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 לעריכת ביטוח חברה עבור  3/03/20מכרז פומבי מס' 

 .2מס' סדרה שאלות הבהרה  המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות בע"מ -אקספו תל אביב
. 

 .למכרז הביטוח שאלות הבהרהרצ"ב 
 

 מס"ד
 המסמך או הנספח 

 אליו מתייחסת ההבהרה

פרק וסעיף 
 םרלבנטיי

 נוסח השאלה
  תשובת אקספו

אמצעי מיגוני  -סקר מידע חיתומי  .1
 אש

 5.14.5 -ס"ק רשויות
נודה לקבלת הבהרה מדוע 

 רישיון העסק הינו זמני 

 
 נמצאים  12 ו  11ביתנים 

 בהליכי רישוי 
התחייבות לשמירת על  Vנספח   .2

 סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים
נבקש להוסיף כי לצורכי  2ו/או  1סעיפים 

 הביטוח מאשרת החברה
מראש כי סוקרים, ברוקרים, 
מבטחי משנה, מומחים 
לניהול תביעות, שמאים, 
עו"ד וכו', לא ייחשבו ל"אדם 
ו/או גוף כלשהו" ויראו בהם 
כמי שפועלים מטעמו של 

 המבטח.

 
בסדרת שאלות ר' תיקון 

שאלה מס'  .  1הבהרה מס '
29. 

ת אחרי המילים "דחיי 2סעיף  - 4עמוד  3/03/20מכרז פומבי מס'   .3
 פו המיליםמועדים" יתווס

 60"לתקופה שאינה עולה על 
 יום". 

 ללא שינוי

בסיפא יתווספו המילים  3.1ס"ק  – 4עמוד  3/03/20מכרז פומבי מס'   .4
"בביטוחים לגביהם הוסדר 
ביטוח משנה, הגדלת היקף 

הביטוח כפוף לאישור מבטח 
 משנה מראש"

 ללא שינוי

את המילים  למחוקנבקש  12.4ק ס" -7עמוד  3/03/20מכרז פומבי מס'   .5
"כאילו נוסחו על ידו לכל 

 דבר ועניין"

 ללא שינוי

בסיפא יתווסף המשפט  12.6ס"ק  -8עמוד  3/03/20מכרז פומבי מס'   .6
"במקרה זה לא נוכל 

להתחייב לפרמיות ולמיונים 
 המוצעים"

 ללא שינוי

 13.4ס"ק  -8עמוד  3/03/20מכרז פומבי מס'   .7
  3שורה 

לכלל שוק ים "אחרי המיל
הביטוח הישראלי" יתווספו 

"ו/או לביטוחים המילים 
בהם מוסדר ביטוח משנה 

 בגין מכרז זה"

 ללא שינוי

 13.4ס"ק  -8עמוד  3/03/20מכרז פומבי מס'   .8
  6שורה 

אחרי המילים "שעולה 
יתווספו המילים  במצטבר "

ו/או לכל תקופת ביטוח "
בנפרד והיא תיבחן בנפרד 

יות וענפי לגבי ענפי החבו
 הרכוש"

 ללא שינוי

 13.4ס"ק  -9עמוד  3/03/20מכרז פומבי מס'   .9
  8שורה 

יום" יירשם  180"במקום 
 יום". 90"

יום" יירשם  180במקום "
 יום". 150"

יימחק המשפט "כן רשאית  14.5ס"ק  -9עמוד  3/03/20מכרז פומבי מס'   .10
החברה להתנות את הזכייה 

בתנאים, ללא חובת 
 הנמקה".

 א שינוילל

יתווסף המשפט "במקרה זה  14.6ס"ק  -9עמוד  3/03/20מכרז פומבי מס'   .11
לא נוכל להתחייב לפרמיות 

 ולמיונים המוצעים"

בסדרת שאלות הבהרה  ראו 
 . 2, שאלה מס'   1

ללא שינוי , אך מוצהר על 
ידי אקספו , כי אין בכוונתה 
לפצל את הזכייה בין מספר 

  מציעים.
אחרי המילים "מלבד בחירת  14.7ס"ק  -9עמוד  3/03/20 מכרז פומבי מס'  .12

יתווסף המשפט זוכה" 
"במקרה זה לא נוכל 

תחייב לפרמיות ולמיונים לה
 המוצעים"

 ללא שינוי



 

יתווסף המשפט "במקרה זה  14.8ס"ק  -9עמוד  3/03/20מכרז פומבי מס'   .13
תחייב לפרמיות לא נוכל לה

 ולמיונים המוצעים"

 ללא שינוי

  –יתווסף סעיף הבא  16סעיף  -10עמוד  3/03/20פומבי מס'  מכרז  .14
יבוצעו סקרי מיגון מטעמנו 

באתרי המבוטח ויישום 
המלצותיהם יתואם עם 

המבוטח. המיגונים שיפורטו 
ברשימת הפוליסה יהוו 
אמצעים להקלת סיכון 

המבטח. על המבוטח לוודא 
ולהקפיד על התקנתם 

והפעלתם המלאה והתקינה 
אלו. באם לא של אמצעים 

פעלו האמצעים והותקנו וה
שסוכמו מראש ובכתב עם 

המבוטח  יהא המבטח רשאי 
לבטל את הפוליסה או 

להקטין את חבותו, הכל 
  בכפוף להוראות החוק.

 ללא שינוי

אחרי המילים "לכל מקרה  16.1ס"ק  -10עמוד  3/03/20מכרז פומבי מס'   .15
ביטוח" יתווספו המילים 

פו "בביטוח פריצה יתווס
המילים למקרה ולכל תקופת 

 "הביטוח

 ללא שינוי

אחרי המילים "עקב העדר  16.4ס"ק  -10עמוד  3/03/20מכרז פומבי מס'   .16
רישוי" יתווספו המילים 

)מנהלי שאינו קשור בתקני "
 בטיחות("

 ללא שינוי 

ותיהם" אחרי המילה "מדוח 16.6ס"ק  -11עמוד  3/03/20מכרז פומבי מס'   .17
 "הסופיים" תתווסף המילים

 מקובל

אחרי המילה "בחוק"  16.7ס"ק  -11עמוד  3/03/20מכרז פומבי מס'   .18
יתווספו המילים "חוזה 

 "1981 –הביטוח, תמש"א 

 ללא שינוי

 60יום" יירשם " 90במקום " 16.10ס"ק  -11עמוד 3/03/20מכרז פומבי מס'   .19
 יום"

 ללא שינוי

אחרי המילה "פתוחה"  16.12ס"ק  -11עמוד 3/03/20מכרז פומבי מס'   .20
יתווסף "למעט בפוליסת 

 חבות"

 ללא שינוי 

 ללא שינוי תימחק המילה "וכיו"ב" 16.15ס"ק  12עמוד  3/03/20מכרז פומבי מס'   .21

אחרי המילים" בכל מקרה  16.20ס"ק  12עמוד  3/03/20מכרז פומבי מס'   .22
ביטוח" יתווספו המילים 

"הנובע מסיבה מקורית 
 אחת"

 מקובל

המילה "גם" תוחלף במילה  16.22ס"ק  12עמוד  3/03/20פומבי מס'  מכרז  .23
 "למעט"

 ללא שינוי

אחרי המילים "ללא שינוי  16.24ס"ק  12עמוד  3/03/20מכרז פומבי מס'   .24
בתנאי הביטוח" יתווספו 

המילים "בסכומי הביטוח 
 ובגבולות האחריות הכללים"

 מקובל

 ללא שינוי יימחק  18סעיף  14עמוד  3/03/20מכרז פומבי מס'   .25

"מדובר  -יתווסף סעיף  19סעיף  14עמוד  3/03/20מכרז פומבי מס'   .26
בחברה מסחרית ציבורית 
ובמידע המפורסם על ידה 

 בדוחות המונגשים לציבור"

 ללא שינוי

סעיפים  14עמוד  3/03/20מכרז פומבי מס'   .27
 כולל  19.4עד  19.1

 ללא שינוי יימחקו. 

אחרי המילים "שנמסרו על   21.1ס"ק  15עמוד  3/03/20מכרז פומבי מס'   .28
ידם" יתווספו המילים "כפי 

 שידועים להם ובתום לב" 

 מקובל

אחרי המילים "עם דרישתה   21.4ס"ק  15עמוד  3/03/20מכרז פומבי מס'   .29
הראשונה" יתווספו המילים 

"ובתנאי שנמסרו לו פרטי 
ההפרה וניתנה לו הזדמנות 

 לתקנה"

 מקובל

 אחרי המילים "המפורטים 23.2ס"ק  16עמוד  3/03/20ז פומבי מס' מכר  .30
מכרז" יתווספו ה במסמכי

המילים "בהודעה מראש 
כמו ולמציע. תנאי השינוי יס

 בנפרד בין המציע לחברה"

מקובל, כי תינתן הודעה 
מראש למציע. לגבי ביטוחים 

תנאי הביטוחים  .חדשים
החדשים יסוכמו בין 

מים הצדדים. בביטוחים קיי
תנאי השינוי יתבססו על 

התעריפים שנקבעו במכרז, 
בביטוחים שנערכים על פי 
תעריפים שנקבעו במכרז, 

 אחרת בהסכמת הצדדים.   



אחרי המילים "ההצעה  25.1ס"ק  16עמוד  3/03/20מכרז פומבי מס'   .31
תהיה תקפה" יתווספו 

המילים "ובתנאי שלא חל 
שינוי במידע ובנתונים 

 החברה". שנמסרו למציע ע"י

 מקובל בניסוח הבא:
"ובתנאי  שלא יחול שינוי 

מהותי בניסיון התביעות 
 ו/או בסיכון."

 
 מקובל " 90" יירשם "180במקום " 25.1ס"ק  16עמוד  3/03/20מכרז פומבי מס'   .32

אחרי המילים "להאריך את  25.3ס"ק  16עמוד  3/03/20מכרז פומבי מס'   .33
תוקף ההצעה" יתווספו 

ימים  30ך המילים "למש
 נוספים"

 יבוטל  – 25.3סעיף 

בסיפא יתווספו המילים  25.3ס"ק  16עמוד  3/03/20מכרז פומבי מס'   .34
"ובמקרה זה לא נוכל 

חייב לפרמיות ולמיונים להת
 המוצעים"

 יבוטל  – 25.3סעיף 

המילה "האישור" במקום  26.1ס"ק  16עמוד  3/03/20מכרז פומבי מס'   .35
 "מסמכי המכרז"יירשם 

 קובלמ

סכומי ביטוח גבולות  Iנספח   .36
 אחריות ומפרטי הפוליסות 

יתווספו המילים "למקרה  1.1.6ס"ק  17עמוד 
 ולתקופה"

 מקובל

סכומי ביטוח גבולות  Iנספח   .37
 אחריות ומפרטי הפוליסות 

יתווספו המילים "בחצרי  1.1.7ס"ק  17עמוד 
המבוטח בלבד ובמצב נייח. 

פיצוי על בסיס ערך שיפוי 
 שוק( )ערך

 מקובל

סכומי ביטוח גבולות  Iנספח   .38
 אחריות ומפרטי הפוליסות 

יתווספו המילים "המבוטח  1.1.8ס"ק  17עמוד 
 בלבד".

 מקובל

סכומי ביטוח גבולות  Iנספח   .39
 אחריות ומפרטי הפוליסות 

 -פרק ב' 17עמוד 
 –אובדן תוצאתי 

  2רווח גולמי ביתן 

יימחקו הסוגריים ")מקדם 
150%") 

ראו הבהרות לעניין  –מקובל 
סכומי הביטוח לעניין 

 . 1, סדרה האובדן התוצאתי

סכומי ביטוח גבולות  Iנספח   .40
 אחריות ומפרטי הפוליסות 

 1.2סעיף  17עמוד 
השתתפות עצמית 

 של אובדן רווחים 

ימי עבודה  5"יירשם 
 ראשונים"

 מקובל

סכומי ביטוח גבולות  Iנספח   .41
 אחריות ומפרטי הפוליסות 

יירשם באופן הבא:  2.2ס"ק  17עמוד 
"השתתפות עצמית )כולל 

 הוצאות("

 מקובל

סכומי ביטוח גבולות  Iנספח   .42
 אחריות ומפרטי הפוליסות 

יתווסף מלל הבא:  2.2ס"ק  17עמוד 
"ההשתתפות העצמית תחול 

על כל סכומי הפיצוי ו/או 
ההוצאות העומדים לתשלום 

על פי המצוין להלן, לרבות, 
האמור לעיל, ומבלי לגרוע מ

הוצאות שהוציא המבטח 
במהלך הטיפול בתיעה וזאת, 

אף אם לא הוטלה חבות על 
המבטח, וגם אם שולמו 

 פיצויים בגינה"

 מקובל

סכומי ביטוח גבולות  Iנספח   .43
 אחריות ומפרטי הפוליסות 

במקום המילים "כל נזק"  3.2ס"ק  18עמוד 
יירשם "לכל מקרה ביטוח 

 לרבות הוצאות" 

 מקובל

סכומי ביטוח גבולות  Iנספח   .44
 אחריות ומפרטי הפוליסות 

 המילה "כל" תימחק 3.3ס"ק  18עמוד 
המילים "מכל מין וסוג 

 שהוא" יימחקו
 המילה "לרבות" תימחק 

המילים "ו/או החזר הכנסות 
 שקיבל" יימחקו 

אחרי המילה "ו/או" יתווספו 
המילים "הפסד כספי 

 שייגרם" 
המילים "החזר הוצאות אשר 

אלץ המבוטח לשלם" י
 יימחקו 

אחרי המילים "שנגרמו 
מזנק" תתווסף המילה 

 "פיזי"

 ללא שינוי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מקובל כי תתוסף המילה  
 "פיזי" בלבד

סכומי ביטוח גבולות  Iנספח   .45
 אחריות ומפרטי הפוליסות 

 מקובל יש לתקן את המספור 4סעיף  18עמוד 

סכומי ביטוח גבולות  Iנספח   .46
 ומפרטי הפוליסות אחריות 

נבקש לקבל הבהרה לגבי  6.1ס"ק  18עמוד 
עובדי ים. מהי סוג העבודה 

 שהם מבצעים והיכן?

טעות סופר , משפט זה 
 יימחק.

סכומי ביטוח גבולות  Iנספח   .47
 אחריות ומפרטי הפוליסות 

יירשם באופן הבא:  6.3ס"ק  18עמוד 
"השתתפות עצמית )כולל 

 הוצאות("

 מקובל

ומי ביטוח גבולות סכ Iנספח   .48
 אחריות ומפרטי הפוליסות 

יתווסף מלל הבא:  6.3ס"ק  18עמוד 
"ההשתתפות העצמית תחול 

על כל סכומי הפיצוי ו/או 
ההוצאות העומדים לתשלום 

 מקובל



על פי המצוין להלן, לרבות, 
ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

הוצאות שהוציא המבטח 
במהלך הטיפול בתיעה וזאת, 

ת על אף אם לא הוטלה חבו
המבטח, וגם אם שולמו 

 פיצויים בגינה". 
סכומי ביטוח גבולות  Iנספח   .49

 אחריות ומפרטי הפוליסות 
יירשם באופן הבא: "לכל נזק  6.1ס"ק  19עמוד 

  ")כולל הוצאות(
 

 ללא שינוי

סכומי ביטוח גבולות  Iנספח   .50
 אחריות ומפרטי הפוליסות 

ים רשום כי מספר המבוטח 9.1ס"ק  19עמוד 
חשמלאים. ואילו  2הינו 

 3מפורטים  34בעמוד 
 מבוטחים. נא הבהרתכם.

 חשמלאים 3יתוקן ל 

סכומי ביטוח גבולות  Iנספח   .51
 אחריות ומפרטי הפוליסות 

ימי עבודה  3יירשם " 10.5ס"ק  20עמוד 
 ראשונים"

 מקובל

דף רשימה לפוליסה לביטוח רכוש   .52
 ואובדן תוצאתי 

בין פירוט  אין התאמה 2סעיף  21עמוד 
 17הרכוש המפורט בעמוד 

לבין פירוט הרכוש  1בסעיף 
המפורט בסעיף זה. נא 

 הבהרתכם

ראו התאמות שנעשו לגבי 
סכומי הביטוח בנזק 
. 1 התוצאתי, בהבהרות

יש סקירה כללית  17בעמוד 
של הביטוחים הפירוט בדפי 

הוא  21הרשימה בעמ' 
 הקובע.  

דף רשימה לפוליסה לביטוח רכוש   .53
 בדן תוצאתי ואו

יתווספו המילים " בחצרי  2.3ס"ק  21עמוד 
המבוטח בלבד ובמצב נייח. 

פיצוי על בסיס ערך שיפוי 
 )ערך שוק("

 מקובל

דף רשימה לפוליסה לביטוח רכוש   .54
 ואובדן תוצאתי 

יתווספו המילים "למקרה  2.6ס"ק  21עמוד 
 ולתקופה"

 מקובל

דף רשימה לפוליסה לביטוח רכוש   .55
 אתי ואובדן תוצ

 השיפוי הרשומה תקופת 2.8ס"ק  21עמוד 
 17לוקה בחסר. בעמוד 

 18מפורטת תקופת שיפוי של 
חודש. ואילו  36חודש ושל 

רשומה רק תקופת  21בעמוד 
חודש. נא  18שיפוי של 

 הבהרתכם
 

ראו הבהרות לעניין סכומי 
 הביטוח בנזק התוצאתי
 .1בסדרה שאלות הבהרה 

דף רשימה לפוליסה לביטוח רכוש   .56
 ואובדן תוצאתי 

 2016במקום המילים "ביט  4סעיף  22עמוד 
" 2016של כלל ו/או ביט 

 "4/2018יירשם "פסגה 

אפשר  לקבל גם כי במקום 
של  2016המילים " ו/או ביט 

המציע" ייכתב " ו/או פסגה 
"  למען הסר ספק  4/2018

השינוי הנוסף המבוקש אינו 
ון זה אינו חובה. מקובל. תיק

תיקון זה אפשר שיחול על 
 כלל הפוליסות. 

דף רשימה לפוליסה לביטוח רכוש   .57
 ואובדן תוצאתי 

אחרי המילים "בביטוח  5.16ס"ק  23עמוד 
כספים" יתווספו המילים 
"ולמעט כלי רכב מנועים 

 בזמן תנועה" 

 מקובל

דף רשימה לפוליסה לביטוח רכוש   .58
 ואובדן תוצאתי 

 6.2"ק ס 23עמוד 
 2שורה 

 תימחק המילה "שהתקלקל" 
"אבד או אחרי המילים "

ממקרה " יירשם "ניזוק
 ביטוח מכוסה"

 תימחק המילה "קלקול" 
אחרי המילים "אבד או 
ניזוק" יירשם "ממקרה 

 ביטוח מכוסה" 

 מקובל

דף רשימה לפוליסה לביטוח רכוש   .59
 ואובדן תוצאתי 

 6.5ס"ק  23עמוד 
 

" 2016במקום המילים "ביט 
 "4/2018יירשם "פסגה 

 ללא שינוי 

דף רשימה לפוליסה לביטוח רכוש   .60
 ואובדן תוצאתי 

 6.6סעיף  23עמוד 
 

 מקובל יש לתקן את המספור

דף רשימה לפוליסה לביטוח רכוש   .61
 ואובדן תוצאתי 

 5.6.1ס"ק  24עמוד 
 

בסיפא יתווספו המילים 
"שאינו כלי רכב מנועי עפ"י 

 פקודת התעבורה"
 

 נויללא שי

דף רשימה לפוליסה לביטוח רכוש   .62
 ואובדן תוצאתי 

 5.6.2ס"ק  24עמוד 
 

יש שגיאת כתיב. יש לתקן 
את המילה "הבמבוטחים" 

 למילה "המבוטחים".

 מקובל

דף רשימה לפוליסה לביטוח רכוש   .63
 ואובדן תוצאתי 

 6.7ס"ק  24עמוד 
 

אחרי המילים "עקב העדר 
רישוי" יתווספו המילים 

ו קשור בתקני מנהלי שאינ)"
 "(בטיחות

 ללא שינוי

דף רשימה לפוליסה לביטוח   .64
 אחריות כלפי צד שלישי

 2016במקום המילים "ביט  1סעיף  25עמוד 
" 2016של כלל ו/או ביט 

 ". 9/2017יירשם "פסגה 

 56ראה שאלה 



דף רשימה לפוליסה לביטוח   .65
 אחריות כלפי צד שלישי

יירשם באופן הבא:  3סעיף  25עמוד 
)כולל תפות עצמית "השת

 הוצאות("

 מקובל

דף רשימה לפוליסה לביטוח   .66
 אחריות כלפי צד שלישי

יירשם באופן הבא: "שינויים  4סעיף  25עמוד 
והרחבות לפוליסת ביט 
 בהתאמה לנוסח פסגה" 

 ללא שינוי

דף רשימה לפוליסה לביטוח   .67
 אחריות כלפי צד שלישי

במקום המילה "משלם"  4.1ס"ק  25עמוד 
 ם "חב בתשלום". יירש

 

 ללא שינוי

דף רשימה לפוליסה לביטוח   .68
 אחריות כלפי צד שלישי

אחרי המילים "מקרה ביטוח  4.2ס"ק  25עמוד 
אחד" יתווספו המילים 
"וסה"כ לכל המקרים 

 לתקופת הביטוח"

ניתן לקבל כי גבול האחריות 
להרחבה זאת יהיה 

למקרה ו  ₪ 1,000,000
לכל המקרים  ₪  4,000,000

 ופת הביטוח.לתק
דף רשימה לפוליסה לביטוח   .69

 אחריות כלפי צד שלישי
אחרי המילים "שאינם  4.4ס"ק  25עמוד 

בבעלות המבוטח" יתווספו 
 המילים "ו/או בשימוש"

 מקובל

דף רשימה לפוליסה לביטוח   .70
 אחריות כלפי צד שלישי

אחרי המילים "עקב העדר  4.6ס"ק  26עמוד 
הרישוי" יתווספו המילים 

הלי שאינו קשור בנהלי מנ)"
 ".(בטיחות

 ללא שינוי

דף רשימה לפוליסה לביטוח   .71
אחריות כלפי צד שלישי נזקים 

 כספיים עקב ביטול אירוע

מהו היקף התקבולים השנתי   27עמוד 
בגין אירועים הנערכים 

 בחצרי המבוטח? 

אש"ח )כולל  70,452  :2019
 (10Mאירוויזיון 

 אש"ח 59,803: 2018
 אש"ח. 57,618: 2017

 
היא שנה חריגה בגלל  2019

ולכן הקפיצה  –האירוויזיון 
מלש"ח שלא תחזור על  10ב

 עצמה.
דף רשימה לפוליסה לביטוח   .72

אחריות כלפי צד שלישי נזקים 
 כספיים עקב ביטול אירוע

 2016במקום המילים "ביט  1סעיף  27עמוד 
" 2016של כלל ו/או ביט 

 ".9/2017יירשם "פסגה 

 56ראה שאלה 

דף רשימה לפוליסה לביטוח   .73
אחריות כלפי צד שלישי נזקים 

 כספיים עקב ביטול אירוע

 המילה "כל" תימחק 1סעיף  27עמוד 
המילים "מכל מין וסוג 

 שהוא" יימחקו
 המילה "לרבות" תימחק 

המילים "ו/או החזר הכנסות 
 שקיבל" יימחקו 

אחרי המילה "ו/או" יתווספו 
המילים "הפסד כספי 

 שייגרם" 
המילים "החזר הוצאות אשר 

יאלץ המבוטח לשלם" 
 יימחקו 

אחרי המילים "הנובעים 
מזנק" תתווסף המילה 

 "פיזי"

 ללא שינוי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ניתן לקבל כי תתוסף המילה 
 פיזי

דף רשימה לפוליסה לביטוח   .74
אחריות כלפי צד שלישי נזקים 

 כספיים עקב ביטול אירוע

"כל נזק  במקום המילים 3סעיף  27עמוד 
)לאירוע(" יירשם "לכל 

מקרה ביטוח לרבות 
 הוצאות" 

 מקובל

דף רשימה לפוליסה לביטוח   .75
אחריות כלפי צד שלישי נזקים 

 כספיים עקב ביטול אירוע

אחרי המילים "הוצאות  4.1סעיף  27עמוד 
מנע" תתווסף המילה 

 "הכרחיות" 
המילים "ו/או על ידי צדי ג'" 

 יימחקו 

מילה  מקובל כי תתוסף ה
 "הכרחיות" 

דף רשימה לפוליסה לביטוח   .76
אחריות כלפי צד שלישי נזקים 

 כספיים עקב ביטול אירוע

 4.2סעיף  27עמוד 
 8שורה 

תתוקן המילה "המבטח" 
 למילה "למבטח" 

 מקובל

דף רשימה לפוליסה לביטוח   .77
אחריות כלפי צד שלישי נזקים 

 כספיים עקב ביטול אירוע

המילים "עקב העדר  אחרי  4.3סעיף  27עמוד 
הרישוי" יתווספו המילים 

מנהלי שאינו קשור בנהלי )"
 ".(בטיחות

 ללא שינוי

דף רשימה לפוליסה לביטוח   .78
אחריות כלפי צד שלישי נזקים 

 כספיים עקב ביטול אירוע

מובהר  – 4.4יתווסף סעיף   27עמוד 
בזאת כי הביטוח לפי פוליסה 

זו אינו מכסה נזק פיזי 
וף, וכן החזר לרכוש ו/או לג

תקבולים שנתבע המבוטח 
 להחזיר ללקוחותיו 

 ללא שינוי



דף רשימה לפוליסה לביטוח חבות   .79
 מעבידים

 2016במקום המילים "ביט  1סעיף  28עמוד 
" 2016של כלל ו/או ביט 

 "4/2017יירשם "פסגה 

  56ראה שאלה 

דף רשימה לפוליסה לביטוח חבות   .80
 מעבידים

ופן הבא: יירשם בא 4סעיף  28עמוד 
"השתתפות עצמית )כולל 

 הוצאות("

 מקובל

דף רשימה לפוליסה לביטוח חבות   .81
 מעבידים

 מקובל יש לתקן את המספור 5סעיף  28עמוד 

דף רשימה לפוליסה לביטוח חבות   .82
 מעבידים

יירשם באופן הבא: "שינויים  5סעיף  28עמוד 
ותוספות לפוליסת ביט 
 בהתאמה לנוסח פסגה"

 ללא שינוי

רשימה לפוליסה לביטוח חבות  דף  .83
 מעבידים

בסיפא יתווספו המילים   5.2ס"ק  28עמוד 
"ובתנאי ששכר עבודתם נכלל 
בהצהרת השכר שנמסרה ע"י 

 המבוטח" 

 ללא שינוי

דף רשימה לפוליסה לביטוח חבות   .84
 מעבידים

אחרי המילים "עקב העדר   5.4ס"ק  28עמוד 
רישוי" יתווספו המילים 

ור בתקני מנהלי שאינו קש)"
 "(בטיחות

 ללא שינוי

דף רשימה לפוליסה לביטוח חבות   .85
 מעבידים

 5.5ס"ק  28עמוד 
 8שורה 

" יירשם 2013במקום "
"2016" 

 מקובל

דף רשימה לפוליסה לביטוח כספים   .86
 בכספת ובהעברה

אחרי המילים "בתי מגורים"  1.1ס"ק  29עמוד 
יתווספו המילים "הכיסוי 

בהתאם לאמור בהרחב של 
 ליסה". הפו

מקובל כי הכיסוי על פי 
 בפוליסת ביט. 3.1הרחב 

דף רשימה לפוליסה לביטוח כספים   .87
 בכספת ובהעברה

המילים "וכל העולם"  2סעיף  29עמוד 
 יימחקו

 מקובל

דף רשימה לפוליסה לביטוח כספים   .88
 בכספת ובהעברה

 2016במקום המילים "ביט  5סעיף  29עמוד 
" 2016של כלל ו/או ביט 

 ".12/2018"פסגה  יירשם

 56ראה שאלה 

דף רשימה לפוליסה לביטוח כספים   .89
 בכספת ובהעברה

בסיפא יתווספו המילים  6.4ס"ק  30עמוד 
"ובתנאי שנותרו סימנים 

המעידים על הגניבה 
 כאמור".

 ללא שינוי

דף רשימה לפוליסה לביטוח   .90
 נאמנות 

הגדרת שם  31עמוד 
 המבוטח

. יש 3ההפניה הינה לסעיף 
 17זאת לסעיף  לתקן

 מקובל

דף רשימה לפוליסה לביטוח   .91
 נאמנות 

אחרי המילים "הוצאות  1סעיף  31עמוד 
הכנת תביעה" יתווספו 

למעט הוצאות  המילים
שמאים, עורכי דין ויועצי 

 ביטוח"

 ללא שינוי

דף רשימה לפוליסה לביטוח   .92
 נאמנות 

 2016במקום המילים "ביט  4סעיף  31עמוד 
" 2016 של כלל ו/או ביט

 ".12/2018יירשם "פסגה 

  56ראה שאלה 

דף רשימה לפוליסה לביטוח ציוד   .93
 אלקטרוני )ציוד מחשוב( 

במקום המילים "כל   3סעיף  32עמוד 
כספים מהדורת  –הסיכונים 

" 2016ביט של כלל ו/או ביט 
יירשם "ציוד אלקטרוני 

 "11/2018מהדורת פסגה 

  56ראה שאלה 
ם בנוסף במקום כל הסיכוני

כספים , ירשם " ציוד 
 אלקטרוני" 

דף רשימה לפוליסה לביטוח ציוד   .94
 אלקטרוני )ציוד מחשוב( 

אחרי המילים "לכל מקרה   4סעיף  32עמוד 
ביטוח" יתווספו המילים 

 "וסה"כ לתקופת הביטוח" 

 מקובל

דף רשימה לפוליסה לביטוח ציוד   .95
 ( B Zone Wirelessאלקטרוני )

המילים "כל  במקום  3סעיף  33עמוד 
כספים מהדורת  –הסיכונים 

" 2016ביט של כלל ו/או ביט 
יירשם "ציוד אלקטרוני 

 "11/2018מהדורת פסגה 

  56ראה שאלה 
בנוסף במקום כל הסיכונים 

כספים , ירשם " ציוד 
 אלקטרוני"

המילים" ובשינויים 
ובהרחבות המפורטים להלן 

 : " ימחקו.
דף רשימה לפוליסה לביטוח ציוד   .96

 ( B Zone Wirelessקטרוני )אל
 .95ראה לעיל בשאלה  לא פורטו השינויים  3סעיף  33עמוד 

דף רשימה לפוליסה לביטוח   .97
 תאונות אישיות 

בפסקה המתחילה במילים  2סעיף  34עמוד 
 ""מס' המבוטחים

ומסתיימת במילים "וצורכי 
אקספו" יתווספו המילים 

"הפרמיה תותאם בהתאם 
הר פר המבוטחים שיוצלמס

 ע"י המבוטח"

 מקובל



דף רשימה לפוליסה לביטוח   .98
 תאונות אישיות 

ים "נוסח יתווספו המיל 3.1ס"ק  34עמוד 
 "3/2018הפניקס מהדורה 

 אפשרי אך לא חובה 

דף רשימה לפוליסה לביטוח   .99
 תאונות אישיות 

 ללא שינוי יימחק 3.3ס"ק  34עמוד 

דף רשימה לפוליסה לביטוח שבר  .100
 תי משבר מכני מכני ונזק תוצא

הגדרת שם  35עמוד 
 המבוטח

. יש 3ההפניה הינה לסעיף 
 17לתקן זאת לסעיף 

 מקובל 

דף רשימה לפוליסה לביטוח שבר  .101
 מכני ונזק תוצאתי משבר מכני 

 2016במקום המילים "ביט  4סעיף  35עמוד 
" 2016של כלל ו/או ביט 

יירשם "שבר מכני פסגה 
ונזק תוצאתי משבר  6/2019
רק ג' פוליסה משולבת מכני פ

 "6/2017נוסח הפניקס 

  56ראה שאלה 
 
 
 

 לגבי הנזק התוצאתי אפשרי 
פרק ג' פוליסה משולבת 

 "6/2017נוסח הפניקס 

דף רשימה לפוליסה לביטוח שבר  .102
 מכני ונזק תוצאתי משבר מכני 

עד ששווים אחרי המילים " 5.1ס"ק  35עמוד 
" יתווספו המילים ₪ 200,000

ם הפרמיה "המבוטח ישל
המגיע בגין סכום ביטוח נוסף 

 זה".

 ללא שינוי

דף רשימה לפוליסה לביטוח שבר  .103
 מכני ונזק תוצאתי משבר מכני 

המשפט המתחיל במילים  5.6ס"ק  36עמוד 
"הגבלת הסכום בהרחבה" 

מילים "תשלום מסתיים בו
 יימחקתגמולי הביטוח" 

 ללא שינוי

דף רשימה לפוליסה לביטוח שבר  .104
 זק תוצאתי משבר מכני מכני ונ

האמור בהרחבה זו חל על  5.9ס"ק  36עמוד 
 10יוד שגילו אינו עולה על צ

 שנים

 35%ללא שינוי, במקום 
 50%ייכתב 

דף רשימה לפוליסה לביטוח שבר  .105
 מכני ונזק תוצאתי משבר מכני 

יתווסף הסעיף "הפיצוי   36עמוד 
שנה  15לציוד שגילו עולה על 
ס ערך בכל נזק יהיה על בסי

 שיפוי"

 ללא שיוני

דף רשימה לפוליסה לביטוח "כל   .106
הסיכונים" עבור חפצי אומנות, 

 תערוכות קבע ותערוכות מתחלפות 

הגדרת שם  39עמוד 
 המבוטח

. יש 3ההפניה הינה לסעיף 
 17לתקן זאת לסעיף 

 
 
 

 מקובל

דף רשימה לפוליסה לביטוח "כל  .107
הסיכונים" עבור חפצי אומנות, 

 ותערוכות מתחלפות  תערוכות קבע

יתווספו המילים "נוסח  3סעיף  39עמוד 
 אוסףהפניקס חפצי אומנות )

 "7/2017מהדורה קבוע( 

 מקובל 

 
 

 


