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נספח א' :הצהרת מציע בדבר אי מתן טובות הנאה

לכבוד
קנט  -קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ

הנדון :הצהרה על אי מתן טובת הנאה

בהמשך להצעתי לספק לכם שירותי ייעוץ לחברה ,הריני להצהיר בפניכם כי לא הענקתי טובת הנאה
כלשהי למי מעובדי החברה או מנהליה ו/או למי מטעמה בקשר להצעתי לספק לכם שירותי ייעוץ או
בקשר לכל עניין אחר.

___________________
שם

___________________
חתימה

___________________
תאריך
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נספח ב' :נספח סודיות
נספח סודיות ושמירה על קניין רוחני
להסכם מתן שירותים לחברת קנט – קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
("החברה")

לכבוד
קנט  -קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ

הנדון :התחייבות לשמירת סודיות
הואיל:

הואיל והנני/החתומים מטה מבקש להעניק לכם שירותים בהתאם להסכם למתן
שירותים שנכרת בינינו ("ההסכם").

והואיל:

ובמהלך מתן השירותים עשוי להגיע לידנו או לידי עובדנו או מי מטעמנו ,מידע ,על פי
הגדרתו להלן:
כל מידע שהגיע או שיגיע לידי או לידיעתנו או לידיעת עובדנו או מי מטעמנו ,במישרין
או בעקיפין ,במהלך מתן השירותים או עקב מתן השירותים לחברה ,הקשור לעסקיה
של החברה ,במישרין או בעקיפין ,לרבות מידע מקצועי או מסחרי הנוגע לחברה,
ובכלל זה מסמכים ,טיוטות ,תהליכים ,תכנונים ,פטנטים ,המצאות ,חידושים,
שיפורים ,מחקרים ,פיתוחים מדעיים טכניים ,כלכליים ,מסחריים או אחרים ,כתבי
בקשות לפטנטים ,מדגמים ,תמונות ,תיאורים ,שרטוטים וסודות מסחריים מכל סוג
שהוא  -לרבות מידע הנוגע ללקוחות החברה וספקיה או למערך השיווק של החברה או
הנוגע לקשרי החברה ,וכן כל ידע עסקי פיננסי ,דו"חות כספיים לפני פרסומם ומידע
פנים כלשהו ,וכן מידע הקשור בנושאים שהחברה עתידה לעסוק בהם וכל דבר אחר,
בין בכתב ,בין בעל-פה ובין בכל מדיה אחרת ,ובלבד שאינו נחלת הכלל ,אך למעט אם
הפך נחלת הכלל בעקבות הפרת התחייבויותינו על פי כתב זה או על פי דין ("המידע");

לפיכך הנני מצהיר ומתחייב כדלקמן:
חלק א'  -שמירת סודיות והגנה על מוניטין
.1

כתנאי להתקשרותנו עם החברה ,ומבלי לגרוע מההתחייבויות המוטלות עלינו על פי כל דין,
הננו מתחייבים לשמור בסודיות מוחלטת את המידע שהגיע או שיגיע לידינו או לידיעתנו או
לידי או ידיעת עובדינו או מי מטעמנו ,במישרין או בעקיפין ,במהלך מתן השירותים לחברה
ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על ידנו או על ידי עובדינו וכל הבאים מטעמנו לשמור על
סודיות המידע כאמור.
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.2

הנני מצהירים כי ידוע לנו שמסירת המידע או חלק ממנו לכל גורם בלתי מורשה או לכל צד
שלישי עלולה לגרום לחברה נזקים חמורים .לפיכך ,הננו מתחייבים שלא לעשות כל שימוש
במידע ,כולו או מקצתו ,לצרכנו או לצרכים אחרים ,במישרין או בעקיפין ,שלא לשם ביצוע
מטלותינו על פי ההסכם עם החברה .כמו כן ,הננו מתחייבים לשפות את החברה במלוא
הנזקים וההוצאות שיגרמו לה במקרה של הפרה ,במעשה או מחדל ,במישרין או בעקיפין,
בזדון או ברשלנות ,של איזו מהתחייבויותינו על פי כתב זה.
בכלל זה ,הננו מתחייבים שלא לגלות או להעביר או למכור ,בין בתמורה ובין ללא תמורה ,או
לגרום לגילוי של המידע ,במישרין או בעקיפין ,וכן לנקוט בכל האמצעים לשמירת סודיות
המידע ומניעת מסירתו או הגעתו לצד שלישי כל שהוא ,אדם ,גוף או תאגיד ,זולת האנשים
עימם אנו עובדים בחברה לשם ביצוע ההסכם.

.3

ידוע לנו כי הסכמת החברה לתת לנו או לעובדינו או מי מטעמנו גישה למחשביה נועדה אך ורק
לאיסוף מידע שישמש לצורך הכנת הצעה עסקית להתקשרות .חל עלינו איסור מוחלט לעשות
שימוש אחר במידע או בתוכניות או בנתונים השונים ,לרבות העתקתם ,העברתם או ביצוע
שינוי כל שהוא בקיים.

.4

מבלי לגרוע מן האמור בכתב זה ,כל מסמך אשר יוכן או מידע אשר יושג על ידינו לצורך מתן
השירותים או במהלך תקופת מתן השירותים לחברה הנו רכוש החברה .לפיכך ,הננו מתחייב
בזאת להחזיר לידי החברה כל מידע ,בין אם בכתב ובין אם בכל צורה אחרת ,הנמצא או
ש ימצא ברשותנו או ברשות עובדנו או מי מטעמנו בכל עת ,וזאת מייד עם סיום ההסכם עם
החברה מכל סיבה שהיא או מייד עם דרישתה הראשונה של החברה ,לפי המוקדם.

.5

הננו מתחייבים שלא לפגוע ,במישרין או בעקיפין ,במוניטין של החברה או במאגר ידע כלשהו
המצוי ברשותה או במעמדה של החברה.

.6

התחייבויותינו עפ"י סעיפים  1עד  5לעיל תעמודנה בתוקפן הן במשך תקופת ההסכם והן
לאחר סיום ההסכם מכל סיבה שהיא ,וזאת ללא הגבלה בזמן ,הן לגבי ישראל והן לגבי כל
מקום אחר מחוץ לישראל.

חלק ב'  -קניין רוחני
.7

מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומהאמור בכתב זה לעיל ולהלן ,הננו מצהירים כי ידוע לנו שאין
לנו ולא תהיינה לנו זכויות קניין כלשהן במידע כהגדרתו בהסכם זה.

.8

כל אמצאה שלנו או של עובדנו או מי מטעמנו ,לרבות "אמצאת שירות" כהגדרתה בחוק
הפטנטים ,תשכ"ז ,1967-וכל ידע ,רעיון ,הליך ,תהליך ,שיטה ,טכנולוגיה ,מדגם ,סימן מסחר,
שם ,זכות יוצרים ,פטנט וכל זכות קניין רוחני שהיא ,בין שניתנים לרישום ובין שאינם ניתנים
לרישום ,שהגיעו אלינו או לידי עובדנו או מי מטעמנו או שנבעו ממתן השירותים לחברה או
מעבודתם של אחרים בחברה ,בתקופת מתן השירותים ,יהיו קניינה של החברה ואני מתחייב
לחתום ,מייד וככל שאדרש ,על כל הטפסים והמסמכים הדרושים לרישומם על שם החברה,
במידה שהם ניתנים לרישום.
לעניין סעיף זה "אמצאה"  -לרבות כל פיתוח או שיכלול של אמצאה או פטנט קיים.
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.9

הננו מסכימים בזאת כי החברה תהא רשאית להגן על אמצאה או פטנט או על סוד מסחרי
כאמור בדרך של רישום ,או בכל דרך אחרת ,בישראל ,או בכל מקום אחר.

.10

מובהר כי לא אהיה רשאי לרשום את האמצאה או הפטנט או הסוד המסחרי או לנקוט בכל
פעולה לגביהם ,פרט לפעולות שתהיינה דרושות לרישום או לניצול הנ"ל על שמה של החברה
או על ידיה .האמור לעיל יחול גם לאחר סיום ההסכם עם החברה ,ללא הגבלת זמן.

חלק ג'  -שונות
.11

התחייבויותינו לפי כתב זה מהוות חלק בלתי נפרד מההסכם עם החברה .אין בהתחייבויותינו
דלעיל כדי לגרוע מכל התחייבות החלה עלינו על פי ההסכם שבנינו לבין החברה או על פי כל
דין.

.12

הימנעות החברה ממימוש זכות או ביצוע מעשה או פעולה מסוימים ,לא ייחשבו כויתור על
זכות שלה ולא ישמשו כתקדים ולא ילמדו מהם גזירה שווה לגבי מקרים דומים בעתיד.

.13

הננו מצהירים כי ידוע לנו כי בהתחייבויותינו על פי כתב זה ישנן הגבלות החלות עלינו בעת
קיום ההסכם ולאחר סיומו .הננו מאשרים כי בחנו את היקפן של ההגבלות המפורטות בכתב
זה ומצאנו שאין הן מגבילות הגבלה מכבידה את יכולתי להוסיף ולעסוק בתחומי מומחיותי
וכי הן נותנות הגנה לגיטימית ומצומצמת ככל האפשר לאינטרסים העסקיים והחיוניים של
החברה.

.14

הנני מצהירים כי ידוע לנו שאין באמור בכתב זה כדי לגרוע בכל אופן שהוא מזכויותיה
המלאות של החברה על פי כל דין בקשר עם הפרת חובותינו על פי דין או הסכם ,ובכלל זה
זכותה של החברה לפיצוי (אף ללא הוכחת נזק) מכוח חוק עוולות מסחריות ,התשנ"ט.1999-

.15

לאור כל האמור ,הננו מסכימים לתחולת כל ההגבלות המפורטות בכתב זה ,וזאת ,כאמור,
לאחר שבחנו את היקפן והשלכותיהן ולאחר שניתנה לנו שהות להיוועץ בבעל מקצוע.

___________________
שם

___________________
חתימה  +חותמת

___________________
תאריך

