עיריית כפר יונה
מכרז ביטוחי העירייה
מכרז פומבי מס' 06/2021

מאי 2021

מכרז פומבי מס'  - 06/2021לעריכת ביטוחי העירייה
.1

עיריית כפר יונה מכריזה בזאת על מכרז לביטוחי העירייה לשנת  2021-22החל מיום
 01/06/2021למשך שנה ,עד ליום  31.5.2022כולל .אופציית הארכה כמפורט בסעיף
 5לעיל.

.2

תנאי סף  -רשאים להשתתף במכרז:
חברות ביטוח מורשות בישראל
2.1
סוכני ביטוח ,אשר בידם רישיון לסוכן מורשה בענפי הביטוח הכלולים במכרז.
2.2
בעלי ניסיון קודם בביטוח שלא יפחת מ 5-שנים.
מחזור הכנסות בביטוח כללי לא יפחת מסך  ₪ 600,000בשנה לא כולל מע"מ.
2.3

.3

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי העירייה – מחלקת גבייה תמורת סך של 1,500
 ,₪שלא יוחזרו בימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בשעות  08:00עד  ,13:00ג' בשעות 18:30 – 16:00
בזימון תור מראש לפי התו הירוק בטלפון  ,0772756239רחוב הרצל 9ב ,כפר יונה.

.4

שאלות הבהרה ביחס לביטוחים הנדרשים ,היקפם ,או כל בירור אחר ניתן להפנות במייל
בקובץ  WORDעד לתאריך  13/05/2021בשעה  12:00ליועצי הביטוח חוסן ניהול
סיכונים ויועצים בע"מ ,טל' במשרד  04-8532854/7/8פקס  ,0722-765184מייל:
.hosen@015.net.il
שאלות ההבהרה יופנו במבנה כדלקמן:
מס"ד

המסמך או הנספח
מתייחסת ההבהרה

אליו עמוד  +פרק  +נוסח השאלה
סעיף רלבנטי

כמו כן ,יש לציין את פרטי איש הקשר מטעם המציע ,כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר
טלפון.
העירייה תוציא באופן מסודר לפי הצורך עד לתאריך  18/05/2021מענה לשאלות
שיישאלו או שינויים במכרז ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ותשגרם לכתובות המייל של
המציעים וכן תפרסם את שאלות ההבהרה והתשובות באתר העירייה .כל מסמך
שיפורסם על ידי העירייה נשוא המכרז יהווה חלק בלתי נפרד ממנו ויצורף להצעה כשהוא
חתום בחתימת מורשי החתימה ובחותמת המציע.
.5

את ההצעות ,במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס'  06/2021יש להפקיד,
במסירה אישית עד ליום א' ה 23/05/2021-לשעה  12.00בתיבת המכרזים של העירייה
הממוקמת בבניין העירייה ,רחוב שרת  ,4קומה ב' ,במשרדי מנכ"ל העירייה.
טרם הכנסת מעטפת המכרז לתיבת המכרזים יש להחתימה בחותמת נתקבל אצל עוזרת
המנכ"ל ,הגב' אסנת טל.

תקופת הביטוח
 5.1כל הפוליסות תוצאנה לתקופה של  12חודשים.
 5.2הזוכה במכרז הביטוחים מתחייב כי ,על פי בקשת העירייה בכתב ,יוארך מערך הביטוחים הכלול
במכרז ל 60-יום נוספים לאחר מועד תום תקופת הביטוח המצוין בסעיף  5.1לעיל או מועד תום
תקופת הבטוח בפוליסה שחודשה לתקופה נוספת בתנאי הביטוח הכלולים במכרז ובחישוב
פרמיה נוספת יחסית לתקופת ההארכה (פרו-רטה).
 5.3לעירייה שמורה הזכות לחדש את מערך הביטוח לארבע שנים נוספות (שנה אחת כל פעם)
בתנאים המוצעים ,ככל שיחס הפרמיות/תביעות ) (loss ratioהשנתי אינו עולה על .60%
אם לא תשתמש העירייה בזכותה זו ,היא תחזיר למבטחים את הנחת התקופה הארוכה בגין
שנה אחת ,במידה וניתנה כזאת.
אם יסרב המבטח לחדש את מערך הביטוח בתנאים ובמחירים של המכרז ,לא תהיה

העירייה

חייבת בהחזר ההנחה ,במידה וניתנה.
 5.4בכל מקרה ,לעירייה תהא הזכות לחדש ביטוחים מעת לעת ,ולתקופות כפי שתקבע העירייה,
ובתוקף עד  ,31/05/2026בחברה שתזכה בביצוע הביטוחים ,בהתאם לתנאים שיסוכמו בין
הצדדים לכל חידוש.

.6

אין להכניס כל שינוי ,בין בדרך של הוספה ,בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר,
במסמכי המכרז ,במידה ומציע ישנה ו/או יסתייג ו/או ימחק ו/או יוסיף על הוראות המכרז-
הצעתו תפסל ולא תוצג לדיון בפני ועדת המכרזים.

.7

על אף האמור בסעיף  ,6הסתייגויות מנוסחי המפרטים המצורפים אם קיימות ,תירשמנה
על ידי המציע באופן מפורט ולא כהסתייגויות כלליות .ההסתייגויות תיבדקנה לגופן ע"י
יועץ הביטוח של העירייה ולא יפסלו את ההצעה על הסף.

.8

דרך ההוכחה של תנאי הסף תהיה באמצעות הצגת המסמכים הבאים:
רישיון סוכן ביטוח בר תוקף בביטוח כללי.
8.1
אישור חתום ע"י רו"ח על היקף מחזור הכנסות בביטוח כללי שלא יפחת מסך של
8.2
( ₪ 600,000לא כולל מע"מ) בשנה האחרונה (.)2020
הצעה למכרז ,גם אם תוגש על ידי סוכן ביטוח תחתם ע"י חברת ביטוח בשמה
8.3
תוגש ההצעה.

.9

על הסוכן המציע לצרף אישור עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות).

.10

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

.11

להצעה תצורף ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך של  ₪ 50,000שתעמוד בתוקפה עד
ליום  .31/08/2021העירייה תוכל לממש את הערבות ללא הודעה מראש למציע ,אם
המציע לא יעמוד בתנאי ההצעה במלואם וכן רשאית לבקש להאריכה עד לסיום הליכי
המכרז.
צירוף הערבות הבנקאית מהווה תנאי יסודי למכרז .נוסח הערבות מצורף למכרז.

.12

כמו כן ,יצורף להצעה טופס ניגוד עניינים המצורף למכרז.

.13

סוכן רשאי להגיש הצעה אחת בשם מבטח אחד .במידה ותהיה חריגה מכך ,תפסלנה
הצעותיו של המציע.

.14

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

.15

לעירייה הרשות לפסול כל הצעה שאינה עונה על דרישות המפרט וכן לפצל הביטוחים
בין המציעים השונים ו/או לגרוע ביטוחים ו/או להוסיף ביטוחים הכל עפ"י העניין וצורכי
העירייה.
במקרה כזה יחולו התעריפים ,המיונים והתנאים הכלליים לביטוחים הנוספים.

.16

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

.17

לעירייה תהיה הרשות לפנות למציע הזוכה עפ"י אמות המידה ,כמפורט בסעיפים דלעיל
ולבקש פירוטים ,הבהרות ושינויים ,וכן לנהל מו"מ כספי עם המציע הזוכה.

.18

לעירייה תהיה הרשות להחליט על שינוי הזוכה ,אם הבהרות המציע הזוכה לא יעמדו
בדרישות העירייה.

.19

מבלי לגרוע מזכות הקיימת לה מכח כל דין ו/או הסכם ומבלי לגרוע מזכותה להפסקת
ההתקשרות עם המשתתף הזוכה ,תהא רשאית העירייה להפסיק את ההתקשרות ,לבטל
את הפוליסות ,ולבצע את יתרת השירותים באמצעות גורם אחר ,לרבות המחאת ההסכם
לאותו גורם או לא לבצעם כלל וזאת במקרים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.

ה.

מונה למבטח ו/או לסוכן הביטוח כונס נכסים מכח כל דין ,ו/או מונה נאמן בהקפאת
הליכים ו/או המשתתף הזוכה הוכרז כפושט רגל או ניתן לגביו צו פירוק.
נגד המבטח ו/או סוכן הביטוח נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום,
או הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
המבטח ו/או סוכן הביטוח ו/או מי מטעמם נתפס או נחשד בגניבה ,בלקיחת
שוחד ,או בכל מעשה מרמה.
הוכח לעירייה ,כי המבטח ו/או סוכן הביטוח אינו מסוגל לעמוד בדרישות המכרז
מסיבה כספית או טכנית או מכל סיבה אחרת.
מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההתקשרות בבחינת
רשימה סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות הרשות לבטל את הפוליסות
מכח כל עילה שבדין.
עוד מובהר כי אין בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית
הרשות מכח כל דין או הסכם ,לרבות הסעדים והתרופות המוקנים לה כנגד
הפרות יסודיות של ההסכם.
לביטול הפוליסות ע"י המשתתף הזוכה לא יהיה תוקף ,אלא בשל ניסיון הונאה
של העירייה או מחמת אי תשלום הפרמיה .לעניין זה ,מיצוי סכומי ביטוח וגבולות
אחריות לא יחשב "ביטול".

.20

המציע מתבקש לפרט הצעתו לתקופת התקשרות של  5שנים באופן שהביטוחים יוארכו
מדי שנה מחדש.

.21

על המציע לבקר במשרדי המבוטחים ככל שיידרש ולטפל בנושאים השוטפים.

.22

במידה והזוכה במכרז הנה חברת ביטוח ,ימונה סוכן ו/או עובד החברה ,שיבצע האמור
בסעיף  20דלעיל.

עיריית כפר יונה
תקופת ביטוח 31/05/2022 – 01/06/2021

תנאים כלליים
שם המבוטח בכל הפוליסות העסקיות (אלא אם פורט אחרת).

.1

עיריית כפר יונה ו/או החברה הכלכלית כפר יונה ו/או עמותות בחסות הרשות המקומית
ו/או בית הקשיש ו/או מועצה דתית ו/או בריכת שחייה ו/או מפעילי חוגים ו/או מדינת
ישראל ו/או משכ"ל (מרכז שיפור למידה) ו/או מתנ"ס ו/או כל גוף וזיקתו ו/או חברות
עירוניות ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות של העירייה ו/או כל גוף הפועל בשמה ו/או
עבורה שלעירייה יש שליטה בהם ו/או שהעירייה משתתפת בתקציבו בשיעור של לפחות
 25%ו/או עמותות אשר מחצית או יותר מחברי ועד העמותה מתמנים ע"י העירייה ובהם
יו"ר העמותה ו/או גזבר העמותה ו/או עמותות אשר מחצית או יותר מתקציב העמותה
ממומן ע"י העירייה ו/או גופים משפטיים שלעירייה יש חובה לבטחם ו/או מפעילי חוגים
ו/או עובדים של הנ"ל ו/או גננות עובדות משרד החינוך בגין חבותן כלפי ילדים שאינם
"ברי רישום" ו/או מתנדבים ו/או הג"א ומל"ח ופס"ח במידה בה חייבת הרשות עפ"י כל
דין לבטחם ו/או את ציודם ו/או חברות בת.
הרשות הינה המבוטח הראשי והמוטב ורשאית לשנות מבוטח או מוטב או להסב ביטוח,
וזאת ללא תשלום נוסף בכפוף לתאום מראש עם המבטח.
הרשות רשאית להוסיף מבוטחים ו/או להוציא מכלל ביטוח מבוטחים הנכללים בהגדרות
המבוטח דלעיל ,בהודעה בכתב שתימסר למבטח.

.2

שם המבוטח הראשי  :עיריית כפר יונה
מו"מ כי זכויותיו של המבוטח הראשי קודמות לכל מבוטח אחר.

.3

מינוי שמאים לטיפול בנזקים עצמיים ייעשה בתאום עם המבוטח ומתוך רשימה
מוסכמת .השמאי ימציא למבוטח העתק מכל דו"ח ו/או מסמך אשר יישלח למבטח.

.4

המבטחים מצהירים ,כי לפני כריתת חוזה הביטוח בדקו את כל הנתונים הרלוונטיים
להתחייבויות שקיבלו על עצמם והם מוותרים על כל טענה שיכולה להיות להם בקשר
לכך.

.5

המבטח מוותר ללא הדדיות על זכות השיבוב/התחלוף/התביעה ,למעט כלפי מי שפעל
מתוך כוונת זדון המוענקת לו במפורש או מכללא בעקבות תשלום פיצוי ו/או שיפוי שישולם
למבוטח –
נגד- :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

עובדי ויועצי המבוטח ,נציגים ונבחרי ציבור של הרשות.
חברות בנות ,שלובות ו/או עמותות קשורות למבוטח ו/או תאגידים
עירוניים.
בעלים ומשכירים של רכוש המוחזק על ידי המבוטח בשכירות ו/או כבר
רשות ו/או כזכיין.
גופים הנמצאים עם המבוטח בתנאי מסחר ואשר לפי תנאי ההתקשרות
המקובלים במקצועם ,אין כלפיהם זכות שיבוב.
גופים אשר המבוטח ויתר ,טרם קרות מקרה הביטוח ,על זכותו לתבוע
מהם פיצוי או נתן להם פטור בכתב או בעל פה במפורש או מכללא ו/או
התחייב לפצותם.

.6

אי קיום תנאי כלשהו ,לרבות עפ"י דין ,בתום לב ו/או הפרת תנאי הפוליסה ע"י אחד
המבוטחים בפוליסות ,לא יפגע בזכויותיהם של המבוטחים האחרים לקבלת שיפוי ובתנאי
שהמבוטחים האחרים לא ידעו על אי קיום תנאי הפוליסה.

.7

דרישות מיגון של המבטחים לפוליסות השונות יינתנו רק לאחר קבלת הסכמה
מפורשת של המבוטחים אך בשום מקרה לא ישמשו כתנאי לקיום חבות המבטחים
בעת מקרה ביטוח.

.8

המבטחים מצהירים ,כי התנאים מופיעים בפוליסות באו להרחיב ולשפר את מצבו של
המבוטח ובמקום שבו הוראות החוק ישפרו את מצבו של המבוטח יהיה רשאי המבוטח
לאמץ את הוראות החוק ביחס לעניין שבמחלוקת.

.9

תגמולי ביטוח בגין נזק עצמי ישולמו לנציג המבוטח הראשי ו/או מי שימונה מטעמו.

.10

המבטח יעמיד לעובדי המבוטח הגנה משפטית מלאה בגין תביעות פליליות ו/או חקירה
פלילית המוגשות נגדם בקשר עם אירועים המהווים בסיס לתביעות אזרחיות כנגד
המבוטח והמכוסה בפוליסות החבויות של המבוטחים (פוליסת צד-שלישי ומעבידים),
זאת על בסיס נזק ראשון ועד לסך  $ 50,000ו $ 100,000-בגין מוות ובלבד שלא יחול
אם מקרה הביטוח נגרם בכוונת זדון.
מוסכם כי הכיסוי על פי סעיף זה הינו בנוסף לאמור בכל אחת מן הפוליסות אם נכללה
בהן הוראה בקשר לכך.

.11

זכויות המבטח לניצולת
מוסכם ,כי ניצול זכויותיו של המבטח לניצולת כתוצאה ממקרה ביטוח ,לא יפגע בניהול
עסקיו של המבוטח או במוניטין שלו.

.12

תחולת החוק
על מפרט הביטוחים הרצ"ב חל חוק חוזה הביטוח תשמ"א –  1981ככל שיתחייב עפ"י
הנסיבות והעניין ,אלא אם הותנה אחרת לטובת המבוטחים למעט ,עניין הארכת הביטוח
ומועד תחולת ביטוח חסר.

.13

ביטול הפוליסות ע"י המבטחים
בניגוד לאמור בפוליסות הביטוח ,ביטול פוליסות הביטוח ע"י המבטחים ייכנס לתוקף
רק לאחר  60יום לאחר שהמבטח הודיע על כך למבוטח.

.14

מו"מ כי בתביעות עד  $ 1,000מעבר לתשלום ההשתתפות העצמית המוסכמת ,תסתפק
החברה בהצהרת המבוטחים בדבר נסיבות האירוע וגובה הנזק בקבלות קניה ו/או
חשבונות תיקון.
מו"מ כי אם המבטח יחליט לתת הגנה משפטית מבלי לפגוע בזכויות ויקבע ע"י גורם
מוסמך ,כי אין המקרה מכוסה עפ"י הפוליסה ,מתחייב המבוטח להחזיר למבטח את
ההוצאות שנשא בהן באותם מקרים שהוסכמו מראש.

.15

בכל מקום שבו מנוסח המפרט ו/או הפוליסה ברבים או ביחיד תחייב הפרשנות
המשתמעת עפ"י נסיבות העניין.

.16

המבטחים לא יפעילו נגד המבוטחים כל תנאי ולא יעלו כל טענה בדבר אי חלות הפוליסה
בשל אי נקיטת צעדים ו/או קיום רמת זהירות ו/או ציות לתקנות ו/או חוקים ו/או בחירת
עובדים ו/או תקינות ציוד ומתקנים.
הרחבת כלי נשק – זכותו של המבוטח לשיפוי לא תושפע אם למחזיק בנשק באישור
המבוטח לא היה בזמן האירוע רישיון בר תוקף לנשיאת נשק והמבוטח לא ידעה על כך.
מו"מ כי הביטוחים אצל המבטחים הנם פוליסות שהביטוח לגביהן הנו ראשוני ,המזכה
את המבוטחים במלוא השיפוי ולמבטחים תשמר זכות השיבוב ו/או דרישות ההשתתפות

רק אם דרישה כזאת אינה סותרת כל מחוייבות של המבוטחים ו/או גופיהם הנכללים
בהגדרת שם המבוטח.
.17

הצעתו של המציע תהיה בתוקף עד  30יום מכניסת הביטוח לתוקף או הודעה של יועצי
הביטוח ,המוקדמת משניהם.

.18

עפ"י דרישה מפורשת של המבוטחים ,ישקול המבטח להאריך את תוקף הביטוחים ל60-
יום נוספים בתנאים של השנה שנסתיימה.

.19

תשלום פרמיות הביטוח יבוצע עפ"י ההסדרים המוסכמים בין המבטח למבוטח .המבטח
יזכה את המבוטח בתשלומי פרמיות עפ"י הפוליסה שמבוטח יורה למבטח בכתב
והמבטח לא יהא רשאי לזקוף פרמיות ביטוח ,חלקן או מקצתן לפוליסות שהמבוטח לא
הורה לו על כך בצורה מפורשת.

.21

בכל מקרה של ביטול הביטוח ע"י המבוטח – חישוב הפרמיה יעשה באופן יחסי.

. 22

מו"מ כי במקרה של ביטול פוליסות ע"י המבטחים מכל סיבה שהיא ,יהיה חישוב דמי
הביטוח המוחזרים עפ"י חישוב יחסי (פרו-רטה).

.23

בכל מקרה ביטוח אשר לפיו חלה על המבוטח יותר מהשתתפות עצמית אחת ,אם
בפוליסות רכוש שונות ,אצל אותו מבטח או באותה פוליסה בסוגי כיסוי שונים ,תחול על
המבוטח השתתפות עצמית אחת הגבוהה מביניהן.
לצורך חישוב ההשתתפות העצמית המבוטח יהיה רשאי לוותר על תביעה בגין סוג נזק
מסוים שהנזק בגינו נמוך מההשתתפות העצמית ו/או על פי שיקול דעתו.
כמו כן ההשתתפות העצמית החלה על המבוטח בכל אחד מפרקי המכרז תחול גם על
הוצאות משפטיות ו/או הוצאות משפט בהליכים פליליים או מנהליים וכן לגבי הוצאות
שהוצאו עקב הגשת התביעה.

.24

מו"מ כי בכל מקום שבו תהיה סתירה בין המפרט המוסכם לבין פוליסות הביטוח
והרשימה שהוצאו ע"י המבטח יחול נוסחו של המפרט המוסכם.

.25

מו"מ כי כל שטח הרשות ייחשב כאתר אחד לעניין ההגדרה בפוליסת אש-רכוש של אתר
בכיסוי רעש וטבע.

.26

חתימת המבטחים על האישור המצ"ב ,תהווה אישור להסכמתם לכל תנאי הפוליסה
המצויינים במפרט ,אלא אם ,צרפו להצעתם הסתייגויות מפורטות מסעיף זה או אחר
במפרט מוסכם.

.27

אישור קיום ביטוחים – מובהר ,כי אם יתבקש המבטח לאשר את קיום הביטוח בנוסח
שיוצא לו ,יהא רשאי לתקן את הנוסח לפי שיקול דעתו ,אם סבר שהנוסח אינו תואם את
גידרי הביטוח על פי פוליסה זו ולא יחוייב בשל כך.

.2 8

ביטוח עודף:
במידה שיתברר שסכום הביטוח של אחד או יותר מהסעיפים המבוטחים מסעיפי הרכוש
המבוטח לפי הפוליסה נמצא בביטוח יתר ,יוכל המבוטח להעביר את עודף סכום הביטוח
לסעיף אחר באם יימצא בביטוח חסר ,ובלבד שסכום ההעברה לא יעלה על  25%מהסעיף
שנתון בביטוח חסר ,ובמידה והמיון לסעיף שבביטוח חסר יהיה גבוה מהמיון לסעיף
שבביטוח עודף ,ישלם המבוטח פרמיה נוספת בהתאם.

.29

ביטוח במטבע חוץ:
"דולר" משמעו דולר של ארה"ב.
פוליסות בדולרים  -ככל שסכומי הביטוח בפוליסות נקובים בדולרים הרי דמי הביטוח עבור
פוליסות אלו וכן הערכת נזקים ,חישובים לקביעת שיפוי וסילוק תביעות על פיה

ייעשו בשקלים.
לצורך האמור לעיל יהיה שער הבסיס  ₪ 4לדולר ארה"ב.
.30

מסמכי המכרז רכוש העירייה -
מסמכי המכרז הינם רכושה של העירייה וקניינה הבלעדי ,והם נמסרים למציעים
א.
למטרת הגשת הצעות לעירייה כאמור במכרז זה ולא לשום מטרה אחרת.
מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת
ב.
הצעתו.

.31

כפיפות ודיווח
הזוכה יהא כפוף לעניין שירותי הביטוח ותביעות נשוא הביטוחים לגזבר העירייה או מי
מטעמו (להלן" :המנהל") .הזוכה ידווח למנהל על כל בעיה הכרוכה במתן השירותים
ויתאם עמו ניהול תביעות ושמאות מראש ובכפוף להנחיותיו.
כמו כן ,יספק הזוכה תשובות והסברים בנוגע למתן השירותים ,כפי שיידרש על ידי
המנהל.

.32

מוסכם כי ידוע למבטח כי המבוטח קשור במערכת הסכמים ונהלים לקבלת שירותים
ורכישת מוצרים ,ומוסכם כי סילוק תביעות יעשה על בסיס המערכת הנ"ל.
למען הסר ספק ,הרשות לא תהא חייבת לקומם בפועל את הנזק כתנאי לקבלת הפיצוי.

.33

אם לא צויין אחרת ,נוסח הפוליסות במפרט זה תהיינה על בסיס ביט ,אלא אם ,צויין
אחרת במפרט.

.34

סעיפי "רשלנות רבתי" ו/או "רשלנות חמורה" בכל הפוליסות יבוטלו.

טופס הגשת הצעות
***************

עיריית כפר יונה
תקופת ביטוח מ – 01/06/2021-לשנה
סוג הביטוח  ........................................מיון פרמיה נטו דמים פרמיה ברוטו
אש רכוש

צד – שלישי

אח' מעבידים

אח' מקצועית

כספים בכספת ובהעברה

סייבר

סה"כ

חתימה ___________________

תאריך _______________

כתב כיסוי
*****************

אנו החתומים מטה ____________________ חברה לביטוח בע"מ,
מאשרים בזאת ,כי ניתן כיסוי ביטוחי לעיריית כפר יונה עפ"י מפרט הביטוחים המצ"ב.
כתב הכיסוי מתייחס לתקופת ביטוח שתחילתה ביום  01/06/2021למשך שנה לגבי כל ביטוחים
המפורטים במפרט ו/או בכל הודעה אחרת המצ"ב.
כתב הכיסוי ביחד עם התנאים הכלליים ותנאי הביטוח כמפורט במפרט המצ"ב ,מהווים את
הפוליסות המלאות ותוקפן לא יפגע ו/או יוגבל במשך תקופת הביטוח ,אם יוצאו מסמכי ביטוח
אחרים.
ולראיה באנו על החתום

________________ חברה לביטוח בע"מ

תאריך ____________

מפרט לביטוח אש מורחב
ביט 2016
שם המבוטח

:

כמפורט בתנאים הכלליים.

תקופת ביטוח

:

 - 01/06/2021לשנה

מהות הביטוח

:

נכסי דניידא ונכסי דלא ניידא מכל סוג ותאור המשמשים לכל מטרה
הקשורה לעיסוקם של המבוטחים ,כולל שערים וגדרות ולרבות ציוד
לסוגיו לרבות ,מבנים יבילים המשמשים את המבוטחים כרשות מקומית
לרבות ,רכוש הג"א ומל"ח בהימצאו בכל מקום בשטחי מדינת ישראל
והשטחים בשליטת צה"ל.
לרבות רכוש עמותות ,עמותות נתמכות ע"י הרשות המקומית כולל ציוד
ספורט בחדרי כושר ,בריכות שחיה וכל רכוש אחר באחריות הרשות
המקומית ,תשתיות מוניציפליות למעט רכוש שהועבר למעיינות השרון
מכוח חוק תאגידי מים.

סכום ביטוח

:

תכולה וציוד בהימצאם במבנים
 12מיליון ₪
או בסמוך להם
מבנים מכל סוג ותיאור כולל ,בין השאר,
 210מיליון ₪
שערים וגדרות (נכסי דלא ניידא)

כולל נזקי טבע ורעידת אדמה
השתת' עצמית :

₪ 50,000

הרחבות על בסיס נזק ראשון למקרה ותקופה
מעבר לסכומי הביטוח
.1

פריצה

₪ 1,000,000

.2

שמשות

₪ 50,000

.3

גניבה ממשרדי המבוטחים
(שאינה פריצה)

₪ 100,000

.4

כל הסיכונים

₪ 500,000

.5

ביטול סעיף חשמל
(לוחות חשמל) ושנאים

₪ 1,500,000

.6

רכוש מחוץ לחצרים

₪ 250,000

.7

הוצאות אדריכלים

 20%מהנזק
מקס' ₪ 1,000,000

.8

התמוטטות של מבנים שלא עקב
הסיכונים האחרים בפוליסה

₪ 8,000,000

.9

רכוש תחת כיפת השמים
נזק לרכוש שאין מטבעו
להימצא תחת כיפת השמים
(סעיף ד' בהרחבות)
ובעת האירוע היה תחת
כיפת השמיים באופן זמני.

₪ 200,000

.10

גז קירור

₪ 200,000

.11

פינוי הריסות

 20%מהנזק מקסימים ₪ 1,000,000

.12

תשתיות

₪ 10,000,000

.13

הוצאות שחזור מסמכים ,תוכנה ומידע

₪ 500,000

.14

הוצאות הכנת תביעה

₪ 600,000

.15

חפצי עובדים ,מתנדבים ואורחים (עד  ₪ 3,000לאדם) ₪ 200,000

.16

עצים וצמחי נוי

₪ 400,000

.17

שיפורים עפ"י דרישת רשויות – עד  10%מהנזק

₪ 700,000

.18

כלי רכב של העירייה המבוטחים בביטוח צד שלישי
בלבד ו/או אינם מבוטחים בביטוח מקיף החונים בחניוני
 ₪ 100,000לרכב
העירייה ,למעט סיכוני פריצה ושוד
₪ 1,000,000

.19

כלי נגינה ,מערכות קול ושמע ,ציוד צילום והסרטה -
לרבות כיסוי כל הסיכונים
הכיסוי חל גם בעת העברה כולל פריצה מרכב אף אם הרכב
נשאר ללא השגחה .לגבי כיסוי פריצה מחוץ לחצרי המבוטח –
הכיסוי מוגבל לסך  ₪ 80,000למקרה ו₪ 150,000 -
לתקופת ביטוח שנתית

.19

אובדן דמי שכירות ו/או דמי ניהול מנכסים מניבים
המושכרים ע"י המבוטח

₪ 1,000,000

.20

הוצאות נדרשות בגין שיפורי מבנה ו/או ציוד עקב
נזק בר כיסוי –  20%מהנזק ועד לסך של

₪ 1,000,000

סעיף  12.5רשלנות רבתי – מ ב ו ט ל

הרחבות א ש
הרחבות נוספות
א.

אם נרכש ביטוח רעידת אדמה וטבע ,ייחשב כל שטח הרשות כאתר אחד לצורך קביעת
ההשתתפות העצמית .ההשתתפות העצמית לרעידת אדמה תהיה  10%מסכום הביטוח
לאתר ,מינימום ______  ₪מקסימום _________.₪

ב.

במקרה בו ייגרם נזק למספר אתרים באותו אירוע ,תיגבה השתתפות עצמית של 10%
מסכום הביטוח לכל אתר ,כאשר המקסימום יהיה ________.₪

סייגים לחבות המבטח
סעיף " 1.2.5רכוש שאינו כלול ביטוח" – יימחקו המילים" :צמחיה ובעלי חיים".
סעיף  4.2לסייגים לחבות המבטח ("סעיף חשמל")-:
לאחר המילים "כולל ברק" ,יתווסף ויירשם(" :למעט פגיעה ישירה של ברק)".
סיכונים נוספים מבוטחים
סעיף  3.1להרחבות ("פריצה ושוד")-:
.1

לאחר המילים "רכוש שמטבעו להימצא בחצר ,סככה או מחסן פתוח" ,יתווסף ויירשם:
"או רכוש שהושאר בחצר ,סככה או מחסן פתוח באופן מקרי".

.2

מו"מ כי בניגוד לאמור בפוליסה סעיף זה כפוף לקימום אוטומטי.

לסעיף  – 3.21השבת סכום הביטוח לקדמותו:
א.

יבוטלו המילים" :תמורת דמי ביטוח"

לסעיף  ,2יירשם :חריג זה מבוטל לגבי סיכון פריצה סעיף ח' בפרק סיכונים
ב.
נוספים מבוטחים.
סעיף ביטוח חסר – במקום  90%יירשם 80% ,ויוספו המילים :מו"מ ולמען
ג.
הסר ספק ,ביטוח חסר יופעל לגבי כל סכום הביטוח הכללי.
גניבה שלא תוך כדי ביצוע פריצה ו/או שוד
מוצהר ומוסכם בזה ,כי הפוליסה מורחבת לכסות גניבת רכוש מתוך משרדי המבוטח
על ידי אדם שנכנס לחצרים המבוטחים בין באופן חוקי ובין באופן לא חוקי ,עד לסך
של  $ 25,000לאירוע על בסיס נזק ראשון למעט-:
א.
ב.

כספים מכל סוג ,ניירות ערך ותכשיטים.
גניבה על ידי עובד מעובדי המבוטח ו/או בשיתוף עם עובד כזה.

השתתפות עצמית  $ 1,000או כמצויין ברשימה ,הגבוה מבין השניים.

נכסים בשכירות

א.

במקרה בו המבוטח התחייב לערוך את הביטוח בגין הנכס השכור,
מוסכם כי שם המבוטח יורחב לכלול את המשכיר ו/או כל מי שהמבוטח
התחייב להכלילו בשם המבוטח לעניין הנכס השכור .כן ,מוסכם כי
הביטוח על פי פוליסה זו יהיה קודם לכל ביטוח אחר שנערך (אם נערך)
על ידי המשכיר בגין אותו הנכס השכור.
למען הסר ספק ,מובהר כי כל ההרחבות לפוליסה שעניינן בנכסים
שכורים ו/או בחבות המבוטח כשוכר יחולו על הרחבה זו.

ב.

מוסכם כי הביטוח בגין נכסים מושכרים בגינם התחייב השוכר לערוך
ביטוח והנכללים בביטוח על פי פוליסה זו ,ייחשב ככיסוי עודף החל מעבר
לביטוח שנערך על ידי השוכר ובלבד שנכלל בסכום הביטוח על פי פוליסה
זאת וכן ,שבפוליסת השוכר נכתב ,כי הביטוח שנערך על ידו הינו ראשוני
לכל ביטוח אחר .במקרה כזה והמבטח מוותר על כל דרישה ו/או טענה
בדבר שיתוף בביטוח הנערך על ידי השוכר.

הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי החלה על המבוטח
ג.
על פי תנאי הפוליסה או על פי דין על ידי מי מהמבוטחים ,לא
תשחרר את המבטח מאחריות לשפות את יתר המבוטחים בגין מקרה
הביטוח או הוצאות שייגרמו להם עקב מקרה הביטוח.
למען הסר ספק ,מובהר כי האמור בסעיף זה לא בא להתנות על
הוראות סעיפים  17 ,15 ,7 ,6ו 18-לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א-
."1981
.12

תחולת החוק
המבטח מצהיר כי התנאים בפרק ההרחבות באו להרחיב ולשפר את תנאי הפוליסה ולא
לגרוע מהם ,וכל סתירה בין החוק ו/או הפוליסה לבין פרק ההרחבות תפורש לטובת
המבוטח .יחד עם זאת ,ובכל מקרה בו הוראות החוק יקנו עדיפות למבוטח על פני
האמור בפוליסה ,יהיה המבוטח רשאי לאמץ הוראות חוק אלו ביחס לאותו מקרה".

תנאי הפוליסה
.1

סעיף  1לתנאי הפוליסה ("תחולת החוק)
הוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א  1981-תחולנה על כל הקשור לפוליסה זו ,ככל
שיתחייב על פי העניין ,אלא אם הותנה אחרת בפוליסה זו.

.2

סעיף  13.2לתנאי הפוליסה ("תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים")
יימחקו סעיפים  13.2.1-13.2.4ובמקומם יירשם:
דמי הביטוח ישולמו ע"י המבוטח במועדים ובשיעורים שהוסכמו בין המבוטח לבין
המבטח.

.3

"זכות המבטח לניצולת"

א.
ב.
ג.
.4

מוסכם ומובהר בזאת כי זכויותיו של המבטח ביחס לניצולת לא תפגע בניהול
עסקיו של המבוטח או בהתחייבויותיו.
לצורך חישוב ביטוח חסר לא יילקח בחשבון שווי הניצולת.
במקרה של ביטוח חסר ,שוויה של הניצולת יחולק באופן יחסי בין המבוטח
למבטח.

סעיף  13.3לתנאי הפוליסה ("תחלוף") – יוחלף בנוסח הבא-:
המבטח מוותר בזאת על זכות התחלוף כלפי-:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

בעלי המבוטח ,מנהליו ,בעלי מניותיו ,עובדיו ו/או כל אדם בשירותו של המבוטח
ו/או בני משפחותיהם של כל הנ"ל;
חברת אם ,חברות בנות ,חברות שלובות וקשורות למבוטח ו/או לעמותות ו/או
לאגודות ו/או חברות הקשורות למבוטח;
כל מי שהמבוטח לא היה מגיש תביעה נגדו מחמת קשרי עסקים לרבות ,ומבלי
לגרוע מכלליות האמור ,לקוחות המבוטח;
בעלים של רכוש המוחזק ע"י המבוטח בשכירות או כבר רשות.
אנשים או גופים השוכרים רכוש מהמבוטח או ברי רשות ברכוש של המבוטח.
כל מי שהמבוטח ויתר בכתב על זכות התביעה כלפיו או התחייב בכתב לשפותו
או לכלול בפוליסה זו ויתור על זכות התחלוף כלפיו ,בטרם אירע מקרה הביטוח.

הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח מתוך כוונת זדון.
.5

לפרק "תנאים כלליים לפוליסה" (סעיף  – )13יתווסף הסעיף הבא-:
מוסכם כי הביטוח על פי פוליסה זו ייחשב כקודם לכל ביטוח אחר שלגביו התחייב
המבוטח בכתב ,לפני קרות מקרה הביטוח ,כי הביטוח הנערך על ידו יהיה ראשוני,
והמבטח מוותר בזאת על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף בביטוח האחר".

* * * * *

מפרט לפוליסת צד – שלישי
נוסח ביט 2016
שם המבוטח

:

כמפורט בתנאים הכלליים.

תקופת ביטוח

:

 - 1/06/21לשנה

עיסוק

:

גבול אחריות

:

השתתפות עצמית :

רשות מקומית – כמפורט בתנאים הכלליים
כולל פעילות תרבותית ,חוגים ,פעילות קייטנות ,בריכות שחייה והדרכת
שחייה ,חדר כושר ,מטווח ,צעדות ,אירועים ומופעים המאורגנים ע"י
המבוטח ו/או עבורו וכל פעילות רווחה לתושבי הרשות ,לרבות פעילות
התנדבותית של תושבי העירייה ולרבות מערך אכיפה ופיקוח עירוני כללי
ושיטור עירוני בשיתוף משטרת ישראל (חלק מהמערך כולל מפקחים
מסייעים נושאי נשק עובדי העירייה).
₪ 8. M

למקרה ותקופה

₪ 50,000

כללי:
.1

מו"מ כי הפוליסה תכסה חבות המבוטחים הנובעת מפעילותם של מתנדבים והם ייחשבו
כצד -שלישי עפ"י הפוליסה .כמו כן הפוליסה מורחבת לכסות את אחריות המתנדבים בגין
מעשה או מחדל שנעשו בביצוע פעילות ההתנדבות.

.2

הפוליסה תורחב לכסות את חבות מפעילי החוגים אשר נערכים במתקני המועצה
המיועדים לפעילות בקהילה ולרווחת האוכלוסיה המקומית.

.3

למען הסר ספק ,חריג אחריות מוצר (חריג  )3.3.1לא יחול על פעילות של תיקון ,התקנה,
הרכבה ואספקה של פריטי ציוד.
סעיף ( 3.3.2אחריות מקצועית) ב"סייגים" של הפוליסה  -אינו חל בגין פגיעה
גופנית/נפשית הנובעת מעיסוקו של המבוטח.
כמו כן ,למען הסר ספק ,חריג אחריות מקצועית לא יחול על נזקי גוף ,שנגרמו כתוצאה
מניהול ופיקוח שאינם ניהול ופיקוח הנדסי.

.4

גבול האחריות עפ"י סעיף  8.4ב"הרחבות" (פגיעה אישית) הינו  ₪ 500,000במקום
.₪ 200,000

.5

למען הסר ספק ,הביטוח מכסה תביעות שיבוב המוגשות ע"י המוסד לביטוח לאומי.

.6

למען הסר ספק  ,ציוד מכני הנדסי אשר אינו חייב ב"ביטוח חובה" עפ"י חוק הפלת"ד לא
ייחשב כ"כלי רכב" .כיסוי זה מוגבל לסך של  ₪ 2,000,000למקרה ולתקופת ביטוח
שנתית הנכלל בגבול האחריות הכללי.

.7

בגין פעילות המבוצעת במימון או עבור מדינת ישראל /משרדי הממשלה השונים –
הפוליסה מורחבת לכסות את מדינת ישראל /משרדי הממשלה השונים וחברות
ממשלתיות ,בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי המבוטח.

הרחבות לפוליסת צד  -שלישי
.1

הגדרות –
.1.2

לפרק ההגדרות – תתווסף הגדרת "מבוטח" ,כדלקמן-:
""מבוטח" :כנקוב בדף הרשימה לרבות עובדי המבוטח ,מנהלי המבוטח ,בעלי
מניות של המבוטח ולרבות חברות בנות ו/או שלובות ו/או קשורות ו/או חברות
שלמבוטח יש בהן שליטה ו/או זיקה וכל אדם או גוף שהמבוטח התחייב בכתב
לכלול אותו בשם המבוטח.
שם המבוטח כולל גם דירקטורים וכל אדם אחר המועסק על ידי המבוטח ו/או
הפועל מטעמו ,בעת היותו שלוחו של המבוטח ,בכל הקשור בעיסוקו של
המבוטח.
מוסכם כי הפוליסה מכסה את חבותם האישית של אלה ,להוציא חבות המבוטחת
או הניתנת לביטוח על פי פוליסה לביטוח חבות נושאי משרה.
ואולם ,מובהר כי זכויות המבוטח הראשי בפוליסה קודמות לזכויות המבוטחים
האחרים".

.2

הפוליסה מורחבת לכסות את חבותו של כל תלמיד כנגד תלמיד אחר ו/או חבות התלמיד
כלפי צד-שלישי וזאת בגין אירוע הקשור לפעילות המוסד החינוכי שבאחריות המבוטח
ו/או לצד שלישי בקשר עם אירוע הקשור לפעילות מוסד חינוכי שבאחריות המבוטח.

.3

הרחבות –

.

.3.1

סעיף  4.4להרחבות-:
בהמשך לסעיף יתווסף ויירשם" :אלא אם הורחב שם המבוטח כדי לחול גם על
קבלנים ו/או קבלני משנה".

3.2

סעיף  4.5להרחבות – בהמשך הסעיף יופיעו המילים" :תנאי זה לא יחול אם
המבוטח התחייב לכך".

.3.3

סעיף 4.6להרחבות – יוחלף בנוסח הבא-:
"מובהר כי פעילות המבוטח כוללת ארגון ו/או מימון (מלא או חלקי) של פעילויות
ו/או אירועים תרבותיים ,חברתיים ,ספורטיביים או אחרים ,בשעות העבודה או
מחוץ להן ,בארץ או בחו"ל .מוסכם בזאת כי כל המשתתפים בפעילויות ו/או
באירועים כאמור ייחשבו כצדדים שלישיים לצורך פוליסה זו לרבות עובדי
המבוטח ,ובלבד שהפגיעה בעובדי המבוטח לא הוכרה כתאונת עבודה על ידי
המוסד לביטוח לאומי".
לעניין כיסוי בגין אירועים מחו"ל ,הכיסוי יהיה כפוף להודעת המבוטח מראש
ובכתב וחיתום פרטני.

.3.4

סעיף  4.11להרחבות-:
יימחקו המילים "בגין הרעלה ממזון וממשקאות שהוגשו ככיבוד בחצרי המבוטח
ומטעמו" ,ובמקומן יירשם" :הנובעת ממזון וממשקאות מכל סוג ותיאור לרבות
אריזותיהם .

.3.5

סעיף  4.14להרחבות – יוחלף בנוסח הבא-:
"(א)

הפוליסה מורחבת לשפות כל אדם או גוף משפטי שהמבוטח ,לפני קרות
מקרה הביטוח ,התחייב בכתב לבטח את חבותו בביטוח אחריות כלפי
צד שלישי ו/או שהמבוטח ויתר בכתב על זכות תביעה כלפיו ו/או התחייב
בכתב לשפותו ,וזאת בגין פעילותו של אותו אדם או גוף עבור המבוטח

ו/או על ידי המבוטח עבורו ו/או במשותף עמו ,בקשר לעיסוקו של
המבוטח ו/או לעניין נכסים שכורים על ידי ומאת המבוטח.

3.6

(ב)

במידה והמבוטח ,לפני קרות מקרה הביטוח ,התחייב בכתב כי הביטוח
הנערך על ידו יהיה קודם לביטוח אחר כלשהו אזי ,תיחשב פוליסה זו
כקודמת לביטוח האחר כאמור ,והמבטח מוותר על כל תביעה ו/או דרישה
ו/או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר.

(ג)

מוסכם בזאת כי זכותו של המבוטח ששמו נקוב ברשימה לקבלת שיפוי
מהמבטח על פי פוליסה זו תהיה קודמת לזכותו של כל אדם או גוף
משפטי אחר הזכאי לשיפוי על פי האמור בס"ק (א) דלעיל או על פי
סעיפיה האחרים של פוליסה זו".

סעיף  – 3.12מ ב ו ט ל.

הרחבות נוספות:
כמו כן ,תורחב הפוליסה לכסות את חבות המבוטחים בגין בריכות שחייה ,פעילות
תרבותית ,פעילות התנדבותית של תושבי הרשות ,חוגים וספורט (למעט ספורט אתגרי),
מגרשי חניה ,הפעלת בתי עלמין.

מפרט לפוליסת מעבידים
נוסח ביט 2016
שם המבוטח

:

כמפורט בתנאים הכלליים.

תקופת ביטוח

:

 - 1/06/21לשנה

עיסוק המבוטח

:

רשות מקומית – כמפורט בתנאים הכלליים ובתיאור העיסוק בצד שלישי

מס' עובדים

:

כ100 -

שכר – עבודה

:

₪ 58. M

גבול אחריות

:

 ₪ 20. Mלמקרה ותקופה

השתתפות עצמית :

₪ 20,000

* * *

הרחבות לפוליסת אח' מעבידים
.1

סעיף  4.11להרחבות ("הגנה בהליכים פליליים")-:
א.

הגדרת המונח "הליכים פליליים
לאחר המילים "הליכים המתנהלים נגדו" ,יתווסף ויירשם" :או עלולים להתנהל
נגדו".
כמו כן ,תורחב ההגדרה ותכלול "הליכי חקירה מכל סוג המתבצעים על ידי רשות
מוסמכת בקשר עם תאונת עבודה".

ב.
.2

גבולות האחריות לגבי הוצאות הגנה משפטית בהליכי פליליים לתקופת
הביטוח יוגדלו ויעמדו על סך של .$ 50,000

מוסכם בזה כי בכל מקרה של תביעה על פי פוליסה זו ,עקב מקרה ביטוח אשר לדעת
המבטח הינו תוצאה של הצטברות פגיעות בתקופה שקדמה למועד עריכת ביטוח זה
לראשונה על ידי 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
(א)
מקרה הביטוח כאמור.
(ב)

בגין

המבוטח מתחייב להסב לטובת המבטח כל זכות לשיפוי העלולה לעמוד לזכותו
כלפי מבטחיו הקודמים בגין הפגיעות שהצטברו קודם למועד תחילת תקופת
הביטוח.
האמור בהתנאה זו לא יחול במקרה שחבותו של המבוטח לא הייתה מבוטחת
על ידי מבטח כלשהו במשך התקופה שקדמה לתקופת הביטוח על פי פוליסה זו
או במקרה שהמבטח הקודם הינו חדל פירעון".
דחה מבטח קודם את התביעה ,ישא המבוטח בחלקו היחסי של מבטח זה.

.3

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי פוליסה זו אינה כפופה לכל הגבלה בדבר העסקת נוער
ובדבר עבודה בשבתות ובחגים ומועדי ישראל ולא תושפע מאי קיום הוראות שעות עבודה
ומנוחה ,תשי"א 1951-וחוק עבודת נשים ,תשי"ד ,1954-על תקנותיהם ,והסכמי עבודה
קיבוציים ואחרים".

.4

למען הסר ספק ,ומבלי לגרוע מכלליות תיאור עיסוקו של המבוטח ,מוסכם כי הפוליסה
מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי עובדיו בקשר עם עבודות בניה ,שיפוץ,
התקנה ,הרחבה ,הריסה ,העמסה ,פריקה ,הקמה ופירוק .כמו כן ,מוסכם כי במידה וקיים
ביטוח תקף אחר שנערך על ידי המבוטח או לטובתו ,על פיו זכאי המבוטח לשיפוי בגין
עבודות אלה אזי ,תחול פוליסה זו כרובד נוסף החל מעבר לסכומים בגינם שופה המבוטח
על פי הביטוח האחר כאמור" ובלבד:
א.
ב.

.5

שבפוליסה האמורה נכללה הוראה לפיה הינה קודמת לביטוח זה.
שהמבוטח מתחייב לשתף את המבטח בהליכי הרובד הראשון מקום בו עלה
סכום התביעה על  70%מגבול האחריות בפוליסה הראשונית.

סעיף  – 3.11מ ב ו ט ל.
* * * * *

מפרט לביטוח אחריות מקצועית
שם המבוטח

:

כמפורט בתנאים הכלליים

תקופת ביטוח

:

 - 01/06/2021לשנה

עיסוק המבוטח

:

כמפורט בתנאים הכלליים ובפוליסת צד שלישי

מהות הביטוח

:

חבותם החוקית עפ"י כל דין של בעלי המקצוע השונים המועסקים ע"י
המבוטח ו/או פועלים מטעמו (למעט עורכי דין ,מהנדס העירייה ,ועדה
מקומית לתכנון ובניה ,מקצועות פארא רפואיים – לגביהם הפוליסה
תכלול אחריות שילוחית בלבד) הכוללים ,בין היתר:

גבול אחריות

:

.1
.2

.3
.4
.5

אחריותה המקצועית של המבוטחת בגין כל עיסוקיה ופעילויותיה.
מקצועות כדוגמת :פקחים ,מדבירים ,חשמלאים ,וטרינרים ,ממונה
על הבטיחות ,תברואנים ,מבצעי עבודות ריסוס והדברה )בגין ריסוס
חקלאי ואווירי – אחריות שילוחית בלבד) ,גזבר ,מגשרים ,מדריכי
ספורט ,התעמלות ,שחיה ,מצילים ,לוכדי נחשים וכלבים.
עובדים אחרים המפעילים ידע מקצועי אחר שעיסוקם מחייב רישוי
עפ"י דין.
הפוליסה מורחבת לכסות גם אחריות שילוחית ו/או ישירה בגין
עבודתם של נותני שירותים מקצועיים חיצוניים שאינם עובדי הרשות.
לשם הסר ספק ,הפוליסה מכסה גם את אחריותו האישית של כל
אחד מעובדי המבוטח ושל כל העוסקים בעיסוקים הנ"ל ,בין אם הוא
שכיר של המבוטח ,בין אם הוא מתנדב ובין אם ההתקשרות בינו לבין
המבוטח היא כנגד חשבונית מס ,אך ורק בגין עבודתו עבור המבוטח.

נבקש הצעת מחיר ל 2-חלופות כדלקמן:
א₪ 4 . M .
ב₪ 2 .M .

למקרה ותקופה
למקרה ולתקופה

תקופה רטרואקטיבית :בלתי מוגבל
השתתפות עצמית :

₪ 75,000

ה ר ח ב ו ת:
אי יושר ,מעילה של עובדים
אובדן מסמכים עקב מקרה ביטוח
אובדן שימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח
השמצה ,הוצאת דיבה
חריגה מסמכות בתום לב
הגנה משפטית ( ₪ 200,000למקרה ₪ 400,000 ,לתקופה)
תקופת גילוי 6 -חודשים

מפרט לפוליסת כספים בכספת ובהעברה
נוסח ביט 2016
שם המבוטח :כמפורט בתנאים הכלליים.
תקופת ביטוח - 1/06/21 :לשנה
מהות הכיסוי :כספים בכספת ובהעברה כולל :מזומנים ,המחאות שטרי בנק ,בולים ,ניירות ערך
למוכ"ז ,שטרי התחייבות ,מדליות ,מטבעות ותכשיטים.
סכום ביטוח:

₪ 200,000
סעיף  – 3.4נזק לכספת – תקף ע"ס ( ₪ 25,000ללא תוספת פרמיה) – בנוסף
לסכום הביטוח.

השתתפות עצמית₪ 2,000 :
הרחבות:
פוליסה מורחבת לכסות הוצאות בגין ביטול שטרות ו/או הוצאות שחזור והמחאות עד לסך של
 10%מסכום הביטוח.

מפרט לביטוח סייבר
שם המבוטח

:

כמפורט בתנאים הכלליים

תקופת ביטוח

:

 - 01/06/2021לשנה

עיסוק המבוטח

:

כמפורט בתנאים הכלליים ובפוליסת צד שלישי -מצ"ב טופס הצעה

גבול אחריות

:

השתתפות עצמית :

אופציה א'
אופציה ב'

₪ 4,000,000
₪ 8,000,000

₪ 75,000

הרחבות:
הפרעה לפעילות אינטרנטית.
א.
תשלום נזקים לצד שלישי  -בגין אבדן מידע אישי ,מידע תאגידי והפרת אבטחת מידע.
ב.
תשלום קנסות ברי ביטוח  -בעקבות הפרת הפרטיות ופגיעה בחופש המידע.
ג.
תשלום הוצאות מומחי סייבר ויועצי מדיה  -במקרה של משבר
ד.
תשלום הוצאות דיווח ללקוחות  -במקרה של אירוע סייבר המחייב יידוע נשואי המידע.
ה.
כיסוי לסחיטה  -פיצוי בגין כספים ששלומו בעקבות סחיטה ונזקים הנלווים לה ,לרבות
ו.
תשלום כופר
הוצאות מומחה והוצאות ניהול המשבר.
ז.
פגיעה ברשת/אבדן רווחים  -תשלום אובדן רווחים בעקבות פגיעה מתמשכת ברשת
ח.
כתוצאה ישירה מכשל באבטחת מידע.
הוצאות משפטיות.
ט.
התקפת סייבר/מלחמת סייבר – לא ייחשבו לחריג בפוליסה.
י.

נוסח ערבות בנקאית
להשתתפות במכרז
תאריך__________ :

לכבוד
עיריית כפר יונה
____________
א.נ,.

הנדון :כתב ערבות מס' ....................................

.1

על פי בקשת______________________________ (להלן  -המבקש) בקשר למכרז מס'
 06/2021לביטוחי עיריית כפר יונה לשנת  ,2021-22הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל
סכום עד לסך השווה ל – ( 50,000במילים :חמישים אלף) ש"ח בלבד.

.2

סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  10ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,
לרבות באמצעות הפקסימיליה ,חתומה ע"י עיריית כפר יונה ,וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל
עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום
הערבות מאת המבקש.

.3

לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה או העתקו (במידה שיועבר אלינו באמצעות
הפקסימיליה).

.4

תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום  31.8.2021וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר
מהמועד הנ"ל .לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת ,אלא אם הוארכה על ידינו.

.5

ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
בנק________________
סניף________________

נספח – ניגוד עניינים
הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה
.1

הנני מצהיר בזאת כי העירייה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:

סעיף  122א' (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו,
לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה" ,קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן
או בת ,אח או אחות".
1.2

כלל (12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור
ברשויות המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה,
מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה
"בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו()1(5-ב))".

1.3

"חבר
הגדרות

סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו
עבודה
ובשום
או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה
המבוצעת למענה".

.2

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי (נא למחוק את המיותר):
2.1

בין חברי מועצת העירייה יש  /אין (מחק את המיותר) לי :בן זוג ,הורה ,בן או
בת ,ואף לא סוכן או שותף.

2.2

יש  /אין (מחק את המיותר) חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד
מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו
הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

2.3

יש /אין לי (מחק את המיותר) בן – זוג ,שותף או סוכן העובד ברשות.

2.4

יש  /אין (מחק את המיותר) חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שהוא חבר
הנהלה או חבר בחבר נאמנים ללא בעלות או שליטה.

2.5

ייצגתי  /לא ייצגתי בהליך כלשהו ו/או נתתי  /לא נתתי יעוץ ו/או שירותים לראש העירייה
ו/או בני משפחתו ו/או סגניו ו/או מבעלי התפקידים בעירייה ו/או חברות הבת.

ידוע לי כי ועדת הצעות המחיר של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי
.3
כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
.4
.5

קרבה

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו
הינו אמת.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  122א'()3
לפקודת העיריות ,לפיהן מועצת העירייה ברוב  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית
להתיר התקשרות לפי סעיף 122א'(א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו
ברשומות.
שם המשתתף___________________ :

חתימת המשתתף__________________ :

_____________________________
חותמת המבטח וחתימת מורשי החתימה_________________________

אגף ביטוח כללי
20.4.2021
לכבוד
עיריית כפר יונה
באמצעות י.ק.ב  -סוכנות לביטוח בע"מ

הנדון :אישור נסיון תביעות
הרינו מתכבדים לפרט להלן את נסיון התביעות בגין מערך ביטוחי העירייה לתקופה 1.3.2015-31.5.2021
הנתונים הינם בש"ח  ,מעל לסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בפוליסות ,נכונים ליום מכתבנו זה
וייתכנו שינויים הן בדיווחי התביעות והן בהערכותיהן
לתשומת לבכם:
לתשומת לבכם ,תקופת הביטוח האחרונה  1.1.2020-31.12.2020טרם הסתיימה והנתונים לגבי
שנה זו הינם חלקיים בלבד.

ענף
אש מורחב

חבות מעבידים

צד שלישי

אחריות מקצועית

שנת חיתום
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2015
2016
2017

מספר תביעות
שהוגשו
3
1
1
2
3
1
8
10
9
11
2
2
3
-

תביעות משולמות
158,567
4,146
48,003
16,609
31,764
42,179
18,380
250
-

סה"כ תביעות
158,567
80,000
199,230
286,195
98,790
80,158
307,968
571,912
764,852
486,288
63,500
75,250
-

הערה :ביטוח אחריות מקצועית  ,תקופת ביטוח אחרונה בחברתנו . 1.6.2017-31.5.2018
מאז הביטוח לא חודש בהוראת המבוטח

בכבוד רב
אלה לויטס  -מנהלת תחום רשויות
איילון חברה לביטוח בע"מ

