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תיאור ומידע כללי
המכון הגיאופיסי לישראל הינו חברה ממשלתית ,העוסקת במיפוי מבנה ותכונות פיסיקליות של
תת הקרקע לתעשיית חיפושי נפט וגז ולתעשיות נוספות .החברה מעניקה שירותים הכוללים סקרים
סייסמיים ,הנדסה סייסמית ,פענוח סייסמי ,ניטור ומחקר של רעידות אדמה ופיתוח תוכנות
גיאופיסיות ייעודיות.
המכון פועל בארץ ובחו"ל ,באמצעות עובדים וציוד של החברה ו/או עובדים וציוד מקומי ואחר לפי
העניין .המשרדים והציוד )כשאינו מופעל( של המכון נמצאים ברחוב הבעל שם טוב  6בלוד.
המכון משתתף גם בתערוכות בארץ ובחו"ל.
מידע נוסף נמצא באתר המכון בכתובת .www.gii.co.il

תכולת המכרז
מסמכי המכרז כוללים פירוט תכולת הביטוח הנדרשת לצרכי התפעול וניהול העסקים במכון
המבוצעת בארץ בלבד .כאשר תתקיים פעילות בחו"ל תופעל פוליסה נוספת:
 פוליסה לביטוח סיכוני צד שלישי רכוש וגוף שמבטחת את הרכבים ,צמ"ה ,דו גלגלי ותלת גלגלי
המשמש את המכון בחו"ל .מפרט הביטוח מצורף למפרטי הפוליסות אך בשלב זה אין צורך
בהסדרת ביטוח זה.
בעת פעילות בחו"ל יוצא לחו"ל ציוד הצמ"ה כולו או חלקו ,ציוד אלקטרוני כולו או חלקו ,כלי רכב
כולם או חלקם ורכוש אחר ,והמבטח מיודע מראש אודות הציוד שיוצא לחו"ל בטרם היציאה
כאמור.
בנספח הגשת הצעת מחיר ייכלל ביטוח צד ג' בחו"ל לצורך הגשת הצעת מחיר בלבד.
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פנייה אל חברות ביטוח וסוכני/יות ביטוח המורשים לפעול בארץ ישראל ובידם
רישיון תקף של משרד האוצר של מדינת ישראל
 .1המכון הגיאופיסי לישראל )להלן" :המכון" או "המבוטח" או "החברה"( פונה בזאת לקבל
הצעה למתן שרותי ביטוח כמפורט במכרז זה )להלן" :השירות"( לתקופה שמיום  1.4.2018ועד
ליום  ,31.12.2018ואופציות להארכת ההסכם כאמור בסעיף  10להלן .מועדים אלו ניתנים
לשינוי על פי הודעה מראש של המכון לרוכשי המכרז.
 .2את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המכון ,החל מיום  ,28.01.2018תמורת תשלום
של ) ₪ 600בתוספת מע"מ( ,אשר לא יוחזרו בשום מקרה וללא צורך לנמק נימוק כלשהו .בעת
התשלום יש לבקש קבלה ויש לצרפה להצעה.
 .3ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ,במשרדי המכון וכן באתר האינטרנט של החברה
בכתובת  www.gii.co.ilהחל מיום .28.01.2018
 .4אין להגיש הצעה חלקית ,כלומר הצעת הסוכן תהיה לכל סוגי הביטוח המפורטים במכרז זה.
אין להוסיף דפים כלשהם ואין לשנות או להוסיף מלל כלשהו במכרז זה .המציע אשר יעשה כן,
עלולה הצעתו להיפסל והכל לפי שיקול דעתו והחלטתו של המכון.
 .5אין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של המכון לביצוע ההתקשרות .כמו כן ,המכון
יהא רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לבטל את המכרז ,או את חלקו ,או לפרסם מכרז חדש
בשלמותו ,או בחלקו ,או הזמנה להציע הצעות ,הכול על פי שיקול דעתו ובכפוף להוראות כל
דין.
 .6בכל מקום במסמך זה וביתר מסמכי המכרז ,בו מוזכר גורם כלשהו בלשון זכר הכוונה לזכר
ולנקבה ,ולהיפך ,בכל מקום בו מוזכר גורם כלשהו בלשון נקבה הכוונה לזכר ונקבה גם כן ,כך
גם יהיה לגבי יחיד או רבים ,אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
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בלעדיות בייצוג באמצעות סוכן
 .7רשאים להגיש הצעות מציעים ,שעונים על כלל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז ,ובין היתר
מציעים שהינם חברת ביטוח ישראלית ,בעלת רישיון לפעול במדינת ישראל מאת משרד האוצר
של מדינת ישראל בענפי הביטוח אליהם משתייכים הביטוחים המפורטים במכרז זה ,או
סוכן/סוכנות ביטוח בעל/בעלת רישיון תקף ביום הגשת ההצעה לפעול במדינת ישראל מאת
משרד האוצר של מדינת ישראל בענפי הביטוח אליהם משתייכים הביטוחים המפורטים במכרז
זה .למען הסר ספק ,אם מוגשת הצעה למכרז על ידי סוכן/סוכנות ביטוח ,יחולו הוראות
הרישיון לעיל גם על חברת הביטוח וגם על סוכן/ות הביטוח.
חברת הביטוח המגישה הצעה באמצעות סוכן/ות תיוצג על ידי סוכן/סוכנות אחד בלבד .היה
ותוגש הצעה באמצעות יותר מסוכן/ת אחד/ת ,עלול הדבר להביא לפסילת ההצעה והכל לפי
שיקול דעתו והחלטתו של המכון מבלי שיהיה צורך לנמק נימוק כלשהו ובכפוף להוראות כל
דין .היה וחברת הביטוח תחליט שסוכן/ות ביטוח מיצג/ת אותה ,יחולו כל ההוראות לגבי
סוכן/ות כפי הרשום בכל מקום במכרז זה  .אם המציע הוא סוכן/ות ביטוח יהא עליו להמציא,
ביחד עם הגשת הצעתו ,אישור מאת חברת ביטוח בשמה מוגשת ההצעה ,כי רק הוא מורשה
לייצגה וכי חברת הביטוח מסכימה לכל תנאי מכרז זה ולמען הסר ספק ,חברת הביטוח
וסוכן/ות הביטוח יחתמו בתחתית כל דף.
 .8סוכן/ות ביטוח יהא רשאי להגיש הצעה אך ורק בשם חברת ביטוח אחת .הגיש סוכן/ות ביטוח
הצעות בשם יותר מחברת ביטוח אחת ,תיפסלנה כל ההצעות שהוגשו על ידו ולסוכן ו/או
לחברות הביטוח שאותן ייצג אותו הסוכן לא תהיינה כל טענות כלפי המכון בעניין זה.

 .9תנאי סף
רשאים להגיש הצעות מי שביום פרסום המכרז מתקיימים בו התנאים המצטברים הבאים:
 9.1המציע )המבטח או הסוכן( רכש את מסמכי המכרז.
 9.2המציע הינו מבטח ו/או סוכן/ות ביטוח )לפי העניין( והינם )המבטח וסוכן הביטוח( מורשים
לעסוק בביטוח בכל ענפי הביטוח אליהם משתייכים הבטוחים המפורטים בכיסוי הביטוחי
ובידם רישיונות תקפים ומשולמים לשנת  2018מאת משרד האוצר של מדינת ישראל.
המציע הוא בעל ידע וניסיון בענפי הביטוח אליהם משתייכים הביטוחים הרשומים בכיסוי
הביטוחי בנספח א' בשנים .2016,2017,2018
בידי המבטח והסוכן כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים תשל"ו –  ,1976וכל האישורים
והמסמכים המפורטים בטבלאות העזר למסמכי ההגשה.
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 .10תקופת התקשרות
 10.1תקופת ההתקשרות היא  9חודשים )להלן" :תקופת ההתקשרות"(.
 10.2המכון ,רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות ,לארבע תקופות נוספות בנות שנה אחת כל
אחת.

 .11נוסח הפוליסות
 11.1למען הסר ספק יובהר ,כי נוסח הפוליסות של המציעים השונים ,יהיה כפי הנהוג אצל
חברות הביטוח המציעות ,ובלבד שהכיסוי הביטוחי שבפוליסות השונות של המציע
הזוכה תותאם ולא תפחת מהנוסח הידוע בשם "מהדורת ביט  2016או ) "2017והכל כפי
הרשום במפרטים( של חברת "כלל חברה לביטוח בע"מ".
 11.2לצורך המכרז נרשמו בנספח א' תנאים ודפי רשימה המתייחסים ל"מהדורת השונות של
ביט )" (2016/2017שרשמה כלל חברה לביטוח בע"מ וזאת כדוגמא לתנאים הנדרשים
מהפוליסות של המציעים אשר אין להפחית מהן.
 11.3נוסח הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית ותאונות אישיות ,יהיה כפי שנהוג אצל חברת
הביטוח שתזכה במכרז ובכפוף למפרטים בנספח א'.
 11.4המציעים השונים מתחייבים כי ככל וייבחרו כזוכים ,יעמדו בדרישות הפוליסות כאמור
לעיל וכמפורט בנספח א' האמור שאם לא כן יהיה המכון רשאי לבטל את הזכייה על כל
המשתמע מכך.

 .12הגשת ההצעות
12.1

על המעוניינים להשתתף במכרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי המכון החל מיום
 28.01.2018אצל עו"ד ענבל מוסקוביץ ,בימים א'-ה' ,בין השעות  ,09:00-15:00וזאת
תמורת  ₪ 600 -בתוספת מע"מ )שלא יוחזרו(.

12.2

המועד האחרון להגשת הצעות הוא  11למרץ  ,2018שעה ) 12:00להלן" :המועד להגשת
הצעות"( .הצעה שתוגש לאחר המועד להגשת הצעות לא תתקבל ולא תיבחן.

12.3

המכון רשאי להאריך את המועד להגשת ההצעות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,וזאת בהודעה
בכתב שתינתן לכל רוכשי המכרז.

12.4

המכון רשאי לפנות אל המציעים לקבלת הבהרות או השלמות להצעתם.
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 .13מקום הגשת הצעות
13.1

ההצעות תוגשנה במשרדי המכון שברחוב הבעש"ט  ,6לוד ,במעטפה סגורה ללא סימני
זיהוי ועליה ירשם מכרז מספר  .15/2018המעטפה תושם בתוך תיבת המכרזים שבמשרדי
החברה וזאת בין הימים א'-ה' ,בין השעות .09:00-15:00

13.2

לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה
ו/או שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית
ו/או באמצעות דואר שליחים שתימסרנה כאמור ,לאחר המועד האמור לעיל.

 .14אופן הגשת ההצעות
המציע יגיש הצעתו בצירוף כלל מסמכי המכרז ,כדלקמן:
14.1

ההצעה תוגש במעטפה אטומה וסגורה שעליה ירשם מכרז מס' .15/2018

14.2

על גבי מעטפת ההגשה לא יהיה רשום מלל כלשהו ולא סימנים מזהים ,לרבות סמלים של
מבטחים וסוכני/יות ביטוח.

14.3

המציע ימלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז בכתב ברור וקריא.

 14.4המציע יחתום בכל עמוד חתימה מקורית וחותמת ,בכל מקום שנועד לחתימה .אם ההצעה
מוגשת באמצעות סוכן או סוכנות ביטוח יחתמו גם המבטח וגם סוכן/סוכנות הביטוח.
14.5

ההצעות תוגשנה בעותק אחד על ידי מי שרכש את חוברת המכרז המקורית בלבד.

14.6

ההצעה בלווי כל הנספחים והמסמכים המצורפים לה יוכנסו לתוך מעטפה אחת.

14.7

הגשת ההצעה פירושה כי המציע עומד ,בתנאים המקדמיים האמורים לעיל ,הבין את
מהות הזמנה זו ,הסכים לכל תנאיה ,וכי בטרם הגישה קיבל את מלוא המידע ,בדק את
הנתונים ,הפרטים והעובדות .לפיכך ,יהיה מנוע מלהעלות כל טענה לעניין אי ידיעתו מידע
או תנאי כלשהו מתנאי הזמנה זו על כל פרטיה וחלקיה.

14.8

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי הזמנה זו על נספחיה.

14.9

המכון רשאי לפסול כל הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה ו\או שחסרים בה פרטים
ו\או שנעשתה שלא על פי ההוראות המפורטות בהזמנה זו ,הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 14.10המכון שומר על זכותו לבטל הזמנה זו ,ו\או לתקן את מסמכי המכרז ,להוסיף עליהם,
לגרוע מהם ולשנותם בכל עת ,על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 14.11הוגשה ההצעה על ידי חברת ביטוח והחליטה חברת הביטוח למנות סוכן או סוכנות ביטוח
שייצגו אותה ,תצורף התחייבות למנוי סוכן או סוכנות ביטוח מורשה לעסוק בביטוח בכל
ענפי הביטוח אליהם משתייכים הביטוחים המפורטים בכיסוי הביטוחי בנספח א',
ובידו/ה רישיון תקף ומשולם לשנת  2018מאת משרד האוצר.
 14.12מובהר בזאת כי המכון יהיה רשאי לבקש מחברת הביטוח את החלפתו של סוכן הביטוח
בכל עת ומבלי צורך לנמק נימוק כלשהו  .בחתימת חברת הביטוח על מסמכי מכרז זה,
מאשרת החברה כי המכון יהיה רשאי לבקש את החלפת הסוכן ,בסוכן כפי שהיא תחליט
ועל פי כתב מינוי סוכן שהמכון ירשום.
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 .15פרטים ו\או מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו
על המציע לצרף להצעתו את הפרטים ו\או המסמכים הבאים:
15.1

כל מסמכי המכרז שהם חתומים בחתימת חברת הביטוח וסוכן/ות הביטוח.

15.2

הצעת המציע  -נספח ב'.

15.3

אישור עו"ד או רו"ח בדבר בעלי המניות של חברת הביטוח המציעה ,מנהליה ומורשי
החתימה שלה בצירוף תעודת רישום של החברה.

15.4

צילומי רישיונות )של המבטח וסוכן/ות הביטוח( ברי תוקף ומשולמים ,לעסוק בביטוח בכל
ענפי הביטוח אליהם משתייכים הביטוחים המפורטים בכיסוי הביטוחי בנספח א' לשנת
.2018

15.5

מען למסירת הודעות למציע :כתובת מייל ,כתובת עסקית ומספר טלפון.

15.6

כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס( תשל"ו –  ,1976בתוספת תצהיר בנוסח נספח ג'.

15.7

צילום קבלה של רכישת המכרז.

15.8

מציע שהנו סוכן/ות ביטוח ,יצרף מכתב מאת חברת הביטוח אותה הוא מייצג במכרז זה
שהוא היחיד שנבחר לייצגה במכרז זה.

15.9

המכון רשאי לדרוש מסמכים ו\או הבהרות נוספים ,ככל שימצא לנכון.

 .16שאלות הבהרה
16.1

כל מי שרכש את מסמכי המכרז רשאי לפנות במסגרת פרק הזמן המוקצב לכך בשאלות
ובקשות הבהרה ,יוכל לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני אל מנהל הביטוח מר אלון
טלמור שכתובתו alon@gii.co.il :ולוודא באמצעות טלפון מספר  08-9785820את הגעתו.
העתק של שאלות ההבהרה יש להפנות ליועץ הביטוח של המכון מר שמעון שחר באמצעות
מייל . shimon2525@gmail.com

16.2

המועד האחרון להגשת השאלות  15לפברואר  ,2018שעה  .16:00תשובות המכון תינתנה
עד ליום  22לפברואר  ,2018שעה .16:00

16.3

את השאלות יש לרשום בקובץ וורד בטבלה בעלת שלושה טורים ,בטור אחד השאלות/
בקשות ,טור שני מספר סעיף ומספר עמוד במכרז ,טור שלישי מקום למתן תשובות.

16.4

השאלות והתשובות תינתנה בכתב ,ויופצו באמצעות דואר אלקטרוני לכל מי שרכש את
מסמכי המכרז והן תהינה לחלק בלתי נפרד מהמכרז.

16.5

המכון ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,ישיב על שאלות המציעים שיתקבלו במשרדיו בכתב
כאמור לעיל ,המכון לא חייב יהיה לענות על כל השאלות והבקשות .המכון רשאי לשנות
את נוסח השאלות .אי קבלת תשובות מצד המכון לא יהווה עילה להארכת המועד להגשת
ההצעות.

16.6

לא יהיה תוקף לכל תשובה אלא אם ניתנה בכתב כאמור ,ונחתמה על ידי מנכ"ל המכון.
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16.7

אך ורק תשובות ,הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב על ידי המכון כאמור לעיל יחייבו את
המכון ,הם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי המכרז והצעת המציע ,והם יצורפו על ידי
המציע להצעתו ,כשהם חתומים כפי שאר דפי המכרז.

 .17תוקף ההצעה
כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה ,על כל פרטיה ומרכיביה ,נספחיה וצירופיה ,למשך  90יום
מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות.

 .18בחירת הזוכה
 18.1בדיקת ההצעות תתבצע על ידי ועדת המכרזים של המכון אשר תהא רשאית להיעזר
ביועצים ובמומחים מטעמה ,לרבות יועץ משפטי ו/או יועץ ביטוח.
18.2

בחינת הצעת המציע תעשה לפי 100% :מחיר.

18.3

הבחינה תעשה בשני שלבים:
בדיקת התנאים המוקדמים )תנאי סף( ,לרבות עמידה בתנאי המכרז .מובהר בזאת ,כי
הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף תיפסל ולא תידון כלל.
ההצעה הכספית הזולה ביותר שתעמוד בתנאי סעיף זה תהיה הזוכה והכל בהתאם להצעת
המציע – נספח ב' המצורף למסמכי המכרז.

18.4

מובהר בזאת כי ביטוח צד שלישי רכב בחו"ל אינו נדרש במועד פרסום המכרז והוא יצא
לפועל ביום שבו המכון יצא לפעילות בחו"ל.

18.5

הזוכה ייבחר על ידי ועדת המכרזים של המכון בלבד .הודעה מתאימה על זכייתו תשלח
אליו על ידי המכון.

18.6

המכון עפ"י שיקולו מבלי צורך לנמק נימוק כלשהו ,יהיה רשאי לנהל מו"מ עם המציעים
)גם במקרה של מציע בודד( לנושא מחיר ותנאי הביטוח .

 .19הודעה על התוצאות
המכון יבחר זוכה אחד לו ימסרו לביצוע כל הביטוחים בהתאם למפורט במפרט הביטוח.

8

 .20ביטול המכרז
20.1

המכון רשאי לבטל את המכרז ,בכל אחד מן המקרים הבאים:
 במקרה של חשד לתאום הצעות ו\או מחירים.
 לא נמסר לו מידע מהותי.
 חל שינוי נסיבתי מהותי.
 התקיים לקוי ,פגם ,פסול בהליכי המכרז או בבחירת ההצעה הזוכה.
 מנימוקים ומסיבות שאישרה ועדת המכרזים של המכון.

20.2

אם הוגשה הצעה אחת או נותרה הצעה כשרה אחת לאחר פסילת הצעות אחרות ,רשאי
המכון לפסול את ההצעה או לאשרה בהחלטת ועדת המכרזים של המכון.

 .21שונות
21.1

ההצעה תוגש אך ורק באמצעות מסמכי המכרז המקוריים ובעותק אחד בלבד.

21.2

מסמכי המכרז הינם רכושו של המכון ועל המציע להחזירם לו עד למועד האחרון להגשת
ההצעות.

21.3

התשלום הינו עבור רכישת מסמכי המכרז בלבד .מובהר בזאת כי אי הגשת הצעה ו\או
זכייה אינה מזכה את רוכש מסמכי המכרז בהחזר תשלום.

21.4

מציעים ,המתעניינים בהגשת הצעה למכרז ,רשאים לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום,
במשרדי המכון ,בתיאום המועד עם מזכירות המכון.

 .22תנאים נוספים
22.1

ביטוח החבויות והרכוש יחולו בכל העולם ,לפי העניין.

22.2

המציע מתחייב ,כי ביטוח רכבים ,ציוד מכני וכל ציוד אחר המצריך ביטוח ,יבוטח בארץ
או בחו"ל לפי העניין ,ובעת שהותם בחו"ל יבוטל הביטוח המתקיים בארץ ויחול רק זה
החל בחו"ל.

אורי פיצ'וטו – מנכ"ל
המכון הגיאופיסי לישראל
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נספח א'

ריכוז סכומי ביטוח ופרמיות לתשלום
הערכים הנקובים בנספח זה הינם בשקלים חדשים )(₪

פוליסה או סוג כיסוי

סכום ביטוח או
גבול אחריות )בש"ח(

אש מורחב
כולל טבע ,ר"א ,פרעות  ,מהומות ושביתות
47,000,000
נכסי דלא ניידא
11,000,000
רכוש אחר
כל העולם
950,000
ציוד מכני הנדסי ואחר שנמצא
בחצרי המבוטח בעת שאינו בפעילות
מחוץ לחצרים
הכנסה משכירות
8,000,000
תקופת גמולה  24חודשים
600,000
פריצה ושוד
כל העולם
2,000,000
הרחבת כל הסיכונים
כל העולם
אחריות מעסיקים  80עובדים
כל העולם

40,000,000

צד שלישי – עסק
כל העולם

27,000,000

צד שלישי רכב בחו"ל
כל העולם למעט ישראל

4,000,000

אחריות מקצועית
כל העולם

7,000,000
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פרמיה ברוטו לתשלום
)בש"ח( )(%

פוליסה או סוג כיסוי
צ .אלקטרוני – כיסוי מלא – לא
שיורי – כל העולם
 .1ציוד
 .2שיחזור מידע ותוכנות כולל
סעיף 6.2

סכום ביטוח או
גבול אחריות )בש"ח(

340,000
150,000

תאונות אישיות לדירקטורים
 4חברי דירקטוריון

600,000
למקרה מוות או נכות

תאונות אישיות  15עובדים
כל העולם

1,000,000 X 15

כספים במעבר ובכספת
כל העולם

100,000

נאמנות
כל העולם

350,000

צמ"ה כל העולם
)כולל טבע ,ר"א ,פריצה וזדון,
פרעות  ,מהומות ושביתות(
ביטוח חובה וצד שלישי עד לסך
מיליון שקלים לציוד המבוטח
בפוליסת צמ"ה
ביטוח כלי רכב
מקיף וחובה  +ריידרים +אביזרים
לפי פירוט
סה"כ :

10,450,000

רכב וציוד שמבוטחים
בביטוח צמ"ה
כמפורט ברשימה
לביטוח רכב
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פרמיה ברוטו לתשלום
)בש"ח( )(%

שינויים והרחבות לכל הפוליסות
בכל מקום בו רשום להלן החברה או המבוטח ,יקרא גם :המכון הגיאופיסי לישראל.
בכל מקום בו רשום "ביט  "2016או ביט  2017יקרא גם פוליסה לביטוח של המבטח ושהיקף
הכיסוי הביטוחי שלה אינו פחות מזה של הפוליסות הנ"ל.

.1

לשם המבוטח יתווסף :כל מי שהמבוטח התחייב בכתב להוסיפו בשם המבוטח בטרם קרה
מקרה ביטוח.

.2

פוליסות ביטוח רכוש מכסות את כל ההוצאות להכנת תביעה גם אם לא נרשם במפורש
בפוליסה ,ובלבד שסה"כ חבות המבטח לא תעבור את סכום הביטוח הרשום בפוליסה.

.3

כל סכומי הביטוח לרכוש הנם בערכי כינון )"ערך חדש"( .אופן השיפוי יהיה לפי ערך כינון
)"ערך חדש"(.

.4

בכל מקרה של אבדן או נזק ,תהיה הניצולת של המבטח והמבוטח יקבל שיפוי ללא הפחתת
שווי ניצולת.

.5

בכל מקרה של ביטול פוליסה על פי בקשת המבוטח ,יערך חישוב הפרמיה על בסיס יחסי
לתקופת הביטוח שהייתה בפועל )פרו-רטה(.

.6

הפוליסות מכסות ,בין היתר ,נזקי טבע ,רעידות אדמה ,מהומות ,שביתות ופרעות.

.7

סעיף ביטוח חסר לא יחול על סכומי הביטוח שנכללים בהגדרת נזק ראשון.

.8

במקרה שבו בגין אירוע אחד מוגשות תביעות על פי שתי פוליסות ,תחול רק השתתפות
עצמית אחת .הגבוהה מבין השתיים הנקובות בפוליסות.

.9

מוסכם ומוצהר בזאת כי במקרה של חתימת המבטח על אישור ביטוח שבו נקובים סכומים
הנמוכים מאלו הרשומים בפוליסה ,לא תחול הגבלה בסכום במקרה של תביעה.

.10

מוסכם בזה כי תיקון רכוש או רכישת רכוש חדש בעקבות נזק ,יערך על פי הנהלים והאופן
המקובלים אצל המבוטח או על פי הוראות נציבות המדינה או על פי חוזה או הסכם שאליו
התחייב המבוטח.

.11

במקרה של הבדל או שינוי בנוסח בין דפי רשימה או מפרט או פוליסה יחול הנוסח המיטיב
עם המבוטח.

.12

במקרה של סתירה בין הרשום במכרז לבין הרשום בדפי הרשימה יחול הנוסח המטיב עם
המבוטח.

.13

המבטח מצהיר כי קיבל את כל המידע שביקש בקשר עם הביטוח הניתן על ידו.

.14

כל חוק או תקנה המסדירים למבוטח הסדר עדיף על פני זה הרשום בפוליסות הביטוח
להלן - ,יחול החוק או התקנה וזאת על פי בקשה של המבוטח.

.15

על פי דרישת המבוטח יוארך הביטוח לתקופה נוספת עד  90יום ,ללא שינוי בתנאי הביטוח,
ומבוטח ישלם פרמיה יחסית נוספת לתקופה הנדרשת.

.16

סילוק תביעות יהיה לאחר חתימת מורשה חתימה בחברה.
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.17

במקרה של נזק ,יועבר העתק מהדו"ח הראשוני והדו"ח הסופי ו/או כל מסמך אחר תוך 7
ימים לאחר קבלתו על ידי חברת הביטוח.

.18

תגמולי הביטוח ישולמו לחברה בלבד ,אלא אם תורה אחרת.

.19

החברה רשאית לבטל את כל הביטוחים או חלקם במתן הודעה מוקדמת של  30יום בטרם
יכנס הביטול לתוקף.

.20

המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי מי שהמבוטח וויתר על זכות התחלוף כנגדו או
התחייב לשפותו בכתב לפני הנזק .וויתור זה לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון.

.21

המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי כל מי שקשור בקשרי עבודה או מסחר עם המבוטח
במפורש או מכללא ולרבות בעלים של מבנים ו/או חצרים בהם המבוטח משתמש או
שאותם המבוטח שוכר או מקבל בהשאלה או בדרך אחרת .וויתור זה לא יחול כלפי מי
שביצע נזק בזדון.

.22

המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי ממשלת ישראל ומשרדי הממשלה.

.23

המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי עובדים ,מתנדבים וכל מי שנחשב כעובד של
המבוטח או עובד עבור המבוטח לרבות מי שמקבל שכ"ט כנגד חשבונית .לעניין "עובד"
בסעיף זה  -יתווסף ובן /בת זוג .וויתור זה לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

.24

סייג רשלנות רבתי מבוטל .אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות
המבוטח על פי כל דין.
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כל הערכים במפרטים הינם בשקלים חדשים ₪
===================
מפרט לביטוח אש מורחב
מהדורה "ביט "2016
הרכוש המבוטח :רכוש מכל סוג ותיאור בבעלותו או באחריותו או בחזקתו או בהשגחתו או
בשימושו או בפיקוחו של המבוטח.
גבול טריטוריאלי :כל העולם
השתתפויות עצמיות
 6,000הראשונים מכל מקרה בטוח למעט:
מקרה ביטוח בחו"ל.20,000 :
פריצה ,נזק בזדון ,פרעות ומהומות.20,000 :
שמשות ושלטים.800 :
נזקי טבע  -סערה ,סופה ,שיטפון ,שלג וברד 5% :מתגמולי הביטוח אך לא פחות מ  20,000ולא
יותר מ .200,000
רעידת אדמה :כמפורט בפוליסה.
הכנסות משכירות
הכנסות הנובעות מהשכרת חלקי המבנה של המבוטח.
תקופת השיפוי עד  24חודשים.
שיעבוד
שיעבוד ביטוח המבנה לטובת :
בנק הבינלאומי הראשון בע"מ סניף  078אזור תעשייה חולון.
בנק המזרחי סניף אזור תעשייה חולון.
שינויים והרחבות לפרק א'
 .1הביטוח על פי פוליסה זו אינו כולל רכוש וציוד של ממשלת ישראל הנמצא בנאמנות בחצרי
המכון הגיאופיסי.
 .2הביטוח על פי פוליסה זו מכסה כל מקרה של :רעידת אדמה  ,נזקי טבע  ,פריצה ,שוד ,נזק
בזדון  ,מהומות ,שביתות ופרעות.
 .3בפרק סיכונים נוספים מבוטחים ,בסעיף התנגשות ,לאחר המילים בביטוח אחר ,יתווסף :
"אשר משפה את המבוטח".
 .4בפרק סיכונים נוספים מבוטחים בסעיף התמוטטות מדפים ,יתווסף" :והתמוטטות מתקני
אחסנה".
 .5חלק מהרכוש המבוטח נמצא גם בחצרי המבוטח וגם מותקן על גבי כלי רכב או רכוש נייד
אחר .
 .6מו"מ בזה כי לאחר כינון נזק ,לא יערך ניכוי בגין שיפורים.
 .7בפרק "הסיכונים המבוטחים" – בסעיף קטן " 2.7כלי טיס"  .לפני המילים "כלי טייס" יבוא
"מטאורים ו/או" .סכום הביטוח לסעיף זה הנו עד .750,000
 .8בפרק "הרחבות" סעיף קטן " 3.5רכוש בהעברה" .יחול כיסוי עד לסך .1,000,000
 .9מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות גניבה שלא תוך ביצוע פריצה ו/או שוד של
ציוד סייסמי ו/או גיאופיסי בהיותו בשטח פתוח.
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.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

בפרק "הרחבות" סעיף דמי שכירות ,במקום" :לא יאוחר מ 12-חודשים" יבוא" :לא יאוחר
מ 20-חודשים".
הכיסוי בגין אובדן דמי שכירות יחול גם כתוצאה מנזק המכוסה בפוליסה לביטוח ציוד
אלקטרוני של המבוטח.
בפרק "תנאי הפוליסה" סעיף  17ב'  -תוספנה המילים" :ויש בה כדי להשפיע על מבטח סביר
האם לכרות את חוזה הביטוח בכלל או לכרותו בתנאים שבו".
מוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות התאמת פריט שלא ניזוק  ,פריט המוחלף שבא
במקום הפריט שניזוק וכן עלות חלקי חילוף שלא ניזוקו אך אינם מתאימים לציוד שהוחלף
במקום הציוד שניזוק ,עד לסך  20%מהנזק ,על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר.
הביטוח על פי פוליסה זו כולל שיפוי המבוטח בגין הוצאות מיוחדות לאחר נזק עקב דרישות
של רשויות ושל ספקי שרות חיוניים )כגון חברת חשמל לישראל(.
הכיסוי הביטוחי כולל ציוד צמ"ה על פי רשימה בהימצאו בחצרי המכון ,וגם בעת היותו
בבדיקה בתנועה בחצרים ובסמוך לחצרים של המבוטח .הכיסוי הביטוחי במהלך הנסיעה
בסמוך לחצרים של המבוטח מותנה בכך שהציוד מאויש ואינו כולל כיסוי בגין גניבה.
בפרק א'  ,הרחבות סעיף  " ,3.18נזק ללוחות חשמל "  ,יתווספו לאחר המילים "ללוחות
חשמל"  ,המילים " :לוחות פיקוד  ,לוחות בקרה  ,מתגים ושנאים ".
הביטוח על פי פוליסה זו כולל שיפוי המבוטח בגין הוצאות מיוחדות לאחר נזק עקב דרישות
של רשויות ושל ספקי שרות חיוניים )כגון חברת חשמל לישראל(.
סכומי ביטוח נוספים אשר נכללים בסכום הביטוח הכללי הסכומים להלן הנם סכומי
מינימום ,אלא אם נרשם בפוליסה סכום יותר גבוה .כל הסכומים להלן הינם על בסיס נזק
ראשון ולא חל עליהם סעיף ביטוח חסר.
שוד ופריצה

600,000

השלמה לכל הסיכונים

2,000,000

הרחב גנבה ממשרדים

400,000

הרחב גנבה בשטח פתוח

400,000

רכוש מחוץ לחצרים עד לסך

3,500,000

שחזור מסמכים ומידע מכל סוג

1,000,000

חפצי עובדים

 6,000לעובד

שיפורים על פי דרישת הרשויות

1,000,000

הוצאות מיוחדות נוספות

1,000,000

שכר אדריכלים

1,000,000

סעיף  3.18נזק ללחות חשמל

1,000,000

פינוי הריסות  ,ניקוי ויישור

1,000,000

הוצאות הגנה בגין תביעה משפטית

200,000

 .19הוצאות מיוחדות נוספות הנן הוצאות שלא פורטו בפוליסה ו/או במפרט ונוצרו בעקבות
מקרה ביטוח מכוסה.
 .20גניבה שלא תוך ביצוע פריצה ו/או שוד מתוך משרדי המבוטח.
 .21מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות גניבת רכוש מתוך משרדי המבוטח על ידי
אדם שנכנס לחצרים 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
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רשימה לביטוח אחריות מעבידים
מהדורה "ביט "2016
גבול טריטוריאלי :כל העולם
השתתפות עצמית :מקרה בחו"ל  .15,000עובדים זרים בחו"ל שאינם מבוטחים באמצעות המוסד
לביטוח לאומי  .20,000מחלת מקצוע  .20,000כל מקרה אחר .10,000
מו"מ בזה כי בפוליסה יחולו השינויים כדלקמן
 .1לשם המבוטח מתווסף ו/או מדינת ישראל משרד הביטחון באם יחשבו כמעבידים של עובדי
המכון הגיאופיסי.
 .2לשם המבוטח מתווסף ו/או מינהל המחקר למדעי האדמה והים באמצעות מנהל המינהל
במשרד התשתיות הלאומיות באם יחשבו כמעבידים של עובדי המכון הגיאופיסי.
 .3למען הסר ספק  ,פוליסה זו מכסה את חבותו של המבוטח כלפי כל מי שמועסק על ידו בין
במישרין ובין על פי דין.
 .4הגדרת החוק על פי פוליסה זו תהיה על פי כל דין .לגבי עובדים זרים בחו"ל יחולו הוראות
החוק והדין המקומי אולם פרשנות הפוליסה תהיה לפי חוקי מדינת ישראל .
 .5הכיסוי הביטוחי בגין עובדים זרים בחו"ל שחוקי הביטוח הלאומי הישראלי אינם חלים
עליהם ,יהיה מעל לכל סכום שישולם על ידי רשויות אותה מדינה או ביטוח ספציפי שנערך
לאותם עובדם בגין תאונות עבודה.
 .6מוסכם בזה כי הביטוח על פי פוליסה זו כולל אחריות המבוטח בגין עבודות בשטחים השייכים
למשרד הביטחון כולל שטחי אש.
 .7בסעיף  4.5יתווספו המילים "או אישור אחר של רשויות המדינה" לאחר המילים "בעל רישיון
בר תוקף".
 .8תוסף לפוליסה ההרחבה הבאה:
" .aמוסכם בזה כי בכל מקרה של תביעה על-פי פוליסה זו ,עקב מקרה ביטוח אשר לדעת
המבטח הנו תוצאה של הצטברות פגיעות בתקופה שקדמה למועד עריכת ביטוח זה
לראשונה ע"י המבטח ,אזי יקבל המבטח על עצמו את האחריות לשפות את המבוטח
בגין מקרה הביטוח כאמור ,בתנאי כי:
 .bבמועד עריכת ביטוח זה לא היה ידוע למבוטח על קיום עילה לתביעה בגין מקרה הביטוח
כאמור.
 .cהמבוטח מתחייב להסב לטובת המבטח כל זכות לשיפוי העלולה לעמוד לזכותו כלפי
מבטחיו הקודמים בגין הפגיעות שהצטברו קודם למועד תחילת תקופת הביטוח.
 .9בעת היות העובדים בחו"ל לא יחול כל חריג ולא תהיה כל הגבלה הקשורה ברכב מכל סוג
ותיאור.
 .10אם שם המבוטח כולל יותר מאדם או גוף משפטי אחד ,יחול הכיסוי על -פי הפוליסה על כל
אחד מיחידי המבוטח בנפרד ,למעט קבלנים וקבלני משנה ,כאילו הוצאה על שמו בלבד
פוליסה זו ,על תנאיה ,סייגיה והוראותיה ,כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של
המבוטחים האחרים ,אולם אחריותו של המבטח לשפות את כל יחידי המבוטח יחד ,לא תעלה
על גבולות האחריות הנקובים ברשימה.
 .11מוצהר ומוסכם בזה כי בכל מקרה שאחריות המבוטח המכוסה על פי פוליסה זו תהווה גם
עילה לתביעה בגין אחריותו השילוחית למעשיו ו/או מחדליו תכסה המבטחת גם אחריות
שילוחית זו.
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רשימה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי
מהדורה " ביט " 2016

עסק
השתתפות עצמית למקרה:

בארץ 8,000
בחו"ל 20,000

עיסוק המבוטח  :כל עיסוק וכל פעילות המותרת על פי תזכיר ההתאגדות של המבוטח ומבלי לגרוע
מכלליות האמור במפורש כולל ניסויים ,בדיקות גיאופיסיות ואחרות בכל מקום בארץ ובעולם.
גבול טריטוריאלי  :כל העולם כולל שיפוט מקומי .פרשנות הפוליסה לפי חוקי מדינת ישראל.
מו"מ בזה כי בפוליסה יחולו השינויים כדלקמן :
 .1הגדרת הדין והשיפוט תהיה  :דין ושיפוט בכל העולם .פרשנות הפוליסה תהיה לפי חוקי מדינת
ישראל.
 .2לשם המבוטח מתווסף ו/או מינהל המחקר למדעי האדמה והים באמצעות מנהל המינהל
במשרד התשתיות הלאומיות בכל הקשור במכון הגיאופיסי בלבד.
 .3לשם המבוטח מתווסף ו/או ממשלת ישראל משרד הביטחון בכל הקשור במכון הגיאופיסי
בלבד.
 .4סייג  3.13לא יחול על נזקים של מניעת שימוש ברכוש צד שלישי ,גם אם לא נגרם נזק פיזי לאותו
רכוש.
 .5סייג  3.2.4יקרא  :נזק הנובע מהפעלה של רכבת ,כלי טיס וכלי שיט מנועי על ידי המבוטח.
 .6סייג  .3.3.3יקרא כדלקמן  :אחריותו הניהולית של המבוטח ו/או כל איש בשרותו ,הניתנת
לכיסוי על פי פוליסה לביטוח חבות נושאי משרה של המבוטח או של המבטח.
 .7סייג  3.5.1וסייג  3.5.2לא יחולו לגבי מבנים שבשכירות או בהשאלה בידי המבוטח.
 .8סייג  3.12בטל ומבוטל  .אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות
המבוטח על פי כל דין.
 .9סייג  3.13יקרא  :נזק פיננסי ,למעט אם מדובר בנזק גרר שהינו תוצאה ישירה של הנזק הפיזי
לרכוש מוחשי של צד שלישי או של המבוטח שניזוק.
 .10סייג  3.8לא יחול לגבי שנאים של המבוטח או שנאים שבחזקת המבוטח או שנאים שהמבוטח
אחראי לגביהם .
 .11בהרחבה סעיף  4.1שהות זמנית בחו"ל יתווסף ":או רכוש" לאחר המילים " :על ידי מי".
 .12הביטוח כולל שיפוי המבוטח בגין שימוש בכלי רכב בחו"ל עד לסך  . 1,000,000כיסוי זה יחול
מעל לכל כיסוי אחר שקיים לרכב.
 .13הוצאות להגנה משפטית על פי פוליסה יחולו עד לגבול של .1,000,000
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 .14בסעיף  17בהרחבות – יתווספו המילים "או אישור אחר של רשויות המדינה" לאחר המילים
"בעל רישיון בר תוקף".
 .15מוסכם בזה כי הביטוח על פי פוליסה זו כולל אחריות המבוטח בגין עבודות בשטחים השייכים
למשרד הביטחון כולל שטחי אש.
 .16כל רכוש שבבעלות או בחזקת או בשימוש ,של מי שעובד אצל המבוטח ,יחשב כרכוש צד שלישי.
 .17הכיסוי הביטוחי על פי פוליסה כולל שיפוי של המבוטח בגין מעשה או מחדל של קבלן ו/או קבלן
משנה ו/או ספק או נותן שירותים אך במפורש לא כולל שיפוי להם אלא אם הוסכם אחרת .
 .18שם המבוטח מורחב לכלול את עובדי המבוטח ואת מי שהמבוטח התחייב בכתב לפני קרות נזק
להוסיפו כמבוטח בפוליסה זו .
 .19הפוליסה כוללת שיפוי למי שהמבוטח התחייב בכתב לפני קרות נזק  ,לשפותו בגין מעשה או
מחדל של המבוטח .
 .20הכיסוי הביטוחי על פי פוליסה זו כולל הגנה בהליכים פלילים עד לסך . 500,000
 .21מוצהר ומוסכם כי בסעיף  4.1לאחר המילים "ע"י אנשים יתווספו המילים" ו/או רכוש.
 .22בסעיף הגנה בהליכים פלילים הגדרת הליכים פליליים תורחב ותכלול הליכי חקירה מכל סוג
המתבצעים על ידי רשות מוסכמת בקשר עם פעילותו ו/או עסקו של המבוטח .כמו כן הגדרת
הוצאות הגנה ושכר טרחה תורחב ותכלול הוצאות עבור יעוץ משפטי וטכני בקשר עם חקירת
תאונות ומקרי ביטוח על ידי רשות מוסמכת.
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רשימה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי
מהדורה " ביט " 2016

רכב מכל סוג בחו"ל
השתתפות עצמית למקרה:

10,000

ביטוח צד ג' בעבור כלי רכב  ,ציוד צמ"ה וציוד מתניע ונגרר בחו"ל בלבד.
גבול טריטוריאלי :
כל העולם למעט מדינת ישראל .
דין ושיפוט – כל העולם ,פרשנות הפוליסה לפי חוקי מדינת
ישראל.
מוצהר ומוסכם בזה כי לגבי ארה"ב וקנדה יחולו התנאים
הבאים:
א .חריג זיהום מוחלט.
ב .הוצאות משפט כלולות בגבול האחריות.
ג .חריג קנסות ופיצויים עונשיים לדוגמא.

מו"מ בזה כי בפוליסה יחולו השינויים וההרחבים כדלקמן :
.1

הביטוח על פי פוליסה זו כולל שיפוי המבוטח בעד הסכומים אשר המבוטח יהיה חייב
לשלם לצד שלישי בתור פיצויים על פי דין ,בגין אובדן או נזק לגוף או רכוש כלשהו בגין
שימוש או הפעלה או בגין בעלות או באחריות או בשימוש על כלי רכב  ,ציוד צמ"ה וציוד
מתניע מכל סוג וכולל במפורש ההתקנים הנמצאים על גבי הנ"ל.
הביטוח יחול מעל הכיסוי הביטוחי המקומי ) אם קיים ( וכל כיסוי המבוטח בפועל לגבי
הרכב שבו נעשה השימוש בעת קרות מקרה הביטוח.

.2

לשם המבוטח מתווסף ו/או מינהל המחקר למדעי האדמה והים באמצעות מנהל המינהל
במשרד התשתיות הלאומיות בכל הקשור במכון הגיאופיסי בלבד.

.3

שם המבוטח מורחב לכלול את הנהג ו/או המשתמש בנ"ל ואת עובדי המבוטח .ולמען הסר
ספק ,גם הנהג והנוסעים ייחשבו כצד שלישי לעניין ביטוח זה.

.4

הביטוח כולל גם שימוש במתקנים המותקנים או מחוברים או הנמצאים על גבי הנ"ל.

.5

סעיף  3.2מבוטל לצורך ביטוח זה .

.6

אחריות שילוחית תחול בכל העולם .
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רשימה לביטוח אחריות מקצועית
נוסח חברת הביטוח

השתתפות עצמית למקרה:
תאריך רטרואקטיבי :
תקופת גילוי

:

10,000
1.1.1999
עד  12חודשים מתום הביטוח

גבול טריטוריאלי  :כל העולם.
דין ושיפוט  :כל העולם ,פרשנות הפוליסה לפי חוקי מדינת ישראל.
מוצהר ומוסכם בזה כי לגבי ארה"ב וקנדה יחולו התנאים הבאים:
א .חריג זיהום מוחלט.
ב .הוצאות משפט כלולות בגבול האחריות.
ג .חריג קנסות ופיצויים עונשיים לדוגמא.
.1
.2

.3

.4
.5
.6
.7
.8

שם המבוטח  :המכון הגיאופיסי לישראל בע"מ ו/או עובדי המכון הגיאופיסי לישראל בע"מ.
לשם המבוטח מתווסף ו/או המכון הגיאולוגי ו/או מינהל המחקר למדעי האדמה והים
באמצעות מנהל המינהל במשרד התשתיות הלאומיות בכל הקשור בפעילות של המכון
הגיאופיסי בלבד .הסעיף כפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב כל מבוטח כאילו הוצאה
הפוליסה על שמו בלבד אולם הפוליסה אינה מכסה תביעות של המכון הגיאופיסי כלפי המכון
הגיאולוגי ו/או מינהל המחקר למדעי האדמה והים באמצעות מנהל המינהל במשרד
התשתיות הלאומיות.
ביטוח זה ישפה את המבוטח בגין היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה רשלנות ,טעות או
השמטה או מצג בלתי נכון או הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב על ידי המבוטח ,או שותפו ,או
אחרים הקשורים עמו בחוזה או על ידי כל אדם או גוף בעת שנמצא בשרותו של המבוטח או
בעת שהועסק על ידו .וזאת במסגרת עיסוקו או שרות הניתן על ידי אחרים עבורו .הביטוח על
פי סעיף זה כולל תביעות המוגשות במהלך תקופת הביטוח ואשר עילתן התרחשה בתקופת
הביטוח או במהלך התקופה הרטרואקטיבית אשר מתחילה בתאריך הרשום לעיל.
מוצר ומוסכם בזאת כי הכיסוי הביטוחי כולל גם מקרים של :
 .aהוצאת דיבה .לשון הרע .השמצה .חריגה מסמכות .הפרת חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו,
הפרת חובת הסודיות .אובדן מסמכים ואחריות בגין קבלני משנה.
 .bאחריותו של המבוטח הנובעת מכל מעשה או מחדל של כל אדם המועסק או שהיה מועסק
על ידו בקשר עם ,אי יושר ,הונאה ,מרמה וחוסר תום לב ,מעילה או ממעילה באמון.
 .cאבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים אשר הופקדו בידי המבוטח  .הכיסוי מוגבל עד לסך
של  1,000,000למקרה ולתקופה.
 .dאבדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח.
מוצהר ומוסכם בזאת כי באם הביטוח לא יחודש או לא יערך אחר תחתיו  ,אזי תתווסף
לפוליסה תקופת גילוי של עד שנים עשר חודשים למקרים שהיו מכוסים בתקופת הביטוח.
במקרה של ביטול או שינוי בפוליסה ,תישלח הודעה מוקדמת של המבטח למבוטח באמצעות
דואר רשום לכל הפחות  60יום מראש ובטרם יכנס לתוקף השינוי או הביטול.
הביטוח על פי פוליסה זו כולל גם הגנה בהליכים משפטיים כפי הרשום בפוליסה ביט צד
שלישי .2016
הביטוח על פי פוליסה זו אינו מחריג מקרה ביטוח עקב שביתה או השבתה.
המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מינהל המחקר למדעי האדמה והים באמצעות מנהל
המינהל במשרד התשתיות הלאומיות ,משרד הביטחון וממשלת ישראל  .הוויתור על תחלוף
לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון .
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רשימה לביטוח ציוד אלקטרוני
מהדורה " ביט " 2017
:
הרכוש המבוטח
רכוש מכל סוג ותיאור בבעלות המבוטח או בחזקתו או בשימושו או באחריותו .
גבול טריטוריאלי  :כל העולם
השתתפות עצמית :
 .1פרק . 1

5,000

 .2פרק 4000 2
מו"מ בזה כי בפוליסה יחולו השינויים והרחבים כדלקמן :
.1

הביטוח על פי פוליסה זו אינו כולל ואינו מכסה ציוד של ממשלת ישראל הנמצא בנאמנות
במכון הגיאופיסי ומבוטח ע"י חברת הביטוח הממשלתית ענבל או בדרך אחרת על ידי
ממשלת ישראל וגם אם לא מבוטח.

.2

הכיסוי על פי פוליסה זו חל גם על רכוש שבשימוש המבוטח ושאינו שייך לו ובתנאי שנכלל
בסכום הביטוח ונגבתה פרמיה בגינו.
ציוד מחוץ לחצרים כולל גם ציוד המותקן על גבי כלי רכב או רכוש מתנייד אחר.

.4

מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות גניבה שלא תוך ביצוע פריצה ו/או שוד
של ציוד סייסמי בהיות בשטח פתוח .

.5

הכיסוי על פי פוליסה זו כולל הוצאות מיוחדות בעקבות נזק מכוסה עד לסך .100,000

.6

הכיסוי על פי פוליסה זו כולל גנבה מתוך משרדים או חצרים של המבוטח עד לסך .100,000

.7

לשם המבוטח מתווסף :ו/או קבלני משנה ו/או בעלי רכוש שבשימוש המבוטח ושהמבוטח

.3

התחייב או צריך לבטח את רכושם .
.8

כיסוי בהעברה כולל שוד ,פריצה לרכב או תלישה או עקירה פיזית או פרוק ציוד מחובר
חיבור של קבע .

.9

סכומי הביטוח והשיפוי הנם בערכי כינון )ערך חדש(.

 .10סייג  3.7לא יחול לגבי רכוש שאינו מהווה חלק מכלי שיט או כלי טיס והוא נמצא שם רק
לצורך העברתו.
 .11סייג  20.3מבוטל אולם למבטח שמורה הזכות לפעול לפי כל דין.
 .12בסעיף  5.3.2בתנאים מיוחדים לפרק  1תוספנה המילים" :אם לא ניתן לרכוש ו/או לכונן
תוך פרק זמן סביר רכוש מאותו סוג או טיפוס ,יהיה המבוטח זכאי לרכוש ולקבל פיצוי
מהמבטח עבור רכוש משופר חדש דומה ככל האפשר לרכוש שניזוק או אבד .מוצהר
ומוסכם בזאת כי במקרה כנ"ל לא יטען המבטח להקטנה יחסית של הפיצוי עקב כך.
מוסכם בזאת כי תיקונים לרכוש שניזק או רכישתו מחדש יבוצעו אצל יצרנים או ספקים
או נותני שירות אתם נוהג המבוטח לעבוד ,אם ירצה בכך המבוטח וזאת בכפוף לסכום
הביטוח ברשימה".
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 .13פרק  2סעיף  .6.2שיחזור נתונים מורחב )( COMPREHENSIVE SOFTWARE COVER

בתוקף עד לסכום הביטוח של פרק .2
 .14ההרחבים בפוליסה זו החלים על פרק  1יחולו גם על פרקים  2ו 3 -בהתאמה.
 .15הכיסוי הביטוחי על פי פרק  2כולל כל הוצאה בפועל בגין השחזור.
 .16הביטוח כולל הוצאות של התאמת תוכנה ורכיבי חומרה לציוד שניזוק או אבד
והוחלף ובתנאי שסה"כ השיפוי לא יעלה על סכום הביטוח הכללי הנקוב בפוליסה.
 .17ביטוח חסר לא יחול על פרק .2
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רשימה לביטוח רכב

ביטוח כלי רכב בהיותם בארץ
הכיסויים והרחבים להלן יחולו על כל כלי הרכב של המכון בהיותם בארץ ביום
פרסום המכרז ,ולרכבים שיתווספו במהלך תקופת הביטוח על פי המכרז.
הביטוח כולל :
 .1ביטוח חובה +מקיף לרכבים לפי הרשימה בטבלה להלן.
.2

נהיגת נהגים כפי הרשום לכל רכב בנפרד.

.3

ביטוח צד שלישי כולל מיתקנים ,מנופים ,מערכות הידראוליות ,כננות וכל ציוד אחר
המותקן או נמצא על גבי כלי הרכב.

.4

ביטוח צד שלישי כולל כיסוי ביטוחי בגין נגרר שאינו חייב ברישוי.

.5

במקרה של נזק לצד שלישי בעת גרירה תחול רק השתתפות עצמית אחת .הגבוהה מבין שתי
ההשתתפויות העצמיות :הרכב או הנגרר.

.6

גבול אחריות כלפי צד שלישי הנו אחד מיליון שקלים חדשים.

.7

רכבי המבוטח יחשבו זה כלפי זה כצד שלישי.

.8

נהיגת נהג אקראי )כגון מוסך ,רחיצה ,חניון( מכוסה ולא מוגבלת בגין גיל או וותק נהג.

.9

ביטוח חובה על פי פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[ ,תש"ל.1970-

 .10ביטוח מקיף משמעו ביטוח שבו היקף הכיסוי הביטוחי המינימאלי הנו תנאי הפוליסה
התקנית לביטוח כלי רכב על פי תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב
פרטי( ,התשמ"ו 1986-וכולל כיסוי לפי פרק א' כולו ופרק ב' לפוליסה התקנית.
 .11ביטוח נזק לרכוש צד שלישי משמעו שהיקף הכיסוי הביטוחי המינימאלי הנו תנאי
הפוליסה התקנית לביטוח כלי רכב על פי תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה
לביטוח רכב פרטי( ,התשמ"ו 1986-וכולל כיסוי לפי פרק ב' לפוליסה התקנית.
 .12תשלום התביעה בגין גניבה או אובדן או נזק מוחלט לאחר המצאת כל המסמכים הנדרשים
בהגשת התביעה )המצאת אישור משטרה או בדיקת שמאי(.
 .aבאובדן מוחלט תוך  17ימים.
 .bבגניבה תוך  21ימים.
 .13השתתפות עצמית בביטוח רכב מעל  3.5טון :גניבה  .9,000בכל מקרה אחר כולל צד ג'
.6,000
 .14השתתפות עצמית בביטוח טרקטורים ונגררים.1,500 :
 .15השתתפות עצמית בביטוח רכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון :
 .aההשתתפות העצמית תחול רק במקרה המצריך תיקון של הרכב ולא תחול בגניבה
או באובדן מוחלט והיא תהיה כדלקמן:
 .iבמוסך הסדר 1,000
 .iiבמוסך שאינו מוסך הסדר 1,400
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 .iiiנזק לרכוש צד שלישי 1,300
 .ivבמקרה של נזק עצמי ונזק לצד שלישי תחול השתתפות עצמית
אחת בסך .1,400
 .16שיפוי בגין גניבה או אובדן מוחלט יהיה לפי מחיר מחירון יצחק לוי ועל פי ההפחתות
והתוספות .לרכבי המכון לא תעשה הפחתה בגין רכב חברה.
 .17שיפוי בגין ירידת ערך לרכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון בלבד  -ללא השתתפות עצמית נוספת
מעבר להשתתפות העצמית בגין הנזק לרכב.
 .18נזקי מלחמה וטרור  -הביטוח כולל כיסוי להפרש שבין הפיצוי שיתקבל על-פי חוק מס רכוש
)נזקי מלחמה( וקרן פיצויים התשכ"א 1961-ותקנותיו לבין הנזק הממשי שנגרם לרכב
המבוטח.
 .19הביטוח כולל כיסוי בגין רעידת אדמה ,נזקי טבע ,שביתות ופרעות.
 .20כינון סכום הביטוח לאחר נזק חלקי ללא תוספת פרמיה.
 .21אמצעי מיגון – כפי הקיים ברכב ביום פרסום המכרז.
 .22כיסוי "ערך כינון"  -במקרה גניבה או אובדן מוחלט להלכה או למעשה לרכב שגילו או
מועד עלייתו לכביש עד  12חודשים ביום האירוע שבו נוצר האובדן המוחלט ,יחול שיפוי על
פי ערך רכב חדש ,מאותו סוג ודגם.
 .23כיסויים ושירותים נוספים לגבי ביטוח מקיף לרכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון :
 .aהביטוח המורחב יכלול ,בנוסף על נזקים לרכב ,גם כיסויים כמפורט להלן:
 .bשירותי דרך ,חילוץ וגרירה – שרות בכל ימות השנה )למעט יום כיפור( ובמשך כל
שעות היממה .הגרירה תעשה אל מקום התיקון הרגיל של הרכב .שרות גרירה
וחילוץ יתבצעו בתוך שעתיים מקבלת הקריאה .אם מכונית השרות או הגרר לא
יגיעו תוך שעתיים והסיבה אינה כוח עליון או מזג אויר או תנאי הדרך שאינם
מאפשרים הגעה ,אזי יוכל המבוטח להזמין שרות דרך או גרירה באמצעות מי
שיחפוץ והעלות תוחזר למבוטח על פי קבלה.
 .cרכב חלופי – בעל תיבת הילוכים אוטומטית יינתן במקרים הבאים:
 .iבמקרה גניבה – מיום הגניבה ועד שלושים ושבע ימים או קבלת
השיפוי ,המוקדם מבניהם.
 .iiאובדן מוחלט – מיום האובדן ועד עשרים ואחד ימים או קבלת
השיפוי ,המוקדם מבניהם .
 .iiiבמקרה של נזק לרכב אשר משך התיקון המשוער עולה על ארבעה
ימים – יינתן רכב חלופי אוטומטי תוך  24שעות מהזמן שבו נכנס
הרכב למוסך למשך תקופת התיקון בפועל או לעשרים ואחד ימים
המוקדם מבניהם  .רכב אשר מותר בנהיגה וניתן לנסוע בו בתנאים
רגילים לא יוכנס למוסך בערבי חג או שבת .
 .ivמניין הימים לעיל הנו קלנדרי ) ולא ימי עבודה ( .
 .vתנאי הביטוח ברכב החלופי הנם כפי תנאי הביטוח ברכב המבוטח.
24

 .dביטוח אביזרים שאינם מקוריים ברכב עד לסך  2,500ללא תוספת תשלום .
 .eמערכת שמע  -תיקון או החלפה עד לסך  1,600למכשיר חלופי מאותו דגם ויצרן
 .אם לא ניתן לעשות כך ,מערכת מאותו סוג ,מאפיינים ואיכות של המכשיר שאבד
או ניזוק  .השיפוי יהיה ללא השתתפות עצמית .ניתן יהיה לבטח מערכות שמע
מעל  1,600בתוספת של  14%על ההפרש .
 .fשבר שמשות על בסיס החלפה ללא השתתפות עצמית .ההחלפה תכלול את מרכיבי
השמשה והאביזרים הצמודים לה שניזוקו .במידה ואין שימשה חלופית ,תסופק
שימשה מקורית .העובד יזדהה ע"י תעודת ביטוח החובה.
 .gחפצים אישיים ברכב  -עד  480לפריט ועד  1,000לסך כל החפצים בתביעה אחת
 .השתתפות עצמית .100
 .hבמקרה גניבה חברת הביטוח שתזכה לא תדרוש כל מסמך שהוא למעט אישור
משטרה לעניין אותה גניבה הכולל פירוט של הפריטים שנגנבו וכן הצהרה של

המבוטח לגבי הפריטים שנגנבו וערכם .
 .iהגנה משפטית  -עד  , 25,000ללא השתתפות עצמית.
 .24כיסוי בביטוח צד שלישי בלבד לרכב פרטי ומסחרי עד  3.5טון:
 .aגבול אחריות עד לסך 1,000,000
 .bהשתתפות עצמית בסך . 1300
 .cביטוח מערכת שמע עד לסך  1,600עם השתתפות עצמית בסך .150
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כיסויים ושירותים נוספים לגבי ביטוח רכב מעל  3.5טון :
שירותי דרך ,חילוץ וגרירה – שרות בכל ימות השנה )למעט יום כיפור( ובמשך כל
שעות היממה .הגרירה תעשה אל מקום התיקון הרגיל של הרכב .שרות גרירה
וחילוץ יתבצעו בתוך שעתיים מקבלת הקריאה .אם מכונית השרות או הגרר לא
יגיעו תוך שעתיים והסיבה אינה כוח עליון או מזג אויר או תנאי הדרך שאינם
מאפשרים הגעה ,אזי יוכל המבוטח להזמין שרות דרך או גרירה באמצעות מי
שיחפוץ והעלות תוחזר למבוטח על פי קבלה.
שבר שמשות על בסיס החלפה ללא השתתפות עצמית .ההחלפה תכלול את מרכיבי
השמשה והאביזרים הצמודים לה שניזוקו .במידה ואין שימשה חלופית ,תסופק
שימשה מקורית .העובד יזדהה ע"י תעודת ביטוח החובה.
מערכת שמע  -תיקון או החלפה עד לסך  1,600למכשיר חלופי מאותו דגם ויצרן
 .אם לא ניתן לעשות כך ,מערכת מאותו סוג ,מאפיינים ואיכות של המכשיר שאבד
או ניזוק  .השיפוי יהיה ללא השתתפות עצמית .ניתן יהיה לבטח מערכות שמע
מעל  1,600בתוספת של  14%על ההפרש .
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רשימת רכבים

#

קוד דגם

מ"ס רכב

קבוצה

דגם

סוג רכב

ערך
לביטוח

משקל
)טון(

מדחס
קייזר
מדחס
קייזר
טרקטור
טרקטור
מדחס
קייזר
מדחס
קייזר
1590051

105542‐4

מדחס

אוויר

45,000 M‐57

1.2

105544‐0
4907573
9863069

מדחס
טרקטור
טרקטור

אוויר
קיוטי
קיוטי

45,000 M‐57
100,000
80,000

1.2
1.8
1.8

1207434

מדחס

אוויר

100,000 M‐122

1.9

1207447
4528576

1127290
1127290
בובקט

8519561
4146065
1121691

DMAX
DMAX
350,000 T‐770

2.9
3.0
4.6

11

3259300
מניטו

7103232
561442

13

9999999

2994615

14

3056110
מכונה
ניידת
מכונה
ניידת
מכונה
ניידת
מכונה
ניידת
מכונה
ניידת

1935582

מדחס
טנדר
טנדר-
רקורדינג
טנדר
טרקטור
רכב
עבודה
מלגזה
רכב
עבודה
רכב
עבודה
רכב
עבודה
רכב
עבודה
רכב
עבודה
רכב
עבודה
רכב
עבודה

אוויר
מיצובישי

100,000 M‐122
אנטר

1.9
2.6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12

15
16
17
18
19

125587
125586
125585
125589
125588

איסוזו
איסוזו
בובקט

RAM

דודג
מניטו
שברולט
משאית
רקורדינג

122,000

5.3
5.4

300,000 DIGIPULSE

5.4

350,000

11.9

ויברטור

29.0 1,960,000 M‐26/61

ויברטור

29.0 1,960,000 M‐26/62

ויברטור

29.0 1,960,000 M‐26/63

ויברטור

29.0 1,960,000 M‐26/64

ויברטור

29.0 1,960,000 M‐26/65
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הערות
מכונה
נגררת
מכונה
נגררת
פעיל
פעיל
מכונה
נגררת
מכונה
נגררת
רקורדינג
קטן

רקורדינג
גדול

.1.1

רשימה לביטוח ציוד מכני הנדסי ) צמ"ה (
מהדורה " ביט " 2016

א.

הביטוח על פי פוליסה זו הנו לכלי רכב  ,נגררים  ,מלגזות וציוד מכני הנדסי בהימצאם
בחצרי המבוטח ובכל מקום בעולם .

ב.

הציוד הנו בבעלות המבוטח או בשכירות או בהשאלה או של אחרים אשר עובדים עבור
המבוטח והמבוטח התחייב לבטח אותם.

ג.

המבוטח יעדכן את המבטח אודות הציוד שנמצא לחו"ל .

ד.

כלי רכב מכל סוג בהימצאם בחו"ל יהיו מבוטחים באמצעות פוליסה זו והתנאי שהמבוטח
יעדכן את המבטח וימסור את פרטי הרכבים.

השתתפות עצמית :
פריצה  20% :מהנזק מינימום  20,000מקסימום 100,000
רעידת אדמה ונזקי טבע  :כפי פוליסת אש מורחב של המבוטח
נזק אחר  5% :מהנזק מינימום 10,000
תנאי שמירה בארץ :
בחצרי המכון  :שומר מטעם המבוטח בשעות העבודה ובעת שאין שומר של המבוטח ,שומר של
חברת שמירה .
בכל מקום אחר  :שמירה ע"י חברת שמירה או בחצרים סגורים ושמירה על ידי שומר.
תנאי שמירה בחו"ל  :על פי תאום עם המבטח.
מו"מ בזה כי בפוליסה יחולו השינויים וההרחבים כדלקמן :
 .1הביטוח על פי פוליסה זו כולל פריצה ,גניבה ,שוד ונזק בזדון.
.2

הביטוח על פי פוליסה זו כולל רעידת אדמה ונזקי טבע.

.3

הביטוח על פי פוליסה זו כולל מהומות ,פרעות ושביתות.

.4

הכיסוי הביטוחי מורחב לכלול הוצאות חילוץ וגרירה עד לסך  50,000למקרה ולתקופה .

.5

הכיסוי הביטוחי מורחב לכלול הוצאות מיוחדות ובלבד שסך השיפוי לא יעלה על ערכו של
הרכוש המבוטח .הכיסוי עפ"י סעיף זה מוגבל ל 20%-מהנזק.

.6

בסייג  - 2.7יתווסף  ,למען הסר ספק מובהר בזאת כי סייג זה יחול רק על הפריט עצמו
שניזוק מסיבה כאמור בסייג.
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.7

לסעיף  -1.4תוספנה המילים" :היה והופעל הרכוש שלא על ידי מפעיל מוסמך ובעל רישיון
תקף ,יהיה המבטח רשאי לדחות חבותו או להקטינה רק אם יוכיח כי עובדת היות המפעיל
בלתי מוסמך וחסר רישיון תקף הייתה מהותית לאירוע אשר בלעדיה לא היה קורה".

.8

סייג  2.10לא יחול באם נגרם נזק לצמיג ולעוד חלקים כתוצאה מאירוע מכוסה .

.9

סייג  2.11לא יחול בעת היות הציוד מועבר על גבי כלי שיט.

 .10בסעיף  - 4.4יקרא" :היה ובעת תחילת הביטוח הסכום הנקוב ברשימה כ"בסיס הביטוח"
נמוך מ  90%-מעלות ההחלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש ,תפחת חבות המבטח
בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין הסכום הנקוב ברשימה לבין  80%מעלות ההחלפה כנ"ל.
סעיף זה חל על כל פריט מפריטי רשימת הציוד בנפרד".
רשימה של ציוד לביטוח
1
2
3
4
5
6
7

צ.מ.ה  -עבודה
צ.מ.ה  -עבודה
צ.מ.ה  -עבודה
צ.מ.ה  -עבודה
צ.מ.ה  -עבודה
משא מיוחד N2 1982
עבודה מעבדה N2 1999

משקל כולל
29000
29000
29000
29000
29000
11885
5440

סוג
ויברטור
ויברטור
ויברטור
ויברטור
ויברטור
אינטרנש
שברולט

ערך כינון ש"ח
1,960,000
1,960,000
1,960,000
1,960,000
1,960,000
350,000
300,000

ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח
ש"ח

10,450,000ש"ח
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מס' רכב
1255855
1255868
1255897
1255884
1255871
1935582
2994615

רשימה לביטוח רכוש במעבר
מהדורה " ביט " 2016

השתתפות עצמית:

 8,000מכל נזק

גבולות טריטוריאליים  :כל העולם
מו"מ בזה כי בפוליסה יחולו השינויים כדלקמן :
.1

הביטוח על פי פוליסה זו חל בגין העברה באמצעות רכבים וציוד אחר בבעלות המבוטח או

.2

בבעלות של אחרים עבור המבוטח.
הביטוח על פי פוליסה זו כולל נזקי טבע ,ר"א ,פרעות  ,מהומות ושביתות.

.3

זכות המבוטח לקבלת שיפוי לא תיפגע עקב העדר רישוי אלא אם העדר הרישוי הווה את
הגורם הישיר והבלעדי לאבדן או נזק.

.4

במבוא לפוליסה ,במקום "נזק תאונתי" יבוא "נזק בלתי צפוי".

.5

הביטוח על פי פוליסה זו כולל גם הוצאות מידיות להקטנת הנזק.

.6

בסייג  1.2.1תבוטל המילה "מסמכים".

.7

הרכוש המבוטח על פי פוליסה זו הנו רכוש שבבעלות המבוטח ו\או בשימושו ו\או באחריותו
ו\או בפיקדונו לרבות ארגזי ציוד וציוד קבוע ברכב.

.8

הכיסוי הביטוחי על פי סעיף פריצה חל במשך כל שעות היממה ובכל מקום .הכיסוי מורחב
לכלול גם מקרה ביטוח אשר נגרם כתוצאה מהתאמת מפתח או התאמת קוד אלקטרוני
למערכת המיגון וההתראה וכן גנבת יחידות רכוש שלמות או חלקיהן הנמצאות מותקנות
דרך קבע על גבי הרכב אשר נגנבו ולא נותרו סימני אלימות.

.9

הכיסוי הביטוחי על פי פוליסה זו מורחב לכלול רכוש המובל ע"י קבלני משנה .

.10

הפוליסה מורחבת לכסות חניית ביניים ביום.

.11

הפוליסה מורחבת לכסות חניה ביום או בלילה בחניון שמור של המבוטח.

.12

הפוליסה מורחבת לכסות חניה ביום או בלילה בחניון שאינו של המבוטח כנגד סיכוני שוד.
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רשימה לביטוח נאמנות
מהדורה " ביט " 2016

השתתפות עצמית:

 10,000מכל נזק

גבולות טריטוריאליים  :כל העולם
תאריך רטרואקטיבי 1999 :

מו"מ בזה כי בפוליסה יחולו השינויים כדלקמן :
 .1הביטוח מורחב לכלול הוצאות הכנת תביעה עד ל  10%מסכום הביטוח  ,אולם בכל מקרה
השיפוי לא יעלה על סכום הביטוח הכללי.
 .2הגדרות עובד תהיה כדלקמן  :כל מי שיש לו יחסי עובד מעביד עם המבוטח – כולל במפורש
עובדי חברת כוח אדם.
 .3המבטח ימסור למבוטח את דו"חות חקירה תוך שבוע ימים מיום קבלתם אצל המבוטח.
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רשימה לביטוח כספים
מהדורה " ביט " 2016

השתתפות עצמית:

 4000מכל נזק

גבולות טריטוריאליים  :כל העולם

מו"מ בזה כי בפוליסה יחולו השינויים כדלקמן :
א.

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי הביטוח על פי פוליסה זו כולל נזקים ואובדים
כתוצאה מנזקי טבע ורעידת אדמה.

ב.

מוצהר ומוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי בכספת יהיה לכל אובדן או נזק בלתי צפוי מראש
ומבלי לגרוע מכלליות האמור כולל גם נזק כתוצאה משימוש במפתח של הכספת או העתקו
שהושגו שלא כדין.

ג.

הכיסוי על פי פוליסה זו יחול בכל מקום בו מתבצעת פעילות עסקית של המבוטח.

ד.

בעת היות המבוטח בחו"ל יחשב שטח המחנה או בית מלון או מקום אחר בו שוהה המבוטח
כחצרי המבוטח.
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רשימה לביטוח תאונות אישיות
דירקטורים
פוליסה לפי נוסח המבטח
בעל הפוליסה

:

המכון הגיאופיסי לישראל בע"מ

600,000
600,000

סכום ביטוח למקרה מוות :
סכום ביטוח למקרה נכות :
סכום הביטוח הנו עבור כל מבוטח בנפרד.
המבוטחים:
 4דירקטורים של "המכון הגיאופיסי לישראל בע"מ

הביטוח על פי פוליסה זו הנו בעבור חברי הדירקטוריון של בעל הפוליסה וחל בעת שהותם בחצרים
של בעל הפוליסה או בחצרים אחרים הקשורים לתפקידם כחברי דירקטוריון של בעל הפוליסה ,
וכן בדרכם אל החצרים של בעל הפוליסה ובדרכם מהחצרים של בעל הפוליסה לכתובת אחרת .
.1

הביטוח אינו מכסה מקרים שנובעים מקרינה גרעינית מכל מקור שהוא.

.2

הביטוח אינו מכסה מקרה שגרם לעצמו המבוטח בכוונה תחילה.

.3

שעור נכות יהיה על פי המבחנים והקביעות של המוסד לביטוח לאומי או מי שיחליף אותו
בעניין זה .

.4

הכיסוי הוא בעבור נכות צמיתה ולא זמנית.
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רשימה לביטוח תאונות אישיות
פוליסה לפי נוסח המבטח

בעל הפוליסה

:

המכון הגיאופיסי לישראל בע"מ

מבוטחים :

עובדי המבוטח על פי רשימה .

גבול טריטוריאלי :

כל העולם

סכומי ביטוח :
 .1עובדי המבוטח :
סכום ביטוח למקרה מוות או נכות :

1,000,000

הביטוח על פי פוליסה זו כולל סיכוני מלחמה פסיבית לרבות טרור.
הביטוח על פי פוליסה זו חל גם בעת שימוש בכלי רכב כלשהו.
הביטוח על פי פוליסה זו כולל מקרה מוות כתוצאה ממחלה אשר נבעה ממקרה ביטוח או מטיפול
רפואי בעקבות מקרה ביטוח.
חטיפת עובד או העלמות לתקופה העולה על  6חודשים תחשב כמקרה מוות על פי פוליסה זו.
הביטוח על פי פוליסה זו חל גם בעת טיסה במטוס של חברת תעופה המורשית כדין להטיס נוסעים.

ההוצאות הרפואיות לא יחולו באם המקרה יהיה מכוסה על פי הפוליסה לביטוח נוסעים לחו"ל של
המבוטח ולא יחול ביטוח כפל כמשמעו בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח התשמ"א . 1981
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נספח ב'– הצעת המציע

הצעת חברת הביטוח להלן "המציע"
לכבוד
המכון הגיאופיסי לישראל
א.ג.נ,.

הנדון :מכרז מס' 15/2018
לביטוח כללי – הצעת ביטוח ,הצהרה וכתב כיסוי
אנו הח"מ____________ ,חברה לביטוח בע"מ ,לאחר שקראנו את כל המסמכים ,המהווים חלק
בלתי נפרד ממכרז  ,15/2018מצהירים בזאת:
.1

הבנו את כל מסמכי המכרז ,את כל תנאיהם ואנו מסכימים לכל האמור בהם.

.2

אנו כוללים את כל מסמכי המכרז ,על כל הפרטים שבהם ,כחלק בלתי נפרד מהצעתנו לרבות
ובלי לפגוע מכלליות האמור ,הנספחים ,תשובות המכון אשר ניתנו לשאלות והבהרות.

.3

אין לנו כל הסתייגויות או אי הבנה ביחס לכל המופיע בהצעתנו ו\או במסמכי מכרז זה.

.4

הבאנו בחשבון את כל הגורמים היכולים להשפיע על הצעתנו וביצועה.

.5

אנו מסכימים כי כל מידע שיימסר לנו וכל מצג שיוצג לנו ,על ידי מאן דהוא ,לרבות המכון
הגיאופיסי לישראל )להלן" :המכון"( לא יחייבו את המכון ולא יהוו חלק מתנאי המכרז ,אלא
אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי מנכ"ל המכון.

.6

אנו מצהירים ומאשרים כי המציע ו\או מנהליו ו\או בעלי מניותיו העיקריים לא הורשעו
בעבירות שיש עמן קלון ו\או בעבירות רכוש ו\או בעבירות מס.

.7

א .אנו מצהירים ,כי לא תלוי ועומד נגד המציע ו\או מנהליו ו\או בעלי מניותיו
העיקריים כתב אישום בעבירות המניות לעיל.
ב .לחילופין )לסעיפים  5ב' ו 5 -ג'( :אם מי מהם הורשע או הוגש נגדו כתב אישום נא
לפרט__________________________________________________:

.8

הצעתנו היא בלתי חוזרת ,אינה ניתנת לביטול ו/או תיקון ו\או שינוי במשך  90יום שתחילתם
במועד האחרון להגשת הצעות.

.9

אם נחזור בנו מהצעתנו ו\או לא נמלא אחר התחייבויותינו הכלולות בה כולן ו\או חלקן ,נישא
בכל הנזקים שנגרמו למכון בשל כך.
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 .10ידוע לנו ,והננו מסכימים כי הסכום של  ₪ 600בצירוף מע"מ אשר שולם בעבור עותק מסמכי
המכרז ,מהווה תשלום עבור עותקי המסמכים בלבד וכי אי הגשת הצעה ו\או זכייה במכרז
ו\או אי זכייה במכרז ו/או ביטול המכרז ) ע" המכון ( אינה מזכה אותנו בהחזר התשלום עבור
מסמכי המכרז.
 .11רצ"ב פרוט הצעתנו למפרט הביטוח – נספח א' להזמנה להציע הצעות )להלן" :ההצעה
הכוללת"(.

הצעתנו הכוללת למתן כל שירותי הביטוח הנכללים במכרז היא :
_________  ₪ובמילים_________________ . ₪
הסכום המוצע כולל פרמיות וכן כל תוספת לרבות ובלי לפגוע בכלליות האמור ,היטלים,
מיסים ,הוצאות ,עמלות ,רווחים וכו'.

 .12ידוע לנו כי הצעה שאינה כוללת את כל הנושאים שבנספח א' תיפסל ולא תדון.
 .13השתתפות עצמית בכל נושא ביטוח תהיה כמפורט בנספח א'.
 .14בגין כל שינוי בביטוח בין בדרך על הגדלה ובין בדרך של הקטנה תשתנה הפרמיה באופן
יחסי.
 .15אנו מאשרים כי אם תודיעו לנו בכתב כי אנו זכינו במכרז ואנו מתמנים למבטחים ,יכנס
הביטוח לתוקף ביום  ,01.04.2018בסכומים ובתנאים כמפורט במכרז לרבות בנפסח א'.
חתימה וחותמת של מורשה חתימה בחברת הביטוח _________________________ :
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פרטי חברת הביטוח
א.

שם:

ב.

מספר חברה:

ג.

כתובת:

ד.

פרטי בעלי המניות

שם:

)אם יש מספר בעלי

ת.ז:

מניות לצרף מסמך

כתובת:

מפורט(

טלפון:

פרטי מנהל החברה

שם:

ה.

______

)אם יש מספר מנהלים ת.ז:.
לצרף מסמך מפורט(

כתובת:
טלפון:

ו.

טלפון במשרד:

ז.

דואר אלקטרוני:

ח.

טלפון נייד:

בכבוד רב,

תאריך

אני הח"מ

תאריך

סוכן

חברת הביטוח

עו"ד\רו"ח של החברה מאשר בזאת כי ההצעה נחתמה כדין על ידי

המציע ,באמצעות מורשי החתימה שלו והיא מחייבת אותו.

שם וחותמת – עו"ד\רו"ח
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פרטי סוכן/ות הביטוח
א.

שם:

ב.

מספר חברה:

ג.

כתובת:

ד.

פרטי בעלי המניות שם:

ה.

______

)אם יש מספר בעלי

ת.ז:

מניות לצרף מסמך

כתובת:

מפורט(

טלפון:

פרטי מנהל החברה

שם:

)אם יש מספר מנהלים ת.ז:.
לצרף מסמך מפורט(

כתובת:
טלפון:

ו.

טלפון במשרד:

ז.

דואר אלקטרוני:

ח.

טלפון נייד:

בכבוד רב,

תאריך

אני הח"מ

תאריך

סוכן

סוכ/ות הביטוח

עו"ד\רו"ח של החברה מאשר בזאת כי ההצעה נחתמה כדין על ידי

המציע ,באמצעות מורשי החתימה שלו והיא מחייבת אותו.

שם וחותמת – עו"ד\רו"ח
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נספח ג' – תצהיר

תצהיר
בהתאם להוראת סעיף 2ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי
תעודת זהות
אני הח"מ
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת כדלקמן:
בע"מ )להלן" :המציע"( ומוסמך ליתן תצהיר

 .1הנני מנהל בחברת הביטוח
זה מטעמה.

 .2המונחים והביטויים בתצהירי זה ,הנם כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו
– .1976
 .3הנני מצהיר בזה כי עד מועד ההתקשרות לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי
עבירות ,ואם הורשעו ביותר משתי עבירות -כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה.
 .4אישור זה הנו בנוסף לאישורים הנדרשים על פי סעיף )2א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים
הנ"ל ,הקיימים בידי וצורפו להצעתי.
 .5זהו שמי וזו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.

חתימת המצהיר
ביום

מרחוב

התייצב בפני עו"ד

מר\גב'

ולאחר שהזהרתיו כי
המוכר לי באופן אישי\ שזוהה על ידי באמצעות תעודת זהות מספר
עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות
הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

עו"ד
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טבלאות עזר להגשת מסמכים
חברת ביטוח
√X/

המסמך
אישור על ניהול ספרים ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס( התשל"ו – .1976
צילום רישיונות של חברת ביטוח המעיד על היותה בעלת רישיון מבטח ישראלי תקף ביום
הגשת המכרז בענפי הביטוח הרלוונטיים למכרז.
צילום רישיונות של חברת ביטוח המעיד על היותה בעלת רישיון מבטח ישראלי בשנים 2017
ו 2018 -בענפי הביטוח הרלוונטיים למכרז.
נספח א'  -טבלת ריכוז סכומי ביטוח ופרמיות לתשלום  +מפרטי הביטוח
נספח ב' – הצעת המציע כולל פרטי סוכן/ות הביטוח
נספח ג' – עסקאות גופים ציבוריים
צילום קבלה של תשלום עבור המכרז
מסמכי המכרז – חתומים בכל עמוד

______________
שם התאגיד
_______________
תאריך

_______________
שמות מורשי החתימה

__________________
חתימה וחותמת

סוכן/ות ביטוח
√X/

המסמך
צילום רישיון של סוכן/ות ביטוח המעיד על היותו בעל רישיון סוכן/ות ביטוח תקף ביום הגשת
המכרז בענפי הביטוח הרלוונטיים למכרז.
צילום רישיון של סוכן/ות ביטוח המעיד על היותו בעל רישיון סוכן/ות ביטוח בשנים
 2016-2018בענפי הביטוח הרלוונטיים למכרז.
כתב מינוי סוכן מאת המבטח – אישור שרק סוכן זה מייצג את חברת הביטוח.
צילום קבלה של תשלום עבור המכרז
מסמכי המכרז – חתומים בכל עמוד

______________
שם התאגיד
_______________
תאריך

_______________
שמות מורשי החתימה
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__________________
חתימה וחותמת

