נספח א' -ביטוח
מבלי לגרוע מאחריות הספק לפי חוזה זה או על פי דין ,מתחייב הספק לבטח על חשבונו הוא ולקיים
במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה ועד לגמר ההסכם ,נשוא חוזה זה ,את הביטוחים המנויים להלן ,אצל
חברת ביטוח מוכרת ומורשת בישראל.
היקף הכיסוי הניתן על-פי הביטוחים להלן אינו נופל מהיקף הכיסוי הניתן על-פי נוסח פוליסות הידוע כ-
"ביט" מהדורה ( 2016או נוסח פוליסות המקביל לו במועד עריכת הביטוחים) .
חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות אלה אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע
מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח ,תשמ"א.1981-
 1.פוליסה לביטוח חבות חוקית כלפי הציבור.
הפוליסה תבטח את החבות החוקית של הספק כלפי צד שלישי על פי דין לרבות המזמין ו/או יחידיו ו/או
עובדיו ו/או כל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו בגין נזק לגוף ו/או לרכוש ,בגבול אחריות של ₪ 4,000,000
לאירוע כלשהו ולכל האירועים המצטברים בתקופת הביטוח( .או שווה ערך ב .) $ -
הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ  -אש ,התפוצצות ,בהלה ,שיטפון ,מכשירי
הרמה ,נפילה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטרים פגומים ,הרעלת מזון ו/או משקה ,כל דבר מזיק במאכל
או משקה ,זיהום תאונתי ,שביתה והשבתה ,חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה (מכל דרגה)
ועובדיהם ,בעלי חיים ,שימוש בכלי נשק וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.
 2.פוליסה לביטוח חבות מעבידים:
הפוליסה תכסה את החבות החוקית של הספק כלפי עובדיו מפני תביעות על פי פקודת הנזיקין (נוסח
חדש) תשכ"ח  1968וחוק מוצרים פגומים תש"ם  ,1980בגין כל היזק גופני,נפשי או שכלי או מות
כתוצאה מתאונה או מחלה שאירעו תוך כדי או עקב עבודתם בביצוע העבודה נשוא חוזה זה ב גבול
אחריות של  ₪ 20,000,000לתובע  ,לאירוע ולתקופה (או שווה ערך ב .) $ -
הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,העסקת נוער כחוק ,קבלני משנה
ועובדיהם ,פתיונות ורעלים ,שימוש בכלי נשק כחוק וכן הגבלה בדבר שעות עבודה.
 3.פוליסה לביטוח חבות המוצר:
הפוליסה תכסה את החבות החוקית של הספק כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ו/או רכוש כלשהו אשר
נגרם על-ידי או עקב פגם במוצרי הספק המיוצרים ,מטופלים ,משווקים ומסופקים על-ידי הספק ו/או
הבאים מטעמו בגבול אחריות של  ₪ 4,000,000לתובע ,לאירוע ולתקופה (או שווה ערך ב .)$ -
הפוליסה תכלול ,תקופת גילוי מאורכת של ששה חדשים לפחות ותקופה רטרואקטיבית החופפת את
תקופת וההתקשרות.
הספק מתחייב להמשיך ולחדש פוליסה זו לשלוש שנים נוספות ממועד סיום אספקת הכלור.
 .4בפוליסות הנ"ל יכללו התנאים הבאים:
א .הביטוחים יהיו קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך ע"י המזמין והבאים מטעמו והמבטחים מוותרים
על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין והבאים מטעמו.
ב .תבוטל זכות השיבוב (תחלוף) בתביעה של המבטח כלפי המזמין ו/או עובדיו /או הבאים מטעמו
ובלבד שהויתור כאמור לא חל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ג .אי קיום תנאי הפוליסות והתנאותיהן בתום לב על ידי הספק ו/או על ידי מי מטעמו ,לא תגרע מזכותו
של המזמין לקבלת שיפוי על-פי הפוליסות.
מובהר בזאת כי הביטוח אינו כולל כל הגבלה ו/או התניית רשויות ו/או רישיון וכיוצא בזאת.
ד .הפוליסות לביטוח צד שלישי וחבות המוצר יורחבו לשפות את המזמין בגין אחריות שעלולה מוטלת
עליו למעשי ו/או מחדלי הספק והבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת .
ה .ביטוח חבות מעבידים יורחב לשפות את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כי הוא נושא
בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הספק .
ו .רכוש המזמין יחשב כרכוש צד ג' כלפי הספק  ,מנהליו ,עובדיו והפועלים מטעמו.
ז .הספק יהיה האחראי הבלעדי לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית במקרה של נזק.
ח .הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו או יצומצמו ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח אלא לאחר
שחלפו  60יום מיום שנמסרה למזמין הודעה בדאר רשום מהמבטחים על הצמצום ו/או הביטול כאמור.
 .5.מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית
המוטלת על הספק  ,שאינה פוטרת את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין .מוסכם
בזאת ,כי לקבלן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעמו בכל הקשור לטיב הביטוחים ולגבולות
האחריות כאמור.
 .6.הספק פוטר את המזמין ואת הבאים מטעמו מאחריות ,לכל אובדן או נזק לרכוש ,המובא על ידו או
על ידי מי מטעמו לחצרי המזמין המשמש את הספק לצורך מתן השירותים ,ולא תהיה לו כל טענה,
דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור; ואולם הפטור כאמור ,לא יחול כלפי
מי שגרם לנזק בזדון.
 .7.מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים או חלק
מהם יסופקו על ידי קבלני משנה מטעם הספק  ,על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח
נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם .לחלופין ,לספק נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה
במסגרת ביטוחיו  .מובהר בזאת ,כי על הספק מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם,
לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה.
 .8.הספק ימציא למזמין במועד חתימת חוזה זה ,אישור ביטוח,חתום ע"י המבטח ,בנוסח
שבנספח א'  1לחוזה.
 .9.הספק מצהיר ,כי ידוע לו ,כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו
תנאי מתלה ומקדמי להתחלת העבודה ,ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על פי
הסכם זה ו/או על פי כל דין.
.10.מובהר כי אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה ,אשר מחובת הספק להמציאם חתומים בידי
מבטחו ,מנוסחים במתכונת תמציתית בלבד כנדרש מאת חברות הביטוח על פי הנחיות הממונה על
שוק ההון ,ביטוח וחסכון כאשר אין בהמצאת האישורים כאמור בכדי לגרוע מחובת הספק לקיים את כל
האמור בסעיפי הביטוח שלעיל ולערוך ביטוח בהתאם לקבוע במפרטי הביטוח כאמור כאשר לשם כך על
הספק ,במידת הצורך בעזרת אנשי ביטוח מטעמו ,ללמוד וליישם במלואם דרישות אלו אשר מן הראוי
שאף יובאו לידיעת מבטחו של הספק .כן מובהר כי ככל שיחולו שינויים בהנחיות הממונה על שוק ההון,
ביטוח וחסכון כאמור ,המזמין יהיה זכאי להחליף את אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה באישורי
ביטוח חלופיים.

 .11.לא יאוחר מ 7 -יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הספק ,מתחייב הספק להפקיד בידי המזמין את
אישור עריכת ביטוחים בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולהמשיך להפקיד את אישור עריכת הביטוחים
המעודכן מדי שנת ביטוח למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם (לעניין ביטוח חבות המוצר
מתחייב הספק להמשיך ולהמציא את אישור הביטוח לתקופות נוספות בהתאם להתחייבות בסעיף 3
לעיל).
 .12.המזמין יהיה רשאי ,אך לא חייב ,לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הספק כאמור
לעיל והקבל ומתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את
הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה .הספק מצהיר ומתחייב ,כי זכויות המזמין
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על המזמין ו/או מי מטעמו כל חובה ו/או
כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי
העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה ו/או אחריות שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה ו/או על
פי כל דין ,וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם בדקו את אישור עריכת
הביטוחים ובין אם לאו.
 .13.הספק מתחייב לשפות את המזמין בגין כל סכום שיושת על המזמין עקב הפרת תנאי הפוליסה ע"י
הספק ו/או על ידי עובדיו ,מנהליו וכל הפועלים מטעמו.
 .14.הספק מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים ,התקנות ,הצווים ,ההוראות
והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם .למעלה מן הצורך יובהר ,כי הספק
מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב ,תשנ"ה –  1995ואחר כל
הצווים והתקנות שהותקנו על פיו ,ובעיקר ,אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שהספק וכל
עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם שיועסקו במתן השירותים ,לרבות
אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות
זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.
 .15.הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מאחריות הספק כאמור בחוזה זה והספק מתחייב לבטח את
עצמו ואת עובדיו בכל הביטוחים המתחייבים על פי הדין.
 .16.הפרת כל אחת מהוראות נספח א' דלעיל תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

