו/או

אשר תביעה אזרחית שהוגשה נגדו הסתיימה בפשרה או בפסק דין או בהחלטה   לאותו אדם .ה

 שיפוטית סופית אחרת נגדו או בהודאה כי אכן בוצעה הטרדה מינית, ו/או

לנקוט בהתאם לחוק למניעת הטרדה  בכל מקרה שבו המבוטח לא נקט בכל הצעדים שהיה עליו .ו

 . 1998מינית התשנ"ח 

למקרה ובמצטבר אלא אם צוין אחרת ₪  1,000,000  אחריות המבטח ע"פ הרחבה זו לא תעלה על

 ".ברשימה

 
  -)הרחבת הגנה בהליכים פליליים והליכים מנהלתיים(  4.11סעיף  .ז

 שם המבוטח".ב פורשצוין שמם במ"אלא אם  :התווספו המילים סיפאב - 4.11.3סעיף  (1

 להליך".₪  400,000" :להליך" הוחלפו במילים₪  200,000" :המילים (2
 

 –)הרחבת ויתור על תחלוף(  4.12סעיף  .ח
"לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור  :"בשרותו של המבוטח" התווספו המילים :אחרי המילים (1

 עובדיו, מנהליו, עובדים בחוזה, נושאי משרה, וכן כלפי".

 "של כל הנ"ל". :"וכן כלפי בני משפחותיהם" התווספו המילים :ליםאחרי המי (2

 

 

 
  –לפרק הרחבות התווספו סעיפים כמפורט להלן  .ט

של כל והפוליסה מורחבת לכסות גם את חבותם האישית של חברי הדירקטוריון של המבוטח  .4.13
ו, נהלימאדם המועסק ע"י המבוטח, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור עובדי המבוטח, 

בגין מקרה ביטוח , בשם המבוטח אם שמם צוין במפורש אאללמעט קבלנים ו/או קבלני משנה 
למען הסר ספק  הנגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח בכל הקשור בעיסוקו של המבוטח.

הרחבה זו אינה מכסה את חבות נושאי משרה ודירקטורים המבוטחת בביטוח חבות נושאי 
 משרה.

 
בכתב לפני קרות מקרה הביטוח כי הביטוח הנערך על ידו יהיה קודם  היה והמבוטח התחייב .4.14

לביטוח אחר כלשהו, אזי תיחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר כאמור והמבטח מוותר על 
 כל דרישה או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר כאמור.

 
מבטח תמיד זכות המבוטח/ים הנקוב/ים בשם המבוטח שבכותרת לפוליסה לקבלת שיפוי מאת ה .4.15

תהיה קודמת לזכותו של כל אדם ו/או גוף משפטי הזכאי לשיפוי על פי האמור בהרחבות 
 לפוליסה.

 
במקרה שתביעת צד שלישי הוגשה ישירות למבטח, והמבטח לא קיבל הודעה מהמבוטח על  .4.16

ימים מראש טרם  30המקרה, על המבטח לשלוח הודעה בדואר רשום למבוטח לפחות  
 התשלום. 

לא יחול לעניין תביעה העלולה להיות מוגשת נגד המבוטח על ידי  3.9.1 סעיףהאמור ב .4.17
"קרנית" בעקבות פגיעה גופנית שנגרמה לעובד המבוטח כתוצאה מהיעדר רישיון נהיגה של 

עובדת היעדר את הנוהג ברכב בפקודת המבוטח ו/או ברשותו, בתנאי כי המבוטח לא ידע 
₪  1,000,000בטח עלפי הרחבה זו מוגבלת לסך של הרישיון של הנוהג כאמור. אחריות המ

 .ולתקופת הביטוח למקרה ביטוח אחד
 

אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור  .4.18
הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה, -הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי

 קיע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי ו/או שיפוי על פי הפוליסה.לא יפוהכל בתום לב 
 

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזה כי בכל מקרה בו צוינו באישורי ביטוח שנערכו עבור  .4.19
המבוטח לטובת גורמי חוץ, גבולות אחריות הנמוכים מגבולות האחריות בפוליסות, לא יהיה 

ל המבוטח אלא רק כלפי המבוטחים האחרים שנוספו בכך הגבלה על גובה גבולות האחריות ש
 לביטוח מכוח אותו אישור ביטוחים. 
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 –נוסח הסעיף הוחלף בנוסח הבא  – )ביטול הביטוח( 5.4.2סעיף  .י
 "המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח.

י המבטח. על הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו, אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע"

 נכללהבהם ו/או שיעבוד אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח 

לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות, תבוטל הפוליסה של המבטח התחייבות 

שצוינה כמועד ביטולה באותו אישור או בסעיף אחר תום התקופה בכפוף למתן הודעה כאמור, ל

 .עבודשי

 הביטוח היחסיים."-בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי

 

 :"לו" הוחלפה במילים :המילה –)הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור החבות(  5.6.1סעיף  .יא

 "לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח".
 

"למי מהנהלת  :המילים –( הודעה על הליכים פליליים, הליכים מנהליים או חקירה אחרת) 5.7סעיף  .יב
 המבוטח או" נמחקו.

 
 "תוך זמן סביר". :"מיד" הוחלפה במילים :המילה –העברת מסמכים מהמבוטח למבטח( ) 5.8סעיף  .יג

 
"בנוסף, המבוטח יישא בהשתתפות עצמית" הוחלפו  :המילים –השתתפות עצמית() 5.9סעיף  .יד

 "כמו כן יחול סכום ההשתתפות העצמית". :במילים
 

"בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" נמחקו ובמקומם  :המילים –זכות קיזוז() 5.10סעיף  .טו
 ".מערך הביטוחים העסקי של המבוטח"בגין  פו המילים:התווס

 
"יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתיאום עם המבוטח כדי"  :המילים  -טיפול בתביעות() 5.11.3סעיף  .טז

עם המבוטח ולנהל את התביעה כך שלא ייפגעו זכויותיו "מתחייב לפעול בתיאום  :הוחלפו במילים
של המבוטח ותוך התחשבות בקשריו המסחריים, במוניטין שלו ובשמירת הסודיות המתחייבת מעסקו 

 וזאת בכדי".
 

 "אם לא מצוין בפוליסה מבוטח ראשי" נמחקה. :החל מהמילים סיפאה -מבוטח ראשי( ) 5.13סעיף  .יז
 

 הכותרת תמחק ובמקומה יירשם: "פרשנות הפוליסה". –ט(דין וסעיף שיפו) 5.15סעיף  .יח

 

 –כמפורט להלן  5.18לפרק תנאי הפוליסה התווסף סעיף  .יט

 יוודע הדבר יכל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כש. 5.18

 לאחראי על נושא הביטוח אצל המבוטח.  
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 כו בו השינויים הבאים:נספח הרחבות לביטוח אחריות מקצועית אשר יער

 
 

  הרחבות מיוחדות:

 

 אילשפות את המבוטח בגין חבות הנובעת ממעשה מרמה ו/או כי הפוליסה מורחבת מוסכם  .1

. אין בהרחבה זו , לרבות לתועלתם הפרטיתו/או הפועלים מטעמו יושר מצד עובדי המבוטח

 כדי לכסות את חבותו של אותו אדם שפעל באי יושר/ מרמה.

 ח מורחב לכלול את עיריית ירושלים.שם המבוט .2

 אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח מכוסה.לכסות  תהפוליסה מורחב .3

 לכסות את אחריותו של המבוטח בגין אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים תהפוליסה מורחב .4

 למקרה ולתקופה.₪  500,000עד לסך של 

בעת מהוצאת דיבה ו/או  הוצאת שם רע לשפות את המבוטח בגין חבות הנוהפוליסה מורחבת  .5

 למקרה ולתקופה. ₪  500,000עד לסך של  ו/או השמצה

 הפוליסה אינה כוללת חריג הפרת חובת סודיות. .6

פוליסה זו מורחבת לכסות את המבוטח בגין חבות הנובעת מחריגה בתום לב מסמכות ייצוג  .7

 שהוקנתה לו על ידי אחר במהלך עיסוקו של המבוטח.

תביעות שתוגשנה נגד  צהר בזה כי ביטוח זה מורחב לשפות את המבוטח בגיןמוסכם ומו .8

תקופת הביטוח )בין אם הפוליסה בוטלה  חודשים לאחר תום 12המבוטח במשך תקופה של 

 לא כי מפורש בתנאי זאת מרמה מעשה או  פרמיה תשלום אי עקב למעט(, ובין אם לא חודשה

אך ורק על  הכיסוי על פי הרחבה זו יחול וכי חבות אותה את המכסה אחר ביטוח כל קיים

 אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח המקורית.

 הפוליסה כוללת גם את אחריותם האישית של מתנדבים. .9

 חודשים 12 –תקופת גילוי  .10

 ישראליעל פי  "כל דין". –הגדרת "חוק"  .11

"או שנטען  לאחר המילים "אשר מקורה" התווספו המילים –הגדרת "מקרה הביטוח"  .12

 שמקורה".

 

 " אחריות מקצועיתנספח הרחבות לתנאי הפוליסה לביטוח "

 2016של "הפניקס הישראלי" מהדורת מאי 

 

במידה ותבקשו להכפיף הכיסוי הביטוחי לנוסח חברתכם, יהיה עליכם לבקש האמור 

 ולצרף הנוסח לבדיקה על מנת שהבקשה תיבחן. שאלות ההבהרהבמועד הגשת 

 

 רט זה באות לשפר את תנאי הפוליסה לטובת המבוטח ולא לגרוע מהם. הרחבות שבמפ

 בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה להרחבות שבמפרט זה יגבר הנוסח שלטובת המבוטח.

 

 פרק הגדרות

 

 
 הגדרת המבוטח תוחלף כדלקמן:  1עמ'  .1

ת, חברי מועצת המבוטח ששמו נקוב ברשימה, כולל: שותפים, מנהלים, בעלי מניו "המבוטח: 
 ". המנהלים, עובדים וכל אדם שנמצא בשרותו של המבוטח
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 ישראליהמילים "פקודת הנזיקין )נוסח חדש(" הוחלפו למילים "כל דין". –הגדרת "חוק"  1עמ'  .2
 
לאחר המילים "אשר מקורה" התווספו המילים "או שנטען  –הגדרת "מקרה הביטוח"  1עמ'  .3

 שמקורה".
 
 

 מבטחפרק סייגים לחבות ה
 
 נמחק עד לסך המצוין לעיל. –סעיף א'  2עמ'  .4
 
 נמחק נמחק עד לסך המצוין לעיל. –סעיף ב'  2עמ'  .5
 
  –סעיף ג'  2עמ'  .6

"או עובדיו, או קודמיהם -המילים "חוסר תום לב", "מעשה או מחדל פלילי, רשלנות פושעת" ו (א
 בעסק, דין, תקן " נמחקו.

 של המבוטח". המילה "מנהליו" הוחלפה במילה "מנהל כללי (ב
אחד קדם למועד תחילת הביטוח ואשר רוע שיכל אנמחק והוחלף בנוסח הבא " –סעיף ד'  2עמ'  .7

ידע בעת הגשת הצעת הביטוח, כי מקרה זה עלול לשמש המנהלים הבכירים ו/או האחראי על הביטוח 
עילה להגשת תביעה, אלא אם נמסר על כך בכתב למבטח והמבטח אישר הסכמתו לשפות את 

 "בוטח בגין חבות הנובעת מכךהמ
 
 לאחר המילים "עם ארגון כלשהו" התווספו המילים "העוין למדינה". -סעיף ו'  2עמ'  .8
 
יוחלף בנוסח כדלקמן: " פגיעה גופנית, מוול או מחלה הנגרמים לכל אדם תוך כדי  –סעיף י'  2עמ'  .9

 ועקב העסקתו אצל המבוטח"
 

  –סעיף יב'  2עמ'  .10
ים "סייג זה לא יחול באם צוין בדף הרשימה כי גבולות הכיסוי בסייפא התווספו המיל (א

 הטריטוריאליים הורחבו לחו"ל". 
 

 המילים "או בשליטתו או בהשגחתו של המבוטח" נמחקו. –סעיף יד'  2עמ'  .11
 

נמחק והתחלף בנוסח הבא: "זיהום של אויר ו/או של מים ו/או של קרקע, אלא  –סעיף טז'  – 3עמ'  .12
 וע תאונתי, פתאומי ובלתי צפוי"אם נגרמו ע"י אר

 
 פוליסה פי-עלו/או הניתנת לכיסוי  המכוסה נמחק והוחלף בנוסח הבא "חבות –סעיף יט'  3עמ'  .13

 ".משרה נושאי חבות לביטוח סטנדרטית
 

 נמחק.  –סעיף כב'  3עמ'  .14
 

ת המבטחת מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויוהסייג יבוטל,  –סעיף כט'  3עמ'  .15
 וחובות המבוטח על פי כל דין.

 
 

 פרק הרחבים
 

הפסקה המתחילה במילים "הכיסוי על פי הרחב כלשהוא וכו'" מבוטלת ומוחלפת במילים "הפוליסה 
 כוללת ההרחבים הבאים".

 
 למקרה ולתקופה₪  800,000עד לסך של  כלול –הרחב הוצאות הגנה בהליכים פליליים 

 ש"ל למקרה ולתקופה 500,000עד לסך של  כלול –הרחב אובדן מסמכים 
 למקרה ולתקופה₪  500,000עד לסך של  כלול –הרחב הוצאות דיבה 
 , כמפורט לעילכלול –הרחב תקופת גילוי 

 כמפורט לעיל כלול –הרחב אי יושר 
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 פרק תנאים כלליים
 

 המילים "כל" יימחקו.  –( 3ס"ק ב ) 1סעיף  4עמ'  .16
 

 הוחלפה במילים "תוך זמן סביר". המילה מיד" – 5סעיף  5עמ'  .17
 

 יימחק. – 6ס"ק ז  11סעיף  6עמ'  .18
 

מתחייב מוסכם כי המבטח " –ס"ק ג' יתווספו המילים לאחר "לשמור על שמו הטוב"   12סעיף  6עמ'  .19
לפעול בתיאום עם המבוטח ולנהל את התביעה כך שלא ייפגעו זכויותיו של המבוטח ותוך התחשבות 

שלא לפגוע בשמו  ניטין שלו ובשמירת הסודיות המתחייבת מעסקו וזאת בכדיבקשריו המסחריים, במו
 ".הטוב או לגרום לו נזק

 
 אישורי על לחתום מהמבטח דרש והמבוטח היה לעיל האמור אף על"–יתווסף ס"ק ו'  20סעיף  8עמ'  .20

 תבוטל ,ההתחייבות למקבל מראש הודעה לאחר רק הביטוח לבטל ישנה התחייבות בהם ביטוח
 ".אישור באותו המצוינת התקופה תום לאחר וליסה רקהפ

 
 דרישת פי על בביטול" בתימחק הסיפא "בהפחת סכומים אלה" ובמקומם ייכת –א'  20סעיף  8עמ'  .21

 ".היחסיים הביטוח-דמי את לעצמו המבטח ישאיר המבוטח
 

המוגשות נגד הסעיף נמחק והוחלף בנוסח הבא "הפוליסה מכסה תביעות  –)שיפוט(  23סעיף  8עמוד  .22
המבוטח בתחום הגבולות הטריטוריאליים המוגדרים ברשימה וזאת על פי הדין הקיים במקום הגשת 

פרשנות הפוליסה תהיה לפי דין ושיפוט  –התביעה, אולם במקרה של מחלוקת שבין המבוטח למבטח 
 ישראלי".

 
 –כמפורט להלן  24ה התווסף סעיף לפרק תנאי הפוליס .23

 
 של לשיפוי זכות כל למבטח תעבור ,זו פוליסה פי-על תביעה עקב שלוםת של מקרה בכל .24"

 כל אדם כלפי כזו זכות כל להפעיל שלא מתחייב המבטח אך ,אחר גוף או אדם כל כלפי המבוטח
לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור עובדיו,  ,מטעמו הפועל או המבוטח של בשירותו הנמצא

, וכן כלפי בעלי מניותיו של המבוטח, חברי דירקטוריון מנהליו, עובדים בחוזה, נושאי משרה
המבוטח וכן כלפי בני משפחותיהם של כל הנ"ל.  המבטח גם מתחייב שלא להפעיל כל זכות כזו 
כלפי כל אדם או גוף אשר קודם לקרות מקרה הביטוח התחייב המבוטח בכתב כלפיו כי ביטוחיו 

אולם הויתור לא יחול לטובת מי שגרם  ,יב לשפותויכללו ויתור על זכות תחלוף לטובתו או שהתחי
 .לנזק בכוונת זדון

זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפגע עקב כך שהמבוטח, לפני קרות מקרה 
הביטוח, ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או גוף כלשהו ו/או שהתחייב בכתב לשפותו, אשר 

 .עשויה הייתה להיות למבטח זכות תחלוף כלפי אותו אדם או גוף אלמלא אותו ויתור או התחייבות
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 תאונות אישיות ביטוחנספח הרחבות ל

 
 

 2015נוסח תאונות אישיות הפניקס   –נוסח הפוליסה 
 

במידה ותבקשו להכפיף הכיסוי הביטוחי לנוסח חברתכם, יהיה עליכם לבקש האמור 

 ה על מנת שהבקשה תיבחן.ולצרף הנוסח לבדיק שאלות ההבהרהבמועד הגשת 
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 כ ת ב    כ י ס ו י -צרופה ד' 

                                                  ****************** 

 

 

 

 

 

 אנו החתומים מטה ____________________  חברה ישראלית לביטוח בע"מ,

 

, עפ"י מפרט הביטוחים אריאלחברה העירונית למאשרים בזאת, כי ניתן כיסוי ביטוחי 

 המצ"ב.

 

 

למשך שנה, לגבי כל  1/01/20כתב הכיסוי מתייחס לתקופת ביטוח שתחילתה ביום 

 ביטוחים המפורטים במפרט ו/או בכל הודעה אחרת המצ"ב.

 

 

כתב הכיסוי ביחד עם התנאים הכלליים ותנאי הביטוח כמפורט במפרט המצ"ב, מהווים 

לא יפגע ו/או יוגבל במשך תקופת הביטוח, אם יוצאו  את הפוליסות המלאות ותוקפן

 מסמכי ביטוח אחרים.

 

 

 

 

 

 

 ולראיה  באנו  על  החתום

 

 

 

 

 

 ________________  חברה לביטוח בע"מ                           תאריך ____________
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 ניסיון תביעות –' הצרופה 

 


