נספח ב  -נספח אחריות וביטוח סמינר קיץ
אחריות בנזיקין
.1

קרן קרב (להלן" :הקרן") לא תישא באחריות לנזקים ,בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש,
שייגרמו לחברת ההפקה (להלן" :החברה") ו/או למי מטעמה ו/או לאורחי האירוע ו/או
לצד שלישי כלשהו ,בקשר עם האירוע והפקתו.

.2

החברה תהיה האחראית הבלעדית לנזקים שיגרמו לעובדים ו/או המועסקים על ידה ו/או
הנמצאים בשירותה לנזק שיגרם לאורחי האירוע ומתחייבת לשלם כל דמי נזק או פיצוי
המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אורח ו/או לכל אדם אחר הנמצא
בשירותה של החברה לרבות עובדי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,כתוצאה מכל נזק ו/או
אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כלשהם בקשר עם האירוע והפקתו ומתחייבת לשפות את
הקרן בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש כנגד הקרן עקב כך.

.3

החברה מתחייבת לשאת בעצמה ולשלם כל קנס שיוטל עליה בקשר עם הפקת הפרויקט
ו/או הפרת הוראות כל חוק ,ולפצות ו/או לשפות את הקרן בכל מקרה שקנס כאמור יוטל
עליה ,בגין מעשה או מחדל של החברה המהווה הפרת של הוראות החוק .אין באמור כדי
לגרוע מזכותה של הקרן להעלות כלפי הגורם שהטיל את הקנס כל טענה בנוגע לקנס.

ביטוח
.4

מבלי לגרוע מאחריותו של החברה על פי הסכם זה ועל פי כל דין ולהבטחת אחריותה
כאמור ,ומבלי לגרוע מהתחייבותה וחובותיה ,מתחייבת החברה לערוך ולקיים על חשבונה
במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיה ביטוחים מתאימים
להבטחת אחריותה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים
והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים ,נספח ב' המהווה חלק בלתי נפרד
מהסכם זה (להלן" :אישור קיום ביטוחים").

.5

החברה תמציא במעמד חתימת הסכם זה וכתנאי לביצוע השירותים את טופס האישור על
קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי החברה על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים
לעיל .מסירת האישור לקרן חתום על-ידי מבטחי החברה המורשים בישראל במועדים
הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את הקרן בתרופות בגין הפרת ההסכם.
החברה ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח ,במשך כל זמן חלותו של
הסכם זה ,וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהקרן.

.6

החברה מתחייבת לכלול בביטוחיה את הסעיפים הבאים:
 6.1שם "המבוטח" בפוליסות הינו – החברה ו/או הקרן
" 6.2הקרן" לעניין הכיסוי הביטוחי :לרבות חברות בנות ו/או עובדים של הנ"ל.
 6.3סכום ההשתתפות העצמית בפוליסות ,בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי
ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך .₪ 50,000
 6.4ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי הקרן ו/או מי מטעמה ,למעט כלפי מי שגרם
לנזק בזדון.
 6.5הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה ,אלא לאחר שתימסר
לקרן הודעה בכתב ,ע"י החברה ו/או חברת הביטוח מטעמו ,במכתב רשום 60 ,יום
לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.
 6.6חריג רשלנות רבתי ככל וקיים בפוליסות מבוטל.

 6.7כל סעיף בפוליסות החברה (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי
את אחריות מבטחי החברה כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי הקרן וכלפי
מבטחיה ,ולגבי הקרן הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה
את הקרן במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחי הקרן מבלי
שתהיה למבטחי החברה זכות תביעה ממבטחי הקרן להשתתף בנטל החיוב
כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח תשמ"א .1981-למען הסר ספק ,מבטחי החברה
מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי הקרן וכלפי מבטחיה.
 6.8היקף הכיסוי בפוליסות החברה לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של
קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח.
 6.9ככל ועבודות החברה כוללות עבודות פריקה ,טעינה ,מכשירי הרמה ,הקמה ופירוק –
ביטוחי החברה יורחבו לכסות אחריות בין היתר גם בגין העבודות המפורטות לעיל.
.7

הקרן רשאית ,אך לא חייבת ,לדרוש מהחברה להמציא את פוליסות הביטוח
לבחינת הקרן והחברה מתחייבת לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה
שתדרוש הקרן.

.8

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום
ביטוחים לקרן לא יהוו אישור כלשהו מהקרן על התאמת הביטוחים ולא יטילו
עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של
החברה על-פי הסכם זה או על-פי כל דין.

.9

ביטוח כלי רכב -ככל ויש שימוש בכלי רכב הקשור לשירותים ,החברה תערוך או
תוודא שנערך ,ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע השירותים
ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות
ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים (ביטוח חובה) וכן
מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח
חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ .₪ 600,000 -למען הסר ספק מוסכם כי
המונח "כלי רכב" כולל מנופים ,מלגזות ,טרקטורים ,מחפרים ,גוררים וכן כלים
נעים ממונעים מכל סוג ככול ויהיה שימוש בנ"ל.

" .10כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור ,אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה
יערך עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו
מ ₪ 2,000,000-למקרה.
 .11החברה לבדה אחראית על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן תשא בדמי
ההשתתפויות העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.
 .12החברה לבדה אחראית כלפי הקרן לאבדן ,נזק או קלקול לרכוש ו/או ציוד מכל
סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידה ו/או על ידי מי מטעמה ו/או שבאחריותה
ו/או המשמש לצורך השירותים ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות.
 .13החברה לבדה תהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל
של החברה ו/או הפועלים מטעמה ,לרבות קבלנים מבצעי עבודות ,קבלני משנה
ועובדיהם ,אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו
משולמים בגין אותם נזקים .מובהר ,כי החברה תהיה אחראית לנזקים בלתי
מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה
בפוליסות .החברה פוטרת את הקרן ו/או הפועלים מטעמה מאחריות לכל נזק
ו/או אובדן כאמור למעט אם גרמו לנזק בזדון.

 .14החברה מתחייבת לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי
לפגוע בכלליות האמור ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות
בפוליסות הביטוח .ולדרישת הקרן לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות
הביטוח בעת הצורך.
 .15הפרה החברה את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות הקרן ,יהיה
החברה אחראית לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לה טענה כלשהי כלפי
הקרן על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לה עקב זאת.
 .16על החברה לשאת בתשלומים המוטלים עליה כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי
ו/או כל חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.
 .17מבלי לגרוע מהאמור בפרק הביטוח ובאישור על קיום ביטוחי החברה ,היה וניתנה הרשאה
להסבת החוזה ו/או להעסקת קבלני משנה על פי תנאי החוזה ,החברה תהיה אחראית
לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני/ספקי המשנה יתחייבו לערוך ולקיים
ביטוחים ככל שיהיה נחוץ ותואם לתנאי ההתקשרות עימם ,וזאת למשך כל תקופת
התקשרותם עם החברה ולמשך כל תקופה נוספת בה ימצאו אחראים על פי דין .לחילופין
תכלול החברה את קבלני/ספקי המשנה בביטוחיה .למען הסר ספק האחריות הבלעדית בגין
ו/או בקשר קיום ו/או העדר ביטוחים ע"י קבלני /ספקי המשנה תחול על החברה.

תאריך הנפקת האישור:

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה
אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים
בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מעמד מבקש האישור
אופי העסקה
המבוטח
מבקש האישור
עמותת קרב ליוזמות בחינוך (ע"ר) ו/או שם
☐משכיר
☐נדל"ן
מדינת ישראל  -משרד ראש הממשלה
☐קבלני משנה
☒שירותים
ו/או משרד החינוך ו/או חברות בנות
ועובדים של הנ"ל.
☒מזמין שירותים
☐אספקת מוצרים
ת.ז/.ח.פ.
ת.ז/.ח.פ.
☐מזמין מוצרים
☒אחר:
בוגרי
סמינר
הפקת
☐אחר______ :
מס' עמותה 58-041591-7
אכולה לרבות
פעילות ספורט,
מען
מען
ספורט אתגרי ,לינה,
הסעדה ו/או
פעילויות נלוות.
כיסויים
כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
תאריך גבול האחריות
תאריך
נוסח
סוג הביטוח מספר
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
למקרה
סיום
תחילה
ומהדורת
הפוליסה
חלוקה לפי
ולתקופה  /סכום
הפוליסה
גבולות
ביטוח
אחריות או
סכומי
מ
סכום
ביטוח
ט
ב
ע
 302 ₪אחריות צולבת
10,000,000
ביט
אחריות
 304הרחב שיפוי
כלפי צד
 307קבלנים וקבלני משנה
שלישי
 309ויתור על תחלוף
 315תביעות המל"ל
**אחר:
 318מבקש האישור מבוטח נוסף
חריג
 328ראשוניות
אחריות
 329רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג'
מקצועית לא
יחול לעניין
נזקי גוף
 309 ₪ויתור על תחלוף מבקש האישור
20,000,000
ביט
אחריות
 319מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם
מעבידים
 328ראשוניות
10,000,000

**אחריות
מקצועית
ת.
רטרו:
_____
ביטוח רכוש
☒מבנה
☒ציוד
ותכולה

ביט

במלוא ערך
כינון

 301 ₪אובדן מסמכים
 302אחריות צולבת
 304הרחב שיפוי
 309ויתור על תחלוף
 325מרמה ואי יושר עובדים
 327עיכוב /שיהוי עקב מקרה ביטוח
 328ראשוניות
 332תקופת גילוי  6חודשים.
 309 ₪ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 328ראשוניות

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה
המפורטת בנספח ג')*:
 034חינוך  /קורסים  /סדנאות
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר
השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
**ניתן להמציא כחלופה לביטול חריג אחריות מקצועית בצד שלישי ,אישור בגין פוליסת אחריות מקצועית.

