
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                
61/30/0303 

 
 לכבוד: 

 עיריית קריית שמונה
 
 

 
 1/1/לעריכת ביטוחי העירייה לשנת  – 02/1/1מכרז פומבי מס' הנדון: 

 
 

 .העירייהשל למתן שירותי עריכת ביטוח רכוש וחבויות  הצעה להגישאנו מודים לכם על האפשרות 
 

 חסותנו למפרט ושאלות הבהרה בנושא. , מצורפת מטה התייהמכרזבהתאם לתנאי 
 

 נודה לקבלת התייחסותכם בחוזר. 
 

 כללי
 לביטוח בע"מ. סוכנות גבאיהצעתנו תוגש באמצעות  .6

 .0361לתנאי מגדל ביט  בהתאםיהיה  אחריות מקצועיתביטוח כולל  נוסח הפוליסות .0

 . תינתן התייחסותנו בשלב הגשת המכרז –ות פרמיהשתתפויות עצמיות ו .0

 .עד היוםבפוליסות נבקש לדעת מהן ההשתתפויות העצמיות הקיימות  .4

 מטר. 533תתווסף הגדרת אתר כדלקמן: שטח מעגלי רצוף ברדיוס  –נבקש לעדכן לגבי תשתיות  .5

 

 התייחסות למכרז

הצעתנו מוגשת כמקשה  נבקש לעדכן כי –לגבי שתי השורות הראשונות  – עמוד שלישי למכרז .6
 אחת לכלל ענפי הביטוח.

 הרחבת שם המבוטח מוסכמת בתנאי כי:   -שם המבוטח  –עמוד רביעי למרכז  .0
 סכומי הביטוח בגין הארגונים השונים כלולים בסכומי הביטוח שדווחו.

אלו קודמות וראשוניות ולא ניתן לטעון לשיתוף  תפוליסו –היה ולארגונים אלו פוליסות עצמאיות 
 ביטוחי הרשות לרבות ביטוח כפל.

 יום. 13נבקש לעדכן לפחות  –סעיף הפסקת התקשרות  –עמוד רביעי למכרז  .0

למעט כלפי אדם שגרם לנזק "נבקש להוסיף  –ור על זכות השיבוב וית –עמוד חמישי למכרז  .4
 ."בזדון

דוח התביעות יכלול את הנתונים שנת נבקש לעדכן כי  –ות נתוני תביע –עמוד חמישי למכרז  .5
 ביטוח, מס' תביעות, סכום משולם וסכום תלוי בלבד.

תשלומים שווים  לשישהנבקש לעדכן את תנאי התשלום  –תנאי התשלום  –למכרז  יעמוד חמיש .1
 .החל מחודש לאחר תחילת הביטוחורצופים, ללא תוספת דמי אשראי, 

 נבקש לעדכן כדלקמן: –השתתפויות עצמיות לביטוח הרכוש  – 6 עמוד –מפרט ביטוחים  .7

 למקרה.₪  53,333 –השתתפות עצמית למבנים ותכולה  -

 .למקרה₪  05,333 –השתתפות עצמית לתשתיות  -
 שאר ההשתתפויות העצמיות כמפורט במכרז.

על  כל הרחבות הכיסוי הינן"כי את המלל בקש למחוק נ – 6סעיף  – 0עמוד  –מפרט ביטוחים  .0
 ."בסיס נזק ראשון ויחולו במלואם מעל ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסה

 כמו כן נבקש לעדכן כי ביטוח ערך המבנים הינו לפי ערך כינון.

 ."למעט נזקי טבע -לגבי צמחיה "הוסיף כי נבקש ל – 0סעיף  – 0עמוד  –מפרט ביטוחים  .9

 בגין שמאות נגדית". נבקש להוסיף "למעט – 7סעיף  – 0עמוד  –מפרט ביטוחים  .63
 
 



 

 

 
 

נבקש להוסיף "בכפוף לתנאי וחריגי  – 6הרחבות לפוליסה סעיף  – 0עמוד  –מפרט ביטוחים  .66
 הפוליסה".

נבקש להוסיף כי הכיסוי הינו עד לסך  – 4הרחבות לפוליסה סעיף  – 0עמוד  –מפרט ביטוחים  .60
 בגבולות האחריות הכלליים של ביטוח צד שלישי. כלוללמקרה ולתקופה ₪  533,333

 כדלקמן:לביטוח צד שלישי נבקש לעדכן את ההשתתפות העצמית  – 0עמוד  –מפרט ביטוחים  .60

 למקרה כולל בגין הוצאות₪  53,333 –לכל נזק  -

 למקרה כולל בגין הוצאות.₪  05,333 –למעט נזקים מתשתיות  -

הפרמיה  –נבקש למחוק את המלל שבסוגריים  –ר שכר עבודה משוע – 4עמוד  –מפרט ביטוחים  .64
בביטוח חבות מעבידים הינה מינימלית פקדונית הכפופה להתאמה בסוף תקופת הביטוח בהתאם 

 .וחריגיה לתנאי הפוליסה

 -נבקש לעדכן את ההשתתפות העצמית לביטוח חבות מעבידים ל – 4עמוד  –מפרט ביטוחים  .65
 .לכל מקרה כולל בגין הוצאות₪  03,333

בכפוף לרצף ביטוחי מוכח  נבקש להוסיף –תאריך רטרואקטיבי  – 5עמוד  –מפרט ביטוחים  .61
 6/6/0366לות להביא לתביעות מיום ו/או נסיבות העלוובכפוף לקבלת הצהרה על היעדר תביעות 

 ועד היום.

עד הוצאות דיבה או לשון הרע או פגיעה בפרטיות יבוטל  גחרי - 6סעיף  – 5מפרט ביטוחים עמוד  .67
 לול בגבולות האחריות הכלליים של ביטוח אחריות מקצועית.כלמקרה ולתקופה ₪  433,333לסך 

נבקש למחוק את הסעיף ולעדכן אותו כי חריג  –חריג אי יושר  – 0סעיף  – 5מפרט ביטוחים עמוד  .60
למקרה ולתקופה כלול בגבולות האחריות הכלליים של ₪  433,333אי יושר עובדים יבוטל עד לסך 

 יטוח אחריות מקצועית.ב

למקרה ₪  033,333יבוטל עד לסך  -חריג אובדן מסמכים  - 0סעיף  – 5מפרט ביטוחים עמוד  .69
 לול בגבולות האחריות הכלליים של ביטוח אחריות מקצועית.כולתקופה 

 נבקש להוסיף "פתאומי ובלתי צפוי". – 1סעיף  – 1מפרט ביטוחים עמוד  .03

₪  03,333דכן את ההשתתפות העצמית לחבות המוצר לסך נבקש לע – 1מפרט ביטוחים עמוד  .06
 למקרה כולל בגין הוצאות.

? באם כן נבקש לדעת האם היו 0360-0303נבקש לדעת האם היה כיסוי לחבות המוצר בין השנים 
 תביעות? וכן האם הכיסוי היה משולב עם אחריות מקצועית?

במילים "הביטוח מורחב לכסות נבקש למחוק את הפסקה המתחילה  – 7מפרט ביטוחים עמוד  .00
 גניבת כספים בהיותם..." ועד המילים "הגלויים לעין".

₪  4,333נבקש לעדכן את ההשתתפות העצמית לביטוח כפסים לסך  – 7מפרט ביטוחים עמוד  .00
 למקרה.

 נבקש לקבלת את סכום הביטוח לשחזור נתונים ותוכנות מידע. – 0מפרט ביטוחים עמוד  .04
 תוף הפעולה, אנו מודים לכם על שי

 בברכה,                  

 טל פון וייזל                    

 מגדל חברה לביטוח בע"מ                  

 


