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נספח ב'

הסכם
שנערך ונחתם בתל אביב ביום ..........................
בין

סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות
דרך נמיר  ,149ת"א ע"ר 9-003885-58
[להלן 'המכללה' או 'המזמין']

לבין

.....................................
.....................................
ע"י המוסמכים לחתום בשמה
 .............................ו..........................
[להלן 'הספק']

מצד אחד,

מצד שני,
הואיל

והמזמין הינה מכללה אקדמית לחינוך ,המחזיקה ובעלת הזכויות ,בין היתר בקמפוס
הראשי של המכללה בדרך נמיר  149ברמת אביב ,ובקמפוס צפון הממוקם ברחוב
שושנה פרסיץ  ,3תל אביב [להלן ' הקמפוסים' ];

והואיל

והספק מצהיר ,כי הינו משווק מורשה של חברת מיקרוסופט [להלן 'מיקרוסופט'] ,וכי
הינו מחזיק כדין במלוא הזכויות למתן ו/או לחידוש הרשאות שימוש במוצרי התוכנה
של מיקרוסופט ,כמפורט בנספח ג' להסכם זה [להלן 'המוצרים'];

והואיל

והספק מצהיר כי הוא זכאי להתקשר בהסכם זה ,וכי אין בהתקשרותו בהסכם זה עם
המכללה משום הפרה של חובה חוקית או של חובה אחרת כלשהי המוטלת עליו כלפי
צד שלישי;

והואיל

והספק זכה בהליך בחירה שהתקיים ,ונבחר לספק למזמין הרשאות שנתיות לשימוש
במוצרים [להלן 'הרישיונות'] בקמפוסים של המכללה בתקופת תוקפו של הסכם זה;

והואיל

ועל בסיס הצהרות הספק והתחייבויותיו בהסכם זה ונספחיו ,הסכים המזמין להתקשר
עם הספק בהסכם זה ,וזאת בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה ונספחיו;

והואיל

וברצון הצדדים להסדיר ביניהם את זכויותיהם וחובותיהם האחד כלפי משנהו ,הכול
כמפורט בהסכם זה על נספחיו וע"פ תנאיו;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם ,בין הצדדים כדלקמן:

 .1המבוא להסכם זה ,ההצהרות הכלולות בו והנספחים להסכם זה ,מהווים חלק בלתי נפרד
מההסכם ומחייבים את הצדדים באותה מידה.
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 .2בהסכם זה
''המוצרים'  -מוצרי התוכנה של מיקרוסופט וכל שיפור או שדרוג למוצרים אלו ,כמפורט בהסכם
זה ובנספח המוצרים [נספח ג'] המצורף לו והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
'הרישיונות'  -הרשאות שימוש שנתיות במוצרים נספח ג'.
בכל מקרה של סתירה בין ההסכם לבין נספח המוצרים יגברו הוראות הנספח.
 .3תקופת ההסכם וביטולו
 3.1תוקפו של הסכם זה הינו לתקופה של שנה מיום  1.1.2012ועד ליום 31.12.2012
[להלן 'תקופת ההסכם'].
 3.2על אף האמור בס"ק  3.1ו 3.3-יהיה המזמין רשאי לבטל הסכם זה בכל מועד
במהלך תקופת ההסכם ומכל סיבה שהיא ,וזאת בהודעה מוקדמת שתימסר לספק
בכתב  30יום קודם מועד כניסת הביטול לתוקף ,והספק מוותר בזאת ויתור מלא
ומוחלט על כל דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בעניין זה ,למעט תשלום עבור
הרישיונות שנתן למזמין עד למועד הביטול.
 3.3המזמין רשאי על פי שיקול דעתו ,להאריך הסכם זה לעוד שתי תקופות של שנה כל
אחת ,באותם תנאים .הארכת ההסכם תיעשה באופן אוטומטי ,אלא אם ניתנה
הודעה מראש לספק ,בחודש שלפני תום ההסכם ,על סיום ההסכם.
 3.4בתקופת ההסכם יספק הספק למזמין את הרישיונות ,כספק עצמאי ,וזאת בהתאם
להוראות הסכם זה ונספחיו.
 .4הצהרות הספק
הספק מצהיר ומתחייב ,כדלקמן:
א .כי הינו משווק מורשה של מיקרוסופט ,וכי הינו מחזיק כדין במלוא הזכויות
למתן ו/או לחידוש רישיונות כאמור בהסכם זה.
ב .כי יש בידיו את הזכות המלאה להעניק למזמין את הרשיונות ,לרבות חידושם
ו/או עריכת השינויים הנדרשים בהם ,לפי דרישת המזמין.
ג .הספק ישא בתשלום כל קנס אשר יושת עליו ו/או מי מטעמו בגין הפרת איזה
מהתחייבויותיו עפ"י הוראות סעיף זה לעיל והנובע הימנו ,וישפה את המזמין
ומי מטעמו בגין כל קנס שיושת על המזמין ומי מטעמו בקשר להפרת הוראות
כל דין ו/או רשות מוסמכת ע"י הספק ו/או מי מטעמו.
ד .הספק מצהיר ,כי אין בהענקת הרשיונות משום הפרה של זכויות יוצרים ,סוד
מסחרי או פטנט בהקשר למוצרים .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,בכל מקרה
של נזק או הוצאה שייגרמו למזמין עקב תביעה בנוגע להפרת זכות של קניין
רוחני במוצרים ,ישפה הספק את המזמין ,ובלבד שהמזמין הודיע לספק במועד
על כל טענה ,דרישה או תביעה בנדון.
סעיף  4דלעיל ייחשב כסעיף עיקרי שהפרתו ,כולו או חלקו ,ע"י הספק תהווה הפרה
יסודית של הסכם זה.
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 .5יחסי מזמין-ספק
מוצהר ומוסכם מפורשות כי בכל הנוגע להסכם זה והנובע הימנו אין ולא יהיו כל יחסי עובד-
מעביד בין המזמין לספק ו/או בין המזמין ובין מי מעובדי הספק ו/או מנהליו ו/או נציגו ו/או
שלוחיו ו/או מי מטעמו ,וכי הספק הינו ספק עצמאי לכל דבר וענין.
 .6ההתקשרות
הספק יעניק למזמין רישיונות שנתיים תקפים החל מיום  1.1.2012ועד לתום תקופת ההסכם,
בכמות ובהיקף כמפורט בנספח ג' להסכם זה ,וזאת לשימושו של המזמין ו/או מי מטעמו .בנוסף,
הספק יבצע את השינויים הנדרשים ברישיונות ,לפי דרישות המזמין מעת לעת .למען הסר ספק,
המזמין יהיה זכאי לכל שיפור ו/או שדרוג של המוצרים ,ללא תמורה נוספת.
 .7התמורה
 7.1בתמורה לקיום מלוא התחייבויותיו של הספק כאמור בהסכם זה ,ישלם המזמין לספק
את הסכומים כמפורט בנספח ג' להסכם זה ,בתוספת מע"מ ,כנגד חשבונית מס כדין.
(להלן" :התמורה").
 7.2התשלום יתבצע בתנאי תשלום של 'שוטף  '90 +ממועד קבלת אישור בכתב אודות
הענקת הרישיונות ו/או ממועד קבלת החשבונית ,לפי המאוחר מביניהם.
 7.3התמורה תוצמד לשער הדולר היציג של ארה"ב ,כפי שהוא מתפרסם על ידי בנק
ישראל .שער הבסיס יעמוד על  .₪ 3.8 = $1השער הקובע לתשלום יהיה השער
הידוע ביום הוצאת החשבונית.
 .8אחריות הספק
 8.1הספק יהיה אחראי ,אחריות ישירה ,מלאה ובלעדית ,לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד
ו/או אובדן ,לגוף ו/או לרכוש ,שיגרמו בכל מועד שהוא ,במישרין ו/או בעקיפין ,לכל
גורם שהוא לרבות למזמין ו/או למי מעובדיו ו/או מנהליו ו/או תלמידיו ו/או שלוחיו
ו/או הספקים שלו ו/או מוזמניו ,ו/או לכל צד ג' אחר שהוא-אשר אירעו בקשר ו/או
כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו ,בכל הקשור לביצועו של
הסכם זה והנובע הימנו.
 .9מועדי אספקה
 9.1הספק מתחייב לשלוח למזמין חוזה לחתימה בתוך ( 3שלושה) ימי עסקים מיום
ההזמנה .הספק מתחייב לעדכן את הרישום במיקרוסופט ,וכן לוודא על אחריותו כי
אתר הרישיונות הרשמי של מיקרוסופט (להלן":האתר") יתעדכן בפרטי הרישיון
החדש ו/או השינויים הנדרשים ברישיון ,וזאת בתוך ולא יאוחר מ( 7 -שבעה) ימי
עסקים מיום החזרת המסמכים חתומים על ידי המזמין לספק (או למיקרוסופט במקרה
של חתימה דיגיטלית).
בנוגע לאספקת ציוד מדיה פיזית (כגון דיסקים וכד') ,ככל שיידרש – הספק מתחייב
לספק את הציוד בתוך  45יום קלנדריים ממועד ההזמנה.
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 9.2בכל מקרה של איחור במועדי האספקה ו/או מתן השירות הקבועים בס"ק  9.1לעיל,
מתחייב הספק לשלם למזמין פיצוי קבוע ,מוסכם ומוערך מראש בגובה של $100
בתוספת מע"מ ,בגין כל יום של איחור החל מן היום הראשון לאיחור ,וזאת בנוסף
לכל סעד שיעמוד למזמין כלפי הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין .למען הסר
ספק ,סך כל הפיצוי המוסכם לא יעלה על  20%מהיקף התמורה.
 .10ביטוחים
 10.1מבלי לגרוע מאחריות הספק עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין מתחייב הספק
לערוך ולהחזיק בתוקף למשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה את כל הביטוחים
המפורטים בנספח ד' להסכם זה בחברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין
בישראל.
 10.2לעניין ביטוחי חבות מוצר ואחריות מקצועית ,יחזיק הספק ביטוחים אלו כל תקופת
אחריותו על פי דין או  7שנים ,המאוחר מביניהם.
 10.3הספק מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח כסדרן ולקיים את תנאי כל הביטוחים
הנערכים על-פי הסכם זה ,וכן מתחייב הספק לשתף פעולה עם המזמין לשם
שמירה ומימוש של זכויות המזמין על-פיהם.
 10.4בכל מקרה של אי-התאמה בין האמור באישור הביטוח לבין האמור בהסכם זה,
לדרישת המזמין ,מתחייב הספק לגרום לשינוי הביטוחים האמורים באופן מידי ולא
יאוחר מ 7 -ימים מדרישת המזמין ,על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
 10.5מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים ,בהמצאתם ו/או בשינויים
כדי להוות אישור בדבר התאמתם ולא תטיל אחריות כלשהי על המזמין ולא
תצמצם את אחריותו של הספק על-פי הסכם זה או על-פי כל דין.
 10.6כמו כן מוסכם כי אי-המצאת אישורי עריכת הביטוח במועדים כאמור לעיל ,אינה
פוטרת את הספק מהתחייבות כלשהי על-פי הסכם זה.
 10.7הספק מתחייב להציג את האישור הנ"ל באופן זה מידי שנה בכל תקופת תוקפו של
ההסכם ,אולם לא יאוחר מ 14 -יום לפני מועד תום תקופת הביטוח כמצוין על גבי
כל אישור.
 10.8לא התקשר הספק בכל חוזי הביטוח ,אשר עליו להתקשר בהם על-פי הוראות
ההסכם ,או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח ,יחולו
ההוראות הבאות:
 10.8.1המזמין רשאי ,לאחר שניתנה לזוכה התראה של ( 7שבעה) ימים,
להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם דמי ביטוח ,לרבות דמים,
ריבית והפרשי הצמדה ,לפי חוזי הביטוח.
 1....2עשה המזמין כאמור בפסקה זו יחולו כל הוצאותיו על הספק .המזמין
רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לנכות כל סכום ששילם מכל סכום
שיגיע ממנו לספק בכל זמן שהוא ,לפי ההסכם או לפי הסכם אחר או
לפי דין ,ורשאי הוא לגבות סכום זה מהספק בכל דרך אחרת.
 10.8.3אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות הספק המפורטות
בסעיף זה ,או כדי להטיל על המזמין חבות כלשהי.
סעיפים  10.1עד  10.8דלעיל ייחשבו כסעיפים עיקריים שהפרתם ,כולם או חלקם ,ע"י
הספק תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
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 .11הפרת ההסכם
 11.1מבלי לגרוע מהוראות סע'  3.2לעיל מוסכם בזה כי במקרה והספק יפר איזו
מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה ולא יתקן את ההפרה בתוך  7ימים ממועד ההפרה,
יהיה המזמין רשאי לבטל הסכם זה לאלתר ,וזאת בנוסף לכל סעד שיעמוד למזמין
כלפי הספק עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.
 11.2כמו כן מוסכם כי בכל מקרה בו יפר הספק התחייבותו למתן הרישיונות עפ"י הסכם
זה ,לכל פרק זמן שהוא ,יהיה המזמין רשאי להתקשר עם כל גורם אחר שהוא,
וזאת על חשבון הספק.
 11.3למען הסר ספק מוסכם מפורשות כי הספק לא יהיה זכאי לקבלת כל תמורה שהיא
בגין כל תקופת הפרה כאמור ,ובנוסף לכל ישיב למזמין ,לאלתר ,כל סכום בו נשא
לצורך קבלת הרשיונות מכל גורם שהוא בתקופת ההפרה ,וזאת בנוסף לכל סעד
שיעמוד למזמין כלפי הספק עפ"י הסכם זה ו/או כל דין.
 .12כללי
 .13חשבונות המזמין כרשום בספרי הנה"ח שלו וכל המסמכים הקשורים בהם בכל הנוגע להוראות
הסכם זה יהוו ראיה סופית ,בלעדית ומכרעת ,לנכונותם ,ודינו של כל סכום המגיע למזמין
מהספק כדין חוב קצוב.
 .14נציגי הצדדים לצורך ביצוע הסכם זה הם:
נציג המזמין:
נציג הספק.......................................... :
ולראיה באנו על החתום:
..............................
הספק

.................................
המזמין
אישור

אני הח"מ ...........................עו"ד מאשר בזה כי ההסכם נחתם על ידי מורשי החתימה של הספק ,כי
נתקבלו אצל הספק כל ההחלטות הדרושות לצורך ההתקשרות ,וכי ההסכם מחייב את הספק.
 ,.............................עו"ד
מ"ר ..................................
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נספח ה'

התחייבות לשמירת סודיות
ידוע ל[.......................................להלן 'הספק'] כי במהלך תקופת ההסכם ו/או ההתקשרות בין
המכללה [להלן 'המזמין] ו/או התקופה בה יבצע הספק את השירות ו/או יספק מוצרים כלשהם למזמין
[להלן 'התקופה'] ,הגיע או עתיד להגיע לידי הספק או להיחשף בפני הספק מידע סודי של המזמין ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,כן ידוע לספק כי מידע סודי זה חיוני לפעילותו של המזמין ובפיתוחו ובהשגתו
הושקעו על ידו משאבים רבים .על רקע דברים אלה ,הספק מסכים ומתחייב בזאת כדלקמן:
.1

שמירת סודיות

א .בתקופה ובכל עת אחריה , ,הספק ישמור בסודיות ובנאמנות כל מידע סודי כהגדרתו בסעיף  2להלן,
ולא יגלהו לכל אדם  /או גוף מחוץ למזמין ו/או לעובדים של החברה ו/או של המזמין שהמידע אינו
נחוץ לצורך מילוי תפקידם ,ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של המזמין.
ב .כל מידע סודי הנו ויהיה רכושו וקניינו הבלעדי והמלא של המזמין ו/או של מי שהוא יורה ותהיה לו
בעלות בלעדית בכל הזכויות המהווים חלק מהמידע הסודי ללא כל תמורה לספק ו/או לי מטעמו ו/או
לעובדיו.
ג .במקרה של סיום ההתקשרות ו/או ההסכם בין הצדדים מכל סיבה שהיא ,הספק ימסור מיד למזמין
ללא צורך בקבלת דרישה לכך ,את כל המידע הסודי המצוי בידו ו/או בידי עובדיו ו/או בידי מי
מטעמו ו/או בשליטתו באותה העת ולא ייקח עמו כל עותק ,תעתיק או שחזור ממנו וכן ימסור למזמין
כל מידע וכל סיוע אחר שיידרש בקשר עם כל הנושאים הנזכרים בסעיף זה על סעיפיו הקטנים.
ד.

לנהוג כמתחייב מחוק הגנת הפרטיות התשמ"א ( )1981והתקנות שהותקנו על פיו.

ה .לא לפרסם בכל דרך שהיא הסכם זה ו/או דבר קיומו ו/או את העובדה שקיימת התקשרות כלשהיא
בין המזמין לבין הספק ו/או שהספק מספק מוצרים למזמין אלא לצרכי הסכם זה ,וכן הספק לא יעשה
כל שימוש בשם המזמין בכל דרך נוספת או אחרת ולא ייצג את המזמין או יתחייב בשמו לכל דבר
ועניין.
.2

מידע סודי -הגדרתו ותיאורו

'מידע סודי' או 'המידע הסודי' לצורך הסכם זה ו/או ההתקשרות בין הצדדים משמעו:
א .ידע הנוגע לתחומי פעילויות המזמין בהם הוא עוסק כיום או עשוי לעסוק בעתיד ,והוא יכלול ,בין
השאר ,מידע בגין ו/או בקשר לשירות ,מידע על עסקיו ,ארגונו ,משאביו ,כוח-האדם שברשותו,
נהליו ,מערכות המידע שלו ,תנאי השכר הנהוגים בו ,וכל המידע הנוגע לשיווק ,רשימת עובדים,
אורחים ,מועסקים ,ספקים ,סוכני הפצה ,תכנון ,פיתוח מוצר קיים ו/או עתידי ,נתונים מסחריים,
נתונים כספיים ,מידע על תהליכים שונים אחרים ,תוכניות שיווק אסטרטגיות ואחרות ,תחזיות,
רשימות של לקוחות ,שרטוטים ,תוכנות ,מפרטים ,מסמכים שברשות המזמין; ואולם כל מידע כאמור
שהפך לנחלת הכלל לא ייחשב עוד 'מידע סודי' [אלא אם הפך לנחלת הכלל כתוצאה מהפרת
התחייבות הספק או מי מטעמו לשמירת סודיות או כתוצאה מהפרת התחייבות לשמירת סודיות על ידי
מי מעובדי הספק כיום או על ידי עובדיו בעבר].
ב .הספק ו/או עובד יו ישמרו בסודיות ולא יעבירו מידע כלשהוא שהגיע אליהם בין בכתב ובין בעל-פה
ו/או בכל דרך אחרת  ,לרבות בדרך של מסמכים ,שרטוטים ,נוסחאות ,מפרטים משוואות ,תיקי
ייצור ,תיעוד תוכנה ,תוכנה ,חומרה ,סרטים מגנטיים דיסקטים ,דיסקים וכל דרך אחרת או אמצעי
אחר כלשהוא ,של העברת המידע.
7

סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות
מכרז פומבי 2011/
.3

שונות

א .כל התחייבויות הספק דלעיל תחולנה ,במידה שווה על עובדיו ,מי מטעמו ,שלוחיו וכל מי שבא
במקומו ו/או באישורו ו/או מטעמו ,ו/או בשליחותו .הספק ידאג להחתים את עובדיו ו/או מי מטעמו
על הצהרה דומה.
ב .כל התחייבויות הספק דלעיל תחולנה ,במידה שווה ביחס לכל הקמפוסים והסניפים של המזמין.
ג .הננו מצהירים כנציגים מורשים מטעם הספק ,כי קראנו בעיון כתב זה ,כי הבנו את תוכנו,
את התחייבותו של הספק על פי כתב זה ואת חשיבותו למזמין ,ואנו מקבלים על עצמנו בשם הספק את
ההתחייבויות המפורטות בו במלואן.
לראיה באנו על החתום:
...................................
הספק
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לכבוד:
סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות [להלן 'המכללה']
אישור על קיום ביטוחים – נספח ד' להסכם
(להלן  " ( :הספק " ) בגין
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של
הסכם רישוי מוצרי מיקרוסופט [להלן' :הציוד'] עבור המכללה (להלן" :השירותים").
השירותים המפורטים לעיל יכונו להלן" :השירותים" עבור המכללה בקשר עם ההסכם שבנדון.
חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:

אנו החתומים

אנו ערכנו עבור ___________ ("הספק") ביטוחים בקשר עם ביצוע השירותים להלן:
א .ביטוח חבות המוצר משולב בביטוח אחריות מקצועית לכיסוי אחריותו של הספק כיצרן
וספק הציוד ,על פי כל דין ,לרבות חוק האחריות למוצרים פגומים התש"מ ,1980 -
בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך:
אירוע

.₪ 4,...,...

-

.₪ 4,...,...

תקופה (כל  12חודשים)-

הביטוח יכסה מוצרים המיוצרים ו/או המסופקים על ידי הספק .הביטוח כולל תקופת גילוי
של  12חודשים לאחר תום תוקף הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הספק ביטוח חלופי
המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מהאמור בסעיף זה.
 .2כל הביטוחים יערכו לתקופה מתאריך

עד

(שני התאריכים נכללים)

ויחודשו כל תקופת ההסכם.
 .3למטרות הפוליסה הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה – הספק ו/או המכללה ,בקשר עם ביצוע ההסכם.
המכללה לעניין אישור זה -סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות.
 .4בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:
א .ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המכללה ועובדיו ,למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון.
ב .סעיף אחריות צולבת.
ג.

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הספק ו/או ביזמתנו ו/או לשנות תנאיו לרעה,
אלא לאחר שנמסור למבוטח ולמזמין הודעה בכתב ,במכתב רשום 60 ,יום לפחות
לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.
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 .5הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ולתשלום סכומי ההשתתפות העצמית במקרה נזק.
 .6כל סעיף (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים
ביטוח אחר לא יופעל כלפי המכללה וכלפי מבטחיה ,ולגבי המכללה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל
הוא "ביטוח ראשוני" המזכה את המכללה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ללא זכות השתתפות
בבטוחי המכללה ,מבלי שתהיה לנו זכות לדרוש ממבטחי המכללה לשאת בנטל החיוב לפי
סעיף  59לחוק הסכם הביטוח התשמ"א – .1981
למען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של כפל ביטוח כלפי המכללה וכלפי מבטחיו.
 .7הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה.
 .8ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב הספק בקשר עם ביצוע השירותים
ולפיכך לא יחולו בו או בפוליסות שינוי לרעה ,אלא לאחר מתן הודעה כאמור בסעיף (4ג) לעיל.
חתם/ת:
שם מלא

פקס

טלפון

כתובת
תאריך

חתימה וחותמת
סוכן הביטוח:
שם מלא

טלפון

פקס

כתובת
רשימת פוליסות ביטוח:
פוליסה לביטוח אחריות מקצועית משולבת מוצר מספר
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