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 חוזה

 

  שנה ____________ ,________חודש  ,_____ביום  קריית שדה התעופהשנערך ונחתם ב

  

 ענבל חברה לביטוח בע"מ ב י ן:

 מרחוב ערבה  

 קריית שדה התעופה  

 282ת.ד.  

 //0/9נתב"ג   

  (, "החברה""ענבל")להלן:  

 מצד אחד; 

 ______________ ל ב י ן :

 ________ח.פ.0עוסק מורשה: ________  

   כתובת: 

   מס' טלפון: 

  מס' פקס':  

 דוא"ל:  

 (, "הספק")להלן: 

 מצד שני; 

 

 

מתן שירותי אספקה של חלקי חילוף לשם וענבל פרסמה הזמנה להציע הצעות במסגרת מכרז  הואיל

מקוריים ו0או תחליפיים לכלי הרכב המכוסים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה )ולהלן: 

 )ולהלן: 9102/91שמספרו  "ענבל"( בור ענבל חברה לביטוח בע"מ )ולהלן:"השירותים"( ע

הגיש הצעתו והצעתו נבחרה להיות ההצעה הזוכה על ידי וועדת המכרזים  ספק"ההזמנה"(, וה

 של ענבל.

 

והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים  והואיל

השירותים ")להלן בחוזה זה:  לאספקת חלקי חילוף לרכביםשר ויחסיהם המשפטיים בק

 ;"(המבוקשים

 

המצורפת  ספקכמפורט בהצעת ה, השירותים המבוקשיםהגיש הצעה לענבל למתן  ספקוה והואיל

 ;'א נספח -זה כ חוזהל

 

 ניסיון לרבותובמתן השירותים המבוקש מצהיר כי הוא בעל ניסיון רב בתחום  ספקוה והואיל

 זה להלן; חוזהבביצוע הפעולות המפורטות ב תימשמעו

 



 - 2 - נוסח מעודכן -הסכם

 ל.וף מקוריים ו/או תחליפיים לכלי הרכב המכוסים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה עבור ענבמתן שירותי אספקה של חלקי חילחוזה ל
 03-9778794, פקס: 9700*, 70-8008080, טל. 07177נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

מצהיר כי יש לו הידע, הניסיון, המיומנות, העובדים וכל האמצעים הדרושים לצורך  ספקוה והואיל

בהיקף הנדרש על ידי  ועל פי ההזמנה על נספחיה ביצוע ומילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה

 ;רוברמה המקצועית הגבוהה ביותוהדין ענבל 

 

לבצע  , בחרה בוכאמור במסמכי ההזמנה ספקעל סמך, בין היתר, הצהרותיו של הוענבל  והואיל

בהזמנה על נספחיה  השירותים המפורטיםאת  ,ו0או ספק חיצוני כקבלן עצמאי ,עבורה

 ;ובהסכם זה

 

 למתןוהצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור  והואיל

 זה; חוזהבו בהזמנה על נספחיה ירותים המפורטיםהש

 

 : לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

 כללי .9

 

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.הנספחים ו 9.9

 ן פרשנותו.יהכותרות בחוזה זה נעשו למען הנוחות בלבד ולא תהיה להן כל נפקות לעני 9.2

 זה על כל נספחיו הסכםהכוונה ל ו0או "ההסכם" זה"בכל מקום בו יופיע המונח "החו 9.1

ויקראו בכפיפה אחת עם יתר  המהווים חלק בלתי נפרד הימנו לרבות ההזמנה על נספחיה

 תנאיו. 

בכל מקום בו ישנה סתירה בין מסמכי ההזמנה ומסמכי המכרז, יגבור הסעיף המיטיב עם  9.1

 ענבל. 

 ואלה הנספחים להסכם זה: 9.1

 הזמנה להציע הצעות.מענה לוה הספקהצעת  הצעת המחיר, -נספח א' -

 אישור עריכת ביטוחים. -נספח ב' -

 נוסח ערבות ביצוע. -נספח ג' -

 

 הנספחים, כאשר הם מלאים וחתומים במלואם, הינם תנאי לקיום חוזה זה.

 

 :חייב בזה כלפי ענבל כדלקמןמאשר, מצהיר ומת ספקה .2

 

סמכויות לחתום על חוזה זה וה , האמצעים, התעודות, כח האדםיש כל הכוחות ספקל 2.9

 ולבצע את כל התחייבויותיו על פיו.

זה  חוזהעל  ספק, לחתימתו של החוזהאין כל מניעה שהיא, בין על פי דין ובין על פי  2.2

 על פיו. והתחייבויותיולקיום 

שיונות, הסמכות, אישורים, הודעות ורישומים )יכונו להלן ביחד: יכל ההיתרים, ר 2.1

 חוזהממשלתיים או ציבוריים הנדרשים או רצויים לצורך חתימת "היתרים"( אצל גופים 
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ו0או לביצוע התחייבויותיו על פיו נתקבלו ו0או נעשו והינם בתוקף מלא  ספקזה על ידי ה

 ולא נעשו כל הפרה או מחדל של תנאי כלשהו שנקבע בהיתרים כאמור.

 

אשר יש ו0או שהם יחסים ו0או חוזים כל ולא היו לו בעבר התקשרויות ו0או ספקאין ל 2.1

ו0או  ולגרום למצב של ניגוד עניינים זה חוזהיכולה להיות להם השפעה כלשהי על ביצוע 

כי לא ימצא יקפיד  ספקה .כל עניין אחר, העלול לסכל ביצוע החוזה במלואו ו0או בחלקו

  תוקפו של חוזה זה.במצב של ניגוד עניינים למשך 

עים את השירותים הנוספים ולספק אין ולא לענבל ספקים נוספים המבצמובהר בזאת כי  2.1

  תהה כל טענה ו0או תביעה בהקשר זה. 

 

 :של השירותהמסירה והקבלה  .1

 

 1בסעיף המפורט את כל  עמקבל בזה על עצמו לבצ ספקוה ספקאת ה אתבזענבל ממנה  1.9

אספקת חלקי חילוף לשירותי כקבלן עצמאי, ובכלל המסמכים הנלווים  לחוזה זה

 ., בהזמנה ובנספחיםזה חוזהפורט וכמותנה בהכל כמו ,לרכבים

 

כל את וכן  , ההזמנה על נספחיהוהבין את היטב  קראר בזאת כי מצהיר ומאש ספקה 1.2

, כי הוא מודע מתן השירותים המבוקשיםלוהקשורים הנוגעים  האחרים המסמכים

 ההדרושההשקעה של הגבוהה ולהיקף הנרחב  למורכבות הרבה, למידת המיומנות

 - בוהתוצאות הקשורות ו ובביצועו, על כל היבטיוזה בפרויקט  יםהכרוכ ץהייעולשירותי 

כל תנאיו, על ואת ביצועו של חוזה זה שירותי הייעוץ מסכים ליטול על עצמו את  ספקוה

 .גת כלפי ענבלמוחלטת ובלתי מסוי בהתחייבות גמורה,

 

, התקשרותה תקופת כל לאורךדין ועל פי מתחייב לקיים מערכת חשבונות מסודרת  ספקה 1.1

 .דרשיולהמציא לענבל אישורים ככל שי

 

 השירותים המבוקשים .1

 כללי .1.9

 כפוף לצרכי המזמינה השירותים המבוקשים יכללו במצטבר את השירותים הבאים:ב

יספק חלקי חילוף מקוריים ו0או תחליפיים  לכלי  רכב המכוסים בקרן הספק  .1.9.9

 ."חלפים"( ,הלן: ""חלקי חילוף")ל  במסמכי ההזמנה להציע הצעותהפנימית כמוגדר 

 ,בהתאם לצרכיה של ענבל. לעת מעת דרישה פ"אספקת החלפים תהיה  ע .1.9.2

 מלאה. ארצית בפריסה יינתן השירות .1.9.1

למען הסר ספק מובהר בזאת כי בחירת סוג החלק המוזמן, לרבות האם יהא מקורי,  .1.9.1

ה.  הספק או תחליפי או משומש, נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל או מי מטעמ

יהא חייב למלא אחר תנאי ההזמנה, למעט אם קיבל מראש אישור בקר ענבל ו0או 

 שמאי מטעם ענבל בכתב לאספקת סוג חלק שונה מהמוזמן.
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מטעם ענבל שומרת  שמאיבמקרה הצורך ובהתאם לשיקול דעת בקר ענבל ו0או  .1.9.1

קרה זה לעצמה ענבל את הזכות להזמין גם חלקי חילוף משומשים מהספק הזוכה. במ

תתואם מול בקר ענבל ו0או שמאי ענבל ובכל מקרה ההנחה על עלות  קעלות החל

 מעלות החלק המקורי. %/1-מלא תפחת  קהחל

תחייב כלפי המזמינה לעמוד בכל דרישות המכרז על נספחיו ולספק כל חלק הספק  מ .1.9.4

ובכפוף לאישור במקרה  שאין בידי הספק חלק החילוף הנדרש, על פי דרישה. 

החלק הנדרש ע"י רכישתו מספק אחר שבידו מצוי  הזוכהספק יספק הינה, המזמ

החלק, ויחייב את ענבל תוך שהוא עומד במכלול התחייבויותיו בחוזה, לרבות זמן 

  האספקה  שנקבע וע"פ ההנחות שנקבעו בחוזה זה.

לא היה החלק הדרוש במסגרת מלאים או חלפים אצל אף ספק במדינת ישראל, 

החלק בדואר אויר, הספק מתחייב לידע את המזמינה בדבר, ולקבל ונדרש הזמנת 

אישור מיוחד בכתב, לזמן אספקה שונה מהאמור בהסכם זה. בקר מטעם ענבל יקבע 

 .עד אספקה שונה והספק יפעל על פיומו

למרות האמור בחוזה זה, מובהר בזאת כי ענבל תהא רשאית לרכוש חלפים מקוריים  .1.9.0

לפי שיקול דעתה  , לרבות מוסכים,שים מספקים שוניםו0או תחליפיים ו0או משומ

 .מהספקהמוחלט, והיא אינה מחויבת לרכשם 

ביצוע ההזמנות, המשלוח, אישור מסירת החלפים במוסך, הדו"ח החודשי המועבר  .1.9.8

לענבל לרבות המסמכים הדרושים ו0או כל נוהל אחר הדרוש לדעת ענבל לשם ביצוע 

ו ע"י ענבל מעת לעת ואפשר שישונו מעת לעת, הכל יעיל ו0או נוח של חוזה זה, ייקבע

 . לפי שיקול דעתה הבלעדי של ענבל

הספק לציין בכל בחשבונית את מספרו  עלכל עוד לא הודיעה ענבל לספק אחרת,   .1.9.1

, תיאור  החלק המסופק, דגם הרכב, המוחלף ו0או הרכיב שהוזמן הקטלוגי של החלק

 האם החלק מקורי או תחליפי .

תעודת משלוח למוסך בכל אספקת חלק מכל סוג שהוא )מקורי תחליפי  עביריהספק  ./1.9.9

או משומש( בציון מס' רישוי הרכב ,מק"ט,  תיאור ויבואן החלק ולהחתים את 0ו

המוסך על תעודת המשלוח. התעודה  תישאר בידי המוסך. ענבל רשאית לדרוש על פי 

 מתעודות המשלוח.  יםשיקול דעתה מעת לעת העתק

י מטעמה יהיו זכאים, לצורך בדיקת עלות תיקון רכב לקבל, ללא תמורה, ענבל ו0או מ .1.9.99

מהספק הצעת מחיר לאספקת החלפים הדרושים עפ"י רשימת החלפים שתועבר 

לספק לצורך זה. ההצעה תועבר מידית  מרגע הפנייה לספק. מובהר בזאת כי אין 

ים הכלולים במתן ההצעה הנ"ל על ידי הספק כדי לחייב את ענבל לרכוש את החלפ

 בה או איזה מהם. 

המוצעים בהצעת המחיר אשר מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל כוללים המחירים  .1.9.92

כל תשלום ו0או הוצאה ו0או מסים ו0או תשלומי חובה החל0ים ו0או תוגש בהזמנה זו 

יחולו לפי דין ו0או נוהג במהלך תקופת החוזה, בכל שלב עד לאספקת החלפים למוסך 

,בכל חלקי הארץ כמצוין בהזמנה אשר תשוגר לספק לרבות עלות אחסון ו0או לסדנא 

 , אריזה הובלה ו0או כל עלות אחרת.
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בגין כלל החלפים שיסופקו, הן המקוריים והן התחליפיים, תהה לספק אחריות  .1.9.91

מלאה ומוחלטת לכל נזק, ישיר ו0או עקיף ו0או מתמשך, לאיכות החלפים והתאמתם 

 טענה ו0או הגנה בעניין זה. ואין ולא תעמוד לספק כל 

 כמות החלפים שבכוונת המזמינה להזמין   .1.2

למען הסר כל ספק, מובהר בזאת, כי מספר החלפים שיירכשו על ידי היחידות  .1.2.9

הממשלתיות השונות ו0או ענבל הינו כפוף למהות הנזקים , שנת ייצור הרכב, 

דינה ו0או  לכל להחלטת היחידות הממשלתיות וכן למגבלות תקציביות החלות על המ

אשר על כן, אין בעצם החלטה אחרת של המדינה ביחס לרכישת החלפים כאמור. 

הזמנה זו מכדי לחייב את המזמינה במינימום ו0או מקסימום להזמנת חלקי חילוף 

 הזוכה כל חלק.  ספקמספק זוכה והמזמינה שומרת לעצמה הזכות שלא להזמין מה

תתרחב בדגמים נוספים, המזמינה שומרת ככל שמצבת הרכבים הכפופים להסכם זה  .1.2.2

זו ו0או לפנות  הספקים שנבחרו  במכרז זהלעצמה הזכות לבצע תמחור תחרותי בין 

אחד ו0או לפנות לכל מציע אחר ו0או לערוך מכרז נפרד והכל לשיקול דעתה  לספקרק 

 המלא והבלעדי. 

של כוחות )כדוגמת רכבי הקרקל, רכבי משימה  םככל שרכבים מיוחדים וייחודיי .1.2.1

ומיוחד אחר(  יהמשטרה והשב"ס, רכבי יחידות ביטחוניות שונות  וכל רכב ייחוד

, המזמינה שומרת לעצמה הזכות שלא לפנות לשם קבלת םדורשים חלפים ייחודיי

חלפים מהספק ו0או לערוך תחרות בין המציעים הזוכים ו0או לערוך הליך תחרותי 

 דעתה הבלעדי.  פומבי ו0או כל הליך  והכל בהתאם לשיקול

המכרז לא יכלול אספקת חלקי חילוף מקוריים ו0או חליפיים ו0או משומשים לכלי  .1.2.1

על רכב לגביהם קיימים ו0או יהיו קיימים הסכמי אחזקה עם מוסכי מורשה יבואן, 

)מכרז מס'  מסגרת למתן שירותי תחזוקה לכלי הרכב של מדינת ישראל" מכרז" פי

ענבל אחר העוסק בקבלת השירותים המבוקשים. או כל מכרז ו0או הליך  (1099/

שומרת את הזכות לרכישת חלפים לרכבים תחת הסכמי אחזקה מול מוסכי מורשה 

 יבואן בהתאם לצורכי ענבל ושיקול דעתה המוחלט.

 איכות החלפים: .1.1

יספק חלקי חילוף מקוריים ו0או תחליפים העומדים בדרישות התקן  הספק  .1.1.9

 ו0או הדין.  9111 -התקנים התשכ"ג הישראלי הרשמי כמשמעותו בחוק

יהיו בטיב,   הספקלמען הסר ספק מובהר בזאת כי חלקי החילוף התחליפיים שיספק  .1.1.2

באיכות ובמידות התואמים את החלק המקורי המיוצר ומסופק ע"י היצרן המקורי, 

ובכל מקרה בו קיים ו0או יהיה תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים, 

לרבות הגדרת "חלק התואם לחלק מקורי , או כל הוראת דין אחרתו0 9111 -התשכ"ג

בתכונותיו ובמידותיו" כהגדרתו במוצרי תעבורה העומדים בדרישות איכות והתאמה 

 ,9188-ב לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח/1כמשמעותם בצו שפורסם לפי סעיף 

אמור עומד החלק ה יהיה, חלקה או כולה, וז הזמנהאשר תחול על ההתקשרות נשוא 

 רישות אלו.דב

לענבל או לבקר ענבל ו0או שמאי מטעמה מבלי לפגוע באחריות הספק ו0או המוסך,  .1.1.1

 .עונה על דרישותיה אם לאומסוים תהיה הזכות לקבוע האם חלק 
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זה על תת  1באמור בסעיף  מתחייב כי במידה שסיפק חלק תחליפי שלא עמד הספק .1.1.1

יעת השמאי ו0או בקר ענבל, יחליף הספק קב ל פיע , ו0או בהגדרות סעיף זהסעיפיו

גם כאשר בוצעו בחלק המוחלף עבודות לצורך  את החלק בחלק מתאים אחר,

 התקנתו ברכב.

כי החלק המקורי ו0או התחליפי ו0או , קבעה ענבל או שמאי מטעמה או המבוטח .1.1.1

המשומש שסיפק הספק פגום ו0או אינו תואם דרישות ענבל, ) להלן:" אי התאמה"(, 

 אי ההתאמה.  מיד עם גילוי ע על כך ענבל לספקתודי

ימי עסקים מהגעת החלק המוזמן למוסך  0התאמה, תימסר לספק תוך -הודעה על אי .1.1.4

 ו0או מרגע הגילוי כי קיימת אי התאמה )המאוחר מבניהם(. ו0או לסדנה

מבלי שיוציא דרישה  וזאת ידאג, על חשבונו, לקבל לידיו חזרה החלק שסיפק הספק .1.1.0

גם אם בוצעו בו  בורו ו0או עבור אספקתו. החלק הפגום יוחזר לספק,לתשלום ע

ו0או שימוש ו0או כל שינוי אחר ובכל מקרה לא תהיה כל דרישת תשלום עבור  שינויים

 הספקהזוכה לידי המזמינה. היה ובוצע תשלום על ידי המזמינה,  ספקחלק זה מידי ה

 ענבל.יזכה את המזמינה מיד עם הודעת 

יקבל החלק המוחזר, יאשר קבלתו בכתב בשם הספק במוסך עם העתק נציג הספק ש .1.1.8

 לשמאי הבודק.

הספק מתחייב לספק מיד חלק חליפי ו0או מקורי לשביעות רצון "ענבל" או השמאי  .1.1.1

 . להזמנה זו 2.1.1מטעמה. החלק יסופק בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בסעיף 

רצון המזמינה, הספק לא בכל מקרה, ככל שבוצע תשלום עבור חלק שאינו לשביעות  ./1.1.9

יחייב את המזמינה ו0או מי מטעמה בעלות החלק ו0או כל תשלום אחר שנעשה בגין 

 אספקת החלק לרבות דמי משלוח, מיסים וכיו"ב. 

המזמינה מבהירה בזאת כי שמורה לה הזכות המלאה, שלא להסכים לקבל חלק  .44...1

כאמור, משיקולים חלופי מיצרן ו/או מסוג מסוים, גם אם הוא בעל כלל הנתונים 

 ענייניים ו/או מקצועיים ו/או כל שיקול אחר. 

 תחזוקה, אחריות ושירות .1.1

 92לחלפים  המקוריים המוצעים תהייה אחריות מלאה של היצרן או היבואן למשך  .1.1.9

 חודשים מיום רכישתם. 

 למשך חצי שנה . ספקלחלפים התחליפיים והמשומשים תהייה אחריות מלאה של ה .1.1.2

ריים ו0או תחליפיים תיעשה ביום ההזמנה, במידה שההזמנות אספקת חלפים  מקו .1.1.1

. כל שאר ההזמנות יסופקו ביום שלמחרת ההזמנה עד //:/9עד שעה  לספקנמסרו 

 לעיל ובתיאום מול המוסך המתקן. 9.2בפריסה ארצית כאמור בסעיף , //:/9לשעה 

בקשר מתחייב לספק החלפים שהוזמנו במדויק, במועדים הנקובים, להיות  הספק .1.1.1

ישיר ורציף עם נציגי המזמינה כמו גם קשר ישיר ורציף עם המוסכים הקשורים 

 במזמינה. 

 קנסות  .1.1

 קנסות כדלקמן: הספקבמקרה של אי עמידה בזמני האספקה הנקובים בהזמנה, ישלם 

 לכל יום איחור ו0או חלק ממנו. ₪ /91 הספקעבור איחור ביום הראשון והשני ישלם  .1.1.9
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לכל יום איחור ו0או חלק  ₪ //1הסך של  הספקיומיים, ישלם עבור איחור של יותר מ .1.1.2

 ממנו. 

 אי עמידה בזמני האספקה 0 איחור:  .1.1.1

 ליעדו. //:91ולא הגיע עד השעה  //:/9כל חלק שהוזמן לפני השעה  .1.1.1.9

ביום  //:/9ולא הגיע ליעדו עד השעה  //:/9כל חלק שהוזמן אחרי השעה  .1.1.1.2

 שלמחרת.

 החלק שהוזמן. כל חלק שהוזמן, והחלק שסופק אינו .1.1.1.1

כל חלק שהוזמן והינו פגום ו0או לא מתאים ו0או לא עומד בדרישות ו0או  .1.1.1.1

 לא הותקן ברכב מקבל התיקון, מכל סיבה הקשורה בחלק עצמו. 

 

 אמצעי מחשוב: .1.4

האמצעים בכדי לעמוד בשיטות העבודה המקובלות עם המזמינה, הן מבחינת תכנה והן ספק ל

 ם השיטה הנוכחית היא כדלקמן: מבחינת חומרה כאשר בענייני חלפי

קובץ של נתוני החשבוניות הכולל את כל הנתונים  הספקאחת לחודש יועבר ע"י  .1.4.9

 המפורטים בנספח. 

 . FTPהקובץ יועבר ע"י הספק ובאחריותו למחיצה 0 כספת מוסכמת ב  .1.4.2

 הקובץ יהיה עם שם בקונבנציה קבועה ובמבנה קבוע שיוסכם ויאושר ע"י ענבל. .1.4.1

   .XMLיהיה קובץ טקסט שטוח או קובץ פורמט הקובץ 

 ענבל, לצרכי בהתאם אחר שירות ו/או המבוקשים השירותים למתן רלוונטי נוסף שירות כל .1.0

 השירותים היקף של הרחבה ו/או צמצום לרבות הבלעדי דעתה ולשקול ענבל לצרכי בכפוף והכל

 .ספקל ודעהובה המבוקשים

 

 , צוותו ועובדיוספקמעמד ה .1

 

 ויפעל על פי חוזה זה יהא אספקת חלקי חילוףשירותי ביצוע כל בכי  ,אתבז מובהר ומוסכם .1.9

לענבל יחסי וצוותו  ספקכקבלן עצמאי ובלתי תלוי לכל דבר וענין ואין ולא יהיו בין ה ספקה

 ספקהו0או בגין כל קשר הקיים בניהם.  ו0או בגין חוזה זה השירותיםעובד ומעביד בגין ביצוע 

מיחסי עובד  יםהנובעמכל אחריות ו0או חובה כלשהם הא פטורה תענבל כי  אתבז מצהיר

-ומעביד, לרבות במקרה בו יפורשו היחסים בין הצדדים, על ידי ערכאה כלשהי, כיחסי עובד

 מעביד.

 

את כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל , צוותו ועובדיו שא וישלם עבור עצמויי ספקה .1.2

וף ו0או רשות ממשלתית ו0או עירונית ו0או אחרת ו0או מס ו0או אגרה ו0או תשלום אחר לכל ג

ו0או עקב קבלת  מתן השירותים שיגיעו ממנו במישרין או בעקיפין על פי הוראות כל דין עקב 

 תמורה בגינן.
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כל אדם הקשור קבלני משנה מטעמו ו0או עובדיו ו0או צוותו ושא במלוא שכרם של יי ספקה .1.1

תשלומים המגיעים להם ו0או מהם ו0או החלים עליהם על ובכל הבמישרין ו0או בעקיפין עימו 

פי כל דין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזה כי ענבל לא תישא ולא תהא חייבת בשום אופן 

יב ענבל בתשלום תחועל אף האמור לעיל ובמידה ו. ו0או החל עליהם על פי כל דיןתשלום כל ב

עם מיד  ספקאחר כאמור, יחזיר לה הו0או לכל אדם  עובדיוצוותו ולרבות  ספקלכלשהו 

לרבות כל הוצאה ו0או תשלום  התשלום את כל הסכומים שהיה על ענבל לשלם כאמור דרישת

 "(.ההחזר)להלן: " בין בתביעה ובין אם לא, בין עפ"י פסק דין ובין אם בפשרה

 

בגין  ספקענבל תהא זכאית לנכות ו0או לקזז את סכום ההחזר מכל תשלום המגיע ל .1.1

 זה. חוזהעל ידו כאמור ב ותים שיינתנוהשיר

 

בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע  ספקה .1.1

והוא מתחייב בזאת ו כל הקשור בנתינת שירותיבלצוותו, עובדיו, וממנו על פי כל דין 

הראשונה, שיפוי  התחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית, לשפות את ענבל, מיד עם דרישתה

מלא בגין כל תביעה ו0או דרישה הקשורה עם עובדיו ו0או שלוחיו ו0או כל מי מטעמו בעניין זה 

 מעביד ו0או כל עניין אחר.  -ו0או בעניין יחסי עובד

 

 יניםיוהיעדר ניגוד ענ סודיותשמירת  .4

 

ו0או גוף ו0או עובדיו ו0או כל אדם צוותו וכן באחריותו כי ו על סודיותמתחייב לשמור  ספקה .4.9

בכל שלוח ו0או גורם הקשורים עימו )יכונו להלן ביחד: "עובדיו"( ישמרו בקפדנות על סודיות 

אשר ייחשף להם מסמכים בעל פה, שיחות, נתונים וכל מידע ו 0אוהנוגע לחומר בכתב ו

ובין שהוכנו על ידי ענבל  , לרבות העתקים וניירות עבודה, שהוכנו עלםשירותיהמתייחסים לו

כל ידיעה ומידע  על סודיות, וכן לשמור בהזמנה ולעילו0או עובדיו כהגדרתם  ספקידי ה

ולא למסור ידיעה ו0או ידיעות ו0או מידע זה ביצוע חוזה ובקשר עם שהגיעו אליהם עקב 

ולא יעשו בו שימוש תוך תקופת ביצועו, לפניה על ידי ענבל קבלן ככאמור לאדם שלא הוסמך 

 "(. מידעה)להלן: "או לאחריה 

 

מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה מהווה עבירה לפי פרק ז', אי כי מצהיר שידוע לו  ספקה .4.2

 .9100 -סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז 

 

באישור בכתב ומראש של  ,עובדיו, שליחיו, וקבלני המשנה שיעסיקצוותו, יחתים את  ספקה .4.1

 זה. 4ה זה, על הצהרת סודיות כמפורט בסעיף לביצוע המטלות על פי חוזענבל, 

 

בכל אמצעי סביר כדי לשמור על כל מידע  ספקכל דין ינקוט הפי על מבלי לגרוע מאחריותו  .4.1

וכדי למנוע  למתן השירותים המבוקשיםומסמך המוחזקים על ידיו ו0או על ידי עובדיו בקשר 

לכל דרישה של ענבל בדבר  ספקלו זאת. כן יציית ה ההתירעיון בהם מכל אדם שענבל לא 
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טחון נוספים לאלה שננקטו על ידו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים ו0או ינקיטת אמצעי ב

 קרות האירוע.ד עם ילענבל מ ספקלמידע כאמור לעיל יודיע על כך ה

 

מתחייב בזאת כלפי ענבל להעביר במועד סיום החוזה או בהפסקתו את כל המידע,  ספקה .4.1

למחוק  ספקצויים ברשותו לענבל. עם ביצוע ההעברה כאמור, מתחייב ההחומר והנתונים המ

ולהשמיד כל חומר, מידע ונתון שנשארו אצלו בקשר עם ביצוע חוזה זה, כך שבידי ענבל ימצא 

כאמור בחוזה  לניהול ידע ץשירותי הייעוהעותק היחידי של המידע והנתונים הנוגעים לביצוע 

 זה על כל נספחיו.

 

שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה מתחייב  ספקה .4.4

עשוי  הואשלפי כתב התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים לענבל או שבעטיו  ובחובותי

במסגרת  ואו עיסוק ולהימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקיד

 וו של קרוביי, ענייניוכלל "עניין אחר" ייחשבו עניינמתן השירותים לענבל לבין עניין אחר. ב

או לקרוב  וחבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף של ואו קרוב של ספקשהאו של גוף 

חלק בו, בהון המניות, בזכות להגשת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן  ושל

, ואו בפיקוח ו, או עובד העובד עמואו שותפ ואו מעסיק ספקשהגם ענינו של לקוח, 

 מיצגים0מייעצים0מציעים )להלן: "עניין אחר"(.

 

על ניגוד עניינים קיים או  ספקלבכלל זה, נכון למועד חתימת כתב התחייבות זה, לא ידוע  .4.0

במסגרת מתן השירותים לענבל לבין עניין  ואו עיסוק ועשוי לעמוד בו בין מילוי תפקיד שהוא

 בו. יםחבר ואו קרובי שהואאו עניין של גוף  ואו עניין של קרובי ואחר של

 

 .מהווה תניה יסודית בחוזה בסעיף זההאמור  .4.8

 

 :אחריות לנזקים .0

 

"(, שיגרם נזק: "ולחוד שא באחריות מלאה לכל נזק ו0או הפסד )יכונו להלן ביחדיי ספקה .0.9

ובדיו ו0או שליחיו ו0או ו0או ע ספקלענבל ו0או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל של ה

מתן שירותי אספקה של חלקי ביצוע עם כל אדם ו0או גוף הקשורים עימו, עקב ו0או בקשר 

חילוף מקוריים ו0או תחליפיים לכלי הרכב המכוסים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה עבור 

 ל.ענב

הן הנובעות או כל גורם אחר הוצאות כלשו0יגרמו לענבל ו במידהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .0.2

או ממחדל כאמור,  ו0או כל אדם ו0או גוף הקשורים עימועובדיו, שליחיו צוותו, , ספקמה

 מיד עםלשפות את ענבל,  ספקלרבות נזק שיגרם כתוצאה ממחדל בפיקוח ובבקרה, מתחייב ה

 סכום, בעבור כל תביעה או הוצאה שנגרמה להם כאמור.ה, במלוא תהדריש
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, או התשלומים, שייעשו על ידי ענבל להבטחת זכויות ענבל יחולו כל ההוצאות ספקעל ה .0.1

מתחייב  ספק, והספקבמקרה של הפרה, או אי מילוי הוראה מהוראות חוזה זה על ידי ה

, בתוספת תהדריש מיד עםלהחזיר לענבל וכל הוצאה שהוצאה על ידי ענבל לפי סעיף זה, 

  ממועד הוצאת הסכומים. פי חוק באותה עת, החל לעריבית בשיעור המקסימלי שיותר 

 

 ביטוח   .8

 
החברה מתחייבת  לרכוש את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתה ולטובת ענבל, חברה 
לביטוח בע"מ )להלן "ענבל"(,   ולהציג לה  את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים 

 הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:
 
  

 המעבידיםביטוח חבות  .8.9
 

החברה  תבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל  .8.9.9
 תחומי מדינת  ישראל והשטחים המוחזקים;

 
, דולר ///,///,1 -דולר ארה"ב  לעובד, ו ///,//9,1גבולות  האחריות לא יפחתו מסך  .8.9.2

 ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(;
 

ונטען לעניין קרות תאונת עבודה0מחלת מקצוע  הביטוח יורחב לשפות את ענבל היה .8.9.1
 כלשהי  כי היא נושאת בחבות מעביד  כלשהם כלפי מי מעובדי החברה.

 
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .8.2
 

החברה תבטח את אחריותה החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי  .8.2.9
 ל והשטחים המוחזקים;צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישרא

 
 דולר ארה"ב; ///,/21 –גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ  .8.2.2

                                                        
 ;Cross  Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .8.2.1

 
 הביטוח יורחב לשפות את ענבל  ככל שתחשב אחראית למעשי ו0או מחדלי החברה .8.2.1

 וכל הפועלים מטעמה. 
 
 

                                                                           -   2    - 
 

 ביטוח חבות המוצר  .8.1
 

 החברה תציג ביטוח חבות המוצר בגין החלפים המסופק על ידה לענבל. .8.1.9
 

 דולר ארה"ב. ///,/21גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ  .8.1.2
 

 .CROSS  LIABILITY -ייכלל סעיף אחריות צולבת  בפוליסה .8.1.1
  

הביטוח מורחב לשפות את ענבל  ככל שתחשב אחראית  בגין נזק עקב פגם במוצרים  .8.1.1
 אשר סופקו ע"י החברה.

     
   

 כללי .8.1
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 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

 
בכפוף להרחבי  לשם המבוטח תתווסף כמבוטחת נוספת ענבל חברה  לביטוח בע"מ, .8.1.9

 השיפוי כמפורט לעיל.
 

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף  .8.1.2
 יום לפחות במכתב רשום לענבל.  11אלא אם  ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

 
המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי  ענבל ועובדיה,  .8.1.1

 יתור לא יחול לטובת  אדם שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון.ובלבד שהו
 

החברה  תהיה אחראית בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל  .8.1.1
 הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 
 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על החברה. .8.1.1

 
סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח,  כל .8.1.4

ביטוח אחר לא יופעל כלפי ענבל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני  כאשר קיים
 המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

 
העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו כמפורט בנספח  .8.1.0

שור קיום ביטוחים, יומצאו על ידי החברה לענבל  עד למועד חתימת אי –הביטוח 
 ההסכם.    

     
החברה מתחייבת  בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל להחזיק בתוקף את  .8.1.8

מתחייבת לחדש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת  פוליסות הביטוח. החברה
די המבטח או אישור ההסכם ולהמציא את העתקי פוליסות הביטוח מאושרות על י

בחתימתו על חידושן ענבל, לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופות הביטוח 
 הקיימות.                                                                            

   
אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את החברה מכל חובה החלה עליה על פי  .8.1.1

י  החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של ענבל על כל סעד או זכות כל דין ועל פ
 המוקנים להם על פי הדין ועל פי  חוזה זה.

 
 

 ספקאיסור העברת ו/או הסבת החוזה על ידי ה .1

 

או כל חלק ממנו ו0או כל זכות ו0או התחייבות ו0רשאי להעביר או להסב חוזה זה  ספקאין ה .1.9

המפורשת של ענבל  ההסכמתל אך ורק בכפוףאלא  ,ממנוהכלולים בחוזה זה ו0או הנובעים 

  בכתב ומראש.

 

אחראי כלפי ענבל לביצועו של חוזה  ספקשאר הימענבל הסכמה כאמור, י ספקהיה ויקבל ה .1.2

 זה עד לסיומו.

 

 התמורה ./9

 

כלפי  ספקותמורת ביצוע כל יתר התחייבויותיו של ההשירותים המבוקשים תמורת ביצוע  .9./9

 .להזמנה להציע הצעותת המחיר המצורפת בהצעתמורה כמפורט  ספקענבל תשלם ענבל ל



 - 92 - נוסח מעודכן -הסכם

 ל.וף מקוריים ו/או תחליפיים לכלי הרכב המכוסים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה עבור ענבמתן שירותי אספקה של חלקי חילחוזה ל
 03-9778794, פקס: 9700*, 70-8008080, טל. 07177נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

התשלום יבוצע לאחר קבלת חשבונית בצירוף דו"ח, אשר תאושר ע"י איש הקשר ביחידה  .2./9

                (./4וע"י ענבל, שישים ימים מסוף החודש בו הגשה החשבונית )שוטף + 

זה, ופרט  חוזהלפי  ספקיו של הופית למילוי כל התחייבויותסהתמורה הנ"ל מהווה תמורה  .1./9

 .זכאי לכל תמורה נוספת ספקלכך לא יהיה ה

 
אין בהתחייבות המזמינה לתשלום התמורה משום גריעה מזכותה של  סייגים לתמורה: .1./9

המזמינה לכל קיזוז ו0או עיכוב תשלום בגין קנסות ו0או כל עניין אחר העומד לה מכח 

 הסכם זה על נספחיו ומכח כל דין.

 

 וסיום ההתקשרות ההתקשרותתקופת  .99

  

 ההתקשרות תקופת .99.9

 תקופת"): להלןומיום חתימת החוזה  חודשים( שנים עשר) 92 בת לתקופה הינו החוזה

 (."ההתקשרות

 ההתקשרות תקופת להארכת אופציה .99.2

 92, חודשים נוספים 21לתקופה של עד  ההתקשרותלהאריך את , אך לא חייבת, ענבל רשאית        

מתן צרכיה וזאת ע"י להבלעדי ו דעתה לשיקול בכפוף, מלא או חלקי באופן, חודשים בכל פעם

 חוזהימים לפני תום תקופת ה 91על רצונה להאריך את ההתקשרות, בכתב  ספקהודעה ל

המוארכת יחולו על  ההתקשרות"(. בתקופת תקופת ההתקשרות המוארכתכאמור )להלן: "

 ם. זה, בשינויים המחויבי חוזההצדדים כל הוראות 

 חוזהה את להביא רשאית תהא ענבל כי בזה מוסכם, להלן 99.2-ו 99.9 בסעיף האמור על אף  .99.1

 .ומראש בכתב ימים /9 של מוקדמת בהודעה, שהיא סיבה מכל, סיום לידי

 

 אחריות ופטור מאחריות .92

 

 ספקאין ולא יהיו כלפי ענבל כל טענה ו0או דרישה ו0או עילה ו0או תביעה וה ספקמוסכם בזה כי ל

במפורש בגין כל פעולה ו0או מעשה ו0או מחדל של ענבל ו0או הנהלתו ו0או עובדיו בזאת מוותר 

 בביצוע התפקידים המוטלים עליהם, ובלבד שפעלו בתום לב ובמסגרת תפקידם.

 

 ניכוי במקור .91

 

ימציא לענבל, עם חתימת חוזה זה, אישור כדין על גובה המס שהוא חייב בו בגין הניכוי  ספקה

"( ויחדשו ו0או ימציא אישורי מס הכנסה אישור מס הכנסהאו פטור הימנו )להלן: "במקור 

תקפים מעת לעת עד לתום תקופת החוזה. בהעדר אישור מס הכנסה תקף בתקופת החוזה תהא 

ענבל רשאית לנכות ולשלם לרשויות מס הכנסה את המגיע להם כחוק מהתמורה ו0או מכל סכום 

 .קספכסף שהיא חייבת בתשלומם ל
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 ביטול או סיום החוזה, הפסקה .91

 

, וזאת ספקענבל בלבד תהא רשאית לבטל ו0או להפסיק ו0או לסיים את החוזה עם ה .91.9

הכל על פי שיקול דעתה ובכל עת שתמצא ענבל לנכון מכל סיבה שתראה בעיניה 

 הבלעדי.

 

 ספקביטול החוזה ו0או הפסקתו ו0או סיומו על ידי ענבל יעשו על ידי מתן הודעה ל .91.2

  יום לאחר מתן ההודעה. /9ויכנסו לתוקף ראש ובכתב מ

 

פלילי ו0או לא אתי  -לעיל, כל חשד לכוונה ו0או מעשה 91.2למרות האמור בסעיף  .91.1

ו0או מי  ספקו0או שיש בו לגרום לנזק לענבל, הקשור במישרין ו0או בעקיפין ל

 .ענבל יו ו0או מי מטעמו, יביא לסיום החוזה במועד בו תקבעוחמעובדיו ו0או של

 

זכות לבטל את החוזה כל זמן  לא תהיה כל ספקבמפורש, כי ל אתמובהר בז .91.1

 והכל לפי קביעת ענבל ואישורה על כך בכתב.הושלמו ,טרם  שהשירותים המבוקשים

 

ידו למתן -מתחייב לספק את שירותי הייעוץ באמצעות היועצים אשר הוצעו על ספקה .91.1

  השירותים המבוקשים.

 

בוטל או הופסק החוזה כאמור לעיל, לפי ענבל עפ"י חוזה זה, בכפוף לחובות הספק כ .91.4

שבוצעו על  משירותי הייעוץ לשירותים המבוקשיםבעד אותו חלק  ספקתשלם ענבל ל

לסילוק סופי, גמור ומוחלט של כל  זה יחשבוידו עד לביטול ו0או הפסקת החוזה 

 על פי חוזה זה ו0או בקשר אליו. ספקהתמורה הכספית המגיעה ל

 

תמשה ענבל בסמכות או בזכות כלשהי מאלו שהוקנו לה בחוזה זה וסיימה או הש .91.0

ביטלה את החוזה )כולו או מקצתו( או הפסיקה את ביצועו )כולו או מקצתו(, לא 

לא יהיה זכאי לתבוע ו0או לקבל  ספקעילת תביעה כלשהי נגד ענבל, וה ספקתהיה ל

או הפסד העלולים להיגרם לו  פיצוי או תשלום כלשהו בעד כל נזק, פגיעה במוניטין

שבוצעו על ידו עד למועד סיום ו0או  מהשירותיםמכך, פרט לתמורה בעד אותו חלק 

 ביטול ו0או הפסקת החוזה, הכל לפי המקרה.

 

מבלי לגרוע מזכויותיה של ענבל לפי חוזה זה תהיה ענבל רשאית וזכאית בכל אחד  .91.8

השירותים ביצוע  מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, למסור את המשך

ובמסמכים השונים שנעשו על ידי  תוכניותבלאחר ולהשתמש ללא הגבלה המבוקשים 

 . ספקה

 

זה לעיל כדי לגרוע ו0או לפגוע בזכויותיה של  91למען הסר ספק אין באמור בסעיף  .91.1

על  והתחייבויותיאת  ספקזה ו0או על פי כל דין בכל מקרה בו יפר ה חוזהענבל על פי 
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ו0או כל חלק מהן. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר זה  חוזהפי 

על  חוזה, לא יחולו במקרה של הפרת החוזה זהעל פי  ספקבזה כי הזכויות המוקנות ל

 .ספקידי ה

 

ענבל תהיה זכאית להעביר ו0או להסב ו0או להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי  ./91.9

 . ספקהחוזה זה בכל עת  וללא הסכמת 

 

מידע, מסמך, נייר, הליך, פרוצדורה ו0או כל עניין אחר הקשור במישרין ו0או  כל .91.99

לענבל ולה בעקיפין לשירותים המבוקשים נשוא חוזה זה, יהיו שייכים במלואם 

מתחייב להעביר כל מידע לענבל, ככל שתבקש, בכל מסגרת  ספקבלבד. במסגרת זו ה

 זמן. 

 שונות .91

פי  לעאו במקרים מסוימים, בזכויותיה  במקרה מסוים, תשתמשבמקרה שענבל לא  .91.9

חוזה זה לא יחשב הדבר כויתור ענבל על זכויות אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא 

 לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן.

 

זה ו0או על פי כל דין, רשאית ענבל  לקזז כנגד  חוזהמבלי לגרוע מזכויות ענבל ו על פי  .91.2

זה ו0או על פי כל דין, כל  חוזה0או על פי חייב ו0או יהיה חייב לה ו ספקכל סכום שה

 זה ו0או על פי כל דין. חוזהסכום אשר יגיע ללווה מענבל על פי 

 הפרה יסודית .94

 

 הינם תנאים יסודיים. 91-ו  92, /9, 1, 8, 4, 1, 1, 1, 2בסעיפים התנאים הקבועים 

 

 משלוח הודעות .90

זה לעיל תחשב  חוזהל מבואן בכל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוי

שעות מעת שנמסרה למשלוח  02כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת, או בתום 

 בדואר רשום בבית הדואר, המוקדם מבין השניים.

 סמכות שיפוט .98

 המוסמכים באזור המשפט בבתי ורק אך הינה זה חוזהל הקשור והנוגע בכל המקומית הסמכות

 .בלבד יפו-אביב-תל ו0או המרכז

 

 ה י ו ע ץ  ע  נ  ב  ל
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 אישור קיום ביטוחים -  נספח ב'

 

  לכבוד,

 ענבל חברה לביטוח בע"מ 

 

 א.ג.נ.,

 .אישור קיום ביטוחיםהנדון:                                               

 

"( , "החברהפקסהננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ____________________________)להלן "ה

שירותי אספקה לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________בקשר למתן  

של חלקי חילוף מקוריים ו0או תחליפיים לכלי הרכב המכוסים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה עבור 

 את הביטוחים המפורטים להלן:  ,לענב

 
  

 ביטוח חבות המעבידים .4
 

כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת  ישראל  של הספק אחריותו החוקית .9.9
 והשטחים המוחזקים;

 
, דולר ארה"ב ///,///,1 -דולר ארה"ב  לעובד, ו ///,//9,1גבולות  האחריות לא יפחתו מסך  .9.2

 למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(;
 

חלת מקצוע כלשהי  כי הביטוח יורחב לשפות את ענבל היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה0מ .9.1
 היא נושאת בחבות מעביד  כלשהם כלפי מי מעובדי החברה.

 
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
 

החברה תבטח את אחריותה החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .2.9
 גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

 
 דולר ארה"ב; ///,/21 –ת למקרה ולתקופה לא יפחת מ גבול האחריו .2.2

                                                      
 ;Cross  Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .2.1

 
הביטוח יורחב לשפות את ענבל  ככל שתחשב אחראית למעשי ו0או מחדלי החברה וכל הפועלים  .2.1

 מטעמה. 
 
 

                                                                           -   2    - 
 

 ביטוח חבות המוצר  ..
 

 החברה תציג ביטוח חבות המוצר בגין החלפים המסופק על ידה לענבל. .1.9
 

 דולר ארה"ב. ///,/21גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ  .1.2
 

 .CROSS  LIABILITY -סעיף אחריות צולבת  כלולבפוליסה  .1.1
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הביטוח מורחב לשפות את ענבל  ככל שתחשב אחראית  בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו  .1.1

 ע"י החברה.
     
   

 כללי .1
 

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:
 

לשם המבוטח תתווסף כמבוטחת נוספת ענבל חברה  לביטוח בע"מ, בכפוף להרחבי השיפוי  .1.9
 כמפורט לעיל.

 
בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם   .1.2

 יום לפחות במכתב רשום לענבל.  11ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 
 

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי  ענבל ועובדיה, ובלבד  .1.1
 מתוך כוונת זדון.שהויתור לא יחול לטובת  אדם שגרם  לנזק 

 
החברה  תהיה אחראית בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  .1.1

 כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על החברה. .1.1
 

צם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמ .1.4
ביטוח אחר לא יופעל כלפי ענבל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא  קיים

 הזכויות על פי הביטוח.
 

 –העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו כמפורט בנספח הביטוח  .1.0
 רה לענבל  עד למועד חתימת ההסכם.    אישור קיום ביטוחים, יומצאו על ידי החב

   
החברה מתחייבת  בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל להחזיק בתוקף את פוליסות  .1.8

מתחייבת לחדש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא את  הביטוח. החברה
נבל, לכל העתקי פוליסות הביטוח מאושרות על ידי המבטח או אישור בחתימתו על חידושן ע

 המאוחר שבועיים לפני תום תקופות הביטוח הקיימות.                                                                            
 

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את החברה מכל חובה החלה עליה על פי כל דין ועל  .1.1
ענבל על כל סעד או זכות המוקנים להם על פי פי  החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של 

 הדין ועל פי  חוזה זה.
 בכבוד רב,

                                                    

 

 

                                                                    ___________________________ 

 חתימת מורשי החברה  וחותמת החברה          תאריך______________              
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 החוזה )ערבות ביצוע(ערבות בנקאית לביצוע  -' לחוזה גנספח 
 ימי עבודה לאחר קבלת הודעת הזכייה( 41 –לא יאוחר מ  הספק)יוגש לענבל על ידי 

 תאריך________________
 לכבוד

 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 רח' ערבה 

  282ת.ד. 
 01411דה התעופה, קריית ש

 הנדון: ערבות מס. _____________

(, אשר נבחרו "ים/המבקש"לבקשת ה"ה ________________________________________________ )להלן:  .9
 אספקה של חלקי חילוף מקוריים ו/או תחליפיים לכלי שירותי מתןלשם להיות הספקים0נותני השירות של חברתכם 

 מ"בע לביטוח חברה ענבל עבור : "השירותים"()ולהלן לביטוחי הממשלה ימיתהפנ בקרן המכוסים הרכב
מאתיים אלפי שקלים )במילים:   ₪ ///,//2 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  )ולהלן:"ענבל"(, 

, למדד ( בתוספת הפרשי הצמדה, הנובעים מהצמדת סכום הקרן הנ"ל"ל"הנ הקרן סכום"(, )להלן: חדשים בלבד
בכל המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש בקשר  ,"(למדד הצמדה הפרשי" המחירים לצרכן כמפורט להלן )להלן:

 ענבל. עבור השירותיםלהתקשרותכם עמו במסגרת 

 ".הערבות סכוםהקרן הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה למדד יקראו להלן: " .2

 לצורכי חישוב הפרשי ההצמדה עפ"י ערבות זו: .1

 משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. - המחירים לצרכן" "מדד א.

 מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל עפ"י ערבות זו. - "המדד החדש" ב.

 .המכרז פרסום ביום המפורסם לצרכן המחירים מדד - "היסודי המדד" ג.

 

המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, סכום השווה להכפלת ההפרש בין המדד אם יתברר כי  
החדש למדד היסודי בסכום הקרן הנדרש )עד לסכום הקרן הנ"ל( ומחולק במדד היסודי. אם יתברר כי המדד החדש שווה 

 למדד היסודי או נמוך הימנו, יועמד סכום הערבות על סכום הקרן הנ"ל.

לאחר קבלת  )במילים: שבעה ימים(ימים  0תוך  את סכום הערבות, לפי החישוב דלעיל םתחייבים לשלם לכאנו מ .1
דרישתכם הראשונה בכתב, שתימסר לנו בכתובתנו: רחוב _________, בעיר ______, מיקוד_____, טלפון ושם איש 

סכום הערבות, בלי שיהיה עליכם לבסס קשר _______, )יש להכניס את כתובת הבנק(, כל סכום שצוין בדרישתכם עד ל
את דרישתכם או לדרוש תחילה את הסכום האמור מאת המבקש, ובלבד שדרישתכם נמסרה לנו לפני יום פקיעת הערבות. 
לשם הסרת ספק, דרישתכם לתשלום סכום הערבות יכול שתיעשה לשיעורים, ובלבד שסך התשלומים לא יעלה על סכום 

 הערבות.

 מוחלטת, אוטונומית ובלתי מותנית.ערבותנו זו הינה  .1

כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ) חודשים מתאריך הוצאת מסמך זה 91לתום ערבות זו תישאר בתוקף עד  .4
 ומבוטלת. הדרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו0או להסבה. .0

 רב,בכבוד  

 בנק _____________________שם ה 

 ________________________סניף  

 מספר סניף ___________________ 

  תאריך:_____________

 חתימה של מורשיי החתימה וחותמת הבנק:____________________


