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מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הספק לערוך ולקיים, על 

 3ולעניין ביטוח אחריות מקצועית גם לתקופה של  – חשבונו, למשך כל תקופת ההסכם
הביטוח קיום את הביטוחים המפורטים באישור  -שנים לאחר סיום תקופת ההסכם 

 "ביטוחי הספק", והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: יא'כנספח המצורף להסכם זה 
, לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל "ביטוחי הספק קיום"אישור ו

 ובעלת מוניטין. 

, לפני תחילת מתן מזמין, על הספק להמציא לידי המזמיןללא צורך בכל דרישה מצד ה .1
שוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, השירותים נ
הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח,  קיוםאת אישור 

ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי  קיוםאישור  מזמיןעל הספק להמציא לידי ה
הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף וכל עוד חלה 

 על הספק אחריות על פי דין.

 קיוםמובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט באישור  .2
שאינה פוטרת את הספק ממלוא  הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק

בכל הקשור  והחבות על פי הסכם זה, ולספק לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעמ
 לגבולות האחריות כאמור.

הביטוחים שיומצא על ידי  קיוםלמזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור   .3
או הרחבה שיידרשו על מנת הספק כאמור לעיל, ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה 

 להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.
מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן   .4

כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא  ומטילות על המזמין או על מי מטעמ
יטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל הב קיוםאישור 

חובה שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת 
 הביטוח ובין אם לאו. קיוםשינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור 

ה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הספק הוראות נספח זה, על כל סעיפי המשנ  .5
לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בהן כדי לשחרר את הספק מאחריות כלשהי בגין 

 .נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הספק

הספק פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את המזמין ואת הבאים מטעמה מאחריות   .6
נזק לרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי הספק או מי מטעמו, לחצרי לכל אובדן או 

המזמין או המשמש את הספק לצורך מתן השירותים, ולא תהיה לספק כל טענה, 
 דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור.

אם לדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי הספק   .7
המפורטים בהסכם זה, רשאי הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או 
המשלימים כאמור, ובלבד שבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי הספק ייכלל 

; ווכלפי הבאים מטעמ סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין
 ם לנזק בזדון. הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגר

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו   .8
השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, על 
הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף 

לני המשנה בשם המבוטח ההתקשרות. לחלופין, לספק נתונה הרשות לכלול את קב
 מסגרת הביטוחים הנערכים על ידי הספק כמפורט באישור עריכת ביטוחי הספק. 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי על הספק מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס   .9
לשירותים במלואם לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה 

שפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין ועל הספק תחול האחריות ל
או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה, אם 

 ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

פרה יסודית של נספח זה הנן מעיקרי ההסכם, והפרתן מהווה ה הוראותמובהר, כי  .10
 ההסכם.


