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 0204040שאלות הבהרה למכרז פומבי  תשובות להנדון:                                
 י עיריית קריית מלאכי עריכת ביטוחל                                       

      

פרק וסעיף  מס"ד 
 רלוונטיים

 תשובות  נוסח השאלה/הבקשה לשינוי

, תנאים  11עמ'  1
 כלליים 

המילים "המבטח או"  8ורה , ש11סעיף 
מבוטלות, תביעות המוגשות ע"י צד שלישי נגד 
המבוטח והמוערכות ע"י חברתנו נמוך מגובה 

ההשתתפות העצמית , תטופלנה ע"י גבאי 
 סוכנות לביטוח בע"מ 

 מאשר

 סעיף שם המבוטח:  12עמ'  2
 המילה "מתנדבים" מבוטלת 6שורה   .א

ה המילה "המאויד" מוחלפת במיל 11שורה  .ב

 "המואחדת" 

נוכל לאשר מחיקת המילה  .א

"מתנדבים " בשם המבוטח 

, ובתנאי כי בפוליסת צד ג' 

יירשם במפורש כי הביטוח 

מורחב לכסות את חבותו 

של המבוטח כלפי ובגין כל 

המתנדבים וכן לחבותם 

האישית של כל המתנדבים 

בעת  פעילותם עבור 

 העירייה. 

 
 מאושר .ב

חרי המילים "השלמה לכל מלמעלה, א 11שורה   11עמ'  1
הסיכונים סעיף טו' מפרק סיכונים נוספים 

המבוטחים לא יחול על " תתוספנה המילים 
 "תשתיות לרבות" 

 מאשר

 1סעיף  14עמ' 4
 ביטוח רכוש

מתחילת הסעיף ,  המילים "... וכן  1-ו 6שורות 
בעת ₪  011,111ציוד נייד ונגררים עד לסך 

 –י שיפוי בלבד " אחסונם , כנגד סיכוני אש ובער
 מבוטלות כי 

סעיף ד' קיימת הרחבה יותר רחבה  16בעמ' 
 לרכוש זה. 

 מאשר

 1סעיף   10עמ'  0
 ביטוח רכוש, 

 , הוצאות הכנת התביעהסעיף א, 
בסוף הסעיף תתווספנה המילים " לפי הרחבה 

ובתנאי כי אין בכך  2116מנוסח ביט  1.12
 משום הגדלת סכום הנזק". 

למבוטח  בלבד, כי לא ניתן  התשלום יבוצע
לשלם תביעה/הוצאות  לגורמים אחרים מטעם 

 המבוטח, זולת המבוטח עצמו  

 מאשר 
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, ביטוח 16עמ'  6
 רכוש ,  סעיף ד' 

סעיף ד' ייקרא: ציוד נייד ונגררים , ציוד כגון 
גנרטורים, מיכלי מים ומתקנים ניידים אחרים 

הנמצאים באחסון באתרים סגורים של הרשות 
כנגד סיכוני אש בלבד ובערכי שיפוי בלבד עד  

למקרה ולתקופת הביטוח ועד ₪  011,111לסך 
 לפריט.₪  01,111

 
 
 
 

 מאשר

ביטוח  11עמ'  1
 רכוש 

מלמעלה , אחרי המילים "השלמה לכל  6 שורה
מפרק סיכונים נוספים   1.21הסיכונים הרחבה 

המבוטחים לא תחול על " תתוספנה המילים 
 "תשתיות לרבות"

 מאשר

ביטוח  –18עמ' 8
 צד שלישי 

מלמעלה , הסיפא המתחילה במילים  4שורה 
 "הכיסוי מורחב לכלול..." המילה "גם" מבוטלת.

 נו לחבותו של המבוטח.הכיסוי הביטוחי הי

 מאשר

צד ביטוח  18עמ'  9
 שלישי, 

מלמעלה תתוספנה המילים "פעילות  11שורה 
כלשהי מתקיימת בהתאם לדרישות כל 

  חוק/תקנה/צו" 

 מאשר

, ביטוח 19עמ'  11
 צד שלישי 

 – 1.12מלמעלה , אחרי המילים "חריג  1שורה 
מבוטל" תתוספנה המילים  -רשלנות רבתי

אין בכך לגרוע מחובות המבוטח  "ובתנאי כי
 ומזכויות המבטח על פי כל דין"  

 מאשר

ביטוח  41עמ'  11
 אחריות מקצועית 

מלמעלה, בסוף השורה המילה  8שורה 
 מבוטלת. –"סייעות" 

, אחרי המילים "...ממונה על הטרדה  9שורה 
מינית" תתווספנה המילים "לפי חוזר הפיקוח 

2110-1-16 " 

 מאשר
 
 

 מאשר

,  ריכוז  42עמ'  12
סכומים ופרמיות, 

אש  1סעיף 
 מורחב 

סעיף השתתפות עצמית בנזקי טבע ייקרא" 
 111,111מקס' ₪  111,111מהנזק מינ'  11%

 לאירוע. " ₪ 

 מאשר

,  ריכוז  41עמ'  11
סכומים ופרמיות, 

חבות  0סעיף 
 מעבידים  

סעיף השתתפות עצמית , השתתפות עצמית של 
₪  10,111דה תהא המבוטח בתאונות עבו

 לכל נפגע  ₪  21,111-לאירוע ובמחלות מקצוע 

 מאשר


