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 הצבת והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר מזון ושתייה

 סעיף הביטוח

 

 משרד – ישראל מדינת ולטובת לטובתו בזה המפורטים הביטוחים את ולקיים לבצע, מתחייב הספק .א

 והתנאים הכיסויים כל את הכוללים הביטוחים את____________  למשרד ולהציג____________ 

 : להלן מהמצוין יפחתו לא האחריות תגבולו כאשר הנדרשים

 

 מעבידיםביטוח חבות  .1

  

מדינת הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי  (.1)

 ישראל והשטחים המוחזקים.

  .ולתקופת הביטוח )שנה(לעובד, למקרה ₪  20,000,000האחריות לא יפחת מסך   גבול (.2)

          יהם היה ויחשב קבלני משנה ועובדת חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, הביטוח יורחב לכסות א (.3)

 כמעבידם.

קרות תאונת לעניין היה ונטען  משרד ______ –את מדינת ישראל הביטוח יורחב לשפות  (.4)

מעובדי הספק, עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד כלשהם כלפי מי 

 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי   .2

 

 ותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוףהספק יבטח את אחרי (.1)

 בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. ,כולל נזקי גרר ורכוש

 )שנה(. למקרה ולתקופת הביטוח₪  4,000,000–גבולות האחריות לא יפחתו מ  (.2)

 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  ) (.3)

ורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני הביטוח י (.4)

 משנה ועובדיהם.

 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי. (.5)

ככל שייחשבו אחראים למעשי   משרד _______ –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  (.6)

 ספק וכל הפועלים מטעמו.ה ו/או מחדלי
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  PRODUCTS LIABILITY  - המוצר חבות יטוחב .3

בגין אספקת מכונות אוטומטיות לממכר מזון  המוצר חבות בביטוח חבותו את יבטח הספק (.1)

וחוזה  בהתאם למכרזלמשרד _______,  התקנתן, הצבתן, ותחזוקתןושתייה על מוצריהן כולל 

  משרד ________. –מדינת ישראל  עם

 חוק פי על וכן חדש נוסח – הנזיקין פקודת פי דין לרבות על פי על יהיה בפוליסה הכיסוי (.2)

 .1980-למוצרים  פגומים האחריות

 לגוף בגין נזק (שנה) הביטוח ולתקופת למקרה₪  2,000,000 מסך יפחת לא האחריות גבול (.3)

 ולרכוש.

                                             הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות: (.4)

 .CROSS LIABILITY -סעיף אחריות צולבת  .1
  .חודשים 6תקופת הגילוי לפחות  הארכת .2

משרד ____________ לגבי אחריותם בגין נזק עקב  -ורחב לשפות את מדינת ישראל יהביטוח  (.5)

 וכל הפועלים מטעמו. הספקעל ידי  , הותקנו ותוחזקובמוצרים אשר סופקו פגם 

 

 ביטוח רכוש .4

או אש מורחב מסוג הספק יבטח את המכונות האוטומטיות לממכר מזון ושתייה כולל תכולתן בביטוח 

 ושוד.   כולל נזקי פריצה ,ערך  כינון על בסיסכל הסיכונים, מסוג 

 וככל ולא נערך הביטוח האמור, במלואו או בחלקו, הספק פוטר מאחריותביטוח, הכחלופה לעריכת 

 כאמור רכושלו/או אבדן אשר ייגרמו  ועובדיהם מנזק __________משרד  –את מדינת ישראל 

הפטור כאמור  .ועובדיהם________ משרד  –לו את מדינת ישראל ומתחייב שלא לתבוע בגין נזקים א

 .ת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדוןלא יחול לטוב

 כללי .5

 הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:בכל פוליסות      

להרחבי , בכפוף משרד ________ –מדינת ישראל  יתווספו כמבוטחים נוספים:לשם המבוטח  (1)

 לעיל.השיפוי  

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה  (2)

 כתב רשום לחשב משרד ____________.יום לפחות במ 60על  כך הודעה מוקדמת של 

משרד       –ת תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל המבטח מוותר על כל זכו (3)

 ת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.________  ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטוב

הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות  (4)

 .י הפוליסותהמבוטח על פי תנא המוטלות על

 ה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליס (5)

ריות המבטח כאשר קיים סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחכל  (6)

לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה  במלוא  אחר,  ביטוח

 .הביטוח פי הזכויות על 
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   בכפוף מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", יפחתו הפוליסות הנ"ל לא של הכיסוי תנאי (7)

 .            לעיל כמפורט הכיסויים להרחבת

 .בכל הפוליסות המבוטחות חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים (8)

וכל עוד , _________________ – ישראל מדינת עם החוזית ההתקשרות תקופת בכל מתחייב הספק .ב

 מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה הספקלהחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. אחריותו קיימת, 

 בתוקף._________________,  –, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל תקופת ביטוחמדי  על ידו

 עד_________________, ל הספק ידי על יומצא, הביטוחים קיום על המבטח של בחתימתו אישור .ג

 חידוש אודות המבטח בחתימת חתום האישור את להציג מתחייב הספק .החוזה חתימת למועד

 .הביטוח תקופת תום לפני שבועיים המאוחר לכל______________ ל הפוליסות

 סעיפי לפי הספק התחייבויות את לצמצם ים/בא ם/אינו שיוצגו הביטוח י/אישור כי בזאת מובהר   

 כדי ורק אך הינה ו/שיוצג הביטוח י/אישור של התמציתית תם/ומתכונתו, לעיל המפורטים הביטוח

 המופיעות אלו הן המחייבות הביטוח הוראות. עליהן הפיקוח בהנחיות לעמוד הביטוח לחברות לאפשר

 להבין מנת על, ומטעמ ביטוח באנשי להיעזר הצורך ובמידת אלה דרישות ללמוד יהיה הספק על. לעיל

  .הסתייגויות ללא ובביטוחי וליישמן הדרישות את

 העתקי את עת בכל מהספק לקבל הזכות את לעצמה שומרת_________________,  – ישראל מדינת .ד

 מנת על או/ו בפוליסות לתביעה להביא העלולות נסיבות גילוי של במקרה, בחלקן או במלואן הפוליסות

 העתקי את יעביר והספק, אחרת סיבה מכל או/ום אלו בסעיפי הספק עמידת את לבחון שתוכל

 תיקון או שינוי כל לבצע מתחייב הספק. הדרישה קבלת עם מיד כאמור בחלקן או במלואן הפוליסות

 .לעיל' א סעיף הוראות פי על להתחייבויותיו הפוליסות את להתאים מנת על שיידרש

לעריכת הבדיקה ולדרישת  _________________, –מדינת ישראל  י זכות כ מצהיר ומתחייב הספק

כל  םעל מי מטעמ או_________________,  –מדינת ישראל השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על 

כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או  / אישורי הביטוחת הביטוחוחובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליס

 ודרשנ, וזאת בין אם לפי ההסכם הספקא המוטלת על לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהי

 ובין אם לאו. נבדקוובין אם לאו, בין אם התאמות 

 בבחינת הם הכיסוי ותנאי האחריות גבולות, הנדרשים הביטוחים כי בזה מוסכם ספק הסר למען .ה

 וגודל להיקף מטעמה מי או המדינה אישור משום בהם ואין, הספק על המוטלת מינימלית דרישה

 את ולקבוע ורכוש גוף לרבות וחבות רכוש  לסיכונים חשיפתו את לבחון ועליו לביטוח הסיכון

 .לכך בהתאם האחריות וגבולות, הכיסויים היקף לרבות הנחוצים הביטוחים

 החוזה פי ועל דין פי על עליו החלה חובה מכל הספק את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין .ו

 סעד או זכות כל על_________________,  – ישראל מדינת של כוויתור האמור את לפרש ואין

 .זה חוזה פי ועל דין כל פי על להם המוקנים

 ההסכם.  של יסודית הפרה מהווה אלוסעיפי ביטוח  בתנאי עמידה אי .ז

 
 

 


