263421

חוזה קבלני
מכרז מס' " - 18.6/2018סדרנות לאירועי ספורט"  -מועצה אזורית עמק הירדן
חוזה אשר נערך ונחתם ביום _________ בעמק הירדן

בין:

מועצה אזורית עמק הירדן

ובין:

________________
________________

הואיל

והמועצה הינה רשות מקומית שהוקמה כחוק;

והואיל

והמועצה מעוניינת בקבלת שירותי סדרנות לאירועי ספורט לאירועי צליחת הכנרת
וסובב כנרת באופניים (להלן "השירותים"" ,שירותי הסדרנות"|);

והואיל

ולצורך קבלת השירות פרסמה המועצה מכרז מס' ( 18.6/2018להלן" :המכרז");

והואיל

והקבלן השתתף במכרז והצעתו זכתה במכרז לאספקת השירותים ,הכל בהתאם
למסמכי המכרז;

והואיל

וברצון הצדדים להעלות על הכתב את התחייבויות הצדדים על פי הסכם זה;

להלן " -המזמין" או "המועצה"
אחד
מצד

להלן " -הקבלן"
שני
מצד

לפיכך מוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

.2

א.

המבוא לחוזה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

ב.

כותרות הסעיפים נועדו למען נוחות בלבד והן לא תשמשנה לפרשנותו של הסכם
זה.

ג.

מסמכי המכרז לרבות תנאי המכרז ,המפרט ,וטופס ההצעה ,מהווים חלק בלתי
נפרד מחוזה זה.

בכל המסמכים המהווים חלק מחוזה זה יהיה פירוש המונחים הבאים כדלקמן:
"הקבלן" – לרבות עובדיו ,מועסקיו ,מנהליו ,קבלני משנה שיועסקו על ידי הקבלן ,וכל הבא
מטעמו או בשמו.
"נציג המועצה" – מי שמונה על ידי המועצה להיות נציגה לענין ההתקשרות בין הצדדים.
"אירוע צליחת הכנרת" -אירוע ספורט עממי שיתקיים ביום  15.9.18בין השעות 04:00-
 17:00בו המשתתפים יחצו את הכנרת בשני מקצי שחיה עד לנקודת הסיום בחוף צמח.
בסיום הצליחה יתקיימו חגיגה וטקס סיום בחוף צמח.
"אירוע סובב כנרת באופניים"  -אירוע ספורט עממי שיתקיים ביום  3.11.18בין השעות
 04:00-17:00הכולל מספר נקודות זינוק למגוון מסלולי רכיבה בכביש סובב כנרת,
המסתיימים בבית בנדל .בסיום המסלולים יתקיימו חגיגה וטקס סיום בבית בנדל.
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"סדרנים מוסמכים"  -סדרנים לאירועי ספורט ,כהגדרתם בחוק איסור אלימות בספורט
תשס"ח – ( 2008להלן – "החוק") ואשר הוסמכו כנדרש בחוק.
.3

שירותי הסדרנות
א.

לאירוע צליחת הכנרת יספק המציע הזוכה למועצה כ 80-סדרנים מוסמכים,
בהיקף מוערך של  8שעות סדרנות.

ב.

לאירוע סובב כנרת באופניים יספק המציע הזוכה למועצה כ 250-סדרנים
מוסמכים בהיקף מוערך של כ 8 -שעות סדרנות.

ג.

ידוע לקבלן כי הכמות הסופית של המאבטחים והסדרנים תיקבע על ידי משטרת
ישראל ,והיא עשויה להשתנות בהתאם למספר המשתתפים ,וכי האמור בס"ק
(א)(-ב) לעיל הינו בבחינת הערכה בלבד .הקבלן מוותר בזאת ,מראש ,על כל טענה
ו/או תביעה ו/או דרישה אחרת כנגד המועצה במקרה של הגדלת ו/או הקטנת
היקף השירות.

ד.

הודעה סופית בדבר כמות הסדרנים והמאבטחים ומיקום הצבתו של כל אחד מהם
תימסר לקבלן עד  24שעות לפני מועד כל אירוע.

ה.

שירותי הסדרנות יכללו פיקוח ,הכוונת התנועה ,שמירה ואבטחה ,סיוע בחניות,
סגירת דרכים ,מתן סיוע למשטרה וכל הוראה אחרת אשר תתקבל מנציג המועצה
ו/או המשטרה במהלך אירועי הספורט ואשר נמצאת בגדר סמכותם של הסדרנים
המוסמכים על פי כל דין.

ו.

שירותי הסדרנות כוללים הכנת פקודת מבצע (פק"מ) ,ביחס לכל אירוע ,אשר תוצג
בפני נציג המועצה ותאושר על ידו ועל ידי המשטרה.

א.

הקבלן מתחייב לספק את שירותי הסדרנות בהתאם להנחיות המשטרה ו/או נציג
המועצה ולשביעות רצונם.

ב.

הקבלן מתחייב כי בכל אירוע ימונה על ידו ,נוסף על הסדרנים ,מנהל ביטחון
(מנב"ט) אשר יהיה אישר הקשר עם נציג המועצה או מי מטעמו.

ג.

הקבלן מצהיר כי הוא כשיר על-פי דין לספק את השירות נשוא המכרז ,וכי הינו
בעל הניסיון ,הידע ,הכישורים והמקצועיות לספק את השירות ,הכל כנדרש בתנאי
המכרז.

ד.

הקבלן מצהיר כי כל הסדרנים המוסמכים המועסקים על ידו ואשר יספקו למועצה
את שירותי הסדרנות ,הוסמכו כסדרנים לאירועי ספורט בהתאם לתנאים
המפורטים בחוק ועומדים בדרישות המפורטות בחוק.

ה.

הקבלן מצהיר כי הדרישות המפורטות בהסכם ,במפרט ובכל מסמכי המכרז,
לרבות היקף ביצוע השירות והאפשרות בדבר הקטנתו או הגדלתו ,זמינותו של
הקבלן ,יכולתו המקצועית לספק את השירות גם אם יוגדל והסמכת הסדרנים
המוסמכים המועסקים על ידו ,הינם תנאים יסודיים לחוזה ואי עמידה בהם
תהווה הפרה יסודית של החוזה.

.4

.5

מובהר בזה כי כל האמצעים הנדרשים לאספקת השירות יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

.6

תקופת ההתקשרות
א.

תקופת ההתקשרות תחל במועד חתימת ההסכם ועד לחלוף  60ימים מיום התקיים
אירועי הספורט בפועל.
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.7

ב.

ההתקשרות תתייחס לאירועי הספורט המיועדים להתקיים במועדים המפורטים
בסעיף  2לעיל ,או במועד נדחה אחר במהלך שנת  ,2018כאשר למועצה זכות לקבוע,
על פי שיקול דעתה הבלעדי ,כי ההתקשרות על פי הסכם זה תחול גם ביחס לאירוע
צליחת הכנרת ולאירוע סובב כנרת באופניים שייערכו בשנת .2019

ג.

בכל מקרה של סיום התקשרות על פי הסכם זה ,ישיב הקבלן למועצה כל כתב
הסמכה ו/או מינוי ו/או כל מסמך אחר שנתנה המועצה לקבלן.

ד.

השבת כתב ההסכמה ו/או מינוי ו/או מסמך אחר שנתנה המועצה לקבלן כאמור
הינו תנאי לזכותו של הקבלן לכל תשלום שהוא מהמועצה אשר טרם שולם לו עד
מועד סיום ההתקשרות.

התמורה
א.

בתמורה לאספקת שירותי הסדרנות על-פי המפרט ובהתאם לחוזה זה ,תשלם
המועצה לקבלן סך של __________ ש"ח (כולל מע"מ) עבור שעת סדרן מוסמך.

ב.

התשלום עבור אירוע צליחת הכנרת יבוצע כנגד חשבונית אשר תועבר למועצה עד
ליום _________.

ג.

התשלום עבור אירוע סובב כנרת באופניים יבוצע כנגד חשבונית אשר תועבר
למועצה עד ליום _________.

ד.

המועצה תשלם לקבלן בתנאי שוטף  30 +יום מקבלת החשבונית ולאחר שהתשלום
יאושר על ידי נציג המועצה אשר ימונה ויפעל כמפורט להלן.

.8

.9

א.

מוסכם כי התמורה מבוססת על הצעת הקבלן ,ומתייחסת לסך כל העלויות
שבאספקת כל השירות הנדרש ממנו על פי הסכם זה וכמפורט במפרט.

ב.

עוד מוסכם ,כי התמורה המלאה תחושב בהתאם למחיר הנקוב בהצעתו לשעת
סדרן מוסמך ובהתאם ועל-פי היקף השירותים שיוענקו בפועל.

ג.

הקבלן מצהיר כי התמורה כוללת את כל ההוצאות הכלליות ,לרבות מיסים,
היטלים ,והתייקרויות העלולות להידרש לאספקת השירותים בכל היקפם
ושלמותם וכי בשום מקרה המועצה לא תהיה חייבת לשלם לו יותר מהתמורה
כאמור.

ד.

המחיר לשעה הינו סופי ולא תחול כל תוספת בגין התייקרות ו/או העלאה במיסוי
וכיו"ב.

נציג המועצה
א.

המועצה ממנה בזאת את _______________________ לשמש כנציג המועצה
לעניין ההתקשרות בין הצדדים ,ולשם בדיקה ופיקוח על אספקת השירות על ידי
הקבלן ,כנדרש במסמכי המכרז ובחוזה (לעיל ולהלן " -נציג המועצה").

ב.

המועצה תהיה רשאית בכל עת ובלא צורך בקבלת הסכמתו של הקבלן להחליף
ו/או לשנות ו/או להוסיף נציג מועצה אחר ו/או נוסף מטעמה.

ג.

הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות נציג המועצה ,והינו מצהיר כי כל מחלוקת
ו/או אי הסכמה עם קביעת נציג המועצה לא תהווה עילה לאי המשך אספקת
השירות ו/או לאי ביצוע עבודה ו/או אספקת שירות נוספים כפי שהורה נציג
המועצה.
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.10
א.

הסכם זה הוא הסכם קבלני כמשמעו בחוק חוזה קבלנות תשל"ד .1974 -

ב.

מוסכם ומוצהר בזה ,כי הקבלן יספק את השירות לפי הסכם זה כקבלן עצמאי וכי
לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המועצה לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי
מטעמו.

א.

הקבלן מתחייב באחריות מלאה ובלעדית כי ישלם לעובדיו את שכרם בהתאם
למגיע להם על-פי החוק ובכלל זה את מלוא התנאים הסוציאליים ו/או כל הטבה
המגיעה להם על-פי דין.

ב.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שמחיר החוזה ,כולל בחובו את כל הסכומים המגיעים
או העשויים להגיע לקבלן ,לרבות כל תגמול שהוא בגין זכויות סוציאליות,
הפרשות ו/או הפרשים וכן פיצויי פיטורים אם יגיעו לו או למי מעובדיו אי פעם
בגין העסקתו על-פי הסכם זה ,בניגוד לאמור בו וזאת מכל סיבה שהיא.

ג.

אם על אף האמור לעיל תידרש או תיתבע המועצה על ידי מי מעובדי הקבלן או על
ידי אדם או גורם כלשהו ,לשלם סכום כלשהו שעילתו יחסי עובד ומעביד  -ישפה
הקבלן את המועצה וישלם לה סכום זה לרבות הוצאות משפט אם יהיו כאלה עם
דרישתה הראשונה של המועצה ,להבטחת תשלום זה תהיה רשאית המועצה לעכב
תחת ידה כל תשלום אשר יגיע ממנה לקבלן.

.11

.12

הקבלן ידאג להדרכת כל עובד המועסק על ידו בעניין הוראות הבטיחות הנדרשות על פי כל
דין ויבטיח את קיומן על ידי עובדיו.

.13

הקבלן מתחייב לא להעסיק קבלני משנה באספקת השירות ו/או חלק ממנו אלא בהסכמה
בכתב ומראש של המועצה.

.14

הקבלן לא יהיה רשאי להעביר את זכויותיו וחובותיו לפי הסכם זה לאחר ,אלא אם קיבל
לכך את אישור המועצה מראש ,ובכתב.

.15

אחריות

.16

א.

הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף בין לנזק רכוש ,ולכל נזק אחר
שייגרם למועצה או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד ,כתוצאה ממעשה או מחדל מצד
הקבלן ,הנובע ,בין במישרין ובין עקיפין ,מאספקת השירות או בקשר אליו ,בין
במהלך אספקת השירות ובין לאחר מכן ,בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי
עובדיו /ו/או שילוחיו ו/או כל הבא מטעמו.

ב.

הקבלן מתחייב בזה לשפות את המועצה בגין כל נזק או כל חיוב כספי או כל
תשלום או כל הוצאה שיחולו על המועצה או שהמועצה תהיה חייבת לשאת בהם
אף שטרם נשאה בהם בפועל ,מחמת כל מעשה או מחדל הקשורים בקבלן או
עובדיו או בשולחיו או באופן ביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה בין שבוצעו
כהלכתו ובין שבוצעו ברשלנות.

ביטוחים
א.

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי ההסכם או על פי כל דין ,מתחייב הקבלן לערוך
ולקיים ,על חשבונו המלא והבלעדי ,את הביטוחים המפורטים בטופס אישור
עריכת ביטוח (להלן" :אישור עריכת הביטוח") המצורף כנספח א' להסכם,
לטובתו ולטובת המזמין ו/או לטובת כל הפועלים בשמם או מטעמם ,אצל חברת
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ביטוח מורשית כדין ,ולהמציא למועצה תוך  7ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה
במכרז אישור עריכת ביטוח חתום בידי מבטחיו.
ב.

בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:
()1

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י הקבלן ו/או המבטח ,לא
יהיה לצמצום ו/או ביטול כאמור כל תוקף ,אלא אם ניתנה על כך הודעה
מוקדמת של  30יום לפחות במכתב רשום למזמין.

()2

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף ,תביעה ,חזרה או השתתפות
כלפי המזמין ,עובדיהם וכל הפועלים מטעמם ,ובלבד שהוויתור לא יחול
לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

()3

הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל
הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי
הפוליסות.

()4

ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית
על הקבלן.

()5

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את
אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי המזמין,
והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי
הביטוח.

()6

בכל אחת מהפוליסות ייכלל תנאי מפורש ,לפיו מעשה או מחדל של יחיד
מיחידי המבוטח או מי מטעמו ,העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה,
לא יגרע מזכויות המזמין.

ג.

הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והקבלן רשאי לבצע
ביטוחים נוספים כראות עיניו ,על מנת לכסות את אחריותו ,כנזכר בסעיפים לעיל.

ד.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על
פי כל דין ואין לפרש את האמור כוויתור של המזמין על כל סעד או זכות המוקנים
לו על פי הדין ועל פי הסכם זה.

ה.

הקבלן מתחייב לעמוד ולקיים את כל דרישות המבטחים המותנות בפוליסות
הביטוח או בכל דרך אחרת לרבות דרישות לעניין אמצעי בטיחות ומיגון ולרבות
תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות במועדן.

ו.

הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המזמין בכל מקרה של נזק ,בהפעלת ומיצוי כל
הזכויות על פי הביטוחים שנערכו על ידו.

ז.

תביעות ותגמולי ביטוח ישולמו אך ורק לפי הוראות בכתב של המזמין ולפקודתו
בלבד.

ח.

בכל מקרה של אירוע בו תאלץ המועצה לשלם את דמי ההשתתפות העצמית
שבפוליסת הביטוח ו/או כל תשלום אחר אשר הקבלן חייב לשאת בו ,הקבלן
מתחייב להחזיר מיידית למועצה את הסכום שיידרש על ידה .המועצה רשאית
לקזז מהקבלן סכומים כנ"ל ,מכל סכום המגיע לקבלן.

ט.

הקבלן אחראי לכך שכל כלי הרכב המשמשים אותו בביצוע העבודות הן אלה
שבבעלותו והן אלה המובאים לאתר או לסביבתו על ידי קבלני המשנה ,יהיו
מבוטחים בביטוח חובה כנדרש בחוק.
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המועצה רשאית לקזז מכל סכום או תמורה שהמועצה תהיה חייבת לקבלן על-פי חוזה זה,
כל סכום אשר הקבלן יהיה חייב למועצה אם בגין חוזה זה ואם מכל סיבה אחרת וזאת
מבלי להזדקק לתביעה משפטית או לפסק דין נגד הקבלן או למו"מ משפטי כלשהו.

.18

.19

א.

המועצה תהיה רשאית לבטל את ההסכם מיידית בהודעה שתימסר לקבלן ,אם
וכאשר יפר הקבלן אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי הסכם זה .ניתנה הודעת
ביטול כאמור יבוא החוזה לידי סיומו תוך  48שעות משעת מתן הודעת הביטול.

ב.

מובהר בזאת כי בכל מקרה של הפרת החוזה על ידי הקבלן תהיה למועצה הזכות
לבחור בין ביטול החוזה כמפורט בס"ק א' ,לבין המשך קיום החוזה כשהקבלן
חייב לשלם למועצה פיצויים על הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו למועצה כתוצאה
מההפרה האמורה.

ג.

מובהר בזאת כי אין באמור בס"ק א' ו  -ב' כדי לגרוע מזכותה של המועצה לקבל
כנגד הקבלן כל סעד משפטי שהיא זכאית לו על-פי כל דין.

מבלי לפגוע באמור לעיל ,הרי שבכל אחד מהמקרים המפורטים להלן יבוא החוזה לידי
סיומו ו/או יפקע תוקפו של החוזה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לפיצויים כלשהם בגין
סיומו ו/או פקיעתו של החוזה:
א.

הקבלן נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או הוכרז כמוגבל באמצעים ו/או כשניתן נגדו
צו כינוס נכסים ,ו/או צו הקפאת הליכים ,ו/או צו פירוק או בהליכים שלקראת
הפרוק.

ב.

הוכח להנחת דעתו של נציג המועצה כי הקבלן או אדם אחר בשמו או מטעמו מציע
לאדם כלשהו שוחד ,שלמונים ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי כדי להשפיע
במישרין או בעקיפין על זכויות הקבלן ו/או התחייבויותיו על-פי חוזה זה.

.20

הקבלן מצהיר בזה ,כי עם סיום תקופת החוזה או סיומו המוקדם או ביטולו על-פי הוראות
החוזה ,לא תהיינה לקבלן שום תביעות ו/או טענות כלפי המועצה בקשר לכל הוצאה ו/או
השקעה שהיו לו לצורך ביצוע התחייבויותיו על-פי החוזה ו/או בקשר עם כל נזקים ו/או
הוצאות שנגרמו לו ,מכל מין וסוג שהוא ,בקשר עם סיום החוזה ו/או ביטולו.

.21

כל שינוי בתנאי החוזה ו/או ויתור על זכות מזכויותיה של המועצה לפיו יעשו אך ורק בכתב
בחתימת שני הצדדים.

.22

כל תביעה בקשר להסכם זה תובא להכרעת בתי המשפט במחוז הצפון של מדינת ישראל
לפי סמכותה העניינית .הצדדים מסכימים לסמכות השיפוט של בתי משפט אלו ובוחרים
לדון בהם בכל ענין כאמור.

.23

כל הודעה שתישלח לאחד הצדדים ,בחוזה במכתב רשום לפי הכתובות הרשומות בכותרת
ההסכם תיחשב בהודעה שנתקבלה על ידו בתום  48שעות לאחר מסירת המכתב הרשום
למשלוח בדואר ישראל.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____________________
מועצה אזורית עמק הירדן
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אישור עריכת ביטוחים

נספח א

לכבוד
המועצה האזורית עמק הירדן (להלן המזמין)

אישור עריכת ביטוח
הננו מאשרים בזאת ,כי החל מיום ________ ועד יום_________ ערכנו את הביטוחים
המפורטים להלן על שם מבוטחנו ____________________(להלן "הקבלן'") בהתאם להסכם
בגין אספקת שירותי סדרנות לאירועי ספורט לאירוע צליחת הכנרת ולאירוע סובב כנרת באופניים
בינו לבין המועצה האזורית עמק הירדן (להלן "המזמין'").
 .1ביטוח צד שלישי בגבולות אחריות שלא פוחתים מסך  ₪ 20,000,000בגין אירוע אחד ובסה"כ
במשך תקופת ביטוח שנתית המכסה פגיעה ,אבדן ו/או נזק הנגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם
וגוף כלשהו בקשר לפעילות המבוטח.
הביטוח כאמור לא כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה,
פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,קבלנים ,קבלני משנה ,כלי נשק ,הרעלה ,כל דבר מזיק
במאכל או משקה ,שביתה והשבתה חבות בגין וכלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,בעלי חיים
וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי .מובהר בזאת במפורש כי החריג בדבר אחריות
גוף
נזקי
לעניין
יחול
לא
מקצועית
הביטוח יורחב לשפות את המועצה האזורית עמק הירדן ו/או הבאים מטעמו על חבותה החוקית
עקב מעשה או מחדל של הקבלן וזאת בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח
כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
שם המבוטח בפוליסה יהיה :המבוטח ו/או המזמין.
פוליסה מס' ____________________________.
 .2ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות המבוטח כלפי כל עובדיו ו/או המועסקים מטעמו ,למען הסר
ספק מוצהר ומוסכם בזה כי לא תחול על פוליסה זו כל מגבלה ו/או הגבלה בכל הנוגע לעבודות
בגובה ו/או בעומק ,פיתיונות ו/או רעלים ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם וכן העסקת נוער.
הקבלן ימשיך ויערוך הביטוחים כל עוד קיימת אחריותו על פי חוזה זה או על פי דין.
הביטוח כאמור מורחב לשפות את המזמין היה ויחשב כמעבידם של עובדי המבוטח.
גבול האחריות של  ₪ 20,000,000לתובע ולסה"כ במשך תקופת הביטוח השנתית.
פוליסה מס'___________________________.
כללי:
 הננו מאשרים בזאת כי כל הביטוחים הנ"ל הינם קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י המזמין וכי אנו
מוותרים על כל טענה או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
 מובהר כי הביטוחים דלעיל לא כוללים הגבלה בגין אגם ו/או מקור מים אחר.
 תנאי הפוליסה לא יפחתו מהתנאים הידועים כביט .2013
 הפוליסות יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין או ומי מטעמם.
 כ"כ אנו מאשרים כי כל הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו ,לא יבוטלו ולא ייפוגו ,אלא אם תימסר
לכם הודעה על כך בדואר רשום לפחות  30יום מראש.
בכבוד רב,
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_______________
חותמת המבטח
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תאריך

_________________
שם החותם

