רשימה-מפרט לביטוח אחריות
כלפי צד שלישי

שם המבוטח

 :מדרשת שדה בוקר בנגב ו/או גופים בשליטת המדרשה

כתובת להודעות  :מדרשת בן-גוריון 84990

תקופת הביטוח 1.4.2011 - 31.3.2012 :
_____________________________________________________________________
העיסוק

:

גבולות האחריות

:

גבול אחריות
ל"אחריות
מקצועית"

:

השתתפות עצמית :

כל עיסוק שהוא ,לרבות ,מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ניהול ותפעול בתי
ספר ,בית ספר שדה ,ייעוץ והדרכה ,מחקר ,טיולים ,הפעלת בריכת שחיה,
הפעלת חוגי סנפלינג ,קייטנות ,מוסך ,חדר כושר ,פעילות באתרים של
רשות הגנים הלאומיים ,ניהול משרדים ומחסנים ,ייעוץ ותאום ,וכל
פעילות שהיא המותרת למבוטח.

אפשרות "א"

אפשרות "ב"

לאירוע$ 5,000,000 ................

$ 10,000,000

לתקופה$ 5,000,000 .............

$ 10,000,000

 $ 500,000למקרה ולתקופה
לעניין הרחבה זו יבוטל חריג  3ב' עד לסך המצוין לעיל.

$ 1,000
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הרחבות מיוחדות :
הרחבות שבמפרט זה באות לשפר את תנאי הפוליסה לטובת המבוטח ולא לגרוע מהם.
בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה להרחבות שבמפרט זה יגבר הנוסח שלטובת
המבוטח.
 .1הכיסוי על פי פוליסה זו מורחב לכלול גם הוצאות רפואיות של הנפגעים בתאונות בחצרי
המבוטח  -וזאת מבלי שים לב לשאלת אחריותו של המבוטח לאותה תאונה.
גבול אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא יעלה על  $ 1,000לנפגע.
 .2שם המבוטח מורחב לכלול גם את" :הסוכנות היהודית ו/או החוויה הישראלית ו/או
החברה להגנת הטבע ו/או רשות הגנים הלאומיים".
 .3לעניין מבנים השכורים על ידי המבוטח ,ואשר המבוטח התחייב לבטח גם את חבותם של
המשכירים ,מורחב שם המבוטח לכלול גם "ו/או משכירים ו/או חברות ניהול" בגין מעשי
ו/או מחדלי המבוטח.
הביטוח יהיה קודם לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המשכירים ו/או חברות ניהול.
 .4למען הסר ספק  ,מוסכם כי פוליסה זו מכסה את אחריות המבוטח בגין מעשיו או מחדליו
של כל אדם או גוף המייצג אותו או הפועל מטעמו או עבורו.
 .5מוסכם במפורש כי כל אדם שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח יחשב לצד
שלישי לעניין פוליסה זו .ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות קבלנים קבלני
משנה ועובדיהם ,מתלמדים וכן עובדים זמניים ,מקריים ,מזדמנים ,מתנדבים ,וכן
עובדי קבלני כח אדם.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מוסכם כי נושאי המשרה המועסקים על – פי
הסכמי ניהול בין המבוטח לבין חברות בשליטת נושאי משרה כאמור ייחשבו
במפורש לצד שלישי.
 .6רכוש השייך לעובדי המבוטח ולמפורטים בסעיף  11לעיל )עובדים מזדמנים
ואחרים( יחשב כרכוש צד שלישי לעניין פוליסה זו.
 .7בניגוד לאמור בסייג ) 3א( לסייגים חבות המבטח ,מוסכם כי פוליסה זו מורחבת
לכסות את חבות המבוטח הנובעת מכיבוד ואירוח ,וכן מתשורות ומתנות הניתנות
לעובדי המבוטח ולקוחותיו ולאורחיו.
 .8פוליסה זו מכסה את חבותם האישית של חברי הדירקטוריון של המבוטח ושל כל
אדם המועסק על ידי המבוטח ,בגין מקרה ביטוח הנגרם ע"י מי מהם בעת היותו
שלוחו של המבוטח  ,בכל הקשור בעיסוקו של המבוטח ,אולם סעיף זה לא יחול
לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון.
למען הסר ספק ,מוסכם כי ההרחבה כאמור לעיל:
 .1חלה גם על חבותם של עובדי קבלני כוח אדם אשר מועסקים על ידי המבוטח.
 .2אינה חלה על חבות המבוטח או הניתנת לביטוח על פי פוליסה לביטוח חבות נושאי
משרה.
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הפוליסה מורחבת לשפות נושאי משרה המועסקים על
פי הסכמי ניהול בין המבוטח לבין חברות בשליטת נושאי המשרה כאמור בשל חבות אשר
עלולה להיות מוטלת עליהם בשל מעשה ו/או מחדל מצידם במסגרת תפקידם כנושאי
משרה בעסקו של המבוטח.
ב .מוסכם כי פוליסה זו מורחבת לכסות את חבותו האישית של כל אדם המועסק על ידי
המבוטח ,הנדרש לשאת נשק עקב תפקידו ,בגין חבות הנובעת מהחזקת הנשק כאמור גם
מחוץ לשעות העבודה ,בתנאי שהינו בעל רישיון להחזקת הנשק כאמור גם מחוץ לשעות
העבודה ,בתנאי שהינו בעל רישיון להחזקת הנשק כאמור.
 .9היה והמבוטח התחייב בכתב ,לפני קרות מקרה הביטוח ,כי הביטוח הנערך על ידו יהיה קודם
לביטוח אחר כלשהו ,אזי תחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר כאמור והמבטח מוותר על
כל דרישה או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר כאמור.
 .10למרות האמור בסייג  4לסייגים לחבות המבטח מוסכם כי רכושם של ספקי שירותים
ציבוריים )כדוגמת חשמל ,מים ,גז ,תשתיות ותקשורת( הנמצאים בחצרי המבוטח ו/או
בקרבתם יחשבו במפורש לרכוש צד שלישי לעניין פוליסה זו ,אולם הרחבה זו לא תחול על
חבות בגין אבדן או נזק הנגרם לרכוש ספקי שירותים כאמור בגינו זכאי המבוטח לשיפוי על
פי ההרחבה הכללית לעניין רכוש של ספקי שירותים ציבוריים בפוליסה לביטוח אש מורחב
של המבוטח.
 .11למען הסר ספק ,מוסכם במפורש כי כלי רכב שאינם בבעלות המבוטח ,הנמצאים בחצרי
המבוטח או בסביבתם הקרובה ,יחשבו כרכוש צד שלישי לעניין פוליסה זו ,ולא כרכוש
בחזקתו של המבוטח.

תנאי כיסוי:
תנאי הפוליסה לביטוח "אחריות כלפי צד שלישי" הידועים כמהדורת "ביט'  2010דולרית",
שיערכו בה השינויים הבאים:
פרק הגדרות
א .עמ'  2הגדרת "השתתפות עצמית" – הסיפא החל מהמילים "כמו כן יחול סכום" נמחקו.
פרק סייגים לחבות המבטח
ב .עמ'  2סעיף  1ב' – נמחק.
ג .עמ'  2סעיף  2ב' – בסיפא התווספו המילים "חריג זה יחול רק על בעל כלי הרכב המנועי ,ולא
על המבוטחים האחרים תחת הפוליסה".
ד .עמ'  2סעיף  2ג' – בסיפא התווספו המילים "חריג זה יחול רק על בעלי הרכבת ,כלי הטיס וכלי
השיט המנועי ,ולא על המבוטחים האחרים תחת הפוליסה".
ה .עמ'  3סעיף  3ב' – המילים "המהווה עזרה ראשונה בעת חירום" נמחקו.
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ו.

עמ'  3סעיף  – 4נוסח הסעיף יוחלף לנוסח הבא " -נזק לרכוש בבעלות המבוטח".

ז.

עמ'  3סעיף  - 5נמחק.

ח .עמ'  4סעיף  - 13המילים "או ניתן לכיסוי" נמחקו.
ט .עמ'  4סעיף  - 14המילה "ישירה" נמחקה.
פרק הרחבות
י.

עמ'  4סעיף – 1
 (1לאחר המילה "ע"י" התווסף "המבוטח ו/או".
 (2לאחר המילים "לגבולות המדינה" התווסף "וכן אחריותו כלפי האנשים הנשלחים מטעמו
מחוץ לגבולות המדינה".

יא .עמ'  4סעיף  – 4המילים "למעט קבלנים ו/או קבלני משנה" נמחקו.
יב .עמ'  4סעיף  – 7נוסח הסעיף הוחלף בנוסח הבא –
"למען הסר ספק ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף תיאור עיסוקו של המבוטח ,הפוליסה
מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בקשר עם עבודות בניה ,הרחבה,
שיפור ,שיפוץ ,התאמה ,פירוק ,הריסה וכדומה אם מבוצעות עבודות כאלו ע"י המבוטח ו/או
מי מטעמו ו/או עבורו .כמו כן ,מוסכם כי היה וקיים ביטוח אחר שנערך ע"י המבוטח ו/או
לטובתו על פיו זכאי המבוטח לשיפוי בגין הפעילות המתוארת לעיל ,אזי תחול פוליסה זו
כרובד שני נוסף החל מעבר לסכומים בגינם שופה המבוטח על פי הביטוח האחר כאמור".
יג .עמ'  4הפסקה שאחרי סעיף  – 7התווספו המילים "אלא אם הורחב שם המבוטח כדי לחול גם
על קבלנים ו/או קבלני משנה".
יד .עמ'  5סעיף – 10
 (1המילים "והטרדה מינית" נמחקו.
 " $ 50,000" (2הוחלף ב."$ 250,000" -
טו .עמ'  5סעיף – 11
 (1לאחר המילים "ו/או לרכוש צד ג' כלשהו" התווספו המילים "ו/או הפרעה ו/או הפסקה
במהלך עיסוקו של צד ג' כלשהו".
 (2בסיפא התווספו המילים "אך לא פחות מסך של  $ 1,000,000למקרה".
טז .עמ'  5סעיף  – 12לאחר המילים "הפועל מטעמו" התווסף "ו/או עבורו ו/או בשירותו".
יז .עמ'  5סעיף  – 13יוחלף בנוסח הבא –
"בניגוד לאמור בסעיף 3א' לסייגים לחבות המבטח ,מוצהר ומוסכם בזה כי הפוליסה מורחב
לכסות את חבות הנובעת ממזון ומשקאות לרבות אריזותיהם ,המוגשים ע"י המבוטח ו/או
מטעמו ,וכן חבות המבוטח הנובעת מתשורות ומתנות הניתנות לעובדי המבוטח ,ללקוחותיו
ולאורחיו".
יח .עמ'  5סעיף  - 14לאחר "וקבלני משנה ועובדיהם" התווסף "אלא אם הורחב שם המבוטח כדי
לחול גם על קבלנים ו/או קבלני משנה".
יט .עמ'  5סעיף - 15
 (1אחרי המילים "בשרותו של המבוטח" התווספו המילים "לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור עובדיו ,מנהליו ,עובדים בחוזה ,נושאי משרה ,וכן כלפי".
 (2אחרי המילים "דירקטוריון המבוטח" התווספו המילים "וכן כלפי בני משפחותיהם של
כל הנ"ל".
 (3אחרי המילים "זכות תיחלוף לטובתו" התווספו המילים "או שהתחייב לשפותו".
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כ .עמ'  6סעיף - 18
 (1לאחר המילה "עובדיו" התווספו המילים "או על יד מי מטעמו".
 (2בסיפא התווספו המילים " יחד עם זאת ,זכותו של המבוטח לשיפוי לא תושפע אם
למחזיק בנשק באישור המבוטח לא היה בזמן האירוע רישיון בר תוקף לנשיאת נשק
והמבוטח לא ידע על כך".
כא .עמ'  6סעיף – 19
 (1לסייג  3התווספו המילים "אלא אם הורחב שם המבוטח כדי לחול גם על קבלנים ו/או
קבלני משנה".
 (2המילים " $ 50,000למקרה" הוחלפו במילים " $ 100,000למקרה".
כב .לפרק ההרחבות התווספו הרחבות  21עד  31כדלקמן –
".21

הוצאות מנע שיוצאו ע"י צד ג' בעקבות אירוע בלתי צפוי אצל המבוטח והמהווה
סכנה מיידית וממשית לרכוש או לגוף צד ג' לא ייחשבו כנזק כספי טהור לעניין
פוליסה זו.
גבול אחריות המבטח לא יעלה על  $ 200,000למקרה ולתקופה.

.22

נזק כספי מאובדן אפשרות השימוש ברכוש צד שלישי מאירוע בלתי צפוי
לרכוש המבוטח לא ייחשב כנזק כספי טהור לעניין פוליסה זו.
גבול אחריות המבטח לא יעלה על  $ 200,000למקרה ולתקופה.

.23

למען הסר ספק ,מוסכם כי המונח "מוצרים" כאמור בסעיף 3א' לסייגים לחבות
המבטח אינו חל על נכסים אשר שימשו את עסקו של המבוטח ואשר הועברו
לבעלותו ו/או חזקתו ו/או שימושו של אחר.

.24

הפוליסה מורחבת לכסות גם את חבותם האישית של חברי הדירקטוריון של
המבוטח ושל כל אדם המועסק ע"י המבוטח ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור עובדי המבוטח ,מנהליו ,עובדי חברת כח אדם וכל אדם בשירותו של
המבוטח ,בגין מקרה ביטוח הנגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח בכל הקשור
בעיסוקו של המבוטח.

.25

היה והמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח כי הביטוח הנערך על ידו
יהיה קודם לביטוח אחר כלשהו ,אזי תיחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר
כאמור והמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר
כאמור.

.26

זכות המבוטח/ים הנקוב/ים בשם המבוטח שבכותרת לפוליסה לקבלת שיפוי
מאת המבטח תמיד תהיה קודמת לזכותו של כל אדם ו/או גוף משפטי הזכאי
לשיפוי על פי האמור בהרחבות לפוליסה.

.27

אי קיום תנאי הביטוח על ידי מי מהמבוטחים בפוליסה ,לרבות ומבלי לגרוע
מכלליות האמור הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או אי-הודעה
ו/או אי-איחור בהגשת תביעה ,לא יפקיע מזכותם של המבוטחים האחרים לפיצוי
ו/או שיפוי על פי הפוליסה.

.28

למען הסר ספק ,מוסכם ומוצהר בזה כי בכל מקרה בו צוינו באישורי ביטוח
שנערכו עבור המבוטח לטובת גורמי חוץ ,גבולות אחריות הנמוכים מגבולות
האחריות בפוליסות ,לא יהיה בכך הגבלה על גובה גבולות האחריות של המבוטח
אלא רק כלפי המבוטחים האחרים שנוספו לביטוח מכוח אותו אישור ביטוחים.

.29

למען הסר ספק ,מודגש במפורש כי הפוליסה מורחבת לכסות את אחריות
המבוטח בקשר עם פעולות הובלה ,פריקה וטעינה.
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.30

למען הסר ספק ,מובהר במפורש כי כלי רכב ורכוש אחר שאינם בבעלות המבוטח
הנמצאים בחצרי המבוטח ו/או באתרים בהם פועל המבוטח ו/או בסביבתם
הקרובה ייחשבו כרכוש צד שלישי לעניין פוליסה זו.

.31

במקרה שתביעת צד שלישי הוגשה ישירות למבטח ,והמבטח לא קיבל הודעה
מהמבוטח על המקרה ,על המבטח לשלוח הודעה בדואר רשום למבוטח לפחות 30
ימים מראש טרם התשלום" .

פרק תנאי הפוליסה
כג .עמ'  8סעיף  – 1המילים "לאחד ממנהלי המבוטח או" נמחקו.
כד .עמ'  8סעיף  – 3המילים "לאחר ממנהלי המבוטח או" נמחקו.
כה .עמ'  8סעיף  - 6נמחק.
כו .עמ'  8סעיף  7ב' – בסיפא התווספו המילים "ויש בו כדי להשפיע על מבטח סביר השפעה של
ממש האם לכרות חוזה הביטוח בכלל או לכרותו בתנאים שבו".
כז .עמ'  9סעיף 8ב' – המילים "יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתיאום עם המבוטח כדי" הוחלפו
במילים "מתחייב לפעול בתיאום עם המבוטח ולנהל את התביעה כך שלא ייפגעו זכויותיו של
המבוטח ותוך התחשבות בקשריו המסחריים ,במוניטין שלו ובשמירת הסודיות המתחייבת
מעסקו וזאת בכדי".
כח .עמ'  9סעיף  – 10סעיפים א' ו-ב' נמחקו ובמקומם נרשם "דמי הביטוח ישולמו ע"י המבוטח
במועדים ובשיעורים שהוסכמו בין המבוטח למבטח"
כט .עמ'  10סעיף  - 12המילים "בין שחובו מתייחס לפוליסה זו ובין אחרת" נמחקו ובמקומם
התווסף "בגין פוליסה זו ,למעט אם טרם הגיע מועד תשלומו".
ל .עמ'  10סעיף  14ב' – נוסח הסעיף הוחלף בנוסח הבא -
"המבוטח רשאי לבטל פוליסה זו בהודעה בכתב למבטח.
הביטול יחול מהמועד בו נקב המבוטח בהודעתו ,אך לא לפני תאריך קבלת ההודעה ע"י
המבטח .על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח בהם
ישנה התחייבות לבטל הביטוח רק לאחר הודעה מראש למקבל ההתחייבות ,תבוטל הפוליסה
רק לאחר תום התקופה המצוינת באותו אישור.
בביטול על פי דרישת המבוטח ישאיר המבטח לעצמו את דמי-הביטוח היחסיים".
לא .עמ'  10סעיף  – 15אחרי המילים "אחרת בפוליסה זו" התווספו המילים "לטובת המבוטח".
לב .לפרק תנאי הפוליסה התווסף סעיף  17כמפורט להלן –
" .17כל מידע הקשור בפוליסה זו ייחשב כי הגיע לידיעת המבוטח רק כשיוודא הדבר לאחראי
על נושא הביטוח אצל המבוטח".
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