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 מנהלה

 כללי .1

באופן ישיר שלא אחת  "( מעונינת להתקשר עם חברת ביטוחמכבי" -מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

, המסוגלת לספק למכבי, כיסוי ביטוחי לבעלי הרכב המוגדרים להלן באמצעות סוכן ביטוח

כמפורט במכרז זה. הכיסוי הביטוחי יכלול ביטוח חובה לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי 

 וביטוח מקיף וצד ג' רכוש ותוספות כמפורט במכרז זה.  1970 -)נוסח חדש( התש"ל 

ן כיסוי ביטוחי ושירותים הדרושים לעובדי מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות הכוללות מת .1.2

"( וכן רותירכב שמכבי ולעובדי קבוצת מכבי "בעלי הרכב" הזכאים להחזר ביטוח )להלן: "

טון אשר אינם  3.5לעובדים ובני משפחותיהם )בני/בנות זוג וילדים(, בעלי רכב  פרטי ומסחרי עד 

 "(. רכב אחר: "מכבי " או מ"קבוצת מכבי"  )להלן"זכאים להחזר ביטוח מ

ועד  1.5.2015תהיה לשנה אחת החל מיום  תקופת ההתקשרות למתן כיסוי ביטוחי ע"י החברה .1.3

תקופות נוספות בנות  4 -. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב30.4.2016ליום 

   .החברה הזוכה ובהסכמת בתיאום( מיטיבים, 2( זהים ; או )1בתנאים )שנה בכל פעם, 

, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז משא ומתן מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל  .1.4

 הצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.ש

כהגדרתם  הנוספים הגופים עלמכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו  .1.5

א מרוכזת ותבוצע , אם ירצו בכך. במקרה כאמור, הגביה מגופים אלה בגין רכבי שירות תהלהלן

 על ידי מכבי עבורם.

 

 הגדרות .2

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

 שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

משפחותיהם, ובני הגופים הנוספים לביטוח כלי רכב לעובדי מכבי ועובדי  רגיל מכרז פומבי -  המכרז""

 כמפורט להלן ובמסמכי המכרז.

 .בריאות שירותי מכבי " - "מכבי"

קרן מכבי )ע"ר(, מכבידנט בע"מ,  מכבי יזמות וניהול בע"מ, – "קבוצת מכבי"  ו/או  "הגופים הנוספים"

  פי שיקול דעתם של הגופים.-הכל עלמכבי אחזקות בע"מ, קבוצת בית בלב בע"מ, 

  של מכבי. בחטיבת תפעול ובתי חוליםכללי  היחידה לביטוח  -/ "היחידה"  "היחידה לביטוח כללי" 

 " ו/או "בעלי רכב אחר". רכב שירותהינם "בעלי  -"בעלי הרכב"  

הזכאי להחזר הוצאות רכב, כולל החזרים   טון של עובד "מכבי 3.5רכב פרטי ומסחרי עד  -רות" י"רכב ש
 בגין ביטוח ורישוי.

להחזר  םזכאי םשאינו/או גימלאי, טון רכב של עובד "מכבי"  3.5רכב פרטי ומסחרי עד  -"רכב אחר"  
 זוגו ו/או ילדיו של העובד.-הוצאות רכב, לרבות רכב שבבעלות בן

 

 למסמכי המכרז.  'ב נספח  בהסכםו   נספח א'במפרט הביטוח   הגדרות נוספות כהגדרתן    
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 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

בי שירותי בריאות", ברח' במשרדי "מכ מסמכיוהמעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את 

בין  ,ה'-בימים א' , מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדלגב' , אצל 14אביב, קומה -תלב 27המרד 

של   סךבתמורה לתשלום  8.2.15 ליום ועד 29.1.15מיום  , החלכל זאת. 10:00-14:00השעות 

  במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.)שלא יוחזר(, ש"ח   2,000

 בירורים ופניות

בשעה  12.2.15עד ליום  מסמכיוניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או  .3.1.1

 , כאמור לעיל.ועדת המכרזים רכזת, ענת מנדלמכבי: גב'  נציגתאל , 12:00

, באמצעות דואר 'וכנספח המצ"ב בנוסח ובמבנה  Wordזאת אך ורק בקובץ 

. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר mandel_an@mac.org.ilאלקטרוני: 

 .03-5143643בטלפון מס':  פנייתוהגעת 

 לא תענינה.לעיל פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.1.2

שלחנה יתכתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.1.3

 , וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.התשובות ממכבי

  דואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.1.4

 .19.2.15 עד ליום

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.2

ה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, את ההצעה יש להגיש במסיר .3.2.1

רכזת  -לידי גב' ענת מנדל ,  117/2015פומבי רגיל מספר עליה ירשם אך ורק "מכרז 

 " .14, תל אביב, קומה 27ועדת המכרזים, ברח' המרד 

. המועד האחרון להגשת 10:00-14:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .3.2.2

הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור,  .12:00בשעה  26.2.15ה'  יוםההצעות הוא 

 לא תתקבלנה!

חתימתה, והיא  , לאחרג'כנספח ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .3.2.3

הוא חלק מהם, וביחד עם כל  תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה

, וכמפורט עפ"י בטופס ההצעה 3סעיף המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט ב

 הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.

 .נרכשו ממכביכפי שמען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז ל .3.2.4

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

 כל הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש.

ם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטר .3.2.5

ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך רכזת המעטפה ע"י 

 ושעת קבלה.

הצעות השל  ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה .3.2.6

תשלח לכל  – דעה על דחיית המועד כאמור תפורסםלתקופה נוספת, ובלבד שההו

 המכרז לפי העניין.רוכשי 

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .3.2.7

mailto:mahat_s@mac.org.il
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דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם 

האמור  שהצעתו תזכה. המציע יברר את כלאם וככל  ,להתקשר עם מכבי בהסכם

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

 עקב כך.

תנאים והכיסויים הנדרשים יהיו כמפורט במפרט והפוליסה התקנית )במקרה של ה .3.2.8

המיטיב מביניהם עם המבוטח( והמציעים אינם רשאים להסתייג מהם.  -סתירה 

הוגשה הצעה שלא בהתאם למפרט, תהא ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה 

הבלעדי, להתעלם מההסתייגויות, ולקבוע כי ההצעה תקרא כאילו היא תואמת את 

 המפרט במלואו או לדחות ו/או לפסול את ההצעה.

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .4

 : עונה על כל התנאים הבאים אשר מציערשאי להגיש הצעות אך ורק  .4.1

 
ים מהמפקח על הביטוח חברת ביטוח שבידה אישור בר תוקף לעסוק בביטוח בענף המתא .4.1.1

 .בישראל במשרד האוצר

 .1976-אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו וביד .4.1.2

אשר בכל אחד מהם  ,ארגונים לפחות 2 -ל ,בביטוח כלי רכב ,שנים לפחות 3ניסיון מוכח של  .4.1.3

ית יכלי רכב של העובדים, כאשר הארגון הינו הגוף המשלם למבטח את פרמ 1,000לפחות 

 . כלי הרכב הנ"להביטוח עבור 

ביטוח מקיף לכלי רכב מכל שנת יצור ללא הגבלת גיל הרכב ל"בעלי רכב  הגיש הצעת .4.1.4

 רות".  יש

לכל  תהיה קבועה ואחידהרות" ו"רכב אחר", יעבור בעלי "רכב ש לביטוח חובהפרמיה ה .4.1.5

   לשנה לכסוי לכל נהג כולל נהג צעיר ו/או חדש. ₪  1,430לא תעלה על ו כלי הרכבדגמי 

תהיה קבועה  רות" כולל נהג צעיר ו/או חדשיעבור בעלי "רכב ש לביטוח מקיףפרמיה ה .4.1.6

לשנה, לרכב שמחירו על פי מחירון ₪  3,900לא תעלה על  ו ואחידה לכל דגמי כלי הרכב

 ₪.  200,000וקף אינו עולה על  יצחק לוי ביום כניסת הביטוח לת

בחברה הנהוג לביטוח מקיף תעריף המ 15% -בעלי "רכב אחר" יזכו להנחה שלא תפחת מ .4.1.7

 . הזוכה

  "קוד זיהוי"., לפי 3'אכנספח תעודת חובה כדוגמת התעודה המצורפת  ,בעל יכולת להמציא .4.1.8

 .עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן .4.1.9

התשלום  ןלפירעו, ובכפוף קבלה המעידה על כך וממכבי, ובידרכש את מסמכי המכרז  .4.1.10

 בפועל.

באחד יעמוד  שלאעמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  .4.2

 הצעתו תפסל. – התנאיםמ

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך,  .4.3

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

יקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר יתוך פרק זמן קצוב ש

 כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     
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 ההצעההתחייבויות המציע בגין הגשת  .5

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

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

ובמקרה זה יהיה  כל אחת, )ששים( יום 60ת של עד ונוספות להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופ

להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. רשאי  כל מציע

 שלח על ידי מכבי בכתב.יבקשה כאמור ת

שלח למכבי על ידי המציע יהודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, ת .5.2

ימי  2זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז, ענת מנדלבכתב, לידי הגב' 

 מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה. עבודה

 על ידי המציע. כהצעה שבוטלההעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו ב .5.3

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

 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .6

 לעיל. 1.4פי האמור בסעיף -לעשא ומתן אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מכבי לנהל מ .6.1

 –ה של הצעת המציע לפי  סכימ מחיר 100%הא במכרז תהזוכה  המציעאמת המידה לבחירת  .6.2

 בטופס ההצעה נספח ג'. 2.2-ו 2.1בסעיפים 

תהא רשאית לדרוש מהמציעות פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול  ועדת מכרזים .6.3

דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציעה והצעתה 

 במסגרת שיקוליה.

מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  .6.4

 ה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.מעלה או כלפי מט

ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  .6.5

שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל, מכל סיבה 

 חודשים מיום תחילתו. 3שהיא, או יבוטל ע"י מכבי בתוך 

 

 המציע הזוכה במכרזהתחייבויות  .7

 5למסמכי המכרז, בתוך  'כנספח בהמצורף ההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם  .7.1

 מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. עבודה ( ימיחמישה)

ההתקשרות ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם 

 .כמופיע בנספח ב' למכרז

 והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.המכרז  מסמכי .7.2

 

 ביטול המכרז .8

לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי מציע  .8.1

ידי מכבי והמציע הזוכה הסכם לחברת ביטוח,  והכל כמפורט -כלשהו, כל עוד לא ייחתם על
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 בהסכם ההתקשרות )נספח ב'(.

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

 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז -אך לא חייבת  -הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית 

 .כאמור

המציעים אשר הגישו רוכשי המכרז/על ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל הודעה  .8.3

 הצעות במכרז.

רוכשי מסמכי מהחליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי  .8.4

 המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

 

 המכרז במסמכי עיון .9

 תוצאות פרסום לאחר, 1993-התשנ"ג ,המכרזים חובת לתקנות)ו( 21 תקנה להוראות בהתאם .9.1

תיאום  לאחרכמפורט בתקנה האמורה, ייעשה  ,המכרז במסמכי במכרז משתתף של עיון, המכרז

 או חלק ממנהלשעה  ₪ 005של  סךמראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום 

 למכבי לכיסוי העלות הכרוכה במתן זכות העיון כאמור.

זכויותיו במסגרת  צויימ בדבר המשתתף לבדיקת ורק אך נועד לעיל כמפורט המכרז במסמכי עיון .9.2

ללא קבלת אישור מראש  ,ןאו מקצת ןכול, הרחב לציבור אלה תוצאות לפרסם אין. המכרז הליך

 ובכתב ממכבי. 

 

 בעלות על מסמכי המכרז .10

נם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין ימסמכי המכרז ה

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

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

 

 מכות שיפוטס .11

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

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



 

 נספח א'

 מפרט
 כל הדרישות הכרחית בשלב ההסכם אלא אם צוין אחרת

 
/או ומקיף  ; ביטוח ביטוח חובהצורך ל " ו"רכב אחר",רכב שירותעבור "  הנדרשים במכרז זה, המפרטתנאי 

 .לביטוח כלי רכב התקניתתוספת לפוליסה  הינם , צד ג'ביטוח 
 למבוטח.  ניהםימבהמטיב  התנאיבמקרה של סתירה בין המפרט לפוליסה התקנית יחול 

חובה וצד ג' בהתאם לתנאים שיוצעו על  ,ביטוח מקיףבאפשר לבעלי "רכב אחר"  לבטח את רכבם תהזוכה  .1
בתוקף. הביטוח לרכב האחר יבוצע לתקופה של שנה  ההתקשרותידה במהלך כל התקופה בה יהא הסכם 

למעט הפרמיה לביטוח מקיף או  ,אחת מיום תחילת הכיסוי בגינו בהתאם לתנאים הנהוגים לרכבי השרות
  .לחברה הזוכהצד ג' שתקבע בין בעל הרכב האחר 

מתחייבת לבטח כל בעל "רכב אחר" שיהיה מעוניין לבטח את רכבו אצלה על פי כללי  החיתום  הזוכה .2
ובלבד שתסתפק בהצהרת המבוטח לגבי נסיון תביעות קודם בחברות ביטוח קודמות ולא  המקובלים אצלה

 תדרוש אישורים מחברות אלה בעת עריכת הביטוח. 

 .בעל הפוליסהעלי "רכב אחר", ישירות מבגין במיה הפרת ייאחראית לגבתהא הזוכה  .3

; ובגופים הנוספים "רכב שירותעובדים הינם בעלי " 1,042 -עובדים, מתוכם כ 7,000 –כ כרקע למכרז, במכבי .4
 בעלי "רכב שירות". 22 -עובדים, מתוכם כ 3,000 -כ

באמצעות היחידה השירות לבעלי רכב שירות ו/או רכב אחר אשר יבוטחו במסגרת תוכנית ביטוח זו, ינתן  .5
 .של מכבי ו/או מי מטעמה כללי לביטוח

רות" בלבד, בהתחשב בתעריפי הביטוח, כפי ימכבי משתתפת בהחזר עלויות הביטוח של בעלי "רכב ש .6
 הזוכה אשר איתה תתקשר מכבי.  סוכמו עם החברהיש

שירות" ו/או בעלי מכבי תצורף כמבוטח נוסף בכל אחת מפוליסות ביטוח מקיף של כל העובדים בעלי "רכב  .7
 "רכב אחר".

 . 2רשימת כלי הרכב נכון  ליום פרסום המכרז, כולל קוד דגם ושנת ייצור,  מופיעה  בנספח  א'  .8
 

 המפרט דרישות להלן 
עלולה להביא לפסילת הינם דרישות הכרחיות שכל הסתייגות מהן  התנאים הנקובים שלהלן וכן תנאי הסף

 .ההצעה

 :השתתפות עצמית .1
 

ההשתתפות העצמית במקרה של תביעה על פי תנאי הפוליסה תהא ללא הצמדה במהלך שנת הביטוח  1.1
 .הזוכהבמוסך הסדר של ₪  650 אונומינלי במוסך כל שהוא  ₪  1,950ותעמוד על סך של  

השתתפות עצמית במקרה של אירוע ביטוחי שנגרם כאשר נהג צעיר נהג ברכב תהא זהה להשתתפות  1.2
 בוגר ו/או ותיק.העצמית של נהג 

במקרה של אובדן ו/או נזק, תנוכה השתתפות עצמית נוספת בגין ירידת ערך מלבד ההשתתפות  1.3
 מערך הרכב ביום קרות מקרה הביטוח.  1.5%לעיל בגובה של  1.1העצמית כמפורט בסעיף קטן 

 

 : אמצעי מיגון נדרשים .2

זוכה לא תהא זכות לדרוש שיפור ל היום בכל רכב. הרכב הקיים יבוטח על פי המיגון הקיים כלי מלאי  2.1
 ו/או שינוי המיגון אלא אם תבחר לעשות זאת על חשבונה תוך מתן זמן סביר לביצוע השיפור / שינוי.

 .להלןיחול המיגון כמפורט  ,שיצטרפו במהלך השנה ,רכב חדשיםכלי על   2.2

אינו לרכב ששוויו הנקוב, לפי מחירון לוי יצחק ו/או לפי מחיר הקניה במקרה של רכב חדש  2.2.1
 מיגון. שלא יידר 40,000עולה על 

אינו לרכב ששוויו הנקוב, לפי מחירון לוי יצחק ו/או לפי מחיר הקניה במקרה של רכב חדש  2.2.2
בשני מוקדים  מערכת המבצעת ניתוק התנעה ופעולת מנועתדרש   ₪, 130,000 -עולה על 

)להלן  )הצתה ודלק( או במוקד אחד באמצעות לוח מקשים או שלט עם מקשים
 ידי יצרן הרכב.-שולל תנועה מקורי שהותקן עלבנוסף ל "אימובילייזר"(
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לרכב ששוויו הנקוב, לפי מחירון לוי יצחק ו/או לפי מחיר הקניה במקרה של רכב חדש מעל   2.2.3
שולל תנועה אימובילייזר מוגן בכספת אלומיניום בנוסף לידרש י ₪, 200,000ועד  ₪ 130,000

 .ידי יצרן הרכב -מקורי שהותקן על

 .חדש / צעירנהג כולל  ," יחול גם על כל נהגרכב שירותהכיסוי לקבוצת " 2.3

לא ניתן לרכוש  .בתוספת פרמיה יר / חדש תהא על פי הצורךעלקבוצת "רכב אחר" הכיסוי לנהג צ 2.4
 מקיף ו/או ביטוח צד ג', ולהיפך.וח חובה ללא ביטוח טבי

 בדלק מסוג בנזין. הרכב המונעים באמצעות גז בנוסף להנעכלי  יסויהפוליסה תורחב לכ 2.5

תתחייב לזמן ת הגרירה שזהותה תאושר ע"י מכבי. חבר גרירה ודרך בחברה ארצית ילשירותכיסוי  2.6
למעט מקרים יוצאי דופן.  תגובה שלא יעלה על שעתיים מרגע קבלת הקריאה, לניידת חילוץ ו/או גרר

הפרטים לאופן הזמנת הגרר ישלחו לעובד במצורף לתעודת הביטוח. הכיסוי יכלול חניית לילה בחניון 
  כולל במקרים של תקלה ללא קשר לאירוע תאונתי. 16:00סגור במקרים של גרירה לאחר השעה 

 . למקרה ₪ 150א יעלה על תינתן האפשרות לרכוש על חשבונו שרות להחלפת גלגל במחיר של למבוטח 2.7

   -רכב חילופי  2.8

רכב חילופי אוטומטי )כולל מזגן( מיום ינתן י -בתיקון רכב במוסך הסדר העולה על יום אחד  2.8.1
 מסירת הרכב למוסך, ועד למועד קבלת הרכב לאחר תיקונו. 

ימים,  23ימים מיום ההודעה על הגניבה לתקופה שלא תעלה על   3בתוך  -במקרה של גניבה  2.8.2
ימים יחזיר המבוטח את הרכב החילופי בתוך יממה  23קרה של מציאת הרכב טרם חלוף במ

 . מיום מציאת הרכב

ימים לשימוש המבוטח במניין  14לתקופה של רכב חילופי ינתן יל אובדן כללי במקרה ש 2.8.3
 הימים שבפסקה זו יבואו גם ימי שישי, שבת וחגים. 

 

  "( שאינם חלק רדיוע ו/או מערכת תקליטורים )להלן: "כיסוי לרדיו ו/או רדיו טייפ ו/או מערכת שמ 2.9
על ידי התקנת מכשיר חלופי ללא שינוי בסוג ₪  1,200כיסוי בסך של   יינתן  –של הרכב  יאינטגרל
 ₪. 350השתתפות עצמית בגין כיסוי זה תהא בגובה   ואיכות. 

 שבר שמשות על בסיס החלפה. ללא השתתפות עצמית. 2.10

 ללא השתתפות עצמית.₪.  19,000הגנה משפטית עד   2.11

 בביטוח המקיף.  ותנכלל -מערכות מיגון ונעילה מרכזית  2.12

כמפורט מטה יכוסו בפרק ₪   7,000אינו עולה על  ןתוספות לרכב אשר הורכבו אצל היבואן שערכ 2.13
 ביטוח הרכב פני הסיכונים המבוטחים ללא תוספת פרמיה.

 .GPSמערכות מולטי מדיה כולל  2.13.1

 גלאי נסיעה לאחור ולפנים. 2.13.2

 מצלמות נסיעה לאחור. 2.13.3

 מסכי וידאו על משענות ראש קדמיות לצפייה במושב אחורי. 2.13.4

הביטוח יהיה בהתאם לדרישות כל דין ועל פי תנאי הפוליסה התקנית לביטוח רכב )רכוש(, ככל  2.14
 שתנאים אלו אינם גורעים מזכויות המבוטח ו/או סותרים את תנאי המכרז, לרבות ההסכם. 

המבוטח לא יחויב בפרמיה בגין השבת סכום הביטוח לקדמותו לאחר נזק, למעט נזק של אובדן כללי  2.15
 דן כללי להלכה ו /או במקרה של גניבה.ו/או אוב

הכיסוי יכלול ביטוח מלא לחלפים חדשים ומקוריים בגין נזקים לרכב לתקופה שלא תעלה על שנתיים  2.16
 מיום עליית הרכב על הכביש.

 -משווי הרכב  50 %-( יחשב כנזק בשיעור של לא פחות מcontractive total loss) אובדן גמור להלכה 2.17
 חק, האחרון שהתפרסם לפני יום קרות האירוע מקרה הביטוח. לפי מחירון לוי יצ

 1961 -הביטוח יכלול כיסוי נוסף להפרש שבין הפיצוי על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א  2.18
  ותקנותיו לבין הנזק הממשי שנגרם לרכב המבוטח.

 לתקופת הביטוח. למקרה ובסה"כ ₪   1,000,000גבולות האחריות לצד שלישי רכוש יהיו בסך של   2.19

 הביטוח יכלול כיסוי לרעידת אדמה, פרעות ומהומות. 2.20

 הביטוח יכלול כיסוי לאחריותה השילוחית של מכבי.  2.21

שתגבה חברת הביטוח בגין אביזרים נלווים לנכים אשר מותקנים בגוף הרכב )כגון הנוספת הפרמיה  2.22
  מערך האביזר. 2%מעלון(, לא תעלה על 
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הביטוח תעשה ללא חיוב או זיכוי בפרמיה ברכבים שערכם אינו עולה על החלפת רכב במהלך תקופת  2.23
200,000 . ₪ 

או שנגרם לרכב אובדן גמור או אובדן  יום ממועד הגניבה, 23ולא אותר במהלך  מבוטח שרכבו נגנב 2.24
"(, יידרש לתשלום פרמיית ביטוח מקיף בגין הרכב החדש שרכש רכב באובדן גמור" :גמור להלכה )להלן

וזאת  ק בגין יתרת תקופת הביטוח שנותרה עד תום תקופת הביטוח של הרכב באובדן גמוראך ור
 בחישוב פרמיה יחסי ליתרת תקופת הביטוח כאמור.

את הסכומים האמורים  קמה זכאותו של מבוטח להשבת דמי הביטוח, כולם או חלקם, תשיב החברה 2.25
" ולקבוצת "רכב אחר". רכב שירות" למכבי, בחישוב יחסי ליתרת תקופת הביטוח )פרורטה( לקבוצת

 סיון תביעות כלשהו.יההחזר לא יושפע מנ

כאשר התביעה מטופלת ומסולקת במסגרת הפוליסה חב' הביטוח מתחייבת לשלם  –מוסכי הסדר  2.26
בניכוי ההשתתפות  למוסך ההסדר את החשבון בו יחויב המבוטח במועד הנדרש ע"י מוסך ההסדר

 העצמית החלה על המבוטח.

ם בזה כי ב"אובדן גמור" ו/או "אובדן גמור להלכה" לרכב שגילו במועד תחילת הביטוח עד שנה מוסכ 2.27
ממועד רישומו, יהא המבוטח זכאי לרכב מדגם חדש של אותו יצרן, הכולל אותן תוספות מיוחדות 

מערך  10%בגין הרחבה זו תוגבל לתוספת בשיעור של  אחריות החברה שנכללו בביטוח לפי פוליסה זו.
השוק של הרכב המבוטח או, התוספת ששולמה בפועל על ידי המבוטח, הנמוך משניהם. הרחבה זו 

 :במקרים הבאים תחול, אך ורק

 אפס עם ו/או מחברת ליסינג כרכב חדש יד פרטית ראשונה הרכב נרכש ישרות מן היבואן 2.27.1
אחריות  .יהא המבוטח זכאי לרכב מדגם חדש של אותו יצרן באמצעות חברת ליסינג "מק

מערך השוק הרכב המבוטח או  10%החברה בגין הרחבה זו תוגבל לתוספת בשיעור של 
 התוספת ששולמה בפועל ע"י המבוטח הנמוך משניהם.

ובתנאי אבד, הרכב  ש שערכו עולה על ערך ,רכב חליפי מדגם חדש, מאותו סוג ודגם נרכש  2.27.2
 חשבונית רכישה. שהוצגה

 

 :נוהל טיפול בתביעות .3
 

 המבטחת תהא אחראית על ביצוע נוהל העבודה המפורט להלן:  החברה

ו"רכב אחר" באמצעות היחידה  במטרה לתת את השרות הטוב ביותר לעובדי מכבי בעלי "רכב שירות" 3.1
 תופעל מידית פוליסת הביטוח שנערכהבעת קרות מקרה ביטוח לביטוח כללי של מכבי ו/או מי מטעמה 

 גם באותם מקרים בהם האשם נופל על צד ג' . וזאת בגין כל נזק תאונתי, ללא קשר לאשם בתאונה

החברה הזוכה מתחייבת להיות קשורה ב "הסדר מוסכים" )בו המבוטח משלם רק השתתפות עצמית  3.2
 בפריסה ארצית. בגין תיקון רכבו והחברה משלמת את יתרת התביעה ישירות למוסך(

החברה תהא קשורה ב"הסדר מוסכים" עם מוסך אחד לפחות בכל גוש ערים של יבואן או מורשה  3.3
 יבואן.

 .רשימת מוסכי הסדר לפי אזורים גאוגרפייםהחברה הזוכה תמציא למכבי 

החברה תהא קשורה ב"הסדר מוסכים"  עם כל יצרן רכב שיש לו יבואן בארץ בפריסה ארצית כאמור  3.4
 לעיל.

בהמחאה למוסך ההסדר ע"י המבוטח תשולם ההשתתפות העצמית  במקרה שצד ג' אשם בתאונה 3.5
באחריות החברה להגיע . ו/או מי  מטעמהיום וזאת בכפוף לאישור מראש של מכבי  90-דחויה  ל

 .בהסדר זה  ם מוסכיה וליידע את להסכמה 

מול המבטחים האחרים תביא לידיעת מכבי את המידע שהתקבל אצלה בקשר עם הטיפול  החברה 3.6
והמאפשרים קבלת החלטה על התשלום בגין הנזק בין באופן חלקי או בין מלא בתביעות כנגד צד ג' 

)כאשר מבוטח מכבי אינו אשם בתאונה(. מכבי והחברה המבטחת יפעלו כמיטב יכולתם מול צד ג' 
בתביעת השיבוב להשגת התוצאות הטובות ביותר עבור מבוטחי מכבי. היה והחברה המבטחת תזכה 

  בחברההתביעות של המבוטח.  סיוןינ לחובתרשם התביעה ימערך הנזק ,לא ת 60%מעל 

 ת הביטוח , שזכתה במכרז זה, והחברה נוטלת  חבראותה  באף הוא   מבוטח  )צד ג'(  בתביעות שהמזיק 3.7
יתקיים את האחריות לתאונה, תשולם תביעת מבוטח מכבי מכוח הפוליסה של המזיק, או  העל עצמ

הליך שיבוב פנימי שלא יגרור חיוב השתתפות עצמית ו/או חיוב הפוליסה של עובד מכבי, ורישום חיוב 
 קנס בחידוש )מאלוס( .
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בתביעות השיבוב כנגד צד ג' מיד עם סילוק התביעה למבוטח ובמידת האפשר גם קודם  תטפל החברה 3.8
 לכך. 

המלמד על מצב התביעות הנמצאות   הבידיכל מידע המצוי  רבעוןהחברה תמסור למכבי אחת ל 3.9
יחליטו ביחד על המשך טיפול   החברהובתהליך שיבוב, תביעות שיבוב שהטיפול בהם לא צלח. מכבי 

מול המזיק או מבטחו לצורך קביעה אלו מקרים יועברו להמשך טיפול / שיבוב באמצעות הליך בוררות 
 נועם ו/או הליך משפטי ע"י החברה. 

 

 :במקרה של תביעה לפוליסהת המנחים העקרונו 3.10

את הנזק ישירות למוסך ההסדר והמבוטח  במידה והרכב תוקן במוסך הסדר תשלם החברה 3.10.1
 ישא בהשתתפות העצמית בלבד.י

 בהעברה בנקאית, למבוטח במידה והרכב תוקן במוסך שאינו מוסך הסדר, תשלם החברה 3.10.2
ימי עבודה מיום בו  30את הסכומים שאינם שנויים במחלוקת תוך לחשבון המבוטח בלבד, 

 המציא המבוטח את כל המסמכים הנדרשים.

 תשלם החברה ואו רכב שנגב ולא נמצא  במקרה של אובדן כללי ו/או אובדן כללי להלכה 3.10.3
את הסכומים שאינם שנויים במחלוקת  לחשבון המבוטח בלבד, בהעברה בנקאית, למבוטח

 . הנדרשים ימי עבודה מיום בו המציא המבוטח את כל המסמכים 10תוך 

המבטחת מתחייבת לשלם כל תשלום אשר יגיע למבוטח באמצעות  למען הסר ספק, החברה 3.10.4
ימי עבודה מיום בו  10-העברה בנקאית והעתק מהעברה יועבר למכבי, וכל זאת לא יאוחר מ 

 המציא המבוטח את כל המסמכים הנדרשים.
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 1נספח א' 

  ביעותתניסיון 

 )יצורף במדיה מגנטית(

 

 

 

 2נספח א' 

 

  26.1.2015 רשימת כלי רכב לביטוח )קוד דגם ושנת ייצור( נכון ליום

 )יצורף במדיה מגנטית(

 

 

 

 

 3נספח א' 

 דוגמת תעודת ביטוח חובה עם קוד זיהוי 

 )יצורף במדיה מגנטית(
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 נספח ב'

 תקשרותההסכם ה
 2015 ,ביום ____  בחודש _________ ,אביב-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 בריאות מכבי שירותי 
 (589902279)מס' מזהה  227/99אגודה עותמנית מס'  
 אביב-לתהיכל הסיטי, , 27מרח' המרד  
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :קרא להלןיאשר ת 

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 בע"מ____________________________  

 ח.פ. ____________________________ 

 מרח' _________________________________ 

 "החברהאו " "הזוכה" :יקרא להלןיאשר  
 ;שנימצד 

 

 

שירותי ביטוח רכב מקיף אספקת ל 117/2015ו שמספר פומבי רגילומכבי פרסמה מכרז   הואיל
(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף "המכרז" :)להלןוחובה  לבעלי רכב שירות ואחר 

 ;הימנולהסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד   'כנספח א
 

 ,מכרזל 'גכנספח (, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" ן:והזוכה הגיש הצעה למכרז )להל והואיל
השירותים בהתאם  לספק את  הסכים , ובכך ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 ובכל נספחיו; בהסכם זהלתנאים המפורטים 
 

 ;וועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרז והואיל
 

 
 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך הוצהר,

 
 

 כללי .1

על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי  ,המבוא להסכם זה .1.1
 נפרד מההסכם וייקראו ביחד עמו.

אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על  .1.2
 תוכנם.

דם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש יבהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצ .1.3
 :אחר

 סכם זה, על נספחיו.ה - "ההסכם" .1.3.1

 .מכרזל ג'נספח  -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה" .1.3.2
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, הכל אחר ולבעלי רכב רכב שירותכיסוי ביטוחי לבעלי  – "השירות/השירותים" .1.3.3
 במכרז ולפי המפורט במפרט ובהסכם זה על נספחיו.כמוגדר 

עור ההנחה בו תזוכה מכבי במקור בכל פוליסה בגין יש -"הנחת העדר סוכנות"  .1.3.4
 העדר "סוכנות" ביטוח. 

 שרותי דרך וגרירה, רדיו חליפי, שמשות, רכב חליפי. - "ריידרים" .1.3.5

סכום קבוע, זהה ואחיד,  -" ו"רכב אחר" רכב שירות"פרמיה לביטוח חובה ל" .1.3.6
התעריף יכלול את הפרמיה לביטוח חובה וכן  .לכל קוד דגם ושנת יצור של רכב

 כל תוספת, לרבות עמלה, רווח, תשלום, היטל או מס החלים בביטוח חובה.

קבועה ואחידה לרכב פרטי  פרמיה –" רכב שירות"פרמיה לביטוח מקיף ל" .1.3.7
 ₪  200,000טון שערכו ביום עריכת הביטוח אינו עולה על  3.5ומסחרי עד 

לביטוח מקיף לכל קוד דגם ושנות יצור של רכב, הכוללת את כל התוספת, 
הרחבות כיסוי, ריידרים לרבות עמלה, רווח, תשלום, הוצאות מימון היטל מכל 

במידה ויחולו  ,סוג ו/או מס החלים ו/או דמים )דמי רישום, פוליסה וכו'(
 בביטוח המקיף. 

פרמיה   -ג' בלבד ל"רכב אחר" "פרמיה לביטוח חובה, מקיף וצד ג' ו/או צד  .1.3.8
, פרמיה "רכב שירותתהא זהה לפרמיית ביטוח חובה של " לביטוח חובה

תהא דיפרנציאלית  על פי תעריף  לביטוח מקיף וצד ג' לביטוח צד ג' בלבד
הכוללת את כל התוספת, הרחבות  15%החברה בניכוי הנחה שלא תפחת מ 

וצאות מימון היטל או מס החלים כיסוי, ריידרים לרבות עמלה, רווח, תשלום ה
 בביטוח המקיף וצד ג'. 

ספרות במבנה  12 עדכמספר רציף מוגדר  - בלבד דיוור לצרכי – "קוד זיהוי" .1.3.9
 :משמאל לימין כדלהלן

 . 3-'אשתי ספרות ראשונות יוקצו לקוד אזור כמצוין בנספח 
 .3-'אארבע הספרות הבאות יוקצו לקוד תת אזור. כמצוין בנספח 

 
המכיל את רשימת המבוטחים )כמפורט  קובץ מחשב –"הרשימה המאושרת"  .1.3.10

 ( ואשר אושרו ע"י מכבי לתשלום. 4וב' 3' ב, 2' ב, 1' בבנספחים 

כבי באמצעות זיכוי שיתחלק בין פרמיה המוחזרת למ -"חלוקת רווחים"  .1.3.11
 .הפוליסות ל"רכבי שרות" בשנה העוקבת

 

 אנשי קשר .2

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור   _________________ מכבי ממנה בזה את .2.1
 לביצוע הסכם זה.

 להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה._________ ___הזוכה ממנה בזה את  .2.2

יהיה זמין לכל פניה מצד  נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות .2.3
 י מכבי.יד-לידרש לכך עימכבי )והמנהל(, אם מכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי 

 

 הזוכה לעניין מתן השירותוהצהרות התחייבויות  .3

 . המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם .3.1
 

 גב' / של מר חתימה/ ציבורית וכי  כי הנה חברה פרטית שבה ומצהירה, החברה .3.2
לכל  מחייבת ומזכה את החברה על הסכם זה בצירוף חותמת החברה______________ 

 דבר ועניין ולעמידה בכל הוראות הסכם זה. 
 

חוזרת ומצהירה כי ביכולתה ובאפשרותה לבצע ההתחייבויות עפ"י הסכם זה, כי היא  החברה .3.3
בעלת מלוא הכישורים, הידע, האמצעים הטכניים והאחרים, הניסיון, וצוות העובדים לביצוע 

, ברמה המקצועית הנאותה והנדרשת ע"י מכבי, וכי היא פועלת מלוא ההתחייבויות עפ"י הסכם זה
עפ"י הוראות כל רשות ובכפוף לכל דין, ובידיה כל האישורים הנדרשים עפ"י דין, ע"י כל רשות 
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וע"י כל גוף לביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה וכי היא עומדת בכל התנאים המוקדמים 
 הנקובים בו. 

 
היא מוסמכת ומורשה לפעול עפ"י כל דין כחברת ביטוח בענף ביטוחי חוזרת ומצהירה כי  החברה .3.4

 רכב, וכי היא מורשה לפעול כאמור במשך כל תוקפו של הסכם זה.
 

מתחייבת להודיע למכבי לאלתר, על כל שינוי ו/או הפסקת הרשאתה לפעול עפ"י כל דין  החברה .3.5
כאמור, מוסכם על הצדדים כי  כחברת ביטוח, ו/או אי עמידה בתנאים המוקדמים ועם מתן הודעה

מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי  סיום מיידי, ולספק לא תקום כל זכות בגין סיום 
 ההסכם באופן זה.

 
" ו/או "בעלי רכב אחר", רכב שירותלבין המבוטחים "בעלי  במקרים של חילוקי דעות בין החברה .3.6

נציגי החברה.  2 -נציגי מכבי ו 2 -לגבי תשלום נזקים, תוקם ועדה לבירור תלונות המורכבת מ
 .עפ"י החלטת נציגי מכביבמקרה של חילוקי דעות בועדה עצמה, יוכרע העניין 

 

 יום, על פי שיקול דעתה 30למכבי הזכות לבטל את כל ביטוחי הרכב של עובדיה בהתראה של  .3.7
הבלעדי במהלך שנת הביטוח במקרה של חוסר שביעות רצון של מי מעובדיה מהשרות של החברה. 

ביטול הביטוח המקיף והחובה יעשה פרורטה ללא קשר אם הייתה תביעה לפוליסה או לא, 
יום ממועד  30תשיב למכבי את יתרת הכספים בגין ביטול הביטוחים של עובדיה תוך  והחברה

 הביטול. 

ייבת, לספק כח אדם מתאים מבחינת ההכשרה והכמות למתן הכיסוי  הביטוחי מתח החברה .3.8
 ., על כל השירותים הנדרשים לשם כך, ברמה הנדרשתבהסכם על נספחיוכמפורט 

מתחייבת כי לא תדרוש ולא תגבה כל תשלום מכל מין וסוג שהוא מעבר לפרמיה לתשלום  החברה .3.9
כל תשלום בגין מכלול השירותים שיינתנו על ידה על שהוצעה על ידה בגין הכיסוי הביטוחי, לרבות 

 זה. הסכםפי ההתקשרות  נשוא 

ביטוח ב צורי" מכל שנת ירכב שירותתהא חייבת לבטח את כל רכבי העובדים בעלי "החברה  .3.10
לגבי עובדים שאינם בעלי "רכב שירות" תציע החברה  לפחות  חובה, מקיף וצד ג' ללא כל סייג. 

מקיף וצד ג' או חובה וצד ג' בלבד, באותם כיסויים והרחבות שיקבעו עבור בעלי  ,חובה ביטוח
"רכב  שרות" על בסיס חיתום אישי. הצעות אלה עבור "רכב אחר" הן למידע בלבד ולא יובאו 

  בחשבון באמות המידה לבחירת הזוכה.

ה שנוסחו על ידיזה על נספחיו, יראו כפוליסות הסכם החברה, בהתאם לתנאי  שתערוך הפוליסות .3.11
 לכל דבר ועניין .

 

החברה מתחייבת כי בכל תקופת ההתקשרות תמלא אחר כל הוראות הסכם זה על נספחיו לרבות  .3.12
 המפרט במלואן. 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית למכבי עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין. .3.13
 

 

 התנהלות הזוכה מול היחידה .4

ליחידה בתדירות שלא תפחת  "מבנה איגוד"בקובץ בביטוח המקיף פוליסות את החברה תשגר  .4.1
 מפעם ביום ו/או על פי דרישת היחידה.

של דף הרשימה  ליחידה בתדירות שלא תפחת מפעם ביום   PDFבנוסף תשגר החברה את קובץ ה  .4.2
 ו/או על פי דרישת היחידה. 

ח  מקיף וחובה עבור מצטרפים חדשים החברה תאפשר ליחידה במהלך השנה להפיק פוליסות ביטו .4.3
ואו  בגין החלפת רכב .  פרמיית  החובה תשולם באמצעות כרטיסי אשראי של המבוטח  בהתאם 

 לצורך. 

₪  200,000החברה תאפשר ליחידה להפיק את הפוליסות לעיל בהתאם להסכם לכל רכב עד  .4.4
ולקטיב ובכפוף לשאר לתקופה קצרה משנה במידה ויידרש בהתאם למועד סיום הביטוח של הק

 תנאי ההסכם.
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 מטעם מכבי רשימת הזכאים לביטוח רכב  .5
 

"( כמפורט בנספח רכב שירות( יועבר לחברה קובץ אלקטרוני )להלן "קובץ 01.05.15טרם מועד החידוש )
רכב " ישמש כטופס הצעה לביטוח "רכב שירות. יודגש ש"קובץ , כשהוא מעודכן ליום הגשתוצ"במה   4ב'

את טופס  לכל עניין ודבר. במהלך שנת הביטוח, עובדים אשר יצטרפו להסדר הביטוח,  ימלאו" שירות
. תנאי מוקדם לתקפות טופס ההצעה וקבלת רכב העובד לביטוח הינו 5ב'הצעה בנוסח המפורט בנספח 

", יצורף אישור המפרט את רכב שירותלטופס הצעה לביטוח כלי רכב של " אישור מכבי ע"ג הטופס.
תהא רשאית לערוך בדיקת מיגון לרכב  מערכת המיגון הקיימת ברכב. בהעדר אישור מיגון כאמור החברה

   .ובלבד שהדבר יבוצע על חשבונה
 
מתחייבת בזאת לבטח בביטוח רכב מקיף וצד ג' וכן ביטוח חובה, את כלי הרכב של בעלי רכב  החברה .6

 "ופתו של הסכם זה באמצעות "טופס ההצעה(, אשר יפנו לחברה במהלך כל תקלעילהשרות )כהגדרתם 
בביטוח תקף לכל תקופת הביטוח, בתעריפים ובתנאים   5 'ב ", נספחרכב שירות" –לביטוח רכב מקיף 

או בתנאים ובתעריפים שסוכמו בין הצדדים בכתב ולאחר  כמפורט בהסכם, במפרט ובהצעת החברה
 להלן: "ביטוחי הרכב"(. ניהול מו"מ ביניהם, לפי המיטיב יותר עם בעלי הרכב )

 
בעלי  "מתחייבת בזאת לבטח בביטוח רכב מקיף ו/או צד ג' וכן ביטוח חובה, את כלי הרכב של  החברה

(, אשר יפנו לחברה במהלך כל תקופתו של הסכם זה באמצעות "טופס ההצעה לעילאחר" )כהגדרתם  רכב 
תקף לשנה מיום הוצאת הפוליסה,  , בביטוח6ב'רכב מקיף/צד ג' רכב אחר", מצורף כנספח  לביטוח

 בהצעתה.  שנקבעו על ידה ובתנאים בתעריפים
 

 מצהירה ומתחייבת, בין היתר, ומבלי לגרוע מכל התחייבות נוספות, בהתחייבויות הבאות:  החברה .7

ביטוחי הרכב על כל הקשור והכרוך בהם, הינם עפ"י כל דין, ואינם נופלים מתנאי הפוליסה  .7.1
 )רכוש(.התקנית לביטוח רכב 

ו/או דואר אלקטרוני, לכל בעלי הרכב שיפנו אליה בכל  ההפקסימילילהודיע בכתב באמצעות  .7.2
באופן  אמצעי, מהו תעריף דמי הביטוח עפ"י הסכם זה, לכלי הרכב בגינו פנו, וכן תמסור החברה

ישיר או באמצעות היחידה לביטוח במכבי או באמצעות כל גורם מוסמך שמכבי תבחר כל מידע 
 נדרש אחר אותו יבקש בעל הרכב בנוגע לביטוחי רכבו.

לבטח בביטוחי הרכב, עפ"י האמור בהסכם זה ובנספחיו, כל בעל רכב אשר טופס ההצעה השלם  .7.3
 והמלא שמילא, ואשר אושר ע"י מכבי, יועבר אל  החברה.

צעה אשר מחליף את טופס הה  6ב'/ נספח  5ב'החברה מתחייבת לפעול על פי טופס ההצעה נספח  .7.4
 הסטנדרטי של החברה.

והכל בתנאים , ביטוחי הרכב יכללו את התנאים והכיסויים הביטוחים כאמור בהסכם זה במפרט .7.5
או כפי שסוכמו בין הצדדים בכתב לאחר ניהול מו"מ  ה על נספחיה,ובתעריפים כאמור בהצע

 ביניהם, עפ"י המיטיב יותר עם בעל הרכב.
דן ו/או נזק המכוסים ע"י ביטוחי הרכב, תהא  השתתפות עצמית של בעל הרכב, במקרה אב .7.6

אמצעי המיגון הנדרשים, כתנאי למתן ביטוחי הרכב לכל בעל רכב, הינם כאמור  כאמור במפרט.
 במפרט.

דמי הביטוח בגין ביטוחי הרכב, ייגבו בהתאם התעריפים הנגזרים מהצעת  החברה, או בהתאם  .7.7
 .יהםלהסכמה אליה הגיעו הצדדים לאחר ניהול מו"מ בינ

ובכל אמצעי שיתבקש לגבי פרטי  ששיידרתעביר למכבי, עפ"י דרישתה ובכל עת , כל מידע  החברה .7.8
 המבוטחים, פרטי הרכב המבוטח )כגון: קוד, דגם, שנת יצור, מס' רישוי, פרמיה לתשלום וכיו"ב(.

          טבי יליתן את השרות המ מכבימתחייבת להמציא למכבי את כל הנדרש על מנת לאפשר ל החברה .7.9
 לעובדיה, בתנאים ובהיקף שאינו נופל מזה המוענק ע"י החברה לסוכנות לביטוח.

  לביטוח של מכבי,  גם ההיחידבאמצעות מתחייבת לטפל בפניות ובתביעות המבוטחים,  הזוכה .7.10
באמצעות פקס ו/או טלפון ו/או דואר ו/או דואר אלקטרוני מבלי לחייב את המבוטחים להגיע 

 למשרדיה. 
תמסור למכבי את שמות עובדי המבטח שישמשו אנשי קשר לטיפול השוטף בקשר שבין  רהחבה .7.11

 המבטח למכבי.

 במקרה של סתירה בין האמור בהסכם זה לבין האמור במפרט, יגבר האמור במפרט. .7.12
 
 

 "רכב שירותהפקה והפצת הפוליסות לקבוצת "בעלי  .8

 
 לביטוח" עם פרטי המבוטחים. רכב שירותזוכה "קובץ  חברה ה יום טרם מועד החידוש תמציא מכבי ל 21 -כ 

  החברה מתחייבת להפיק את הביטוחים על פי גיליון זה, לגיליון לא יצורף מידע על סוג המיגון הקיים ברכב.
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את תעודות ביטוח החובה כאשר הן משולמות על ידה, וכאשר על  תמציא החברה יום לפני מועד החידוש 15
", רכב שירותזה, על פי המידע שהעבירה מכבי בקובץ עובדים " לעילזיהוי", כמוגדר  כל תעודה מודפס "קוד

 . 4ב'נספח 
 

 למען הסר ספק מובהר כדלקמן:
כל ביטוחי החובה שנדרשו למועד חידוש זה יודפסו וימוינו על פי "קוד זיהוי" וישולמו ע"י החברה. לנוכח  8.1

 לפי סדר מספרים עוקב.חשיבות חלוקת התעודות בדרך יעילה המיון יהיה 

ממוין על פי סדר תעודות החובה  1'בילוו בגיליון אלקטרוני )לפי דוגמא המצורפת כנספח התעודות  8.2
 (.עפ"י קוד זיהוי שמוינו

לוודא כי כמות התעודות ועלות הפרמיה כמפורט בדוח ובקובץ הנ"ל תהא תואמת  החברהבאחריות  8.3
 .למלאי התעודות

 ימי 5 מ יאוחר לא PDF  קבצי כוללבמבנה איגוד המקיף  הביטוח ליסתמתחייבת לשלוח את פוהחברה  8.4
   .הביטוח תחילת מיום עבודה

עבור מצטרפים חדשים  או כל תקופת זמן אחרת שתקבע ע"י מכבי לרבעון הנ"ל יערך אחת התהליך   8.5
 .במהלך שנת הביטוח ו/או בגין ביטולים

 

 התמורה ותנאי תשלום .9

ויחול גם על מבוטחים שיצטרפו  30.4.2016בתוקף בכל תקופת הביטוח ועד עור הפרמיה בהצעה יהיה יש .9.1
)להלן: מצטרפים חדשים(. החיוב בגין רכבים שיצטרפו במהלך תקופת הביטוח  01.05.2015גם לאחר 

 . 30.4.2016רטה( עד ליום -יבוצע באופן יחסי לתקופת הביטוח שתהא בתוקף )פרו

מיה נוספת בגין רכבי שרות עקב תוספות לפוליסות הנובעות במהלך שנת ההסכם/הביטוח לא תגבה פר .9.2
למעט עריכת פוליסות חדשות  ₪ 200,000מהחלפות רכב ובלבד שההחלפה הינה לרכבים שערכם עד 

לתקופת ההסכם בגין רכב שנגנב ו/או הושבת ו/או בגין הצטרפות של מבוטח שלא בוטח ביום תחילת 
 .1.5.2015הביטוח 

. " , ישולמו ע"י מכבירכב שירותטוח חובה, מקיף וצד ג', למבוטחים שהינם "בעלי דמי הביטוח בגין בי .9.3
 ע"י ישולמו ישירות למבוטחים "בעלי רכב אחר"דמי הביטוח בגין ביטוח חובה, מקיף וצד ג', 

או כפי שסוכם בין הצדדים, לאחר  - המבוטחים עצמם, והכל עפ"י התעריפים הנגזרים מהצעת החברה
 ביניהם.  ןמשא ומתניהול 

 
חברת הביטוח.  חברתל מכבי  " תשולם ישירות ע"ירכב שירותהפרמיה לתשלום ביטוח החובה ל"בעלי  .9.4

  הביטוח תעביר למכבי את תעודות החובה כשהן חתומות בחותמת הבנק.

תעביר מכבי לחברה המחאה  לפקודת חברת הביטוח    ית ביטוח החובה ע"י החברהיכתנאי לתשלום פרמ
ימי עבודה לפני החתמת תעודות החובה.  3 עבור כלל המבוטחים   פרמיית ביטוח החובהעל סך  הזוכה 

מועד פירעון ההמחאה יהיה ליום תחילת הביטוח   לפני כניסת הפוליסה לתוקף יום 18דהיינו 
(1.5.2015 )  

חודשיים    תשלומים נומינליים 6 -", תשולם ב רכב שירותהפרמיה לתשלום לביטוח מקיף ל"בעלי  .9.5
  שווים ורצופים ללא חיוב דמי אשראי וללא חיוב ריבית ממועד ההגשה.

המאושרת  הרשימה  מהמועד שבו הגיעהיום מתום חודש הביטוח הראשון או   35תשלום ראשון בתוך 
 ובכפוף לאישור הרשימות ע"י מכבי. (מבניהם) המאוחר  למכבי

 
והקבצים  למכבי את הדוחות כתנאי מוקדם להעברת דמי הביטוח לחברה, תעביר החברה .9.5.1

 , למכרז.2'ב, 1'בהמפורטים בנספחים 

 .1.5.15ולא לפני  15.5.15הקובץ יגיעו למכבי, עד ליום והרשימה  .9.5.2

בהתאמה. מכבי הקובץ יגיעו למכבי לאחר מועד ההגשה, ידחה מועד התשלום והיה והרשימה  .9.5.3
  ם.ימי עבודה מיום קבלת 15בתוך  והקובץתשאף לסיים אישור הרשימות 

יהוו אסמכתא לתשלום  הם ולאחר בדיקתם ואישורם ,מכבי תבדוק את הדוחות והקבצים .9.5.4
 )להלן: "הרשימה המאושרת"(. 

ותועבר לעיל תערך אחת  לרבעון   8.5ביטולים כאמור בסעיף  /אווהתחשבנות בגין פוליסות חדשות  .9.6
יום  30התשלום, ככל שיגיע כזה, יבוצע ע"י מכבי תוך  .3כמפורט בנספח ב'   אלקטרוניגיליון  באמצעות

יום מיום  30מתום חודש אישור החשבון ע"י מכבי והזיכוי למכבי, ככל שיגיע כזה, יבוצע אף הוא בתוך 
 לה לזיכוי . בו נוצרה העי
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 כדין, באם וככל שיחול.  כם זה ו/או בנספחיו, כוללים מע"מדמי הביטוח הנקובים בהס .9.7

 במפרט. מכבי תהאבהסכם ו/או דמי הביטוח בגין הביטוח המקיף וצד ג' יועברו ע"י מכבי כאמור  .9.8
שיגיע ו/או   רשאית לקזז סכומים שיתגלו בעקבות טעויות ו/או ליקויים בדוחות, מכל סכום המגיע

 ברה בכל עת ממכבי ו/או מן המבוטחים. חל

 מכבי לא תהא חייבת לשלם ו/או לשאת בכל חיוב ו/או תשלום שיחול על מי מהמבוטחים .9.9
אמור להתאם בששמו אינו נכלל ברשימה, ו/או מבוטח אשר מכבי לא אישרה את "טופס ההצעה" 

 בהסכם זה.

 החברה פיים ויכללו כל הוצאה אחרת שלהתשלומים לחברה בגין ביטוחי הרכב הינם כוללים וסו .9.10
השרות, כאמור  מתן הקשורה והכרוכה בביצועו של הסכם זה, ו/או בביצועם של ביטוחי הרכב ו/או

ו/או מהמבוטחים, מעבר  ממכבי  לא תהא זכאית לכל תשלום ו/או עמלה נוספים, בהסכם זה. החברה
ו/או מי מטעמה, בביצועו  חברההנתן ע"י יישרות ש לתשלומים עפ"י הסכם זה ונספחיו, לרבות בגין כל

 של ההסכם. 

                 בעלי ה"רכב אחר" ישלמו את פרמיות הביטוח ישרות למבטח עפ"י תנאי ההצעה שיקבלו  .9.11
 מהמבטח.

 מתעריף הנהוג בחברה לביטוח מקיף.  15% -בעלי "רכב אחר" יזכו להנחה שלא תפחת מ .9.12

רכבם  בטחל לבין בעלי "רכב אחר" שיבחרו וח בין החברהמכבי אינה ולא תהיה צד לעסקת הביט .9.13
של העובד בנוגע לעסקת  פוטרת את מכבי מאחריות בגין כל מעשה /או מחדל בחברה הזוכה.  החברה

עם קבלת  מיידבו מכבי,  שתחויב הביטוח ומתחייבת לשפותה על כל נזק ו/או תשלום שיגרם או
בעלי הרכב המבוטחים או מי מהם  דרישתה הראשונה, עקב דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא מצד

 לגבי עסקת הביטוח. 

מתחייבת לשלם את כל תשלומי התביעות בביטוח מקיף, שהמבוטח יהא זכאי להם, באמצעות  החברה .9.14
 העברה בנקאית ישירות לחשבון המבוטח. 

 רווחים חלוקת .10

בתום שנת הביטוח  תיערך התחשבנות לעניין חלוקת הרווחים בתיק ביטוח רכבי השרות על  מוסכם בזאת כי
 פי הנוסחה שלהלן:

 
  :הגדרות

 סה"כ פרמיה ששולמה בגין ביטוח מקיף בלבד. – פרמיה

 מספקי חוץ."ריידרים" הוצאות בגין רכישות  – הוצאות חברה

וללא תביעות תלויות( ולצד ג' בניכוי תקבולים    IBNRסה"כ תשלומי תביעות למבוטח )ללא - תביעות
  שהתקבלו מצד ג' בתביעות שיבוב או בכל הסכם אחר ובתוספת הוצאות שמאות.

 
 פרמיה לביטוח מקיף פחות הוצאות חברה פחות תביעות.הסך מ 80% –חישוב הרווח

 צד(. לכל 50%) היתרה מהנ"ל תחשב כרווח וזה יחולק בחלקים שווים  בין מכבי והחברה 
 

חלקה של מכבי ברווח ישמש להקטנת הפרמיה בשנת הביטוח שלאחר מכן לכל פוליסה שהתחדשה וזאת 
לא תתנה את חלוקת הרווח בחידוש פוליסות הביטוח, כולן או  אופן יחסי למספר הפוליסות הכולל. החברה

ובמידה והביטוח לא יחודש בחברה תהא מכבי זכאית לקבל את הרווח כולו כפרמיה מוחזרת  חלקן,
 בהמחאה אחת. 

חודשים  12הרווח הנ"ל ישולם למכבי  לא יאוחר מ  חודש מתום תקופת הביטוח. 11חישוב הרווח יערך 
  .המבוטחו ו/אמכבי לא יחול על  - ככל שיהיה כזה - הפסד –למען הסר ספק  מתום תקופת הביטוח.

 
הצדדים מצהירים ומסכימים, כי הביטוחים לבעלי "רכב אחר" ייעשו במישרין ע"י המבוטחים, וכי מכבי  .11

לבין בעלי ה"רכב האחר" שיבחרו  איננה ולא תהיה, בכל דרך ואופן שהם, צד לעסקת הביטוח שבין החברה
 בביטוחי הרכב אצל החברה. 

 
 אחריות בנזיקין, שיפוי ופוליסות/ חוזה הביטוח  .12

" ו/או "בעלי רכב אחר" )כהגדרתם רכב שירותתעביר לכל מבוטח מן המבוטחים מבעלי " החברה .12.1
(, עותק מלא של פוליסת הביטוח המקיף של כלי רכבו, וזאת בתוך פרק זמן סביר ולא יאוחר לעיל

 מבוטח לספק.יום ממועד מסירת טופס ההצעה של אותו  30 -מ
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מתחייבת לשפות את מכבי ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה, על כל נזק ו/או  החברה   .12.2
הוצאה שייגרם להם ו/או שיחויבו בהם, עקב דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא,  ו/או  תשלום

וזאת מיד עם  ו/או הבאים מטעמם, בנוגע לעסקת הביטוח שבינם לבין החברה  מצד המבוטחים
 דרישתה הראשונה. 

מובהר בזאת כי בכל מקרה הסכם זה יהא כפוף לאמור בחוק והתקנות חוק חוזה ביטוח וכן בחוק  .12.3
 ובתקנות הפיקוח על שרותים פיננסיים וכל הוראת דין אחרת לרבות חוזרי המפקח על הביטוח. 

בוע כל סעד ו/או כל האמור לעיל אינו גורע מזכותה של מכבי על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לת .12.4
תרופה אחרים ו/או לנקוט בכל הליך משפטי כנגד החברה, במקרה של הפרת התחיבויותיה על  כל 
 הסכם זה .   פי

לבדה אחראית לכל נזק ו/או אובדן שייגרמו לגופו ו/או לרכושו ו/או לעסקו של כל אדם  החברה .12.5
ד שלישי כלשהו, תוך כדי ו/או גוף, לרבות, למכבי ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצ ו/או

ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל הפועלים  מתן השירותים על ידי החברה בקשר עם עקב ו/או
 מטעמה.  בשמה ו/או

מתחייבת לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או  החברה .12.6
יעה שתוגש נגד מכבי, כתוצאה מאירוע, למכבי, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תב שייגרמו 

על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, והכל מבלי לגרוע מזכויות מכבי על פי  ,שהינו באחריות חברה
 הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה ו/או סעד אחרים.  

שא בשום מקרה באחריות שילוחית למעשיהם ו/או ימותנה ומוסכם בזאת, כי מכבי לא ת .12.7
ו/או כל מי שיפעל מטעמם, כפי שיהיה מעת  ו/או עובדיה מחדליהם של  החברה ו/או  עוולותיהם

 לעת. 

אינה רשאית להסב חובותיה ו/או זכויותיה עפ"י הסכם זה, כולם ו/או מקצתם, לכל  גורם  החברה .12.8
 ו/או גוף אחר כלשהו. 

ת היחידה לביטוח באמצעו את כל מגעיה למתן שרות שוטף עבור רכבי השרות תנהל החברה .12.9
במכבי, מנהלת היחידה לביטוח ו/או כל מי אשר הוסמך לכך על ידי מנהל היחידה לביטוח במכבי 

 "נציג מכבי"(.  )להלן:

מתחייבת לקיים קשר שוטף ויעיל עם נציג מכבי ולשתף עמו פעולה בכל הנוגע להסכם  החברה .12.10
 ולביצועו. 

כל מידע  את ביצועו ולקבל מן החברה נציג מכבי יהא רשאי בכל עת במהלך ההסכם לבדוק .12.11
 שיידרש ע"י נציג מכבי לצורך ההסכם וביצועו.   והסבר כפי

 

מתחייבת לקבל את חוות דעתו, הנחיותיו והערותיו של נציג מכבי ולפעול בהתאם להם  החברה .12.12
 התחייבויותיו עפ"י ההסכם.  בביצוע 

 

 רישיונות והיתרים .13

היתרים ו/או ה דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/אומתחייב למלא אחר הוראות כל הזוכה 
פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו -הרשיונות הדרושים על

 .תקשרותבעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, במשך כל תקופת הה

 יסודית.הפרת סעיף זה תהווה הפרה 

 

 מועסקי הזוכה .14

הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך  .14.1
יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על יולא  ,כעובדיו או שלוחיו

 יחסיו עימם.ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מ

הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם  .14.2
 החלים עליו.

הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או בקשר  .14.3
ירות או בכל יגרם להם בעת מתן השילמתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש ש

 פעילות הקשורה למתן השירות. 
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 תחייב לפצות ו/או לשפות את מכבימבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מ .14.4
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או -יקבע עלייגרמו לה, אם יבגין כל נזק ו/או הוצאה ש

 העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

 
 כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. סעיף זה, על

 

 ההסכם וסיוםההתקשרות  תקופת .15

לגבי רכישת כיסוי ביטוחי תהא לתקופה של שנה אחת שתחילתה ביום  ההתקשרות עם החברה 15.1
 (. "תקופת ההסכם"ו/או "תקופת ההתקשרות"  –)להלן  1.5.2015

  1.5.2015תחול תקופת הביטוח לאחר לגבי כלי הרכב של המצטרפים החדשים  בזאת כימובהר 
 .  30.4.2016 תסתיים ביוםאולם בכל מקרה ו

 
את תקופת ההסכם ארבע  שלעיל, למכבי תהא נתונה הזכות להאריך 15.1על אף האמור בסעיף  15.2

כל תקופה, תום  יום לפני 45פעם למשך שנה נוספת, וזאת בהודעה מוקדמת של  פעמים, בכל
 ; בתנאים זהים ההסכם לתקופה של שנה נוספת כל פעם כאמור, והוא יחול  ובמקרה כזה יוארך

 להסרת ספק מובהר כי הוראות הסכם זה יחולו גם . בהסכמת הזוכה או מיטיבים עם מכבי
 "(. תקופות האופציה" –)להלן  בהתאמה בתקופות ההתקשרות המוארכות, אם תהיינה, 

 
 או כולו, זה הסכם להביא, עת בכל, רשאית תהא מכבילעיל,  15.2-ו 15.1אף האמור בסעיפים  על 15.3

 ובלבד, שהיא סיבה ומכל הבלעדי דעתה שיקולפי -על, לסיומו, מסויימים לשירותים ביחס
 .מראש חודשים 6 לפחות בכתב לזוכה כך על שהודיעה

ששולמו בחישוב יחסי ליתרת תקופת תשיב החברה למכבי את דמי הביטוח , כאמור במקרה  
/או ו דרישה/או ו עילה/או ו טענה כל לזוכה תהא לארטה( לקבוצת "רכב שירות". -הביטוח )פרו

 .ההסכם סיום עם בקשר מכבי כלפי תביעה
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא מכבי רשאית לבטל את  15.4
הזוכה באופן מיידי, וזאת מבלי שלזוכה תהא טענה ו/או  ההסכם ולסיים את ההתקשרות עם

 דרישה כלשהי בקשר לכך:

 אם הזוכה הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה; 15.4.1

/או צו ואם הוגשה כנגד הזוכה ו/או על ידו בקשת פירוק ו/או אם ניתן כנגדו צו פירוק  15.4.2
 , והליכיםכונס נכסים זמני, לרבות הזוכהלהקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי 

 ימים;  60 בתוך בוטלו לא כאמור

אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא נכונה או  15.4.3
 ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

 –הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  15.5
 ; אור לעילכאמו לבטל את ההסכם לאלתר 15.5.1
לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או  15.5.2

ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא אחר  3ההתחייבות תוך 
 מכביייגרמו לנגרמו ו/או שהוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש

 .קיום כאמורה-כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי
 

פיצויים  הזוכה למכבי, ישלם לעיל 15.4 בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  15.6
שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ש"ח, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או  50,000מוסכמים בסך 

ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפיסקה זו כדי 
 לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

 
הפר הזוכה את ההסכם הפרה לעיל ו/או  15.5.2לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  15.7

שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את 
ראות ו/או ההתחייבות, כפי ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההו

לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל את  ,שנדרש על ידי מכבי
 קיומו, והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך-ההסכם מחמת הפרתו או אי

אי הקיום  וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/אוש"ח  50,000
אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של  כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה.

 מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.
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הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר  15.8
ב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה יהיה עלול להיגרם למכבי עק

 מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.
 

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד  15.9
 שתקבע מכבי בהודעה.

 
אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל  15.10

פי -, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על1970-הפרת הסכם(, התשל"א
 פי דין. -הוראות ההסכם או על

 

 איסור הסבת ההסכם .16

פי ההסכם או -את זכויותיו עלהזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר  16.1
, שלא תסרב לתיתו בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכביאת החובות הנובעות ממנו, אלא 

 אלא מנימוקים סבירים.

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  16.2
 וחסרת כל תוקף.

 ן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו.זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כול 16.3

פי הסכם זה ו/או חלקן, -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על 16.4
עניין" בו -הינה "בעל שמכבילכל גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או 

וף מקבוצת מכבי , ו/או לכל ג1968 – "חתשכעניין" בחוק ניירות ערך, -כהגדרתו של "בעל
 ובלבד שזכויות הזוכה על פי הסכם זה לא תיפגענה.

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. 16.5

 
סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 

 ההסכם.

 

 שמירת סודיות .17
 

מתחייבת לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה  החברה 17.1
בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליה בתוקף, או במהלך, או אגב 

 או לאחר סיומה. ביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת ההסכם, לפני תחילתה 
 

לחוק  118ייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף מצהירה, כי ידוע לו שהפרת ההתח החברה 17.2
 .1977 –העונשין, התשל"ז 

 
סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה   17.3

 יסודית של ההסכם.
 

 

 ויתור בכתב .18
 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. 18.1

ם לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא הסכמת מי מהצדדי 18.2
 תשמש תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על 18.3
 כויתור על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 

 סמכות שיפוט .19
בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

 . יפו -אביב-בתלו/או למכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 
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 כתובות הצדדים ומתן הודעות .20
 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

פי הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למען שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך -כל ההודעות על
 שעות מעת שליחתן.)עשרים(  24תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 
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 1נספח ב' 
 

 קובץ לביטוח חובה ערוך בגיליון אלקטרונימבנה דו"ח 

 
 

שם 
 פרטי

שם 
 משפחה

מס' 
 ת.ז

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

מספר 
 פוליסה

מס' 
 רישוי

פרמיה 
 שנתית

קוד 
 אזור

קוד 
תת 

 אזור
שם 

 פרטי
שם 

 משפחה
 ת.ז.

תחילת 
 פוליסה

סיום 
 רישוי פוליסה פוליסה

אזור 
 עובדים

תת 
 אזור

מס 
זיהוי 

 לחלוקה
 סה"כ        
         

 
 

 2נספח ב' 

 מבנה דו"ח קובץ עובדים לביטוח מקיף ליום החידוש ערוך בגיליון אלקטרוני

 
 

שם 
 פרטי

שם 
 משפחה

מס' 
 ת.ז

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

מספר 
 פוליסה

מס' 
 רישוי

שנת 
 יצור

קוד 
 דגם

תאור 
 הדגם

פרמיה 
 שנתית

 סה"כ            
 
 

 3נספח ב' 

 במהלך השנה ערוך בגיליון אלקטרוני .רבעוני מבנה קובץ דו"ח  עובדים לביטוח מקיף 

במקרה של ביטול ללא החזר פרמיה יש לרשום את כל פרטי התוספת ובעמודה של הפרמיה יש לרשום 
 אפס.

 
 

שם 
 פרטי

מס'  השם משפח
 ת.ז

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

מספר 
 פוליסה

מס' 
 רישוי

שנת 
 יצור

קוד 
 דגם

תאור 
 הדגם

פרמיה 
 שנתית

פרמיה 
 לתקופה

ביטול עקב 
שינוי 

 סטטוס

פול' חדשה 
 עקב גניבה 

פול' 
חדשה 

עקב 
 אובדן

 סה"כ               

 

 4נספח ב' 
  01.05.15ליום  נכון" לביטוח רכב שירותקובץ עובדים "

 
 
 
שם 

 פרטי
שם 

 משפחה
קוד  מיקוד מס' רחוב עיר

 זיהוי
מס'  מס' ת.ז

 רישוי
שנת 
 יצור

קוד 
 דגם
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 5נספח ב' 
 טופס הצעה לביטוח רכב מקיף/ צד ג'

 
 " של עובד זכאירכב שירות"

 
 

שם משפחה:_____________________   שם פרטי:__________________    
 ת.ז:___________________

 
 תאריך לידה: ________________  קוד זיהוי:____________ 

 
מספר:________ עיר:________________   רחוב:________________________ 

 מיקוד:____________
 

טל' בית:___________________  טל' עבודה: ___________________ טל' נייד: 
___________________ 

  

: EMAILפקס : ___________________  כתובת  
____________@______________________________ 

 
רכב                            תחילת הביטוח / פוליסה חדשה / החלפת  

 התוספת:____________________________
 

פרטי / מסחרי_________ קוד  מס' רישוי:__________________ 
 דגם:__________________________

 
דגם  שנת יצור:_____________    יצרן הרכב:____________________ 

 _הרכב:__________________
 

 סמ"ק / משקל:____________    גיר אוטומטי / גיר רגיל______   לרכב מסחרי האם יש ארגז : כן / לא 
 

אמצעי מיגון:  
_____________________________________________________________________ 

 
הערות:  

_________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 

 
 תאריך:__________________                  חתימת העובד:__________________ 

 

 
 אנוש: למילוי ע"י משאבי 

 
 שם האזור )מחוז(:_____________________  קוד האזור )מחוז(: ____________ 

 
 שם תת אזור )סניף/מחלקה(: ______________  קוד תת אזור:______________ 

 
 
 

 חתימה + חותמת משאבי אנוש: ____________________                                                     
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 (ISOשאלון מידע לביטוח חובה )

 רכב של עובד זכאי להחזר

 
 
 

 מס' רישוי:   __________________________          שם העובד:
 

 שנת הלידה של הנהג הצעיר ביותר הנוהג ברכב בדרך קבע היא: ________________

 

 יון נהיגה לרכב מסוג זה בישראל של הנהג הצעיר ביותר הנוהג ברכב בדרך שישנת קבלת ר

 קבע : _____________ 

 

 כן  / לא הנהג הצעיר ביותר הוא הנהג העיקרי ברכב:                

 

 נהג  / נהגת האדם הצעיר ביותר הנוהג ברכב דרך קבע הוא: 

 

 _____________   מספר הנהגים ברכב בדרך קבע: 

 

 מספר התאונות שהביאו לתביעות בביטוח רכב חובה ברכב מאותו סוג, בשלום השנים האחרונות, 

 של כל הנוהגים ברכב בדרך קבע:_____________

 

 מספר ההרשעות שהביאו בזכות עצמן לשלילת רישיון ברכב מאותו סוג, בשלוש השנים האחרונות

 של כל הנוהגים ברכב בדרך קבע: _____________ 

 

 כן  / לא ב קיימת כרית אוויר אחת לפחות:     ברכ

 

הכוונה לאותם נהגים אשר להם יש גישה לרכב והמשתמשים בו באורח  –**שימוש ברכב בדרך קבע 

 עקבי. 

 אדם השואל את הרכב באופן חד פעמי או לעיתים רחוקות, אינו אדם המשתמש ברכב בדרך קבע.

 חודש באופן קבוע, או אם הבן חוזר הביתה כל לדוגמה, אם במשפחה, הבת משתמשת ברכב אחת ל

 סוף שבוע ולוקח את המכונית בימי שישי בערב בלבד, זהו "שימוש בדרך קבע". נהיגה ברכב נחשבת 

 ל"שימוש בדרך קבע" ברכב כאשר היא נעשית באורח עקבי.

 
 

  ______________________תאריך:     __________________ חתימת המבוטח:
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 6ב'  נספח
 טופס הצעה לביטוח רכב מקיף/ צד ג' בלבד 

 עובד שאינו זכאי להחזר –"רכב אחר"     
 
 

 שם משפחה:_________________ / שם פרטי:________________ /  ת.ז:_________________ /
 

 רחוב:___________________ / מספר:______ / עיר:_______________ מיקוד:____________ /
 

 _____________ /קרקע: כן / לא  /            תאריך לידה: _קומת 
 

 טל' בית:_________________ / טל' עבודה: _________________ / טל' נייד:_______________ /
 

 /  ________________@_________מס' פקס: ________________   / כתובת דואר אלקטרוני : __
 
 _______ /    ותק נהיגה:__________ /       פוליסה חדשה / החלפת רכב /הנהג הצעיף ביותר:_ לגי
 

 כן / לא -תחילת ביטוח:____________ /   האם בוטלה פוליסה בעבר ו/או סרבו לבטח אותך 
 

 שנים אחרונות:__________________________________________________ / 3ניסיון תביעות 
 

 _ /  פרטי / מסחרי  / קוד דגם:____________ / שנת יצור ___________ /מס' רישוי:____________
 

 יצרן הרכב:_________________ / דגם הרכב:_________________  / סמ"ק / משקל:________ /
 

 גיר אוטומטי / גיר רגיל /  לרכב מסחרי האם יש ארגז:   כן /לא    /  מס' נוסעים:__________ /
 

 בעלויות קודמות של הרכב, פרט:__________________________________________________ 
 

רדיו חליפי ללא פרמיה יינתן ₪  דגם הרדיו, פרט:____________________ ערך הרדיו_________ 
 בכל מקרה שלא יפורט רדיו.

 
תוספות לרכב שאינם כלולות בדגם הרכב כגון: גלגלי מגנזיום, גג נפתח, הגה כח, צבע מטלי, חלונות 

חשמליים, נעילה חשמלית, וו גרירה, וכו' נא לפרט: 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 ₪. ערכם:________________
נהגים( שמות  2נהג יחיד: כן /לא _______שם הנהג:__________________ נהגים נקובים בשם )עד 

 הנהגים: _____________________________________ נסיעה בשבתות ומועדי ישראל. כן / לא 
 ______ רישיון נהיגה פחות משנה:  כן / לאגיל הנהג הצעיר ביותר שינהג ברכב:___

 גרירה כלול, רכב חליפי לתאונה כלול במוסכי הסדר בלבד, רכב וליפי לגנבה בלבד: כן / לא
 האם הרכב חונה בחניה סגורה כן / לא   מספר ק"מ שהרכב נוסע בשנה:______________ ק"מ 

 ________________________________אישור מיגון של תחנת מיגון הערות:  ______ -אמצעי מיגון
_________________________________________________________________________ 

 
 
 

 חתימת מבוטח:____________________ תאריך:______________
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 (ISOשאלון מידע לביטוח חובה )

 רכב של עובד שאינו זכאי להחזר ביטוח

 

 
 מס' רישוי:   __________________________        ___________________ שם העובד:

 

 שנת הלידה של הנהג הצעיר ביותר הנוהג ברכב בדרך קבע היא: ________________

 

 שנת קבלת רשיון נהיגה לרכב מסוג זה בישראל של הנהג הצעיר ביותר הנוהג ברכב בדרך 

 קבע : _____________ 

 

 כן  / לא הנהג הצעיר ביותר הוא הנהג העיקרי ברכב:                

 

 נהג  / נהגת האדם הצעיר ביותר הנוהג ברכב דרך קבע הוא: 

 

 _____________   מספר הנהגים ברכב בדרך קבע: 

 

 מספר התאונות שהביאו לתביעות בביטוח רכב חובה ברכב מאותו סוג, בשלום השנים האחרונות, 

 הנוהגים ברכב בדרך קבע:_____________של כל 

 

 מספר ההרשעות שהביאו בזכות עצמן לשלילת רישיון ברכב מאותו סוג, בשלוש השנים האחרונות

 של כל הנוהגים ברכב בדרך קבע: _____________ 

 

 כן  / לא ברכב קיימת כרית אוויר אחת לפחות:     

 

שר להם יש גישה לרכב והמשתמשים בו באורח הכוונה לאותם נהגים א –**שימוש ברכב בדרך קבע 

 עקבי. 

 אדם השואל את הרכב באופן חד פעמי או לעיתים רחוקות, אינו אדם המשתמש ברכב בדרך קבע.

 לדוגמה, אם במשפחה, הבת משתמשת ברכב אחת לחודש באופן קבוע, או אם הבן חוזר הביתה כל 

 זהו "שימוש בדרך קבע". נהיגה ברכב נחשבת סוף שבוע ולוקח את המכונית בימי שישי בערב בלבד, 

 ל"שימוש בדרך קבע" ברכב כאשר היא נעשית באורח עקבי.

 

 

 
 

  ________________________תאריך:     ___________________חתימת המבוטח:
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 נספח ג' 
 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 

  117/2015 מספרטופס הצעה למכרז  הנדון:
 
 

 ________________________________ הביטוח המציעה: חברתשם המציע / 
 

 __________________הערות: _____________________________________________________
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

 מצהירים ומתחייבים כדלקמן:, אנו הח"מ, הרשאים להתחייב ולחתום בשם ______________________

 

ובהתאם  ,בינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרותקראנו וה 

 לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו.

 

 כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז. ,אנו מצהירים 1.1

 

חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו בתנאים  1.2

ההתקשרות המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על הסכם 

 המצורף כלשונו.

 יא.כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלקה, מכל סיבה שה ,ידוע לנו 1.3

 

הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת ההצעה  1.4

 ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא לבטלן,  1.5

ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת )תשעים(  90ן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו לא לשנות

 במשך כל תקופת ההתקשרות לפי ההסכם.  –ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

 כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים אחרים במכרז. ,הננו מבינים ומוסכם עלינו 1.6

 

 :להלן הצעתנו .2

 

 .₪" ול"רכב אחר" : ______________ רכב שירותהפרמיה השנתית לביטוח חובה לרכב בודד לקבוצת " 2.1

 .₪_______________ :"רכב שירות"הפרמיה השנתית לביטוח מקיף לרכב בודד לקבוצת  2.2

מהפרמיות   %_________" הינה  רכב שירותהנחת העדר סוכן הגלומה בחישוב הפרמיה בגין ביטוח מקיף וצד ג' ל" 2.3

 .הנקובות לביטוח מקיף )למידע בלבד(

מהפרמיות  %" הינה  _________ רכב שירותהנחת העדר סוכנות הגלומה בחישוב הפרמיה בגין ביטוח חובה ל" 2.4

 ." )למידע בלבד(רכב שירותהנקובות בביטוח חובה ל"

 מתעריף הנהוג בחברתנו לביטוח מקיף.  15%  -שלא תפחת מבשיעור בעלי "רכב אחר" יזכו להנחה  2.5
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 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

 .אישור בר תוקף לעיסוק בביטוח בענף המתאים מהמפקח על הביטוח במשרד האוצר 

 החתימה בתאגיד,  אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את מורשי

 3וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. אישור זה יישא תאריך של עד 

 חודשים לפני מועד ההגשה.

  ,)אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס

 .1976-התשל"ו

 3-'אלדוגמא עליה מודפס "קוד זיהוי" כדוגמת נספח  תעודה לביטוח חובה. 

  נספח ג'. –טופס הצעה 

  נספח ד'. -טופס פרטי המציע 

  למסמכי המכרז.הנספח  -תצהיר עשוי בפני עורך דין ' 

  .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז 

 

 

 

 _________________חותמת :    ________: ________________המציע / חברת הביטוחם ש
 
 

 :___________________ חתימה :__________________ חברת הביטוחשם החותם בשמה של 
 
 

 

  



 

 נספח ד'

  טופס פרטי המציע

 
  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 
 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 
  פרטי המציע .1
 

 חברת הביטוח: –המציע  שם
 
 

 /חברת הביטוח:מספר תאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 :טלפון נייד
 

 טלפון נייח:
 

 דואר אלקטרוני:

 
 
 
 

 :__________________  וחותמת :___________________ חתימהחברת הביטוחשם החותם בשמה של 
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 נספח ה'

 ת  צ  ה  י  ר
 
 
 

ת א מרולאחר שהוזהרתי כי עלי ל ,_________________מס' ת.ז.  ,_____________________ ,אני הח"מ
 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: האמת

 
 

( למכרז "החברה"________________ )להלן: _____תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ___ .1
 לביטוח כלי רכב. 117/2015

 

 .הומוסמך ליתן תצהיר זה בשמ ,___________אצל הנני משמש בתפקיד _________________  .2

 

אשר בכל אחד מהם לפחות  ,ארגונים לפחות 2 -ל ,בביטוח כלי רכב ,שנים לפחות 3בעלת ניסיון מוכח של החברה  .3
 ת הביטוח עבור עובדיו. יכלי רכב של העובדים, כאשר הארגון הינו הגוף המשלם למבטח את פרמי 1,000

 ".  רכב שירותתציע ביטוח מקיף לכלי רכב מכל שנת יצור ללא הגבלת גיל הרכב ל"בעלי החברה  .4

לשנה ₪  1,430לא תעלה על קבועה ואחידה ו תהיה" ו"רכב אחר", רכב שירותפרמיה לביטוח חובה עבור בעלי "ה .5
   לכסוי לכל נהג כולל נהג צעיר ו/או חדש. 

לשנה, לרכב ₪  3,900לא תעלה על  ו" כולל נהג צעיר ו/או חדש רכב שירותפרמיה לביטוח מקיף עבור בעלי "ה .6
רשימת כלי הרכב נכון  ליום ₪.  200,000שמחירו על פי מחירון יצחק לוי ביום כניסת הביטוח לתוקף אינו עולה על  

 . 2המכרז  כולל קוד דגם ושנת ייצור מופיעה  בנספח  א' 

 מתעריף הנהוג בחברתנו לביטוח מקיף.  15%  -בעלי "רכב אחר" יזכו להנחה שלא תפחת מ .7

מצ"ב תעודת לדוגמא עליה מודפס "קוד זיהוי" כהגדרתו במכרז. אנו מצהירים כי ביום הגשת הצעתנו יש לחברתנו  .8
 את היכולת לשייך את "קוד הזיהוי" לכל רכב באופן אוטומטי וממוחשב.

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .9

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 אישור

 

במשרדי ברחוב  ,עו"ד,הופיע בפני _________________ __________כי ביום  ,הנני מאשר בזה

זהות מספר  ידי תעודת עצמו על שזיהה ,_______________ מרגב' / _________________, __________

ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא  ,______________

 אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני. - יעשה כן

 

 

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                                                     



 ו'נספח 

 

 מבנה טופס להצגת  שאלות

 מס"ד
מס' 
 שאלה סעיף

 מנהלה
  1     

2     

3     

4     

 מפרט
  1     

2     

3     

4     

5     

 הסכם
     

   

   

   

   

 טופס הצעה
 1     

2     

3     

4      

 תצהיר
  1     

2     

3     

4      

 

 
 
 
 
 
 
 
 


