
 
 

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                     

 

 

 
 ("הבקשה" –)להלן  "אבלים ניחום ערכת"בקשה להצעת מחיר לאספקת 

 

 כללי .1
 

ניחום ערכות "( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1
 (, כמפורט בבקשה."המוצרים" –)להלן  "אבלים

 

לדואר  זלוצ'ובר נטעאל ות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ולשלוח את ההצע .1.1
 . 6.1.20101עד  zloczow_n@mac.org.ilאלקטרוני 

 

 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  .1.1
 

 ל מו"מ עם שתי ההצעות המיטביות.מכבי שומרת לעצמה הזכות לנה .1.1
 

 נדרש ניסיון מוכח באספקת ערכות ניחום בשנתיים האחרונות בהתאם למוגדר במפרט. .1.1
 

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם  .1.1
לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה 

לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, זו על מנת 
 לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.

 

ימים מקבלת  10ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  .1.1

הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק 
 .ההתקשרות שייחתם בלתי נפרד מהסכם

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:zloczow_n@mac.org.il


 המפרט המבוקש:  .1
 

 אבלים" כהגדרתה להלן.ניחום "ערכת  – מוצרה .1.1
 

 תכולת ערכת האבלים מופיע בטופס ההצעה .1.1.1

 כשרים להיותהמוצרים על  .1.1.1

 בשנה.  320 -אומדן למספר ערכות האבלים הינו כ .1.1.1
 

  לכל חלקי הארץ  ות נדרשתהערכ אספקת .1.1.1

 
טלפונית או בדואר  ההזמנהמרגע קבלת  שעות 11תוך יש לספק את ערכת האבלים  .1.1.1

 אלקטרוני על ידי נציג מכבי.
 

  הלקוח.הערכה תגיע בקרטונים לבית  אופן אריזה: .1.1.1
 

 על כל קרטון תודבק מדבקת השתתפות באבל מטעם מכבי. .1.1.1
 
 
 

 



 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .1
 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .1.1
 

 שרות:וללקוחות מרכזיים למוצר  .1.1
 

ותק במכירת  חברה
 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר

    

    

    

 
 

 יש למלא מחיר ליחידה לפני מע"מ :מחיר המוצר .1.1
 

 כמות יחידה תיאור שורה
הצעת 
מחיר 
 ליחידה

 סה"כ
שם 

המותג 
 המוצע

 הערות

        -        ₪    1 יחידה גרם 200  ה נמס טסטר צויסקפ 1

        -        ₪    3 יחידה ק"ג  1קפה שחור  2

        -        ₪    1 יחידה יח'  100גרם  1בשקיות   תה 3

        -        ₪    3 יחידה ליטר 1אחוז  3חלב עמיד  4

        -        ₪    2 יחידה ק"ג בצנצנת 1סוכר  5

        -        ₪    1 יחידה יח'  000סוכרזית  6

        -        ₪    2 יחידה עוגת שוקו צ'יפס  7

        -        ₪    2 יחידה עוגת שוקולד  8

        -        ₪    2 יחידה עוגת שיש  9

        -        ₪    1 יחידה גרם  000שוקו/ וניל  עוגיות 11

        -        ₪    1 יחידה ק"ג שוקולד 1ופלים  12

        -        ₪    1 יחידה גר' 000עוגיות מזרחיות  13

        -        ₪    4 יחידה 1110ק"ג בקרטון  8.4בייגלה שמיניות קטנות  14

        -        ₪    4 יחידה   1ליטר חב'  2בקבוק מים מינרלים  15

        -        ₪    5 יחידה יח' 140CC  PP 100פלסטיק ח"פ כוסות  16

        -        ₪    4 יחידה יח' צר OZ 100 0כוסות נייר ש.חמה  17

        -        ₪    3 יחידה בנדע/נור PPיח'  100כפיות פלסטיק ח"פ  18

        -        ₪    4 יחידה יח'  00צלחות פלסטיק ח"פ קטנות  19

        -        ₪    3 יחידה   100-1בקופסא   מפיות 20

        -        ₪    1 יחידה נר נשמה גדול 21

     
 ₪        -    

   
) עלות המשלוח תשוקלל בבחירת ההצעה הזוכה  עלות משלוח בכל רחבי הארץ

 ש"ח: __________בהתאם לאומדן הכמויות( 
 
 
 



 
 
 
 

 הערות .1.1
 

 הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא.  האומדן הינו 

  אינם כוללים מע"מהינם בש"ח והמחירים. 

  הובלה לבית הלקוחהמחירים כוללים. 

 ספרות אחרי הנקודה. 2-אין להציע מחיר עם יותר מ 

  ימים. 00תוקף ההצעה 

 



 תאריך : ________

  הסכם

 

 

 :להלן) ח.פ. __________לבין ____________ ( "בימכ" :להלן)בין מכבי שרותי בריאות 
 ("המוצרים" )להלן: אבליםניחום ת וערכלאספקת: (. "הספק"

 

 ההסכם תקופת .1
 

להלן: )______  ועד יום  ______ החל מיום  שנהלמשך הסכם זה יעמוד בתוקף  1.1
 .(""תקופת ההסכם

 שנהנוספות בנות  תקופותשתי בההסכם למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת  1.2
  .זהיםפעם, בתנאים כל אחת ב

כולם או חלקם, והכל  -מכבי שומרת לעצמה הזכות להאריך את ההסכם עם הזוכים 1.3
בהתאם להצעתם לתקופת האופציה ולשביעות הרצון מהמוצרים והשירותים אשר 

 סיפקו עד כה.
ה לידי סיום, , מכבי תהא רשאית להביא הסכם ז1.2 –ו  1.1על אף האמור לעיל בסעיפים  1.8

יום מראש. במקרה זה  10ידי משלוח הודעה בכתב -בכל שלב ומכל סיבה שהיא, וזאת על
תשלם מכבי לספק את הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, 
או הספק יחזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת 

 ההתקשרות.
 

 תמורה .1
 

 יהיו כמפורט במחירונים המצ"בומחיריו למכבי  ספקהמסופק על ידי ה רשימת המוצרים 2.1
 להסכם זה. כנספח א'

 
 התמורה כוללת את עלויות ההובלה. 2.2

 
 תנאי תשלום .1
 

 יום.  11 התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף + 3.1
 

ידי -מלא ובתעודות משלוח מקוריות חתומות על בנספח ב'החשבונית לתשלום תלווה  3.2
 המקבל בציון שם מלא וברור של המקבל, תאריך קבלה וחתימה. 

 
 

)אכיפת ניהול חשבונות(  ציבורייםאישור עפ"י חוק עסקאות גופים הספק יציג בפני מכבי  3.3
 או מע"מהמעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק  1001 – תשל"ו

 וכן נוהג לדווח על  וד השומה על הכנסותינוהג לדווח לפקי הואפטור מניהול זה, על כי 
 בהתאם לחוק. למע"מ ועסקאותי

 
 ציוד/המוצריםאספקת ה .1
 

הספק יעמיד לרשות מכבי כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הזמנות במייל, במידה ותבחר  8.1
 מכבי באופציה זו. 

 



מרגע  שעות 11תוך הספק מתחייב לספק למכבי במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים ב 8.2
 .של מחצית ממחיר הערכה על הספק קנס  יוטלבגין כל יום איחור  .ת ההזמנהקבל

 
 .המחיר הנקוב במחירון כולל עלויות הובלה, אספקה 8.3

 
 ליעד הקצה, וימסרו הלקוחבתאום טלפוני עם  היהי לבית הלקוח ערכת האבליםמשלוח  8.8

 ללא אישור. בלבד ולא יושארו בכל מקום אחר
 

וימלא את סעיפי נספח ב'. תעודת משלוח  ודת משלוחמקבל על תעהיחתים את  ספקה 8.0
 כלומר אישור כי הציוד התקבל. –ונספח ב' מלא יהוו אישור ל"מסירה" חתומה 

 
הספק מתחייב לספק את אותו המותג משך כל תקופת ההתקשרות אלא בתאום מראש  8.1

 ובהסכמת מכבי לשנות את המותג.

 
ופק למכבי, באחריותו להציע חלופה להחליף את מותג המס מעונייןבמקרה שבו הספק   8.0

ומחירה לא יהא גבוה יותר מהמחיר  מזו של המוצר המוחלףשאינה נופלת באיכותה 
 הקיים.

 
ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל, לרבות  יינתןהשרות  8.4

 שטחי יו"ש ורמת הגולן.
 
 ניהול מלאי .1

  

 לשם מניעת ל המוצרים שבנספח א'חודשים מכ 3לי של אנימיחזיק מלאי מי הספק 0.1
 . מחסור

 
 , באופן מיידי וללא כל דיחוי. במי מן המוצריםדווח למכבי על כל מחסור הצפוי י הספק 0.2

 
המוצר/ים מספק חלופי  את במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש 0.3

 כראות עיניה, והחברה תשפה את מכבי בגין פערי העלויות, אם יהיו. 
 

של מוצרים. למען הסר  תשלום כל אריזה פגומהתוספת יחליף באופן מיידי וללא  הספק 0.8
ספק, במקרה ובו יש מוצרים פגומים על הספק להגיע ולאסוף את המוצרים מהיעד אליו 

 סיפק אותם. 
 

 מועסקי הספק .1
 
הציוד ושירות מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת הספק  1.1

יחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה מכבי יל התחזוקה
, על חשבונו הוא בלבד, ועליו באופן בלעדי של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם. תחול האחריות לגבי 
 

 או ,גופני נזק ,ותמו מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה 1.2
 שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם שייגרם לרכוש נזק

 אספקת הציוד ו/או מתן שרות התחזוקה למכבי. בעת
 



, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם מכבימתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה 1.3
/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו

  רק זה.פ
 
 
 אנשי קשר .1

 .עם  הספקלהיות איש הקשר הישיר  אירית גילינסקי את מכבי ממנה בזאת  0.1
 מכבי.עם  להיות איש הקשר הישיר  _______הספק ממנה בזאת את  _____ 0.2

 שם: ___________________  טלפון:_________________________
 :_______________________    EMAIL________  :_________סלולארי

 
 הסבת הסכם .8

או את החובות  ,הספק איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, את זכויותיו על פי ההסכם
 הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 
 אחריות וביטוח .9

אובדן ו/או פגיעה מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה הספק יהא אחראי לכל נזק ו/או   0.1
ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזק תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שיגרמו 
למכבי ו/או לעובדיה/או ללקוחותיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או 

"( המוצרים" או "השירותיםבקשר עם מתן שירותי ___________________ )להלן:"
 ו/או במסגרתם, כמפורט ומוגדר בהסכם זה.

 
הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או  0.2

הוצאה ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או תשלום שייגרמו למכבי, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד 
ק, על פי ההסכם בגין תביעה שתוגש נגד מכבי, כתוצאה מאירוע, שהינו באחריות הספ

ו/או על פי כל דין, והכל מבלי לגרוע מזכויות מכבי על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל 
תרופה ו/או סעד אחרים ובלבד שניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפני כל דרישה ו/או 

 הוצאה ו/או תביעה כאמור.
 

י כל דין, ממועד מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על פי הסכם זה ו/או על פ 0.3
תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הספק לערוך 
ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את 

להסכם ומהווה  כנספח ה'הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן 
"(, וזאת למשך כל הביטוחים" ו/או "וחי הספקביטחלק בלתי נפרד הימנו )להלן "

 תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לרבות כל הארכה שלו.

מובהר כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח וניתן להמירם לסכומים בדולר 
ארה"ב בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת 

 החוזה.
 

יום  18 -מצד מכבי מתחייב הספק להמציא למכבי, לא יאוחר מללא צורך בכל דרישה  0.8
לפני מועד תחילת מתן השירותים על פי הסכם זה אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק 
כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי 

כשהוא חתום המבטח. הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים 
כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי 

 המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
ככל שתקופת ביטוחי הספק תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה,  0.0

לעיל  0.3אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  מתחייב הספק להפקיד בידי המזמין,
 .בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם



שגיאה! ידי הספק כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 0.1
לעיל תחשב הפרה יסודית  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.-ו מקור ההפניה לא נמצא.

של הסכם זה, ותזכה את המזמין, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע לספק לפי הסכם 
 זה.

-אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למזמין לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"א
1000 
 

ביטוחי הספק יכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק, לרבות אי  0.0
מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו 

 בזכויותיה של מכבי לקבלת שיפוי. 
 

הספק מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים  0.4
וא חוזה זה הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה נש

יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בנספח זה, על כל תנאיהם כמפורט 
בנספח זה, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק או לתקופה מאוחרת יותר על 

את קבלני המשנה בשם המבוטח  פי המוגדר בנספח זה. לחלופין, רשאי הספק לכלול
 בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או  0.0
תביעה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו  

ו מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול והוא פוטר את המזמין ו/או מי מטעמ
לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הספק מתחייב כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק 
תוצאתי(  תכלולנה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי המזמין ומי מטעמו )אך למעט 

 ויותיו על פי הפוליסות.כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון( והספק מתחייב לפעול למיצוי זכ

 

 

 סודיות .11
הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות את ההסכם ולא להעביר את ההסכם ו/או תוכנו 

התחייבות זאת תהא בתוקף גם לאחר סיומו של ההסכם מכל סיבה  לכל  צד שלישי.
 שהיא.

  

 שונות .11
 

ה עשוי הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכ 11.1
אחרת, מכל סכום שיגיע  להיות חב לה מתוך ההתקשרות נשוא ההסכם או מהתקשרות 

 לזוכה ממכבי.
 

הזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את  11.2
 השרות אינה בלעדית.

 
 לכל התאגידים / חברות בקבוצת מכבי, לרבות, אך לא רק: אסותא מרכזיים רפואיים 11.3

בע"מ, בית בלב בע"מ, מכבידנט בע"מ, עמותת קרן מכבי ומכבי טבעי, מכבי אחזקות 
בע"מ, אגודת מכבי מגן, מכבי יזמות וכד' תהא שמורה הזכות לרכוש את המוצרים 

 מהספק על פי המחירים, ושאר תנאי ההסכם הקבועים בהסכם זה. 
 

כבי על רצונה בכך ולכל , תוך חודש מהודעת מB2Bלדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי   11.8
 המסרים שמכבי תחליט להפעיל, זאת מול החברה אשר עובדת עם מכבי ובמימון הספק.

 



הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים  11.0
, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי לא תהיה להם כל הספקשהיו פתוחים בין מכבי לבין 

מוסכם כי היתרה של ה לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם זה. טענה או דריש
 במישרין ובעקיפין עדעל ידה למכבי רותים וטובין שסופקו יעבור שבספרי החברה מכבי 

 ₪. 0עומדת על  31.12.2018תאריך 
 

כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  11.1
על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו  ידי צד למשנהו

 .בעת המסירה בפועל -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  3נשלחה תוך 
 14120תל אביב,  20רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

  ______________________רח'___________  הספק
 

 :כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים 11.0
   zloczow_n@mac.org.il מכבי: 11.0.1

 הספק: 11.0.2

 

 

                                                           _______________   _______________ 
   הספק               מכבי שרותי בריאות                                                               

    שם מלא של החותם:      
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 אישור עריכת ביטוחי הספק -  נספח ה
     

 תאריך:_____________ 
 לכבוד

 ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידים שלובים מכבי שירותי בריאות
 "(מכבי" )להלן ביחד ולחוד:

 יםהנדון: אישור עריכת ביטוח
הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 

וכן כל השירותים הנלווים  אספקת ערכות אבלים"(  בקשר עם מתן שירותי הספק)להלן: "
 " השירותיםכמפורט וכמוגדר בהסכם שנערך ביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: "

ביום _______ ומסתיימת ביום _______ )להלן:  "( וזאת לתקופה המתחילהההסכם" -ו
 "(.תקופת הביטוח"
ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי  -ביטוח חבות מעבידים .1

, בגין 1040 -פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל 

לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב ₪  1,000,000השירותים, בגבול אחריות של  
לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי 

 הספק.
על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או ביטוח חבות הספק  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי 
שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, 

ביטוח. שם המבוטח בפוליסה לאירוע ובסה"כ לתקופת ה₪     1,000,000בגבול אחריות של 
יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף 
לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

באחריות או  רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש
 בפיקוח או בשליטת הספק.

 כללי 
הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  .3

 המפורטות לעיל. 
בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .8

ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או  מכבי ו/או מי מטעמה וכי אנו מוותרים על כל דרישה
 מי מטעמה.

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל  .0
 יום מראש. 30תקופת הביטוח מבלי שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

הידוע כ"ביט"  מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, לא יהיו נחותים מהנוסח .1
 במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 
בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור 

 לעיל.
         
 בכבוד רב        

 ___________חברה לביטוח בע"מ
 _____על ידי _______________

 )שם החותם ותפקידו(       
 תאריך:_____________       


