
 

          23.3.2020 

המרכז –אביב -חברת אסקפו תללהגשת הצעה למערך ביטוחי  שאלות הבהרה
 . 3, סדרה  הבינלאומי לכנסים ותערוכות בע"מ

ד"מס  או המסמך 
 אליו הנספח

 מתייחסת
 ההבהרה

 פרק
 וסעיף

 נוסח השאלה/הבקשה לשינוי רלבנטיים

 
 תשובת אקספו

1 

 

 

תנאים נוהל ו
  כלליים

סעיף 
13.1 

נוסף המשפט: כפוף לקבלת הודעת המבוטח ביחס  

 לאופציה  שנרכשה 

ללא שינוי, ההודעה 

בכתב תכלול את 

תקופת הביטוח 

 המבוקשת.

נוהל ותנאים  2
 כלליים

סעיף 
2.13  

החלפת המשפט האחרון בפיסקה מ:"בתקופות 

 ...להלן." במשפט: בתנאים שיקבעו ע"י המבטח.

 ללא שינוי

 

נוהל ותנאים  3
 כלליים

סעיף 
13.3  

החלפת המילה :"והאריכה" במילים :וביקשה 

 .להאריך

החלפת המילים:"תהא המבטחת חייבת " 

למילים:" יהא למבטחת שיקול הדעת "והוספת 

המילים:"בתנאים כפי שיקבעו "לאחר המילה 

 :"הביטוחים".

מחיקת המשפט ברישא של הפסקה:"עד לתקופה  

 כוללת בת חמש שנים בסה"כ.

 ללא שינוי

נוהל ותנאים  4
 כלליים

סעיף 
13.4  

 ללא שינוי מחיקת הסעיף

נוהל ותנאים  5
 כלליים

סעיף 
16.6  

לאחר המילה:"דוחותיהם " תוסף המילה : 

 הסופיים

 מקובל

נוהל ותנאים  5
 כלליים

סעיף 
16.12 

 ללא שינוי יהיה : זמן סביר יום 7במקום 

נוהל ותנאים  6
 כלליים

סעיף 
16.17 

הוספת המשפט:"ו/או האחראי על תחום הביטוח 

 אצל המבוטח

 ללא שינוי

היועץ המשפטי הוא 

ממונה על תחום ה

 הביטוח אצל המבוטח 

נוהל ותנאים  7
 כלליים

סעיף 
16.22 

 החלפת המילה: גם במילה: רק

 והחלפת המילה : נמוך במילה : גבוה 

 ללא שינוי

נוהל ותנאים  8
 כלליים

סעיף 
16.23 

מחיקת המילים: יהיה רשאי )לפי שיקול דעתו 

 הבלעדי( והחלפת המילה : לטפל במילה: יטפל

 ללא שינוי

נוהל ותנאים  9
 כלליים

סעיף 
17.1 

מחיקת המילים : ו/או כל לאחר המילה : מנהלים, 

 :ומטעמם למילה :מטעמםהחלפת המילה 

הוספת המילים: "בכתב בטרם קרות מקרה ביטוח" 

 לאחר המילה : לבטחם.

 ללא שינוי

נוהל ותנאים  10
 כלליים

סעיף 
21.1 

 מחיקת המילה : לא .

 החלפת המילה : כלשהי במילה: ע"פ דין

 ללא שינוי



נוהל ותנאים  11
 כלליים

סעיף 
21.4 

 ע"פ דיןהחלפת המילים :באופן בלעדי למילים 

החלפת המילים: מיד עם למילים: תוך זמן סביר 

 מעת

 ללא שינוי

נוהל ותנאים  12
 כלליים

סעיף 
24.2 

 ללא שינוי החלפת המילה : משלוחה במילה: קבלתה

נוהל ותנאים  13
 כלליים

סעיף 
25.1 

הוספת המשפט:" בכפוף לכך שלא יחול שינוי לרעה 

 בסיכון.

נוסח הסעיף תוקן 

  9ראה שאלת הבהרה 

 1סדרה 

1סעיף אש 14 נבקש סכום מירבי למקום / מבנה )אש+אובדן  

 רווחים(

  ₪מליון  380 – 2ביתן 

51 סעיף  אש 
1.2 

האם משקפים השתתפות עצמית בפוליסות 

 המסתיימות?

 חיובי

2סעיף  צד שלישי 16 האם משקפים השתתפות עצמית בפוליסות  

 המסתיימות?

 חיובי

סעיף  חבות מעבידים 17
6.3 

האם משקפים השתתפות עצמית בפוליסות 

 המסתיימות?

 חיובי

סעיף  כספים 18
5.4 

האם משקפים השתתפות עצמית בפוליסות 

 המסתיימות?

 חיובי 

זכיין תקשורת מכח  ?   zone- Bמה הזיקה של חברת   ציוד אלקטרוני 19

 מכרז פומבי.

נזק  -צד שלישי 20
עקב ביטול כספי 

 אירוע

נבקש להעביר אלינו את חוזה ההתקשרות של  

 המבוטח מול מזמיני האירועים.

סוגי חוזים.  3יש 

 הנוסחים עשויים 

 .במו"מ  להשתנות 

אקספו  פועלת 

בנמרצות  להקטין את 

 החשיפה שלה.

נזק  -צד שלישי 21
כספי עקב ביטול 

 אירוע

ממגפה / נבקש להוסיף חריג :  מקרה ביטוח הנובע  

 מחלה/ וירוס

 .מקובל

סעיף  חבות מעבידים 22
5.5 

החלפת גבול אחריות בנוגע לחבות בגין הטרדה 

  ₪ 100,000-ל ₪ 400,000-מינית מ

 ללא שיוני.

כספים בכספת  23
 ובהעברה

סעיף 
6.4 

 ללא שינוי  ₪ 80,000ההרחבה תהיה עד לסכום של :

כספים בכספת  24
 ובהעברה

סעיף 
6.5 

יוספו המילים: ובתנאי שהרכב נעול והמפתחות 

יהיו בידי הנהג מטעם המבוטח ובכל אופן עד 

  ₪ 80,000לסכום של 

 ללא שינוי

סעיף  תאונות אישיות 25
3.2 

 ללא שיני ביטול הסעיף

3.3 סעיף תאונות אישיות 26 ללא שינוי ) החמרה  15הבהרת תקנה  

של הנכות עקב נכות 

 תפקודית ( 

מכנישבר  27 סעיף  
5.7 

 ללא שינוי  ₪ 100,000-יוחלף ל ₪ 500,000



82 סעיף  שבר מכני 
5.8 

 ללא שינוי ₪ 100,000-יוחלף ל ₪ 500,000

סעיף  שבר מכני 29
5.9 

 28הסעיף תוקן שאלה  ביטול הסעיף

  . 1סדרת שאלות 

טבלת תביעות  30
 של מנורה

כנראה משום  ? 2018מדוע לא מופיעה שנת  

שהפוליסה נערכה ל 

 18חודשים +  18

ייבדק מול  ,חודשים 

המבטח הקיים , 

וימסרו השלמות ככל 

 שתתקבל תשובה

טבלת תביעות  31
 של מנורה

צד 
 שלישי

מהות התביעות, האם התשלום לאחר  מה 

 השתתפות עצמית

ייבדק מול המבטח 

וימסרו  הקיים .

השלמות ככל 

 שתתקבל תשובה

תביעות טבלת  32
 של מנורה

מה  מהות התביעות, האם התשלום לאחר  אש

 השתתפות עצמית

ייבדק מול המבטח 

הקיים . וימסרו 

השלמות ככל 

 שתתקבל תשובה

טבלת תביעות  33
 של מנורה

שבר 
 מכני

מה  מהות התביעות, האם התשלום לאחר 

 השתתפות עצמית

ייבדק מול המבטח 

הקיים . וימסרו 

השלמות ככל 

 תשובהשתתקבל 

טבלת תביעות  34
 של מנורה

ייבדק מול המבטח  חסרים נתוני תביעה של נאמנות ותאונות אישיות 

הקיים . וימסרו 

השלמות ככל 

 שתתקבל תשובה

 

 

 


