נספח יא – '1סעיפי ביטוח להסכם
 .22ביטוח
 .22.1מבלי לגרוע מאחריות הספק על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין ,מתחייב הספק לערוך ולקיים
על חשבונו ,ביטוחים כמפורט להלן ולרבות בנספח יג'  -אישור קיום ביטוח והמהווה חלק
בלתי נפרד הימנו ,אצל חברת ביטוח מורשית ובעלת מוניטין בישראל.
 .22.2ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין ,מתחייב הספק להמציא לידי המזמין ,לא יאוחר ממועד
החתימה על הסכם ההתקשרות בין הצדדים  -את אישור קיום ביטוחי הספק ,כשהוא חתום
בידי מבטחו .הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור ביטוחי הקבע של הספק הינה תנאי
מתלה ומקדמי לתחילת פעילותו ע"פ ההסכם ,והמזמין יהיה זכאי ,אך לא חייב ,למנוע מן
הספק את תחילת הפעילות כל עוד לא הומצא בפניו האישור הנ"ל.
 .22.3אם לדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי הספק כנדרש בנספח יג'
 אישור קיום ביטוח דלהלן ,מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשליםכאמור ועל חשבונו .בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים כאמור ,ייכלל סעיף אחריות צולבת
וכן סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין ו/או מי מהבאים מטעמו.
 .22.4לא יאוחר מ 14-יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הספק ,מתחייב הספק להפקיד בידי
המזמין את אישור קיום ביטוחי הספק בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת .הספק מתחייב
לחזור ולהפקיד את אישור קיום ביטוחי הספק במועדים הנקובים ,מדי שנת ביטוח וכל עוד
הסכם זה בתוקף.
לעניין ביטוח אחריות מוצר ואחריות מקצועית ,הספק מתחייב לשוב ולהפקיד את אישור
הביטוח בגינם לתקופה של שנתיים ( 2שנים) נוספות ממועד סיום העבודות נשוא הסכם זה
ומסירתן למזמין.
 .22.5בכל פעם שמבטחו של הספק יודיע למזמין כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או
עומד לחול בו שינוי לרעה ,כאמור בסיפא בנספח יג'  -אישור קיום ביטוח ,כאמור ,מתחייב
הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש ,בתוך  30יום
לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
 .22.6למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הביטוח במועד ,לא תפגע בהתחייבויות הספק
על-פי הסכם זה ,לרבות ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,כל חובת תשלום שחלה על הספק,
והספק מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו על-פי ההסכם גם אם יימנעו ממנו ביצוע
פעילות בשל אי הצגת האישורים במועד.
 .22.7המזמין ו/או מי מטעמו רשאים לבדוק את אישור קיום הביטוח שיומצא על-ידי הספק
והספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות הספק
כאמור בנספח זה .הספק מצהיר כי זכות הביקורת של המזמין ו/או של מי מטעמו ,ביחס
לאישור קיום הביטוח וזכותו להורות על תיקונם כמפורט לעיל ,אינה מטילה על המזמין
ו/או על מי מטעמו חובה ו/או אחריות כלשהי בכל הקשור לאישור קיום הביטוח או
לפוליסות ,טיבם ,היקפם ותקפם של הביטוחים הנערכים על-פיהם או לגבי העדרם ,ואין
בזכות הביקורת כדי לגרוע מחבות כלשהיא המוטלת על הספק על-פי הסכם זה ו/או על-פי
דין.
 .22.8הספק מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו ,לשלם את דמי הביטוח
במלואם ובמועדם ,ולדאוג ולוודא כי ביטוחי הספק יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו
בתוקף במשך כל תקופת ההסכם.
 .22.9למען הסר ספק ,מוסכם כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בנספח יג' -אישור קיום
ביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק .הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה
מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו ,בכל הקשור לגבולות
האחריות כאמור.
 .22.10בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה ,בכל שלבי ביצוע ההסכם מתחייב
הספק למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וכל הצווים ,תקנות וכדומה,
שהותקנו לפי החוק הנ''ל ,ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל עובדיו,
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שליחיו ומשמשיו שיועסקו בתקופת ההסכם ,לרבות אלה שיועסקו בה באופן מקרי או זמני,
יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההסכם זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ''ל.
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