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  ט"עתש  שבט' בלבס"ד, 
  9120   ארפברוב  5             

   5446   מספרנו :                                                                                            
                                         )2019/2020(  

  לכבוד
  

  . חברה לביטוח בע"מ…………
  

  כ א ן
  בית  שמש עיריית הנדון :             

  2020/9120  לשנת צ.מ.ה. -ו פנייה לקבלת הצעות לביטוח כלי רכב                                                                 
              

  
  כמפורט להלן : צ.מ.ה.,  -והננו מתכבדים לפנות אליכם להגיש הצעות לביטוח עבור כלי רכב 

  
  

 ביצוע תעכפי שיפורט ב  -שלה  העירוניות/החברות הכלכליות  ו/אועיריית בית שמש   מבוטח :ה שם
  הביטוח.

  
  

  . 9910001:  מיקוד ,   בית  שמש5ת.ד.   , קניון נעימי,2 רבין דרך  כתובתו :
  
  
  

  . 31.3.2020עד            1.4.2019תקופת הביטוח :   
  

  .31.3.2020  - הלך השנה, תסתיימנה במועד אחיד כל הפוליסות, כולל אלו שתתחלנה במ   
  
  
  

  בהתאם למפורט להלן : -.ה. צ.מ -ביטוח כלי רכב ו  הביטוחים :
  

  המצ"ב. תנאים כמפורט בנספח א'  .1
  
  צ.מ.ה. כולל המיגון המותקן עליהם וכן את סוג   -' מפרט את כלי הרכב והבנספח   .2

  הביטוח המבוקש. 
  . האת הפרמיה המבוקשת על יד זהע"ג נספח על חברת הביטוח לציין 

  .ההרחבות והכיסויים כלהפרמיה תכלול את 
  ו"כ, יש לציין את הפרמיה המבוקשת לביטוח חובה.כמ

  
  
  
  

מסמך זה וכן על כל אחד מעמודי הנספחים כאישור בכל מקרה על חברת הביטוח המציעה לחתום על 
  להסכמתה לתנאים המפורטים במפרט זה.

  
  
  
  
  

                          
  חותמת חברת הביטוח המציעה                
  וחתימת מורשי החתימה                
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  המיגון נגד פריצה : אמצעי
  
  ' המצ"ב, מפורט המיגון המותקן בכ"א מכלי הרכב.בבנספח  .1

   המבוטח אינו מוכן לשנותו.
  

 ורק במידת הצורך, תפרט חברת הביטוח המציעה את שיפור המיגון  מקרים חריגים בלבדלגבי  .2
  ה מפורטת ולא בקודים).ידה (בצורהנדרש על 

   
 :לעיל  2אם יוחל סעיף  .3

  
  סוכן הביטוח מאידך) והמבוטח באמצעות  חברת הביטוח מחד –שני הצדדים (משמע   3.1

  קבעו ביניהם את סדרי העדיפויות ואת הלו"ז לביצוע.י
  

  .ההנדרש על יד מעלות שיפור המיגון 100% -חברת הביטוח תישא ב  3.2  
 

  תקבע את דרישות המיגון,  –, שתחתם ע"י שני הצדדים העדכניתרק רשימת המיגון   33.
הרשימה החתומה היא  –ליסות בכל מקרה של סתירה בינה לבין המודפס ברשימות הפוו

  הקובעת.
  
  תחילת הביטוח. לפני –וטח כפי שיסוכם בכתב בין המבטח לבין המב –לגבי כלי רכב חדשים   .4
  
  

את  הלעצמ תשומר הלקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, כמו כן הינ תמתחייב עירייהאין ה
הכל עפ"י שיקול  –ו"מ עם אחד או יותר מהמציעים הזכות לפצל הביטוחים בין מבטחים שונים ו/או לנהל מ

  הבלעדי והמוחלט. הדעת
  

  .30.6.2019, בתוקף עד עפ"י הנוסח המצ"ב ₪ 20,000ות בנקאית ע"ס של  על המציע לצרף להצעתו ערב
  ה תהא רשאית לחלט את הערבות בכל עת, ללא הודעה מראש, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עירייה

  נאי הצעתו במלואם.א יעמוד בתאם המציע ל
  ה תחזיר את הערבויות לאותן החברות שלא תזכנה בביצוע הביטוח.עירייה
  

  בנוסף לכל האמור לעיל : –באמצעות סוכן ביטוח, עליו לצרף אם תוגש ההצעה 
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול   .א

  .1976 –התשל"ו חשבונות) 
  אישור עוסק מורשה משלטונות מע"מ.  .ב
 צילום רשיון תקף כסוכן ביטוח מורשה.   .ג
  
  

את הצעתו בצורה מדויקת ומפורטת ולא לשנות את תנאי הפוליסות והפרטים, כפי על המציע להקפיד למלא 
   שהם כתובים ע"י המזמין.

ום ע"י חברת הביטוח. מהדפים חת , כשכל אחדע"ג מסמך זה והנספחים הנלווים אך ורקההצעה תוגש 
  הצעה שתוגש בדרך אחרת עלולה להיפסל.

   
ום מי , לא יאוחרעירייהולשימה בתיבת המכרזים של הת כל מסמכי ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה, א

 אישית. אין לשלוח הצעה בדואר). -(ביד  . 00:21שעה , )193.3.תשע"ט ( אדר א'' בו, כראשון
  . המגישים רשאים להשתתף במעמד הפתיחה.12:30) שעה 3.3.19באותו היום (פתיחת המכרז תעשה 

  
  

אך ורק במייל אל משרד ל.ה.ד. לאובר יועצים  15:00שעה  20.2.2019 -בבירורים ניתן לפנות עד יום רביעי ה
   –בע"מ 

  .liat@lhd.co.ilמייל :    -עו"ד ליאת הר טוב 
  .lauber@lhd.co.il-arieמייל :     –יה לאובר רא

  
  

  בכבוד רב,
                        

  ליאת הר טוב ואריה לאובר
                            

  מת חב' הביטוח המציעהחות
  וחתימת מורשי החתימה
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  עיריית  בית  שמש
   

  20/9120להצעה לביטוח   –נספח א' 
  ית :השתתפות עצמ  .1
  

  -   :לגבי כלי רכב פרטי  -  1.1
  ש"ח.   850בנזקי צד שלישי :      1.1.1  

  
  ש"ח]. 800ש"ח [במוסכי הסדר :    1,250   –בנזקי "מקיף"   1.1.2

  
  – : טון 3.5 סחרי עדמלגבי כלי רכב  1.2

  ש"ח.   1,000בנזקי צד שלישי :      1.2.1  
  

   . ש"ח] 1,250  : [במוסכי הסדר₪    1,750בנזקי "מקיף" :    1.2.2
  

  –טון  3.5לגבי כלי רכב מעל  1.3
  ש"ח.   3,000:     רכוש בנזקי צד שלישי  1.3.1  

  
  בנזקי "מקיף" :   1.3.2

  
  .ש"ח 7,500  -ערך הרכב ולא פחות ממ 2.5%   -בגניבה   1.3.2.1  

  
  השתתפות עצמית.אין  –בנזק טוטאלי   1.3.2.2  

  
  .ש"ח 4,500  -בכל נזק אחר   1.3.2.3  

 
  ש"ח.   1,000:    רכושי צד שלישי בנזק    –  ות ונגרריםעגל לגבי 1.4

  
 ש"ח.  800:    רכוש בנזקי צד שלישי – לגבי קטנועים 1.5

  
  -לגבי  צ.מ.ה.  1.6

  ש"ח. 950:   רכוש בנזקי צד שלישי 1.6.1
  

                      ₪. 10,000  -מתגמולי הביטוח אך לא פחות מ 10%  - ושוד פריצה ,זדון, גניבה י:בנזק 1.6.2
  

 .₪ 10,000 -מתגמולי הביטוח ולא פחות מ 5% –רעידת אדמה  יבנזק 1.6.3
  

 .₪ 10,000 -לי הביטוח ולא פחות ממתגמו 5%  - םבנזקי טבע אחרי 1.6.4
  

  ש"ח.  3,750בכל נזק אחר :   1.6.5
 

  הגבוהה מביניהן. –השתתפות עצמית אחת בלבד  בארוע אחד תגבה 1.7
  
משביתות, כיסוי לנזקים הביטוח כולל  – ונים]יכהסכל  –צ.מ.ה. -[ב כלי רכב המבוטחים בביטוח מקיף  .2

  .פרמיה תוספת ללא   - פרעות ומהומות
  תוספת פרמיה.ללא  –י לנזקי טבע ורעידת אדמה וסכיכולל  –הסיכונים כל  –ביטוח צ.מ.ה.   

  
 :ללא תוספת פרמיה –כולל, את הכיסויים הבאים  הביטוח .3

  
  לארוע;₪   75עצמית :    השתתפות            לארוע;₪   40,000  עד:  משפטית  הגנה -
 כל הסיכונים] -צ.מ.ה. -[ב רק לכלי רכב המבוטחים בביטוח מקיף – שמשות -

  השתתפות עצמית ;           ללא –בסיס החלפה  על  - טון 3.5לרכב פרטי ומסחרי עד 
    ;        "חש 250בסך  השתתפות עצמית עם –בסיס החלפה  על  - צ.מ.ה. -ו טון 3.5 מעללרכב מסחרי 

    .בלבד טון  3.5פרטי ומסחרי עד  לרכב -לשירותי דרך וגרירה  מנוי -
  . גרירה לנגרר זכות -

  
          
  חברת הביטוח המציעה חותמת

  מורשי החתימה וחתימת



4  )2019/20 –רכב  - עיריית בית שמש – 5446(

  
  

  טון בלבד .53פרטי ומסחרי עד  לרכב –נוספת  פרמיה תמורת - רכב חלופי .4

  כיסוי החל מיום התאונה ולמשך :       
 ימים. 10עד   –ה בתאונ -
עד קבלת הפיצוי מחברת הביטוח ולא יותר  –בגניבה או נזק טוטאלי  -

  יום. 30 -מ
  )גמור; (במקרי תאונה, גניבה ואובדן Bלרכב חליפי מסוג  מנוי -לרכב פרטי 

  X  .פרטי כלי רכב לכל" מזומןברוטו, " חש"…….. פרמיה שנתית של :   תמורת
  כלול בהצעת המחיר)לא (    

  
  ; "טנדר מסחרי קטן"לרכב חליפי מסוג  מנוי -טון  3.5סחרי עד לרכב מ

  )גמור(במקרי תאונה, גניבה ואובדן         
   כלי רכב לכל" מזומןברוטו, " חש"…….. פרמיה שנתית של :   תמורת

  X          כלול בהצעת המחיר)לא (  .טון 3.5מסחרי עד 
  
שבו ניזוקו גם אמצעי מיגון, מכוסים  כוסה עפ"י תנאי הביטוח של הרכבבכל מקרה של נזק לרכב, המ .5

  אמצעים אלו ללא תוספת פרמיה כלשהיא, גם מעבר לסכום הביטוח של הרכב המבוטח;
  
 הביטוח לא יכלול מיגבלות כלשהן בקשר עם : ניצוצות, אפר, נזקים מחוץ לדרכים רגילות, עומס יתר,  .6

ת פיקוחו של המבוטח ו/או הנהג, אחר שבבעלות או שתח וש ו/או ברכבלגשר וכו', פגיעה ברכ נזקים
  שימוש ברכב למטרות מקצועיות. 

 
  י כולל :הכיסו –לגבי כלי רכב מסחריים המבוטחים בביטוח מקיף  .7

  ספסלים, סולמות, ברזנטים ; 7.1
 י ומסחרי עד רכב פרטקנית לבפוליסה הת(כמוגדר נזק "תאונתי"–לגבי משאיות, נגררים ועגלות 7.2

  טון). 3.5
  
 ש"ח  600,000, ל:  ללא תוספת פרמיה ,עם נזקי צד שלישי רכוש, מוגדלגבול האחריות בקשר  .8

  לכל כלי רכב.
  
ם של הרחבה לאחריות כלפי צד שלישי בשל מקרים מסוימי -צ.מ.ה.  -טון ו .53בגין כלי רכב מסחרי מעל  .9

  נזקי גוף
  

 ,חניה של הרכבנה ופרק צד שלישי (נזקי רכוש) של הפוליסה מורחב לכסות נזקי גוף הנובעים מפריקה, טעי
  .שאינם מכוסים בביטוח חובה 

  גיל" הנזכר ש"ח לארוע (בנפרד מגבול האחריות "הר  600,000גבול האחריות של הרחבה זו:  
  לעיל). 8בסעיף 

  .ללא תוספת פרמיהכיסוי זה 
 

  ון בלבד]ט 3.5ומסחרי עד [לגבי רכב פרטי –בסעיף "אובדן גמור להלכה"  . 10
  בטח", תבואנה המילים: "חייב המבטח".במקום המילים :"רשאי המ 10.1
  ".50%", תבוא המילה: "75%במקום המילים: "שני שלישים" או "  10.2

  

  יחול ללא מגבלת סכום וללא מגבלת מרחק. –בעקבות נזק מכוסה  כיסוי גרירה וחילוץ . 11
  

אינו  המבוטח בביטוח "מקיף" שגילו בעת תחילת הביטוח טון 3.5בסיס השיפוי לרכב פרטי ומסחרי עד  . 12
  מחיר רכב חדש מאותו סוג במועד תשלום הפיצוי בפועל למבוטח. – חודשים 24עולה על 

 מתגמולי הביטוח שהיו מגיעים ללא הרחבה זו. 15% -תוספת הפיצוי עפ"י הרחבה זו מוגבלת ל
  

  (כולל) ואילך, לא ינוכה בלאי מחלפים. 2015טון, משנת ייצור  3.5מסחרי מעל  ברכב . 13
  
  
  

          
  ברת הביטוח המציעהחותמת ח

  ימהוחתימת מורשי החת
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חלפים, רשאי המבוטח לדרוש ולקבל החלפתם במקרה של נזק המכוסה עפ"י הפוליסה והמחייב החלפת  . 14
  בחדשים בלבד.

  (כולל) ואילך. 2015סעיף זה יחול רק לגבי כלי רכב משנת ייצור 
  

ח הפעילה אך מסיבה כלשהיא מערכת אזעקה ו/או מערכת בטיחות אחרת שנדרשה ע"י המבטח והמבוט . 15
לא ייחשב הדבר כהפרת הדרישה של "מערכת אזעקה" ו/או מערכת בטיחותית אחרת, בתנאי  – לא פעלה

  שהתקלה ארעה סמוך למועד הארוע הביטוחי והמבוטח לא היה יכול להבחין בתקלה.
  

ח בעת מועד תשלום אבדן גמור או גניבה, ישולם הפיצוי לפי מלוא ערך השוק של הרכב המבוטבמקרה של  . 16
ידי המבוטח (אולם, בשום אופן לא פחות מהמחיר העדכני ליום התשלום כמוגדר לעיל, הפיצוי בפועל ל

  המופיע בספר מחירוני הרכב של יצחק לוי).
  

  ם ישנו) בכ"א מכלי הרכב.הביטוח יכלול, ללא פרמיה נוספת, ביטוח למזגן (א . 17
  

  ול האחריות באופן אוטומטי.לאחר כל נזק יוחזר לקדמותו סכום הביטוח/גב . 18
  תיגבה פרמיה נוספת יחסית. –ש"ח  25,000במקרה של "תגמולי ביטוח" בסכום שמעל רק 

  
  טון 3.5לגבי רכב פרטי ומסחרי עד  –כיסוי "ירידת ערך"  . 19
  

  מערך השוק של הרכב המבוטח.  1.5%שתתפות עצמית בשיעור הביטוח יכלול כיסוי "ירידת ערך" עם ה
  

  יו/טייפביטוח רד .20
  

  מכוסה במלוא ערכה ללא תוספת פרמיה. מקוריתמערכת שמע/רדיו/טייפ 
  

 ₪  1,200, ביטוח לרדיו/טייפ ע"ס :  פרמיהתוספת ללא הביטוח יכלול,  - לא מקוריות בגין מערכות 
  בכ"א מכלי הרכב.

  ערכים גבוהים יותר, תיגבה פרמיה רק עבור הסכום העודף מעל סכום זה, עבור ביטוחים ב
  ברוטו ("מזומן"). 14%שיעור של ב
  

  ש"ח.  225  -רק במקרה של אובדן או נזק למערכת בלבד השתתפות עצמית : 
  
  נהג צעיר/חסר וותק  .12
  

  ומעלה ובעלי רשיון של שנה ומעלה. 24, הינם בגיל בדרך קבעהנהגים הנוהגים     21.1
  

  אם לא שולמה בגינו  נהיגה של פחות משנה אחת, אףו/או בעל ותק ב 24מגיל  נהג צעיר  21.2
  הכיסוי יישאר במלוא תוקפו. –נפש י ו/או לשם פיקוח אתוספת פרמיה, אשר ינהג ברכב באקר

 
  ומטה)  24(בגיל בגין נהגים צעירים  –לעיל  1.2.2 -ו 1.1.2 פיםההשתתפות העצמית עפ"י סעי  21.3

  .50% תגדל בשיעור –ו/או בעלי רשיון נהיגה פחות משנה 
  מוגדלת זו תהא תקפה אך ורק בעת נהיגה בפועל של הרכב ע"י נהגים כאלו.השתתפות עצמית 

  
  ".2016י הפוליסה לביטוח צ.מ.ה. "ביט עפ" – כל הסיכונים לכלי צ.מ.ה.  .22
  

  צד שלישיכה"ס/הפרמיה למקיף/ י  תשלוםתנא  .23
  

   –ללא דמי אשראי וללא הצמדה  –ב"מזומן" 
  יום ממועד תחילת הביטוח. 14 –ים ורצופים החל מ תשלומים נומינליים חודשיים, שוו 6 –ב 

  
    - חובהביטוח להפרמיה אי תשלום תנ  .42
  

  לפני  עבודה ימי 5 המאוחרהזוכה תעביר למבוטח תעודות ביטוח משולמות, לכל  החברה
  תחילת תקופת הביטוח.

נומינליים חודשיים, שווים ורצופים החל  לומיםתש  6 -עבור תעודות משולמות אלו תשולם ב הפרמיה
  תחילת הביטוח. מיום

  
          

  חותמת חברת הביטוח המציעה
  וחתימת מורשי החתימה

  


