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מ"ב סוכניות ביטוח בע.ק.מטעם  י - 44שאלה ;  מטעם חברת איילון43 - 1שאלות 

המסמך או ד"מס
הנספח אליו 
מתייחסת 
ההבהרה

פרק וסעיף 
רלבנטיים

נוסח השאלה

נא לצרף ניסיון תביעות , לא צורף ניסיון תביעות
. שנים אחרונות7

.03/2015צורף ניסיון תביעות החל מחודש 

מבקשת להוסיף בסוף הפסקה ובתנאי שנעשו 
בתום לב

שכן החוק נותן מענה, אין צורך– נדחה 

 לאחר המילים3שורה . 1

 ואילך25%-להוסיף מ (גם באופן חלקי)

חיובי
יורשיהם : למחוק את המילים – 6שורה . 2
נדחהאו בני זוגם  /ו

" ים/המבוטח" לאחר המילים 7שורה . 3
ל במסגרת הפעילות "כל הנ: להוסיף

המבוטחת לעניין אחריותם למעשי או מחדלי 
"דווקני"מיותר ו– נדחה . המבוטח הראשי

טרם קרות מקרה : בסוף הפסקה להוסיף. 4
חיוביהביטוח 

נדחה. ובכפוף לאישור המבטח

:   למחוק המילים4מבקשת בשורה 

נדחהגם על ידי אחרים  
:למחוק המילים – 5ובשורה 

נדחהבדרך כלל 

:מבקשת להוסיף- בכותרת . 1

חיובילמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון 5
או בעל פה : למחוק המילים– ה .8בסעיף .2

או התחייב לפצותם או /במפורש או מכללא ו
נדחהלשפותם 

 12עמוד 
 ג11סעיף 

למעט במקרה בו העדר : מבקשת להוסיף
או היתר הינו הסיבה הקרובה לנזק /הרישוי ו

ויש בו כדי להשפיע על תגמולי הביטוח

קיבל מידע 
מהותי מלא 

...בדבר

נדחה

:מבקשת להוסיף בסוף הפסקה

נדחהובתנאי שנעשה בתום לב 

 13עמוד 8
 א14סעיף 

מבקשת להוסיף לאחר המילים כל הפרת תנאי 
בתום לב– פוליסה 

:מבקשת להוסיף בסוף הפסקה

חיוביבגין מעשי ומחדלי המבוטח הראשי 

מ"מעיינות זיו בע- ביטוח , 07/2019שאלות הבהרה מכרז 

 13עמוד 9
 ג14סעיף 

 11עמוד 
8סעיף 
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  12עמוד 7
סעיף ה

תנאים כללים 3
לביטוחים

 10עמוד 
2סעיף 

 10עמוד 4
7סעיף 

ניסיון תביעות1

עמוד             הצהרות המציע2
4.7 סעיף 6
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האם סכום התשתיות כלול בביטוח נכסים 
?(ן"נדל)

נזק ראשון- חיובי 

:מבקשת להוריד מהכותרת

פ תנאי "הפוליסה ע– ס "כה"את המילה . 1
ביט

חיובי
טרור וסייבר– את מילים . 2

חיוביצוין כי לא נדרש ביטוח לטרור וסייבר 

...חפצי אמנות ויקרי ערך. 1

אין פירוט – נדחה נא לפרט במה מדובר 
וברור שאין צורך בפירוט

השתתפויות עצמיות. 1

,מצוין כמפורט וכמוסכם במפרש

עצמית נדרשת לכל פרקי . נא לציין ה
המציעים יציעו – נדחה הפוליסות 

סכומים מטביים

פ תנאי ביט"מבקשת להוסיף ע

חיובי

 17עמוד 15
 ב1סעיף 

- לאחר גניבה פשוטה :מבקשת להוסיף
חיוביממשרדי המבוטח 

 17עמוד 16
2סעיף 

לא ניתן לאשר בפרק – ציוד אלקטרוני וצילום 
חיוביזה אלא בפוליסה  נפרדת 

חיובימבקשת לשנות  
 1,000,000₪- ל4,000,000-מ

 17עמוד 18
11סעיף 

- מסכום הביטוח לרכוש לשנות ל  10%במקום 
חיובי ₪  2,000,000

 18עמוד .19   
, 20סעיפים 

21

נדחהמבקשת לבטל 

חיובי:  מבקשת להוסיף 
 2,000,000₪-אך לא יותר מ

 18עמוד .21    
30סעיף 

מבקשת לבטל

בתנאי :  מבקשת להוסיף1-2סעיפים . 1
חיובישכלולים סכום הביטוח המבוטח 

בגין – לאחר המילה לעיל להוסיף  – 3סעיף 
חיובינזק גוף בלבד 

חיובימבקשת לבטל  – 4סעיף . 2

 ₪ 1,000,000מבקשת לשנות עד לשווי . 1
חיובי

הרחבה זו תהיה : להוסיף בסוף הסעיף.2
י "שיורית לכל כיסוי אחר שנערך ע

חיובי. המבוטחים

  20עמוד 22
רכב ציוד 

ונגררים

 20עמוד 23
ביטוח 

עבודות 
קבלניות

 17עמוד 17
10סעיף 

 18עמוד .20   
26סעיף 

 16עמוד 13
5סעיף 

הרחבות 14
לפוליסה וגבולות 

אחריות 
מוסכמים

 6 17עמוד 
כותרת

16עמוד מפרט ביטוח11

 ב2 16עמוד 12

 14עמוד 10
הרחבות נזק 

-ראשון
תשתיות
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-  20עמוד 24
אי התאמה

חיובי ₪ 1,000,000עד : מבקשת לציין

-או בעקיפין על ידו להוסיף /ו  לאחר המילים.1
ובגין  

בגין מעשי ומחדלי : בסוף המשפט להוסיף. 2
חיוביהמבוטח הראשי 

 21עמוד 26
2ב   5סעיף 

במקום המילים ...חבות הנובעת מהיזק גופני
חיוביהיה והפוליסה -אלא אם לשנות ל

 שורות אחרונות2מבקשת למחוק 

חיובי

 21עמוד 28
 ג5סעיף 

 חיובימבקשת למחוק את כותרת הסעיף

 21עמוד 29
3ג   5סעיף 

אלא אם מוגדרת כמקרה : למחוק המילים
נדחה .עד סוף הפסקה... ביטוח

?האם המבוטחים מפעילים מוסכים

.התאגיד אינו מפעיל מוסכים

:מבקשת להוסיף בסוף הפסקה

פתאומי ובלתי , כתוצאה של אירוע תאונתי
חיובי. צפוי

 22עמוד 32
סעיף ט

למעט עד מיליון דולר : מבקשת למחוק המילים
נדחהב "ארה

 22עמוד 33
 ב6סעיף 

לאחר המילים המבטח ישלם הוצאות משפט 
חיוביסבירות בשל חבותו : מבקשת להוסיף

 23עמוד 34
סעיף ז

 ₪ 1,000,000-דולר ל'  מ5- מבקשת לשנות מ
חיובי 

 23עמוד 35
סעיף ט

מקרה -ל" נזק"מבקשת לשנות במקום המילה 
חיוביביטוח ובסייג נזק פיננסי 

 23עמוד 36
סעיף יב

ובגין מי : או מטעמו מבקשת לציין/במקום ו
חיובי

 24עמוד 
סעיף טו

–  למבוטח? למי? הוצאות מנע בצד שלישי
נדחהמבקשת לבטל הסעיף 

:הגנה בהליכים פליליים ומנהליים

: מבקשת להוסיף בסוף הפסקה הראשונה.1
חיובי. שאירע בתקופת הביטוח של פוליסה זו

:בהגדרות לעניין הרחבה זו . 2

: לאחר המילים3 שורה 2.1

עקב מקרה : המבוטח או מי מעובדיו להוסיף
חיוביביטוח מכוסה 

במקום     לשנות–  שורה לפני אחרונה 2.2
פיצוי או" עיצום"

. בגזר הדין– פ כל דין "ובסוף השורה במקום ע
חיובי

סייגים לעניין הרחבה זו סעיף ג. 3

לשנות סך הרחבה זו במקום דולר

חיובי₪ -ל

 24עמוד 37
סעיף טז

 22עמוד 30
4סעיף 

 22עמוד 31
סעיף ד

אחריות כלפי צד 25
שלישי

 21עמוד 
2סעיף 

 21עמוד 27
3 ב 5סעיף 
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חבות המוצר 38
משולב עם 

אחריות מקצועית

 -25עמוד 
המבוטח

למחוק את המילה – לאחר המילים למען הבהר 
חיובי" גם"

אין שם ?  מה המדורה המצורפת. 1
למהדורה

חיובי 2019פ מהדורת חברתנו "מבקשת ע. 2

 25עמוד 
הרחבת

מבקשת לבטל? לאיזה מוצרים

השבת 
 מוצרים

מונים; דוגמיות ימים

"כל דין"במקום : הגדרת החוק

נדחהפ תנאי ביט "לציין ע

 חיובילבטל- יא ,סעיפים י 29עמוד 42

: לאחר המילים3שורה.1

:להוסיף, בעלי נתינות זרה

חבות המבטח תחול אך ורק בסכום העודף על 
חיוביי מלל "הסכום שישתלם ע

:בסוף הפסקה למחוק. 2

היה וייחשבו : או מזמיני העבודה ולציין/ו
חיוביכעובדי המבוטח הראשי 

 שנים 5אבקש דוח ניסיון תביעות שלכם ל 
.האחרונות 

באתר התאגיד מצורף ניסיון תביעות החל 
03/2015מחודש 

44

40

 29עמוד חבות מעבידים41
 ב6סעיף 

 30עמוד 43
1סעיף יב 

אחריות 39
מקצועית


