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  מנהלה

  כללי.1

לספקתהמסוגלחברת ביטוח  עם להתקשרמעונינת ) "מכבי"-להלן(כבי שירותי בריאות מ.1.1

, רכושנזק  לכיסוי ביטוחי כללי לכיסוי ") קבוצת מכבי"-לןלה(ולגופים הנוספים  למכבי

  -להלן(  להלן' נספח א–כמפורט במפרט ביטוחי מכבי וכספים חבויות, נזק תוצאתי

  .למעט רשלנות רפואית ואחריות נושאי משרה  ")ביטוחי מכבי"

בין מכבי  להתקשרות ישירה  , מחיר לביטוח  מערך ביטוחי מכבימכבי מבקשת לקבל הצעות 

.  ללא סוכן ביטוח, ישירותלמבטח

באופן שדמי הביטוח  , על ההצעות להיות תואמות  באופן מלא  ומדויק  לתנאי המכרז.1.2

  .יהוו את הבסיס לבחירת ההצעה הזוכהלענפי הביטוח  השונים  נדרשיםה

  .רזהמכשל מסמכי 'גנספח –יש להגיש על גבי טופס ההצעה את הצעות המחיר.1.3

למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת . שנהות היא לתקופה של ההתקשר.1.4

  .בתנאים זהים, תקופות נוספות בנות שנה בכל פעםארבע - בהתקשרותה

  עם המציעים , לפי שיקול דעתה, מ"מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו.1.5

  .במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר

פי שיקול -הכל על, או כל הצעה שהיא, הזולה ביותרמכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה .1.6

  .דעתה הבלעדי

           .להלןהגופים הנוספים כהגדרתם סכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחול על ה.1.7

  

    הגדרות.2

השונה מההגדרות , בכל מקרה בו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית

  .יפית הנזכרת באותו מסמךתגבר ההגדרה הספצ,שלהלן

  .המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז  ,122/2010מספר פומבי המכרז–"המכרז"

  ".מכבי שירותי בריאות"–"מכבי"

עמותת , מכבי שירותי בריאות-משמעה " קבוצת מכבי. "גופים בקבוצת מכבי- "הגופים הנוספים"

מכבי , מ"אחזקה בע–ן .מ.ס, מ"הדדי נגד מחלות בעאגודה שיתופית לביטוח -מכבי מגן , קרן מכבי

, מ"מכבידנט בע, מ"מכבי סאן בע, מעונות מכבי, מ"נרקיס ערד בע, מ"שפע בע, מ"בית בלב בע, טבעי

, מ"שפע מועדון לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע, מ"מכבי קאר בע, מ"קבוצת מכבי אחזקות בע

או יחידות /או משורשר למי מהן ו/גוף קשור בכל דרך למי מהן ומ וכל "גו אקטיב מכבי בע, מכבי מקיף

או כל גוף /או בבעלות מלאה או חלקית בשותפות או בזכויות ו/או שבשליטת מי מהן ו/סמך שלהן ו

  .)מ"בעלמעט אסותא מרכזים רפואיים(  .אחר או נוסף ממינם שיתווסף להן

המפורטים 30.6.2011ועד 1.7.2010קופה מיום מערך ביטוחי הרכוש והחבויות לת–"מכביביטוחי "

  .להלן' במפרט ביטוחי מכבי נספח א

  .למסמכי המכרז'בנספח -כהגדרתן בהסכם  הגדרות נוספות 

  

מנהלה.3

רכישת מסמכי המכרז.3.1

בתמורה לתשלום, 17.5.10עד ליום, 4.5.10מיום , המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש

את , )וחזרתשלא (ח"ש1,000בסךירותי בריאותלפקודת מכבי שבאמצעות המחאה
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אצל , 14קומה , אביב- תל, 27המרד ' ברח, "מכבי שירותי בריאות"מסמכי המכרז במשרדי 

בין ' ה-'בימים א, די מכבייאו כל מי שימונה במקומה לצורך זה על , חטמשרה ' הגב

  . 10:00-15:00השעות 

  בירורים ופניות .3.2

נציגת.ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי  המכרזניתן יהיה להפנות שאלות .3.2.1

ועדת רכזת, שרה מחט' הגב: מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה

  .המכרזים

   דואר אלקטרוני באמצעות , בכתב בלבדוזאת 17.5.10הפניות תעשנה עד ליום.3.2.2

.ilmahat_s@mac.org . על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה

  .03- 5143643     בטלפון

  .תענינהלא 3.2.2פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף .3.2.3

תשלחנה כתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את .3.2.4

  .וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון,  התשובות ממכבי

  דואר אלקטרוניבאמצעות , ידי מכבי-בות לפניות האמורות תינתנה לפונים עלתשו.3.2.5

  .25.5.10עד ליום

  

  אופן ומועד הגשת ההצעות.3.3

עליה , במעטפה סגורה,במסירה ידנית בלבדיש להגיש באמצעות שליח ההצעהאת.3.3.1

, ועדת המכרזיםרכזת- שרה מחט  ' ידי גבל  ,112/2010מספר מכרז "ירשם אך ורק

.14קומה , תל אביב, 27המרד ' ברח, מי שימונה כממלא מקומה במכביאו

להגשת המועד האחרון . 10:00-15:00בין השעות ', ה-'ההצעות תוגשנה בימים א

לא , הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור. 12:00בשעה ,6.6.10, 'דהוא יוםההצעות

!תתקבלנה

והיא , חתימתהלאחר ,"ג"כנספח ב"ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ.3.3.2

כלוביחד עם , הוא חלק מהםמסמכי המכרז אשר טופס ההצעהכלתוגש ביחד עם 

, י הנדרש במכרז"וכמפורט עפ, להלן5כמפורט בפרק , המסמכים שיש לצרף להצעה

.וזאת בעותק אחד

בכריכתם מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז , מען הסר ספקל.3.3.3

וכי ההצעה תכלול את , ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, נרכשו ממכבישתקורימה

  כל

וכן תכלול את כל הפרטים , מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש

.ואת החתימות כנדרשהנדרשים 

תוחתם , כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, המציעים שיגישו הצעות יוודאו.3.3.4

וייכתבו עליה תאריך , או ממלא מקומה כאמור, המכרזיםועדתרכזת י "המעטפה ע

.ושעת קבלה

הצעות השל לדחות את מועד ההגשה, לפי שיקול דעתה, ועדת המכרזים רשאית.3.3.5

.ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם, נוספת  לתקופה 

הזכויות המשפטיות בו וכל , התקשרותהל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע.3.3.6

חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם , לדעת המציע, דבר אחר שיש לו

האמור המציע יברר את כל. להתקשר עם מכבי בהסכם במידה שהצעתו תזכה

, או מי מטעמה/והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו, על חשבונו, בעצמו

.עקב כך
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  תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז.4

:נה על כל הדרישות שלהלןועאשרחברת ביטוח הצעות להגישתרשאי.4.1

  .אישור בר תוקף על ניהול ספרים כדין ורישום ברשויות המסהמנהלת ספרים כדין ובידי.4.2

  מהמפקח על הביטוח הביטוח הכללילעיסוק בביטוח בענף בידה אישור בר תוקף.4.3

  .במשרד האוצר

. ל כךממכבי ובידה קבלה המעידה עאת מסמכי המכרזרכשה.4.4

שלאהמציע. בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעההעמידת המציע.4.5

  . תפסלההצעת–התנאיםמאחדבעמוד ת

אשר לא המציא עם הצעתו , לאפשר למציע, אך לא חייבת, ועדת המכרזים תהא רשאית.4.6

להשלים את המצאת, י מכרז זה"רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ, היתר, אישור, מסמך

רשיון , היתר, אישור, ובלבד שכל מסמך, ל למכבי תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידה"הנ

יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה , כאמור, או כל נייר אחר

  .     להגשת ההצעות

  

  התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה.5

יום מהמועד האחרון להגשת ) תשעים(90המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך .5.1

מכבי לבקש רשאית, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, לאחר תום תקופה זו. ההצעות

  יום ) ששים(60של עד נוספתמהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופה 

ובמקרה זה יהיה כל , )מאה וחמישים יום(150: ביחד עם התקופה הראשונה, כ"ובסה(

  ך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול רשאי להארי  מציע

.בקשה כאמור תשלח על ידי מכבי בכתב . הצעתו

תשלח למכבי על ידי , הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות.5.2

, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז, שרה מחט' לידי הגב, המציע בכתב

  .מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלהעבודהימי2זאת בתוך ו

  .על ידי המציעכהצעה שבוטלהתראה הצעתו , העדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמורב.5.3

5.3לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף 5.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף .5.4

  .לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי, לעיל

  

  בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות.6

פי -עלהכל , או כל הצעה שהיא, כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותרמ.6.1

  .שיקול דעתה הבלעדי

  .לעיל1.5י האמור בסעיף "מ עפ"אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מכבי לנהל מו

  : אתההמידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז אמת.6.2

דמי הבטוח בניכוי הנחות גובה לרבות, הכוללת לביטוח מערך ביטוחי מכביעלות ההצעה 

.גבולות האחריות/ לכיסויים ולסכומי הביטוח , לביטוח הסופי בהתאם לפוליסות

על , או הבהרות נוספות/פרטים נוספים וות מהמציערשאית לדרוש ועדת המכרזים תהא.6.3

על  מנת לבחון את , עות רצונהלמלוא שבי, פי שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון

  .המציע והצעתו במסגרת שיקוליה

  הצוות.ותוהמציעועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות .6.4
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לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס , אך לא חייב, שימונה יהא רשאי

לפסול הצעה אם תהא ועדת המכרזים תהא רשאיתידהאו לשירות המוצע על /למציע ו

  .סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש

, מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות.6.5

  .לדעת מכבי, אם הסטיה אינה סבירה, מעלה או כלפי מטהכלפי 

, שני וזוכה שלישי וכן הלאהור זוכה לבח) אך לא חייבת(ועדת המכרזים תהא רשאית .6.6

     , הפועלשהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל למקרה

  .חודשים מיום תחילתו3י מכבי בתוך"או יבוטל ע, שהיאמכל סיבה 

מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת .6.7

  .ההצעות למכרז

  חייבויות המציע הזוכה במכרזהת.7

) שבעה(7בתוך , למסמכי המכרז"ב"כנספח הזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף .7.1

  .ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז

, המעיד על עריכת ביטוחי מכבי, כתב כיסוי כנהוג בענף הביטוח, הזוכה מתחייב להמציא למכבי

ל מקרה לא יאוחר משבוע ימים לפני תחילת תקופת לא יאוחר ממועד החתימה על ההסכם ובכ

  .הביטוח

הסתייגויות בנוסח ההסכם כמופיע /כי לא יתקבלו כל שינויים, ידוע ומוסכם על הזוכה

.למכרז' בנספח ב

.המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות  שייחתםמסמכי.7.2

  

  ביטול המכרז.8

התחייבות כלשהי כלפי, או בבחינתן, בלת הצעותאו בק, לא יהיה בעצם פרסום המכרז.8.1

,ים הסכם לאספקת/ים הזוכה/ידי מכבי והמציע-כל עוד לא ייחתם על, מציע כלשהו

  )."ב"נספח (והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות 

על פי שיקול דעתה , מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון.8.2

  .לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז- אך לא חייבת -ת וכן תהיה מכבי רשאי, הבלעדי

כל המציעים אשר הגישו הצעות אלקטרוני להודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר.8.3

  .במכרז

רוכשי מאו למי /לא תהא למי מהמציעים במכרז ו, החליטה מכבי על ביטול המכרז.8.4

  . פי מי מטעמהאו כל/או טענה כלפי מכבי ו/או דרישה ו/מסמכי המכרז כל תביעה ו

  

  בעלות על מסמכי המכרז.9

אין . בלבדאשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות , מסמכי המכרז הנם קניינה הרוחני של מכבי

וחל איסור מוחלט על רוכש , או הגשת ההצעות/לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו

  .או העתק מהם לידי אחר/מסמכי המכרז להעביר אותם ו

  

  כות שיפוטמס.10

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

  . יפו-בתל אביב תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 
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  'אנספח 

  

  ביטוחי מכבי   מפרט

  מבוא

הגופים או כל אחד מ/יהא מכבי שירותי בריאות ושם המבוטח בכל הפוליסות שלהלן  .1

או עובדים /ואו בעלי מניות /וחובה חוזית או חוקית לבטחם או גופים שלמכבי/והנוספים

או משורשר למי /וכל גוף קשור בכל דרך למי מהן ו.ל"או הפועלים שמם ומטעמם של הנ/ו

או בבעלות מלאה או חלקית /או שבשליטת מי מהן ו/או יחידות סמך שלהן ו/מהן ו

למעט אסותא מרכזים (.או כל גוף אחר או נוסף ממינם שיתווסף להן/בשותפות או בזכויות ו

  .)מ"רפואיים בע

אשר יקבל , או יועצו/ומינוי שמאים לטיפול בנזקים עצמיים ייעשה בתיאום עם המבוטח.2
השמאים אשר יטפלו בנזקי המבוטח .י שמאי לחברה"ח אשר יוצא ע"מיידית העתק מכל דו

: יקבעו מתוך רשימת השמאים הבאה

  שמביט.א

מרכוס שמאים .ב

טוסמן שמאים. א.ג

צבי גובר.ד

י חוק בטוח הבריאות "שירותי בריאות עפ: היסוקו של המבוטח לכל הפוליסות יהיע      .3

או /מבלי לגרוע מפעילות המותרת למבוטח מכח הדין ו, כולל, ")קופת חולים("הממלכתי 

מחזיקים ומפעילים , ותרפואי-פארא, פעילויות אמבולטוריות, מסמכי ההתאגדות שלו

מבנים משולבים , משרדים, בתי אבות ומחלקות סיעודיות,בתי מרקחת , מכונים, מרפאות

צוותים רפואיים עצמאיים ושכירים ובעלי מקצועות , חניונים, מחסנים,בפעילות מסחרית

כנסים ואירועים שונים  וכל פעילות ,עורכים פעילויות חברתיות כגון טיולים , עזר שונים

ביטוחים תקפים לגבי כל הפעילויות ה. י תקנון החברה"חרת המותרת למבוטח עפא

פעילות שעניינן ל וכל "השתתפות בתערוכות בארץ ובחולרבות והעיסוקים של המבוטחים

או מבוטחי  /ונציגים, אורחים, ספקים, לקוחות,  רווחת עובדי המבוטח ובני משפחותיהם

  . טח ומחוצה להםבחצרי המבוולרווחת הקהילה, הקופה

  

  תנאים כלליים לכל הפוליסות  .4

או גוף הנמצא בשליטת /המבטחים מוותרים על זכותם לשיבוב נגד כל אדם ו  4.1

או כל אדם /עובדי המבוטח ו, או שקיימת שותפות בינו לבין המבוטח/המבוטח ו

בעלים של רכוש המוחזק , או חברי ההנהלה של המבוטח/בשרותו של המבוטח ו

גופים אשר לפי תנאי ההתקשרות עימם אין למבוטח כלפיהם זכות , בוטחי המ"ע

קרות טרם-בכתב(או כל אדם או גוף שהמבוטח ויתר או התחייב לוותר /שיבוב ו
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. של נכסיםאו משכירים/לרבות שוכרים, על זכות שיבוב כלפיו) מקרה הביטוח

  .אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדוןכלפיהויתור לא יחול 

י אחד מהגופים המבוטחים בפוליסות והנכללים בשם "י קיום תנאי כלשהו עא  4.2

  .המבוטח לא יפגע בזכויותיהם של המבוטחים האחרים

מוסכם כי היה והמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח כי הביטוח   4.3

לרבות ביטוח אחר הנערך על ידי , הנערך על ידו יהיה קודם לביטוח אחר כלשהו

אזי תחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר כאמור , המבנים למבוטחמשכירי

  .והמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר כאמור

וכן לא יעלו כל טענה על אי נקיטת המבטחים לא יתנו קיום תנאי ערובה כלשהם  4.4

קינות ציוד ת, בחירת עובדים, הוראות או חוקים, ציות לתקנות, אמצעי זהירות

  .וכו

כי התנאים המופיעים בפוליסות באו להרחיב ולשפר מצבו של המבטחים מצהירים  4.5

בכל מקרה בו הוראות החוק יקנו עדיפות למבוטח על פני האמור . המבוטח

  .יהיה המבוטח רשאי לאמץ הוראות חוק אלו ביחס לאותו מקרה, בפוליסות

מ בשם כל "יהיה רשאי לנהל מוהראשי מכבי שירותי בריאות המבוטח   4.6

ודי בחתימתו על , הן בקשר לתנאי הביטוח  והן בקשר לתביעות, המבוטחים

, מסמכי הביטוח לרבות כתבי סילוקין ופטור מאחריות או מסמכי ביטוח אחרים

אשר אינם מועברים ישירות , תשלומים בגין תביעות. מהמבוטחיםמיכדי לחייב 

  .טח הראשי בלבד או בהתאם להנחיותיו בכתבישולמו למבו, לצדדים שלישיים
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ביטוח אש- 1חלק 

  

ביטוח אש וסיכונים נלווים

  

  :    ים/שם המבוטח

אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות - מכבי מגן , עמותת קרן מכבי, מכבי שירותי בריאות

, מ"ערד בענרקיס, מ"שפע בעמכבי, מ"בית בלב בע, מכבי טבעי, מ"אחזקה בע–ן .מ.ס, מ"בע

, מ"מכבי קאר בע, מ"קבוצת מכבי אחזקות בע, מ"מכבידנט בע, מ"מכבי סאן בע, מעונות מכבי

מ וכל גוף "גו אקטיב מכבי בע, מכבי מקיף, מ"שפע מועדון לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע

מהן או שבשליטת מי/או יחידות סמך שלהן ו/או משורשר למי מהן ו/קשור בכל דרך למי מהן ו

או כל גוף אחר או נוסף ממינם שיתווסף להן/או בבעלות מלאה או חלקית בשותפות או בזכויות ו/ו

  . )מ"למעט אסותא מרכזים רפואיים בע(,או כמפורט במבוא לתנאים הכלליים לכל הפוליסות/ו

  

  1.7.2010   מיום   :  תקופת הביטוח

  30.6.2011עד יום     

  .בכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסותו, 2010ביט           :  הפוליסה

    

  הרכוש המבוטח 

  מבנים  .1

לרבות חלקיםוושיפורים במבנהצמודותיהםעלמבנים מכל סוג שהוא זיקת המבוטח ב  .א

מבנים מסוגים ומבלי לגרוע מכלליות האמור, או יחסיים ברכוש  משותף/ומשותפים

, מרקחת-בתי,למעבדות, למשרדים, לבתי אבות, תלמרפאובין היתר שונים המיועדים

מיתקנים וקבועות שבהם ) אך לא רק(לרבות , ולכל מטרה אחרתחניונים, למחסנים

,תאורה, מים, תקשורת,טלפונים, רשתות חשמלאנטנות, שלטיםכולל ,ובחצרותיהם

כוח , יםושנאפיקודלוחות, דלק, מתקני אחסון, שמשות, אינסטלציה,מתקני מיזוג אויר

או /וכל רכוש אחר מכל סוג בעלות ו, בהיותם מחוברים דרך קבע למבנה, מאור ומעליות

  . או המבוטחים אחראים לו/או נמצא בקומיסיון ו/הנמצא בפיקדון ו

  ₪ 820,000,000............................................................כ"סה          

חודש בגין רכוש הנמצא 24ס נזק ראשון לתקופה של עד דמי שכירות חליפיים על בסי  .ב

  . או שכור על ידו/או חכור ו/בבעלות המבוטח ו

₪ 8,000,000........................... ............................     כ"סה          

  )מעבדת מגה לאב(מכון וייצמן -רק המדע אדמי שכירות חליפיים  בגין מבנה בפ  .ג

  ₪ 6,430,000.............................................................  חודש  24שיפוי של  לתקופת  
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  תכולה  .2

ומבלי לגרוע מכלליות ) להלן' ק ב"למעט מלאים המבוטחים בס(תכולה מכל סוג שהוא  .א

, מכשור רפואי, מעבדות, אבותבתי , מרפאות, מטבחים, תכולת משרדיםהאמור 

טוח ציוד ילמעט המבוטחים בנפרד בב(על ציודם הנלווה ים מסוגים שוניםמחשב

, ל בהימצאם במבני המשרדים"כל הנ', ומכשורם וכדחדרי חולים על ציודם, )אלקטרוני

  .מחסנים, מרקחת-בתי,מעבדות, בתי אבות, מרפאות

  

רפואיים מוצרים ומכשירים , תרופות) אך לא רק(מלאים מכל סוג ותאור שהוא לרבות   .ב

ולרבות מלאים בקונסיגנציה (חומרי עזר וחומרי אריזה , מוצרי דיאגנוסטיקה, שונים

  )על בסיס נזק ראשון₪   600,000בבתי מרקחת פרטיים ובבתי חולים עד לסך 

  ₪  450,000,000לעיל                                ' ב2-ו' א2כ סעיפים "סה    

  

או בכל מקום בארץ בו קיים רכוש של /בבעלות המבוטחים ובכל מקום  הנמצא -ל "כל הנ  

לרבות בתי מרקחת (או עבורם /או מתקיימת פעילות של המבוטחים ו/המבוטחים ו

או /או בשכירות ו/או בקומיסיון ו/או רכוש מכל סוג הנמצא אצלם בפיקדון ו/ו, )חיצוניים

מ "רפואיים בעלמעט רכוש אסותא מרכזים, או שהמבוטחים אחראים לו/בהשאלה ו

  .מ"ופרוקרדיה בעושלוחותיה

  

  מקסימום למקום. 3

  מבנים סמוכים הנמצאים ברחוב3: דיור מוגן לאוכלוסיה המבוגרת–בית אילדן . א  

  קרית מוצקין , 76החשמונאים             

  .155,000,000₪–כ "סה     

  רחובות , פארק המדע, פארק תמר, מעבדה מרכזית–לאב -מגה.   ב      

  .20,000,000₪–כ "סה       

  3רחוב הנצח , מבנה ברמת השרון, מחוז השרון.    ג       

  .18,000,000₪–כ "סה        

  

  א"ת, 27רחוב המרד , בנין היכל הסיטי, הנהלת מכבי שירותי בריאות.    ד       

  .20,000,000₪–כ "סה             

  

בפוליסהרחבות ותנאים מיוחדיםה

"נזק ראשון"כיסוי על בסיס   .1

התכולה והמלאי המפורטים , כל הסכומים הנקובים בפוליסה למעט סכומי בטוח המבנים

  .הינם על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לסעיף בטוח חסר' ב2-ו' א2', ג1',א1מעלה בסעיפים 
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  "כל הסיכונים"הרחבת ל  .2

-:כדלקמןיאמר בו ויישונה בפוליסה להרחבות ' סעיף לד  

מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות נזק פיזי תאונתי ובלתי צפוי לרכוש "

בין בפוליסה ובין (ואשר לא נכללה בסיכונים האחרים המבוטחים , מסיבה כלשהיהמבוטח

  :...."המפורטים להלןבכפוף לסייגים) אם בתוספות לה

  "כל הסיכונים"סייגים להרחבת   

ח לא יהיה אחראי על פי הרחבה זו עבור אובדן או נזק הנגרמים במישרין או המבט2. 1

: י "עבעקיפין

. של המבוטח" אש"ביטוח -זההסיכונים המכוסים בחלק 2.1.1

.התבלות טבעית או נזק הדרגתי מכל סוג, ירידת ערך, בלאי2.1.2

. י פריצה"שוד וגניבה שלא ע, פריצה2.1.3

מסיבה , עקב כךאלא אם נגרם , או פעולה חשמלית בלתי תקינהשבר מכני 2.1.4

.שלא סויגה על פי הרחבה זוכלשהי 

או תקלה או טעות בהפעלת מערכות בקרת, שינוי טמפרטורה או תנאי לחות2.1.5

  . אויר וטמפרטורה

טיפולאו /ותיקון או /ועיבודאו/ותהליך ייצור נזק הנגרם לרכוש הנמצא ב2.1.6

  .כתוצאה ישירה מתהליכים אלה

למעט אם ) ביטוח אש-' חלק א(יגים לחבות המבטח בפוליסה הרחבה זו כפופה לסי2.2

  . וכפי ששונו במפורש ברשימת הפוליסה

: המבטח לא יהיה אחראי על פי הרחבה זו עבור2.3

. נזק תוצאתי כלשהו ופיצויי עונשין2.3.1

. מעילה וגניבה על ידי עובדי המבוטח או אנשים הפועלים בשמם2.3.2

אי או חוסר שלא ניתן ליחסו לנזק פיזי מלספירת חוסר המתגלה בעת עריכת 2.3.3

  . תאונתי ודליפה

. החרמה או תפיסת רכוש בידי רשות ציבורית, הלאמה2.3.4

  . בניה או פירוק, נזק לרכוש בהקמה2.3.5

: הרחבה זו אינה חלה על רכוש המפורט להלן 2.4

. כלי טייס וכלי שייט, כלי רכב2.4.1

. צינורסוללות עפר וקווי, משטחים מרוצפים, דרכים, כבישים2.4.2

. בעלי חיים וצומח מכל סוג2.4.3

. בולים וניירות סחירים מכל סוג, ניירות ערך, שטרות, מזומנים2.4.4
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בסכום העולה על דברי אמנותוכן אבנים יקרות , מתכות יקרות, תכשיטים2.4.5

  . לפריט₪  60,000

. על בסיס נזק ראשון₪ 1,000,000הרחבה זו מוגבלת לסך   

הרחבה לנזק תוצאתי  .3

מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסה זו מורחבת לכסות נזק תוצאתי אשר יגרם כתוצאה מנזק

המכוסה בפוליסה אשר כרוך בהוצאות מיוחדות שיוציא המבוטח על מנת להמשיך בפעילות 

: רגילה בחצריו או בהעברת פעילות המבוטח לאתרים אחרים כמפורט להלן

. שכירת ציוד חלופי  *

. קבלני חוץי "או רכישת שירותים ע/לעובדים ושכר עבודה נוסף  *

). ט מומחים שיידרשו"כולל שכ(ים/מבוטחהסבת מבנה חלופי לצורכי ה  *

. תוספת קווי טלפון ותקשורת במבנה החלופי  *

  ). 'למעבדות וכו(תוספות ושינויים הכרוכים באינסטלציה מיוחדת   *

  .אשר ידרשו לתשלום עבור מבנה חילופי) פיםמלאים או נוס(או דמי ניהול /דמי שכירות ו  *  

  .הוצאות פרסום ויחסי ציבור   *  

לעניין סעיף זה מוסכם כי מניעת גישה לרכוש המבוטח כתוצאה מנזק הנובע מרכוש השכן     

  .יחשב כנזק לרכוש המבוטח, לחצרי המבוטחים

  . על בסיס נזק ראשון₪ 1,000,000: סכום ביטוח להרחבה זו

  

  על שיבוב ויתור   .4

המבטח מוותר על בתנאים הכלליים לכל הפוליסות  5מבלי לגרוע מהנאמר בסעיף מוסכם כי 

,חברות בת ושלובות, זכות שיבוב העלולה להתעורר נגד כל אדם הנמצא בשרות המבוטח

וכן כנגד משכירי מבנים מ"מ  ופרוקרדיה בע"מרכזים רפואיים בע" אסותא"ובמפורש כלפי 

. כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון ויתור זה לא יחול ,למבוטחיםונכסים אחרים

  

  משכירי נכסים  .5

וזאת בתנאי כי מבנים אלה , פוליסה זו מכסה מבנים המושכרים למבוטחים בהסכמי שכירות

המשכירים יצורפו כמבוטחים או/בעלי הנכסים ו. כלולים בסכום הביטוח המפורט ברשימה

  . כסים המושכריםנוספים לפוליסה לגבי הנ

  

)לגבי מבנים בלבד(רשימות רכוש והערכה   .6

או /מוסכם בזה כי אחריות המבטח תחול גם על מבנים חדשים מסוגים שונים אשר יתווספו ו

הביטוח רשימת הרכוש אצל המבוטחים המשמשים בסיס להערכת סכום מהושמטו בטעות 

. הכולל

התאמת דמי . מעת לעתנכסים סכום הבטוח לן על עדכולמבטחהמבוטחים מתחייבים להודיע

  . י המבטח בהתאם"הבטוח תבוצע ע
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  %20-ביטוח נוסף   .7

  סכומים נוספים שמקורם בעלויות , בנוסף לסכומי הביטוח המפורטים, הפוליסה מכסה  

. שבוצעו בזמן תוקף הביטוח, הרחבות או תוספות פיזיות לרכוש המבוטח, שינויים, ערך

  .מסכומי הביטוח המפורטים20%-בטח לא תעלה על סכום המקביל לאחריותו של המ

  

הרחבות  על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לבטוח חסר  .8

  ) ₪ 10,000,000-מחסן מרכזיאך לגבי(₪ 1,000,000        :פריצה  

₪ 200,000        גניבה פשוטה   

₪ 1,000,000    נזק תוצאתי

₪ 1,000,000  הרחבת כל הסיכונים

₪ 200,000    שבר שמשות

₪ 2,000,000    פינוי הריסות

₪ 600,000  יועצים/ שכר אדריכלים

₪ 2,000,000  לאחר נזקהוצאות מיוחדות

₪ 1,600,000  שחזור מסמכים

₪ 4,000,000  יםרכוש מחוץ לחצר

₪ 1,000,000  רכוש בהקמה ובהריסה

₪ 400,000  ציבוריות  רכוש רשויות

₪ 1,000,000    אות מנעהוצ

₪ 1,000,000  שיפורים ושינויים

  דרישת רשויות לשינויים ותיקונים

        4,000,000 ₪

  ) נזק רכוש ותוצאתי–משולב (₪  600,000  הוצאות הכנת תביעה 

  ₪ 4,000,000  שקיעה והתמוטטות    

  ₪ 1,000,000    נזקי חשמל  

  .לאדם₪  2,000  חפצי עובדים ואורחים  

    

מבנה המבוטחבשותף מאו ה/והציבורי או השטח /ורכוש לעניין הכי , מען הסר ספק יובהרל  .9

בעלים של חלקים גם ללושם המבוטח כ, א"ת27המרד ' רחב" היכל הסיטי"הידוע בשם 

  " או שותפים/או בעלי מניות  ו/או  שוכרים  ו/או חוכרים ו/או מחזיקי נכסים בבניין  ו/בבניין ו

אריאל כלפי נכסי מוצהר ומוסכם בזה  כי החברה  מוותרת בזאת  על זכות השיבוב           

כפוף לקיומו של ב–השטחים במבנה בעלי  וכלפי  או  כל מי שיבוא במקומה/ומ "פרויקטים בע

יובהר כי ויתור זכות השיבוב לא יופעל כלפי מי . מקביל בביטוחיהם של אלהויתור שיבוב

  .שגרם לנזק בכוונת זדון

  

  השתתפויות עצמיות 

  ₪ 5,000,000מכסימום ₪  30,000מסכום הבטוח לאתר מינימום 10%  -רעידת אדמה 

  .₪ 200,000מכסימום ₪  20,000מינימום , מהנזק5%–נזקי טבע 
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  . בהתאם לתנאי הפוליסה–חפצי עובדים 

  ₪ 20,000–כל נזק אחר 

  

שקיעה והתמוטטות  

או התמוטטות מקרית ובלתי צפויה /יסה מורחבת לכסות  שקיעה ומוצהר ומוסכם בזה כי הפול

על בסיס נזק ₪  4,000,000אחריות המבטח לפי סעיף זה מוגבלת ל . מראש של מבנים וצמודותיהם

.ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר

  

או שוד/גניבה שלא תוך כדי ביצוע פריצה ו

רכוש מתוך חצרי המבוטח על ידי אדם מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות גניבת

ניירות ערך , כספים מכל סוג: למעט, שנכנס לחצרי המבוטחים בין באופן חוקי ובין באופן לא חוקי

אחריותו של המבטח לפי . או בשיתוף עם עובד כזה/י עובד מעובדי המבוטח ו"גניבה ע, ותכשיטים

.על בסיס נזק ראשון–ע ולתקופת הביטוחלאירו₪  200,000סעיף זה מוגבלת לסכום שלא יעלה על 

  

מלאי חלפים ורכיבים

מוסכם בזה כי בטוח זה מורחב לכלול את אבדן הערך הכספי של מלאי חלפים המצויים בידי 

הוחלף הציוד הקיים בציוד אחר ועקב כך הפך מלאי החלפים לחסרי , אם עקב נזק מכוסה, המבוטח

י הרחבה זו מוגבלת "אחריות המבטח עפ. חזקת המבטחמלאי חלפים יועבר ל. שימוש אצל המבוטח

  .למקרה על בסיס נזק ראשון₪  200,000לסך של 

  

תיקון עצמי

התחשיב לשעת , מוסכם בזה כי במקרה של תיקון עצמי בעקבות אבדן או נזק לרכוש המבוטח

  ₪ 120עבודה של עובדי המבוטח יהיה 

  

שבר שמשות

בת לכסות את השמשות המותקנות במבנים המבוטחים עד מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורח

גם בפני שבירה מכל סיבה שהיא שלא נכללה בסיכונים , על בסיס נזק ראשון₪  200,000לסך 

:האחרים המבוטחים בפוליסה ובכפוף לתנאים הבאים

  

:הרחבה זו אינה מכסה

.מסגרות או שיבוצים מכל סוג שהוא  .א

.זכוכית סדוקה או לקויה  .ב

. י סייגי הפוליסה"אירוע כלשהו המוחרג  מפורשות ע  .ג

מודגש במפורש כי בכל נזק אחר המכוסה בפוליסה יחולו סכומי הביטוח המלאים הקבועים 

  .בפוליסה
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ציוד אלקטרוני

מוסכם בזאת כי בכינון או בהחלפת ציוד אלקטרוני , מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף כינון ערך

ח את כל עלות הרכישה של פריט חדש דומה או זהה או משופר מהפריט ישלם המבטח למבוט

, שאבד או ניזוק שהינו בר רכישה בשוק ואשר ביצועיו ותפקודו אינם נופלים מהפריט המבוטח

  .כאשר העלות כוללת הוצאות החלפה או התאמה של ציוד ותוכנות הנדרשים להפעלת המערכת

  

  שעבוד

פיצויים. קיימת זכות הנאה גם לבעלי שעבוד המפורטים מטההפוליסה מבטחת רכוש אשר לגביו 

וההנאה שיש לזכותשיעור לפי,לבעל השעבודיושלמו   הפוליסהשל נזק המכוסה על פי במקרה

  .הפוליסהתנאי ולבמפרט למצויןברכוש המבוטח בהתאם 

שלום הפרמיה ביטול הביטוח עקב אי ת, או בתוספת כלשהי בפוליסה/בפוליסה והרשוםכל על אף

תוקףלא יהיה , או החברה המבטחת/המבוטח וי"או בדבר זכות ביטול הפוליסה ע, ממנהחלקאו 

גוף המשעבדאלא ביום ובשעה הנקובים בהודעה שתימסר בכתב ובדואר רשום ל, לביטול הביטוח

  .לתוקףהביטוליום לפני היכנס 30לפחות , ל"הנ

לרכוש המשועבד ישולמו תגמולי הביטוח  עד לגובה בכל מקרה של אבדן או נזקכיבזה מוסכם

תגמולי ביטוח שאינם עולים על סך על אף האמור לעיל . לפקודת בעל השעבודהשעבודסכום 

  .ישולמו ישירות למבוטח₪  400,000

  

  בעלי השעבוד

I.א לגבי נכסי קרן מכבי כמפורט להלן"ת19הרצל , בנק לאומי סניף מרכזי:-

א"ת10פור בל-סניף מכבי

 בני ברק' ו64כהנמן –מרפאת מכבידנט + סניף מכבי

 רובע הפרחים קרית גת64העצמאות   -מרפאת מכבידנט+ סניף מכבי.

חדרה'  קומה ב13הלל יפה -סניף מכבי

 אשקלון3הגבורה -שלוחת אסותא+ מרפאת מכבידנט+ סניף מכבי.

 קרית הממשלה באר שבע4התקווה –מכבי טבעי + מרפאת מכבידנט+ סניף מכבי.

נתניה דרום-ויסלברג פינת פנחס לבון' רח-סניף מכבי.

ס"כפ56רוטשילד -סניף מכבי.

קומות2(א "ת27המרד , היכל הסיטי-מטה מכבי(

ג"ר32ביאליק -מרפאת מכבידנט.

 צ"פארק הברון ראשל-ל"מתחם זד  -מכבי טבעי+ מרפאת מכבידנט+ סניף מכבי .

  צ "ראשל, שכונת  חתני פרס נובל-מרפאת מכבידנט+ ניף מכבי ס.

II.מ למעט "בע/ לגבי   מבנים של מגדל בית בלב-בנק לאומי סניף ראשי ירושלים
. מטהIIIהמבנה המפורט בסעיף  
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III. 13,467בשטח כולל (מבנים 2קריית מוצקין בגין 19משה גושן ' שד729בנק הפועלים סניף
. קריית מוצקין, 76חשמונאים ' רח, וצת בית בלבבבית אלדן מקב) ר"מ

IV. 7' חנות מס, לגבי מבנה–ירושלים 10הלל ' רח, ראשי ירושלים012בנק הבינלאומי סניף ,
  . כפר יונה בשימוש חברת נרקיס ערד  , 31גבעתי ' ברח

  

  שינויים בפוליסה

:כי בפוליסה חלו השינויים הבאים, מוסכם ומוצהר בזה

בטחסייגים לחבות המ.א

₪ 300,000–לפריט ו ₪   60,000: "ליצירה יקרא₪  20,000במקום -) 2(א 2סעיף   .1  

  .במצטבר לתקופת הביטוח

ברשימת הסייגים לחבות המבטח המילה -) נכסים שאינם כלולים בביטוח(' ד2בסייג   .2  

.אך לא לעניין נזקי טבע, מבוטלת" צמחיה"

סיכונים נוספים מבוטחים.ב

כלפי "ובמקומם יירשם " כלפי מי מעובדי המבוטח: "בפיסקה השניה ימחקו המילים–'סעיף ח    

  ".כל אדם שבשירותו של המבוטח

הרחבות.ג

או /ו: "בה זו יתווסףלשם המבוטח לענין הרח) רכוש בהקמה ובהריסה(–' סעיף ג.1

בוטח בכתב לפי קרות מקרה קבלני משנה במידה והתחייב לכך המאו /קבלנים ו

  .הביטוח

ועד לתום " בתנאי"ימחק מהמילה תבשורה הרביעית -2ק "ס) ערך כינון('  יף יזבסע.2

  .  הסעיף

6"במקום " . מקרה: "תתווסף המילה" ביטוח: "לפני המילה-) ב(6' סעיף יז  .3

  ".  חודשים12"יבוא " חודשים

  ".  מורשה חתימה אצל: "ימחקו המילים-' סעיף כב  .4

". או חברות מסחריות/ו"יתווסף " ציבוריותרשויות : "לאחר המילים-'סעיף כז.5

וכן חברות מסחריות לאספקת : "יתווסף" משרד התקשורת"לאחר המילים 

  .  "מים גז ודלק ומוצריו השונים, חשמל, שירותי תקשורת
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ללוחות : "בשורה הראשונה במקום" הרחבות"בפרק ) נזק ללוחות חשמל(' סעיף לא  .6

"200,000₪"במקום ". ולוחות חשמללוחות פיקוד , לשנאים: "יאמר" חשמל

  ".₪ 1,000,000" יירשם    

רישת רשויות לשינויים ותיקוניםד.7

הפוליסה מורחבת לכסות  הוצאות נוספות עד לסכום הנקוב ברשימה  בעקבות  מקרה 

  . בטוח  שמקורן בדרישת רשויות לשינויים ותיקונים מעבר למצבו של הרכוש שניזוק 

תחול , )השבת סכום הבטוח לקדמותו(' פא להרחבה חיבסימוסכם כי על אף האמור.8

. הרחבה זו גם על  כיסויים בהם נקבע כי גבול האחריות הינו גם לתקופת הבטוח 

תנאי הפוליסה.ד

  ".לטובת המבוטח: "יתווספו המילים הבאות1סעיף   .1  

ן בגי: "בשורה השניה יתווסף" למבטח: "לאחר המילה) זכות הקיזוז(–6סעיף   .2  

: ועד למילה" בין: "בשורה השניה יימחק המשפט מהמילה".  פוליסה זו בלבד

  ".אחרת"

ויש בה כדי להשפיע על מבטח : "יתווספו המילים' ק ב"ס) ענין מהותי(–18בסעיף   .3  

  ".סביר האם לכרות את חוזה הביטוח בכלל או לכרותו בתנאים שבו נכרת
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נזק תוצאתיביטוח - 2חלק 

  

או כמפורט /ו)  או מעונות מכבי/ומ"מגדל הזהב בע: לפנים(מ"בית בלב בע  :   ים/שם המבוטח

  בתנאים הכלליים לכל הפוליסות  

  1.7.2010   מיום     :תקופת הביטוח

  30.6.2011עד יום     

  .ובכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסות, 2010ביט   :  הפוליסה

  הכיסוי 

בעקבות נזק או תשלום הוצאות קבועות /מהמבוטחים ושנמנעוותהביטוח יכסה אבדן הכנס

כתוצאה מאחד או יותר , לרכוש המבוטח על פי פוליסת ביטוח אש והרחבות של המבוטח

, ל ואשר יגרום להפרעה בפעילות השוטפת"מהסיכונים המכוסים לפי ביטוח הרכוש שבפוליסות הנ

  . ביותאו להוצאות אלטרנטי/וההכנסותלירידה במחזור 

פירושה גם אי יכולת להתגורר בדירות הדיירים בשל נזקים שאירעו והמצריכים הוצאות " הפרעה"

  . או אבדן הכנסת דמי שכירות/לדיור חילופי ו

  עסקים של המבוטחים 

כבעלים , המפורטים לעילביטוח זה תיוחס פוליסה זו לפעילויותיהם של המבוטחים לעניין

פעילויות ניהול לרבות , סיעודיותאישפוז לרבות מחלקותמחלקותודיור מוגןבתי ומפעילים

  . ופעילויות עזר נילוותפעילות שיווק ומכירה,

  

  סכומי הביטוח 

  ₪ 2,800,000" ................................................................................... דמי כניסה"הפסד .1

לחודש לכל דייר שיהא על מכבי להשיבם ₪  2,100-נו סכום של כדמי הכניסה  המבוטחים הי(  

אשדוד , ירושלים,במקרה של אובדן השימוש ביחידת הדיור המוגן באתרים בקרית מוצקין

  ) . ש"ורמה

  . חודשים 12–תקופת שיפוי   

" בית בלב"האישפוז השונות  בהדיור המוגן ומחלקות / שכר עבודה בגין עובדי בתי האבות .2

  ₪ 8,000,000........................................................ בכל  אתריהם מ "בע

  )  סכום ביטוח לתקופת שיפוי בת חודשיים על בסיס נזק ראשון  שאינו כפוף לבטוח חסר(  

  

  ותסעיף נזק  לחצר

להפרעה מוסכם במפורש כי אבדן או נזק לחצרי העסק המבוטח ייחשב לאירוע מבוטח אם יגרום

  . במתן שירותים או לירידת מחזור ההכנסות
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  סעיף הוצאות תפעול נוספות שונות 

י "אשר הוצאו ע₪  1,000,000עד לסך נוספות שונות תפעול לכסות הוצאותתורחב הפוליסה

, בין אם קבועות או משתנות, המהוות הוצאות תפעול נוספות, המבוטח במהלך תקופת השיפוי

  . לאחר קרות מקרה הביטוחוכדי להחזיר את מצב העסק לקדמותשהיו הכרחיות

  

  סעיף סילוק נזק 

מתחייב המבטח לשלם , ומדי חודש לאחר מכן, מוסכם כי בתום החודש הראשון לתקופת השיפוי

ים המגיעים המשוערתגמולי הבטוח מסכום 75%בשיעור של , למבוטח מקדמה על חשבון תביעתו

בכל מקרה של חילוקי דעות בין המבוטח לבין המבטח ; השמאי המטפלי "כפי שיוערך עלמבוטח

מתחייב המבטח לשלם את הסכום שאינו שנוי , בדבר גובה הפיצוי המגיע על פי פוליסה זו

  . מבלי לגרוע מזכויות המבוטח או זכויות המבטח, במחלוקת

  

  שינויים בנוסח הפוליסה

או "-יבוא " אש מורחב המצוינת ברשימההמבוטח בפוליסת "לאחר –" מקרה הביטוח"הגדרת 

אולם אך ורק בפני הסיכונים המכוסים תחת פוליסת . בפוליסה אחרת לביטוח רכוש שערך המבוטח

' או ציוד אלקטרוני בפרק א/אש מורחב ו"

או אצל /מוסכם בזאת מראש כי בקרות מקרה ביטוח אצל המבוטח ו-" צמצום במחזור"הגדרת 

רשאי המבוטח אם ירצה בכך לקבוע את הצמצום , בוטח וסביבתם הקרובהאו ספק של המ/לקוח ו

6במחזור על בסיס יומי לפי ההפרש שבין המחזור בפועל במשך תקופת השיפוי לבין המחזור במשך 

לענין סעיף זה תוספת התאמות לענין המחזור לא . החודשים שקדמו לנזק על בסיס ממוצע יומי

.בתוקף

סייגים לחבות המבוטח

  ₪  2,000,000מבוטל עד לסך ) ס"י הרחבת כה"נזק  המכוסה עפ(-3סעיף 

. 2,000,000₪מבוטל עד לסך ")      לוחות חשמל"י הרחבת "נזק המכוסה עפ(-4סעיף 

  

הרחבות

  "פוליסת רכוש"יוחלף ל  " אש מורחב"בכל מקום בו מצוין ביטוח 

דלק ומוצריו , ות יחול על  הספקת מיםלפרק ההרחב7י סעיף "מ בזה כי  הכיסוי הניתן עפ"מו

.י גופים שאינם ציבוריים"ולרבות על הספקתם של אלה ע, ושירותי תקשורת, חשמל, השונים

)הרחבת ספקים לקוחות(9סעיף 

או "יתווספו המילים " חומרי גלם"לאחר המילים , בשורה השנייה של הפסקה הראשונה

".שירותים
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או "יתווספו המילים " מוצרים מוגמרים"לאחר המילים , הבשורה השלישית של הפסקה הראשונ

".שירותים

  

) מניעת גישה(–10סעיף 

  ".פוליסות הרכוש: "יבוא" פוליסת אש מורחב: "בשורה השלישית במקום

  

תנאי הפוליסה

ויש בו כדי להשפיע על מבטח סביר השפעה של ממש האם לכרות : "תתווספנה המילים–ב 2סעיף 

  .טוח בכלל או בכרותו בתנאים שבואת חוזה הבי

  

  ".מקרה ביטוח: "יצוין" תביעה: "במקום המילה–' ב10סעיף 

ותוחלפנה  , ועד לתום המשפט" בין"בשורה השניה תמחקנה המילים מ–) זכות הקיזוז(11סעיף 

  ".בגין פוליסה זו בלבד: "במילים

  

היה סכום , שעת קרות מקרה הביטוחאם ב, )בטוח חסר(בתנאי הפוליסה 13בהמשך ובניגוד לסעיף 

, מסך כל ההכנסות מדמי שכירות לתקופת השיפוימהסכום המתקבל 85%-הביטוח הכולל פחות מ

  .יופחת השיפוי המשתלם באופן יחסי
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  אחריות מעבידים- 3חלק 

אגודה שיתופית -מכבי מגן , עמותת קרן מכבי, מכבי שירותי בריאות  :ים/שם המבוטח

בית ,  מכבי טבעי, מ"אחזקה בע–ן .מ.ס, מ"דדי נגד מחלות בעלביטוח ה

מכבי סאן , מעונות מכבי, מ"נרקיס ערד בע, מ"מכבי שפע בע, מ"בלב בע

שפע , מ"מכבי קאר בע, מ"קבוצת מכבי אחזקות בע, מ"מכבידנט בע, מ"בע

גו אקטיב , מכבי מקיף, מ"מועדון לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע

או /או משורשר למי מהן ו/וכל גוף קשור בכל דרך למי מהן ומ"מכבי בע

או בבעלות מלאה או חלקית /או שבשליטת מי מהן ו/יחידות סמך שלהן ו

או /ואו כל גוף אחר או נוסף ממינם שיתווסף להן/בשותפות או בזכויות ו

למעט  אסותא מרכזים (, כמפורט במבוא לתנאים הכלליים לכל הפוליסות

    )מ"רפואיים בע

  1.7.2010   מיום     :תקופת הביטוח

  30.6.2011עד יום     

  .ובכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסות, 2010ביט       :הפוליסה

  

כולל עובדים , ידם-הביטוח יכסה את חבותם של המבוטחים כלפי כל עובדיהם והמועסקים על

ל סוג שהוא הקשורות באחריות המבוטחים כלפי זמניים ומזדמנים ובגין כל פעילויות מכ, ארעיים

  . ל"העובדים הנ

  לעובד ₪ 50,000,000  :  גבולות אחריות

  כ "בסה₪ 50,000,000      

  000,000100,1₪,שכר עבודה שנתי משוער 

  השתתפות עצמית 

  .למקרה בכל תביעה  אחרת₪  6,000-לתובע במקרה של מחלת מקצוע ו₪ 20,000

     -:ליסה כפופה להרחבות הבאותמ בזה כי הפו"מו

  חומרים מסוכנים  .א

לרבות מכסה את אחריותם החוקית של המבוטחיםהביטוח לפי פוליסה זו-למען הסר ספק 

אקטיביים -רעלים וחומרים רדיו, חומרים כימיים וצבעים, שימוש עובדים בתרופותבגין 

  .לצרכים מעבדתיים ורפואיים

  פעילויות שונות  .ב

ובכל עת , לפי פוליסה זו כולל פעילויות הנעשות גם מחוץ לשעות העבודה הרגילותהביטוח  

העברה ממקום עבודה אחר, לרבות הפסקות עבודה, שהעובד נמצא בשירותו של המבוטח

וכן בעת פעולה אחרת של העובד הנעשית לצורך, ובחזרה ממנובודהאל מקום הע, למשנהו

  וד הוא פועל במסגרת חובותיו וצרכיו כעובד המבוטחכל ע, ביצוע העבודה או בקשר אליה

  . ספורטיבית וחברתית,תרבותיתובכלל זה פעילות

  קבלנים וקבלני משנה  .ג

, קבלני משנה ועובדיהם, כלפי קבלנים, פוליסה זו מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח  

  .ל"קיימים יחסי עובד ומעביד בין המבוטח לבין הנמתשככל
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בוטח תחול ההשתתפות העצמית הנקובה בדף הרשומה אך ורק אם שולם פיצוי בפועל על המ  .ד

  מבוטלת בזאת" השתתפות עצמית"והפסקה האחרונה בהגדרת , לתובע

כאשר פוליסה זו משתתפת בתשלום פיצויים עם פוליסות ביטוח שהוצאו לתקופות ביטוח   .ה

כיחס , י פוליסה זו"צמית עפתחול השתתפות עצמית יחסית מסכום ההשתתפות הע, נוספות

  .  הפיצוי החל על פוליסה זו לעומת הפיצוי הכולל המשולם לתובע

י פוליסה זו עקב מקרה ביטוח אשר לדעת המבטח הינו תוצאה של "בכל מקרה של תביעה עפ  .ו

אזי יקבל המבטח על , י המבטח"הצטברות פגיעות בתקופה שקדמה למועד עריכת ביטוח זה ע

בתנאי כי לא , ות לשפות את המבוטח גם בגין התקופה שקדמה לפוליסה זועצמו את האחרי

המבוטח מתחייב להסב . היה ידוע למבוטח על קיום עילה לתביעה בגין מקרה הבטוח כאמור

לטובת המבטח כל זכות לשיפוי העלולה לעמוד לזכותו כלפי מבטחיו הקודמים בגין הפגיעות 

. טוחשהצטברו קודם למועד תחילת תקופת הבי

מ בזה כי הפוליסה תכלול כמבוטח נוסף כל אדם או גוף משפטי שהמבוטח התחייב בכתב "מו  .ז

להכלילו כמבוטח נוסף טרם קרות מקרה הבטוח בביטוח חבות מעבידים הנערך על ידו עד 

כמה שהאדם או הגוף המשפטי כאמור נחשב כמעביד של עובדי המבוטח או נושא באחריות 

.  שילוחית כלפיהם

בעלי המניות של , מ בזה כי הפוליסה תכסה את חבותם האישית של מנהלי המבוטח"מו  .ח

י המבוטח בגין "עובדיו והפועלים מטעמו ושל כל אדם המועסק ע, חברי דירקטוריון, המבוטח

ככל , מקרה בטוח הנגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח בכל הקשור בעיסוקו של המבוטח

.  בשרות המבוטח בכפוף לתנאי הפוליסהשחבות זו נובעת מפעילותו 

או ארעיים המבצעים עבודות /או עובדים מקריים ו/י הפוליסה מורחב לכסות גם ו"הביטוח עפ  .ט

המבוטח מתחייב לכלול שכרם של אלה  . הקשורות בעסקו של המבוטחאו /עבור המבוטח ו

לעובדים האם הכוונה גם .בהתאמות השכר ככל שידרש להמציא בתום תקופת הבטוח

או הכווונה לעובדים ארעיים  ? המגיעים לבצע עבודות קטנות כגון נגרים אינסטלאטורים 

  ? כיצד לחשב שכרם  –א ,ישירות או באמצעות כהמגיעים

החוקית של המבוטח כלפי עובדים המועסקים בשירות והפוליסה תורחב לכלול את אחריות  .י

.םדה וייחשב למעביד של מי מהשוכרים או לקוחות במי, קבלנים, של ספקים

  
  שינויים בנוסח הפוליסה

סייגים.1

".או/ו: "בשורה השניה יתווסף" ובהסתמכו: "לפני המילה–1' ף בסעי.1.1

  ".או/ו: "בשורה רביעית יתווסף" ובהסתמך":לפני המילה–2' סעיף ב.1.2

ים זרים  בטל ומבוטל בזה לגבי עובד–) עובד שביטוח לאומי אינו חל עליו(3'ביף סע.1.3

. ל"המועסקים בארץ ובחו

מוסכם כי האמור בסייג זה לא יחול על חבות המבוטח כלפי : "יתווסף בסוף הסעיף.1.4

. או אין חובה לבטחם באמצעות המוסד לביטוח הלאומי/עובדים שלא ניתן לבטחם ו

בכל מקרה סייג זה לא יחול על חבות המבוטח הנובעת מהעסקת עובדים תושבי 

".או שטחי האוטונומיה הפלשתינאית/ים והשטחים המוחזק
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.  תנאי הפוליסה.2

.בשורה הרביעית" מוחלט"תמחק המילה –' ב6סעיף  .2.1

ויש בה כדי להשפיע השפעה של ממש על מבטח סביר : "תתווספנה המילים–ב 8סעיף .2.2

.האם לכרות את חוזה הביטוח בכלל או לכרותו בתנאים שבו

  ".טובת המבוטחל":תתווספנה המילים15סעיף .2.3

הרחבות .3

  ):הוצאות הגנה בהליכים פליליים(' הרחבה יא.3.1

–למקרה בטוח ו ₪  400,000יעמדו על , גבולות אחריות המבטח להרחבה זו .3.1.1

  .במצטבר לתקופת הבטוח₪ 800,000

   ".סיכוי סביר"יש לקרוא " סיכוי טוב"בפסקה הרביעית בהרחבה זו במקום .3.1.2

:בהרחבה זו תבוטל ובמקומה  ייקרא" הליכים פליליים"הגדרת .3.1.3

לרבות , מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמהםהכים בילה"

המוגשים נגד המבוטח או מי מעובדיו בעקבות מקרה , חקירת סיבת מוות

ביטוח המבוטח לפי פוליסה זו לרבות חקירה או הליך שהתנהל  בידי רשות 

תיים בלא הגשת כתב אישום ובלי ואשר הס, המוסמכת לנהל חקירה או הליך

או שהסתיים בלא הגשת כתב , שהוטלה חבות כספית כחלופה להליך פלילי

אישום אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת 

סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפחתה בו ; הוכחת מחשבה פלילית

לחוק סדר הדין הפלילי 62סעיף משמעו סגירת התיק לפי –חקירה פלילית 

או , )חוק סדר הדין הפלילי–בסעיף קטן זה (1982-ב"התשמ, ]נוסח משולב[

לחוק סדר הדין 231עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 

;הפלילי

חבות כספית שהוטלה על פי חוק –" חבות כספית כחלופה להליך פלילי".3.1.4

, קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליותלרבות, כחלופה להליך פלילי

קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר , 1985-ו"התשמ

  .עיצום כספי או כופר, הדין הפלילי

-שכר טרחת עורך: "בהרחבה זו תבוטל ובמקומה יקרא" שכר טרחה"הגדרת .3.1.5

   ".דין לניהול הליכים פליליים

  .מבוטל) רג מפורשותאירוע המוח(בהרחבה זו 1סייג .3.1.6

  .מבוטל) אירוע המוחרג מפורשות(בהרחבה זו 1סייג .3.1.7

  .מבוטל) אירוע המוחרג מפורשות(בהרחבה זו 1סייג .3.1.8

מי "מבוטלות המילים ) כוונה לגרום למקרה בטוח(בהרחבה זו 2סייג .3.1.9

   ".מעובדיו

בהרחבה זו מבוטל אם התחייב המבוטח בכתב טרם מקרה הבטוח 3סייג .3.1.10

  .קבלן משנה כמבוטח נוסף/ת הקבלןלכלול א
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'ביטוח צד ג- 4חלק 

אגודה שיתופית -מכבי מגן , עמותת קרן מכבי, מכבי שירותי בריאות    :  ים/שם המבוטח

בית בלב , מכבי טבעי, מ"אחזקה בע–ן .מ.ס, מ"לביטוח הדדי נגד מחלות בע

, מ"מכבי סאן בע, מעונות מכבי, מ"נרקיס ערד בע, מ"שפע בע, מ"בע

שפע מועדון , מ"מכבי קאר בע, מ"קבוצת מכבי אחזקות בע, מ"כבידנט בעמ

גו אקטיב מכבי , מכבי מקיף, מ"לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע

או יחידות /או משורשר למי מהן ו/מ וכל גוף קשור בכל דרך למי מהן ו"בע

או בבעלות מלאה או חלקית בשותפות /או שבשליטת מי מהן ו/סמך שלהן ו

או כמפורט /ואו כל גוף אחר או נוסף ממינם שיתווסף להן/ו בזכויות וא

למעט  אסותא מרכזים רפואיים (במבוא לתנאים הכלליים לכל הפוליסות

  . )מ"בע

  1.7.2010   מיום     :תקופת הביטוח

  30.6.2011עד יום     

  .תובכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסו, 2010ביט       :הפוליסה

  

  .כמפורט בתנאים הכלליים לכל הפוליסות  : תיאור עיסוקו של המבוטח

:גבולות אחריות

למקרה ₪ 50,000,000

  . ת הבטוחלתקופ₪  50,000,000

  השתתפות עצמית 

  בכל תביעה ₪ 10,000

  :מ בזה כי הפוליסה כפופה להרחבות הבאות "מו

ל ברשימות השכר של המבוטחיםכל אדם שאינו כלואת חבות המבוטח כלפי הפוליסה תכסה .א

ובלבד שאינם מכוסים , עובדים זמניים מקריים וארעיים, עובדים עצמאיים, מתנדביםלרבות

  .טוח חבות מעבידים של המבוטחיםתחת הפוליסה לב

  

יחשב כצד שלישי לענין , כל אדם שהמבוטח אינו חייב בתשלום למוסד לביטוח לאומי בגינו  .ב

או  /ה לכסות את חבות המבוטחים כלפי עובדים ארעיים והפוליסה הורחב. הפוליסה

וכן עובדים , או משתלמים/ואו מומחים זרים/או זמניים ו/או נותני שירותים ו/מתנדבים ו

, בעת השתתפותם בישיבות צוות) חופשת לידה (ד "ועובדים בחל) חופשה ללא תשלום(ת "בחל

ככל שאינם מכוסים תחת פוליסת חבות ,טיולים וימי גיבוש, ימי עיון, כנסים, השתלמויות

  .המעבידים של המבוטחים 

  

החזר גבולות אחריות  .ג

יוחזרו גבולות האחריות לקדמותם, במקרה של נזק שיעמוד לתשלום לפי תנאי הפוליסה

המבוטח מקבל על עצמו . ויהוו את גבולות האחריות שהיו לפני קרות הנזק, באופן אוטומטי

אלא אם כן יורה , מיום קרות הנזק עד תום תקופת הביטוח, יע ממנולשלם את הפרמיה שתג

  .המבוטח אחרת
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חבות כשוכרים  .ד

, הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותם החוקית של המבוטחים כשוכרים של מבנים כלשהם

  או המשכירים /כלפי בעלי הנכסים ו

  

משכירים/חבותם של בעלי נכסים  .ה

ם או משכירים מצורפים בזה כמבוטחים נוספים בגין אחריותם לגבי מוסכם בזה כי בעלי נכסי

יחול על ) חבות צולבת(בהרחבות 4מוסכם בזה כי סעיף . מבנים וציודם המושכרים למבוטחים

תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח כלשהו המכוסה על פי בעלי הנכסים המשכירים וכי כל

בגין , קת הביטוח כבעלי הנכס או כמשכיריםוזיהפוליסה ישולם להם לפי שיעור אחריותם 

  . לפי פירוט בעלי הנכסים או המשכירים, אש מבנים ותכולהרכושם המבוטח בפוליסה לביטוח

  

ה מורחב לכסות אחריות שילוחית שלביטוח ז, 12.מבלי לגרוע מכלליות האמור בהרחבה מס  .ו

או /או מכונים ו/עבדות ואו מ/רופאים עצמאיים ובגין מרפאות של' המבוטח כלפי צד ג

. הקשורים בהסכם התקשרות עם המבוטחיםרפואיים-המרפאות לטיפולים פאר

היפר חובה אינו חל על אחריות המבוטחים בגין י הרחבה זו "עפכי הכיסוי, מוסכם במפורש

  .או גופים אלה/מקצועית של רופאים ו

  

רשימות  .ז

, רפואי וצוותי עזר-סגל פרא, פאים שכיריםרו, בידי המבוטחים רשימות של רופאים עצמאיים

על המבוטחים לא חלה חובת עדכון ודיווחואולם, מעבדות ומרפאות, וכן רשימות של מכונים

  .על שינויים שיחולו ברשימותיה

  

על פי , זכותם של יחידי המבוטח ששמם המפורש נקוב ברשימה לקבלת שיפוי מהמבטח  .ח

  . כל אדם או גוף משפטי הזכאי לשיפוי על פי פוליסה זופוליסה זו תהיה קודמת לזכותו של

  

למניעת מקרה ביטוח ' י צד ג"סכומים שהמבוטח חייב לאחרים בגין הוצאות מנע שהוצאו ע  .ט

  .לחוק חוזה ביטוח67-ו' ב61בהתאם לסעיפים , יכללו בהגדרת נזק בפוליסה, או צמצומו

  

י הפוליסה כולל את "סכם בזה כי הכיסוי עפמו, בסייגים13מבלי לגרוע מהנאמר בסעיף   .י

  .  המנהלים והעובדים, חברי מועצת המנהלים, חבותם האישית של בעלי המניות

  

בעלי זכויות בבניין או /ו: "...מ בזה כי לעניין שימוש בחדר הכושר יתווסף לשם המבוטח"מו  .יא

  ".או בעלי יחידות בבניין/או מחזיקים בחלקים בבניין ו/ו

  

  

  



25

  

  ויים בנוסח הפוליסה שינ

  
  סייגים

  

פוליסה זו מורחבת לכסות את אחריותו של המבוטח גם בגין , לפוליסה4על אף האמור בסייג   .1

הרחבה זו לא ₪  500,000עד לסך , נזק ישיר לרכוש של אחרים  המצוי בחזקתו של המבוטח

.תחול על רכוש כאמור לעיל אשר מבוטח בפוליסת הרכוש שערך המבוטח 

תהיה פוליסה זו פוליסה עודפת מעל , אם קיימת פוליסה אחרת: "סיפא לסעיף יתווסף ב  

  ".אותה פוליסה

  

  .למקרה₪    1,000,000מבוטל עד לסך של -) נזק לרכוש שפועלים בו(5סייג   .2

  

  ". בפוליסה סטנדרטית של המבטח: "תתווספנה המילים-) אחריות נושאי משרה(13סייג   .3

  

הביטוח מורחב לכסות את חבות המבטח במקרה של נזק פיננסי כספי , 14ור בסייג על אף האמ  .4

האמור . למקרה₪  500,000עד לסך , גם אם אינו תוצאה ישירה של נזק פיזי לרכוש צד שלישי

).מניעת גישה(לפוליסה 11. י הרחבה מס"בסעיף זה לא יגרע מהכיסוי הניתן עפ

  

  הרחבות

  

מ בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות את חבות המבוטח "מו, 10. מסבהמשך ובנוסף להרחבה   .1

חבות הנובעת מהפרת ) אך לא רק(לרבות , בגין פגיעה אישית הנגרמת לצד שלישי כלשהו

, מעצר שווא, העלבת אדם, השמצה ולשון הרע, הוצאת דיבה, פרטיות וחדירה לתחום הפרט

.הטרדה מינית וכן נזק הנגרם כתוצאה מפגיעה בפרסום

  .עקב מקרה בטוח אחד₪  1,000,000י הרחבה זו מוגבלת לסך "אחריות המבטח עפ  

  

לגבי . ב ובקנדה"מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסה זו מורחבת לכסות תביעות שיוגשו בארה  .2

  : תביעות אלה תחולנה המגבלות הבאות

.הרחבה זו לא תחול בשל כל זיהום סביבתי  2.1

. יעות כלולות בגבול אחריות המבטחהוצאות התגוננות מפני תב  2.2

.פיצויים לדוגמא וקנסות, הרחבה זו אינה חלה על פיצויי ענישה  2.3

₪  400,000גבול האחריות להרחבה זו יהיה -) הוצאות הגנה בהליכים פליליים(19הרחבה   .3

  .במצטבר במשך תקופת הבטוח₪  800,000למקרה בטוח אחד ובסך 

  .  מבוטל–) אירוע המוחרג מפורשות(בהרחבה זו 1סייג   3.1

".  מי מעובדיו: "מבוטלות המילים–) כוונה לגרום למקרה בטוח(בהרחבה זו ' ב2סייג   3.2
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בהרחבה זו מבוטל אם התחייב המבוטח בכתב טרם מקרה הבטוח לכלול את 3סייג   3.3

.  קבלן משנה כמבוטח נוסף/הקבלן

". סיכוי סביר"יש לקרוא " סיכוי טוב"בפסקה הרביעית בהרחבה זו במקום   3.4

דין לניהול -שכר טרחת עורך: "בהרחבה זו תבוטל ובמקומה יקרא" שכר טרחה"הגדרת   3.5

".  הליכים פליליים

:בהרחבה זו תבוטל ובמקומה ייקרא" הליכים פליליים"הגדרת   3.6

ת סיבת לרבות חקיר, מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמהםהכים בילה"  

המוגשים נגד המבוטח או מי מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח המבוטח לפי פוליסה , מוות

ואשר , זו לרבות חקירה או הליך שהתנהל  בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך

או , הסתיים בלא הגשת כתב אישום ובלי שהוטלה חבות כספית כחלופה להליך פלילי

ך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי שהסתיים בלא הגשת כתב אישום א

סיום הליך בלא הגשת כתב אישום ;  בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית

לחוק סדר הדין 62משמעו סגירת התיק לפי סעיף –בענין שנפחתה בו חקירה פלילית 

או , )חוק סדר הדין הפלילי–בסעיף קטן זה (1982-ב"התשמ, ]נוסח משולב[הפלילי 

  ;לחוק סדר הדין הפלילי231יכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף ע

חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך –" חבות כספית כחלופה להליך פלילי"  

קנס על עבירה , 1985-ו"התשמ, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, פלילי

  .עיצום כספי או כופר, ק סדר הדין הפלילישנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חו

  

  תנאי הפוליסה

  

ויש בו כדי להשפיע על מבטח סביר השפעה : "תתווספנה המילים)  עניין מהותי(–' ב7סעיף   .1

". של ממש האם לכרות חוזה הביטוח בכלל או לכרותו בתנאים שבו

תתווספנה " י העניין"עפ"לאחר המילים ) הוראות חוק חוזה הבטוח-תחולת החוק(–15סעיף   .2

  ".לטובת המבוטח: "המילים
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  כספות ובהעברה, ביטוח כספים בקופות-5חלק 

  

אגודה שיתופית -מכבי מגן , עמותת קרן מכבי, מכבי שירותי בריאות    :  ים/שם המבוטח

בית בלב , מכבי טבעי, מ"אחזקה בע–ן .מ.ס, מ"לביטוח הדדי נגד מחלות בע

, מ"מכבי סאן בע, מעונות מכבי, מ"ערד בענרקיס , מ"שפע בע, מ"בע

שפע מועדון , מ"מכבי קאר בע, מ"קבוצת מכבי אחזקות בע, מ"מכבידנט בע

גו אקטיב מכבי , מכבי מקיף, מ"לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע

או יחידות /או משורשר למי מהן ו/מ וכל גוף קשור בכל דרך למי מהן ו"בע

או בבעלות מלאה או חלקית בשותפות /מהן ואו שבשליטת מי /סמך שלהן ו

או כמפורט /ואו כל גוף אחר או נוסף ממינם שיתווסף להן/או בזכויות ו

למעט אסותא מרכזים רפואיים (במבוא לתנאים הכלליים לכל הפוליסות 

  .)מ"בע

  1.7.2010   מיום     :תקופת הביטוח

  30.6.2011עד יום     

  .אי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסותובכפיתה לתנ, 2010ביט     :הפוליסה

  

  סכומי הבטוח 

  ₪ 160,000................................................................בכספות ובהעברה ,כספים בקופות 

  

, למחוז בחודשים ספטמבר₪  600,000-לסניף ו₪  240,000הכיסוי יוגדל לכדי : הרחבה מיוחדת 

  . ץ ואפריל בגין תלושי שימר, אוקטובר

  השתתפות עצמית

  .בכל תביעה₪  4,000

  הרחבות

סוכנים , בידי עובדים₪ 20,000סכומי הביטוח הנקובים לעיל כוללים כספים עד לסך של .1
.ואחרים הנשלחים מטעם המבוטח לחול בכל מקום בעולם

₪ 40,000הפוליסה מורחבת הוצאות שיחזור מסמכים בעלי ערך כספי עד לסך .2

ביטוח זה מורחב לכלול גם נזק כספי שנגרם למבוטח כתוצאה משימוש שלא כדין בהמחאות  .3
או /או לדירות פרטיות של מנהלים ו/או שזויפו לאחר פריצה למשרדי המבוטח ו/שנגנבו ו

עובדים המחזיקים בהמחאות ברשותו של המבוטח ובתנאי מפורש שהפריצה נגרמה מאירוע 
.י פוליסה זו"עפ" פריצה"כמפורט בהגדרת 

י הרחבה זו יכנס לתוקף לאחר שהמבוטח ימצה את כל ההליכים כלפי הבנק לשם "הכיסוי עפ

הכיסוי על פי . ל שזויפו והוצגו לגביה"השבת הסכום שנפרע מחשבונו על בסיס המחאות כנ

  .למקרה ולתקופת הביטוח₪  100,000-הרחבה זו מוגבל ל

שאינם רכושו של המבוטח ואשר נמסרו " כספים"ול גם הכיסוי על פי פוליסה זו מורחב לכל.4
.או בעקיפין בעיסוקו/או לכל מטרה אחרת הקשורה במישרין ו/או לשמירה ו/לו בפיקדון ו
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  מוצרהחבות בטוח –6חלק 

אגודה שיתופית -מכבי מגן , עמותת קרן מכבי, מכבי שירותי בריאות    :ים/המבוטחשם

בית בלב , מכבי טבעי, מ"אחזקה בע–ן .מ.ס,מ"לביטוח הדדי נגד מחלות בע

, מ"מכבי סאן בע, מעונות מכבי, מ"נרקיס ערד בע, מ"שפע בע, מ"בע

שפע מועדון , מ"מכבי קאר בע, מ"קבוצת מכבי אחזקות בע, מ"מכבידנט בע

גו אקטיב מכבי , מכבי מקיף, מ"לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע

או יחידות /או משורשר למי מהן ו/מהן ומ וכל גוף קשור בכל דרך למי"בע

או בבעלות מלאה או חלקית בשותפות /או שבשליטת מי מהן ו/סמך שלהן ו

או כמפורט /ואו כל גוף אחר או נוסף ממינם שיתווסף להן/או בזכויות ו

למעט אסותא מרכזים רפואיים (במבוא לתנאים הכלליים לכל הפוליסות

  )  מ"בע

  

  1.7.2010   מיום    :תקופת הביטוח  

  30.6.2011עד יום     

  

  ראשיתכתובת

  תל אביב27המרד     :להודעותומען

    

  .ובכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסות, 20010ביט     :הפוליסה

  

  כמפורט בתנאים הכלליים לכל הפוליסות   :של המבוטחעיסוקו

  

  

או /ו" מכבי "המבוטחים תחת המותג י  "עהמוצרים המשווקים לכ:הבטוח  עבורם ניתןהמוצרים

ויטמינים , ומבלי לגרוע מכלליות האמור תוספי מזון,"מכבי קאר"

מוצרים , תרופות שאינן מחויבות בקבלת מרשם רופא,ומינרלים 

מוצרים קוסמטיים וכן ציוד ,ערכות בדיקה עצמיות ,לנשים

י מכב"י המבוטח ושאינם תחת מותג "ומוצרים שונים המופצים ע

וכדומה וכן מכשירים , מכשירי אינהלציה, כדוגמת מדי לחץ דם" 

למבוטחי " מכבי"י "ואביזרים רפואיים שונים המושאלים ע

  . הקופה
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    למקרה₪ 12,000,000  :המבטחאחריות בולותג

  .לכל תקופת הביטוחכ"סה₪ 12,000,000

  .וקנדהב"למעט ארההעולםכל  :טריטוריאלייםגבולות

דיני מדינת י"עפוקנדה אולם פרשנות הפוליסהב"העולם למעט ארהכל    :ושיפוטןדי

  .ישראל בלבד

  1.5.2005  :רטרואקטיביתאריך

  ₪ 20,000    :עצמיתהשתתפות

  ₪ 32,000,000  :היקף מכירות שנתי

  

  :לפוליסהשינויים

  בוטל  .1

: במילים" ייצור אחתמסדרת: "יוחלפו המילים–" מיוחדתנאי"ב" נזקיםהאחדת"בסעיף  .2

  ".או מסיבה מקורית אחתאחדממקור"

גבולות האחריות , לאמור בפוליסהבניגוד" הרחבות"בפרק ) הגנה בהליכים פלילים(3בסעיף  .3

" שכר טרחה"כן תשונה הגדרת . לתקופת הבטוח₪  800,000-ולמקרה₪ 400,000ל"צ

  " בהליכים פליליים שכר טרחת עורך דין  בייצוג וניהול הגנה "ותקרא 

  בוטל  .4

: הסעיף יתווספו המיליםבסוף" הפוליסהתנאי"ברשימת ) העברת מסמכים(4בסעיף  .5

לסלקה בסכום שאינו עולה על סכום שניתןבסעיף זה אינו חל על תביעה האמור"

  ".ההשתתפות העצמית

  .'ק  ב"שבס" מוחלט"תבוטל המילה " הפוליסהתנאי"בפרק ) טיפול בתביעות(7בסעיף  .6

בסעיף מתייחס אך ורק האמור" הפוליסהברשימת תנאי ' ק ב"ס) שינוי בסיכון(, 9בסעיף  .7

שיוצרו או שווקו על ידי המבוטח בעת עריכת מהמוצריםלסוגי מוצרים השונים תכלית שינוי 

  .הביטוח

  :הרחבות

ום לתביעה על מקרה כלשהו העלול לאחר מכן לגרלמבוטחבתום תקופת הביטוח יודע אם.1

אזי תביעה כלשהי אשר , תקופת הביטוח על מקרה זהבתוךנגד המבוטח ויודיע למבטח בכתב 

  .תחשב כאילו הוגשה בתוך תקופת הביטוח, לאחר מכן, מקרהתוגש נגד המבוטח בגין אותו 

2.Recall-בכפוף , מסכים לשפות את המבוטחהמבטח₪ 300,000מוצרים עד לסך השבת

במהלך תקופת הביטוח בקשר עם השבת ידון הוצאות שיוצאו על בגי, לתנאים הבאים

  .בפוליסהכהגדרתומוצרים אשר עלולים לגרום למקרה הביטוח 

  :סבירות והכרחיות שיוצאו בקשר עם הוצאות–בהתייחס להרחבה זו בלבד משמען הוצאות

  .פרסום הודעות אזהרה לציבורלותע  2.1
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  .לנציגוהמוצרים או חלק מהם ליצרן אוחזרתה2.2

, םתלא כולל הוצאות בגין השמדבפירושאךמיון וסידור של המוצרים , דיקהב2.3
'הטמנתם וכד

.לעיל2.1-2.3משפטיות בקשר עם סעיפים וצאותה2.4

. בתוקף-עבודות שנמסרו-בהרחבות3סעיף .3

 MARKSSש"ע   )(Vendors Endorsementמורחבת לכלול הרחבת משווקיםהפוליסה.4

HLC , בשיווק מוצרי מכבי קארבגין-Sri Lanka ,250,000$-בהיקף שנתי של כ .

  חריגים

  :זו לא תכסה תביעותהרחבה

.המוצר או חלק ממנובגין.א

.ממנוחלקשינוי המוצר או , שיפוץ, הוצאות לתיקוןבגין.ב

.הפוליסהניתנות לשיפוי על פי חלק אחר של אשר.ג

  .על פי חריגי הפוליסהותמוחרגאשר.ד
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  רכוש במעברביטוח - 7חלק

  

אגודה שיתופית -מכבי מגן , עמותת קרן מכבי, מכבי שירותי בריאות  :ים/שם המבוטח

בית בלב , מכבי טבעי, מ"אחזקה בע–ן .מ.ס, מ"לביטוח הדדי נגד מחלות בע

, מ"מכבי סאן בע, מעונות מכבי, מ"נרקיס ערד בע, מ"שפע בע, מ"בע

שפע מועדון , מ"מכבי קאר בע, מ"י אחזקות בעקבוצת מכב, מ"מכבידנט בע

גו אקטיב מכבי , מכבי מקיף, מ"לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע

או יחידות /או משורשר למי מהן ו/מ וכל גוף קשור בכל דרך למי מהן ו"בע

או בבעלות מלאה או חלקית בשותפות /או שבשליטת מי מהן ו/סמך שלהן ו

או כמפורט /ואחר או נוסף ממינם שיתווסף להןאו כל גוף /או בזכויות ו

למעט אסותא מרכזים רפואיים (במבוא לתנאים הכלליים לכל הפוליסות 

  )  מ"בע

  1.7.2010   מיום   :  תקופת הביטוח

  30.6.2011עד יום     

  .ובכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסות, 2010ביט   :  הפוליסה

  

  סכום בטוח

  ₪ 800,000חת להעברה א

  

  גבול אחריות לפריצה

  ₪ 800,000  -בשעות היום

  .₪ 400,000–בשעות הלילה 

  

  השתתפות עצמית 

6,000 ₪  

  

  שינויים בהגדרות 

  . מבוטלים " העברה"בהגדרת ' ג-ו'מ בזה כי סעיפים ב"מו  .א

כדי חנייה מחוץ לשעות העבודה לא תחשב כחניית ביניים תוך" מ בזה כי המילים "מו  .ב

  מבוטלות " הובלה 

  

  כלי הרכב

או של קבלני /או בשכירות ו/ואו בשימושם/ובבעלות המבוטחים, מכל תאור שהואושינוע כלי רכב

  .או של עובדי המבוטחים /או של מובילים חיצוניים לרבות מוניות ו/ו  משנה
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  שינויים בנוסח הפוליסה

  

  

     חריגי הפוליסה.1

:   תחול סיפא כדלקמן) 'וכושטרות , כסף(1בסעיף .1.1

20,000המילה מסמכים תבוטל והפוליסה תורחב לכלול שחזור מסמכים עד לסך   .1.1.1

   ₪

לפריט ועד לסך ₪ 60,000בסעיף זה עד לסך " חפצי אמנות"תבוטלנה המילים    .1.1.2

.  למקרה ולתקופת הבטוח₪ 300,000

.שריטות או קילוף" מבוטל ובמקומו יירשם ' א5סעיף    .1.2

.מבוטל–) חוסר עקב נזילה(' ב5סעיף     .1.3

הפוליסה אינה מכסה את גניבת המטען אם כלי : "מבוטל ובקומו ירשם–) גניבה(6סעיף .1.4

  הרכב המוביל היה בחניית ביניים והושארו מפתחות הרכב במתג ההתנעה

:   יבוטלו אלא אם '  ג7', א7סעיפים .1.5

.ל נגרם הנזקהמבטח יוכיח שעקב התקיימות האמור לעי.1.5.1

המבטח יוכיח כי הנסיבות הנזכרות בסעיפים אלה היו בידיעת המנהל האחראי על .1.5.2

.או ההובלות עבור מבוטח/כלי הרכב ו

" .בדיקה"מבוטלת המילה –בחריגים –' ב7סעיף .1.6

  

רחבותה.2

סילוק ונטרול של הרכוש המבוטח מרשות , פוליסה מורחבת לכסות הוצאות פינויה     .2.1

.למקרה ביטוח אחד₪ 20,000הרבים בעקבות מקרה ביטוח עד לסך של 

תנאי הפוליסה.3

ויש בהם כדי "נוספו המילים ' לסיפא של סעיף ב–שינוי בענין מהותי –3סעיף      .3.1

אם לכרות את חוזה הביטוח או לכרותו להשפיע על מבטח סביר השפעה של ממש ה

  ".בתנאים שבו

לגבי מלאי מוצרים מוגמרים יחושב השיפוי לפי -'ק ב"בס-חישוב השיפוי-11סעיף    .3.2

כן ישפה המבטח את המבוטח בגין :  כן תתוסף סיפא לסעיף. מחיר המכירה ביום הנזק

  . ביטוח ימימכוסים תחת פוליסה לשאינם ככל מכסים והיטלים, הפסד תמריצים
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  בטוח  עבודות קבלניות –8חלק 

  

אגודה שיתופית לביטוח הדדי -מכבי מגן , עמותת קרן מכבי, מכבי שירותי בריאות:שם המבוטח

נרקיס ערד , מ"שפע בע,  מ"בית בלב בע, מכבי טבעי, מ"אחזקה בע–ן .מ.ס, מ"נגד מחלות בע

מכבי קאר , מ"קבוצת מכבי אחזקות בע, מ"בעמכבידנט, מ"מכבי סאן בע, מעונות מכבי, מ"בע

מ "גו אקטיב מכבי בע, מכבי מקיף, מ"שפע מועדון לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע, מ"בע

או שבשליטת מי /או יחידות סמך שלהן ו/או משורשר למי מהן ו/וכל גוף קשור בכל דרך למי מהן ו

או כל גוף אחר או נוסף ממינם שיתווסף /יות ואו בבעלות מלאה או חלקית בשותפות או בזכו/מהן ו

, היה והעבודות המבוטחות מבוצעות בחצרים שכורים(או חברת הניהול /או המשכיר ו/ו  להן

או /ו) או את חברת הניהול כאמור/ומכבי התחייבה להרחיב את שם המבוטח לכלול את המשכיר ו

ות וכן כל אדם או גוף אשר מכבי או קבלני משנה העוסקים בביצוע העבודות המבוטח/קבלנים ו

אולם מוסכם כי האמור בסעיף , התחייבה בכתב לבטחו בכל הקשור לביצוע העבודות המבוטחות

או כמפורט במבוא לתנאים הכלליים לכל /ומשנה זה לא יחול על חברות שמירה ומתכננים

  )  מ"למעט אסותא מרכזים רפואיים בע(הפוליסות  

  
  68125תל אביב , 27המרד ' רח  :  כתובת ראשית

  1.7.2010   מיום   :  תקופת הביטוח

  30.6.2011עד יום     

  .ובכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסות, 2010ביט   :  הפוליסה

  

  .חודש החל ממועד סיום כל עבודה מבוטחת12בתוספת תקופת תחזוקה של 

  

שיפוץ או תיקון מכל סוג , הרחבה, תוספת, בנייה, עבודות הריסה    :העבודות המבוטחות

או /או באחריותה של מכבי ו/המבוצעות בחצרים בבעלותה ו, ותאור

מבלי לגרוע מכלליות האמור ; בחצרי מי מהמבוטחים הנקובים לעיל 

מכונים ומרפאות לרבות , או הרחבה של משרדים /לרבות הקמה ו

כן מרפאות שיניים וכן פירוק והרכבה של ציוד בחצרי המבוטח  ו

הקמה ,או שיפוץ של מתקני ומשרדי המבוטח/או הרחבה ו/הקמה ו

ושיפוץ מערכות ולרבות הרצת המערכות המותקנות  כחלק מהעבודות 

  . המבוצעות

  .חודש12עד –משך ביצוע כל עבודה     

  

  בכל מקום בתחום מדינת ישראל והשטחים המוחזקים       :  אתרי העבודות

  

  היקף שנתי משוער של 

  ₪ 25,000,000    :המבוטחותהעבודות 
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  ₪ 2,500,000    :מכסימום לעבודה אחת

  

מוצהר ומוסכם בזה כי פוליסה זו מכסה את כל העבודות המבוטחות     :  תנאי ההצהרה

בתום כל רבעון מתחייב המבוטח ; שהחלו  במהלך  תקופת הביטוח

למסור למבטח הצהרה בכתב בדבר ערך העבודות שבוצעו במשך 

תבוצע התאמה , כאמור,עם קבלת ההצהרה.פהתקופת הבטוח שחל

לדמי הבטוח המגיעים  לפי תעריף הנקוב בהצעת המבטח למכרז 

  הביטוחים 

  סעיף תשלום

מוסכם במפורש כי למכבי שרותי בריאות תהיה הזכות הבלעדית     :  וניהול משא ומתן

כמו כן מוסכם כי ; עם המבטח, לויתור או לפשרה, לניהול משא ומתן

פי פוליסה זו ישולם לפקודת מכבי שרותי בריאות בלבד -כל שיפוי על

  או לפי פקודתה

  נזק לרכוש-1פרק 

  סכום ביטוח

מבלי לגרוע ; אשר בוצעו או מבוצעות במסגרת העבודות המבוטחות) קבועות או זמניות(העבודות 

מערכות וציוד אחר בבעלות המבוטח או שבגינם , מכלליות האמור במפורש כולל כל החמרים

  המובאים לאתר  העבודות ומהווים חלק בלתי נפרד מהעבודות המבוטחות , חראי המבוטחא

  1הרחבות לפרק 

  : אחריות המבוטח בגין מקרה ביטוח אחד באתר אחד לא תעלה על הסכומים הבאים

  כלי עבודה ואמצעי עזר , ציוד בניה והקמה.א
…….………………………………………:.........................  200,000   ₪  

    ₪   30,000  :     אחריות המבטח בגין פריט אחד לא תעלה על, מתקנים וציוד קל  .ב

  ₪   200,000  ........:……………………הריסה ופינוי הריסות , הוצאות פירוק  .ג

  ₪   2,000,000  :…………………....… ……או רכוש סמוך/רכוש עליו עובדים ו  .ד

  עט רכוש למ(חמרים ופריטים מחוץ לאתר העבודות לרבות העברות .ה
  ₪   400,000  :………………………………………………)המבוטח בנפרד  

  ₪   200,000  .....................:עבודה לקויה,חומרים לקויים,נזק ישיר מתכנון לקוי  .ו

    ₪   300,000  .............................................................................:רכוש משופר  .ז

    ₪   200,000  .................................................................:ת תביעההוצאות הכנ  .ח
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  1פי פרק -השתתפות עצמית על

  ,מערך העבודות נכון ליום הנזק10%-ידי רעידת אדמה-נזק שנגרם על.א
  ₪   30,000  :……………………………………........…………מינימום

  ₪    5,000,000  :…....................………………………….……… מכסימום

  ,מגובה הנזק5%, שיטפון, סופה, נזק עקב סערה.ב
  ₪  20,000  ....:…………………………………………-אך לא פחות מ 

  ₪  200,000  :….…………………………………….....………מכסימום

  שעות רצופות יחשב72ל במשך "מוסכם כי לענין נזק עקב סיכוני הטבע הנ

  .למקרה ביטוח אחד

  ₪  20,000  :  -מגובה הנזק אך לא פחות מ10%שוד /ריצהפ/נזקי גניבה  .ג

  ₪  60,000  ..........................................................................:-ולא יותר מ  

  

  ,מגובה הנזק10%-י תכנון לקוי "נזק עקיף שנגרם ע  .ד

  ₪     20,000  :………………………………………………- אך לא פחות מ  

  ₪  100,000  :………….......…………………………………-ולא יותר מ  

  אך , מגובה הנזק10%-נזק לרכוש סמוך ורכוש עליו עובדים .ה
  ₪  10,000  ........:……………………………………………-לא פחות מ  

  ₪  40,000  ...........................................................................:-ולא יותר מ  

  אך לא , מגובה הנזק10%-  חומרים לקויים ,עבודה,ןנזק ישיר מתכנו  .ו

  ₪  40,000  .......:………………………………..………………-פחות מ  

  ₪  10,000  .........:………………נזק עקב כל סיבה אחרת שלא פורטה לעיל  .ז
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  צד שלישי–2פרק 

  ₪  12,000,000  ...........:……………בול אחריותו של המבטח בגין מקרה ביטוח אחדג

  ₪  12,000,000  :….........…ל גבול אחריותו של המבטח בגין עבודה מבוטחת אחתסך הכ

  הגבלה לאחריות המבטח

  הסרה או החלשה של , ידי רעד-אחריות המבטח בגין חבות עקב נזק הנגרם על

  ₪  1,000,000  :……………………לא תעלה על סך , בגין מקרה ביטוח אחד, תמיכה

  ₪   1,000,000  ..........................................................:..............ל"נזק תוצאתי בגין הנ

  ₪  1,000,000  ................................:אבדן תוצאתי בעקבות נזק לעצמים תת קרקעיים 

  ₪  Personal Injury:............................................................ (  200,000(נזק אישי 

  ₪  400,000  .........................................................:הוצאות הגנה בהליכים פליליים 

  . מבוטל בזה–ל "תביעות שיבוב של המל-7מ בזה כי חריג "מו

  2פי פרק -השתתפות עצמית על

  אך, מגובה הנזק10%החלשה והסרת תמוכות   , רעד  .א

  ₪  10,000  ........:……………………………………………-לא פחות מ  

  ₪  10,000  .............................................:נזק ישיר  למתקנים תת קרקעיים   .ב

  ₪  6,000  :…...…בגין חבות המבוטח לשפות צד שלישי עקב נזק אחר לרכוש  .ג

  חבות מעבידים  –3פרק 

  20,000,000₪  ..................:.......ולתקופת הבטוח,לאירוע ,גבול אחריות המבטח לתובע

  ₪  6,000  ..................................................................:3השתתפות עצמית לפרק 

  

  מיוחדים תנאים

  

) לרבות כלי רכב(המבוטחרכוש השייך לעובדי : יתווסף סעיף חדש' לפרק בלהרחבות.1
  .לענין פוליסה זו' יחשב כרכוש צד ג

נזקי גוף הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו בגיןחבות-'בחריגים לפרק ב5סעיף  .2
  מבוטל –ושאין חובה חוקית לבטחו התעבורהכלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת 
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: " יתווסף" האישית שלחבותם"המיליםלאחר ', עיף דס'ההרחבות לפרק גברשימת  .3
  .." המנהלים, המנהליםחברי מועצת ,המניותבעלי

, לשם חיזוק או תמיכההוצאות":בהרחבות לפרק א יקרא כדלקמן1'בסעיף  .4

  .הריסה ופינוי הריסות, פירוק

לגרוע מחובת ל"הנבאמור בסעיפים אין: יתווסף' ב להרחבות לפרק א2' סעיף בלאחר  .5
  . חבותו בגין, לפוליסה 2פרק י"המבטח לשפות את מי מיחידי המבוטח עפ

  .מבוטל–) יום 90מעל לתקופותהפסקת עבודה ( ג בחריגים הכלליים יףסע  .6

. פוליסה נפרדתי"בוטחה עפכאילופוליסה זו יחול על כל עבודה י"כי הכיסוי עפמוסכם  .7

–קבלני המשנה /הקבלן  אםומוצהר בזה כי פוליסה זו תחשב כפוליסה עודפת מוסכם.8
היה ולא נערך , ואולם. העבודות המבוטחותבכתב לבטח אתהתחייבו, מבצעי העבודות

מתחייב המבטח לשפות את , לא יכירו באחריותהאחריםבטוח אחר או שהמבטחים 
זכות כלוהמבוטח מתחייב להסב לטובת המבטח  , שנוצרההמבוטח בגין הנזק או החבות 

  . קבלני משנה ומבטחיהם/תביעה כלפי אותם קבלנים

מוותר , הכלליים לכל הפוליסותבתנאיםת האמור בזה כי מבלי לגרוע מכלליומ"מו.9
-:התחלוף כלפי זכותהמבטח על 

,כל עובדוכן, או קשורות של המזמין/חברות שלובות ו,חברה בת,חברה אםכל.9.1
הפרוייקט או של מנהלשל המזמין ושל כל חברה כאמור או  , נושא משרה,מנהל

  .הקבלן

על)  הבטוחטרם קרות מקרה -בבכת(אדם או גוף אשר כלפיו ויתר המבטח כל.9.2
  .זכותו לתחלוף 

ולטובת , התחלוף לא תחול לטובת מי שגרם לנזק בזדוןזכותבמפורש כי ויתור על מודגש

לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות הנמצאות , ומתכנניםיועצים ,חברות שמירה

  . באחריותם

כי הבטוח ,הבטוח טרם קרות מקרה , התחייב בכתבהמבוטח הראשיכי היה ומוסכם.10
, תחשב פוליסה זו כקודמת לבטוח האחר, כלשהואחרלבטוחהנערך על ידו יהיה קודם  

  . כאמור,שיתוף הבטוח האחר בדברוהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה 

מחזור י"זמני עפבאופןומבוססים , הבטוח בפוליסה זו הינם דמי בטוח ארעיים דמי.11
להמציא למבטח את המבוטחמתום תקופת הבטוח מתחייב יום 60תוך . העבודות הצפוי

ודמי , בפועל של ההשקעות שנעשו במהלך תקופת הבטוחשוויןהצהרה בכתב בדבר  
. קף ההשקעות כאמורילפי מכפלת התעריף שבפוליסה בהיחושבוהבטוח הסופיים 

. זו תופחת הפרמיה הארעית שחויבה בפוליסהמגיעהמפרמיה  

-:יבוטל ובמקומו ירשם" תקופת הבטוח"שכותרתו בחלק   2' סעיף  ד.12

שלישי שארעו בתקופת -או חבות בגין נזק לגוף או לרכוש צד, לעבודות הפרוייקטזקנאון בדא
  .התחזוקה ושסיבתם נעוצה  בתקופת הביטוח
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ביטוח שבר מכני-9חלק 

  

אגודה שיתופית -מכבי מגן , עמותת קרן מכבי, מכבי שירותי בריאות  :    ים/שם המבוטח

בית בלב , מכבי טבעי, מ"אחזקה בע–ן .מ.ס, מ"לביטוח הדדי נגד מחלות בע

, מ"מכבי סאן בע, מעונות מכבי, מ"נרקיס ערד בע, מ"שפע בע, מ"בע

שפע מועדון , מ"מכבי קאר בע, מ"קבוצת מכבי אחזקות בע, מ"מכבידנט בע

גו אקטיב מכבי , מכבי מקיף, מ"לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע

או יחידות /או משורשר למי מהן ו/מ וכל גוף קשור בכל דרך למי מהן ו"בע

או בבעלות מלאה או חלקית בשותפות /או שבשליטת מי מהן ו/סמך שלהן ו

או כמפורט /ואו כל גוף אחר או נוסף ממינם שיתווסף להן/או בזכויות ו

רכזים רפואיים למעט אסותא מ(במבוא לתנאים הכלליים לכל הפוליסות  

    .)מ"בע

  

  1.7.2010   מיום   :  תקופת הביטוח

  30.6.2011עד יום     

  .ובכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסות, 2010ביט   :  הפוליסה

  הרכוש המבוטח

  

מטה מ כמפורט "י רשימות מדוחות ברנפלד שמאים בינלאומיים בע"עפציוד ומיכון מסוגים שונים 

  -:ציוד אשר החליפו את פרטי הציוד המפורטים ברשימהוכן פרטי 

בהמצאו , 25.12.2006מ מיום "ח ברנפלד שמאים בינלאומיים בע"י רשימה מתוך דו"ציוד עפ.א
  :באתרי המבוטחים

א"ת27המרד ' משרדים ברח,

 רחובות9מעבדה ראשית המדע ,

 חיפה10מעבדה משנית מרקוני,

א"גאל אלון תי' מעבדה וחדרי אשפוז בית אמפא רח,

 לוד5/3מרכז לוגיסטי אלעזר הורקנוס.

צ  "ל ראשל"מרכז זד

  ₪  11,680,000.....................................................................................................כ"סה

  

  .על בסיס נזק ראשון בכפיתה לתנאי הבטוח המפורטים מטה- קלקול סחורה.ב

  ₪   4,000,000......................................................................................................כ"סה      

15,680,000..................................................................   כ סכום בטוח לפוליסה"סה

 ₪    
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  הרחבות על בסיס נזק ראשון 

  ₪ 100,000    עד לסך  -הוצאות הכנת תביעה

  ₪   80,000    גז קירור וחומרי הפעלה עד לסך

  ₪ 200,000        עד לסך-נזק עקיף

  ₪ 400,000        עד לסך-רכוש משופר

  ₪ 100,000מהנזק  ועד לסך%10-תיקונים זמניים

  

  השתתפות עצמית 

  במקרה של קלקול סחורה  ₪ 25,000

  נזק אחר בכל   ₪   8,000

  

  :מוצהר ומוסכם בזאת כי

  

או בקומיסיון /או בשכירות ו/או ציוד בפקדון /הציוד המבוטח כולל ציוד בבעלות המבוטחים ו  .1

  . או ציוד אשר החליף מי מפרטי הציוד שברשימה /או בהשאלה  ו/או בחכירה ו/ו

ינם המבוטח הראשי הכיסוי לפי פוליסה זו מורחב לכסות נזק עקיף לבעלי הציוד המבוטח שא  .2

הרחבה זו מוגבלת בסכום שאינו עולה על סך . וזאת אף מעבר לסכומי הבטוח בפוליסה

בחריגים יבוטל בהתאם ' 10וסעיף , על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר₪ 250,000

.  עד לסכום זה

ינוכה בלאי שנים לא 5במקרה של אובדן מוחלט למי מפרטי הציוד שגילו אינו עולה על   .3

שנים ינוכה בלאי לפי תנאי 5לגבי ציוד שגילו עולה על . בחישוב תגמולי הבטוח המגיעים

.20%-אך לא יותר מ, הפוליסה

  

  שינויים והרחבות

  חריגים

לא ובמפורשמוגבלים לנזק הישיר בלבד לפריטים הנזכרים ' ב5-ו' א5סעיפים" חריגים"פרק  .1

  . ם שניזוקו כתוצאה מנזק לפריטים הנזכריםלכל אבדן או נזק לפריטים אחרי

גזים (אבדן של חומרי קירור לכסותהפוליסה מורחבת , ב 5כי בניגוד לאמור בחריג מוסכם  .2

לאירוע ₪ 80,000עד לסך , כיסוימכללמכל סיבה שלא הוצאה במפורש , והפעלה) או נוזלים/ו

  .בפוליסה3כמפורט בהרחבה ,אחד

נזק אוקריעהחריג זה לא יחול על ,על אף האמור לעיל:יפא כדלקמן תתוסף ס' ב5לחריג  .3

בגינם יהיה המבוטח זכאי ,ומכשירי הרמה ולרצועות דרגנועיםמעליותתאונתי הנגרם לכבלי 

  .  חלפתם בניכוי בלאי בהתחשב בתקופת השימושעלותלשיפוי על יסוד 

או רשלנות פושעתמעשה זדון, ר ספקהסלמען: " יתווספו המילים 8בסעיף" חריגים"בפרק  .4

מוחרגאינו ללא ידיעת הנהלת המבוטח שנעשוהמועסקים על ידואו/עובדי המבוטח וי"ע

.סעיף זהי"עפ

, סייג זהלעניין: " יתווספו המילים )המשכת הפעלה לאחר נזק(12בסעיף" חריגים"בפרק  .5

  "תחשב ידיעת הנהלת המבוטחהמבוטחידיעת 
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  מבוטל –) 'וכורכוש שלא עבר הרצה (13סעיף" חריגים"בפרק  .6

או /הפוליסה תכסה  נזק עקיף ו,  לחריגי הפוליסה10' מוסכם כי על אף האמור בסעיף מס  .7

.לרבות הוצאות תפעול מוגדלות , על בסיס נזק ראשון₪  200,000תוצאתי עד לסך 

  

  הרחבות 

₪ 12,000או"יתווספו המילים ") מיוחדותהוצאות("2בסעיף לפוליסה" הרחבות"בפרק  .1

  ".  הגבוה מביניהם

  -:כדלקמן" משופררכוש"הרחבת לפוליסהתתוסף  .2

. או יקר מהרכוש שניזוק/או נרחב ו/ו, משופר, לכסות אף רכוש משוכללמורחבתהפוליסה"  

ף לביטוח על בסיס נזק ראשון שאינו כפו₪ 400,000מוגבל עד לסךזוהרחבהלפישיפויה

כוונה ממילאציוד אשר היתה  פריטיועל , לעיל לא יחול על נזק הניתן לתיקוןהאמור." חסר

  . תוכנית העבודה השנתית של המבוטח י"עפלהחליפם 

סוף ועד" בתנאי   וזאת"החל מהמילים ) תיקונים זמניים(בהרחבות 16לסעיףהסיפא  .3

  ₪  100,000מקסימום , מהנזק10%עד-הכרחיים"ירשםובמקומה , המשפט תתבטל

בגין לרבות, נזק או אבדן מכוסהעקבאת כל ההוצאות הנלוות זו מכסה גםפוליסהיובהר כי   .4

עקב הנזק ל"הוצאות כנ, למען הסר ספק. הרכבה והרצה,ישורי,פינוי, פירוק,ניקוי, הריסה

₪  400,000עד לסך) ככל שאלה הכרחיות(ניזוקמכוסות גם בגין הרכוש שלא 

, העדר מיומנות, שגיאותהפוליסה מכסה מקרי בטוח אף אם מקורם  ב, למען הסר ספק  .5

.מעשי זדון מטעם עובדי המבוטחים או מצד שלישי, רשלנות

תנאים

" .המבוטחלטובתופועל :"בתנאי הפוליסה יתווספו המילים 1. מס  לתנאי.1

  . מבוטל בזה -חסרבטוח -בתנאי הפוליסה6כי סעיף בזהמ"מו.2

-:יחולו השינויים הבאים ")השיפויחישוב("14סעיף" הפוליסהתנאי"בפרק.3

וכן" יירשם" המלאכה ביתלהרגיליםאת דמי ההובלה וכן"המילים במקום'  א14בסעיף
    ".וממנואת דמי ההובלה לבית המלאכה  

  -:ובמקומו יירשם יבוטל'  ב14סעיף

בוטח ניזוק במידה בה עלות התיקון עולה על ערך הפריט משל הרכוש השפריטבמקרה

של ,את המבוטח בעלות החלפת הפריט בפריט חדש אחר מאותו סוגהמבטחישפה , כחדש

מיסים מכס, הרצה, הרכבה, לרבות עלויות הובלה(תפוקהיצרן ובעל אותו כושר אותו 

ישלם , ק אינו נמצא עוד בייצור שוטףוהפריט שניזוהיה  .)ככל שיחולו–והיטלים שונים 

באיכותו ובכושר תפוקתו ואינו הניתןככל קרוב, בפריט חדש אחרהחלפתוהמבטח את עלות 

  .נופל ממנו 

  

  תנאי ביטוח מיוחדים לקלקול סחורה

או /או נזק ו/מתחייב לשפות את המבוטחים בגין כל אבדן ומבטחמוסכם ומוצהר בזה כי ה

או /או המאוחסן ו/או מוצר כלשהו המיוצר ו/של מלאי ו)ירידת ערךובמפורש לרבות(קלקול 

  . זוהמכוסה על פי תנאי פוליסה מקרה בטוחכתוצאה מ, המטופל על ידי המבוטחים

  :מוסכם ומוצהר בזה כי



41

הוצאות     לרבות ,ביטוח זה מורחב לכלול גם הוצאות שונות הנובעות מאבדן או נזק מכוסים.א
קביעת גובה הנזק וכן     הוצאות הנדרשות לשם , אריזה מחדש, פירת מלאיס, מיון, עבור שינוע

או נזק /חומרים להם נגרם אובדן ו    או /או הרחקה של סחורות ו/הוצאות בקשר עם השמדה ו
סך כל השפוי על פי סעיף זה לא יעלה על סכום הבטוח הכולל     .או ירידת ערך/או קלקול ו/ו

  .לכסוי

מהפרעה     הנובעים , או ירידת ערך כאמור לסחורה/או נזק ו/לכלול אבדן וסוי זה מורחביכ.ב
המבוטחים     או מהפסקת זרם המים לחצרי , או מהפסקה בהספקת זרם החשמל הציבורי

.המבוטח    של " שבר מכני"המכוסה לפי תנאי פוליסת ו כתוצאה מאירוע כלשה

המבוטח     או למניעת אבדן או נזק לרכוש ביטוח זה מורחב לכלול גם את כל ההוצאות שהוצ.ג
ובתנאי כי הוצאות     אף אם לא נגרם אובדן או נזק לרכוש המבוטח עצמו , עקב סיכון מבוטח

.המבוטח    אלה הוצאו באופן סביר לשם שמירה על שלמותו של הרכוש 

,בקומיסיוןאו/ו,קדוןירכושו של המבוטח או רכוש המצוי בחזקתו בפהינוהרכוש המבוטח .ד
.עבורו    או רכוש שהמבוטח אחראי /בנאמנות או בשותפות עם אחרים ו, בשמירה, בפקוח    

י הרחבה זו לבטוח קלקול סחורה יחול גם במקרים  שמקורם בכשל "מוסכם כי הכיסוי עפ.ה
או האתרים המפורטים בסקרי נחמן ברנפלד /בציוד  אשר אינו מופיע ברשימת הציוד ו

. המפורטים מעלה

למקרה על בסיס נזק ראשון  ₪  500,000מוסכם כי  הפוליסה מכסה קלקול סחורה עד לסך .ו
למעט נזקים  , מכל סיבה שהיא) לרשימת הרכוש המבוטח' מתוך הסכום המפורט בסעיף ג(

  )Inherent Vice( המבוטחים בפוליסת האש  ולמעט נזקים  מטבע  

  

  שוב השיפוייח

השוק   הינו ערך , רוע המכוסה לפי כסוי זהיאו ניזוקה כתוצאה מאבסיס השיפוי לסחורה שאבדה  

  . ולא פחות מהמחיר המקורי בו נרכשה, של אותה סחורה בעת קרות הנזק

בטוח "ל  שאינו כפוף " נזק ראשון"מוסכם ומוצהר בזה כי הכסוי לפי נספח זה הינו על בסיס 

  ."חסר
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  ציוד אלקטרוניביטוח כל הסיכונים -10חלק 

  

אגודה שיתופית -מכבי מגן , עמותת קרן מכבי, מכבי שירותי בריאות  :ים/שם המבוטח

בית בלב , מכבי טבעי, מ"אחזקה בע–ן .מ.ס, מ"לביטוח הדדי נגד מחלות בע

מכבי , מעונות מכבי, מ"נרקיס ערד בע, מ"שפע בע, מ"מכבי מקיף בע, מ"בע

, מ"מכבי קאר בע, מ"קבוצת מכבי אחזקות בע, מ"מכבידנט בע, מ"סאן בע

גו , מכבי מקיף, מ"שפע מועדון לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע

או משורשר למי מהן /מ וכל גוף קשור בכל דרך למי מהן ו"אקטיב מכבי בע

או בבעלות מלאה או /או שבשליטת מי מהן ו/או יחידות סמך שלהן ו/ו

ממינם שיתווסף להןאו כל גוף אחר או נוסף /חלקית בשותפות או בזכויות ו

למעט אסותא (או כמפורט במבוא לתנאים הכלליים לכל הפוליסות  /ו

  )  מ"מרכזים רפואיים בע

  

  1.7.2010   מיום   :  תקופת הביטוח

  30.6.2011עד יום     

  .ובכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסות, 2010ביט   :  הפוליסה

  :  סכומי הביטוח 

  

  ₪ 50.000.000    טוח רכוש               בי' פרק א  . 1

  לרבות,שיחזור מידע ותוכנה' פרק ב.       2

  ₪ 600,000        2לפרק ' כיסוי מורחב כמוגדר בסעיף ב    

  

  ₪ 2,000,000    הוצאות תפעול נוספות   ' פרק ג  . 3

  השתתפויות עצמיות 

  . זק אחר בכל נ  14,000₪, נוספותימים ראשונים להוצאות תפעול 5

, או אופטי מכל תאור שהוא לרבות במפורש ציוד רפואי/ציוד אלקטרוני ו  -פירוט הציוד המבוטח

בעת הימצאו בכל מקום בו מתקיימת פעילות של . מחשבים וציוד תקשורת על כל ציודם הנילוה 

₪ 100,000-יובהר כי פרטי ציוד אשר שווים נופל מ. או עבורם ולרבות בעת העברה /המבוטחים ו

  . י פוליסה זו"לפריט אינם מבוטחים עפ

  

  שינויים לנוסח הפוליסה

בטוח הרכוש–1פרק . א

חריגים .1
כל ההוצאות הכרוכות והקשורות בתחזוקת "יבוטל ובמקומו ירשם -3סעיף 1.1

"  הציוד המבוטח והרחקת ליקויים תפעוליים
". המוחלפים תקופתית: "יבוא" בני חלוף: "לאחר-8סעיף 1.2
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.על בסיס נזק ראשון₪  200,000מבוטל עד לסך של -) גניבה(  10' חריג מס1.3
  תנאים מיוחדים .  2

:    יתווסף" היטלים: "לאחר המילה-) הגדרת סכום הבטוח(1סעיף 2.1
".מיסים"   

או לכונן תוך פרק זמן סביר /אם לא ניתן לרכוש ו: "תתווספנה המילים-' ב2סעיף 2.2
יהיה המבוטח זכאי לרכוש ולקבל תגמולי ביטוח , טיפוסרכוש מאותו סוג או 

, מהמבטח עבור רכוש משופר חדש דומה ככל האפשר לרכוש שניזק או אבד
מוצהר ומוסכם בזאת כי . בתוספת הוצאות החלפה או התאמה של ציוד ותוכנות

מוסכם בזאת כי . ל לא יטען המבטח להקטנה יחסית של הפיצוי עקב כך"במקרה כנ
לרכוש שניזוק או רכישתו מחדש יבוצעו אצל יצרנים או ספקים או נותני תיקונים 

".אם ירצה בכך המבוטח, שרות עימם נוהג המבוטח לעבוד

  הרחבות מיוחדות . 3

  

ומבלי לגרוע , אם לגבי הרכוש המבוטח הומצאה למבטח רשימה טרם קרות מקרה בטוח3.1
. שימה ערך מוסכםיהוו הסכומים הנקובים בר, "בטוח חסר"מהנאמר בסעיף 

מוסכם כי הכיסוי מורחב לכלול נזקים : "כדלקמן, "ל"נזק בחו"' נוסף סעיף טו3.2
או ציוד מבוטח אחר בעת העברתם ובעת המצאם /הנגרמים למחשבים נישאים ו

י "הכיסוי על פי הרחבה זו מותנה בכך שבזמן ההעברה הציוד נישא ע. ל"בחו
י סעיף זה אינו כולל נזקי "הכיסוי עפ. ואו מי משלוחי/או מי מעובדיו ו/המבוטח ו

למעט בתא המטען של רכב (גניבה למחשבים נישאים הנמצאים ברכב שאינו מאויש 
)".  פרטי

או /או מבנה ו/הוצאות בגין התאמת יסודות ו": התאמת ציוד"יתווסף סעיף טז  3.3
ערך עד לסך שווה , לציוד המוחלף במקום הציוד שניזוק, ציוד קיימים שלא ניזוקו

.  לפי הנמוך מביניהם₪  1,000,000מערך הנזק או סך 20%-ל
חלפים מכל סוג ותיאור המבוטחים ": חלפים לא מתאימים"יתווסף סעיף יז 3.4

בעקבות נזק , חסרי תועלת עבור המבוטח/ אשר הפכו לא מתאימים, בפוליסה זו
נו יכול מכוסים היה והמבוטח אי, או למכונות להם הם שייכים/מכוסה לציוד ו

. להשתמש בחלפים אלה

  שיחזור נתונים ותוכנה-2פרק . ב

  

הרחבות מיוחדות.1

חבות בגין אובדן מידע

פרק מוצהר ומוסכם בזה כי אם לאחר קרות אובדן או נזק המבוטח לרכוש המכוסה על פי     

בגין חבותו אזי תשפה החברה את המבוטח , לא ניתן לשחזר את המידע שאבד או ניזוק, זה

תנאי זה מוגבל אך ורק . עקב אובדן או נזק למידע האמור, המשפטית לפצות את לקוחותיו

אינה כוללת כל חבות הנובעת לחבותו של המבוטח בגין המידע שאבד או ניזוק ובמפורש 

  .שירותיםמאי קיום התחייבויותיו של המבוטח על פי חוזה למתן 

  

  שינויים בכל פרקי הפוליסה. ג

  

כלליים תנאים . 1    

ויש בה כדי להשפיע על מבטח סביר   האם לכרות חוזה : "תתווספנה המילים–' ב4סעיף 1.1
".  הביטוח בכלל או לכרותו בתנאים שבו
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" בין שחובו מתייחס  לפוליסה זו ובין אחרת: "בשורה השניה יבוטלו המילים–9סעיף 1.2
ועד ) שורה שלישית" (במקרה: "כן יבוטל מהמילה". בגין פוליסה זו בלבד: "ובמקום יצויין

. תום הסעיף
  "אלא אם זיקת המבוטח היא מכוח אחריות: "יתווסף–13סעיף 1.3

  

  סייגים . 2

  "רשלנות רבתי: "תבוטלנה המילים-בחריגים הכלליים לכל פרקי הפוליסה  ) ג(סעיף      

  

  ":הרחבות ושינויים לכל פרקי הפוליסה"  -סעיף חדש  .3

  

תן על פי פוליסה זו מורחב לכלול גם את עלות ההובלה או העברה של רכוש השיפוי הני    3.1

מוגדלות בגין יבוא   או עובדים מחוץ לתחום מדינת ישראל וכן הוצאות/או כל רכוש ו/המבוטח ו

₪  400,000עד לסך -התאמות חומרה ותוכנה,ט מומחים"שכ, תיקונים זמניים, במשלוחים דחופים

. למקרה

  

י  עובדי  "כם כי תגמולי ביטוח בגין נזקים לרכוש המבוטח אשר יטופלו ישירות עמוס     3.2

  .    לשעת עבודה₪  150ע מוסכם  של  "המבוטח  יחושבו לפי שכ

  

הוצאות  הכנת תביעה   3.3

, מהנדסים, בנוסף לסכום הביטוח גם הוצאות מומחים כגון טכנאים, פוליסה זו מכסה

שלא במסגרת (יועצי ביטוח ואחרים להכנת התביעה , שמאים רואי חשבון, יועצים

או /וניהולה והוצאות נוספות אחרות הדרושות לשם קימום הרכוש המבוטח ו) משפטית

על בסיס נזק ₪  60,000עד לסך של , לשיפוי המבוטח בגין נזק או אובדן לפי הפוליסה

  .ראשון שאינו כפוף לבטוח חסר
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  בטוח אי נאמנות עובדים–11חלק 

  

אגודה שיתופית -מכבי מגן , עמותת קרן מכבי, מכבי שירותי בריאות  :ים/ם המבוטחש

בית בלב , מכבי טבעי, מ"אחזקה בע–ן .מ.ס, מ"לביטוח הדדי נגד מחלות בע

מכבי , מעונות מכבי, מ"נרקיס ערד בע, מ"שפע בע, מ"מכבי מקיף בע, מ"בע

, מ"מכבי קאר בע,מ"קבוצת מכבי אחזקות בע, מ"מכבידנט בע, מ"סאן בע

גו , מכבי מקיף, מ"שפע מועדון לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע

או משורשר למי מהן /מ וכל גוף קשור בכל דרך למי מהן ו"אקטיב מכבי בע

או בבעלות מלאה או /או שבשליטת מי מהן ו/או יחידות סמך שלהן ו/ו

ינם שיתווסף להןאו כל גוף אחר או נוסף ממ/חלקית בשותפות או בזכויות ו

למעט אסותא (או כמפורט במבוא לתנאים הכלליים לכל הפוליסות  /ו

  )  מ"מרכזים רפואיים בע

  

  

  1.7.2010   מיום   :  תקופת הביטוח

  30.6.2011עד יום     

  .ובכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסות, 2010ביט   :  הפוליסה

  ים הכללייםכמפורט בתנא    :עיסוקו של המבוטח

  

  . לאירוע ולכל תקופת הביטוח₪ 4,000,000  :  גבול אחריות 

  

  1.5.2004  :  תאריך רטרואקטיבי

  

  .לאירוע₪    50,000  :  השתתפות עצמית

  

  :הערות

תורחב ותכלול עובדים ארעיים ועובדים המסופקים על ידי חברת כוח " עובד"הגדרת .1
.י אחריםאדם או השמת כוח אדם אשר משכורתם משולמת על יד

, או בקשר לרכוש הנמצא בפיקדון/מוסכם בזאת כי הפוליסה מכסה מקרה ביטוח עקב ו.2
.'בפיקוח וכד, בשימוש, בקומיסיון

מוסכם בזאת כי פוליסה זו מכסה את כל ההוצאות והתשלומים בגין , למען הסר ספק.3
.רעל בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חס₪  150,000הכנת תביעה עד לסך של 

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור מוסכם -כספים ורכוש -סכום השיפוי .4
כולל גם תוספת ריבית לפי שיטת החיוב לגבי , או נזק מכוסה לכספים/בזאת כי אובדן ו

מיום ) חריג(מ באשראי לא מכוון "חשבונות דביטוריים כנהוג בבנק לאומי לישראל בע
זכאי המבוטח ) שאיננו כספים(נזק מכוסה לרכוש אחר על אבדן או. או הנזק/האובדן ו

. לשיפוי על בסיס סעיף כינון ערך או מלאי בהתאם למוגדר בפוליסת האש של המבוטח
סעיף זה אינו . סך כל השיפוי על פי פוליסה זו לא יעלה על גבולות האחריות הנקובים בה

.בא לגרוע מזכויות המבוטח על פי דין
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בין לכספים "(יתווספו המילים " נזק כספי ישיר"לאחר המילים –" הכיסוי"בהגדרת .5
)".ובין לרכוש אחר

או עם גילוי  סיבה "..תבוטלנה המילים , "תנאים מיוחדים"לפסקה שכותרתה 2בסעיף   .6
". לחשד סביר

ויש בו כדי להשפיע על מבטח : ".. תתווספנה המילים " תנאי הפוליסה"ל' ב2לסעיף  .7
". ביטוח בכלל או לכרותו בתנאים שבו נכרתממש האם לכרות חוזה היר השפעה שלסב
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  'בנספח    
  

  ה ס כ ם
  2010_________  בחודש ____  אביב ביום -שנערך ונחתם בתל  

  

  ב י ן

  בריאות-מכבי שירותי                       
  227/99' אגודה עותמנית מס

  היכל הסיטי–א "ת, 27המרד ' מרח                       

                                                         "מכבי שירותי בריאות"או "מכבי"–אשר תקרא להלן          
  

                   
  ,מצד אחד        

  

ל ב י ן                                        

___________________________________  

____________________________________  

  

  כתובת                                                                             
  
  ____________________________  

____________________________          
  

  " המבטח"או  " הביטוחחברת"או  " החברה"–אשר יקרא להלן                        
  ,מצד שני                                                                                                                      

  

  

  
חבויות,נזק תוצאתי,רכושלביטוח  , 122-/2010ו שמספרפומבי ומכבי פרסמה מכרז   הואיל

  וכספים

ואשר מהווה חלק בלתי , כם זהלהס  "א"כנספח אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף  , )"המכרז"- להלן (
  ;מהסכם זהנפרד

  

"'ג"כנספח אשר העתק ממנה מצורף , )"ההצעה"–להלן (הצעה למכרז ההגישוהחברה   והואיל
  ;ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה  מכרזל

  
  ;הצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרזוועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ה  והואיל

  
ובכל להעניק את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זהמההסכיוהחברה   והואיל

  ;נספחיו
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  :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן , הוצהר, לפיכך
  
  המבוא והנספחים.1

לק בלתי נפרד מהווים ח, וכן הנספחים להסכם, המבוא להסכם זה על ההצהרות הכלולות בו
  . מונחים  שלא הוגדרו בהסכם  זה יפורשו  כהגדרתם במכרז.מההסכם וייקראו ביחד עמו

  
  פרשנות.2

  .או כדי להשפיע על תוכנם/אין בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו
  

  הגדרות.3

  –פירוש אחר אלא אם הכתוב מחייב, בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם
  
  .על נספחיו, סכם זהה      -"ההסכם"
  

  .מכרזל"'ג"נספח –ההצעה האמורה במבוא להסכם       -"ההצעה"
  

  אנשי קשר.4
  

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל   מנהלת היחידה לביטוח כללימכבי ממנה בזה את 4.1
.הקשור לביצוע הסכם זה

.בכל הקשור לביצוע הסכם זהלהיות נציג הזוכה____________ ממנה בזה את החברה 4.2
יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי החברה נציג 4.3

.י מכבי"אם ידרש לכך ע, )והמנהל(
  

  התקשרותתקופת ה.5
  

כיסוי ביטוחי   למכבי ולגופים הנוספים  לגבי רכישת החברה   ההתקשרות עם 5.1
_________________________________________________ ,  

ההסכם   1.7.2010שתחילתה ביום _______________ שנה אחת  תהא לתקופה של

.)"תקופת ההסכם"או /ו"תקופת ההתקשרות"–להלן (
תקופות נוספות בנות ארבע -ב למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות5.2

–להלן (ההסכםותנאי ותהוראיתרתוך שמירה על כל , בתנאים זהים, שנה כל אחת
)."תקופות האופציה"

החברה ,  בתנאים זהים או מיטיבים, במקרה של סירוב לחדש את הפוליסה לשנה נוספת5.3
.יום לפני מועד החידוש90מחויבת להודיע על כך למכבי 

כי תקופת ההתקשרות תהא זהה וחופפת לתקופת הביטוח כפי ,הסר ספק מובהרמען ל5.4
אף , החברהעוד מובהר כי אין בכך כדי לגרוע מהתחייבויותיה של.י הצדדים"שתסוכם ע

וכי החברה תהא , אם מועד תחולתן או מימושן או יישומן הנו לאחר תום תקופת הביטוח
. אף לאחר תום תקופת הביטוח, חייבת למלא התחייבויות אלה במלואן

  
הצהרות והתחייבויות החברה.6

  
על הסכם זה בצירוף חותמת ' _________ גב/של מרכי חתימתו, חברת  הביטוח מצהירה6.1

  .  החברה מחייבת ומזכה את החברה  לכל דבר ועניין לעמידה בכל הוראות הסכם זה
י הסכם "חברת  הביטוח חוזרת ומצהירה כי ביכולתה ובאפשרותה לבצע ההתחייבויות עפ6.2

וצוות , ניסיוןה, האמצעים הטכניים והאחרים, הידע, כי היא בעלת מלוא הכישורים, זה
ברמה המקצועית הנאותה והנדרשת , י הסכם זה"העובדים לביצוע מלוא ההתחייבויות עפ

ובידיה כל האישורים , י הוראות כל רשות ובכפוף לכל דין"וכי היא פועלת עפ, י מכבי"ע
  .  י הסכם זה"י כל גוף לביצוע התחייבויותיה עפ"י כל רשות וע"ע, י דין"הנדרשים עפ

, י כל דין לפעול כחברת ביטוח"ח חוזרת ומצהירה כי היא מורשה עפחברת הביטו6.3
, וכי היא מורשה ותהא מורשה לפעול כחברת ביטוח במשך כל תוקפו של הסכם זה
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או הפסקה של הרשאה /והיא מתחייבת להודיע למכבי לאלתר על כל שינוי ו
.  כאמור

הנתונים שנמסרו לה כלאת הכי לפני כריתת חוזה הביטוח בדקמצהירה חברת הביטוח 6.4
והם מוותרים על כל טענה , י המבוטח הרלוונטיים להתחייבויות שקיבלו על עצמם"ע

  ..לנתונים אלהשיכולה היתה להיות להם בקשר
  

  לתנאים מיוחדיםהחברההתחייבות .7

התנאים המיוחדים והכלליים המפורטים להלן לרבות כל הנאמר בכל מקום במסמכי 7.1
יראו , ")התנאים"- להלן (כהבהרה או כהתניה ובין בכל צורה אחרת , הבין כהגדר,המפרט

. אותם כחלק בלתי נפרד מהפוליסות
קבל את התנאים ללא עוררין וכי שחברת הביטוח  תתנאי מוקדם להתקשרות בביטוח הוא 7.2

או בלתי ברורה /אחרת ו/או הנובע מהתנאים תגברנה על כל הוראה/הוראות התנאים ו
. נה לטובת המבוטחיםבפוליסות ושאי

:הודעות בין הצדדים תהיינה בכתב כאשר7.3
שבאגף כספים וכללה של  מהמבטח תינתן ההודעה למנהלת היחידה לבטוח כללי  7.3.1

  .מכבי שירותי בריאות
ל המבטח משרדו שכתובתי מכבי ל"תינתן ההודעה ע-מהמבוטחים למבטח   7.3.2

  . כמצוין בהצעתו להזמנה זו
או במהלך תקופת הביטוח  כל סכום ביטוח /לפני תחילת הביטוח ו, שנותמכבי רשאית ל7.4

או לוותר על עריכת חלק מפוליסות הבטוח /או גבול אחריות בכל ביטוח וביטוח ו/ו
עקב שיקול דעתה הבלעדי , שבמפרט באופן מלא או חלקי כפי שהדבר עשוי להתהוות

או /הקטנה בהיקף הפעילות ווהמוחלט של מכבי מכל סיבה שהיא לרבות עקב הגדלה או 
הכל כפי שמכבי תמצא לנכון והמבטח חייב להיענות , או בתיאור הביטוח/הנכסים ו

לבקשה ולשנות את סכום הביטוח בהתאם לתעריפים הקבועים בהצעתו תוך חישוב דמי 
.הביטוח באופן יחסי לתקופה בה חל הכיסוי וללא כל קנס או חיוב בהוצאה

או /או כמוטב הביטוח או כחלק ממנו אדם אחר ו/סיף כמבוטח והמבוטח רשאי לדרוש להו7.5
להסב את הביטוח או חלק ממנו לאדם אחר ולעשות שינויים כאלה מעת לעת והמבטח 

.ללא כל תשלום שהוא, יהיה חייב לעשות כן
או שינויים/ביטול בטוח ו, עריכת ביטוח נוסף7.6

או /או הוספת כיסוי בפוליסה ו/ואו עריכת פוליסה נוספת /בכל מקרה של ביטול פוליסה ו
הגדלה או הקטנה של סכום הביטוח ייעשה חישוב דמי הביטוח באופן יחסי לתקופה 

  .החזר דמי הביטוח/ובהתאם ייעשה התשלום) פרורטה(

תשלום תגמולי ביטוח7.7
היחידה לביטוח י "רכישה שיוגשו ע/ תגמולי בטוח בגין תביעות ישולמו כנגד הצעות תקון

המבוטחים מצידם יעבירו לחברת הביטוח את הקבלות לאחר תיקון או . יםשל המבוטח
  .בהתאם לצורך לערכי כינון במידה והמבטח שילם על פי ערך שוק, רכישה ותעשה התאמה

סכומי הביטוח7.8

, סכומי הביטוח הנקובים מהווים אינדיקציה בלבד לקראת חידוש הביטוחים  7.8.1
  .או לאחר הוצאתן/הוצאת הפוליסות וועשויים לחול בהם שינויים לקראת 

, הרחבות,  שינויים, כל הכיסויים המבוקשים לא יושפעו מקיום עבודות כלשהן  7.8.2  
.י מי מטעמם"או ע/י המבוטחים ו"ככל שיבוצעו ע' שיפוצים וכו

הגנה משפטית בהליכים פליליים 7.9
לרבות ייצוג מוסכם כי המבטח יעמיד למבוטח ולעובדי המבוטח הגנה משפטית מלאה  

בערכאות בבתי משפט וכן תשלום ערבויות בגין הליך פלילי מכל סוג  המוגש נגדם בקשר 
ביטוח חבות  מעבידים  , עם ארועים המכוסים בפוליסות לביטוח אחריות כלפי צד שלישי

  3,4,6-וזאת כמפורט במפרט הביטוח -וביטוח חבות המוצר 
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נושא בו נקבעו בחוק הסדרים עדיפים למבוטח  למרות האמור בניסוחי הפוליסות הרי בכל7.10
הוראות )מכבי שרותי בריאות (המבוטח   יחולו לפי בחירת , על פני אלה הקבועים בפוליסות

.החוק ביחס לאותו נושא
המבטחים לא יפעילו נגד המבוטחים כל תנאי ולא יעלו כל טענה של אי נקיטת אמצעים כל 7.11

או ציות לתקנות או לחוקים בבחירת עובדים /ת ואו קיום רמת זהירו/שהם מצד המבוטח ו
.או תקינות של ציוד ומתקנים/ו

של מכבי ישירות לאחד ממשרדי השמאים  ביטוחהיחידה לתפנה , במקרה של נזק לרכוש7.12
המבוטח . עימם נוהגת מכבי לעבוד ואשר שמו נקוב בתנאים הכללים של מפרט הביטוח

  .י שמאי לחברה"אשר יוצא עח או מסמך אחר"יקבל מיידית העתק מכל דו
כי לפני כריתת חוזה הביטוח בדק את י המבטח תהווה ראיה חלוטה"עצם הגשת הצעה ע7.13

י המבוטח הרלוונטיים להתחייבויות שקיבל "לרבות הנתונים שנמסרו להם ע, כל הנתונים
  .בקשר לכךומוותר על כל טענה שיכולה היתה להיות לואוה, ועל עצמ

  
אופן ההתקשרות.8

  
זה יוצרים יחס בין מזמין הסכםמוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי 8.1

לקונה ידע לקבלן המבצע הזמנות או בין מוכר שירותים וקונה שירותים או בין מוכר ידע 
  .והם אינם יוצרים יחסי עובד ומעביד, בלבד

  או להורות , ךלהדרי, זה למכבי לפקחהסכםאין לראות בכל זכות שניתנה על פי 8.2
  . זה במלואןהסכםאלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות , לחברה או למועסקים על ידה8.3
אך , י החברה לרבות"מכבי לא תשלם כל תשלום לעובדים המועסקים ע- למען הסר ספק8.4

ויתר הזכויות, תשלום לביטוח לאומי,שכרכל, מכלליות האמור לעילמבלי לגרוע
. מועסקים על ידי החברההסוציאליות בקשר לאנשים ה

אחר החברה בלבד תהיה אחראית לכל תשלום ולשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום8.5
פעולות בשל, או לכל אדם אחר, המגיע ממנה על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידה

. שביצע
י "עבתשלום כלשהו עקב קביעהאו יחויבו/ינזקו ואו מי מהמועסקים על ידה/ואם מכבי8.6

החברה תשפה, זהבהסכםהשוללת את המוצהר , י גוף שיפוטי"עלרבות, רשות מוסמכת
  . או חיוב כאמור/בגין כל נזק ואו המועסקים על ידה/ואת מכביתפצהאו /ו

או /כי מכבי לא תשא בשום מקרה באחריות שילוחית למעשיהם ו, מותנה ומוסכם בזאת8.7
. כפי שיהיה מעת לעת, או המועסקים על ידה/החברה ואו מחדליהם של /עוולותיהם ו

או נזק אשר /או דרישה ו/או תביעה ו/שפה את מכבי בגין כל הוצאה ותהחברה 
  . או מחדל כאמור/או עוולה ו/או יארעו למכבי בגין מעשה ו/יוגשו ו

כל דרישת שיפור מיגון מצד המבטח תעשה תוך תיאום עם מכבי ובכפוף לקבלת הסכמתה 8.8
יעלה כל טענה לאוכן וקיום תנאי ערובה כלשההלא יתנהמבטח. ובכתבשל מכבי מראש

תקינות , בחירת עובדים, הוראות או חוקים, ציות לתקנות, של אי נקיטת אמצעי זהירות
.ללא תאום עם מכבי וקבלת הסכמתה לכך' ציוד וכו

סודיות.9
  

ך ביצוע השירותים החברה מצהירה שידוע לה כי כל מידע שיימסר לה על ידי מכבי במהל9.1
  . הוא סודי ואין לפרסמו

כל , אדםלמסור או להביא לידיעת כל, להודיע, החברה מתחייבת לשמור בסוד ולא להעביר9.2
, אחריהלפניה או , תוך תקופת הביצוע, זההסכםידיעה שתגיע אליה בקשר עם ביצוע 

, בין היתר, מהווהוהיא מצהירה כי ידוע לה שאי מילוי התחייבויותיה על פי סעיף קטן זה
החברה , 1977  - ז "של חוק העונשין התשל) סודות רשמיים(' סימן ה', עבירה לפי פרק ז

. או מי מטעמה/ותדאג כי חובת השמירה על סודיות תחול גם על עובדיה 
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תרופות.10
  

רשאית מכבי לקזז כל סכום , זה או על פי כל דיןהסכםמבלי לגרוע מזכויות מכבי לפי 10.1
. מכל סכום שהיא תהיה חייבת לחברה, רה חייבת להשהחב

לא ייראה הויתור כויתור על כל הפרה , זההסכםויתרה מכבי על הפרת הוראה מהוראות 10.2
  .שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראה אחרת

במלואם או , הכיסוי הביטוחיזה או לא העניקה את הסכםהפרה החברה הוראה מהוראות 10.3
בנוסף לזכויותיה , רשאית מכבי, זההסכםויותיה המפורטות בבהתאם להתחייב, בחלקם

לבצע בעצמה או באמצעות אחרים את השירותים וזאת על , זההסכםעל פי כל דין והוראות 
. חשבון החברה

, )סכםהתרופות בשל הפרת (או הפרתו יחולו הוראות חוק החוזים /על הסכם זה ו10.4
.1970- א "תשל

  

ביטול הביטוח.11
  

  -:כמפורט להלן תחולנה ההוראות , י מי מהצדדים"יטול הביטוח עבמקרה של ב
  

י מתן הודעה בדואר רשום "המבוטח רשאי לבטל הפוליסות או מי מהן בכל עת ע   11.1

  .ימי עבודה לפחות לפני המועד בו הוא מבקש לבטל הבטוח7, למבטח

ם פרמיה או מעשה המבטח רשאי לבטל את הביטוח אך ורק  עקב מקרה של אי תשלו    11.2

  . מרמה מצד המבוטח

היחסית להחזר הפרמיה מכבי היה ת תלעיל זכאי  11ף בשני המקרים המפורטים בסעי
  . תקופת הבטוח שלא נוצלהבגין
17הועבר  לסעיף  11.1

  

וביטול ההסכם, ויתורים, שינויים.12
  

. ובכתב, זה ייעשה בהסכמת שני הצדדיםהסכםכל שינוי בהוראת 12.1
רשאית מכבי לפי שיקול דעתה הבלעדי להורות על שינויים בביצוע , ור לעיללמרות האמ12.2

והחברה , לרבות היקפי סכומי הביטוח וגבולות האחריותמתן השירותים כולל היקפם
  .מכבימתחייבת למלא אחר הוראותיה של 

בהודעה מוקדמת של  , חברהמכבי תהא רשאית להודיע ל, על אף האמור בכל הוראה אחרת12.3
יובא ההסכם ובמקרה כאמור, על רצונה להביא ההסכם לידי סיום, ום מראש ובכתבי30

    . לידי סיום בתום המועד הנקוב בהודעת מכבי
מכל , י הסכם זה"כלפי מכבי עפהעמוד בביצוע התחייבויותיתלא חברה בכל מקרה בו ה12.4

או צו כינוס /או צו לפשיטת רגל ו/התראת פשיטת רגל והאו אם ניתנה נגד/ו, סיבה שהיא
תהא מכבי רשאית , בדרך הרגילההניהול עסקידהאו ארע כל אירוע המונע בע/ו, נכסים

  . לבטל הסכם זה לאלתר
או בגין /י ההסכם ו"או סעד העומדים למכבי עפ/אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו12.5

. י כל דין"או עפ/הפרת ההסכם ו
לא ייחשבו כויתור על זכויות מכבי , ולה במועדהמנעות מפעיהסכמה וה, אישור, שום ויתור12.6

אלא אם כן נערכו באופן , י הסכם זה ולא ישמשו מניעה לכל פעולה או תביעה מצידה"עפ
. לעיל) 11.1(ק "האמור בס

  
התמורה .13

  
או כפי שתסוכם בין, תשולם לחברה תמורה כמפורט בהצעה, כנגד מתן השירותים13.1

. לפי הנמוך יותר, מ ביניהם"לאחר ניהול מו, הצדדים
כאשר התשלום חודשיים שווים רצופים  תשלומים 8-דמי הביטוח השנתיים ישולמו ב13.2

  .לחודש תחילת  הביטוח 25- הראשון ישולם  לא יאוחר מה
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.ימים7למכבי קיימת הזכות לאחר או להקדים תשלום עד 13.3
ופרט לכך לא ,התמורה הנזכרת לעיל כוללת את כל המגיע לחברה תמורת מתן השירותים13.4

, האמור לעיללהסרת ספק ומבלי לגרוע מכלליות. תהיה החברה זכאית לתמורה נוספת
גין השירותים באו עמלות /מובהר כי החברה לא תדרוש ולא תגבה כל תשלום דמים ו

.י החברה במסגרת התקשרות זו"שינתנו ע
  
הסבת ההסכםאיסור .14

  
על פי הכויותיזאו להמחות לאחר את , או להעביר לאחר, למסורתרשאיהאינהחברה 14.1

  .אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי,  ההסכם או את החובות הנובעות ממנו
תהא בטלה , לעשות בניגוד להוראות סעיף זהחברה תיימר התשכל מסירה או העברה 14.2

  .ומבוטלת וחסרת כל תוקף
  .בשעבוד כלשהואסורות, כולן או מקצתן, לפי ההסכם ומכוחוחברההשל הזכויותי14.3
, או חלקן/פי הסכם זה ו-או להעביר את זכויותיה על/מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו14.4

" עניין-בעל"או מכבי הינה /או חברת סמך של מכבי ו/לכל גוף משפטי המהווה חברה בת ו
  . 1968–ח "תשכ, בחוק ניירות ערך" עניין-בעל"בו כהגדרתו של 

  .צדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהוה, פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך
אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של , הינו סעיף עיקרי בהסכם, על כל סעיפי המשנה לו, סעיף זה
  .ההסכם

  
זכות קיזוז.15

  
החברה שהתהיה זכות לקזז כל חיוב כספי , ולה בלבד, כי למכבי, הצדדים להסכם מסכימים בזה

מכל סכום שיגיע לזוכה ,לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרתתביילהיות חיה עשוי
  .ממכבי

  
, בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו, היה ויתגלו בחשבון, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל

תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות , או ליקויים כלשהם/אי דיוקים ו, טעויות
  .ממכבילחברהאו שיגיע /מגיע ומכל סכום ה, האמור לעיל

  
ויתור בכתב.16

  
  .אלא בכתב, לפיוהצדדיםואין ויתור על זכות מזכויות , אין שינוי בהסכם16.1
הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש 16.2

  .תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר
לא ייחשב הדבר –פי ההסכם -בזכויותיו עללא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים16.3

.לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך, כויתור על זכויותיו
ניהול ההתקשרות.17

מנהל  באמצעותהזוכהתנהל בכל הנוגע לטיפול שוטף בביטוחי מכבי האת מגעי17.1
י שתודיע על כך כפלכך על ידי מכבי או כל מי אשר הוסמך/ו, במכביהיחידה לביטוח 

). "נציג מכבי": להלן (מעת לעת זוכהמכבי ל
לקיים קשר שוטף ויעיל עם נציג מכבי ולשתף עמו פעולה בכל תמתחייבהזוכה17.2

. הנוגע להסכם ולביצועו
ולשתף הנחיותיו והערותיו של נציג מכבי , לקבל את חוות דעתותמתחייבהזוכה17.3

. י ההסכם"עפהבביצוע התחייבויותיעימו פעולה
החברה או לפטור את /להסרת ספק מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע ו17.4

  . י הסכם זה"עפההמלאה לביצוע הנאות של מלוא התחייבויותיהמאחריות
הן , מ בשם כל המבוטחים"יהיה רשאי לנהל מוהראשי מכבי שירותי בריאות המבוטח 17.5

ימתו על מסמכי הביטוח לרבות כתבי ודי בחת, בקשר לתנאי הביטוח  והן בקשר לתביעות
תשלומים . מהמבוטחיםמיכדי לחייב , סילוקין ופטור מאחריות או מסמכי ביטוח אחרים

ישולמו למבוטח הראשי בלבד , אשר אינם מועברים ישירות לצדדים שלישיים, בגין תביעות
.או בהתאם להנחיותיו בכתב
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באו להרחיב ולשפר מצבו של המבטחים מצהירים כי התנאים המופיעים בפוליסות 17.6
, בכל מקרה בו הוראות החוק יקנו עדיפות למבוטח על פני האמור בפוליסות. המבוטח

.יהיה המבוטח רשאי לאמץ הוראות חוק אלו ביחס לאותו מקרה
או /ומכביאו גוף הנמצא בשליטת /לשיבוב נגד כל אדם ומוותרת על זכותההחברה17.7

או חברי /ובשרותה של מכביאו כל אדם /ומכביובדי ע, מכבישקיימת שותפות בינו לבין
גופים אשר לפי תנאי , י המבוטח"בעלים של רכוש המוחזק ע, מכביההנהלה של 

או כל אדם או גוף שהמבוטח ויתר /ההתקשרות עימם אין למבוטח כלפיהם זכות שיבוב ו
רבות שוכריםל, על זכות שיבוב כלפיו) קרות מקרה הביטוחטרם- בכתב(או התחייב לוותר 

.אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדוןכלפיהויתור לא יחול . של נכסיםאו משכירים/
י אחד מהגופים המבוטחים בפוליסות והנכללים בשם המבוטח לא "אי קיום תנאי כלשהו ע17.8

  .יפגע בזכויותיהם של המבוטחים האחרים
י הביטוח הנערך על ידו מוסכם כי היה והמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח כ17.9

לרבות ביטוח אחר הנערך על ידי משכירי המבנים , יהיה קודם לביטוח אחר כלשהו
על כל תמוותרהחברה אזי תחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר כאמור ו, למבוטח

   .דרישה או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר כאמור
לא יעלו כל טענה על אי נקיטת אמצעי וכן המבטחים לא יתנו קיום תנאי ערובה כלשהם17.10

  תקינות ציוד וכו, בחירת עובדים, הוראות או חוקים, ציות לתקנות, זהירות
  

סמכות שיפוט.18

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
  . יפו-אביב- בתלתהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו , או למכרז/ו

ומתן הודעותכתובות הצדדים.19

  .כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם
ובהישלחן כך , שבמבוא להסכםאלקטרוני למען פי הסכם זה תישלחנה בדואר-כל ההודעות על

  .שליחתן שעות מעת24תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 
  
  
  

  :החתוםולראיה באו הצדדים על
  
  
  
  
  

           __________________                                               ___________________  
  ה ז ו כ ה                                                                              מ כ ב י
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  'גספח נ

  מכבי שרותי בריאות: לכבוד

  
  2010122/'  מספומבי הצעה למכרז הגשת טופס : הנדון

  

ח"ש_______________סכום  פרמייה שנתית לכל ענפי הביטוח .1

:רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה 

שהמסמכים הרשומים מטה X-נא וודא וסמן ב. יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים

  צורפו להצעתך 

  

  מהמפקח על הביטוח הביטוח הכללילעיסוק בביטוח בענף אישור בר תוקף[   ]

  .במשרד האוצר

  

אכיפת ניהול חשבונות(אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   [   ]
  .1976–ו "תשל, )ותשלום חובות מס

  דיסק און קי  [   ]      

  

  

  .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי  [   ]        

  

  
  _________________:חתימה__________________:השם המלא

  
  _________________: חותמת__________________:תפקיד

  
  __________________:טלפון__________________:כתובת

  
  __________________:דואר אלקטרוני__________________:תאגיד'מס
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  ' נספח ד

  :תקציב הפרמיההכולל קובץ אקסל לחישוב ) Disk on key(החסן נייד 
  

טבלת ריכוז סכומים-מכבי שירותי בריאות  

  2010-2011

פירוטענף
/ סכום ביטוח 

גבולות אחריות
פרמיה תעריף השתתפות עצמית

אש 
מורחב 
ואבדן  
תוצאתי

מבנים וצמודות
820,000,000

₪

10%-ברעידת אדמה
מסכום הביטוח לאתר 

₪  30,000מינימום 
₪ 5,000,000מכסימום 

מהנזק 5%-בנזקי טבע 
₪  20,000מינימום 

₪  200,000מכסימום 
20,000בכל נזק אחר 

 ₪

תכולה  
 ₪

450,000,000
כלול בתכולהמלאי

דמי שכירות חליפיים על בסיס 
24תקופת שיפוי (נזק ראשון 

למבנים בבעלות מכבי ) חודש
או חכורים על ידם/ו

 ₪ 8,000,000

מגה לאב - אבדן  דמי שכירות
   24תקופת שיפוי (רחובות 

)חודש
 ₪ 6,430,000

  - אבדן  הכנסות   בית בלב 
' ח12- הפסד פחת דמי כניסה 

נזק ראשון-) שיפוי 
 ₪ 2,800,000

-אבדן  הכנסות בית בלב
-שיפוי ' ח2-ע "תשלום שכ
נזק ראשון 

 ₪ 8,000,000

  

יצה  פר

10,000,000  ₪
לגבי מחסן 

, מרכזי
1,000,000  ₪

לגבי כל אתר 
אחר

200,000₪גניבה פשוטה

₪ נזק תוצאתי 1,000,000

₪ שבר שמשות 200,000

₪ פינוי הריסות 2,000,000

₪ יועצים/ שכר אדריכלים  600,000

₪ הוצאות מיוחדות 2,000,000

₪ שחזור מסמכים 1,600,000

₪ רכוש מחוץ לחצרים 4,000,000

₪ רכוש בהקמה ובהריסה 1,000,000

₪ רכוש רשויות 400,000

₪ הוצאות מנע 1,000,000

₪ שיפורים ושינויים 1,000,000

₪ שקיעה והתמוטטות 4,000,000
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) המשך(טבלת ריכוז סכומים-מכבי שירותי בריאות  

  2010-2011

פירוטענף
/ סכום ביטוח 

גבולות אחריות
  פרמיה תעריף השתתפות עצמית

אש 
מורחב 
ואבדן  
תוצאתי

דרישות רשויות לשינויים 
ותיקונים

 ₪ 4,000,000

₪ הוצאות הכנת תביעה 600,000

חות פיקוד לו, לוחות חשמל
ושנאים

 ₪ 1,000,000

₪1,000,000 ס"הרחבה לכה

כ רכוש ותוצאתי "סה
1,295,230,00

0₪

אחריות 
מעבידים

גבול אחריות למקרה 
ולתקופת הבטוח

 ₪
50,000,000

לתובע ₪  20,000
במקרה של מחלת 

₪  6,000, מקצוע
למקרה בכל תביעה 

.אחרת

ע שנתי"שכ
₪

1,100,000,00
0

צד 
שלישי
כספים

גבול אחריות למקרה 
ולתקופת הבטוח

 ₪
50,000,000

 ₪10,000

כספים
בכספות , כספים בקופות

ובהעברה
 ₪160,000

4,000₪ , הגדלות בחודשים ספטמבר
מרץ ואפריל  בגין , אוקטובר 

- תלושי שי לכדי 

240,000  ₪
-לסניף ו
600,000  ₪
למחוז

חבות 
המוצר

- רטרואקטיבי  . ת
14.9.2005

 ₪
12,000,000 ₪20,000

רכוש 
במעבר

₪ מקרה ותקופה 800,000

₪ פריצה בשעות היום 800,000
 ₪6,000

₪ פריצה בשעות הלילה 400,000

עבודות 
קבלניות

היקף עבודות שנתי 
 ₪

25,000,000
בהתאם למפרט

גבול אחריות למקרה -' צד ג
ולתקופת הבטוח 

 ₪
12,000,000

בהתאם למפרט

גבול אחריות -חבות מעבידים 
למקרה ולתקופת הבטוח 

 ₪
20,000,000

 ₪6,000

שבר 
מכני

בית אמפא , מגה לאב חובות
, צ"ל ראשל"מרכז זד, א"ת

מעבדה , מרכז לוגיסטי לוד
המרד' רח,  משנית חיפה

)גנרטור חירום(א "ת

 ₪
11,680,000

בקלקול ₪  25,000
בכל ₪  8,000, סחורה

תביעה אחרת
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) המשך(טבלת ריכוז סכומים-מכבי שירותי בריאות  

  2010-2011

הרחבות על 
בסיס נזק 

ראשון שאינו 
כפוף לבטוח 

חסר

על -קלקול סחורה 
בסיס נזק ראשון 

שאנו כפוף לבטוח 
רבות קלקול ל(חסר 

סחורה מכל סיבה 
שהיא עד לסך 

500,000   ₪
בהתאם לתנאי 

). הפוליסה

 ₪ 4,000,000

בקלקול ₪  25,000
בכל ₪  8,000, סחורה

תביעה אחרת

הרחבה להוצאות  
מוגדלות בגין יבוא 
, במשלוחים דחופים

, תיקונים זמניים
שעות ,ט מומחים"שכ

עבודה חריגות

 ₪ 400,000

קירור וחומרי גז 
הפעלה

 ₪ 80,000

הוצאות הכנת 
תביעה

 ₪ 100,000

  
נזק עקיף משבר 

מכני
 ₪ 200,000

₪ כ שבר מכני "סה   16,460,000

ס ציוד "כה
אלקטרוני

100,000מעל ציוד 
ציוד אלקטרוני (₪ 

ואופטי מכל תאור 
לרבות  מכשור 

  ) רפואי וציוד מעבדות

50,000,000₪

רעידת אדמה ונזקי טבע 
,  כמו בבטוח האש

-הוצאות תפעול נוספות
-כל נזק אחר, ימים5

14,000 ₪

הרחבה להוצאות  
מוגדלות בגין יבוא 
, במשלוחים דחופים

, תיקונים זמניים
ט "שכ

התאמות ,מומחים
חומרה ותוכנה

 ₪ 400,000

שחזור נתונים 
ותוכנה

 ₪ 600,000

צאות תפעול הו
תקופת , נוספות 
יום45גמולה 

 ₪ 2,000,000

כ ציוד "סה
אלקטרוני

  ₪ 53,000,000

אי נאמנות 
עובדים 

- רטרואקטיבי . ת
1.5.2004

 ₪ 4,000,000 ₪50,000
כ"סה

ת מבוטח ישירהנח
כ פרמייה "סה

לתשלום
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  'הנספח                       
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  'ונספח                       
  

  ניסיון תביעות  
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  'זנספח                         
  

  .        רשימה לבטוח שבר מכני

  

    מגה לאב רחובות. א

$ערך כינון שנת יצורתוצרתתאור הציוד'מס

-מערכות בתפוקה כ2מערך מיזוג אויר הכולל 1

, א"מדחסים חצי סגורים כ2טון קרור עם 150

אביזרי , לוחות חשמל, ילרים'צ, משאבות

'פיקוד ובקרה וכו

TRANE2000

625,000

-מערכות בתפוקה כ2מערך מיזוג אויר הכולל 2

, א"מדחסים חצי סגורים כ2טון קרור עם 100

אביזרי , לוחות חשמל, ילרים'צ, משאבות

'פיקוד ובקרה וכו

2000קלימוונטה

415,000

800KVAק בהספP800Eגנרטורים דגם 32

אביזרי פיקוד , לוח חשמל, מנוע דיזל, א"כ

'ובקרה וכו

F.G. Wilson 

פרקינס

2000

280,000

מפזרי , חדרי קרור עם יחידת קרור בכל חדר44

30,000'לוח חשמל וכו, מאווררים, קור

ג "ק2,100, נוסעים28תחנות 4מעלית משא 5

רי פיקוד אביז, לוח חשמל, עם מנוע חשמלי

'ובקרה וכו

2000חרות

105,000

תחנות 4, נוסעים16-מעליות חשמליות ל62

לוח , כבלי תילוי, מנוע חשמלי, ג"ק1,250

'אביזרי פיקוד ובקרה וכו, חשמל

2000ישראליפט

185,000

24,000אשל מעליותג"ק25מעלית אוטומטית 7
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1,600KVAרים שמן שנאי מתח גבוה מקור82

ומערך מיתוג

G.E ABB2000

140,000

200011,500מדחסי אויר2מערך אויר דחוס הכולל 9

, מערכת אוסמוזה הפוכה כולל משאבות10

אביזרי , לוח חשמל, בקרים, מסננים, מיכלים

'פיקוד ובקרה וכו

2000

45,000

120,000יחידות קרורמקררים מסוגים שונים ו30-כ11

כבלים , לוחות משנה, לוחות חשמל ראשיים12

'וכו

2000

235,000

_________

$2,215,500כ" ס ה 

=========
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  לוד. ת.א-מרכז לוגיסטי . ב

$ערך כינון שנת יצורתוצרתתאור הציוד'מס

700אלקטרהליטר464בנפח EL1540Wמקרר ביתי דגם 1

קרור ' דלתות אנכי מנירוסטה ויח2מקרר 2

3117' מס+ 3oc' לטמפ

קרור בני

4,500

IARP3,500מקרר אנכי דלת אחת ויחידת קרור3

KARIO4,500דלתות זכוכית ויחידת קרור2מקרר אנכי 4

' מסקרור ' דלתות מנירוסטה ויח2מקרר אנכי 5

3005

KARIO

4,500

' מקררים אנכיים דלת אחת מנירוסטה ויח64

קרור

IARP

14,000

' דלתות אנכיים מנירוסטה ויח2מקררים 73

135, 134, 1000133' קרור מס

2006קרור בני

14,000

3X160A60,000ולוח 3X400Aלוח חשמל 8

בהספק M101-44-0גנרטור חרום דגם 9

60KVAבוכנות4מנוע דיזל , 65187/01' מס ,

'אביזרי פיקוד ובקרה וכו, לוח חשמל

L.S1995

10,000

_______

$115,700כ" ס ה 

=======
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  תל אביב, בית אמפא. ג

$ערך כינון שנת יצורתוצרתתאור הציוד'מס

LSA45דגם 800KVAגנרטור חרום בהספק 1

אביזרי פיקוד , לוח חשמל, עם מנוע דיזל

'ובקרה וכו

L.S2005

140,000

ISA2,500מקרר אנכי דלת אחת ויחידת קרור2

4,500קרור' דלתות ויח2מקרר נירוסטה אנכי 3

________

$147,000כ" ס ה 

========
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    ל ראשון לציון"מרכז זד. ד

      

$ערך כינון שנת יצורתוצרתתאור הציוד'מס

דלתות ויחידת 2מקפיא לראגנטים מנירוסטה 1

2,500קרור

2,500מקפיא אנכי ויטרינה דלת אחת ויחידת קרור2

700מקרר ביתי3

, עם מנוע דיזל400KVAגנרטור חרום בהספק 4

'פיקוד ובקרה וכואביזרי, לוח חשמל

2004

70,000

יחידות מיזוג 2מערך מיזוג אויר הכולל 5

טון קרור כולל מדחסים חצי 150בהספק כולל 

לוחות , משאבות, מצנני צינורות, סגורים

'אביזרי פיקוד ובקרה וכו, חשמל

TRANE2004

310,000

________

$385,700כ" ס ה 

========
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    ק פוסט חיפה'צ. ת.א, 10מרקוני ' רח-מעבדה משנית .   ה

$ערך כינון  שנת יצור תוצרת תאור הציוד 'מס

40,000

1998 , עם מנוע דיזל250KVAגנרטור חרום בהספק 

'אביזרי פיקוד ובקרה וכו, לוח חשמל

1

30,000

REVCO ויחידת -70oc' מקפיא הקפאה עמוקה לטמפ

קרור

2

51,000

דלתות 2מקררים אנכיים מנירוסטה עם 11

א"קרור בכ' זכוכית ויח

3

11,500

דלתות 3מקררים אנכיים מנירוסטה עם 2

א"קרור בכ' זכוכית ויח

4

25,000

מקררים אנכיים מנירוסטה עם דלת זכוכית 7

א"קרור בכ' ויח

5

2,500 חצי תעשייתיםמקררים אנכיים 2 6

________

$160,000 כ" ס ה 

========
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  א "ת27המרד ' רח. ו 

  

  

  

  

  $ 3,073,900      ציוד מכבי  לבטווח שבר מכני    כ"סה

                =========  

$ 50,000

עם מנוע דיזל תוצרת 350KVAגנרטור חרום בהספק 

CUMMINS 2005משנת יצור   
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נספח ח'

  
  
  

יימסר לרוכשי המכרז בלבד
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  '  נספח ט

  

  מעשי מרמה /תאור אמצעי ההתגוננות בפני  מעילות 

בחינת הבקרות הקיימות והנדרשות, סקר סיכונים, הכולל תיאור התהליך, מיפוי התהליכים הפיננסיים ,

.ניתוח פערים והמלצות לשיפורים

  

    - :צעת בהתאם לדרישתומתב,סומך חייקין KPMGהעבודה מבוצעת על ידי

oבמכבימנהל אגף כספים ותכנון.    

oהביקורת הפנימית במכבי

o  ח סומך חייקין"המבקר החיצוני של מכבי משרד רו  

oהפיקוח על קופות חולים–הבריאותמשרד

  

  :בוצע תיעוד תהליכים וסקר סיכונים על

  ות גזברות משאבי אנוש ושכר ותקציבשל מכבי שרותי בריאות שהם הנהלת חשבונ ERPמערכות . א

  )חוקת מכבי(שהם קופה חברות וגביה רכש תרופות התחייבויות מישרAS400מערכות ליבה . ב

  -:הוחלט על עריכת השיפורים הבאים אשר יבוצעו במהלך השנים הבאות

    קופה המערכת בניה מחדש של. א

  .)שנה הקרובהבמהלך ה(   Sapל AS400מערכת ספקי שרותים מהעברת. ב

מתוך ראיה של הפרדת תפקידים ומניעת מתן הרשאות , SAP-שיפור מערך הרשאות הגישה במערכת ה.ג  

  .לביצוע פעולות רגישות

  .על כלל מערכות מכביבעתיד  יבוצע תיעוד תהליכים וסקר סיכונים 
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    'ינספח                       
  

  "ותי בריאותמכבי שיר"אמצעי בטיחות אש ומיגון במתקני 

  

  אמצעי בטיחות אש

  כללי.1

לקוחותיה ונכסיה בהיבטי , ערוכה להבטחה של שלום עובדיה" מכבי שירותי בריאות"

  .בטיחות אש

  :בין היתר מתבצעות הפעולות הבאות

מכבי שירותי "מידי שנה נערכים סקרי בטיחות באש במתקני 1.1
". בריאות

שויות הכבאות נמצאת תחת פיקוח של ר" מכבי שירותי בריאות"1.2
. האזוריות ומבצעת הנחיותיהן בביקורים השנתיים

קיים מערך בטיחות על פי חוק הכולל " מכבי שירותי בריאות"ב1.3
.נאמני בטיחות וועדת בטיחות, ממונה בטיחות

  

  הדרכות .  2

בכל " מכבי שירותי בריאות"יערכו הדרכות בטיחות לכל עובדי 2010/2011במהלך שנת 

, כיבוי דליקות קטנות, ות אלה יכללו הדרכות בנושא מניעת דליקותהדרכ. הסניפים

  .מילוט והתנהגות בחירום

  

  אמצעי כיבוי.  3

  :בכל המתקנים קיימים    

  מטפי כיבוי

 3/4"מטר 25גלגלונים

 2"זרנוקים  

 אוטומטי בגז אמפר נמצאים תחת כיבוי100ארונות חשמל מעל .  

 מערכות כיבוי בגזבחדרי מחשבים מרכזיים נמצאות .

 מתזים-במבנים חדשים נמצאות מערכות כיבוי אוטומטי במים .

 דרישה של ככל שישנה–מבנים בשיפוץ מועברים לכיבוי אוטומטי במתזי מים
.  רשות הכבאות

מערכות גילוי אש נמצאות בכל מתקן ועוברות ביקורת על פי תקן .

רה מוסמכתמטפי כיבוי עוברים ביקורת שנתית על ידי חב .

מערכות המתזים עוברות ביקורת שנתית על פי תקן .

מעקבי ישום סקרי בטיחות במתקנים מבוצעים באמצעות מערכת ה-
SAP.
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  אמצעי מיגון מפני פריצות  . 4

  :-:השוניםלהלן סוגי האמצעים המותקנים במתקנים         

בתי מרקחת   4.1

 כיווני מקושרת -י ואלחוטי דוקוו1337מערכת אזעקה לגילוי פריצה תקן
. למוקד עירוני

 לא פחות ממפרט המשטרה-אפיון הכספת (כספת לסמים .(

ספת לכסף .

 המשטרה  סורגים מותקנים בכל בתי המרקחת כתוספת על דרישות .

דלתות פלדלת או שוות ערך בכניסות אחוריות למחסנים .

לחצני מצוקה קבועים וניידים .

מפרט המשטרהכל השמשות על פי .

  מחסן תרופות מרכזי4.2  

 כיווני-קווי ואלחוטי דו1337מערכת אזעקה לגילוי פריצה תקן  .

קישור לשני מוקדים שונים במקביל .

 על פי המפרט לעיל(כספות .(

מוקד רואה"מערכת מצלמות מקושרת ל ."

שתיהן על ידי פתיחה חשמלית, דלת כניסה מגובה בדלת סורג .

ד"לונות מותקנים חלונות מדגם ממבכל הח .

לחצני מצוקה.

  סניפים ומרפאות   4.3

מערכות אזעקה לגילוי פריצה .  

כספות לכסף .

 תריסי פח מותקנים על חלק / סורגים
. מהפתחים בחלק מהסניפים

מצוקה בחלק מהסניפיםלחצני.  
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ביטוח רכוש, נזק תוצאתי, חבויות וכספים


להלן מסמכי המכרז: 

· מנהלה - כללי

· נספח א' –מפרט הביטוח

· נספח ב' - הסכם ההתקשרות

· נספח ג' - טופס הגשת הצעה

· נספח ד' -  החסן נייד (Disk on key ) הכולל קובץ אקסל לחישוב תקציב הפרמיה.

· נספח ה' -   ניסיון תביעות  לשנים 2005-2006 – עדכני ליום 17.3.2010

· נספח ו' -  נסיון תביעות לשנים 2007-2009 – עדכני ליום 3.5.10

· נספח ז' -  רשימת ציוד לבטוח שבר מכני 

· נספח ח' -  טופס הצעה לביטוח אי נאמנות עובדים (בחוברת נפרדת שתמסר לרוכשי
                      המכרז בלבד)

· נספח ט'   - תיאור הפעולות שננקטו לשיפור  אמצעי ההתגוננות  כנגד מעילות

· נספח י'   - תאור אמצעי מיגון ובטיחות בפני סיכוני אש ופריצה

מנהלה


1. כללי

1.1. מכבי שירותי בריאות (להלן - "מכבי") מעונינת להתקשר עם חברת ביטוח   המסוגלת לספק למכבי ולגופים הנוספים  (להלן- "קבוצת מכבי")  כיסוי ביטוחי כללי לכיסוי נזק  לרכוש, נזק תוצאתי, חבויות וכספים כמפורט במפרט ביטוחי מכבי – נספח א' להלן  (להלן-  "ביטוחי מכבי")  למעט רשלנות רפואית ואחריות נושאי משרה. 
מכבי מבקשת לקבל הצעות מחיר לביטוח  מערך ביטוחי מכבי, להתקשרות ישירה  בין מכבי  למבטח ישירות, ללא סוכן ביטוח.  

1.2. על ההצעות להיות תואמות  באופן מלא  ומדויק  לתנאי המכרז, באופן שדמי הביטוח  הנדרשים  לענפי הביטוח  השונים יהוו את הבסיס לבחירת ההצעה הזוכה. 


1.3. את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג' של מסמכי המכרז.

1.4. ההתקשרות היא לתקופה של שנה. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב- ארבע תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם, בתנאים זהים.

1.5. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ, לפי שיקול דעתה, עם המציעים 
במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.


1.6. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.7. הסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחול על הגופים הנוספים כהגדרתם להלן.         


2. הגדרות  
בכל מקרה בו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

"המכרז" – המכרז פומבי מספר 122/2010,   המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז.


"מכבי" – "מכבי שירותי בריאות".


"הגופים הנוספים" -  גופים בקבוצת מכבי. "קבוצת מכבי" משמעה - מכבי שירותי בריאות, עמותת קרן מכבי, מכבי מגן - אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע"מ, ס.מ.ן – אחזקה בע"מ, מכבי טבעי, בית בלב בע"מ, שפע בע"מ, נרקיס ערד בע"מ, מעונות מכבי, מכבי סאן בע"מ, מכבידנט בע"מ, קבוצת מכבי אחזקות בע"מ, מכבי קאר בע"מ, שפע מועדון לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע"מ, מכבי מקיף, גו אקטיב מכבי בע"מ וכל גוף קשור בכל דרך למי מהן ו/או משורשר למי מהן ו/או יחידות סמך שלהן ו/או שבשליטת מי מהן ו/או בבעלות מלאה או חלקית בשותפות או בזכויות ו/או כל גוף אחר או נוסף ממינם שיתווסף להן.  (למעט אסותא מרכזים רפואיים בע"מ).
 

"ביטוחי מכבי" – מערך ביטוחי הרכוש והחבויות לתקופה מיום 1.7.2010 ועד 30.6.2011 המפורטים במפרט ביטוחי מכבי נספח א' להלן.

הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם  - נספח ב' למסמכי המכרז.


3. מנהלה

3.1. רכישת מסמכי המכרז

המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, מיום 4.5.10, עד ליום 17.5.10, בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות בסך 1,000 ש"ח (שלא תוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' שרה מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי,  בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00.  

3.2. בירורים ופניות 


3.2.1. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי  המכרז. נציגת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים.

3.2.2. הפניות תעשנה עד ליום 17.5.10 וזאת בכתב בלבד, באמצעות  דואר אלקטרוני     mahat_s@mac.org.il . על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון      5143643- 03.


3.2.3. פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף 3.2.2 לא  תענינה.


3.2.4. על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תשלחנה התשובות ממכבי,  וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון.

3.2.5. תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני 
עד ליום 25.5.10.

3.3. אופן ומועד הגשת ההצעות

3.3.1. את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד ,  במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק  "מכרז מספר 112/2010,  לידי גב' שרה מחט  -רכזת ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14. 

ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ד', 6.6.10, בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!

3.3.2. ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח "ג", לאחר  חתימתה, והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה  הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט בפרק 5 להלן, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.

3.3.3. למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז בכריכתם המקורית שנרכשו ממכבי, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, וכי ההצעה תכלול את כל 
מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש.

3.3.4. המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה ע"י רכזת ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.

3.3.5. ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה   נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

3.3.6. על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם במידה שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.

4. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז 

4.1. רשאית להגיש הצעות חברת ביטוח  אשר עונה על כל הדרישות שלהלן:

4.2. מנהלת ספרים כדין ובידיה אישור בר תוקף על ניהול ספרים כדין ורישום ברשויות המס.


4.3. בידה אישור בר תוקף לעיסוק בביטוח בענף הביטוח הכללי מהמפקח על הביטוח  
במשרד האוצר.


4.4. רכשה  את מסמכי המכרז ממכבי ובידה קבלה המעידה על כך. 

4.5. עמידת המציעה בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציעה  שלא תעמוד באחד מהתנאים– הצעתה תפסל. 

4.6. ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר, כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     

5. התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה

5.1. המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית מכבי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופה נוספת של עד 60 (ששים) יום   (ובסה"כ, ביחד עם התקופה הראשונה: 150 (מאה וחמישים יום), ובמקרה זה יהיה כל מציע  רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול   הצעתו. בקשה כאמור תשלח על ידי מכבי בכתב .

5.2. הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תשלח למכבי על ידי המציע בכתב, לידי הגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בתוך 2 ימי עבודה מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.

5.3. בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו כהצעה שבוטלה על ידי המציע.


5.4. ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף 5.2 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף 5.3 לעיל, לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

6. בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות

6.1. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל  על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מכבי לנהל מו"מ עפ"י האמור בסעיף 1.5 לעיל.

6.2. אמת המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהא: 
עלות ההצעה הכוללת לביטוח מערך ביטוחי מכבי, לרבות גובה דמי הבטוח בניכוי הנחות לביטוח הסופי בהתאם לפוליסות, לכיסויים ולסכומי הביטוח / גבולות האחריות.

6.3. ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציעות פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על  מנת לבחון את  המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.

6.4. ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעות. הצוות  שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לשירות המוצע על ידה ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

6.5. מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.

6.6. ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל  הפועל,    
מכל סיבה  שהיא, או יבוטל ע"י מכבי בתוך 3 חודשים מיום תחילתו.

6.7. מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.


7. התחייבויות המציע הזוכה במכרז

7.1. הזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף כנספח "ב" למסמכי המכרז, בתוך 7 (שבעה) ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

הזוכה מתחייב להמציא למכבי, כתב כיסוי כנהוג בענף הביטוח, המעיד על עריכת ביטוחי מכבי, לא יאוחר ממועד החתימה על ההסכם ובכל מקרה לא יאוחר משבוע ימים לפני תחילת תקופת הביטוח.
ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח ההסכם כמופיע בנספח ב' למכרז.

7.2. מסמכי  המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות  שייחתם.

8. ביטול המכרז

8.1. לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם על-ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם לאספקת,  והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות (נספח "ב").

8.2. מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית - אך לא חייבת - לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז.

8.3. הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר אלקטרוני לכל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.

8.4. החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה. 

9. בעלות על מסמכי המכרז

מסמכי המכרז הנם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.


10. סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל אביב - יפו. 


נספח א'

מפרט  ביטוחי מכבי 

מבוא

1.
שם המבוטח בכל הפוליסות שלהלן יהא מכבי שירותי בריאות ו/או כל אחד מהגופים הנוספים ו/או גופים שלמכבי חובה חוזית או חוקית לבטחם ו/או בעלי מניות ו/או עובדים ו/או הפועלים שמם ומטעמם של הנ"ל. וכל גוף קשור בכל דרך למי מהן ו/או משורשר למי מהן ו/או יחידות סמך שלהן ו/או שבשליטת מי מהן ו/או בבעלות מלאה או חלקית בשותפות או בזכויות ו/או כל גוף אחר או נוסף ממינם שיתווסף להן.(למעט אסותא מרכזים רפואיים בע"מ).

2. מינוי שמאים לטיפול בנזקים עצמיים ייעשה בתיאום עם המבוטח ו/או יועצו, אשר יקבל מיידית העתק מכל דו"ח אשר יוצא ע"י שמאי לחברה. השמאים אשר יטפלו בנזקי המבוטח יקבעו מתוך רשימת השמאים הבאה: 

1. שמביט


2. מרכוס שמאים 

3. א. טוסמן שמאים

4. צבי גובר

3.      עיסוקו של המבוטח לכל הפוליסות יהיה: שירותי בריאות עפ"י חוק בטוח הבריאות הממלכתי ("קופת חולים"), כולל, מבלי לגרוע מפעילות המותרת למבוטח מכח הדין ו/או מסמכי ההתאגדות שלו, פעילויות אמבולטוריות, פארא-רפואיות, מחזיקים ומפעילים מרפאות, מכונים, בתי מרקחת ,בתי אבות ומחלקות סיעודיות, משרדים, מבנים משולבים בפעילות מסחרית,מחסנים, חניונים, צוותים רפואיים עצמאיים ושכירים ובעלי מקצועות עזר שונים, עורכים פעילויות חברתיות כגון טיולים ,כנסים ואירועים שונים  וכל פעילות אחרת המותרת למבוטח עפ"י תקנון החברה. הביטוחים תקפים לגבי כל הפעילויות והעיסוקים של המבוטחים לרבות השתתפות בתערוכות בארץ ובחו"ל וכל פעילות שעניינן רווחת עובדי המבוטח ובני משפחותיהם,  לקוחות, ספקים, אורחים, נציגים ו/או מבוטחי  הקופה, ולרווחת הקהילה בחצרי המבוטח ומחוצה להם. 


4.
תנאים כלליים לכל הפוליסות


4.1
המבטחים מוותרים על זכותם לשיבוב נגד כל אדם ו/או גוף הנמצא בשליטת המבוטח ו/או שקיימת שותפות בינו לבין המבוטח, עובדי המבוטח ו/או כל אדם בשרותו של המבוטח ו/או חברי ההנהלה של המבוטח, בעלים של רכוש המוחזק ע"י המבוטח, גופים אשר לפי תנאי ההתקשרות עימם אין למבוטח כלפיהם זכות שיבוב ו/או כל אדם או גוף שהמבוטח ויתר או התחייב לוותר (בכתב-טרם קרות מקרה הביטוח) על זכות שיבוב כלפיו, לרבות שוכרים /או משכירים של נכסים. הויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

4.2
אי קיום תנאי כלשהו ע"י אחד מהגופים המבוטחים בפוליסות והנכללים בשם המבוטח לא יפגע בזכויותיהם של המבוטחים האחרים.

4.3
מוסכם כי היה והמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח כי הביטוח הנערך על ידו יהיה קודם לביטוח אחר כלשהו, לרבות ביטוח אחר הנערך על ידי משכירי המבנים למבוטח, אזי תחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר כאמור והמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר כאמור.


4.4
המבטחים לא יתנו קיום תנאי ערובה כלשהם וכן לא יעלו כל טענה על אי נקיטת אמצעי זהירות, ציות לתקנות, הוראות או חוקים, בחירת עובדים, תקינות ציוד וכו.


4.5  המבטחים מצהירים כי התנאים המופיעים בפוליסות באו להרחיב ולשפר מצבו של המבוטח. בכל מקרה בו הוראות החוק יקנו עדיפות למבוטח על פני האמור בפוליסות, יהיה המבוטח רשאי לאמץ הוראות חוק אלו ביחס לאותו מקרה.

4.6 
המבוטח הראשי מכבי שירותי בריאות  יהיה רשאי לנהל מו"מ בשם כל המבוטחים, הן בקשר לתנאי הביטוח  והן בקשר לתביעות, ודי בחתימתו על מסמכי הביטוח לרבות כתבי סילוקין ופטור מאחריות או מסמכי ביטוח אחרים, כדי לחייב מי מהמבוטחים. תשלומים בגין תביעות, אשר אינם מועברים ישירות לצדדים שלישיים, ישולמו למבוטח הראשי בלבד או בהתאם להנחיותיו בכתב.


חלק 1 - ביטוח אש

ביטוח אש וסיכונים נלווים

שם המבוטח/ים

:


מכבי שירותי בריאות, עמותת קרן מכבי, מכבי מגן - אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע"מ, ס.מ.ן – אחזקה בע"מ, מכבי טבעי, בית בלב בע"מ, מכבי שפע בע"מ, נרקיס ערד בע"מ, מעונות מכבי, מכבי סאן בע"מ, מכבידנט בע"מ, קבוצת מכבי אחזקות בע"מ, מכבי קאר בע"מ, שפע מועדון לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע"מ, מכבי מקיף, גו אקטיב מכבי בע"מ וכל גוף קשור בכל דרך למי מהן ו/או משורשר למי מהן ו/או יחידות סמך שלהן ו/או שבשליטת מי מהן ו/או בבעלות מלאה או חלקית בשותפות או בזכויות ו/או כל גוף אחר או נוסף ממינם שיתווסף להן ו/או כמפורט במבוא לתנאים הכלליים לכל הפוליסות,( למעט אסותא מרכזים רפואיים בע"מ). 

תקופת הביטוח
:
מיום    1.7.2010 



עד יום 30.6.2011


הפוליסה
:
        ביט 2010, ובכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסות.


הרכוש המבוטח 

1.
מבנים

א.
זיקת המבוטח במבנים מכל סוג שהוא על צמודותיהם ושיפורים במבנה ולרבות חלקים משותפים ו/או יחסיים ברכוש  משותף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור מבנים מסוגים שונים המיועדים בין היתר למרפאות, לבתי אבות, למשרדים, למעבדות, בתי-מרקחת, למחסנים, חניונים ולכל מטרה אחרת, לרבות (אך לא רק) מיתקנים וקבועות שבהם ובחצרותיהם, כולל שלטים, אנטנות רשתות חשמל, טלפונים, תקשורת, מים, תאורה, מתקני מיזוג אויר, אינסטלציה, שמשות, מתקני אחסון, דלק, לוחות פיקוד ושנאים, כוח מאור ומעליות, בהיותם מחוברים דרך קבע למבנה, וכל רכוש אחר מכל סוג בעלות ו/או הנמצא בפיקדון ו/או נמצא בקומיסיון ו/או המבוטחים אחראים לו. 






סה"כ............................................................820,000,000 ₪ 


ב.
דמי שכירות חליפיים על בסיס נזק ראשון לתקופה של עד 24 חודש בגין רכוש הנמצא בבעלות המבוטח ו/או חכור ו/או שכור על ידו. 







סה"כ........................... ............................     8,000,000 ₪ 

ג.
דמי שכירות חליפיים  בגין מבנה בפארק המדע - מכון וייצמן (מעבדת מגה לאב)



לתקופת שיפוי של  24 חודש  .............................................................  6,430,000 ₪ 


2.
תכולה

א.
תכולה מכל סוג שהוא (למעט מלאים המבוטחים בס"ק ב' להלן)  ומבלי לגרוע מכלליות האמור תכולת משרדים, מטבחים, מרפאות, בתי  אבות, מעבדות, מכשור רפואי, מחשבים מסוגים שונים על ציודם הנלווה (למעט המבוטחים בנפרד בביטוח ציוד אלקטרוני), חדרי חולים על ציודם ומכשורם וכד', כל הנ"ל בהימצאם במבני המשרדים, מרפאות, בתי אבות, מעבדות, בתי-מרקחת, מחסנים.


ב.
מלאים מכל סוג ותאור שהוא לרבות (אך לא רק) תרופות, מוצרים ומכשירים  רפואיים שונים, מוצרי דיאגנוסטיקה, חומרי עזר וחומרי אריזה (ולרבות מלאים בקונסיגנציה בבתי מרקחת פרטיים ובבתי חולים עד לסך 600,000 ₪   על בסיס נזק ראשון)




סה"כ סעיפים 2א' ו-2ב' לעיל                                450,000,000 ₪  



כל הנ"ל - בכל מקום  הנמצא בבעלות המבוטחים ו/או בכל מקום בארץ בו קיים רכוש של המבוטחים ו/או מתקיימת פעילות של המבוטחים ו/או עבורם (לרבות בתי מרקחת חיצוניים), ו/או רכוש מכל סוג הנמצא אצלם בפיקדון ו/או בקומיסיון ו/או בשכירות ו/או בהשאלה ו/או שהמבוטחים אחראים לו, למעט רכוש אסותא מרכזים רפואיים בע"מ ושלוחותיה ופרוקרדיה בע"מ.


3. מקסימום למקום

  
א. בית אילדן – דיור מוגן לאוכלוסיה המבוגרת: 3 מבנים סמוכים הנמצאים ברחוב


            החשמונאים 76, קרית מוצקין 
      סה"כ – 155,000,000 ₪.


      ב.   מגה-לאב – מעבדה מרכזית, פארק תמר, פארק המדע, רחובות 
       סה"כ – 20,000,000 ₪.


       ג.    מחוז השרון, מבנה ברמת השרון, רחוב הנצח 3
        סה"כ – 18,000,000 ₪.


       ד.    הנהלת מכבי שירותי בריאות, בנין היכל הסיטי, רחוב המרד 27, ת"א


             
סה"כ – 20,000,000 ₪.

הרחבות ותנאים מיוחדים בפוליסה 

1.
כיסוי על בסיס "נזק ראשון" 


כל הסכומים הנקובים בפוליסה למעט סכומי בטוח המבנים, התכולה והמלאי המפורטים מעלה בסעיפים 1א',1ג', 2א' ו-2ב' הינם על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לסעיף בטוח חסר.

2.
הרחבת ל"כל הסיכונים" 


סעיף לד' להרחבות בפוליסה ישונה וייאמר בו כדלקמן:- 


"מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות נזק פיזי תאונתי ובלתי צפוי לרכוש  המבוטח מסיבה כלשהי, ואשר לא נכללה בסיכונים האחרים המבוטחים (בין בפוליסה ובין אם בתוספות לה) בכפוף לסייגים המפורטים להלן....": 


סייגים להרחבת "כל הסיכונים" 

1. 2 המבטח לא יהיה אחראי על פי הרחבה זו עבור אובדן או נזק הנגרמים במישרין או  בעקיפין ע"י : 

2.1.1 הסיכונים המכוסים בחלק זה - ביטוח "אש" של המבוטח. 

2.1.2 בלאי, ירידת ערך, התבלות טבעית או נזק הדרגתי מכל סוג.

2.1.3 פריצה, שוד וגניבה שלא ע"י פריצה. 

2.1.4 שבר מכני או פעולה חשמלית בלתי תקינה, אלא אם נגרם עקב כך, מסיבה כלשהי שלא סויגה על פי הרחבה זו. 

2.1.5 שינוי טמפרטורה או תנאי לחות, או תקלה או טעות בהפעלת מערכות בקרת אויר וטמפרטורה. 

2.1.6 נזק הנגרם לרכוש הנמצא בתהליך ייצור ו/או עיבוד ו/או  תיקון ו/או טיפול כתוצאה ישירה מתהליכים אלה.


2.2 הרחבה זו כפופה לסייגים לחבות המבטח בפוליסה (חלק א' - ביטוח אש) למעט אם  וכפי ששונו במפורש ברשימת הפוליסה. 

2.3 
המבטח לא יהיה אחראי על פי הרחבה זו עבור: 

2.3.1 
נזק תוצאתי כלשהו ופיצויי עונשין. 

2.3.2 
מעילה וגניבה על ידי עובדי המבוטח או אנשים הפועלים בשמם. 

2.3.3 
חוסר המתגלה בעת עריכת ספירת מלאי או חוסר שלא ניתן ליחסו לנזק פיזי תאונתי ודליפה.  


2.3.4 
הלאמה, החרמה או תפיסת רכוש בידי רשות ציבורית. 

2.3.5 
נזק לרכוש בהקמה, בניה או פירוק. 

2.4 
הרחבה זו אינה חלה על רכוש המפורט להלן : 

2.4.1 
כלי רכב, כלי טייס וכלי שייט. 

2.4.2 
כבישים, דרכים, משטחים מרוצפים, סוללות עפר וקווי צינור. 

2.4.3 
בעלי חיים וצומח מכל סוג. 

2.4.4 
מזומנים, שטרות, ניירות ערך, בולים וניירות סחירים מכל סוג. 

2.4.5 
תכשיטים, מתכות יקרות, אבנים יקרות וכן דברי אמנות בסכום העולה על 60,000 ₪  לפריט. 



הרחבה זו מוגבלת לסך 1,000,000 ₪  על בסיס נזק ראשון. 

3.
הרחבה לנזק תוצאתי 


מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסה זו מורחבת לכסות נזק תוצאתי אשר יגרם כתוצאה מנזק המכוסה בפוליסה אשר כרוך בהוצאות מיוחדות שיוציא המבוטח על מנת להמשיך בפעילות  רגילה בחצריו או בהעברת פעילות המבוטח לאתרים אחרים כמפורט להלן: 


*
שכירת ציוד חלופי. 


*
שכר עבודה נוסף לעובדים ו/או רכישת שירותים ע"י קבלני חוץ. 


*
הסבת מבנה חלופי לצורכי המבוטח/ים (כולל שכ"ט מומחים שיידרשו). 


*
תוספת קווי טלפון ותקשורת במבנה החלופי. 


*
תוספות ושינויים הכרוכים באינסטלציה מיוחדת (למעבדות וכו'). 


*
דמי שכירות ו/או דמי ניהול (מלאים או נוספים) אשר ידרשו לתשלום עבור מבנה חילופי.



*
הוצאות פרסום ויחסי ציבור .




לעניין סעיף זה מוסכם כי מניעת גישה לרכוש המבוטח כתוצאה מנזק הנובע מרכוש השכן לחצרי המבוטחים, יחשב כנזק לרכוש המבוטח.




סכום ביטוח להרחבה זו: 1,000,000 ₪  על בסיס נזק ראשון. 

4.
ויתור על שיבוב 


מוסכם כי מבלי לגרוע מהנאמר בסעיף 5 בתנאים הכלליים לכל הפוליסות  המבטח מוותר על זכות שיבוב העלולה להתעורר נגד כל אדם הנמצא בשרות המבוטח, חברות בת ושלובות, ובמפורש כלפי "אסותא" מרכזים רפואיים בע"מ  ופרוקרדיה בע"מ וכן כנגד משכירי מבנים ונכסים אחרים למבוטחים, ויתור זה לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון . 

5.
משכירי נכסים 

פוליסה זו מכסה מבנים המושכרים למבוטחים בהסכמי שכירות, וזאת בתנאי כי מבנים אלה כלולים בסכום הביטוח המפורט ברשימה. בעלי הנכסים ו/או המשכירים יצורפו כמבוטחים נוספים לפוליסה לגבי הנכסים המושכרים. 

6.
רשימות רכוש והערכה (לגבי מבנים בלבד) 

מוסכם בזה כי אחריות המבטח תחול גם על מבנים חדשים מסוגים שונים אשר יתווספו ו/או הושמטו בטעות מרשימת הרכוש אצל המבוטחים המשמשים בסיס להערכת סכום  הביטוח הכולל. 


המבוטחים מתחייבים להודיע למבטח על עדכון סכום הבטוח לנכסים מעת לעת. התאמת דמי הבטוח תבוצע ע"י המבטח בהתאם.  

7.
ביטוח נוסף - 20%



הפוליסה מכסה, בנוסף לסכומי הביטוח המפורטים, סכומים נוספים שמקורם בעלויות 
ערך, שינויים, הרחבות או תוספות פיזיות לרכוש המבוטח, שבוצעו בזמן תוקף הביטוח. אחריותו של המבטח לא תעלה על סכום המקביל ל-20% מסכומי הביטוח המפורטים.


8.
הרחבות  על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לבטוח חסר 


פריצה:



1,000,000₪  (אך לגבי מחסן מרכזי- 10,000,000 ₪ ) 



גניבה פשוטה 



200,000 ₪ 


נזק תוצאתי

1,000,000 ₪ 




הרחבת כל הסיכונים 
1,000,000 ₪ 


שבר שמשות

200,000 ₪  


פינוי הריסות

2,000,000 ₪ 


שכר אדריכלים / יועצים
600,000 ₪ 


הוצאות מיוחדות לאחר נזק
2,000,000 ₪ 


שחזור מסמכים
1,600,000 ₪  


רכוש מחוץ לחצרים
4,000,000 ₪  


רכוש בהקמה ובהריסה
1,000,000 ₪  


רכוש רשויות
ציבוריות
400,000 ₪ 


הוצאות מנע

1,000,000 ₪ 


שיפורים ושינויים
1,000,000 ₪ 


דרישת רשויות לשינויים ותיקונים





4,000,000 ₪ 


 הוצאות הכנת תביעה 
600,000 ₪  (משולב – נזק רכוש ותוצאתי) 



שקיעה והתמוטטות  
4,000,000 ₪ 



נזקי חשמל

1,000,000 ₪ 



חפצי עובדים ואורחים
2,000 ₪  לאדם.


9.
למען הסר ספק יובהר, כי לעניין הרכוש ו/או השטח הציבורי ו/או המשותף במבנה המבוטח הידוע בשם "היכל הסיטי" ברח' המרד 27 ת"א, שם המבוטח כולל גם בעלים של חלקים בבניין ו/או מחזיקי נכסים בבניין  ו/או חוכרים ו/או  שוכרים  ו/או בעלי מניות  ו/או שותפים" 

         מוצהר ומוסכם בזה  כי החברה  מוותרת בזאת  על זכות השיבוב  כלפי נכסי אריאל פרויקטים בע"מ ו/או  כל מי שיבוא במקומה  וכלפי בעלי  השטחים במבנה –בכפוף לקיומו של ויתור שיבוב מקביל בביטוחיהם של אלה. יובהר כי ויתור זכות השיבוב לא יופעל כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

השתתפויות עצמיות 


רעידת אדמה -  10% מסכום הבטוח לאתר מינימום 30,000 ₪  מכסימום 5,000,000 ₪ 


נזקי טבע – 5% מהנזק, מינימום 20,000 ₪  מכסימום 200,000 ₪ .


חפצי עובדים – בהתאם לתנאי הפוליסה. 


כל נזק אחר – 20,000 ₪ 


שקיעה והתמוטטות  

מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות  שקיעה ו/או התמוטטות מקרית ובלתי צפויה מראש של מבנים וצמודותיהם. אחריות המבטח לפי סעיף זה מוגבלת ל 4,000,000 ₪  על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר.

גניבה שלא תוך כדי ביצוע פריצה ו/או שוד

מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות גניבת רכוש מתוך חצרי המבוטח על ידי אדם שנכנס לחצרי המבוטחים בין באופן חוקי ובין באופן לא חוקי, למעט: כספים מכל סוג, ניירות ערך ותכשיטים, גניבה ע"י עובד מעובדי המבוטח ו/או בשיתוף עם עובד כזה. אחריותו של המבטח לפי סעיף זה מוגבלת לסכום שלא יעלה על 200,000 ₪  לאירוע ולתקופת הביטוח– על בסיס נזק ראשון.

מלאי חלפים ורכיבים

מוסכם בזה כי בטוח זה מורחב לכלול את אבדן הערך הכספי של מלאי חלפים המצויים בידי המבוטח, אם עקב נזק מכוסה, הוחלף הציוד הקיים בציוד אחר ועקב כך הפך מלאי החלפים לחסרי שימוש אצל המבוטח. מלאי חלפים יועבר לחזקת המבטח. אחריות המבטח עפ"י הרחבה זו מוגבלת לסך של 200,000 ₪  למקרה על בסיס נזק ראשון.


תיקון עצמי

מוסכם בזה כי במקרה של תיקון עצמי בעקבות אבדן או נזק לרכוש המבוטח, התחשיב לשעת עבודה של עובדי המבוטח יהיה 120 ₪ 


שבר שמשות

מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות את השמשות המותקנות במבנים המבוטחים עד לסך 200,000 ₪  על בסיס נזק ראשון, גם בפני שבירה מכל סיבה שהיא שלא נכללה בסיכונים האחרים המבוטחים בפוליסה ובכפוף לתנאים הבאים:

הרחבה זו אינה מכסה:

א.
מסגרות או שיבוצים מכל סוג שהוא.

ב.
זכוכית סדוקה או לקויה.

ג.
אירוע כלשהו המוחרג  מפורשות ע"י סייגי הפוליסה. 

מודגש במפורש כי בכל נזק אחר המכוסה בפוליסה יחולו סכומי הביטוח המלאים הקבועים בפוליסה.


ציוד אלקטרוני

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף כינון ערך, מוסכם בזאת כי בכינון או בהחלפת ציוד אלקטרוני ישלם המבטח למבוטח את כל עלות הרכישה של פריט חדש דומה או זהה או משופר מהפריט שאבד או ניזוק שהינו בר רכישה בשוק ואשר ביצועיו ותפקודו אינם נופלים מהפריט המבוטח, כאשר העלות כוללת הוצאות החלפה או התאמה של ציוד ותוכנות הנדרשים להפעלת המערכת.

שעבוד


הפוליסה מבטחת רכוש אשר לגביו קיימת זכות הנאה גם לבעלי שעבוד המפורטים מטה. פיצויים במקרה של נזק המכוסה על פי הפוליסה   יושלמו לבעל השעבוד, לפי שיעור זכות ההנאה שיש לו ברכוש המבוטח בהתאם למצוין במפרט ולתנאי הפוליסה.


על אף כל הרשום בפוליסה ו/או בתוספת כלשהי בפוליסה, ביטול הביטוח עקב אי תשלום הפרמיה או חלק ממנה, או בדבר זכות ביטול הפוליסה ע"י המבוטח ו/או החברה המבטחת, לא יהיה תוקף לביטול הביטוח, אלא ביום ובשעה הנקובים בהודעה שתימסר בכתב ובדואר רשום לגוף המשעבד הנ"ל, לפחות 30 יום לפני היכנס הביטול לתוקף.


מוסכם בזה כי בכל מקרה של אבדן או נזק לרכוש המשועבד ישולמו תגמולי הביטוח  עד לגובה סכום השעבוד  לפקודת בעל השעבוד. על אף האמור לעיל  תגמולי ביטוח שאינם עולים על סך 400,000 ₪   ישולמו ישירות למבוטח. 


בעלי השעבוד

I. בנק לאומי סניף מרכזי, הרצל 19 ת"א לגבי נכסי קרן מכבי כמפורט להלן:- 

· סניף מכבי- בלפור 10 ת"א

·  סניף מכבי + מרפאת מכבידנט – כהנמן 64 ו' בני ברק

·  סניף מכבי + מרפאת מכבידנט-  העצמאות 64 רובע הפרחים קרית גת.

·  סניף מכבי- הלל יפה 13 קומה ב'  חדרה

·  סניף מכבי + מרפאת מכבידנט+ שלוחת אסותא- הגבורה 3 אשקלון.

·  סניף מכבי + מרפאת מכבידנט+ מכבי טבעי – התקווה 4 קרית הממשלה באר שבע.

·  סניף מכבי-רח' ויסלברג פינת פנחס לבון- נתניה דרום.

·  סניף מכבי-רוטשילד 56 כפ"ס.

· מטה מכבי-היכל הסיטי, המרד 27 ת"א (2 קומות)

·  מרפאת מכבידנט-ביאליק 32 ר"ג.

·  סניף מכבי + מרפאת מכבידנט+ מכבי טבעי-  מתחם זד"ל- פארק הברון ראשל"צ. 

·   סניף מכבי + מרפאת מכבידנט- שכונת  חתני פרס נובל, ראשל"צ .

II. בנק לאומי סניף ראשי ירושלים- לגבי   מבנים של מגדל בית בלב/ בע"מ למעט המבנה המפורט בסעיף  III מטה. 

III. בנק הפועלים סניף 729 שד' משה גושן 19 קריית מוצקין בגין 2 מבנים (בשטח כולל 13,467 מ"ר) בבית אלדן מקבוצת בית בלב, רח' חשמונאים 76, קריית מוצקין. 

IV. בנק הבינלאומי סניף 012 ראשי ירושלים, רח' הלל 10 ירושלים – לגבי מבנה, חנות מס' 7, ברח' גבעתי 31,  כפר יונה בשימוש חברת נרקיס ערד. 

שינויים בפוליסה


מוסכם ומוצהר בזה, כי בפוליסה חלו השינויים הבאים:

1. סייגים לחבות המבטח


1.
סעיף 2 א (2) - במקום 20,000 ₪  ליצירה יקרא: "60,000 ₪   לפריט ו – 300,000 ₪  במצטבר לתקופת הביטוח.



2.
בסייג 2 ד' (נכסים שאינם כלולים בביטוח) - ברשימת הסייגים לחבות המבטח המילה "צמחיה" מבוטלת, אך לא לעניין נזקי טבע.

2. סיכונים נוספים מבוטחים



סעיף ח' –בפיסקה השניה ימחקו המילים: "כלפי מי מעובדי המבוטח" ובמקומם יירשם "כלפי כל אדם שבשירותו של המבוטח".


3. הרחבות

1. סעיף ג' –(רכוש בהקמה ובהריסה) לשם המבוטח לענין הרחבה זו יתווסף: "ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה במידה והתחייב לכך המבוטח בכתב לפי קרות מקרה הביטוח.

2. בסעיף יז'  (ערך כינון) ס"ק 2- בשורה הרביעית תימחק מהמילה "בתנאי" ועד לתום הסעיף.  


3. 
סעיף יז' 6 (ב) - לפני המילה: "ביטוח" תתווסף המילה: "מקרה" . במקום "6 חודשים" יבוא "12 חודשים".  


4. 
סעיף כב' - ימחקו המילים: "מורשה חתימה אצל".  


5. סעיף כז'- לאחר המילים: "רשויות ציבוריות" יתווסף "ו/או חברות מסחריות". לאחר המילים "משרד התקשורת" יתווסף: "וכן חברות מסחריות לאספקת שירותי תקשורת, חשמל, מים גז ודלק ומוצריו השונים".  


6. 
סעיף לא' (נזק ללוחות חשמל) בפרק "הרחבות" בשורה הראשונה במקום: "ללוחות חשמל" יאמר: "לשנאים, לוחות פיקוד ולוחות חשמל". במקום "200,000 ₪" יירשם    " 1,000,000 ₪ ".

7. דרישת רשויות לשינויים ותיקונים

הפוליסה מורחבת לכסות  הוצאות נוספות עד לסכום הנקוב ברשימה  בעקבות  מקרה בטוח  שמקורן בדרישת רשויות לשינויים ותיקונים מעבר למצבו של הרכוש שניזוק . 


8. מוסכם כי על אף האמור בסייפא להרחבה ח' (השבת סכום הבטוח לקדמותו), תחול הרחבה זו גם על  כיסויים בהם נקבע כי גבול האחריות הינו גם לתקופת הבטוח . 

4. תנאי הפוליסה


1.
סעיף 1 יתווספו המילים הבאות: "לטובת המבוטח".


2.
סעיף 6 – (זכות הקיזוז) לאחר המילה: "למבטח" בשורה השניה יתווסף: "בגין פוליסה זו בלבד".  בשורה השניה יימחק המשפט מהמילה: "בין" ועד למילה: "אחרת".



3.
בסעיף 18 – (ענין מהותי) ס"ק ב' יתווספו המילים: "ויש בה כדי להשפיע על מבטח סביר האם לכרות את חוזה הביטוח בכלל או לכרותו בתנאים שבו נכרת".


חלק 2 - ביטוח נזק תוצאתי

שם המבוטח/ים
: 
בית בלב בע"מ(לפנים: מגדל הזהב בע"מ ו/או מעונות מכבי)  ו/או כמפורט בתנאים הכלליים לכל הפוליסות  


תקופת הביטוח:

מיום    1.7.2010 



עד יום 30.6.2011


הפוליסה
:
ביט 2010, ובכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסות.


הכיסוי 


הביטוח יכסה אבדן הכנסות  שנמנעו מהמבוטחים ו/או תשלום הוצאות קבועות בעקבות נזק לרכוש המבוטח על פי פוליסת ביטוח אש והרחבות של המבוטח, כתוצאה מאחד או יותר מהסיכונים המכוסים לפי ביטוח הרכוש שבפוליסות הנ"ל ואשר יגרום להפרעה בפעילות השוטפת, לירידה במחזור ההכנסות ו/או להוצאות אלטרנטיביות. 

"הפרעה" פירושה גם אי יכולת להתגורר בדירות הדיירים בשל נזקים שאירעו והמצריכים הוצאות לדיור חילופי ו/או אבדן הכנסת דמי שכירות. 


עסקים של המבוטחים 


לעניין ביטוח זה תיוחס פוליסה זו לפעילויותיהם של המבוטחים המפורטים לעיל, כבעלים ומפעילים בתי דיור מוגן ומחלקות אישפוז לרבות מחלקות סיעודיות, לרבות פעילויות ניהול ,פעילות שיווק ומכירה ופעילויות עזר נילוות. 

סכומי הביטוח 


1. הפסד "דמי כניסה" ................................................................................... 2,800,000 ₪ 



(דמי הכניסה  המבוטחים הינו סכום של כ- 2,100 ₪  לחודש לכל דייר שיהא על מכבי להשיבם במקרה של אובדן השימוש ביחידת הדיור המוגן באתרים בקרית מוצקין,ירושלים, אשדוד ורמה"ש) . 


תקופת שיפוי – 12 חודשים . 

2. שכר עבודה בגין עובדי בתי האבות / הדיור המוגן ומחלקות האישפוז השונות  ב"בית בלב" בע"מ בכל  אתריהם ........................................................ 8,000,000 ₪ 



(סכום ביטוח לתקופת שיפוי בת חודשיים על בסיס נזק ראשון  שאינו כפוף לבטוח חסר)  


סעיף נזק  לחצרות 


מוסכם במפורש כי אבדן או נזק לחצרי העסק המבוטח ייחשב לאירוע מבוטח אם יגרום להפרעה במתן שירותים או לירידת מחזור ההכנסות. 

סעיף הוצאות תפעול נוספות שונות 

הפוליסה תורחב  לכסות הוצאות תפעול  נוספות שונות  עד לסך 1,000,000 ₪  אשר הוצאו ע"י המבוטח במהלך תקופת השיפוי, המהוות הוצאות תפעול נוספות, בין אם קבועות או משתנות, שהיו הכרחיות כדי להחזיר את מצב העסק לקדמותו לאחר קרות מקרה הביטוח. 

סעיף סילוק נזק 


מוסכם כי בתום החודש הראשון לתקופת השיפוי, ומדי חודש לאחר מכן, מתחייב המבטח לשלם למבוטח מקדמה על חשבון תביעתו, בשיעור של 75% מסכום תגמולי הבטוח  המשוערים המגיעים למבוטח כפי שיוערך ע"י השמאי המטפל; בכל מקרה של חילוקי דעות בין המבוטח לבין המבטח בדבר גובה הפיצוי המגיע על פי פוליסה זו, מתחייב המבטח לשלם את הסכום שאינו שנוי במחלוקת, מבלי לגרוע מזכויות המבוטח או זכויות המבטח. 

שינויים בנוסח הפוליסה


הגדרת "מקרה הביטוח" – לאחר "המבוטח בפוליסת אש מורחב המצוינת ברשימה" יבוא - "או בפוליסה אחרת לביטוח רכוש שערך המבוטח. אולם אך ורק בפני הסיכונים המכוסים תחת פוליסת "אש מורחב ו/או ציוד אלקטרוני בפרק א' 

הגדרת "צמצום במחזור" - מוסכם בזאת מראש כי בקרות מקרה ביטוח אצל המבוטח ו/או אצל לקוח ו/או ספק של המבוטח וסביבתם הקרובה, רשאי המבוטח אם ירצה בכך לקבוע את הצמצום במחזור על בסיס יומי לפי ההפרש שבין המחזור בפועל במשך תקופת השיפוי לבין המחזור במשך 6 החודשים שקדמו לנזק על בסיס ממוצע יומי. לענין סעיף זה תוספת התאמות לענין המחזור לא בתוקף.

סייגים לחבות המבוטח

סעיף 3- (נזק  המכוסה עפ"י הרחבת כה"ס) מבוטל עד לסך 2,000,000 ₪  


סעיף 4- (נזק המכוסה עפ"י הרחבת "לוחות חשמל")      מבוטל עד לסך 2,000,000 ₪. 

הרחבות

בכל מקום בו מצוין ביטוח "אש מורחב" יוחלף ל  "פוליסת רכוש"


מו"מ בזה כי  הכיסוי הניתן עפ"י סעיף 7 לפרק ההרחבות יחול על  הספקת מים, דלק ומוצריו השונים, חשמל, ושירותי תקשורת, ולרבות על הספקתם של אלה ע"י גופים שאינם ציבוריים.

סעיף 9 (הרחבת ספקים לקוחות)

בשורה השנייה של הפסקה הראשונה, לאחר המילים "חומרי גלם" יתווספו המילים "או שירותים".

בשורה השלישית של הפסקה הראשונה, לאחר המילים "מוצרים מוגמרים" יתווספו המילים "או שירותים".

סעיף 10 – (מניעת גישה) 

בשורה השלישית במקום: "פוליסת אש מורחב" יבוא: "פוליסות הרכוש".


תנאי הפוליסה

סעיף 2 ב – תתווספנה המילים: "ויש בו כדי להשפיע על מבטח סביר השפעה של ממש האם לכרות את חוזה הביטוח בכלל או בכרותו בתנאים שבו.


סעיף 10 ב' – במקום המילה: "תביעה" יצוין: "מקרה ביטוח".


סעיף 11 (זכות הקיזוז) – בשורה השניה תמחקנה המילים מ"בין" ועד לתום המשפט, ותוחלפנה  במילים: "בגין פוליסה זו בלבד".


בהמשך ובניגוד לסעיף 13 בתנאי הפוליסה (בטוח חסר), אם בשעת קרות מקרה הביטוח, היה סכום הביטוח הכולל פחות מ- 85% מהסכום המתקבל  מסך כל ההכנסות מדמי שכירות לתקופת השיפוי, יופחת השיפוי המשתלם באופן יחסי.

חלק 3 - אחריות מעבידים


שם המבוטח/ים:

מכבי שירותי בריאות, עמותת קרן מכבי, מכבי מגן - אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע"מ, ס.מ.ן – אחזקה בע"מ, מכבי טבעי,  בית בלב בע"מ, מכבי שפע בע"מ, נרקיס ערד בע"מ, מעונות מכבי, מכבי סאן בע"מ, מכבידנט בע"מ, קבוצת מכבי אחזקות בע"מ, מכבי קאר בע"מ, שפע מועדון לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע"מ, מכבי מקיף, גו אקטיב מכבי בע"מ וכל גוף קשור בכל דרך למי מהן ו/או משורשר למי מהן ו/או יחידות סמך שלהן ו/או שבשליטת מי מהן ו/או בבעלות מלאה או חלקית בשותפות או בזכויות ו/או כל גוף אחר או נוסף ממינם שיתווסף להן ו/או כמפורט במבוא לתנאים הכלליים לכל הפוליסות, (למעט  אסותא מרכזים רפואיים בע"מ)   


תקופת הביטוח:

מיום    1.7.2010 



עד יום 30.6.2011


הפוליסה:

 
ביט 2010, ובכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסות.


הביטוח יכסה את חבותם של המבוטחים כלפי כל עובדיהם והמועסקים על-ידם, כולל עובדים ארעיים, זמניים ומזדמנים ובגין כל פעילויות מכל סוג שהוא הקשורות באחריות המבוטחים כלפי העובדים הנ"ל. 

גבולות אחריות:  
50,000,000 ₪  לעובד 




50,000,000 ₪  בסה"כ 

שכר עבודה שנתי משוער 1,100,000,000 ₪ 

השתתפות עצמית 


20,000 ₪ לתובע במקרה של מחלת מקצוע ו- 6,000 ₪  למקרה בכל תביעה  אחרת.


מו"מ בזה כי הפוליסה כפופה להרחבות הבאות:-    

א.
חומרים מסוכנים 


למען הסר ספק - הביטוח לפי פוליסה זו מכסה את אחריותם החוקית של המבוטחים לרבות בגין שימוש עובדים בתרופות, חומרים כימיים וצבעים, רעלים וחומרים רדיו-אקטיביים לצרכים מעבדתיים ורפואיים.

ב.
פעילויות שונות 



הביטוח לפי פוליסה זו כולל פעילויות הנעשות גם מחוץ לשעות העבודה הרגילות, ובכל עת  שהעובד נמצא בשירותו של המבוטח, לרבות הפסקות עבודה, העברה ממקום עבודה אחר למשנהו, אל מקום העבודה ובחזרה ממנו, וכן בעת פעולה אחרת של העובד הנעשית לצורך ביצוע העבודה או בקשר אליה, כל עוד הוא פועל במסגרת חובותיו וצרכיו כעובד המבוטח  ובכלל זה פעילות תרבותית, ספורטיבית וחברתית. 

ג.
קבלנים וקבלני משנה 



פוליסה זו מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח, כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם,  ככל שמתקיימים יחסי עובד ומעביד בין המבוטח לבין הנ"ל.

ד.
על המבוטח תחול ההשתתפות העצמית הנקובה בדף הרשומה אך ורק אם שולם פיצוי בפועל לתובע, והפסקה האחרונה בהגדרת "השתתפות עצמית" מבוטלת בזאת


ה.
כאשר פוליסה זו משתתפת בתשלום פיצויים עם פוליסות ביטוח שהוצאו לתקופות ביטוח נוספות, תחול השתתפות עצמית יחסית מסכום ההשתתפות העצמית עפ"י פוליסה זו, כיחס הפיצוי החל על פוליסה זו לעומת הפיצוי הכולל המשולם לתובע.  


ו.
בכל מקרה של תביעה עפ"י פוליסה זו עקב מקרה ביטוח אשר לדעת המבטח הינו תוצאה של הצטברות פגיעות בתקופה שקדמה למועד עריכת ביטוח זה ע"י המבטח, אזי יקבל המבטח על עצמו את האחריות לשפות את המבוטח גם בגין התקופה שקדמה לפוליסה זו, בתנאי כי לא היה ידוע למבוטח על קיום עילה לתביעה בגין מקרה הבטוח כאמור. המבוטח מתחייב להסב לטובת המבטח כל זכות לשיפוי העלולה לעמוד לזכותו כלפי מבטחיו הקודמים בגין הפגיעות שהצטברו קודם למועד תחילת תקופת הביטוח. 

ז.
מו"מ בזה כי הפוליסה תכלול כמבוטח נוסף כל אדם או גוף משפטי שהמבוטח התחייב בכתב להכלילו כמבוטח נוסף טרם קרות מקרה הבטוח בביטוח חבות מעבידים הנערך על ידו עד כמה שהאדם או הגוף המשפטי כאמור נחשב כמעביד של עובדי המבוטח או נושא באחריות שילוחית כלפיהם.  

ח.
מו"מ בזה כי הפוליסה תכסה את חבותם האישית של מנהלי המבוטח, בעלי המניות של המבוטח, חברי דירקטוריון, עובדיו והפועלים מטעמו ושל כל אדם המועסק ע"י המבוטח בגין מקרה בטוח הנגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח בכל הקשור בעיסוקו של המבוטח, ככל שחבות זו נובעת מפעילותו בשרות המבוטח בכפוף לתנאי הפוליסה.  

ט.
הביטוח עפ"י הפוליסה מורחב לכסות גם ו/או עובדים מקריים ו/או ארעיים המבצעים עבודות עבור המבוטח ו/או הקשורות בעסקו של המבוטח. המבוטח מתחייב לכלול שכרם של אלה  בהתאמות השכר ככל שידרש להמציא בתום תקופת הבטוח.האם הכוונה גם  לעובדים המגיעים לבצע עבודות קטנות כגון נגרים אינסטלאטורים ? או הכווונה לעובדים ארעיים  המגיעים ישירות או באמצעות כ,א – כיצד לחשב שכרם  ? 

י.
הפוליסה תורחב לכלול את אחריותו החוקית של המבוטח כלפי עובדים המועסקים בשירות של ספקים, קבלנים, שוכרים או לקוחות במידה וייחשב למעביד של מי מהם.

שינויים בנוסח הפוליסה


1. סייגים

1.1. סעיף ב' 1 – לפני המילה: "ובהסתמכו" בשורה השניה יתווסף: "ו/או". 

1.2. סעיף ב' 2 – לפני המילה: "ובהסתמך" בשורה רביעית יתווסף: "ו/או".  

1.3. סעיף ב' 3 (עובד שביטוח לאומי אינו חל עליו) – בטל ומבוטל בזה לגבי עובדים זרים  המועסקים בארץ ובחו"ל.  

1.4. יתווסף בסוף הסעיף: "מוסכם כי האמור בסייג זה לא יחול על חבות המבוטח כלפי עובדים שלא ניתן לבטחם ו/או אין חובה לבטחם באמצעות המוסד לביטוח הלאומי. בכל מקרה סייג זה לא יחול על חבות המבוטח הנובעת מהעסקת עובדים תושבי השטחים המוחזקים ו/או שטחי האוטונומיה הפלשתינאית". 

2.  תנאי הפוליסה.  

2.1. סעיף  6 ב' – תמחק המילה "מוחלט" בשורה הרביעית.

2.2. סעיף 8 ב – תתווספנה המילים: "ויש בה כדי להשפיע השפעה של ממש על מבטח סביר האם לכרות את חוזה הביטוח בכלל או לכרותו בתנאים שבו. 

2.3. סעיף 15 תתווספנה המילים: "לטובת המבוטח".


3.  הרחבות 

3.1. הרחבה יא' (הוצאות הגנה בהליכים פליליים):  

3.1.1. גבולות אחריות המבטח להרחבה זו , יעמדו על 400,000 ₪  למקרה בטוח ו – 800,000 ₪ במצטבר לתקופת הבטוח.


3.1.2. בפסקה הרביעית בהרחבה זו במקום "סיכוי טוב" יש לקרוא "סיכוי סביר".   

3.1.3. הגדרת "הליכים פליליים" בהרחבה זו תבוטל ובמקומה  ייקרא:

"הליכים בהם מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה, לרבות חקירת סיבת מוות, המוגשים נגד המבוטח או מי מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח המבוטח לפי פוליסה זו לרבות חקירה או הליך שהתנהל  בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום ובלי שהוטלה חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפחתה בו חקירה פלילית – משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (בסעיף קטן זה – חוק סדר הדין הפלילי), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;

3.1.4. "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.


3.1.5. הגדרת "שכר טרחה" בהרחבה זו תבוטל ובמקומה יקרא: "שכר טרחת עורך-דין לניהול הליכים פליליים".   

3.1.6. סייג 1 בהרחבה זו (אירוע המוחרג מפורשות) מבוטל.


3.1.7. סייג 1 בהרחבה זו (אירוע המוחרג מפורשות) מבוטל.


3.1.8. סייג 1 בהרחבה זו (אירוע המוחרג מפורשות) מבוטל.  

3.1.9. סייג 2 בהרחבה זו (כוונה לגרום למקרה בטוח) מבוטלות המילים "מי מעובדיו".   

3.1.10. סייג 3 בהרחבה זו מבוטל אם התחייב המבוטח בכתב טרם מקרה הבטוח לכלול את הקבלן/קבלן משנה כמבוטח נוסף.


חלק 4 - ביטוח צד ג'

שם המבוטח/ים
:

מכבי שירותי בריאות, עמותת קרן מכבי, מכבי מגן - אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע"מ, ס.מ.ן – אחזקה בע"מ, מכבי טבעי, בית בלב בע"מ, שפע בע"מ, נרקיס ערד בע"מ, מעונות מכבי, מכבי סאן בע"מ, מכבידנט בע"מ, קבוצת מכבי אחזקות בע"מ, מכבי קאר בע"מ, שפע מועדון לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע"מ, מכבי מקיף, גו אקטיב מכבי בע"מ וכל גוף קשור בכל דרך למי מהן ו/או משורשר למי מהן ו/או יחידות סמך שלהן ו/או שבשליטת מי מהן ו/או בבעלות מלאה או חלקית בשותפות או בזכויות ו/או כל גוף אחר או נוסף ממינם שיתווסף להן ו/או כמפורט במבוא לתנאים הכלליים לכל הפוליסות (למעט  אסותא מרכזים רפואיים בע"מ). 

תקופת הביטוח:

מיום    1.7.2010 



עד יום 30.6.2011


הפוליסה:


ביט 2010, ובכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסות.


תיאור עיסוקו של המבוטח: 
כמפורט בתנאים הכלליים לכל הפוליסות.


גבולות אחריות:

50,000,000 ₪  למקרה 

50,000,000 ₪  לתקופת הבטוח. 


השתתפות עצמית 

10,000 ₪ בכל תביעה 


מו"מ בזה כי הפוליסה כפופה להרחבות הבאות :


1. הפוליסה תכסה את חבות המבוטח כלפי כל אדם שאינו כלול ברשימות השכר של המבוטחים לרבות מתנדבים, עובדים עצמאיים, עובדים זמניים מקריים וארעיים, ובלבד שאינם מכוסים תחת הפוליסה לבטוח חבות מעבידים של המבוטחים.

ב.
כל אדם שהמבוטח אינו חייב בתשלום למוסד לביטוח לאומי בגינו, יחשב כצד שלישי לענין הפוליסה. הפוליסה הורחבה לכסות את חבות המבוטחים כלפי עובדים ארעיים ו/או  מתנדבים ו/או נותני שירותים ו/או זמניים ו/או מומחים זרים ו/או משתלמים, וכן עובדים בחל"ת (חופשה ללא תשלום) ועובדים בחל"ד (חופשת לידה ) בעת השתתפותם בישיבות צוות, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, טיולים וימי גיבוש, ככל שאינם מכוסים תחת פוליסת חבות המעבידים של המבוטחים .

ג.
החזר גבולות אחריות 


במקרה של נזק שיעמוד לתשלום לפי תנאי הפוליסה, יוחזרו גבולות האחריות לקדמותם באופן אוטומטי, ויהוו את גבולות האחריות שהיו לפני קרות הנזק. המבוטח מקבל על עצמו לשלם את הפרמיה שתגיע ממנו, מיום קרות הנזק עד תום תקופת הביטוח, אלא אם כן יורה המבוטח אחרת.

ד.
חבות כשוכרים 


הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותם החוקית של המבוטחים כשוכרים של מבנים כלשהם, כלפי בעלי הנכסים ו/או המשכירים 

ה.
חבותם של בעלי נכסים/ משכירים 

מוסכם בזה כי בעלי נכסים או משכירים מצורפים בזה כמבוטחים נוספים בגין אחריותם לגבי מבנים וציודם המושכרים למבוטחים. מוסכם בזה כי סעיף 4 בהרחבות (חבות צולבת) יחול על בעלי הנכסים המשכירים וכי כל תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח כלשהו המכוסה על פי הפוליסה ישולם להם לפי שיעור אחריותם  וזיקת הביטוח כבעלי הנכס או כמשכירים, בגין רכושם המבוטח בפוליסה לביטוח אש מבנים ותכולה, לפי פירוט בעלי הנכסים או המשכירים. 

ו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור בהרחבה מס.12, ביטוח זה מורחב לכסות אחריות שילוחית של המבוטח כלפי צד ג' בגין מרפאות של רופאים עצמאיים ו/או מעבדות ו/או מכונים ו/או מרפאות לטיפולים פארה-רפואיים הקשורים בהסכם התקשרות עם המבוטחים. 

מוסכם במפורש, כי הכיסוי עפ"י הרחבה זו אינו חל על אחריות המבוטחים בגין היפר חובה מקצועית של רופאים ו/או גופים אלה.


ז.
רשימות 

בידי המבוטחים רשימות של רופאים עצמאיים, רופאים שכירים, סגל פרא-רפואי וצוותי עזר, וכן רשימות של מכונים, מעבדות ומרפאות, ואולם על המבוטחים לא חלה חובת עדכון ודיווח על שינויים שיחולו ברשימותיה. 


ח.
זכותם של יחידי המבוטח ששמם המפורש נקוב ברשימה לקבלת שיפוי מהמבטח, על פי פוליסה זו תהיה קודמת לזכותו של כל אדם או גוף משפטי הזכאי לשיפוי על פי פוליסה זו. 


ט.
סכומים שהמבוטח חייב לאחרים בגין הוצאות מנע שהוצאו ע"י צד ג' למניעת מקרה ביטוח או צמצומו, יכללו בהגדרת נזק בפוליסה, בהתאם לסעיפים 61 ב' ו- 67 לחוק חוזה ביטוח.


י.
מבלי לגרוע מהנאמר בסעיף 13 בסייגים, מוסכם בזה כי הכיסוי עפ"י הפוליסה כולל את חבותם האישית של בעלי המניות, חברי מועצת המנהלים, המנהלים והעובדים.  


יא.
מו"מ בזה כי לעניין שימוש בחדר הכושר יתווסף לשם המבוטח: "...ו/או בעלי זכויות בבניין ו/או מחזיקים בחלקים בבניין ו/או בעלי יחידות בבניין".

שינויים בנוסח הפוליסה 


סייגים


1.
על אף האמור בסייג 4 לפוליסה, פוליסה זו מורחבת לכסות את אחריותו של המבוטח גם בגין נזק ישיר לרכוש של אחרים  המצוי בחזקתו של המבוטח, עד לסך 500,000 ₪  הרחבה זו לא תחול על רכוש כאמור לעיל אשר מבוטח בפוליסת הרכוש שערך המבוטח .


בסיפא לסעיף יתווסף : "אם קיימת פוליסה אחרת, תהיה פוליסה זו פוליסה עודפת מעל אותה פוליסה".


2.
סייג 5 (נזק לרכוש שפועלים בו) - מבוטל עד לסך של 1,000,000  ₪  למקרה.


3.
סייג 13 (אחריות נושאי משרה) - תתווספנה המילים: "בפוליסה סטנדרטית של המבטח". 


4.
על אף האמור בסייג 14, הביטוח מורחב לכסות את חבות המבטח במקרה של נזק פיננסי כספי גם אם אינו תוצאה ישירה של נזק פיזי לרכוש צד שלישי, עד לסך 500,000 ₪  למקרה. האמור בסעיף זה לא יגרע מהכיסוי הניתן עפ"י הרחבה מס. 11 לפוליסה (מניעת גישה).

הרחבות


1.
בהמשך ובנוסף להרחבה מס. 10, מו"מ בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות את חבות המבוטח בגין פגיעה אישית הנגרמת לצד שלישי כלשהו, לרבות (אך לא רק) חבות הנובעת מהפרת פרטיות וחדירה לתחום הפרט, הוצאת דיבה, השמצה ולשון הרע, העלבת אדם, מעצר שווא, הטרדה מינית וכן נזק הנגרם כתוצאה מפגיעה בפרסום.


אחריות המבטח עפ"י הרחבה זו מוגבלת לסך 1,000,000 ₪  עקב מקרה בטוח אחד.


2.
מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסה זו מורחבת לכסות תביעות שיוגשו בארה"ב ובקנדה. לגבי תביעות אלה תחולנה המגבלות הבאות: 


2.1
הרחבה זו לא תחול בשל כל זיהום סביבתי.

2.2
הוצאות התגוננות מפני תביעות כלולות בגבול אחריות המבטח. 

2.3
הרחבה זו אינה חלה על פיצויי ענישה, פיצויים לדוגמא וקנסות.

3.
הרחבה 19 (הוצאות הגנה בהליכים פליליים) - גבול האחריות להרחבה זו יהיה 400,000 ₪  למקרה בטוח אחד ובסך 800,000 ₪  במצטבר במשך תקופת הבטוח.


3.1
סייג 1 בהרחבה זו (אירוע המוחרג מפורשות) – מבוטל.  


3.2
סייג 2 ב' בהרחבה זו (כוונה לגרום למקרה בטוח) – מבוטלות המילים: "מי מעובדיו".  

3.3
סייג 3 בהרחבה זו מבוטל אם התחייב המבוטח בכתב טרם מקרה הבטוח לכלול את הקבלן/קבלן משנה כמבוטח נוסף.  

3.4
בפסקה הרביעית בהרחבה זו במקום "סיכוי טוב" יש לקרוא "סיכוי סביר". 

3.5
הגדרת "שכר טרחה" בהרחבה זו תבוטל ובמקומה יקרא: "שכר טרחת עורך-דין לניהול הליכים פליליים".  

3.6
הגדרת "הליכים פליליים" בהרחבה זו תבוטל ובמקומה ייקרא:


"הליכים בהם מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה, לרבות חקירת סיבת מוות, המוגשים נגד המבוטח או מי מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח המבוטח לפי פוליסה זו לרבות חקירה או הליך שהתנהל  בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום ובלי שהוטלה חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית;  סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפחתה בו חקירה פלילית – משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (בסעיף קטן זה – חוק סדר הדין הפלילי), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;



"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.

תנאי הפוליסה


1.
סעיף 7 ב' –(עניין מהותי)  תתווספנה המילים: "ויש בו כדי להשפיע על מבטח סביר השפעה של ממש האם לכרות חוזה הביטוח בכלל או לכרותו בתנאים שבו". 

2.
סעיף 15 – (תחולת החוק-הוראות חוק חוזה הבטוח) לאחר המילים "עפ"י העניין" תתווספנה המילים: "לטובת המבוטח".

חלק 5- ביטוח כספים בקופות, כספות ובהעברה


שם המבוטח/ים
:

מכבי שירותי בריאות, עמותת קרן מכבי, מכבי מגן - אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע"מ, ס.מ.ן – אחזקה בע"מ, מכבי טבעי, בית בלב בע"מ, שפע בע"מ, נרקיס ערד בע"מ, מעונות מכבי, מכבי סאן בע"מ, מכבידנט בע"מ, קבוצת מכבי אחזקות בע"מ, מכבי קאר בע"מ, שפע מועדון לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע"מ, מכבי מקיף, גו אקטיב מכבי בע"מ וכל גוף קשור בכל דרך למי מהן ו/או משורשר למי מהן ו/או יחידות סמך שלהן ו/או שבשליטת מי מהן ו/או בבעלות מלאה או חלקית בשותפות או בזכויות ו/או כל גוף אחר או נוסף ממינם שיתווסף להן ו/או כמפורט במבוא לתנאים הכלליים לכל הפוליסות (למעט אסותא מרכזים רפואיים בע"מ).  


תקופת הביטוח:

מיום    1.7.2010 



עד יום 30.6.2011


הפוליסה:

ביט 2010, ובכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסות.


סכומי הבטוח 


כספים בקופות ,בכספות ובהעברה ................................................................160,000 ₪ 


הרחבה מיוחדת : הכיסוי יוגדל לכדי 240,000 ₪  לסניף ו-600,000 ₪  למחוז בחודשים ספטמבר, אוקטובר, מרץ ואפריל בגין תלושי שי. 


השתתפות עצמית


4,000 ₪  בכל תביעה.


הרחבות


1. סכומי הביטוח הנקובים לעיל כוללים כספים עד לסך של 20,000 ₪ בידי עובדים, סוכנים ואחרים הנשלחים מטעם המבוטח לחול בכל מקום בעולם.

2. הפוליסה מורחבת הוצאות שיחזור מסמכים בעלי ערך כספי עד לסך 40,000 ₪ 

3. ביטוח זה מורחב לכלול גם נזק כספי שנגרם למבוטח כתוצאה משימוש שלא כדין בהמחאות  שנגנבו ו/או שזויפו לאחר פריצה למשרדי המבוטח ו/או לדירות פרטיות של מנהלים ו/או עובדים המחזיקים בהמחאות ברשותו של המבוטח ובתנאי מפורש שהפריצה נגרמה מאירוע כמפורט בהגדרת "פריצה" עפ"י פוליסה זו.

הכיסוי עפ"י הרחבה זו יכנס לתוקף לאחר שהמבוטח ימצה את כל ההליכים כלפי הבנק לשם השבת הסכום שנפרע מחשבונו על בסיס המחאות כנ"ל שזויפו והוצגו לגביה. הכיסוי על פי הרחבה זו מוגבל ל- 100,000 ₪  למקרה ולתקופת הביטוח.


4. הכיסוי על פי פוליסה זו מורחב לכלול גם "כספים" שאינם רכושו של המבוטח ואשר נמסרו לו בפיקדון ו/או לשמירה ו/או לכל מטרה אחרת הקשורה במישרין ו/או בעקיפין בעיסוקו.

חלק 6 – בטוח  חבות המוצר

שם המבוטח/ים:


מכבי שירותי בריאות, עמותת קרן מכבי, מכבי מגן - אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע"מ, ס.מ.ן – אחזקה בע"מ, מכבי טבעי, בית בלב בע"מ, שפע בע"מ, נרקיס ערד בע"מ, מעונות מכבי, מכבי סאן בע"מ, מכבידנט בע"מ, קבוצת מכבי אחזקות בע"מ, מכבי קאר בע"מ, שפע מועדון לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע"מ, מכבי מקיף, גו אקטיב מכבי בע"מ וכל גוף קשור בכל דרך למי מהן ו/או משורשר למי מהן ו/או יחידות סמך שלהן ו/או שבשליטת מי מהן ו/או בבעלות מלאה או חלקית בשותפות או בזכויות ו/או כל גוף אחר או נוסף ממינם שיתווסף להן ו/או כמפורט במבוא לתנאים הכלליים לכל הפוליסות (למעט אסותא מרכזים רפואיים בע"מ)  


  תקופת הביטוח:

מיום    1.7.2010 



עד יום 30.6.2011


כתובת ראשית

ומען להודעות:

המרד 27 תל אביב



הפוליסה:

ביט 20010, ובכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסות.


עיסוקו של המבוטח:
כמפורט בתנאים הכלליים לכל הפוליסות 


המוצרים עבורם ניתן  הבטוח: כל המוצרים המשווקים ע"י  המבוטחים תחת המותג "מכבי " ו/או "מכבי קאר", ומבלי לגרוע מכלליות האמור תוספי מזון, ויטמינים ומינרלים , תרופות שאינן מחויבות בקבלת מרשם רופא, מוצרים לנשים,ערכות בדיקה עצמיות ,מוצרים קוסמטיים וכן ציוד ומוצרים שונים המופצים ע"י המבוטח ושאינם תחת מותג "מכבי " כדוגמת מדי לחץ דם, מכשירי אינהלציה, וכדומה וכן מכשירים ואביזרים רפואיים שונים המושאלים ע"י "מכבי" למבוטחי הקופה. 


גבולות אחריות המבטח:
12,000,000 ₪  למקרה 

12,000,000 ₪  סה"כ לכל תקופת הביטוח.


גבולות טריטוריאליים:
כל העולם למעט ארה"ב וקנדה.


דין ושיפוט:

כל העולם למעט ארה"ב וקנדה אולם פרשנות הפוליסה עפ"י דיני מדינת ישראל בלבד.


תאריך רטרואקטיבי:
1.5.2005


השתתפות עצמית:

20,000 ₪ 


היקף מכירות שנתי:
32,000,000 ₪ 


שינויים לפוליסה:

1.
בוטל

2.
בסעיף "האחדת נזקים" ב"תנאי מיוחד" – יוחלפו המילים: "מסדרת ייצור אחת" במילים: "ממקור אחד או מסיבה מקורית אחת".

3.
בסעיף 3 (הגנה בהליכים פלילים) בפרק "הרחבות" בניגוד לאמור בפוליסה, גבולות האחריות צ"ל 400,000 ₪  למקרה ו-800,000 ₪  לתקופת הבטוח. כן תשונה הגדרת "שכר טרחה" ותקרא "שכר טרחת עורך דין  בייצוג וניהול הגנה בהליכים פליליים " 


4.
בוטל

5.
בסעיף 4 (העברת מסמכים) ברשימת "תנאי הפוליסה" בסוף הסעיף יתווספו המילים: "האמור בסעיף זה אינו חל על תביעה שניתן לסלקה בסכום שאינו עולה על סכום ההשתתפות העצמית".


6.
בסעיף 7 ( טיפול בתביעות) בפרק "תנאי הפוליסה" תבוטל המילה "מוחלט" שבס"ק  ב'.

7.
בסעיף 9, (שינוי בסיכון) ס"ק ב' ברשימת תנאי הפוליסה" האמור בסעיף מתייחס אך ורק לסוגי מוצרים השונים תכלית שינוי מהמוצרים שיוצרו או שווקו על ידי המבוטח בעת עריכת הביטוח.


הרחבות:


1. אם בתום תקופת הביטוח יודע למבוטח על מקרה כלשהו העלול לאחר מכן לגרום לתביעה נגד המבוטח ויודיע למבטח בכתב בתוך תקופת הביטוח על מקרה זה, אזי תביעה כלשהי אשר תוגש נגד המבוטח בגין אותו מקרה, לאחר מכן, תחשב כאילו הוגשה בתוך תקופת הביטוח.

2. Recall -השבת מוצרים עד לסך 300,000 ₪ המבטח מסכים לשפות את המבוטח, בכפוף לתנאים הבאים, בגין הוצאות שיוצאו על ידו במהלך תקופת הביטוח בקשר עם השבת מוצרים אשר עלולים לגרום למקרה הביטוח כהגדרתו בפוליסה.

הוצאות בהתייחס להרחבה זו בלבד משמען – הוצאות סבירות והכרחיות שיוצאו בקשר עם :

2.1
עלות פרסום הודעות אזהרה לציבור.

2.2 החזרת המוצרים או חלק מהם ליצרן או לנציגו. 


2.3 בדיקה, מיון וסידור של המוצרים אך בפירוש לא כולל הוצאות בגין השמדתם, הטמנתם וכד'

2.4 הוצאות משפטיות בקשר עם סעיפים 2.1-2.3  לעיל.

3. סעיף 3 בהרחבות- עבודות שנמסרו- בתוקף. 

4. הפוליסה  מורחבת לכלול הרחבת משווקים Vendors Endorsement) (  ע"ש  MARKSS HLC, בגין שיווק מוצרי מכבי קאר  ב-  Sri Lanka , בהיקף שנתי של כ- 250,000 $. 

חריגים

הרחבה זו לא תכסה תביעות:

1. בגין המוצר או חלק ממנו.

2.  בגין הוצאות לתיקון, שיפוץ, שינוי המוצר או חלק ממנו. 

3.  אשר ניתנות לשיפוי על פי חלק אחר של הפוליסה. 

4.  אשר מוחרגות על פי חריגי הפוליסה. 

חלק 7 - ביטוח רכוש במעבר


שם המבוטח/ים : 
מכבי שירותי בריאות, עמותת קרן מכבי, מכבי מגן - אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע"מ, ס.מ.ן – אחזקה בע"מ, מכבי טבעי, בית בלב בע"מ, שפע בע"מ, נרקיס ערד בע"מ, מעונות מכבי, מכבי סאן בע"מ, מכבידנט בע"מ, קבוצת מכבי אחזקות בע"מ, מכבי קאר בע"מ, שפע מועדון לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע"מ, מכבי מקיף, גו אקטיב מכבי בע"מ וכל גוף קשור בכל דרך למי מהן ו/או משורשר למי מהן ו/או יחידות סמך שלהן ו/או שבשליטת מי מהן ו/או בבעלות מלאה או חלקית בשותפות או בזכויות ו/או כל גוף אחר או נוסף ממינם שיתווסף להן ו/או כמפורט במבוא לתנאים הכלליים לכל הפוליסות (למעט אסותא מרכזים רפואיים בע"מ)  


תקופת הביטוח
:
מיום    1.7.2010 



עד יום 30.6.2011


הפוליסה
:
ביט 2010, ובכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסות.


סכום בטוח 


להעברה אחת 800,000 ₪ 


גבול אחריות לפריצה

בשעות היום -  800,000 ₪ 


בשעות הלילה – 400,000 ₪ .

השתתפות עצמית 


6,000 ₪ 


שינויים בהגדרות 


א.
מו"מ בזה כי סעיפים ב'ו-ג' בהגדרת "העברה" מבוטלים . 


ב.
מו"מ בזה כי המילים " חנייה מחוץ לשעות העבודה לא תחשב כחניית ביניים תוך כדי הובלה " מבוטלות 


כלי הרכב 

כלי רכב ושינוע  מכל תאור שהוא, בבעלות המבוטחים ו/או בשימושם ו/או בשכירות ו/או של קבלני משנה  ו/או של מובילים חיצוניים לרבות מוניות ו/או של עובדי המבוטחים .


שינויים בנוסח הפוליסה

1. חריגי הפוליסה     

1.1. בסעיף 1 (כסף, שטרות וכו') תחול סיפא כדלקמן:   

1.1.1.   המילה מסמכים תבוטל והפוליסה תורחב לכלול שחזור מסמכים עד לסך 20,000 ₪   

1.1.2.    תבוטלנה המילים "חפצי אמנות" בסעיף זה עד לסך 60,000 ₪ לפריט ועד לסך 300,000 ₪ למקרה ולתקופת הבטוח.  

1.2.    סעיף 5 א' מבוטל ובמקומו יירשם " שריטות או קילוף. 

1.3.     סעיף 5 ב' (חוסר עקב נזילה) – מבוטל.

1.4. סעיף 6 (גניבה) – מבוטל ובקומו ירשם: "הפוליסה אינה מכסה את גניבת המטען אם כלי הרכב המוביל היה בחניית ביניים והושארו מפתחות הרכב במתג ההתנעה  

1.5. סעיפים 7 א', 7 ג'  יבוטלו אלא אם :   

1.5.1. המבטח יוכיח שעקב התקיימות האמור לעיל נגרם הנזק.

1.5.2.  המבטח יוכיח כי הנסיבות הנזכרות בסעיפים אלה היו בידיעת המנהל האחראי על כלי הרכב ו/או ההובלות עבור מבוטח.

1.6. סעיף 7 ב' – בחריגים – מבוטלת המילה "בדיקה" .

2. הרחבות

2.1.      הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות פינוי, סילוק ונטרול של הרכוש המבוטח מרשות הרבים בעקבות מקרה ביטוח עד לסך של 20,000 ₪ למקרה ביטוח אחד. 

3. תנאי הפוליסה 

3.1.      סעיף 3 – שינוי בענין מהותי – לסיפא של סעיף ב' נוספו המילים "ויש בהם כדי להשפיע על מבטח סביר השפעה של ממש האם לכרות את חוזה הביטוח או לכרותו בתנאים שבו".


3.2.     סעיף11- חישוב השיפוי- בס"ק ב'- לגבי מלאי מוצרים מוגמרים יחושב השיפוי לפי מחיר המכירה ביום הנזק. כן תתוסף סיפא לסעיף:  כן ישפה המבטח את המבוטח בגין הפסד תמריצים, מכסים והיטלים ככל שאינם  מכוסים תחת פוליסה לביטוח ימי. 


חלק 8 –בטוח  עבודות קבלניות 

שם המבוטח: מכבי שירותי בריאות, עמותת קרן מכבי, מכבי מגן - אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע"מ, ס.מ.ן – אחזקה בע"מ, מכבי טבעי, בית בלב בע"מ,  שפע בע"מ, נרקיס ערד בע"מ, מעונות מכבי, מכבי סאן בע"מ, מכבידנט בע"מ, קבוצת מכבי אחזקות בע"מ, מכבי קאר בע"מ, שפע מועדון לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע"מ, מכבי מקיף, גו אקטיב מכבי בע"מ וכל גוף קשור בכל דרך למי מהן ו/או משורשר למי מהן ו/או יחידות סמך שלהן ו/או שבשליטת מי מהן ו/או בבעלות מלאה או חלקית בשותפות או בזכויות ו/או כל גוף אחר או נוסף ממינם שיתווסף להן  ו/או המשכיר ו/או חברת הניהול (היה והעבודות המבוטחות מבוצעות בחצרים שכורים, ומכבי התחייבה להרחיב את שם המבוטח לכלול את המשכיר ו/או את חברת הניהול כאמור) ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה העוסקים בביצוע העבודות המבוטחות וכן כל אדם או גוף אשר מכבי התחייבה בכתב לבטחו בכל הקשור לביצוע העבודות המבוטחות, אולם מוסכם כי האמור בסעיף משנה זה לא יחול על חברות שמירה ומתכננים ו/או כמפורט במבוא לתנאים הכלליים לכל הפוליסות  (למעט אסותא מרכזים רפואיים בע"מ)  


כתובת ראשית
:
רח' המרד 27 , תל אביב 68125


תקופת הביטוח
:
מיום    1.7.2010 



עד יום 30.6.2011 

הפוליסה
:
ביט 2010, ובכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסות.


בתוספת תקופת תחזוקה של 12 חודש החל ממועד סיום כל עבודה מבוטחת.


העבודות המבוטחות:

עבודות הריסה, בנייה, תוספת, הרחבה, שיפוץ או תיקון מכל סוג ותאור, המבוצעות בחצרים בבעלותה ו/או באחריותה של מכבי ו/או בחצרי מי מהמבוטחים הנקובים לעיל ; מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות הקמה ו/או הרחבה של משרדים , מכונים ומרפאות לרבות מרפאות שיניים וכן פירוק והרכבה של ציוד בחצרי המבוטח  וכן הקמה ו/או הרחבה ו/או שיפוץ של מתקני ומשרדי המבוטח,הקמה ושיפוץ מערכות ולרבות הרצת המערכות המותקנות  כחלק מהעבודות המבוצעות. 




משך ביצוע כל עבודה –עד 12 חודש.


אתרי העבודות
:      בכל מקום בתחום מדינת ישראל והשטחים המוחזקים 


היקף שנתי משוער של 


העבודות המבוטחות:

25,000,000 ₪ 

מכסימום לעבודה אחת:

2,500,000 ₪ 

תנאי ההצהרה
:

מוצהר ומוסכם בזה כי פוליסה זו מכסה את כל העבודות המבוטחות שהחלו  במהלך  תקופת הביטוח; בתום כל רבעון מתחייב המבוטח למסור למבטח הצהרה בכתב בדבר ערך העבודות שבוצעו במשך תקופת הבטוח שחלפה.עם קבלת ההצהרה,כאמור, תבוצע התאמה לדמי הבטוח המגיעים  לפי תעריף הנקוב בהצעת המבטח למכרז הביטוחים 


סעיף תשלום

וניהול משא ומתן
:

מוסכם במפורש כי למכבי שרותי בריאות תהיה הזכות הבלעדית לניהול משא ומתן, לויתור או לפשרה, עם המבטח; כמו כן מוסכם כי כל שיפוי על-פי פוליסה זו ישולם לפקודת מכבי שרותי בריאות בלבד או לפי פקודתה


פרק 1 - נזק לרכוש


סכום ביטוח


העבודות (קבועות או זמניות) אשר בוצעו או מבוצעות במסגרת העבודות המבוטחות; מבלי לגרוע מכלליות האמור במפורש כולל כל החמרים, מערכות וציוד אחר בבעלות המבוטח או שבגינם אחראי המבוטח, המובאים לאתר  העבודות ומהווים חלק בלתי נפרד מהעבודות המבוטחות 


הרחבות לפרק 1


אחריות המבוטח בגין מקרה ביטוח אחד באתר אחד לא תעלה על הסכומים הבאים: 


1. ציוד בניה והקמה, כלי עבודה ואמצעי עזר 


…….……………………………………….........................:
200,000
₪ 


ב.
מתקנים וציוד קל, אחריות המבטח בגין פריט אחד לא תעלה על     :
30,000 
₪ 



ג.
 הוצאות פירוק, הריסה ופינוי הריסות ……………………........:
200,000
 ₪ 


ד.
רכוש עליו עובדים ו/או רכוש סמוך… ……....…………………:
2,000,000 
₪ 


5. חמרים ופריטים מחוץ לאתר העבודות לרבות העברות (למעט רכוש 



המבוטח בנפרד)………………………………………………:
400,000
₪ 


ו.
נזק ישיר מתכנון לקוי,חומרים לקויים,עבודה לקויה.....................:
200,000 
₪ 


ז.
רכוש משופר.............................................................................:
300,000 
₪ 



ח.
הוצאות הכנת תביעה.................................................................:
200,000 
₪ 



השתתפות עצמית על-פי פרק 1


1. נזק שנגרם על-ידי רעידת אדמה- 10% מערך העבודות נכון ליום הנזק,


מינימום…………........……………………………………:
30,000
₪ 


מכסימום……… .…………………………....................…:
5,000,000    ₪


2. נזק עקב סערה, סופה, שיטפון, 5% מגובה הנזק,


אך לא פחות מ - …………………………………………....:
20,000 
₪


מכסימום……….....…………………………………….…:
200,000 
₪


מוסכם כי לענין נזק עקב סיכוני הטבע הנ"ל במשך 72 שעות רצופות יחשב


למקרה ביטוח אחד.


ג.
נזקי גניבה/פריצה/שוד 10% מגובה הנזק אך לא פחות מ- 
:
20,000
₪



ולא יותר מ-..........................................................................:
60,000
₪


ד.
נזק עקיף שנגרם ע"י תכנון לקוי - 10% מגובה הנזק,



אך לא פחות מ-………………………………………………:
20,000   
₪



ולא יותר מ- ………………………………….......…………:
100,000
₪


5. נזק לרכוש סמוך ורכוש עליו עובדים - 10% מגובה הנזק, אך 



לא פחות מ-……………………………………………........:
10,000
₪



ולא יותר מ- ...........................................................................:
40,000
₪


ו.
נזק ישיר מתכנון,עבודה,חומרים לקויים 
- 10% מגובה הנזק, אך לא 



פחות מ-………………..……………………………….......:
 40,000
₪


ז.
נזק עקב כל סיבה אחרת שלא פורטה לעיל……………….........:
10,000
₪


פרק 2 – צד שלישי


גבול אחריותו של המבטח בגין מקרה ביטוח אחד……………...........:
12,000,000
₪


סך הכל גבול אחריותו של המבטח בגין עבודה מבוטחת אחת….........…:
12,000,000
₪


הגבלה לאחריות המבטח


אחריות המבטח בגין חבות עקב נזק הנגרם על-ידי רעד, הסרה או החלשה של 


תמיכה, בגין מקרה ביטוח אחד, לא תעלה על סך ……………………:
1,000,000
₪


נזק תוצאתי בגין הנ"ל........................................................................:
1,000,000
₪ 

אבדן תוצאתי בעקבות נזק לעצמים תת קרקעיים ................................:
1,000,000
₪


נזק אישי ( Personal Injury) ............................................................:
200,000
₪


הוצאות הגנה בהליכים פליליים .........................................................: 
400,000
₪


מו"מ בזה כי חריג 7 - תביעות שיבוב של המל"ל – מבוטל בזה. 


השתתפות עצמית על-פי פרק 2


א.
רעד, החלשה והסרת תמוכות   10% מגובה הנזק, אך



לא פחות מ- ……………………………………………........: 
10,000
₪


ב.
נזק ישיר  למתקנים תת קרקעיים .............................................:
10,000
₪


ג.
בגין חבות המבוטח לשפות צד שלישי עקב נזק אחר לרכוש…...…:
6,000
₪


פרק 3 – חבות מעבידים  


גבול אחריות המבטח לתובע,לאירוע ,ולתקופת הבטוח.........................:
20,000,000  ₪


השתתפות עצמית לפרק 3 ..................................................................:
6,000
₪


תנאים מיוחדים 


1. להרחבות לפרק ב' יתווסף סעיף חדש: רכוש השייך לעובדי המבוטח (לרבות כלי רכב) יחשב כרכוש צד ג' לענין פוליסה זו.


2. 
סעיף 5 בחריגים לפרק ב'- חבות בגין נזקי גוף הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה ושאין חובה חוקית לבטחו – מבוטל 

3. 
ברשימת ההרחבות לפרק ג' סעיף ד', לאחר המילים "חבותם האישית של" יתווסף : " בעלי המניות,חברי מועצת המנהלים, המנהלים.." 


4. 
סעיף ב'1 בהרחבות לפרק א יקרא כדלקמן: "הוצאות לשם חיזוק או תמיכה, 

פירוק, הריסה ופינוי הריסות.


5. 
לאחר סעיף ב' 2 ב להרחבות לפרק א' יתווסף :  אין באמור בסעיפים הנ"ל לגרוע מחובת המבטח לשפות את מי מיחידי המבוטח עפ"י פרק 2 לפוליסה , בגין חבותו . 


6. 
סעיף ג בחריגים הכלליים ( הפסקת עבודה לתקופות מעל 90 יום ) – מבוטל.


7.  
מוסכם כי הכיסוי עפ"י פוליסה זו יחול על כל עבודה כאילו בוטחה עפ"י פוליסה נפרדת. 

8. מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסה זו תחשב כפוליסה עודפת אם  הקבלן/קבלני המשנה – מבצעי העבודות, התחייבו בכתב לבטח את העבודות המבוטחות. ואולם, היה ולא נערך בטוח אחר או שהמבטחים האחרים לא יכירו באחריות, מתחייב המבטח לשפות את המבוטח בגין הנזק או החבות שנוצרה, והמבוטח מתחייב להסב לטובת המבטח  כל זכות תביעה כלפי אותם קבלנים/קבלני משנה ומבטחיהם. 


9.  מו"מ בזה כי מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים הכלליים לכל הפוליסות, מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי :-

9.1. כל חברה אם,חברה בת, חברות שלובות ו/או קשורות של המזמין, וכן כל עובד, מנהל, נושא משרה, של המזמין ושל כל חברה כאמור או  מנהל הפרוייקט או של הקבלן.


9.2. כל אדם או גוף אשר כלפיו ויתר המבטח (בכתב-טרם קרות מקרה הבטוח )  על זכותו לתחלוף .


מודגש במפורש כי ויתור על זכות התחלוף לא תחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון, ולטובת חברות שמירה,יועצים ומתכננים, לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות הנמצאות באחריותם. 


10. מוסכם כי היה והמבוטח הראשי התחייב בכתב, טרם קרות מקרה הבטוח ,כי הבטוח הנערך על ידו יהיה קודם  לבטוח אחר כלשהו, תחשב פוליסה זו כקודמת לבטוח האחר, והמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף הבטוח האחר ,כאמור. 


11. דמי הבטוח בפוליסה זו הינם דמי בטוח ארעיים , ומבוססים באופן זמני עפ"י מחזור העבודות הצפוי. תוך 60 יום מתום תקופת הבטוח מתחייב המבוטח להמציא למבטח את הצהרה בכתב בדבר  שווין בפועל של ההשקעות שנעשו במהלך תקופת הבטוח, ודמי הבטוח הסופיים יחושבו לפי מכפלת התעריף שבפוליסה בהיקף ההשקעות כאמור. מפרמיה  מגיעה זו תופחת הפרמיה הארעית שחויבה בפוליסה. 

12. סעיף  ד' 2  בחלק שכותרתו "תקופת הבטוח" יבוטל ובמקומו ירשם:- 

אבדן או נזק לעבודות הפרוייקט, או חבות בגין נזק לגוף או לרכוש צד-שלישי שארעו בתקופת התחזוקה ושסיבתם נעוצה  בתקופת הביטוח.

חלק 9 - ביטוח שבר מכני

שם המבוטח/ים

:
מכבי שירותי בריאות, עמותת קרן מכבי, מכבי מגן - אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע"מ, ס.מ.ן – אחזקה בע"מ, מכבי טבעי, בית בלב בע"מ, שפע בע"מ, נרקיס ערד בע"מ, מעונות מכבי, מכבי סאן בע"מ, מכבידנט בע"מ, קבוצת מכבי אחזקות בע"מ, מכבי קאר בע"מ, שפע מועדון לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע"מ, מכבי מקיף, גו אקטיב מכבי בע"מ וכל גוף קשור בכל דרך למי מהן ו/או משורשר למי מהן ו/או יחידות סמך שלהן ו/או שבשליטת מי מהן ו/או בבעלות מלאה או חלקית בשותפות או בזכויות ו/או כל גוף אחר או נוסף ממינם שיתווסף להן ו/או כמפורט במבוא לתנאים הכלליים לכל הפוליסות  (למעט אסותא מרכזים רפואיים בע"מ).  


תקופת הביטוח
:
מיום    1.7.2010 



עד יום 30.6.2011


הפוליסה
:
ביט 2010, ובכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסות.


הרכוש המבוטח

ציוד ומיכון מסוגים שונים עפ"י רשימות מדוחות ברנפלד שמאים בינלאומיים בע"מ כמפורט מטה וכן פרטי ציוד אשר החליפו את פרטי הציוד המפורטים ברשימה:-

1. ציוד עפ"י רשימה מתוך דו"ח ברנפלד שמאים בינלאומיים בע"מ מיום 25.12.2006, בהמצאו באתרי המבוטחים:


· משרדים ברח' המרד 27 ת"א,

· מעבדה ראשית המדע 9 רחובות, 

· מעבדה משנית מרקוני 10 חיפה,

· מעבדה וחדרי אשפוז בית אמפא רח' יגאל אלון ת"א,

· מרכז לוגיסטי אלעזר הורקנוס 5/3 לוד.

· מרכז זד"ל ראשל"צ  

סה"כ.....................................................................................................11,680,000 ₪  


2. קלקול סחורה- על בסיס נזק ראשון בכפיתה לתנאי הבטוח המפורטים מטה.


      סה"כ......................................................................................................4,000,000  ₪ 

סה"כ סכום בטוח לפוליסה
.................................................................. 15,680,000 ₪ 
 


הרחבות על בסיס נזק ראשון 


הוצאות הכנת תביעה-
עד לסך

  100,000 ₪ 


גז קירור וחומרי הפעלה עד לסך
  80,000  ₪ 


נזק עקיף- עד לסך


  200,000 ₪ 


רכוש משופר-עד לסך


  400,000 ₪ 


תיקונים זמניים- 10% מהנזק  ועד לסך  100,000 ₪ 

השתתפות עצמית 


25,000 ₪ 
במקרה של קלקול סחורה


8,000  ₪ 
בכל נזק אחר 


מוצהר ומוסכם בזאת כי:


1.
הציוד המבוטח כולל ציוד בבעלות המבוטחים ו/או ציוד בפקדון /או בשכירות ו/או בקומיסיון ו/או בחכירה ו/או בהשאלה  ו/או ציוד אשר החליף מי מפרטי הציוד שברשימה . 


2.
הכיסוי לפי פוליסה זו מורחב לכסות נזק עקיף לבעלי הציוד המבוטח שאינם המבוטח הראשי וזאת אף מעבר לסכומי הבטוח בפוליסה. הרחבה זו מוגבלת בסכום שאינו עולה על סך 250,000 ₪ על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר, וסעיף 10' בחריגים יבוטל בהתאם עד לסכום זה.  

3.
במקרה של אובדן מוחלט למי מפרטי הציוד שגילו אינו עולה על 5 שנים לא ינוכה בלאי בחישוב תגמולי הבטוח המגיעים. לגבי ציוד שגילו עולה על 5 שנים ינוכה בלאי לפי תנאי הפוליסה, אך לא יותר מ- 20%.

שינויים והרחבות 

חריגים


1.
פרק "חריגים" סעיפים 5א' ו-5ב' מוגבלים לנזק הישיר בלבד לפריטים הנזכרים ובמפורש לא לכל אבדן או נזק לפריטים אחרים שניזוקו כתוצאה מנזק לפריטים הנזכרים. 


2.
מוסכם כי בניגוד לאמור בחריג 5ב , הפוליסה מורחבת לכסות אבדן של חומרי קירור (גזים ו/או נוזלים) והפעלה, מכל סיבה שלא הוצאה במפורש מכלל כיסוי, עד לסך 80,000 ₪  לאירוע אחד,כמפורט בהרחבה 3 בפוליסה.

3.
לחריג 5 ב' תתוסף סיפא כדלקמן :על אף האמור לעיל, חריג זה לא יחול על קריעה או נזק תאונתי הנגרם לכבלי מעליות ומכשירי הרמה ולרצועות דרגנועים, בגינם יהיה המבוטח זכאי לשיפוי על יסוד עלות חלפתם בניכוי בלאי בהתחשב בתקופת השימוש.  


4.
בפרק "חריגים" בסעיף 8 יתווספו המילים : " למען הסר ספק, מעשה זדון או רשלנות פושעת ע"י עובדי המבוטח ו/או המועסקים על ידו שנעשו ללא ידיעת הנהלת המבוטח אינו  מוחרג עפ"י סעיף זה.

5.
בפרק "חריגים" בסעיף 12 (המשכת הפעלה לאחר נזק) יתווספו המילים : " לעניין סייג זה, ידיעת המבוטח תחשב ידיעת הנהלת המבוטח"


6.
בפרק "חריגים" סעיף 13 (רכוש שלא עבר הרצה וכו') –מבוטל  


7.
מוסכם כי על אף האמור בסעיף מס' 10 לחריגי הפוליסה,  הפוליסה תכסה  נזק עקיף ו/או תוצאתי עד לסך 200,000 ₪  על בסיס נזק ראשון, לרבות הוצאות תפעול מוגדלות .

הרחבות 

1.
בפרק "הרחבות" לפוליסה בסעיף 2 ("הוצאות מיוחדות") יתווספו המילים "או 12,000 ₪  הגבוה מביניהם".  


2.
תתוסף לפוליסה הרחבת "רכוש משופר" כדלקמן :- 



"הפוליסה מורחבת לכסות אף רכוש משוכלל, משופר, ו/או נרחב ו/או יקר מהרכוש שניזוק. השיפוי לפי הרחבה זו מוגבל עד לסך 400,000 ₪  על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר." האמור לעיל לא יחול על נזק הניתן לתיקון, ועל פריטי ציוד אשר היתה  ממילא כוונה להחליפם עפ"י תוכנית העבודה השנתית של המבוטח .  


3.
הסיפא לסעיף 16 בהרחבות (תיקונים זמניים) החל מהמילים "וזאת   בתנאי" ועד סוף המשפט תתבטל, ובמקומה ירשם "הכרחיים- עד 10% מהנזק, מקסימום 100,000 ₪  


4.
יובהר כי פוליסה זו מכסה גם את כל ההוצאות הנלוות עקב נזק או אבדן מכוסה, לרבות בגין הריסה, ניקוי, פירוק, פינוי,יישור, הרכבה והרצה. למען הסר ספק, הוצאות כנ"ל עקב הנזק מכוסות גם בגין הרכוש שלא ניזוק (ככל שאלה הכרחיות)  עד לסך 400,000 ₪  

5.
למען הסר ספק, הפוליסה מכסה מקרי בטוח אף אם מקורם  בשגיאות, העדר מיומנות, רשלנות, מעשי זדון מטעם עובדי המבוטחים או מצד שלישי.

תנאים

1.   לתנאי  מס. 1 בתנאי הפוליסה יתווספו המילים :"ופועל לטובת המבוטח" . 

2.   מו"מ בזה כי סעיף 6 בתנאי הפוליסה-בטוח חסר- מבוטל בזה .   

3.  בפרק "תנאי הפוליסה" סעיף 14 ("חישוב השיפוי") יחולו השינויים הבאים :-  

בסעיף 14 א'  במקום המילים "וכן את דמי ההובלה הרגילים לבית  המלאכה " יירשם " וכן את דמי ההובלה לבית המלאכה  וממנו".  


 סעיף 14ב'  יבוטל ובמקומו יירשם :- 


במקרה שפריט של הרכוש המבוטח ניזוק במידה בה עלות התיקון עולה על ערך הפריט כחדש, ישפה המבטח את המבוטח בעלות החלפת הפריט בפריט חדש אחר מאותו סוג, של אותו יצרן ובעל אותו כושר תפוקה (לרבות עלויות הובלה, הרכבה, הרצה, מיסים מכס והיטלים שונים – ככל שיחולו).  היה והפריט שניזוק אינו נמצא עוד בייצור שוטף, ישלם המבטח את עלות החלפתו בפריט חדש אחר, קרוב ככל הניתן באיכותו ובכושר תפוקתו ואינו נופל ממנו .

תנאי ביטוח מיוחדים לקלקול סחורה


מוסכם ומוצהר בזה כי המבטח מתחייב לשפות את המבוטחים בגין כל אבדן ו/או נזק ו/או קלקול (ובמפורש לרבות ירידת ערך) של מלאי ו/או מוצר כלשהו המיוצר ו/או המאוחסן ו/או המטופל על ידי המבוטחים, כתוצאה ממקרה בטוח המכוסה על פי תנאי פוליסה זו. 


מוסכם ומוצהר בזה כי:

1. ביטוח זה מורחב לכלול גם הוצאות שונות הנובעות מאבדן או נזק מכוסים, לרבות הוצאות עבור שינוע, מיון, ספירת מלאי, אריזה מחדש, הוצאות הנדרשות לשם קביעת גובה הנזק וכן הוצאות בקשר עם השמדה ו/או הרחקה של סחורות ו/או חומרים להם נגרם אובדן ו/או נזק ו/או קלקול ו/או ירידת ערך.סך כל השפוי על פי סעיף זה לא יעלה על סכום הבטוח הכולל לכסוי. 


2.  
כיסוי זה מורחב לכלול אבדן ו/או נזק ו/או ירידת ערך כאמור לסחורה, הנובעים מהפרעה או מהפסקה בהספקת זרם החשמל הציבורי, או מהפסקת זרם המים לחצרי המבוטחים כתוצאה מאירוע כלשהו  המכוסה לפי תנאי פוליסת "שבר מכני" של המבוטח. 

3. ביטוח זה מורחב לכלול גם את כל ההוצאות שהוצאו למניעת אבדן או נזק לרכוש המבוטח עקב סיכון מבוטח, אף אם לא נגרם אובדן או נזק לרכוש המבוטח עצמו ובתנאי כי הוצאות אלה הוצאו באופן סביר לשם שמירה על שלמותו של הרכוש המבוטח. 

4.  
הרכוש המבוטח הינו רכושו של המבוטח או רכוש המצוי בחזקתו בפיקדון, ו/או בקומיסיון, בפקוח, בשמירה, בנאמנות או בשותפות עם אחרים ו/או רכוש שהמבוטח אחראי עבורו.

5. מוסכם כי הכיסוי עפ"י הרחבה זו לבטוח קלקול סחורה יחול גם במקרים  שמקורם בכשל בציוד  אשר אינו מופיע ברשימת הציוד ו/או האתרים המפורטים בסקרי נחמן ברנפלד המפורטים מעלה. 

6. מוסכם כי  הפוליסה מכסה קלקול סחורה עד לסך 500,000 ₪  למקרה על בסיס נזק ראשון  (מתוך הסכום המפורט בסעיף ג' לרשימת הרכוש המבוטח) מכל סיבה שהיא , למעט נזקים  המבוטחים בפוליסת האש  ולמעט נזקים  מטבע  ( Inherent Vice)


חישוב השיפוי



בסיס השיפוי לסחורה שאבדה או ניזוקה כתוצאה מאירוע המכוסה לפי כסוי זה, הינו ערך השוק של אותה סחורה בעת קרות הנזק, ולא פחות מהמחיר המקורי בו נרכשה. 


מוסכם ומוצהר בזה כי הכסוי לפי נספח זה הינו על בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף ל"בטוח חסר". 

חלק 10- ביטוח כל הסיכונים ציוד אלקטרוני

שם המבוטח/ים : 
מכבי שירותי בריאות, עמותת קרן מכבי, מכבי מגן - אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע"מ, ס.מ.ן – אחזקה בע"מ, מכבי טבעי, בית בלב בע"מ, מכבי מקיף בע"מ, שפע בע"מ, נרקיס ערד בע"מ, מעונות מכבי, מכבי סאן בע"מ, מכבידנט בע"מ, קבוצת מכבי אחזקות בע"מ, מכבי קאר בע"מ, שפע מועדון לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע"מ, מכבי מקיף, גו אקטיב מכבי בע"מ וכל גוף קשור בכל דרך למי מהן ו/או משורשר למי מהן ו/או יחידות סמך שלהן ו/או שבשליטת מי מהן ו/או בבעלות מלאה או חלקית בשותפות או בזכויות ו/או כל גוף אחר או נוסף ממינם שיתווסף להן ו/או כמפורט במבוא לתנאים הכלליים לכל הפוליסות  (למעט אסותא מרכזים רפואיים בע"מ)  


תקופת הביטוח
:
מיום    1.7.2010 



עד יום 30.6.2011


הפוליסה
:
ביט 2010, ובכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסות.


סכומי הביטוח   :

1. 
פרק א' ביטוח רכוש               

50.000.000 ₪ 


2.       פרק ב' שיחזור מידע ותוכנה,לרבות


  
כיסוי מורחב כמוגדר בסעיף ב' לפרק 2      
600,000 ₪ 


3. 
פרק ג' הוצאות תפעול נוספות   
 
2,000,000 ₪  

השתתפויות עצמיות 


5 ימים ראשונים להוצאות תפעול נוספות, 14,000 ₪  בכל נזק אחר . 


פירוט הציוד המבוטח-  ציוד אלקטרוני ו/או אופטי מכל תאור שהוא לרבות במפורש ציוד רפואי, מחשבים וציוד תקשורת על כל ציודם הנילוה  . בעת הימצאו בכל מקום בו מתקיימת פעילות של המבוטחים ו/או עבורם ולרבות בעת העברה . יובהר כי פרטי ציוד אשר שווים נופל מ- 100,000 ₪ לפריט אינם מבוטחים עפ"י פוליסה זו. 

שינויים לנוסח הפוליסה


א. פרק 1 –בטוח הרכוש

1. חריגים 

1.1 סעיף 3 - יבוטל ובמקומו ירשם "כל ההוצאות הכרוכות והקשורות בתחזוקת הציוד המבוטח והרחקת ליקויים תפעוליים"  

1.2 סעיף 8 - לאחר: "בני חלוף" יבוא: "המוחלפים תקופתית". 

1.3  חריג מס' 10  (גניבה) - מבוטל עד לסך של 200,000 ₪  על בסיס נזק ראשון.

2 .  תנאים מיוחדים 

2.1 סעיף 1 (הגדרת סכום הבטוח) - לאחר המילה: "היטלים" יתווסף:    

   "מיסים".

2.2 סעיף 2 ב' - תתווספנה המילים: "אם לא ניתן לרכוש ו/או לכונן תוך פרק זמן סביר רכוש מאותו סוג או טיפוס, יהיה המבוטח זכאי לרכוש ולקבל תגמולי ביטוח מהמבטח עבור רכוש משופר חדש דומה ככל האפשר לרכוש שניזק או אבד, בתוספת הוצאות החלפה או התאמה של ציוד ותוכנות. מוצהר ומוסכם בזאת כי במקרה כנ"ל לא יטען המבטח להקטנה יחסית של הפיצוי עקב כך. מוסכם בזאת כי תיקונים לרכוש שניזוק או רכישתו מחדש יבוצעו אצל יצרנים או ספקים או נותני שרות עימם נוהג המבוטח לעבוד, אם ירצה בכך המבוטח".

3. הרחבות מיוחדות  


3.1 אם לגבי הרכוש המבוטח הומצאה למבטח רשימה טרם קרות מקרה בטוח, ומבלי לגרוע מהנאמר בסעיף "בטוח חסר", יהוו הסכומים הנקובים ברשימה ערך מוסכם. 

3.2 נוסף סעיף טו' "נזק בחו"ל", כדלקמן: "מוסכם כי הכיסוי מורחב לכלול נזקים הנגרמים למחשבים נישאים ו/או ציוד מבוטח אחר בעת העברתם ובעת המצאם בחו"ל. הכיסוי על פי הרחבה זו מותנה בכך שבזמן ההעברה הציוד נישא ע"י המבוטח ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו. הכיסוי עפ"י סעיף זה אינו כולל נזקי גניבה למחשבים נישאים הנמצאים ברכב שאינו מאויש (למעט בתא המטען של רכב פרטי)".  

3.3 יתווסף סעיף טז  "התאמת ציוד": הוצאות בגין התאמת יסודות ו/או מבנה ו/או ציוד קיימים שלא ניזוקו, לציוד המוחלף במקום הציוד שניזוק, עד לסך שווה ערך ל- 20% מערך הנזק או סך 1,000,000 ₪  לפי הנמוך מביניהם.  

3.4  יתווסף סעיף יז "חלפים לא מתאימים": חלפים מכל סוג ותיאור המבוטחים בפוליסה זו, אשר הפכו לא מתאימים/ חסרי תועלת עבור המבוטח, בעקבות נזק מכוסה לציוד ו/או למכונות להם הם שייכים, מכוסים היה והמבוטח אינו יכול להשתמש בחלפים אלה. 

ב. פרק 2 - שיחזור נתונים ותוכנה

1. הרחבות מיוחדות

חבות בגין אובדן מידע



מוצהר ומוסכם בזה כי אם לאחר קרות אובדן או נזק המבוטח לרכוש המכוסה על פי  פרק זה, לא ניתן לשחזר את המידע שאבד או ניזוק, אזי תשפה החברה את המבוטח  בגין חבותו המשפטית לפצות את לקוחותיו, עקב אובדן או נזק למידע האמור. תנאי זה מוגבל אך ורק לחבותו של המבוטח בגין המידע שאבד או ניזוק ובמפורש  אינה כוללת כל חבות הנובעת מאי קיום התחייבויותיו של המבוטח על פי חוזה למתן  שירותים.

ג. שינויים בכל פרקי הפוליסה


    1. תנאים כלליים 

1.1 סעיף 4 ב' – תתווספנה המילים: "ויש בה כדי להשפיע על מבטח סביר   האם לכרות חוזה הביטוח בכלל או לכרותו בתנאים שבו".  

1.2 סעיף 9 – בשורה השניה יבוטלו המילים: "בין שחובו מתייחס  לפוליסה זו ובין אחרת" ובמקום יצויין: "בגין פוליסה זו בלבד". כן יבוטל מהמילה: "במקרה" (שורה שלישית) ועד תום הסעיף. 

1.3 סעיף 13 – יתווסף: "אלא אם זיקת המבוטח היא מכוח אחריות"

 2. סייגים 


     סעיף (ג) בחריגים הכלליים לכל פרקי הפוליסה  - תבוטלנה המילים: "רשלנות רבתי"


 3.  סעיף חדש-  "הרחבות ושינויים לכל פרקי הפוליסה":

3.1    השיפוי הניתן על פי פוליסה זו מורחב לכלול גם את עלות ההובלה או העברה של רכוש המבוטח ו/או כל רכוש ו/או עובדים מחוץ לתחום מדינת ישראל וכן הוצאות  מוגדלות בגין יבוא במשלוחים דחופים, תיקונים זמניים, שכ"ט מומחים, התאמות חומרה ותוכנה-עד לסך 400,000 ₪  למקרה. 

3.2     מוסכם כי תגמולי ביטוח בגין נזקים לרכוש המבוטח אשר יטופלו ישירות ע"י  עובדי  המבוטח  יחושבו לפי שכ"ע מוסכם  של  150 ₪  לשעת עבודה.    


3.3
הוצאות  הכנת תביעה 

פוליסה זו מכסה, בנוסף לסכום הביטוח גם הוצאות מומחים כגון טכנאים, מהנדסים, יועצים, שמאים רואי חשבון, יועצי ביטוח ואחרים להכנת התביעה (שלא במסגרת משפטית) וניהולה והוצאות נוספות אחרות הדרושות לשם קימום הרכוש המבוטח ו/או לשיפוי המבוטח בגין נזק או אובדן לפי הפוליסה, עד לסך של 60,000 ₪  על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לבטוח חסר.


חלק 11 –בטוח אי נאמנות עובדים

שם המבוטח/ים : 
מכבי שירותי בריאות, עמותת קרן מכבי, מכבי מגן - אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע"מ, ס.מ.ן – אחזקה בע"מ, מכבי טבעי, בית בלב בע"מ, מכבי מקיף בע"מ, שפע בע"מ, נרקיס ערד בע"מ, מעונות מכבי, מכבי סאן בע"מ, מכבידנט בע"מ, קבוצת מכבי אחזקות בע"מ, מכבי קאר בע"מ, שפע מועדון לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע"מ, מכבי מקיף, גו אקטיב מכבי בע"מ וכל גוף קשור בכל דרך למי מהן ו/או משורשר למי מהן ו/או יחידות סמך שלהן ו/או שבשליטת מי מהן ו/או בבעלות מלאה או חלקית בשותפות או בזכויות ו/או כל גוף אחר או נוסף ממינם שיתווסף להן ו/או כמפורט במבוא לתנאים הכלליים לכל הפוליסות  (למעט אסותא מרכזים רפואיים בע"מ)  


תקופת הביטוח
:
מיום    1.7.2010 



עד יום 30.6.2011


הפוליסה
:
ביט 2010, ובכפיתה לתנאי מפרט זה ולתנאים הכלליים לכל הפוליסות.


עיסוקו של המבוטח:
  כמפורט בתנאים הכלליים


גבול אחריות 
:
4,000,000 ₪ לאירוע ולכל תקופת הביטוח. 


תאריך רטרואקטיבי
:
1.5.2004


השתתפות עצמית
:
50,000  ₪  לאירוע.


הערות:


1. הגדרת "עובד" תורחב ותכלול עובדים ארעיים ועובדים המסופקים על ידי חברת כוח אדם או השמת כוח אדם אשר משכורתם משולמת על ידי אחרים.

2. מוסכם בזאת כי הפוליסה מכסה מקרה ביטוח עקב ו/או בקשר לרכוש הנמצא בפיקדון, בקומיסיון, בשימוש, בפיקוח וכד'.

3. למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי פוליסה זו מכסה את כל ההוצאות והתשלומים בגין הכנת תביעה עד לסך של 150,000 ₪  על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר.

4. סכום השיפוי - כספים ורכוש - למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור מוסכם בזאת כי אובדן ו/או נזק מכוסה לכספים, כולל גם תוספת ריבית לפי שיטת החיוב לגבי חשבונות דביטוריים כנהוג בבנק לאומי לישראל בע"מ באשראי לא מכוון (חריג) מיום האובדן ו/או הנזק. על אבדן או נזק מכוסה לרכוש אחר (שאיננו כספים) זכאי המבוטח לשיפוי על בסיס סעיף כינון ערך או מלאי בהתאם למוגדר בפוליסת האש של המבוטח. סך כל השיפוי על פי פוליסה זו לא יעלה על גבולות האחריות הנקובים בה. סעיף זה אינו בא לגרוע מזכויות המבוטח על פי דין.

5.  בהגדרת "הכיסוי" – לאחר המילים "נזק כספי ישיר" יתווספו המילים "(בין לכספים ובין לרכוש אחר)". 

6.   בסעיף 2 לפסקה שכותרתה "תנאים מיוחדים", תבוטלנה המילים "..או עם גילוי  סיבה לחשד סביר". 

7.  לסעיף  2 ב' ל"תנאי הפוליסה" תתווספנה המילים : ".. ויש בו כדי להשפיע על מבטח סביר השפעה של ממש האם לכרות חוזה הביטוח בכלל או לכרותו בתנאים שבו נכרת". 

   נספח ב'

ה ס כ ם

  שנערך ונחתם בתל-אביב ביום ____  בחודש _________  2010

ב י ן


                       מכבי שירותי-בריאות

אגודה עותמנית מס' 227/99

                       מרח' המרד 27, ת"א – היכל הסיטי

         אשר תקרא להלן – "מכבי" או "מכבי שירותי בריאות"                                                       


        מצד אחד ,


                                        ל ב י ן

___________________________________


____________________________________


                                                                             כתובת


  ____________________________


____________________________        


                       אשר יקרא להלן – "החברה" או  "חברת הביטוח" או  "המבטח" 

                                                                                                                      מצד שני ,


הואיל 
ומכבי פרסמה מכרז פומבי שמספרו 2010/-122, לביטוח  רכוש, נזק תוצאתי,חבויות וכספים

(להלן - "המכרז"), אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף  כנספח "א"  להסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;


והואיל
והחברה הגישה הצעה למכרז (להלן – "ההצעה"), אשר העתק ממנה מצורף כנספח "ג'" למכרז  ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;


והואיל
וועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרז;


והואיל
והחברה  הסכימה להעניק את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה ובכל נספחיו;


לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :


1. המבוא והנספחים

המבוא להסכם זה על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם וייקראו ביחד עמו. מונחים  שלא הוגדרו בהסכם  זה יפורשו  כהגדרתם במכרז. 


2. פרשנות

אין בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם.

3. הגדרות

בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר –

"ההסכם" -


הסכם זה, על נספחיו.

"ההצעה" -


ההצעה האמורה במבוא להסכם – נספח "ג'" למכרז.

4. אנשי קשר


4.1 מכבי ממנה בזה את מנהלת היחידה לביטוח כללי  להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם זה.

4.2 החברה  ממנה בזה את ____________ להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה.

4.3 נציג החברה  יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי (והמנהל), אם ידרש לכך ע"י מכבי.

5. תקופת ההתקשרות

5.1 ההתקשרות עם החברה   לגבי רכישת  כיסוי ביטוחי   למכבי ולגופים הנוספים  _________________________________________________, 
תהא לתקופה של שנה אחת  _______________ שתחילתה ביום 1.7.2010  ההסכם (להלן – "תקופת ההתקשרות" ו/או "תקופת ההסכם"). 

5.2 למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב - ארבע  תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, בתנאים זהים, תוך שמירה על כל יתר הוראות ותנאי ההסכם (להלן – "תקופות האופציה").

5.3 במקרה של סירוב לחדש את הפוליסה לשנה נוספת, בתנאים זהים או מיטיבים,  החברה מחויבת להודיע על כך למכבי 90 יום לפני מועד החידוש.

5.4 למען הסר ספק מובהר, כי תקופת ההתקשרות תהא זהה וחופפת לתקופת הביטוח כפי שתסוכם ע"י הצדדים. עוד מובהר כי אין בכך כדי לגרוע מהתחייבויותיה של החברה, אף אם מועד תחולתן או מימושן או יישומן הנו לאחר תום תקופת הביטוח, וכי החברה תהא חייבת למלא התחייבויות אלה במלואן, אף לאחר תום תקופת הביטוח. 

6.  הצהרות והתחייבויות החברה 

5.5 חברת  הביטוח מצהירה, כי חתימתו של מר/גב' _________ על הסכם זה בצירוף חותמת החברה מחייבת ומזכה את החברה  לכל דבר ועניין לעמידה בכל הוראות הסכם זה.  


5.6 חברת  הביטוח חוזרת ומצהירה כי ביכולתה ובאפשרותה לבצע ההתחייבויות עפ"י הסכם זה, כי היא בעלת מלוא הכישורים, הידע, האמצעים הטכניים והאחרים, הניסיון, וצוות העובדים לביצוע מלוא ההתחייבויות עפ"י הסכם זה, ברמה המקצועית הנאותה והנדרשת ע"י מכבי, וכי היא פועלת עפ"י הוראות כל רשות ובכפוף לכל דין, ובידיה כל האישורים הנדרשים עפ"י דין, ע"י כל רשות וע"י כל גוף לביצוע התחייבויותיה עפ"י הסכם זה.  


5.7 חברת הביטוח חוזרת ומצהירה כי היא מורשה עפ"י כל דין לפעול כחברת ביטוח, וכי היא מורשה ותהא מורשה לפעול כחברת ביטוח במשך כל תוקפו של הסכם זה, והיא מתחייבת להודיע למכבי לאלתר על כל שינוי ו/או הפסקה של הרשאה כאמור.  

5.8 חברת הביטוח מצהירה  כי לפני כריתת חוזה הביטוח בדקה את כל הנתונים שנמסרו לה ע"י המבוטח הרלוונטיים להתחייבויות שקיבלו על עצמם, והם מוותרים על כל טענה שיכולה היתה להיות להם בקשר לנתונים אלה. .


7. התחייבות  החברה לתנאים מיוחדים


5.9 התנאים המיוחדים והכלליים המפורטים להלן לרבות כל הנאמר בכל מקום במסמכי המפרט, בין כהגדרה, כהבהרה או כהתניה ובין בכל צורה אחרת (להלן - "התנאים"), יראו אותם כחלק בלתי נפרד מהפוליסות. 

5.10 תנאי מוקדם להתקשרות בביטוח הוא שחברת הביטוח  תקבל את התנאים ללא עוררין וכי הוראות התנאים ו/או הנובע מהתנאים תגברנה על כל הוראה/אחרת ו/או בלתי ברורה בפוליסות ושאינה לטובת המבוטחים. 

5.11 הודעות בין הצדדים תהיינה בכתב כאשר:

7.3.1 
מהמבטח תינתן ההודעה למנהלת היחידה לבטוח כללי שבאגף כספים וכללה של  מכבי שירותי בריאות.


7.3.2
מהמבוטחים למבטח - תינתן ההודעה ע"י מכבי לכתובת משרדו של המבטח כמצוין בהצעתו להזמנה זו. 


5.12 מכבי רשאית לשנות, לפני תחילת הביטוח ו/או במהלך תקופת הביטוח  כל סכום ביטוח ו/או גבול אחריות בכל ביטוח וביטוח ו/או לוותר על עריכת חלק מפוליסות הבטוח שבמפרט באופן מלא או חלקי כפי שהדבר עשוי להתהוות, עקב שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של מכבי מכל סיבה שהיא לרבות עקב הגדלה או הקטנה בהיקף הפעילות ו/או הנכסים ו/או בתיאור הביטוח, הכל כפי שמכבי תמצא לנכון והמבטח חייב להיענות לבקשה ולשנות את סכום הביטוח בהתאם לתעריפים הקבועים בהצעתו תוך חישוב דמי הביטוח באופן יחסי לתקופה בה חל הכיסוי וללא כל קנס או חיוב בהוצאה.

5.13 המבוטח רשאי לדרוש להוסיף כמבוטח ו/או כמוטב הביטוח או כחלק ממנו אדם אחר ו/או להסב את הביטוח או חלק ממנו לאדם אחר ולעשות שינויים כאלה מעת לעת והמבטח יהיה חייב לעשות כן, ללא כל תשלום שהוא.

5.14 עריכת ביטוח נוסף, ביטול בטוח ו/או שינויים

בכל מקרה של ביטול פוליסה ו/או עריכת פוליסה נוספת  ו/או הוספת כיסוי בפוליסה ו/או הגדלה או הקטנה של סכום הביטוח ייעשה חישוב דמי הביטוח באופן יחסי לתקופה (פרורטה) ובהתאם ייעשה התשלום/החזר דמי הביטוח.


5.15 תשלום תגמולי ביטוח

תגמולי בטוח בגין תביעות ישולמו כנגד הצעות תקון/ רכישה שיוגשו ע"י היחידה לביטוח  של המבוטחים. המבוטחים מצידם יעבירו לחברת הביטוח את הקבלות לאחר תיקון או רכישה ותעשה התאמה, בהתאם לצורך לערכי כינון במידה והמבטח שילם על פי ערך שוק.


5.16 סכומי הביטוח

7.8.1 
סכומי הביטוח הנקובים מהווים אינדיקציה בלבד לקראת חידוש הביטוחים, ועשויים לחול בהם שינויים לקראת הוצאת הפוליסות ו/או לאחר הוצאתן.



7.8.2 
כל הכיסויים המבוקשים לא יושפעו מקיום עבודות כלשהן, שינויים,  הרחבות, שיפוצים וכו' ככל שיבוצעו ע"י המבוטחים ו/או ע"י מי מטעמם.

5.17 הגנה משפטית בהליכים פליליים 


מוסכם כי המבטח יעמיד למבוטח ולעובדי המבוטח הגנה משפטית מלאה לרבות ייצוג בערכאות בבתי משפט וכן תשלום ערבויות בגין הליך פלילי מכל סוג  המוגש נגדם בקשר עם ארועים המכוסים בפוליסות לביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח חבות  מעבידים  וביטוח חבות המוצר - וזאת כמפורט במפרט הביטוח - 3,4,6

5.18 למרות האמור בניסוחי הפוליסות הרי בכל נושא בו נקבעו בחוק הסדרים עדיפים למבוטח  על פני אלה הקבועים בפוליסות, יחולו לפי בחירת 
המבוטח (מכבי שרותי בריאות )הוראות החוק ביחס לאותו נושא.

5.19 המבטחים לא יפעילו נגד המבוטחים כל תנאי ולא יעלו כל טענה של אי נקיטת אמצעים כל שהם מצד המבוטח ו/או קיום רמת זהירות ו/או ציות לתקנות או לחוקים בבחירת עובדים ו/או תקינות של ציוד ומתקנים.

5.20 במקרה של נזק לרכוש, תפנה היחידה לביטוח של מכבי ישירות לאחד ממשרדי השמאים  עימם נוהגת מכבי לעבוד ואשר שמו נקוב בתנאים הכללים של מפרט הביטוח. המבוטח יקבל מיידית העתק מכל דו"ח או מסמך אחר אשר יוצא ע"י שמאי לחברה.

5.21 עצם הגשת הצעה ע"י המבטח תהווה ראיה חלוטה כי לפני כריתת חוזה הביטוח בדק את כל הנתונים, לרבות הנתונים שנמסרו להם ע"י המבוטח הרלוונטיים להתחייבויות שקיבל על עצמו, והוא מוותר על כל טענה שיכולה היתה להיות לו בקשר לכך.

8. אופן ההתקשרות 

5.22 מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה יוצרים יחס בין מזמין לקבלן המבצע הזמנות או בין מוכר שירותים וקונה שירותים או בין מוכר ידע  לקונה ידע בלבד, והם אינם יוצרים יחסי עובד ומעביד.

5.23 אין לראות בכל זכות שניתנה על פי הסכם זה למכבי לפקח, להדריך, או להורות 


5.24 לחברה או למועסקים על ידה, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן. 

5.25 למען הסר ספק- מכבי לא תשלם כל תשלום לעובדים המועסקים ע"י החברה לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל שכר, תשלום לביטוח לאומי, ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר לאנשים המועסקים על ידי החברה. 

5.26 החברה בלבד תהיה אחראית לכל תשלום ולשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנה על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידה, או לכל אדם אחר, בשל פעולות שביצע. 

5.27 אם מכבי ו/או מי מהמועסקים על ידה ינזקו ו/או יחויבו בתשלום כלשהו עקב קביעה ע"י רשות מוסמכת, לרבות ע"י גוף שיפוטי, השוללת את המוצהר בהסכם זה, תשפה החברה ו/או תפצה את מכבי ו/או המועסקים על ידה  בגין כל נזק ו/או חיוב כאמור.  


5.28 מותנה ומוסכם בזאת, כי מכבי לא תשא בשום מקרה באחריות שילוחית למעשיהם ו/או עוולותיהם ו/או מחדליהם של החברה ו/או המועסקים על ידה, כפי שיהיה מעת לעת.  החברה תשפה את מכבי בגין כל הוצאה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או נזק אשר יוגשו ו/או יארעו למכבי בגין מעשה ו/או עוולה ו/או מחדל כאמור. 


5.29 כל דרישת שיפור מיגון מצד המבטח תעשה תוך תיאום עם מכבי ובכפוף לקבלת הסכמתה של מכבי מראש ובכתב. המבטח לא יתנה קיום תנאי ערובה כלשהו וכן לא יעלה כל טענה של אי נקיטת אמצעי זהירות, ציות לתקנות, הוראות או חוקים, בחירת עובדים, תקינות ציוד וכו' ללא תאום עם מכבי וקבלת הסכמתה לכך.

9. סודיות 

5.30 החברה מצהירה שידוע לה כי כל מידע שיימסר לה על ידי מכבי במהלך ביצוע השירותים הוא סודי ואין לפרסמו. 

5.31 החברה מתחייבת לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליה בקשר עם ביצוע הסכם זה, תוך תקופת הביצוע, לפניה או  אחריה, והיא מצהירה כי ידוע לה שאי מילוי התחייבויותיה על פי סעיף קטן זה  מהווה, בין היתר, עבירה לפי פרק ז', סימן ה' (סודות רשמיים) של חוק העונשין התשל"ז -  1977, החברה תדאג כי חובת השמירה על סודיות תחול גם על עובדיה  ו/או מי מטעמה. 

10. תרופות 

5.32 מבלי לגרוע מזכויות מכבי לפי הסכם זה או על פי כל דין, רשאית מכבי לקזז כל סכום  שהחברה חייבת לה, מכל סכום שהיא תהיה חייבת לחברה. 

5.33 ויתרה מכבי על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייראה הויתור כויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראה אחרת.

5.34 הפרה החברה הוראה מהוראות הסכם זה או לא העניקה את הכיסוי הביטוחי, במלואם או בחלקם, בהתאם להתחייבויותיה המפורטות בהסכםזה, רשאית מכבי, בנוסף לזכויותיה על פי כל דין והוראות הסכםזה, לבצע בעצמה או באמצעות אחרים את השירותים וזאת על חשבון החברה. 

5.35 על הסכם זה ו/או הפרתו יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), תשל"א - 1970 . 

11. ביטול הביטוח 

במקרה של ביטול הביטוח ע"י מי מהצדדים, תחולנה ההוראות  כמפורט להלן :-

11.1   המבוטח רשאי לבטל הפוליסות או מי מהן בכל עת ע"י מתן הודעה בדואר רשום למבטח, 7 ימי עבודה לפחות לפני המועד בו הוא מבקש לבטל הבטוח.


11.2    המבטח רשאי לבטל את הביטוח אך ורק  עקב מקרה של אי תשלום פרמיה או מעשה מרמה מצד המבוטח. 


בשני המקרים המפורטים בסעיף 11  לעיל זכאית תהיה מכבי  להחזר הפרמיה היחסית בגין תקופת הבטוח שלא נוצלה. 

5.36 הועבר  לסעיף  17  

12. שינויים, ויתורים, וביטול ההסכם

5.37 כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים, ובכתב. 

5.38 למרות האמור לעיל, רשאית מכבי לפי שיקול דעתה הבלעדי להורות על שינויים בביצוע מתן השירותים כולל היקפם לרבות היקפי סכומי הביטוח וגבולות האחריות, והחברה מתחייבת למלא אחר הוראותיה של  מכבי. 


5.39 על אף האמור בכל הוראה אחרת, מכבי תהא רשאית להודיע לחברה, בהודעה מוקדמת של  30 יום מראש ובכתב, על רצונה להביא ההסכם לידי סיום, ובמקרה כאמור יובא ההסכם לידי סיום בתום המועד הנקוב בהודעת מכבי.   


5.40 בכל מקרה בו החברה  לא תעמוד בביצוע התחייבויותיה כלפי מכבי עפ"י הסכם זה, מכל סיבה שהיא, ו/או אם ניתנה נגדה התראת פשיטת רגל ו/או צו לפשיטת רגל ו/או צו כינוס נכסים, ו/או ארע כל אירוע המונע בעדה ניהול עסקיה בדרך הרגילה, תהא מכבי רשאית לבטל הסכם זה לאלתר.  


5.41 אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים למכבי עפ"י ההסכם ו/או בגין הפרת ההסכם ו/או עפ"י כל דין.  

5.42 שום ויתור, אישור, הסכמה והימנעות מפעולה במועדה, לא ייחשבו כויתור על זכויות מכבי עפ"י הסכם זה ולא ישמשו מניעה לכל פעולה או תביעה מצידה, אלא אם כן נערכו באופן האמור בס"ק (11.1) לעיל. 

13. התמורה 

5.43 כנגד מתן השירותים, תשולם לחברה תמורה כמפורט בהצעה, או כפי שתסוכם בין הצדדים, לאחר ניהול מו"מ ביניהם, לפי הנמוך יותר. 

5.44 דמי הביטוח השנתיים ישולמו ב- 8 תשלומים  חודשיים שווים רצופים  כאשר התשלום הראשון ישולם  לא יאוחר מה-25 לחודש תחילת  הביטוח .

5.45 למכבי קיימת הזכות לאחר או להקדים תשלום עד 7 ימים.

5.46 התמורה הנזכרת לעיל כוללת את כל המגיע לחברה תמורת מתן השירותים, ופרט לכך לא תהיה החברה זכאית לתמורה נוספת. להסרת ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי החברה לא תדרוש ולא תגבה כל תשלום דמים ו/או עמלות  בגין השירותים שינתנו ע"י החברה במסגרת התקשרות זו. 

14. איסור הסבת ההסכם

5.47 החברה  אינהרשאית למסור, או להעביר לאחר, או להמחות לאחר את זכויותיה על פי ההסכם או את החובות הנובעות ממנו,  אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.


5.48 כל מסירה או העברה שתתיימר החברה  לעשות בניגוד להוראות סעיף זה, תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

5.49 זכויותיה של החברה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו.

5.50 מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על-פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או מכבי הינה "בעל-עניין" בו כהגדרתו של "בעל-עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968. 


פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו.


סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

15. זכות קיזוז

הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שההחברה עשוייה  להיות חייבת לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לזוכה ממכבי.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לחברה ממכבי.

16. ויתור בכתב

16.1 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב.

16.2 הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.


16.3 לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על-פי ההסכם – לא ייחשב הדבר כויתור על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

17.  ניהול ההתקשרות

17.1  את מגעיה בכל הנוגע לטיפול שוטף בביטוחי מכבי  תנהל הזוכה באמצעות מנהל  היחידה לביטוח  במכבי, ו/או כל מי אשר הוסמך לכך על ידי מכבי כפי שתודיע על כך מכבי לזוכה מעת לעת (להלן : "נציג מכבי").  

17.2 הזוכה  מתחייבת לקיים קשר שוטף ויעיל עם נציג מכבי ולשתף עמו פעולה בכל הנוגע להסכם ולביצועו.   

17.3 הזוכה מתחייבת לקבל את חוות דעתו, הנחיותיו והערותיו של נציג מכבי ולשתף עימו פעולה בביצוע התחייבויותיה עפ"י ההסכם.  

17.4 להסרת ספק מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפטור את החברה מאחריותה המלאה לביצוע הנאות של מלוא התחייבויותיה עפ"י הסכם זה. 

17.5 המבוטח הראשי מכבי שירותי בריאות  יהיה רשאי לנהל מו"מ בשם כל המבוטחים, הן בקשר לתנאי הביטוח  והן בקשר לתביעות, ודי בחתימתו על מסמכי הביטוח לרבות כתבי סילוקין ופטור מאחריות או מסמכי ביטוח אחרים, כדי לחייב מי מהמבוטחים. תשלומים בגין תביעות, אשר אינם מועברים ישירות לצדדים שלישיים, ישולמו למבוטח הראשי בלבד או בהתאם להנחיותיו בכתב. 

17.6 המבטחים מצהירים כי התנאים המופיעים בפוליסות באו להרחיב ולשפר מצבו של המבוטח. בכל מקרה בו הוראות החוק יקנו עדיפות למבוטח על פני האמור בפוליסות, יהיה המבוטח רשאי לאמץ הוראות חוק אלו ביחס לאותו מקרה. 

17.7 החברה מוותרת על זכותה לשיבוב נגד כל אדם ו/או גוף הנמצא בשליטת מכבי ו/או שקיימת שותפות בינו לביןמכבי, עובדי מכבי ו/או כל אדם בשרותה של מכבי ו/או חברי ההנהלה של מכבי, בעלים של רכוש המוחזק ע"י המבוטח, גופים אשר לפי תנאי ההתקשרות עימם אין למבוטח כלפיהם זכות שיבוב ו/או כל אדם או גוף שהמבוטח ויתר או התחייב לוותר (בכתב-טרם קרות מקרה הביטוח) על זכות שיבוב כלפיו, לרבות שוכרים /או משכירים של נכסים. הויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. 

17.8 אי קיום תנאי כלשהו ע"י אחד מהגופים המבוטחים בפוליסות והנכללים בשם המבוטח לא יפגע בזכויותיהם של המבוטחים האחרים.  

17.9 מוסכם כי היה והמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח כי הביטוח הנערך על ידו יהיה קודם לביטוח אחר כלשהו, לרבות ביטוח אחר הנערך על ידי משכירי המבנים למבוטח, אזי תחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר כאמור והחברה   מוותרת על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר כאמור.   

17.10 המבטחים לא יתנו קיום תנאי ערובה כלשהם וכן לא יעלו כל טענה על אי נקיטת אמצעי זהירות, ציות לתקנות, הוראות או חוקים, בחירת עובדים, תקינות ציוד וכו

18. סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו/או למכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב- יפו. 


19. כתובות הצדדים ומתן הודעות

כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

כל ההודעות על-פי הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למען שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 24 שעות מעת שליחתן .

ולראיה באו הצדדים על החתום :

           ___________________                                               __________________


מ כ ב י                                                                              ה ז ו כ ה

נספח ג'

לכבוד: מכבי שרותי בריאות

הנדון: טופס הגשת הצעה למכרז פומבי מס'  122/2010 

1. סכום  פרמייה שנתית לכל ענפי הביטוח _______________ש"ח

רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה :

יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים. נא וודא וסמן ב-X שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך 

[   ] אישור בר תוקף לעיסוק בביטוח בענף הביטוח הכללי מהמפקח על הביטוח  
במשרד האוצר.


 [   ]
אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו – 1976.





[   ]
דיסק און קי






[   ]
קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי.

השם המלא:__________________חתימה:_________________


תפקיד:__________________חותמת: _________________


כתובת:__________________טלפון:__________________


מס' תאגיד:__________________דואר אלקטרוני:__________________

נספח ד' 


החסן נייד (Disk on key ) הכולל קובץ אקסל לחישוב תקציב הפרמיה:

		מכבי שירותי בריאות  - טבלת ריכוז סכומים 

		 

		 



		 

		2010-2011



		ענף

		פירוט

		סכום ביטוח / גבולות אחריות

		השתתפות עצמית

		תעריף 

		פרמיה 



		אש מורחב ואבדן  תוצאתי

		מבנים וצמודות

		820,000,000 ₪

		ברעידת אדמה- 10% מסכום הביטוח לאתר מינימום 30,000 ₪  מכסימום 5,000,000 ₪ בנזקי טבע -5% מהנזק מינימום 20,000 ₪  מכסימום 200,000 ₪  בכל נזק אחר 20,000 ₪ 

		 

		 



		

		תכולה  

		 ₪ 450,000,000

		

		 

		 



		

		מלאי

		כלול בתכולה

		

		 

		 



		

		דמי שכירות חליפיים על בסיס נזק ראשון (תקופת שיפוי 24 חודש) למבנים בבעלות מכבי ו/או חכורים על ידם

		₪  8,000,000

		

		 

		 



		

		אבדן  דמי שכירות- מגה לאב רחובות (תקופת שיפוי 24   חודש)

		₪  6,430,000

		

		 

		 



		

		אבדן  הכנסות   בית בלב -  הפסד פחת דמי כניסה -12 ח' שיפוי ) -נזק ראשון

		₪  2,800,000

		

		 

		 



		

		אבדן  הכנסות בית בלב-תשלום שכ"ע -2 ח' שיפוי -נזק ראשון 

		₪  8,000,000

		

		 

		 



		 

		פריצה  

		10,000,000 ₪  לגבי מחסן מרכזי, 1,000,000 ₪  לגבי כל אתר אחר

		

		 

		 



		

		גניבה פשוטה

		200,000 ₪

		

		 

		 



		

		נזק תוצאתי

		 ₪ 1,000,000

		

		 

		 



		

		שבר שמשות

		 ₪ 200,000

		

		 

		 



		

		פינוי הריסות

		₪  2,000,000

		

		 

		 



		

		שכר אדריכלים / יועצים

		 ₪ 600,000

		

		 

		 



		

		הוצאות מיוחדות

		 ₪ 2,000,000

		

		 

		 



		

		שחזור מסמכים

		 ₪ 1,600,000

		

		 

		 



		

		רכוש מחוץ לחצרים

		 ₪ 4,000,000

		

		 

		 



		

		רכוש בהקמה ובהריסה

		₪  1,000,000

		

		 

		 



		

		רכוש רשויות

		 ₪ 400,000

		

		 

		 



		

		הוצאות מנע

		₪  1,000,000

		

		 

		 



		

		שיפורים ושינויים

		₪  1,000,000

		

		 

		 



		

		שקיעה והתמוטטות

		 ₪ 4,000,000

		

		 

		 





		מכבי שירותי בריאות  -טבלת ריכוז סכומים (המשך) 

		 

		 



		 

		2010-2011



		ענף

		פירוט

		סכום ביטוח / גבולות אחריות

		השתתפות עצמית

		תעריף 

		פרמיה 



		אש מורחב ואבדן  תוצאתי

		דרישות רשויות לשינויים ותיקונים

		₪  4,000,000

		

		 

		 



		

		הוצאות הכנת תביעה

		 ₪ 600,000

		

		 

		 



		

		לוחות חשמל, לוחות פיקוד ושנאים

		₪  1,000,000

		

		 

		 



		

		הרחבה לכה"ס

		₪ 1,000,000

		

		 

		 



		

		סה"כ רכוש ותוצאתי 

		1,295,230,000 ₪

		

		 

		 



		אחריות מעבידים

 

		גבול אחריות למקרה ולתקופת הבטוח

		 ₪ 50,000,000

		20,000 ₪  לתובע במקרה של מחלת מקצוע, 6,000 ₪  למקרה בכל תביעה אחרת.

		 

		 



		

		שכ"ע שנתי

		₪ 1,100,000,000

		

		 

		 



		צד שלישי

כספים



		גבול אחריות למקרה ולתקופת הבטוח

		₪  50,000,000

		₪ 10,000

		 

		 



		כספים

		כספים בקופות, בכספות ובהעברה

		 ₪ 160,000

		 4,000 ₪

		 

		 



		

		הגדלות בחודשים ספטמבר, אוקטובר , מרץ ואפריל  בגין תלושי שי לכדי - 

		240,000 ₪  לסניף ו-600,000 ₪  למחוז

		

		 

		 



		חבות המוצר

		ת. רטרואקטיבי  - 14.9.2005

		 ₪ 12,000,000

		₪ 20,000

		 

		 



		רכוש במעבר



		מקרה ותקופה

		 ₪ 800,000

		

		 

		 



		

		פריצה בשעות היום

		 ₪ 800,000

		₪ 6,000

		 

		 



		

		פריצה בשעות הלילה

		₪  400,000

		

		 

		 



		עבודות קבלניות

		היקף עבודות שנתי 

		₪  25,000,000

		בהתאם למפרט

		 

		 



		

		צד ג' - גבול אחריות למקרה ולתקופת הבטוח 

		₪  12,000,000

		בהתאם למפרט

		 

		 



		

		חבות מעבידים - גבול אחריות למקרה ולתקופת הבטוח 

		₪  20,000,000

		₪ 6,000

		 

		 



		שבר מכני

		מגה לאב חובות, בית אמפא ת"א, מרכז זד"ל ראשל"צ, מרכז לוגיסטי לוד, מעבדה משנית חיפה,  רח' המרד ת"א (גנרטור חירום)

		₪  11,680,000

		25,000 ₪  בקלקול סחורה, 8,000 ₪  בכל תביעה אחרת

		 

		 





		מכבי שירותי בריאות  -טבלת ריכוז סכומים (המשך) 

		 

		 



		 

		2010-2011



		הרחבות על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לבטוח חסר

		קלקול סחורה -על בסיס נזק ראשון שאנו כפוף לבטוח חסר (לרבות קלקול סחורה מכל סיבה שהיא עד לסך 500,000  ₪ בהתאם לתנאי הפוליסה). 

		₪  4,000,000

		25,000 ₪  בקלקול סחורה, 8,000 ₪  בכל תביעה אחרת

		 

		 



		

		הרחבה להוצאות  מוגדלות בגין יבוא במשלוחים דחופים, תיקונים זמניים, שכ"ט מומחים,שעות עבודה חריגות

		₪  400,000

		

		 

		 



		

		גז קירור וחומרי הפעלה

		₪  80,000

		

		 

		 



		

		הוצאות הכנת תביעה

		₪  100,000

		

		 

		 



		 

		נזק עקיף משבר מכני

		 ₪ 200,000

		

		 

		 



		 

		סה"כ שבר מכני 

		 ₪ 16,460,000

		

		 

		 



		כה"ס ציוד אלקטרוני

		ציוד מעל 100,000 ₪ (ציוד אלקטרוני ואופטי מכל תאור לרבות  מכשור רפואי וציוד מעבדות) 

		50,000,000 ₪

		רעידת אדמה ונזקי טבע כמו בבטוח האש,  הוצאות תפעול נוספות- 5 ימים, כל נזק אחר- 14,000 ₪ 

		 

		 



		

		הרחבה להוצאות  מוגדלות בגין יבוא במשלוחים דחופים, תיקונים זמניים, שכ"ט מומחים,התאמות חומרה ותוכנה

		₪  400,000

		

		 

		 



		

		שחזור נתונים ותוכנה

		 ₪ 600,000

		

		 

		 



		

		הוצאות תפעול נוספות , תקופת גמולה 45 יום

		 ₪ 2,000,000

		

		 

		 



		סה"כ ציוד אלקטרוני

		 

		₪ 53,000,000

		

		 

		 



		אי נאמנות עובדים 

		ת. רטרואקטיבי  - 1.5.2004

		₪  4,000,000

		₪ 50,000

		סה"כ

		 



		

		

		

		

		הנחת מבוטח ישיר

		 



		

		

		

		

		סה"כ פרמייה לתשלום

		 
















נספח ה' 


 













נספח ו' 


ניסיון תביעות  



















נספח ז' 

רשימה לבטוח שבר מכני.        


א. מגה לאב רחובות  


		מס'

		תאור הציוד

		תוצרת

		שנת יצור

		ערך כינון $



		

		

		

		

		



		1

		מערך מיזוג אויר הכולל 2 מערכות בתפוקה כ- 150 טון קרור עם 2 מדחסים חצי סגורים כ"א, משאבות, צ'ילרים, לוחות חשמל, אביזרי פיקוד ובקרה וכו'

		TRANE

		2000

		625,000



		

		

		

		

		



		2

		מערך מיזוג אויר הכולל 2 מערכות בתפוקה כ- 100 טון קרור עם 2 מדחסים חצי סגורים כ"א, משאבות, צ'ילרים, לוחות חשמל, אביזרי פיקוד ובקרה וכו'

		קלימוונטה

		2000

		415,000



		

		

		

		

		



		3

		2 גנרטורים דגם P800E בהספק 800KVA כ"א, מנוע דיזל, לוח חשמל, אביזרי פיקוד ובקרה וכו'

		F.G. Wilson פרקינס

		2000

		280,000



		

		

		

		

		



		4

		4 חדרי קרור עם יחידת קרור בכל חדר, מפזרי קור, מאווררים, לוח חשמל וכו'

		

		

		30,000



		

		

		

		

		



		5

		מעלית משא 4 תחנות 28 נוסעים, 2,100 ק"ג עם מנוע חשמלי, לוח חשמל, אביזרי פיקוד ובקרה וכו'

		חרות

		2000

		105,000



		

		

		

		

		



		6

		2 מעליות חשמליות ל- 16 נוסעים, 4 תחנות 1,250 ק"ג, מנוע חשמלי, כבלי תילוי, לוח חשמל, אביזרי פיקוד ובקרה וכו'

		ישראליפט

		2000

		185,000



		

		

		

		

		



		7

		מעלית אוטומטית 25 ק"ג

		אשל מעליות

		

		24,000



		

		

		

		

		



		8

		2 שנאי מתח גבוה מקוררים שמן 1,600KVA ומערך מיתוג

		G.E ABB

		2000

		140,000



		

		

		

		

		



		9

		מערך אויר דחוס הכולל 2 מדחסי אויר

		

		2000

		11,500



		

		

		

		

		



		10

		מערכת אוסמוזה הפוכה כולל משאבות, מיכלים, מסננים, בקרים, לוח חשמל, אביזרי פיקוד ובקרה וכו'

		

		2000

		45,000



		

		

		

		

		



		11

		כ- 30 מקררים מסוגים שונים ויחידות קרור

		

		

		120,000



		

		

		

		

		



		12

		לוחות חשמל ראשיים, לוחות משנה, כבלים וכו'

		

		2000

		235,000



		

		

		

		

		_________



		

		ס ה " כ

		

		

		$2,215,500



		

		

		

		

		=========





ב. מרכז לוגיסטי - א.ת. לוד 


		מס'

		תאור הציוד

		תוצרת

		שנת יצור

		ערך כינון $



		

		

		

		

		



		1

		מקרר ביתי דגם EL1540W בנפח 464 ליטר

		אלקטרה

		

		700



		

		

		

		

		



		2

		מקרר 2 דלתות אנכי מנירוסטה ויח' קרור לטמפ' 3oc+ מס' 3117

		קרור בני

		

		4,500



		

		

		

		

		



		3

		מקרר אנכי דלת אחת ויחידת קרור

		IARP

		

		3,500



		

		

		

		

		



		4

		מקרר אנכי 2 דלתות זכוכית ויחידת קרור

		KARIO

		

		4,500



		

		

		

		

		



		5

		מקרר אנכי 2 דלתות מנירוסטה ויח' קרור מס' 3005

		KARIO

		

		4,500



		

		

		

		

		



		6

		4 מקררים אנכיים דלת אחת מנירוסטה ויח' קרור

		IARP

		

		14,000



		

		

		

		

		



		7

		3 מקררים 2 דלתות אנכיים מנירוסטה ויח' קרור מס' 1000133, 134, 135

		קרור בני

		2006

		14,000



		

		

		

		

		



		8

		לוח חשמל 3X400A ולוח 3X160A

		

		

		60,000



		

		

		

		

		



		9

		גנרטור חרום דגם 44-0-M101 בהספק 60KVA מס' 65187/01, מנוע דיזל 4 בוכנות, לוח חשמל, אביזרי פיקוד ובקרה וכו'

		L.S

		1995

		10,000



		

		

		

		

		_______



		

		ס ה " כ

		

		

		$115,700



		

		

		

		

		=======





ג. בית אמפא, תל אביב 


		מס'

		תאור הציוד

		תוצרת

		שנת יצור

		ערך כינון $



		

		

		

		

		



		1

		גנרטור חרום בהספק 800KVA דגם LSA45 עם מנוע דיזל, לוח חשמל, אביזרי פיקוד ובקרה וכו'

		L.S

		2005

		140,000



		

		

		

		

		



		2

		מקרר אנכי דלת אחת ויחידת קרור

		ISA

		

		2,500



		

		

		

		

		



		3

		מקרר נירוסטה אנכי 2 דלתות ויח' קרור

		

		

		4,500



		

		

		

		

		________



		

		ס ה " כ

		

		

		$147,000



		

		

		

		

		========





ד. מרכז זד"ל ראשון לציון   


		מס'

		תאור הציוד

		תוצרת

		שנת יצור

		ערך כינון $



		

		

		

		

		



		1

		מקפיא לראגנטים מנירוסטה 2 דלתות ויחידת קרור

		

		

		2,500



		

		

		

		

		



		2

		מקפיא אנכי ויטרינה דלת אחת ויחידת קרור

		

		

		2,500



		

		

		

		

		



		3

		מקרר ביתי

		

		

		700



		

		

		

		

		



		4

		גנרטור חרום בהספק 400KVA עם מנוע דיזל, לוח חשמל, אביזרי פיקוד ובקרה וכו'

		

		2004

		70,000



		

		

		

		

		



		5

		מערך מיזוג אויר הכולל 2 יחידות מיזוג בהספק כולל 150 טון קרור כולל מדחסים חצי סגורים, מצנני צינורות, משאבות, לוחות חשמל, אביזרי פיקוד ובקרה וכו'

		TRANE

		2004

		310,000



		

		

		

		

		________



		

		ס ה " כ

		

		

		$385,700



		

		

		

		

		========





ה.   מעבדה משנית - רח' מרקוני 10, א.ת. צ'ק פוסט חיפה  


		ערך כינון $

		שנת יצור

		תוצרת

		תאור הציוד

		מס'



		

		

		

		

		



		40,000

		1998

		

		גנרטור חרום בהספק 250KVA עם מנוע דיזל, לוח חשמל, אביזרי פיקוד ובקרה וכו'

		1



		

		

		

		

		



		30,000

		

		REVCO

		מקפיא הקפאה עמוקה לטמפ' 70oc- ויחידת קרור

		2



		

		

		

		

		



		51,000

		

		

		11 מקררים אנכיים מנירוסטה עם 2 דלתות זכוכית ויח' קרור בכ"א

		3



		

		

		

		

		



		11,500

		

		

		2 מקררים אנכיים מנירוסטה עם 3 דלתות זכוכית ויח' קרור בכ"א

		4



		

		

		

		

		



		25,000

		

		

		7 מקררים אנכיים מנירוסטה עם דלת זכוכית ויח' קרור בכ"א

		5



		

		

		

		

		



		2,500

		

		

		2 מקררים אנכיים חצי תעשייתים

		6



		________

		

		

		

		



		$160,000

		

		

		ס ה " כ

		



		========

		

		

		

		





ו . רח' המרד 27 ת"א 

		 50,000 $

		גנרטור חרום בהספק 350KVA עם מנוע דיזל תוצרת CUMMINS משנת יצור 2005   





סה"כ
ציוד מכבי  לבטווח שבר מכני  


3,073,900 $ 










========= 


נספח ח' 

יימסר לרוכשי המכרז בלבד


נספח ט'  


תאור אמצעי ההתגוננות בפני  מעילות /מעשי מרמה 


· מיפוי התהליכים הפיננסיים, הכולל תיאור התהליך, סקר סיכונים, בחינת הבקרות הקיימות והנדרשות, ניתוח פערים והמלצות לשיפורים.

העבודה מבוצעת על ידי KPMG  סומך חייקין,ומתבצעת בהתאם לדרישת:-   

· מנהל אגף כספים ותכנון במכבי.   

·   הביקורת הפנימית במכבי

·   המבקר החיצוני של מכבי משרד רו"ח סומך חייקין 

·   משרד הבריאות – הפיקוח על קופות חולים

בוצע תיעוד תהליכים וסקר סיכונים על:


א.  מערכות ERP  של מכבי שרותי בריאות שהם הנהלת חשבונות גזברות משאבי אנוש ושכר ותקציב


ב.  מערכות ליבה AS400 שהם קופה חברות וגביה רכש תרופות התחייבויות מישר(חוקת מכבי)


הוחלט על עריכת השיפורים הבאים אשר יבוצעו במהלך השנים הבאות:- 

א. בניה מחדש של מערכת הקופה  


ב. העברת מערכת ספקי שרותים מAS400 ל Sap   (במהלך השנה הקרובה).

 ג. שיפור מערך הרשאות הגישה במערכת ה-  SAP, מתוך ראיה של הפרדת תפקידים ומניעת מתן הרשאות לביצוע פעולות רגישות.

בעתיד  יבוצע תיעוד תהליכים וסקר סיכונים על כלל מערכות מכבי.


 










נספח י'



אמצעי בטיחות אש ומיגון במתקני "מכבי שירותי בריאות"


אמצעי בטיחות אש

1.כללי

"מכבי שירותי בריאות" ערוכה להבטחה של שלום עובדיה, לקוחותיה ונכסיה בהיבטי בטיחות אש.


בין היתר מתבצעות הפעולות הבאות:


1.1 מידי שנה נערכים סקרי בטיחות באש במתקני "מכבי שירותי בריאות". 

1.2  "מכבי שירותי בריאות" נמצאת תחת פיקוח של רשויות הכבאות האזוריות ומבצעת הנחיותיהן בביקורים השנתיים. 

1.3  ב"מכבי שירותי בריאות" קיים מערך בטיחות על פי חוק הכולל ממונה בטיחות, נאמני בטיחות וועדת בטיחות.

2.  הדרכות 

במהלך שנת 2010/2011 יערכו הדרכות בטיחות לכל עובדי "מכבי שירותי בריאות" בכל הסניפים. הדרכות אלה יכללו הדרכות בנושא מניעת דליקות, כיבוי דליקות קטנות, מילוט והתנהגות בחירום.


3.  אמצעי כיבוי


 

בכל המתקנים קיימים:


· מטפי כיבוי  

· גלגלונים 25 מטר "3/4 

· זרנוקים "2  

· ארונות חשמל מעל 100 אמפר נמצאים תחת כיבוי אוטומטי בגז . 


· בחדרי מחשבים מרכזיים נמצאות מערכות כיבוי בגז. 

· במבנים חדשים נמצאות מערכות כיבוי אוטומטי במים - מתזים. 

· מבנים בשיפוץ מועברים לכיבוי אוטומטי במתזי מים – ככל שישנה דרישה של רשות הכבאות.  

· מערכות גילוי אש נמצאות בכל מתקן ועוברות ביקורת על פי תקן. 

· מטפי כיבוי עוברים ביקורת שנתית על ידי חברה מוסמכת. 

· מערכות המתזים עוברות ביקורת שנתית על פי תקן.  

· מעקבי ישום סקרי בטיחות במתקנים מבוצעים באמצעות מערכת ה- SAP.

4.   אמצעי מיגון מפני פריצות


        להלן סוגי האמצעים המותקנים במתקנים השונים:-:


4.1  בתי מרקחת 

· מערכת אזעקה לגילוי פריצה תקן 1337 קווי ואלחוטי דו-כיווני מקושרת למוקד עירוני. 

· כספת לסמים (אפיון הכספת - לא פחות ממפרט המשטרה). 

· ספת לכסף. 

·  סורגים מותקנים בכל בתי המרקחת כתוספת על דרישות   המשטרה. 

· דלתות פלדלת או שוות ערך בכניסות אחוריות למחסנים. 

· לחצני מצוקה קבועים וניידים. 

· כל השמשות על פי מפרט המשטרה. 

  4.2 מחסן תרופות מרכזי 


· מערכת אזעקה לגילוי פריצה תקן 1337 קווי ואלחוטי דו-כיווני.  

· קישור לשני מוקדים שונים במקביל. 

· כספות (על פי המפרט לעיל). 

· מערכת מצלמות מקושרת ל"מוקד רואה". 

· דלת כניסה מגובה בדלת סורג, שתיהן על ידי פתיחה חשמלית. 

· בכל החלונות מותקנים חלונות מדגם ממ"ד. 

· לחצני מצוקה.

4.3   סניפים ומרפאות


· מערכות אזעקה לגילוי פריצה. 


·  כספות לכסף. 

·  סורגים / תריסי פח מותקנים על חלק מהפתחים בחלק מהסניפים. 

·  לחצני מצוקה בחלק מהסניפים.
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