
 

  

  2021בינואר  10יום ראשון 
  

  2020/3מכרז  1הודעה למציעים מס'                   לכבוד
  המציעים במכרז 

  א.נ.,
   שירותי דוברות, ייעוץ אסטרטגי מתן  – 2020/3מכרז פומבי מס' הנדון: 

  
  בנוגע למכרז שבנדון: לחברהלהלן תשובות לשאלות הבהרה שהופנו 

  ונחים הקבועים בו בהתאם לאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר במפורש אחרת).(בכל מקום במכתב הבהרה זה יפורשו המ 
  

  תשובה  פירוט השאלה/בקשת הבהרה  הסעיף במכרז  מס"ד
נספח ד' להסכם  . 1

טופס  –ההתקשרות 
  אישור ביטוח 

הטופס ישן, חברות הביטוח לא 
מקבלות לחתימה את הטופס. נא 

  לצרף טופס חדש

נוסח מעודכן לחתימת חברת זה, למסמך תשובות  כנספח א'מצ"ב 
הביטוח. רק המציע הזוכה יידרש להחתים את חברת הביטוח על 

אישור הביטוח. בשלב הגשת ההצעה נדרש המציע לחתום בראשי 
  תיבות על מנת לאשר הנוסח. 

 –לנספח ג'  13סעיף  .2
  הסכם ההתקשרות

 בהסכם שיכלל המעודכן והנוסח ישונה הביטוח סעיף של נוסחו  
 למסמך ב' כנספח המצ"ב הנוסח יהא הזוכה המציע עם רותההתקש
    זה. תשובות

סוג גוף  –עמודה שלישית בטבלה   ניסיון המציע  –נספח ז'  . 3
המזמין לא תואם את הדרישה 

  תנאי סף מקצועיים  – 6.2בסעיף 

תנאי סף מקצועיים ולא  – 6.2יש למלא את הטבלה בהתאם לסעיף 
  ע בטבלה. להתייחס לסוג הגוף כפי שמופי

בהודעה למציעים אשר  –מופיע    12.1סעיף  . 4
לא  –שילמו את דמי ההשתתפות 

  מצאנו בקשה לדמי השתתפות 

 לא נדרש לשלם דמי השתתפות. 

הצעה לתוכנית עבודה. מבקשים    10.5סעיף  . 5
  לדעת מהו ההיקף הנדרש

  עמודים.  6-10היקף תוכנית העבודה הנדרש בין 

נספח ד' טופס אישור  . 6
  טוחים בי

האם החתמת חברת הביטוח 
נדרשת להגשת ההצעה או 
רלבנטית רק עבור הזוכה במכרז 

  לאחר זכייתו 

בשלב הגשת ההצעה נדרשת רק חתימת המציע על הנספח. לאחר אישור 

מציע זוכה יידרש המציע הזוכה בלבד להחתים את חברת הביטוח על 

  נספח אישור הביטוח שאת נוסחו אישר בשלב ההצעה. 

 אדמין מקבל הזוכה המציע האם  6ספח א' סעיף נ . 7
  תכנים לאתר ישירות ןומזי

 את החברה של קשר לאיש יעביר הזוכה המציע – אינטרנט אתר לגבי
  האינטרנט. לאתר אותם יעלה החברה מטעם הקשר ואיש התכנים



 

  

 תכנים כותב הזוכה שהמציע או
 מעלה אשר קשר לאיש ומעביר
  לאתר

  

  

לתנאי  6.2.1סעיף  . 8
  ף.הס

  

ציינתם "משרד דוברות/יחסי ציבור 
 (בעל ניסיון מוכח ורצוף של חמש

  שנות שירות לפחות...." ) 5
האם נדרש חמש שנות שירות ללקוח 

אחד ברציפות חמש שנים או רק 
להוכיח שעבדנו חמש שנים רצוף עם 

  גופים ציבוריים?

 אוו/ עסקיים לגופים ברציפות שירות שנות חמש של ניסיון להוכיח נדרש
   במכרז כהגדרתם ציבוריים

 אחראי  הזוכה המציע , האם  כללי  . 9
 דפי של ףטוש ניהול על ישירות

- וכו טוויטר, אינסטגרם, הפייסבוק,
 האם   ? "האדמין" הוא כלומר 

 שילוב על אחראי הזוכה המציע
 ניהול כולל -המידע כל של בפועל

 כותב  הזוכה, שהמציע או תגובות?
 חשיפות יוזם ופוסטים,  תכנים

 העלאת על האחריות אך ברשת,
 מענה ופרסום , ופרסומם הקטעים
 גורם של היא , גולשים לפניות
  החברה? מטעם מקצועי

  

 התחברות פרטי יקבל הזוכה המציע – חברתיות לרשתות הנוגע כלב
 לחברה שגם כמובן לפניות. ומענה תוכן העלאת על אחראי ויהיה "אדמין"
 הצורך. במקרה להעלות/להגיב תוכל והחברה אדמין הרשאות תהינה

  

  3/2020 –בכל מקום בו מופיע מספר המכרז המספר הנכון הינו   מספר המכרז   כללי . 10

 -בכל מקום בו מועד ההגשה במכרז המועד יתוקן ליום ראשון ה  בקשה לדחיית מועדים   כללי. 11
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  מובהר כי: 
  החברה מחייבות את המציעים. הודעות ההבהרה מטעם 

  השינויים וההבהרות כפי שפורטו לעיל, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל מגיש ההצעה להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. 
  נשמח על הגשת הצעה מטעמכם. 

  
  
  

  בכבוד רב ובברכה,
  החברה הכלכלית לחיפה בע"מ

  
  
  
  
  

  הצהרת המציע
  

  דלקמן:אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כ
 קראתי והבנתי את האמור בהודעה זו ואני מסכים לאמור בה.  . 1
 . ואני מתחייב לפעול על פיהם הבנתי את תוכנםכרז על נספחיהם, לרבות הודעה זו קראתי בעיון את מסמכי המ . 2

  
  

  חתימת המציע: _______________________    תאריך: _____________



  

  טופס אישור ביטוח -  נספח א'
  

  'א נספח
  אישור קיום ביטוחים

  )/___/___/_____(הנפקת האישורתאריך 
, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

בועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקיחד עם זאת, 
  מיטיב עם מבקש האישור.

  *האישור מבקש מעמד  *העסקה אופי  מבוטחה  *מבקש האישור
החברה הכלכלית : שם

ו/או עיריית  לחיפה בע"מ
ו/או חברות בנות  חיפה

של עיריית חיפה ושל 
החברה הכלכלית לחיפה 

  בע"מ

    : שם

  נדל"ן☐
  שירותים ☒

  אספקת מוצרים☐

  אחר: ______☐
  

  

  משכיר☐

  שוכר☐

  זכיין☐

  קבלני משנה☐
  מזמין שירותים☒

  מזמין מוצרים☐

  אחר: ______☐
  

  ת.ז./ח.פ.  510787955 ת.ז./ח.פ.

סוכנות דואר מת"ם  מען
  חיפה

  מען

 

  כיסויים
  סוג הביטוח

  
אחריות  גבולותלפי  חלוקה

  ביטוח סכומיאו 

מספר 
הפוליס

  ה

נוסח 
ומהדור

 ת
הפוליס

  ה

תאריך 
  תחילה

גבול האחריות/ סכום   תאריך סיום
  ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
   חריגים וביטול

  מטבע  סכום  'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

  אחריות צולבת 302  ₪  1,000,000          צד ג'
  שיפוי 304
ויתור על תחלוף לטובת  309

  מבקש האישור
  תביעות המל"ל 315
  מבקש האישור מוגדר כצד ג' 322
  ראשוניות 328
רכוש מבקש האישור ייחשב  329

  כצד ג'.

20,000,00          אחריות מעבידים
0  

ויתור על תחלוף לטובת  309  ₪
  מבקש האישור

מבוטח נוסף היה וייחשב  319
כמעבידם של מי מעובדי 

  המבוטח
  ראשוניות. 328

  אובדן מסמכים 301  ₪  4,000,000          אחריות מקצועית
  דיבה, השמצה ולשון הרע 303
ויתור על תחלוף לטובת  309

  מבקש האישור
מבוטח נוסף בגין מעשי או  321

מבקש  –מחדלי המבוטח 
  האישור

  מרמה ואי  יושר עובדים 325
  פגיעה בפרטיות 326
  עיכוב/שיהוי 327
  ראשוניות 328
  חודש. 6תקופת גילוי  332

  

  )*:ג'(בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים
  יועצים – 038
 מידע - 036

 
  

  ביטול/שינוי הפוליסה *
 למבקש הודעה משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

  בדבר השינוי או הביטול. האישור
 

  חתימת האישור
  המבטח:

  ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 



  

 נספח ג' - נספח השירותים
קוד   תיאור השירות נשוא ההתקשרות

  השירות
 קוד  תיאור השירות נשוא ההתקשרות

  השירות
 071 רוקחות 001 אבטחה

 072  רכב/מוסכים/חנייה/הסעות 002  ם (לרבות מחסני ערובה וקירור)אחסון/ מחסני
 073  רפואה משלימה 003  אספקת גז ודלק

 074  שיפוצים 004  אשפה ושירותי מחזור
 075  שירות לאומי 005  בדיקות מעבדה ודגימות
 076  שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי ומלונאות 006  ביגוד/ טקסטיל/ אופנה

 077  שירותי ביקורת 007  ת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסויביקור
 078  שירותי גניזה וארכיב 008  בית מטבחיים/ משחטות

 079  שירותי דת 009  עבודות קבלניות גדולות - בניה 
 080  שירותי מעבדה/תיקונים/ התקנה 010  בעלי חיים

 081  שירותי משרד 011  בקרה, ביקורת תקנים ושמאות
 082  שירותי ניהול 012  חינוך בקרת מוסדות
 083  שירותי ניטור 013  בריאות הנפש

 084  שירותי פיקוח ובקרה 014  בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות
 085  שירותי פיקוח, תכנון ובקרה (בניה) 015  בתי אבות ומעונות

 086  שירותי פיקוח, תכנון ובקרה (כללי) 016  גביה וכספים
 087  שירותי קוסמטיקה  017  יהגינון, גיזום וצמח

 088  שירותי תחזוקה ותפעול 018  דברי ערך/ אספנות/ אומנות
 089  שירותי תחזוקת מערכות 019  דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 090  שירותים אווירי/ימי 020  דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים
 091  שירותים בחו"ל 021  הדרכות/ קורסים/ סדנאות

 092  שירותים לציבור (לרבות: גופים ציבוריים, מלכ"ר וחל"צ) 022  הובלות והפצה
 093  שירותים משפטיים 023  הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור

 094  שירותים פרא רפואיים 024  הכנת מכרזים נהלים והנחיות
 095  שירותים רפואיים 025  הסעת נוסעים

 096  שכירויות והשכרות 026  הפקת אירועים/אולמות אירועים
 097  תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 027  הריסות/פינויים
 098  תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 028  השקעות ויזמות

 099  תכשיטים/ אבני חן 029  התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
 100  תפעול ציוד 030  חברות מנהלות

 101  תקשורת וחברות הסלולר 031  חדר כושר/ אימוני ספורט
 102  - 032  חדרי כושר וספורט

 103  - 033  פסולת, פינוי והובלה - חומרים מסוכנים וכימיקלים 
 104  - 034  חינוך/קורסים/סדנאות

 105  - 035  חקירות
 106  - 036  צומח/חי -חקלאות 

 107  - 037  טיסות
 108  - 038  יועצים/מתכננים

 109  - 039  כוח אדם
 110  - 040  מהנדס, אדריכל, הנדסאי

 111  - 041  מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל
 112  - 042  מחקרים וסקרים

 113  - 043  מחשוב
 114  - 044  מידע
 115  - 045  מיפוי

 116  - 046  מכירת/רכישת/השכרת ציוד
 117  - 047  ממוני ויועצי בטיחות

 118  - 048  תחזוקה/ שירות/ וחלפים -מעליות 
 119  - 049  מערכות בקרה ושליטה

 120  - 050  מערכות גילוי וכיבוי אש
 121  - 051  מערכות השקיה והולכת מים

 122  - 052  וולטאיות-מערכות פוטו
 123  - 053  מפעל ייצור (יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי העסקה")

 124  - 054  נדל"ן / השקעות ויזמות 
 125  - 055  נופש וטיולים (לרבות מדריכים)/קייטנות/פעילות לילדים

 126  - 056  ניהול מבנים
 127  - 057  ניקיון

 128  - 058  נשק וחומרי נפץ
 129  - 059  ספרינקלרים

 130  - 060  עבודות מתכת
 131  - 061  עבודות עץ 

 132  - 062  עבודות תחזוקה ושיפוץ (חשמל/איטום/אינסטלציה)
 133  - 063  פלסטיק

 134  - 064  פעילות בחוץ לארץ
 135  - 065  ציוד תאורה והגברה

 136  - 066  צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה
 137  - 067  צמ"ה

 138  - 068  צנרת והנחת קווי מים וביוב
 139  - 069  קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות)

 140  - 070  (יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי העסקה") קמעונאות



  

  בתוקף וביטול חריגיםכיסויים נוספים  -נספח ד' 
 קוד  כיסויים נוספים בתוקף

  הסעיף
  הסעיף קוד  כיסויים נוספים בתוקף

 371  - 301  אובדן מסמכים
 372  - 302  אחריות צולבת

 373  - 303  במסגרת כיסוי אחריות מקצועית דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע
 374  - 304  הרחב שיפוי

 375  - 305   הכלי יריי -הרחבת צד ג' 
 376  - 306  נזק בעת שהות זמנית בחו"ל -הרחבת צד ג' 
 377  - 307  קבלנים וקבלני משנה -הרחבת צד ג' 

 378  - 308  )שם וכתובת ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר (יש לפרט
 379  - 309  מבקש האישורויתור על תחלוף לטובת 

 380  - 310  כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר
 381  - 311  מבקש האישורצאתי עבור כיסוי אובדן תו

 382  - 312  כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה
 383  - 313  כיסוי בגין נזקי טבע

 384  - 314  כיסוי גניבה פריצה ושוד
 385  - 315  כיסוי לתביעות המל"ל

 386  - 316  אדמה רעידת כיסוי
 387  - 317  )שם וכתובת יש לפרט( אחר - נוסף מבוטח
 388 - 318 האישור מבקש -נוסף  מבוטח
 389  - 319  המבוטח מעובדי מי של כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח

שם  יש לפרט( אחר –מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
  )וכתובת

320 
-  

390 
 391  - 321  מבקש האישור -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 392  - 322  רק זהמבקש האישור מוגדר כצד ג' בפ
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  סעיף ביטוח  - נספח ב'
  
  

יותו והתחייבויותיו של נותן השירות  על פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על מבלי לגרוע מאחר . 1

פי דין, נותן השירות  מתחייב לרכוש על חשבונו במשך תקופת ביצוע העבודה על פי הסכם זה ותקופת 

ד למועד בו שנים נוספות מיום מתן השירותים למזמין או ע 7הארכתו ולגבי ביטוח אחריות מקצועית לתקופת 

תפוג תקופת ההתיישנות על תביעות המבוטחות בביטוח אחריות מקצועית, את הביטוחים המפורטים בטופס 

האישור על קיום ביטוחים המצורף להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן "אישור על קיום 

 הביטוחים" או "ביטוחי נותן השירות" או "האישור") ו/או כמפורט להלן:

 הנוגע לביטוחים המפורטים באישור: בכל .1.1

המזמין פירושו: החברה הכלכלית לחיפה בע"מ ו/או עיריית חיפה בע"מ ו/או קריית הספורט  .1.1.1

 והבילוי חיפה בע"מ ו/או החברות הבנות של כל הנ"ל ומי מטעמם.

נותן השירות  לבדו אחראי על מילוי כל חיובי הפוליסות כולל (אך לא מוגבל) תשלומי הפרמיה  .1.1.2

 ההשתתפות העצמית.ו

אי מילוי תנאי הפוליסות בתום לב ע"י נותן השירות  ו/או מי מטעמו לא יפגע בזכויות המזמין  .1.1.3

 לשיפוי ו/או פיצוי לפיהן.

כל הנ"ל בכפיפה לתנאי הפוליסות המקוריים של נותן השירות  עד כמה שלא שונו במפורש  .1.1.4

ם הקיימים בפוליסות המקוריות של במסמך זה. בכל מקרה האמור באישור זה לא יגרע מהכיסויי

 נותן השירות.

בכל הביטוחים הנ"ל ולעניין הפעילות נשוא אישור זה, מבוטל סעיף רשלנות רבתי. אין בביטול כדי  .1.1.5

 לגרוע מחובת הזהירות של נותן השירות  ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ועל פי הדין.

דרישות הביטוח הכלולות במסמך זה ולוודא שבאות לידי נותן השירות  לוקח על עצמו להציג למבטחו את  . 2

 ביטוי בפוליסות הביטוח אותן ערך.

ללא כל צורך בבקשה ו/או בפניה מצד המזמין, ימציא נותן השירות  את האישור בנוסח המצורף. המצאת  . 3

 האישור מהווה תנאי לתחילת מתן השירותים.

לתקופת ביטוח נוספת, באחריותו הבלעדית של נותן במידה ויהיה צורך בהארכות לביטוחי נותן השירות   . 4

ימים לפחות לפני סיום  7השירות  לפעול להארכת אישור הביטוח וידאג להמציא אישור הארכה זה בתוך 

תוקפו של האישור הקיים. נותן השירות  ישוב ויציג את אישור ההארכה כאמור, הכולל עד לתום תקופת 

המזמין, וזאת מבלי שיהיה צורך בכל תזכורת מצד המזמין. לעניין ביטוח ההסכם וחתום על ידי המבטח, בפני 

שנים לאחר מועד מתן השירותים  7אחריות מקצועית, ישוב ויציג בפני המזמין את אישור הביטוח במשך 

 למזמין או עד למועד בו תפוג תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק לגבי הסיכונים המבוטחים בפוליסה זו.

 השירות  ייערכו בחברת ביטוח המורשית לפעול כדין במדינת ישראל. ביטוחי נותן . 5

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בביטוחי נותן השירות  ו/או האישור על קיום הביטוחים לבין האמור  . 6

בהסכם זה, מתחייב נותן השירות  לפעול לשינוי הביטוחים על מנת להתאימן להוראות הסכם זה באופן מידי. 

וי הביטוחים ו/או אישור על קיום הביטוחים כאמור, יציג את אלו מתוקנים וחתומים כדין בפני לאחר שינ

 המזמין. 

המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום ותקין והעתקי הפוליסות מטעם מבטחי נותן השירות, מהווה  . 7

 תנאי יסודי בהסכם. 



  

ה בביטוחים וכן יישא בכל נזק שייגרם עקב נותן השירות  יישא בכל מקרה בסכום ההשתתפות העצמית החל . 8

מעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של נותן השירות, קבלני משנה הפועלים מטעם נותן השירות, 

 עובדיהם וכל מי שבא מטעמו שאינו מכוסה על ידי ביטוחי נותן השירות.

ו זכויות המזמין, יהא נותן השירות  הפר נותן השירות  את הוראות הביטוחים באופן המפקיע את זכויותיו ו/א . 9

אחראי לנזקים שייגרמו למזמין באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות כספיות או אחרות כלפי 

 המזמין והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה בהקשר זה כלפי המזמין.

נן ומבלי לפגוע בכלליות האמור נותן השירות  מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשו .10

 לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

מובהר בזה במפורש, כי אין בעריכת הביטוחים על ידי נותן השירות  ו/או בהמצאת אישור ביטוח כאמור ו/או  .11

ו/או מי מטעמו, כדי להוות בהמצאת פוליסות הביטוח כאמור, ו/או בבדיקתו או באי בדיקתו על ידי המזמין 

אישור בדבר התאמתו לדרישות ההסכם ולא יהיה בכך כדי להטיל אחריות כלשהיא על המזמין ו/או לגרוע מן 

 האחריות המוטלת על נותן השירות  על פי דין ו/או על פי הסכם זה.

שנה בקשר עם ביצוע נותן השירות  מתחייב לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך, אם יערוך, עם  קבלני מ .12

הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח מאותם קבלני משנה המותאמות להיקף ואופי פעילותם ויוצגו הביטוחים ו/או 

אישורים על קיום הביטוחים בהתאם, למזמין. לחלופין, לנותן השירות נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה 

הסר ספק מובהר בזאת כי על נותן השירות  מוטלת  בשם המבוטח במסגרת הביטוחים הנערכים על ידו. למען

האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני 

משנה, ועל נותן השירות  תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או 

ניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק בעקיפין, עקב שירותים ש

  כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

אין בעשיית הביטוחים כאמור כדי לגרוע מאחריותו של נותן השירות  על פי הסכם זה ו/או על פי דין. למען  .13

א האחראי הבלעדי לטיבם של ביטוחיו והיקפם ולמילוי דרישות הסר ספק, מובהר כי נותן השירות  לבדו יה

הביטוח לצורך קיומם ו/או באישור הביטוח הינן בגדר דרישה מזערית בלבד. מובהר כי נותן השירות  רשאי 

לערוך במשך תקופת ההסכם שינויים בביטוחים המפורטים לעיל, בכפוף לכך שבמשך כל תקופת ההסכם לא 

 תו מן הכיסויים הנדרשים המפורטים לעיל ו/או באישורי הביטוח.יבוטלו ו/או לא יפח

נותן השירות  רשאי לערוך ביטוחים נוספים בקשר עם הפרויקט, בנוסף לאמור לעיל כרצונו, ובלבד שבכל  .14

ביטוח תבוטל זכות התחלוף של המבטח כלפי המזמין ובכל ביטוח חבות יורחב הביטוח לכסות את חבותו של 

 שיו או מחדליו של נותן השירות.המזמין בגין מע

בקרות אירוע המכוסה לכאורה במסגרת איזה מהביטוחים המפורטות באישור עריכת הביטוח, מתחייב נותן  .15

השירות  להודיע על כך מיד בכתב למבטח ולמזמין, ומתחייב לשתף עימם פעולה ככל שיידרש לשם מימוש 

 זכויותיו של המזמין בביטוחים.

ן השירות  יהיה אחראי כדין בגין נזקים בלתי מבוטחים לרבות נזקים שהם מתחת לסכום למען הסר ספק, נות .16

  ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

  


