
 ביטוח –' להסכם דנספח 
 

נספח זה גובר על כל הוראה בהסכם אשר עניינה ביטוח, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין 
הוראות נספח זה, יגברו הוראות נספח זה. המונחים המשמשים בנספח זה יפורשו בדרך בה הם מתפרשים 

 בהסכם. 

 "( הספק"ן: הזוכה )להל פי דין, מתחייב-פי ההסכם ו/או על-על ספקהמבלי לגרוע מאחריות  .1
 לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים להלן, אצל חברת ביטוח מורשית בישראל,

שנים  5לתקופה נוספת של  למשך כל תקופת ההסכם, ולעניין ביטוחים על בסיס מועד תביעה
 , על פי המפורט להלן:לאחר מכןנוספות 

 
 מוצר חבות ה משולבביטוח אחריות מקצועית  1.1

Errors or Omissions and Product Liability Insurance  
בגין  ולתקופת הביטוח, $ )דולר ארה"ב( למקרה 500,000 -מאחריות שלא יפחת בגבול 
על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח  ספקהחבות 

טה של בשל היפר חובה מקצועית, שמקורה במעשה או מחדל, רשלנות, טעות או השמ
גילוי של  הפוליסה תכלול סעיף תקופתמתן השירותים. ו/או מי מטעמו במסגרת  ספקה

 מתן השירותים הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת. חודשים 12
ו/או אובדן  פינננסיהפוליסה אינה כוללת כל הסתייגות לגבי אובדן או נזק  .התאחדותל

, אובדן מכוסה כתוצאה ממקרה ביטוחים השירותשימוש ו/או לגבי עיכוב במתן 
הוצאת דיבה,  ,ספקמסמכים, חוסר תום לב, כוונת זדון, אי יושר ו/או מעילה מצד עובדי ה

לשון הרע, השמצה, פגיעה בפרטיות, הפרת סודיות, חדירת וירוסים, דליפת מידע וכשל 
ולה להיות בגין אחריות העלהתאחדות ההביטוח מורחב לשפות את  באבטחת מידע.

ו/או מי מטעמו ו/או עקב המוצר שבגינו אחראי  ספקהעקב מעשי או מחדלי  המוטלת עלי
, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור ספקה

 .אינה מבוטחתספק כלפי ה התאחדות, אולם מובהר כי חבות הכל אחד מיחידי המבוטח
 

  , ביטוח חבות מעבידים 1.2
ביטוח חבות מעבידים ע"פ פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים 

כלפי כל העובדים המועסקים על ידו בגבול ספק הבגין חבות  1980-פגומים, התש"ם
, בגין היזק גופני, נפשי או שכלי ולתקופת ביטוחלעובד, למקרה ₪  20,000,000אחריות של 

, היה התאחדותה. הביטוח מורחב לשפות את ת מקצועאו מוות כתוצאה מתאונה או מחל
בחובות מעביד  תנושא איונטען לעניין קרות תאונת עבודה או מחלה מקצועית כלשהי כי ה

הביטוח כולל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף  .ספקה מעובדיכלשהם כלפי מי 
תחלוף כאמור לא יחול על זכות  רשהוויתו, ובלבד הומנהלי העובדי ו/אוההתאחדות כלפי 

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 1.3
על פי דין בגין פגיעה גופנית או  ספקהביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות 

בגבול אחריות , אדם או גוף כלשהוא כל נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של
ביטוח. הפוליסה אינה כפופה לכל הגבלה הלאירוע ולתקופת ₪  1,000,000 -א יפחת משל

בדבר, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף מצד המוסד 
מעשי ו/או מחדלי ל הבגין אחריותהתאחדות, הלביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את 

 ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת. ספקה
 

 מתחייב לכלול בכל פוליסות הביטוח דלעיל ולהן את ההוראות הבאות:ספק ה .2

והינם "ביטוח ראשוני"  התאחדות ה הביטוחים דלעיל קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי 2.1
 התאחדותה, וללא זכות לתבוע ממבטחי התאחדותהללא זכות השתתפות בביטוחי 

 להתחלק בנטל החיוב.

הביטוחים לא ישונו לרעה ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח מבלי שתישלח על ידי  2.2
 יום מראש. 30בדואר רשום, לפחות  , בכתב,הודעה על כך התאחדות להמבטח 



גרע מזכויות תלא  עפ"י הביטוחים בתום לב ספקהאי קיום החובות המוטלות על  2.3
  .על פי הביטוחים כאמורהתאחדות ה

אולם אין בביטול כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח ו/או  - בוטלסעיף רשלנות רבתי מ 2.4
 על פי חוק חוזה ביטוח. ספק חובות ה

 
 -לא יאוחר מ התאחדותהלהמציא לידי  הספקמתחייב  ההתאחדות ללא צורך בכל דרישה מצד  .3

, אישור ביטוח בגין הביטוחים המפורטים מתן השירותים על פי ההסכם יום קודם תחילת 14
אם והת או לחלופין בנוסח 1'דכנספח בנוסח המצורף  על תנאיהם, חתומים ע"י מבטחולעיל, 

 . "אישור עריכת ביטוח"(להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון  )להלן: 
 

ו/או מי מטעמו יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים בנוסף  ספקההיה ולדעת  .4
לערוך  ספקה רשאי, )לרבות אך לא מוגבל ביטוח סייבר( לעיל 1סעיף ב המפורטיםלביטוחים 

את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור, ו/או לתקנם לפי העניין על חשבונו ולקיים 
ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות הקשור להתקשרות נשוא הסכם זה נוסף רכוש כאשר בכל ביטוח 

 ו/או מי מטעמו. ויתור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. התאחדות תחלוף כלפי ה
 

יוודא כי השינויים הנדרשים למימוש הוראות הסכם זה יבוצעו הן במסגרת ביטוחיו והן  הספק .5
 במסגרת ביטוח קבלני המשנה שיועסקו על ידו בביצוע השירותים.

 
פויות העצמיות הנקובות יישא בעצמו בדמי הביטוח וסכומי ההשתת ספקהלמען הסר ספק,  .6

על פי  ספקלמכל סכום שיגיע  התאחדותהבפוליסות. סכומים אלו יהיו נתונים לקיזוז על ידי 
  ההסכם.

 
הקשור על קרות אירוע ו/או נזק ו/או אובדן  התאחדותל תוך זמן סבירמתחייב להודיע  ספקה .7

 על פיהן. התאחדותהלשם מימוש זכויות  ספקהולשתף פעולה עם על פי הסכם זה ספק לפעילות ה
 

המשמש  ספקה מכל אחריות לאבדן ו/או נזק לרכוש המי מטעמ ו/או התאחדותהפוטר את  ספקה .8
אולם  ,התאחדותלציוד המובא על ידו לאתרי האו  לצורך קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה

 הפטור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם למקרה הביטוח בזדון.
 

, ספקהלבדוק את אישור עריכת הביטוח שימציא  םרשאי ויהי הו/או מי מטעמ התאחדותה .9
לבצע את ההתאמה ללא  ספקהובמידה ותידרש התאמתם למתחייב מהוראות הסכם זה, מתחייב 

 דיחוי. 
 

בהתאם  ספקהאין בעריכת הביטוחים הנ"ל כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויות  .10
 .להסכם זה

 
האחריות כמפורט לעיל הינה בבחינת דרישה  ותסר ספק מובהר בזאת כי קביעת גבוללמען ה .11

מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או  ספקה. ספקהמזערית המוטלת על 
 בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים לעיל. הו/או מי מטעמ התאחדות הדרישה כלפי 

 

 

             __________________  _____________________ 

 תאריך                                            ספקהחתימת      

  



 1' דנספח                

תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYYהאישור)

למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם 
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.

אופי  מבוטחה ישור*מבקש הא
 העסקה*

 מעמד מבקש האישור*

 נדל"ן☐  שם תאחדות לכדורגל בישראלהשם: 

 שירותים ☒

אספקת ☐
 מוצרים

אחר: ☒
הקמה 

אפליקציה 
  תה ותחזוק

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒
 מזמין מוצרים☒

 ______אחר: ☐

 580001717ע.ר 
 

 

 ת.ז./ח.פ.

, 3591אצטדיון רמת גן, ת.ד מען: 
 52134רמת גן 

 

 מען

 כיסויים
 סוג הביטוח

 
חלוקה לפי 

גבולות 
אחריות או 

סכומי 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

כיסוי בהתאם יש לציין קוד 
 לנספח ד'

 מטבע סכום

אחריות 
מקצועית 

משולב 
חבות 

  המוצר 

 אבדן מסמכים. – 301☒ $  500,000    

 אחריות צולבת. – 302☒

דיבה, השמצה והוצאת  – 303☒
לשון הרע במסגרת כיסוי 

 אחריות מקצועית.

 הרחב שיפוי. – 304☒

מבוטח נוסף בגין מעשי  – 321☒
מבקש  –או מחדלי המבוטח 

 האישור.

 מרמה ואי יושר עובדים. – 325☒

 פגיעה בפרטיות. – 326☒

עיכוב/שיהוי עקב מקרה  – 327☒
 ביטוח.

 ראשוניות. – 328☒

 12תקופת גילוי  – 332☒
 חודשים.

 אחריות צולבת. – 302☒ ₪  1,000,000     צד ג'

קבלנים  –הרחבת צד ג'  – 307☒
 וקבלני משנה.

 כיסוי לתביעות המל"ל. – 315☒

מבוטח נוסף בגין מעשי  – 321☒
מבקש  –או מחדלי המבוטח 

 האישור. 

 ראשוניות. – 328☒

רכוש מבקש האישור  – 329☒
 ייחשב כצד ג'.

אחריות 
 מעבידים

     
20,000,000 

 
 ₪ 

ויתור על תחלוף לטובת  – 309☒
 מבקש האישור.

מבוטח נוסף היה  – 319☒
וייחשב כמעבידם של מי מעובדי 

 המבוטח.



תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYYהאישור)

 ראשוניות. – 328☒

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד 
 (*:ג'השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח 

043  

 ביטול/שינוי הפוליסה *
לאחר משלוח הודעה  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:
 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 

 
 


