הסכם הרשאה למרכז שירות
שנערך ונחתם בתל-אביב ביום _____ לחודש ____

בין:

מאיר אלקטריק יוטיליטיז ( )2015בע"מ ח"פ 51-535592-3
(להלן" :החברה")

מצד אחד;

לבין_____________________ :
(להלן" :מרכז השירות" או "המוסך")

הואיל

מצד שני;

והחברה הינה יבואן ומפיץ של כלי רכב ,חלקי חילוף אביזרים ומוצרים אחרים;

והואיל והחברה מעוניינת להתקשר עם מוסכים אשר יוסמכו על-ידי היצרנים כהגדרתם להלן ,משרד
התחבורה והחברה לשמש כמרכז שירות מורשה לטיפול בכלי רכב מתוצרת היצרנים (להלן" :כלי
הרכב") ,וזאת בכפוף לכך שאותם מרכזי שירות יעמדו בקריטריונים וימלאו אחר התנאים אותם
יקבעו משרד התחבורה ,היצרנים והחברה;
והואיל והמוסך פנה לחברה וביקש לשמש כמרכז שירות מורשה;
והואיל והחברה מוכנה להתקשר עם המוסך בהסכם זה בכפוף לתנאים ולתניות המפורטים להלן;

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

.2

כללי
1.1

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1.3

כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה ייעשה בכתב ובחתימת הצדדים בלבד.

הגדרות
2.1

בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפירוש הרשום בצידם:
"היצרנים" ,Niu International Co., Ltd. :וכל יצרן אחר עליו תודיע החברה למרכז השירות
בכתב.

"מוצר תעבורה"" :מוצר תעבורה" כהגדרתו בסע'  1לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור
מוצרי תעבורה והסחר בהם) ,התשמ"ג( 1983 -להלן" :צו הפיקוח") אשר יוצר ונסחר בהתאם
לחובת הרישוי הקבועה בצו האמור ,וכן כהגדרתו בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב,
התשע"ו( 2016-להלן" :חוק רישוי שירותים") וכן כל אביזר או מכלול המותקן ברכב ,ואביזרי מיגון
ושמע.
"מוצר תעבורה מקורי" :מוצר תעבורה המהווה מוצר תעבורה מקורי כהגדרתו בס'  1לצו
הפיקוח אשר יוצר ונסחר בהתאם לחובת הרישוי הקבועה בצו האמור וכן כהגדרתו בחוק רישוי
שירותים.
"מוצר תעבורה תואם את דרישות יצרן הרכב" :מוצר תעבורה שהתקיימו בו אחד או יותר
מאלה:
)1

הוא מוצר תעבורה מקורי.

)2

הוא מוצר תעבורה מסוג שמנים ,תוספים לרכב ונוזלים לרכב וחומרי סיכה התואמים
את הדרישות שקבע יצרן הרכב שעניינן תכונות מוצר כאמור מבחינה פיזיקלית וכימית.

)3

הוא מוצר תעבורה התואם את דרישות יצרן הרכב.

"עבודות במסגרת אחריות" :אחד או יותר מאלה:
)1

תיקונים בכלי רכב שהחברה נושאת בעלותם ,או לפחות  90%מעלותם ,במסגרת
אחריות שהחברה מעניקה לרוכש הרכב.

)2

תיקונים בכלי רכב שהחברה נושאת בעלותם במסגרת הזמנה שהזמינה החברה את
בעלי רכב מדגם שבו נתגלו פגמים למוסכי השירות שלה לשם תיקונים (".)"RECALL

)3

תיקון למוצר תעבורה שהחברה או מי מטעמה נושאת במלוא התשלום בגין שירות
כאמור במסגרת אחריות החברה לתקינות אותו מוצר.

הצו על-פי חוק ההגבלים – צו לפי סע' 50ב' לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח1988-
שבתוקף מיום .21.4.03
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2.2

למונחים המפורטים בהסכם זה תהיה הפרשנות וההגדרה הנתונים להם בפרק א' לצו על-פי
חוק ההגבלים וכן על-פי חוק רישוי שירותים ועל-פי צו הפיקוח ,אם לא ניתנה להם פרשנות
אחרת ,במפורש ,בהסכם זה.

2.3

כותרות הפרקים הינן לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפירוש תנאי ההסכם.

הצהרות מרכז השירות

בלא לפגוע בהצהרותיו ובהתחייבויותיו האחרות על-פי הסכם זה מצהיר מרכז השירות
ומתחייב כדלקמן:
3.1

כי הוא מוסמך ובעל היתר מאת משרד התחבורה ושאר הרשויות המוסמכות לניהול מוסך,
ולטיפול ומתן שירותים לכלי רכב.

.4
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3.2

כי המקרקעין עליהם מתנהל מרכז השירות הינם בבעלותו או חכורים על-ידיו או שכורים על-
ידיו לתקופה ארוכה וכי ישארו בחזקתו לכל תקופת ההסכם.

3.3

כי הוא בעל כל הרשיונות ,ההיתרים וכל המסמכים האחרים שחובה כי יהיו בידיו לצורך
הפעלת מרכז השירות ,והדרושים לקיום התחייבויותיו על-פי הסכם זה וכי הוא עומד בכל
דרישות כל דין ותקן החלים על מוסכים ויעמוד בהן כל עוד יהיה הסכם זה בתוקף.

3.4

כי הוא בעל הציוד ,הידע ,ההכשרה המקצועית ,הניסיון והיכולת לנהל מרכז שירות ברמה
מקצועית גבוהה עפ"י דרישות הסכם זה ,ובכלל זה כי לרשותו עומדים ויעמדו כל עוד הסכם
זה יהא בתוקף ,עובדים מוסמכים מקצועיים ומיומנים ,בעלי הכשרה וכישורים מעולים,
המתאימים ,מסוגלים ויכולים לטפל בכלי רכב מתוצרת היצרנים ,ברמה מקצועית גבוהה.

3.5

כי בידיו האפשרות – מכל בחינה שהיא – לספק את כל השירותים שמקובל לתת במרכז
שירות ,ברמה נאותה ,לרבות שירותי בדיקה ,אבחון ,טיפול ,תיקון ,אחזקה ושיפוץ לרכב
מתוצרת היצרנים (להלן" :השירות").

ההרשאה
4.1

בכפוף לאמור בהסכם זה ועל סמך הצהרות מרכז השירות ,נותנת בזה החברה הרשאה
למרכז השירות לשמש כמרכז שירות מורשה לטיפול בכלי הרכב ,לתקופה ובתנאים כמפורט
בהסכם זה ,ובתנאי כי מרכז השירות יקיים את כל הוראות הסכם זה.

4.2

שום דבר מהאמור בהסכם זה – אין בו כדי להקנות למרכז השירות בלעדיות באיזור גיאוגרפי
כלשהו.

התחייבויות החברה
במשך כל תקופת ההרשאה מתחייבת החברה להעמיד לרשות מרכז השירות:
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5.1

מידע מקצועי וטכני זמין ועדכני בכל הקשור למתן השירות לכלי הרכב.

5.2

ספרות מקצועית כפי שיידרש לפי שיקול דעתה למתן השירות לכלי הרכב.

5.3

מוצרי תעבורה מקוריים במחירים ובתנאי תשלום שיקבעו על-ידי החברה מעת לעת כאמור
בהסכם זה להלן.

השירות
מרכז השירות מתחייב לעמוד במהלך תקופת ההסכם בדרישות החברה ובתקניה כמפורט להלן,
וכפי שיעודכנו ויובאו לידיעתו מעת לעת לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור:
6.1

מרכז השירות מתחייב לתת שירות ,תיקונים וטיפולים לכלי רכב מתוצרת היצרנים ,הן
במסגרת אחריות יצרן ,הן במסגרת תיקוני תקלות בטיחות סדרתיות ( )Recallוהן טיפולים
ותיקונים שוטפים .מרכז השירות מתחייב להעניק ללקוחות יחס טוב ואדיב ,שירות מהיר ומיומן
ולבצע תיקונים וטיפולים בכלי הרכב באופן מקצועי.

6.2

מרכז השירות מתחייב להציג שילוט בדבר עלות שעת עבודה ושעות הפתיחה והסגירה של
מרכז השירות.

6.3

מרכז השירות מתחייב לבצע עבודות שירות ,טיפול שוטף ,תיקון ואחזקה בכלי הרכב
במיומנות ,ובהתאם לספר הוראות האחזקה והתיקון של היצרנים ועל-פי הוראות ומידע
שיינתנו מידי פעם בפעם על-ידי היצרנים ו/או החברה.

6.4

מרכז השירות ינהל תיק רכב לכל לקוח וכרטיסי עבודה מסודרים בהתאם להוראות החברה
ולדרישות כל דין.

6.5

מרכז השירות יטפל בכלי הרכב בהתאם להוראות יצרני הרכב ובאמצעות כלים וציוד שנקבעו
לצורך הטיפול על-ידי היצרן .לצורך כך ,יחזיק מרכז השירות במהלך תקופת ההסכם ציוד
טכני ,דיאגנוסטי ,כלי עבודה וספרות והדרכה טכניים הנדרשים על-פי הוראות היצרנים
והחברה לשם טיפול בכלי הרכב.

6.6

בביצוע שירותיו ישתמש מרכז השירות במוצרי תעבורה התואמים את דרישות היצרנים.
בעבודות שיבצע מרכז השירות עבור החברה במסגרת אחריות ,ישתמש מרכז השירות במוצרי
תעבורה שסופקו לו על-ידי החברה ,ו/או על-פי הוראות החברה בלבד.

 .6.7מרכז השירות ימנע מכל מעשה או מחדל שיש בו משום הטעייה של בעל הרכב בנוגע לשרות
שמעניק מרכז השירות ולמוצרי התעבורה בהם השתמש מרכז השירות.
בכל מקרה בו יותקנו על-ידי מרכז השירות מוצרי תעבורה שלא סופקו על-ידי החברה
האחריות לתקינותם של מוצרי התעבורה ולנזקים כתוצאה מהתקנתם תחול על מרכז השירות
ו/או ספק החלפים בלבד ולא על החברה.
6.8

הזמנת מוצרי תעבורה על-ידי מרכז השירות תעשה על-פי נהלי החברה.

6.9

מרכז השירות יחזיק בכל עת מלאי מספיק של מוצרי תעבורה כנדרש למתן שירות מקצועי,
מהיר וברמה טובה כאמור בהסכם זה .מרכז השירות יקצה מחסן מיוחד לאחסנת מוצרי
התעבורה ,וידאג לתחזקם בכל עת ברמת אחזקה טובה ובסדר שיאפשר גישה נוחה אליהם.

 6.10מרכז השירות מתחייב להתקין שלט ו/או שלטים ,בהתאם להנחיות ואישור היצרנים ו/או
החברה.
 6.11מרכז השירות מתחייב לתת לחברה דיווחים תקופתיים על פעילות מרכז השירות במתן
השירות לכלי הרכב ,כפי שיידרש מעת לעת על-ידי החברה וכן מידע בנוגע לשירות שניתן
על-ידי מרכז השירות לרכב מסוים מתוצרת היצרנים ,למעט מידע שענינו מחיר השרות לרכב,
ובלבד שלא יהיה במידע פרטי הספקים מהם רכש מרכז השירות מוצרי תעבורה .החברה לא
תדרוש ממרכז השירות פרטים לגבי מוצרי תעבורה שלא נרכשו ממנה ,למעט כאשר המידע
נדרש לצורך בירור תביעות כנגד החברה בקשר לאחריות לרכב או למוצר התעבורה.
החברה תהא רשאית לדרוש ממרכז השירות ,ואם תעשה כן ימלא מרכז השירות את דרישתה,
מידע בדבר מוצרי תעבורה שרכש מרכז השירות מהחברה ,וכן כמות מלאי כולל של מוצרי
תעבורה המצויים בידיו ובלבד שלא יהיה במידע שנמסר כדי לזהות את הספקים מהם רכש
מרכז השירות את מוצרי התעבורה.
 6.12מרכז השירות מתחייב להימנע לחלוטין מכל הבעת דעה ו/או התחייבות לעניין האחריות,
תוקפה ,תחולתה או היקפה או כל עניין הקשור לנושא האחריות ,בין באופן מפורש ,במשתמע
או במרומז ,אלא לאחר קבלת אישורה של החברה ובמסגרת אותו אישור לגבי כל מקרה
ומקרה.
 6.13מרכז השירות מתחייב להתנהל בהתאם לדרישות כל דין החל על ניהול ועבודת מוסכים ,ותוך
שמירה על דיני הבטיחות והגהות בעבודה.
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עבודות במסגרת אחריות

7.1

מרכז השירות מתחייב לבצע עבודות במסגרת אחריות היצרן .עבודות במסגרת אחריות
תבוצענה על-פי נוהלי החברה והיצרנים.

7.2

התמורה שתשולם על-ידי החברה עבור עבודות במסגרת אחריות שיבצע עבורה מרכז
השירות ,תשולם על-פי תעריפי החברה לעבודות במסגרת אחריות.

7.3

מרכז השירות ידווח לחברה מעת לעת על עבודות במסגרת אחריות שבוצעו על-ידיו על-פי
נוהלי החברה.

7.4

מרכז השירות יפעל בכל הנוגע למסמכים ולדיווחים הקשורים עם עבודות במסגרת אחריות
ושמירתם של המסמכים והדיווחים ,על-פי הנדרש בנהלי החברה ובנהלי היצרן ,כפי שיתעדכנו
מעת לעת.
מרכז השירות ישמור את כל המסמכים הקשורים עם עבודות במסגרת אחריות (לרבות
כרטיסי תיקון ,חשבוניות חיוב ,חשבוניות קבלני חוץ ,פירוט דיווח שעות וכל מסמך אחר על-פי
הנדרש על-ידי היצרן .מרכז השירות ישמור את כל המסמכים הנ"ל לתקופה של שלוש שנים
לפחות מאישור התשלום ,ובאופן שיאפשר הצגה מיידית של המסמכים והאישורים לפי דרישה.

.8

7.5

מרכז השירות לא יהיה רשאי לחרוג מנוהלי עבודות במסגרת אחריות אלא אם קיבל לכך,
אישור מראש מאת החברה .מרכז השירות ישמור את אישור הגורם המוסמך לחריגה בציון
מפורש של החריגה שאושרה.

7.6

בכל מקרה בו היצרן לא יכיר באחריותו לעבודות במסגרת אחריות שבוצעו על-ידי מרכז
השירות ,בשל כך שלא הוצגו על-ידי מרכז השירות המסמכים והאישורים הדרושים כאמור
בס"ק  7.5 ,7.4לעיל ,ו/או בשל ליקויים או חסרים במסמכים ,יחויב מרכז השירות בכל
ההוצאות וההפסדים שיגרמו בשל כך לחברה ,ובעלות ביצוע העבודות שלא הוכרו.

7.7

החברה תהיה רשאית לבצע ביקורות מטעמה במרכז השירות לבדיקת עבודות במסגרת
אחריות שבוצעו על-ידי מרכז השירות והמסמכים והדיווחים הנוגעים להן ,ולחייב את מרכז
השירות בעלות ביצוע העבודות במקרה של חוסר או ליקוי במסמכים ובדיווחים ,או במקרה של
פעולה בניגוד לנהלים ולהנחיות הנוגעים לעבודות במסגרת אחריות.

תנאי תשלום
התשלום עבור מוצרי תעבורה שיסופקו למרכז השירות על-ידי החברה ייעשה במועד וכנגד אספקת
המוצרים למרכז השירות ,אלא אם הסכימו הצדדים אחרת מראש ובכתב.
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ביטוח ותביעות
9.1

מרכז השירות יבטח את עצמו באופן שוטף וקבוע בסכומים נאותים כנגד כל הסיכונים הצפויים
כתוצאה מאחזקת מרכז השירות והפעלתו ומתן שירות לכלי הרכב הן ללקוחות והן לאחרים,
הן באשר לנזקי גוף והן באשר לנזקי רכוש .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב מרכז
השירות לערוך את הביטוחים המפורטים בנספח א' ("אישור עריכת ביטוחי מרכז השירות")
המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ,בחברת ביטוח בעלת מוניטין בישראל
ובגבולות אחריות נאותים.

9.2

מרכז השירות ימציא לחברה את אישור עריכת ביטוחי מרכז השירות – נספח א' הנ"ל – תוך
 14יום ממועד חתימת הסכם זה כשהוא חתום על-ידי מבטחי מרכז השירות .מרכז השירות
יחזור וימציא לחברה את האישור החתום כאמור מידי שנה ,תוך  14יום ממועד חידוש ביטוחי
מרכז השירות .החברה רשאית לבדוק את אישורי הביטוח ומרכז השירות מתחייב לתקן את
אישורי הביטוח על-פי דרישת החברה לשם התאמתם לאמור בהסכם זה.

9.3

מרכז השירות ידווח לחברה על כל תלונה או הליך משפטי מכל סוג שהוא שיופנה כלפיו בגין
או עקב שירות לכלי הרכב מתוצרת היצרנים או כל עניין אחר אשר עלול להיות קשור או
להשפיע במישרין או בעקיפין על החברה ו/או על היצרנים ,ויעביר אליה מיד עם התקבלם
העתקים מכל מסמך שיתקבל ביחס לאמור לעיל.

9.4

מרכז השירות יהיה אחראי לכל נזק ולכל תביעה מכל סוג שהוא שתופנה כלפי החברה ו/או
היצרנים ו/או שיגרמו להם בגין כל מעשה או מחדל של מרכז השירות והוא מתחייב לפצות
ולשפות את החברה ו/או את היצרנים על כל נזק או הוצאה ,מכל סוג שהוא שייגרמו להם עקב
מעשה או מחדל כאמור ,מיד עם דרישתם.

9.5

מבלי לפגוע בכלליות האמור מתחייב מרכז השירות לשפות את החברה כנגד כל תביעה ו/או
נזק שיגרם לה כתוצאה מתביעה של לקוח בגין שירות לקוי ו/או פגום שניתן על-ידי מרכז
השירות ,ו/או בגין כל תקלה או אבדן שנגרמו על-ידיו ללקוח או לצד שלישי ,וכן בגין כל
ההוצאות וההפסדים שיגרמו לחברה עקב כך.

 .10סימני מסחר
 10.1למען הסר ספק מובהר כי היצרנים או מי מהם ו/או החברה ו/או כל גוף משפטי הקשור אליהם
בדרך כלשהי ,הינם הבעלים הבלעדי של סימני מסחר שונים ,סימני שירות ,שמות וצורות,
מילים ומוצרים אשר נעשה בהם שימוש בקשר לכלי הרכב ,למוצרי תעבורה ולשרות לכלי
הרכב (להלן" :סמלי היצרן והחברה").
מובהר כי סמלי היצרן והחברה הם גם סימני מסחר עבור טובין ושירותים השייכים ליצרנים
ו/או לחברה והמתייחסים גם לכלי רכב משומשים.
 10.2מרכז השירות לא יעשה שימוש כלשהו בסמלי היצרנים ,בשמותיהם או בסימני המסחר שלהם,
למוצרים שאינם מתוצרת היצרנים.
 10.3מרכז השירות מתחייב שלא לעשות כל מעשה או מחדל העלולים לפגוע במוניטין החברה ו/או
היצרנים ו/או בסמלי היצרן והחברה.
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העברת זכויות
11.1

מרכז השירות לא יעביר ימחה או יסב את זכויותיו לפי הסכם זה לאחר אלא אם ניתנה לכך
הסכמת החברה בכתב ומראש.

 11.2מוסכם כי במקרה שמרכז השירות הוא תאגיד גם העברה של  25%ויותר מזכויות ההצבעה
בתאגיד (בין בהעברה אחת ובין במספר העברות ,בין בדרך של העברת המניות ובין אם בדרך
של הקצאת מניות נוספות) או מהזכות לרווחיו תחשב העברה אסורה ,אלא אם התקבלה
הסכמת החברה בכתב ומראש להעברה.
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יחסי הצדדים
 12.1מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי בביצוע השירותים על-פי הסכם זה ,ולבקשת מרכז השירות
משמש מרכז השירות קבלן עצמאי וכי ההסכם אינו יוצר ולא יצור יחסי עובד מעביד ,יחסי
שליחות ,נציגות או סוכנות בין החברה לבין מרכז השירות ,או בין החברה לבין מי שמועסק על-
ידי מרכז השירות או הפועל מטעמו .אף אחד מהצדדים להסכם זה ,לא יקבל עליו ,יאשר או
יבצע כל התחייבות בשמו של הצד השני ו/או בעבורו ולא יצהיר כל הצהרה או יציג מצג
המרמז ,במפורש או במשתמע ,על קיום מערכת יחסים שונה מן המפורט בהסכם זה.

 12.2מוסכם ומודגש בזאת כי מרכז השירות אינו הופך מכוח הסכם זה ולא מכוח כל מעשה או
מחדל של הצדדים או אחד מהם ,לשלוחם ו/או סוכנם של החברה ו/או של היצרנים .שום דבר
מהאמור בהסכם זה לא יתפרש כמקנה למרכז השירות סמכות לפעול בשם החברה ו/או
היצרנים או לחייבם באופן כלשהו.
 12.3מרכז השירות לא יתחייב – בין במפורש ,בין מכללא ,בין באופן ישיר ובין באופן עקיף ,במעשה
ו/או מחדל ו/או מצג ו/או התחייבות כלשהי בשם החברה ו/או בשם היצרנים .מרכז השירות
יצהיר על מעמדו כמרכז שירות מורשה בלבד בצורה ברורה מפורשת.
 12.4להסרת ספק מוצהר ומובהר כי מתן השירותים ומילוי התחייבויות מרכז השירות עפ"י הסכם
זה יבוצעו על-ידיו כקבלן עצמאי ,הפועל על סיכונו ואחריותו הוא ,וכי אין בהוראות ההסכם כדי
להטיל על החברה אחריות ו/או חבות כלשהי בגין מעשיו ו/או מחדליו של מרכז השירות כלפי
אדם ו/או גורם כלשהו.
 12.5מרכז השירות לבדו יהא אחראי לתשלום שכר עובדיו וכל התשלומים האחרים שיגיעו לעובדיו
ולרשויות בשל העסקתם.
 12.6מוסכם בין הצדדים כי אם בית משפט או גורם מוסמך יחליט למרות כוונת הצדדים המפורשת,
כי קיימים יחסי עובד-מעביד בין החברה לבין מרכז השירות או בין החברה למי מעובדיו של
מרכז השירות ,ישפה מרכז השירות את החברה על כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב כך,
לרבות חובות מעביד ו/או תשלום בגין תאונת עבודה למרכז השירות ו/או למי מעובדיו ו/או
למי מטעמו ,וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של החברה בכל סכום שיהא על החברה לשלם
עקב כל חיוב שיוטל עליה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,ושיסודו נעוץ בקביעה כי המצב
העובדתי ו/או המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף  12זה.
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סיום ההרשאה
 13.1תקופת ההרשאה תחל עם החתימה על הסכם זה ותמשך עד לביטולו על-ידי אחד הצדדים.
 13.2כל אחד מהצדדים יהא רשאי להביא הסכם זה לידי סיום ולבטלו בהודעה בכתב בדואר רשום
לצד האחר ,בת  3חודשים מראש ,מבלי צורך לנמק את הביטול.
 13.3הסכם זה יבוא לסיומו באופן אוטומטי ומיידי אם החברה תחדל מלשמש כמפיץ של היצרנים או
מי מהם.
 13.4מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק  13.2לעיל החברה רשאית להביא הסכם זה לידי סיום
מיד ,בהודעה בכתב למרכז השירות ,בקרות אחד ו/או יותר מהמקרים כדלקמן:
)1

במקרה של הפרה יסודית של מרכז השירות של הוראה מהוראות הסכם זה.

)2

במקרה של הפרה תנייה שאינה יסודית של הסכם זה ,למרות התראה בדבר ההפרה
האמורה בת  21יום ,כשבמהלך תקופת ההתראה לא תוקנה ההפרה.

)3

במקרה שכנגד מרכז השירות ו/או מי מבעלי מניותיו ניתן צו כינוס נכסים ו/או התבקש
להכריז עליו כפושט רגל ו/או התבקש צו לפירוקו ו/או התבקש צו להסדר נושים ו/או
הקפאת הליכים בינו לבין נושיו ו/או הוטל עליו נכסי עיקול והבקשה או הצו לא בוטלו או
נדחו תוך  30יום.

)4

אם ביצע מרכז השירות או מנהל ,פקיד ,בעל מניות ,שותף או מנהל שלו ,מעשה או
מחדל אשר לדעת החברה ולפי שיקול דעתה עלול להשפיע לרעה על המוניטין או

האינטרסים של מרכז השירות ו/או של החברה ו/או של היצרנים לאחר מתן התראה
בת  20יום בכתב שבמהלכה לא תוקן המעשה או המחדל האמור.
)5

הגשת דוחות מטעים ו/או כוזבים על-ידי מרכז השירות לחברה ,בקשר עם פעילות
מרכז השירות עפ"י דרישות החברה כמפורט לעיל בהסכם זה.

)6

מעשה או מחדל רשלניים של מרכז השירות בביצוע שירות לכלי רכב מתוצרת היצרנים.

 13.5הודיעה החברה למרכז השירות על ביטולו של הסכם זה או שההסכם נסתיים מכל סיבה
שהיא אזי מתחייב מרכז השירות כדלקמן:
)1

לחדול ולהמנע ממתן שירות המכוסה על-ידי החברה במסגרת האחריות לכלי הרכב.

)2

לחדול מלציין בכל דרך שהיא ובכל מסמך שהוא כי הוא משמש כמרכז שירות מורשה
מטעם החברה ו/או מטעם היצרנים ו/או להתיימר להציג עצמו כמרכז שירות מורשה.

)3

לחדול מלהשתמש בסמלי היצרנים ו/או החברה ,בין בניירת ,בין בשילוט ובפרסום ובין
בכל דרך אחרת .ולא להשתמש בכל שלט ו/או סימן הדומים לסמלי היצרנים ו/או
החברה עד כדי הטעיית הציבור.

)4

להשיב לחברה את החותמות המצויות בידיו והמתייחסות לעובדת היותו מרכז שירות
מורשה מטעם החברה.

)5

להשיב לחברה את כל הספרות המקצועית שהושאלה למרכז השירות על-ידי החברה.

)6

לתלות במרכז השירות שלט במקום בולט המודיע לחוג הלקוחות כי מרכז השירות חדל
לשמש כמרכז שירות מורשה מטעם החברה ו/או מטעם היצרנים.

 13.6מובהר בזאת כי מרכז השירות יהיה אחראי עבור עבודות שבוצעו עד מועד סיום ההרשאה,
וזאת עד לסיום תקופת האחריות שהתחייב בה כלפי הלקוח.
 13.7מוסכם כי לאחר משלוח ההודעה על סיום תקופת ההרשאה ,תהא החברה זכאית לפרסם
בכל דרך שתמצא לנכון את עובדת סיום תקופת ההרשאה – ובלבד שהדבר יעשה ככל הניתן
באופן אשר אין בו כדי לפגוע במרכז השירות מעבר למתחייב.
פרסום עובדתי נכון של מניעי החברה להפסקת ההרשאה – ככל שהדבר יידרש עפ"י שיקולה
של החברה לשמירת המוניטין ו/או שמה הטוב ו/או האינטרסים של החברה ו/או היצרנים –
לא ייחשב כפגיעה עתידית או אחרת במרכז השירות.
 13.8מרכז השירות מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה ,טענה או דרישה ,מכל סוג שהוא נגד
החברה בגין הפסקת הרשאה מכל סיבה שהיא ,או בקשר אליה.
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בטחונות
להבטחת מילוי כל חיובי מרכז השירות עפ"י הקבוע בהסכם זה ,ימסור מרכז השירות לידי החברה
בטחונות לשביעות רצונה של החברה (להלן" :הבטחונות") .החברה תהיה רשאית לממש את
הבטחונות ,כולן או חלקן ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל מקרה של הפרת התחייבות כלשהי של
מרכז השירות כלפיה .בכל מקרה שבו תעשה החברה שימוש בבטוחה כלשהי ,ימסור מרכז השירות
לחברה באופן מיידי בטוחה זהה חלופית .החברה תהיה רשאית לדרוש מעת לעת ממרכז השירות
בטוחות נוספות או חלופיות ,מסוגים שונים ובסכומים לפי שיקול דעתה .מרכז השירות יספק את
הבטחונות שיידרשו בתוך  14יום ממועד משלוח דרישה בכתב.
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שונות

 15.1מוסכם בין הצדדים כי החברה ,היצרנים ו/או מי מטעמם רשאים לשלוח נציגים לביקור
במרכז השירות  ,בשעות העבודה המקובלות ,הן לצורך בדיקת קיומם של תנאי הסכם
זה על-ידי מרכז השירות ,וכן לצורך סיוע ,הכוונה והדרכת צוות עובדי מרכז השירות.
 15.2שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו עפ"י הסכם זה
או עפ"י כל דין ,או כויתור או כהסכמה מצידו לאיזו הפרה או אי קיום של תנאי כלשהו,
אלא אם הויתור ,ההסכמה ,הדחייה ,השינוי ,הביטול או התוספת נעשו במפורש
ובכתב.
 15.3הסכם זה ,מכיל ,מגלם ,ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים שעניינם הסכם
הרשאה זה .שום הבטחות ,ערובות ,הסכמים בכתב או בע"פ ,התחייבויות או מצגים בדבר
נשוא הסכם זה שניתנו או נעשו על-ידי הצדדים לפני כריתת ההסכם ואשר לא בא לידי ביטוי
מפורש בו ,אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בהסכם זה או הנובעים ממנו,
לגרוע מהם או לשנותם ,והחברה לא תהא קשורה בהם החל מתאריך הסכם זה.

 15.4סעיפים  12 ,11 ,10.2 ,9 ,8 ,7.1 ,6.1-6.13 ,3.3ו 14 -הינם תנאים יסודיים להסכם,
שהפרתם ו/או הפרת אחד מסעיפי המשנה שלהם מהווה הפרה יסודית של ההסכם
אשר מקנה לחברה את הזכות לבטלו מיידית.
 15.5הוראות הסכם זה יפורשו בהתאמה ועל-פי האמור בחוק רישוי שירותים וצו הפיקוח.
בכל מקרה בו תתגלה סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות הסכם זה לבין
הוראות חוק רי שוי שירותים או צו הפיקוח ,יגברו הוראות החוק והצו ,ויראו אותן כחלק
בלתי נפרד מהסכם זה.
בכל מקרה בו ייקבע כי הוראה מהוראות הסכם זה היא בלתי חוקית ו/או מנוגדת לדין
תהא הוראה זו בטלה ומבוטלת מעיקרה מבלי שיהא בכך להביא לביטול ההסכם ו/או
הוראות אחרות שבהסכם ו/או לזכות תביעה ו/או לדרישה כלשהי של אחד הצדדים
כלפי משנהו.
 15.6למרכז השירות לא תהיה בשום מקרה זכות לקזז מתשלומיו וחובותיו לחברה
תשלומים שעל החברה לשלם למרכז השירות ו/או זכות לעכב תחת ידיו מסמכים
ורכוש של החברה המצויים בידיו .החברה תהא רשאית לקזז כל סכום שעליה לשלם
למרכז השירות כנגד חובות מרכז השירות כלפיה על-פי הסכם זה ונספחיו.
 .16כתובות הצדדים
 16.1כתובות הצדדים להסכם זה הן כמפורט להלן:
החברה :רחוב דיזינגוף  ,291תל-אביב 6311812
מרכז השירות________________ :
 16.2כל הודעה שתישלח בדואר רשום לכתובת הנ"ל תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום
 72שעות ממשלוחה.

לראיה באו הצדדים על החתום:

___________________
החברה

____________________
מרכז השירות

אישור זכויות חתימה

אני הח"מ ,עורך דין ________________ מרח' ______________________
מאשר בזאת כדלקמן:
על-פי מסמכי ________________________________ ח"פ
________________ (להלן" :מרכז השירות") והחלטותיה ,ה"ה ______________ ת"ז
מס' ___________ ,ו ________________________ת"ז מס' ___________
מוסמכים לחייב את מרכז השירות בהסכם זה ,וביום __________  ,הם התייצבו בפני ,ולאחר
שהזדהו בפני חתמו בפני בשם מרכז השירות על הסכם זה.

תאריך__________ :
________________
__________  ,עו"ד

נספח "ב"  -נספח ביטוח
 .1מבלי לגרוע מאחריותו של המפיץ עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין ,מתחייב המפיץ לערוך
ולקיים על חשבונו ,באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין ,ובעלת מוניטין ,את הביטוחים
המפורטים להלן וכן באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד
ממנו והמסומן נספח ( 'Xלהלן" :אישור עריכת ביטוח") על כל תנאיו (להלן" :ביטוחי
המפיץ") ,וזאת במשך תקפו של הסכם זה ועד גמר פעילות המפיץ על פיו בנוסח ביט או
בנוסח המקביל לו לפחות:
 .2ביטוח רכוש "אש מורחב"-ביטוח רכוש לכלל הציוד ו/או רכוש אשר יובא על ידי המפיץ
או מי מטעמו לחצרי החברה ו/או לכל אתר אחר בו ניתנים השירותים במלוא ערך כינונם,
מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים המבוטחים בביטוח "אש מורחב" ,לרבות אש ,עשן ,ברק,
התפוצצות ,רעידת אדמה ,סערה וסופה ,שיטפון ,נזקי נוזלים והתבקעות צינורות ,שבר
זכוכית ,פגיעה ע"י כלי רכב ,פגיעה ע"י כלי טיס ,פרעות ,שביתות ,נזק בזדון ופריצה.
הביטוח כולל סעיף ויתור על זכות התחלוף לטובת המזמין ,או מי שהחברה התחייב בכתב
לוותר כלפיו על זכות זאת לפני קרות מקרה הביטוח ,אולם הוויתור על תחלוף כאמור לא
יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .3ביטוח אחריות כלפי צד ג'-המבטח את חבות המפיץ על פי כל דין ,בגין כל פגיעה ו/או
אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו ,לרבות החברה
עובדיו ו/או מי מטעמו בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידו בגבול אחריות שלא
יפחת מסך של  ₪ 4,000,000לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח.
ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,זיהום תאונתי ,כל דבר
מזיק במזון או במשקה ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,חבות בגין וכלפי קבלנים ,קבלני
משנה ועובדיהם ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה ,שביתות והשבתות ו/או תביעות שיבוב מצד
המוסד לביטוח לאומי.
הביטוח יורחב לשפות את החברה ו/או מי מטעמו בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי המפיץ ו/או מי
מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת ,לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד
מיחידי המבוטח.

למען הסר ספק ,מובהר כי רכוש החברה ו/או עובדיו ייחשבו כרכוש צד שלישי לכל דבר
ועניין.
 .4ביטוח חבות מעבידים -המבטח את חבות המפיץ כלפי עובדיו המועסקים על ידו על פי
פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם ,1980 -
בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב
ביצוע השירותים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  20,000,000ש"ח לנפגע ,לאירוע
ובסה"כ לתקופת ביטוח.
ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,ימי ושעות עבודה ,עבודות
בגובה ,פיתיונות ,רעלים ,והעסקת נוער.

הביטוח מורחב לשפות את החברה ו/או מי מטעמו במקרה ויחשבו כמעבידם של מי
מעובדיו או הפועלים מטעמו של המפיץ.
 .5ביטוח אחריות מוצר -המבטח את חבות החוקית של המפיץ בשל אחריות למוצרים
שיוצרו ,סופקו ,שווקו ,טופלו על ידי המפיץ ו/או מי מטעמו כנגד סיכוני רכוש ו/או גוף,
בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  4,000,000ש"ח לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח,

וזאת לאחר שהמוצר יצא מחזקתו הישירה של המפיץ .הפוליסה מורחבת לכסות גם נזק
הנובע ישירות מעבודה שביצע המפיץ ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו בפוליסה.
הביטוח כאמור מורחב לשפות את החברה ו/או מי מטעמו בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי
המפיץ ו/או מי מטעמו ,וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד
עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
במידה וניתנו שירותים כלשהם על ידי המפיץ לחברה לפני מועד חתימת ההסכם יחול הביטוח על
פי פוליסה זו למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור.

בפוליסה תחול תקופת גילוי ,למשך  12חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח וכל
אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת,
ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.
 .6ביטוח בעלי מוסכים -המבטח את חבות המפיץ על פי דין בשל תביעה ו/או
דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין פגיעה או נזק לגוף או
לרכוש של צד שלישי בעת אירוע תאונתי או הנובעים משירותים שניתנו במסגרת
השירותים לרבות במפורש לכלי רכב או לתכולתם שנמסרו או הובאו למפיץ
ונמצאים בחזקתו או בשטחו או בחצרו או בפיקוחו או באחריותו של מרכז השירות,
לרבות אך לא מוגבל לרכבים שנמסרו לצורך טיפול או הרכבה או תיקון או שיפוץ
או החלפה .הביטוח יכסה מקרה ביטוחי אשר מקורו במעשה או במחדל מקצועי
של המפיץ והפועלים מטעמו בגבול אחריות של  ₪ 1,000,000לאירוע ולתקופת
ביטוח.
 .7היה ולדעת המפיץ יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי
המפיץ  ,מתחייב המפיץ לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור.
בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שיערוך המפיץ ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על
זכות תחלוף כלפי החברה והבאים מטעמו ו/או לעניין ביטוח חבויות נוסף ו/או משלים
יורחב שם המבוטח לכלול את החברה בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
 .8ללא כל דרישה מצד המזמין ,מתחייב המפיץ להמציא ,תוך  7ימים מיום החתימה על
הסכם זה ,את אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום בידי מבטחו .בכל מקרה של אי
התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בהסכם זה ,ולדרישת המזמין,
מתחייב המפיץ לגרום לשינוי האישור (במידת הצורך) על מנת להתאימו להוראות
הסכם זה .מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת הביטוח ו/או בבדיקתו
ו/או באי בדיקתו כדי להוות אישור בדבר התאמתו לנדרש ו/או בכדי לגרוע מאחריות
המפיץ על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או בכדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או
הבאים מטעמו.

 .9המפיץ מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ,לשלם את דמי הביטוח
במועדם ,לדאוג לכך שהפוליסות תהיינה בתוקפן במשך כל תקופת התחייבותו לקיימן,
ולעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.
 .10למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור באישור עריכת
הביטוח ,הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המפיץ ,ועל המפיץ לבחון את
חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.

 .11בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,בכל שלבי ביצוע ההסכם
מתחייב המפיץ למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח
בריאות ממלכתי וכל הצווים ,תקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ''ל ,ובעיקר אך
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל עובדיו ,שליחיו ומשמשיו שיועסקו בביצוע
ההסכם ,לרבות אלה שיעסקו בביצוע הפרויקט באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת ובמשך
כל תקופת ביצוע ההסכם זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ''ל.
 .12ביטוחי המפיץ יהיו ראשוניים וקודמים לכל ביטוח שנערך על ידי החברה ו/או מי מטעמו.
 .13לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המפיץ ,מתחייב המפיץ להפקיד בידי החברה אישור
עריכת ביטוח כאמור בסעיף  1לעיל בגין הארכת תוקף הביטוחים לשנה נוספת .המפיץ
מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח במועדים הנקובים ,מדי שנת ביטוח
וכל עוד הסכם זה בתוקף.
 .14החברה רשאי לבדוק את אישורי עריכת הביטוח שיומצאו על ידי המפיץ כאמור לעיל,
המפיץ מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות המפיץ
כאמור בנספח זה .המפיץ מצהיר כי זכות הביקורת של החברה ביחס לאישורי עריכת
הביטוח וזכותו להורות על תיקון ביטוחי המפיץ כמפורט לעיל ,אינה מטילה על החברה או
מי מטעמו כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי עריכת הביטוח כאמור,
טיבם ,היקפם ותקפם של ביטוחי המפיץ ,או לגבי העדרם ,ואין בה כדי לגרוע מכל חבות
שהיא המוטלת על המפיץ על פי הסכם זה.
 .15מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר המפיץ כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמו בגין כל אובדן ו/או נזק לרבות אובדן ו/או נזק שהוא
זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים שהתחייב לערוך כמפורט לעיל ,או שהיה זכאי לשיפוי
אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי
פוליסות הביטוח ,והוא פוטר בזאת את המזמין ,ו/או מי מטעמו מכל אחריות לנזק כאמור.
הפטור האמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .16המפיץ מצהיר בזאת כי הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות ע"י המפיץ ו/או מי מטעמו
בתום לב ,בביטוחים המפורטים לעיל ,לא תפגע בזכויותיו של החברה לקבלת שיפוי.
 .17המפיץ מצהיר כי הוא יידע את מבטחיו לגבי התנאים הנדרשים בחוזה זה ,וביקש
להתאים את פוליסת הביטוח בהתאם לחוזה זה וזאת בנוסף לחתימה על אישור הביטוח
המצורף כנספח  'Xלחוזה זה.

אישור קיום ביטוחים

(תאריך הנפקת האישור)______/__/

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

מבקש האישור*
שם :מאיר אלקטריק
יוטיליטז ( )2015בע"מ
ת.ז/.ח.פ.
515355923
מען :דיזנגוף  291תל
אביב 6311812

המבוטח
שם
ת.ז/.ח.פ.
מען

אופי העסקה*

מעמד מבקש האישור*

☐נדל"ן

☐משכיר

☒שירותים

☐שוכר

☐אספקת מוצרים

☐זכיין

☐אחר______ :

☐קבלני משנה
☒חברה שירותים
☐חברה מוצרים
☐אחר______ :

כיסויים
סוג הביטוח

מספר
הפוליסה

חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות  /סכום
ביטוח
סכום

מטבע

כיסויים נוספים בתוקף וביטול
חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 -309ויתור תחלוף
 – 312נזק משימוש בצמ"ה
-313נזקי טבע
 – 314גניבה/פריצה/שוד
 – 316רעידת אדמה
 – 328ראשוניות

רכוש

ביט

צד ג'

ביט

4,000,000

אחריות
מעבידים

ביט

₪ 20,000,000

אחריות
המוצר

ביט

4,000,000

₪

 – 302אחריות צולבת
 – 304הרחב שיפוי
 – 310כיסוי למשווקים
 – 321מבוטח נוסף
 – 328ראשוניות
 – 332ת.גילוי  12חודשים

ביטוח בעלי
מוסכים

ביט

1,000,000

₪

-304הרחב שיפוי
-325מרמה ואי יושר עובדים
-328ראשוניות

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

₪

 -302אחריות צולבת
 -304הרחב שיפוי
 -307קבלנים וקבלני משנה
- 312שימוש בצמ"ה
 -315תביעות מל"ל
 -322המבקש מוגדר צד ג'
 – 328ראשוניות
 – 329רכוש המבקש יחשב צד ג'
 -302אחריות צולבת
 -304הרחב שיפוי
 -309ויתור על תחלוף
 – 319היה יחשב כמעבידם של עובדי
מבקש האישור
 – 328ראשוניות

פירוט השירותים

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת

בנספח ג')*:

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח
הודעה למבקש האישור בדבר השינוי
או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

