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לערוך ולקיים, על  ספקה עלעל פי הסכם זה או על פי כל דין,  ספקלגרוע מאחריות ה מבלי .1
קיימת על פי הסכם זה או על  ספקההסכם וכל עוד אחריות התקופת  כל, למשך ספקן החשבו

, את שנים לפחות לאחר סיום ההתקשרות 7פי כל דין ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך 
, אצל חברת ביטוח מורשית כדין "(ספקביטוחי ההמפורטים להלן )להלן: "הביטוחים 

 :בישראל

 
על  ספקכלפי עובדים, המועסקים על ידי ה ספקהמבטח את חבות ה ביטוח חבות מעבידים .א

, 1980 -ם "פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש
תוך כדי ועקב  ,ובד כתוצאה מתאונה או מחלהעלו/או נזק נפשי בגין מוות ו/או נזק גוף 

)שישה מיליון שקלים חדשים(  ₪ 6,000,000 שלבסך בגבול אחריות ביצוע השירותים 
ביטוח. הלתקופת  )עשרים מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ ₪ 20,000,000 -לעובד ו

לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה המזמין, היה וייקבע ורחב לשפות את יהביטוח 
 .ספקכלפי מי מעובדי הכלשהן חובות מעביד מוטלות  על המזמיןמקצועית, כי 

בקשר עם ו/או במסגרת מתן  ספקשר, כי היה ולא מועסקים עובדים על ידי ההמזמין מא
 הזכות שלא לערוך את ביטוח חבות המעבידים המפורט בסעיף זה. ספקהשירותים, ל

ו/או נזק אובדן בגין על פי דין,  ספקהמבטח את חבות ה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב
בסך בגבול אחריות רת מתן השירותים בקשר עם ו/או במסג אדם ו/או גוףלכל שייגרמו 

ורחב הביטוח יביטוח. הלתקופת  מקרה ובסה"כ( ל)מיליון שקלים חדשים ₪ 1,000,000 של
ו/או מי  ספקהלמעשי ו/או מחדלי  אחריות, שתוטל על המזמיןבגין המזמין את  שפותל

 ".אחריות צולבת"וזאת בכפוף לסעיף , ספקמטעם ה

על פי דין בשל תביעה או דרישה שתוגש  ספקהמבטח את חבות ה ביטוח אחריות מקצועית .ג
או של עובדי  ספקלראשונה במשך תקופת הביטוח בשל מעשה או מחדל מקצועי של ה

בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם מתן  ספקאו של כל מי מהבאים מטעם ה ספקה
מקרה לדשים מיליון שקלים חשני ) ₪  2,000,000 שלבסך בגבול אחריות השירותים, 

חודשים לאחר תום תוקף  12. הביטוח כולל תקופת גילוי בת ביטוחהלתקופת  ובסה"כ
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב  ספקהביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי ה

מהאמור בסעיף זה. הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו מאוחר למועד תחילת מתן 
השירותים. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין חבות, אשר תוטל על המזמין עקב 

ביטוח , וזאת מבלי לגרוע מספקאו של מי מהבאים מטעם ה ספקמעשה ו/או מחדל של ה
 כלפי המזמין.   ספקחבות ה

הינם בבחינת דרישה מזערית  ספקכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי ה מובהר .2
. ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ספק, שאינה פוטרת את הספקהמוטלת על ה

ל הקשור או מי מטעם המזמין בכ המזמיןכל טענה כלפי לא תהיה  ספקמוסכם בזאת, כי ל
 .האחריות כאמור לגבולות

 ספקמבטחי הלפיו  ,ויכללו סעיף המזמיןיהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  ספקה ביטוחי .3
 ספקכן יכללו ביטוחי הדרישה או תביעה בדבר שיתוף בביטוחי המזמין.  ,כל טענה עלמוותרים 

מראש  יום 30בת  בהודעה אלא, הביטוח תקופת במשך יצומצמו ולא יבוטלו סעיף, לפיו לא
 רשום. בדואר, למזמין

לרכוש, אובדן או נזק  לכל ,מאחריותואת הבאים מטעם המזמין את המזמין  פוטר ספקה .4
לצורך  ספקלחצרי המזמין ו/או המשמש את ה ספקאו על ידי מי מטעם ה ספקהמובא על ידי ה

בגין אובדן נזכרים לעיל הדרישה או תביעה כלפי  ,כל טענה ספקולא תהיה למתן השירותים, 
 ;  ואולם הפטור כאמור, לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. או נזק כאמורו/

או השירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .5
המשנה  קבלנידי לדאוג כי בי ספקהעל , ספקמשנה מטעם ה ניקבלעל ידי יסופקו  םחלק מה

נתונה הרשות  ספקלחלופין, ל. נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמםפוליסות ביטוח 
  .ספקלכלול את קבלני המשנה במסגרת ביטוחי ה

 

 


