בס״ד ,תשע״ח2018 ,

הסכם סודיות
שנערך ונחתם ביום ____________ בחודש ____________ 2018
בין :

לבין:
		

איילון חברה לביטוח בע”מ
מרח’ אבא הילל סילבר  ,12רמת גן
(כל הנ”ל להלן“ :איילון “)
מצד אחד;
שם החברה ________________________________,
מרח’ _____________________________________.
(להלן“ :החברה”)
מצד שני;

והואיל:

והחברה ,אשר במהלך עסקיה משלמת הוצאות שכר ,נלוות וכל תשלום אחר לספקי שירות
מטעמה ו/או המועסקים על ידה ,נדרשת ,בין היתר ,לדווח לאיילון ולקבל דיווחים מאיילון בהתאם
להוראות הדין( ,להלן “השירות);

והואיל:

ולצורך השירות תקבל החברה מידע מאיילון לשם העברתו ללקוחותיה ,ואיילון מסכימה להעברת
מידע כאמור.

והואיל:

ותנאי למסירת המידע האמור לחברה ע”י איילון הוא שהחברה ואו עובדיה ואו מי מטעמה ישמרו
בסודיות את המידע תוך כדי ביצוע השירות והחברה מסכימה לשמור על סודיות כאמור ,ולגרום
כי עובדיה ו/או מי מטעמה ישמרו גם כן על סודיות כאמור ,והכול מפורט בהסכם זה להלן:

והואיל:

והחברה מצהירה ומתחייבת כי אין ולא יהיו בינה ו/או בין מי מטעמה לבין איילון יחסי עובד-מעביד
בכל צורה שהיא;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 .2כל הכותרות בהסכם זה נכתבו לשם הנוחיות וההתמצאות בלבד ואינן מהוות חלק מההסכם ולא
תשמשנה לצורך פירושו.

 .3שמירת סודיות
 3.1לצורך סעיף זה “מידע סודי” משמעו :כל מידע ו/או פרטים ו/או רשימות ,מכל מין וסוג שהוא ,בין בנייר
ובין באמצעי מגנטי כלשהו ,וכל העתק של מידע כאמור ,אשר יגיעו אל ו/או יועברו ו/או יתקבלו אצל
החברה ,באופן כלשהו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,מאיילון ו/או מי מטעמה ו/או מי ממבוטחיה ,כתוצאה
ועקב מתן השרות על ידי החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ,וכל מידע עסקי ו/או כלכלי ו/או תכנוני
ו/או אחר שיתקבל אצל או שיגיע אל החברה במהלך תקופת הסכם זה ו/או כתוצאה מהתקשרותה בו
עם איילון.
האמור לא יחול על מידע שהינו בנחלת הצבור ו/או היה בידיעת החברה קודם לקבלתו מאיילון ,אשר
ניתן אף לפני חתימת החברה על הסכם זה ,ולא יחול על מידע שהתקבל ע”י החברה לשם העברתו
ללקוחותיה והועבר להם על ידה.
 3.2החברה מתחייבת לשמור בסודיות את המידע הסודי ולמנוע כל גישה אליו מאת צד שלישי אחר
כלשהו לרבות עובדיה ,קבלניה ומורשיה ,אלא לצורך ביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה .החברה
מתחייבת כאמור גם בשם עובדיה ו/או מי מטעמה.
 3.3החברה מתחייבת לא לעשות כל שימוש במידע הסודי שלא לצרכי הסכם זה ,ולצרכי השירות.
החברה מתחייבת לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם מניעת אובדנו או הגעתו של המידע הסודי
לצד אחר שלא כדין אלא אם ובתנאי שתקבל את הסכמתה של איילון לכך ,בכתב ומראש ,למעט
ביחס ללקוחותיה של החברה אליהם נוגע המידע.
למען הסר ספק ,התחייבויותיה של החברה כאמור ,יחולו ויבוצעו גם לאחר תום תקופת הסכם זה,
פקיעתו או ביטולו ,מכל סיבה שהיא.
 .4שיפוי
 4.1החברה תהא אחראית כלפי איילון בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה נגד איילון בגין
מעשה ו/או מחדל שלה בקשר ו/או הנובע מהפרת התחייבויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
 4.2מובהר כי איילון איננה אחראית ולא תהא אחראית על הנתונים שהועברו אליה מהחברה ,וכן על
הטיפול בהיזון החוזר אשר נשלח על ידי איילון .
 4.3מבלי לגרוע כל סעד אחר הנתון לאילון על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,החברה תשפה את איילון,
מיד עם דרישתה ,על כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שנגרמו לה ו/או ייגרמו לה ,לרבות ומבלי לפגוע
בכלליות האמור ,בכל מקרה בו תחויב איילון לשלם ,בין במישרין ובין בעקיפין ,תשלום לצד ג’ ו/או
להוציא הוצאה כלשהי בגין טענת ו/או תביעת צד ג’ כתוצאה מאחריותה כאמור בסעיף  4.2 + 4.1לעיל.
 .5יחסי הצדדים
 5.1אין ולא יהיו בין החברה ו/או מי מטעמה לבין איילון ו/או מי מטעמה יחסי עובד-מעביד ו/או שולח-
שלוח ,ואיילון לא תחוב לחברה ו/או למי מטעמה שום חוב שחב מעביד לעובדו.

 5.2החברה תהא האחראית הבלעדית והיחידה כלפי העובדים המועסקים על ידה או מי מהם בגין כל
אחריות ,חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו.
 5.3מוסכם כי אם על אף האמור לעיל ,יתבע עובד של החברה ו/או מי מטעמה את איילון בעילה הנובעת
מקיומם של יחסי עובד-מעביד ,תשפה החברה את איילון בגין כל סכום אותו תידרש לשלם ,לרבות
הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.
 .6שונות
 6.1כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך ונחתם על ידי שני הצדדים.
 6.2הסכם זה משקף באופן מלא ובלעדי את המוסכם בין הצדדים והוא מבטל כל הסכם קודם בעל פה או
בכתב או כתב כוונות או כתב הזמנה בקשר לעבודות נשוא הסכם זה ,שנעשו בין הצדדים.
 6.3סעיפים  3ו 4 -להסכם זה הינם מעיקרי ההסכם והפרתם הינה הפרה יסודית.
 6.4הימנעות צד מימוש זכות כלשהי על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או כל ויתור מטעמו לא יהוו מניעה
ולא ייחשבו כויתור מצידו על זכויותיו לפי הסכם זה.
 6.5כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו אלה הרשומות במבוא להסכם זה.
 6.6הודעות בקשר להסכם זה תשלחנה בדואר רשום או תימסרנה ביד או תועברנה בפקסימיליה ,על
פי כתובות הצדדים הנקובות ברישא להסכם זה ,ויראו כל הודעה שנמסרה או נשלחה כאמור כאילו
נתקבלה על ידי הנמען עם מסירתה בפועל במענה של הנמען (או הצגתה במען האמור ,במקרה של
סירוב לקבלה) ,או בעבור  3ימי עסקים מהמועד שנמסרה למשלוח בדואר רשום כאמור .הודעה
שתועבר בפקסימיליה בתוספת אישור על העברתה ( )OKתחשב כאילו נמסרה בשעת ההעברה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

החברה

איילון חברה לביטוח בע״מ

