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 )ללא ספורט אווירי()קולקטיב( מפרט לביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

 818642035485 פוליסה מס' : ע"ש עצמה

 

 : שם המבוטח

"עצמה" המרכז לאגודת ספורט עצמאיות עבור האגודות המועדונים והעמותות )ללא 

ספורט אווירי( שדרישת הביטוח בגינן הועברה למבטחים במסגרת ההצהרות החודשיות 

 ו/או במועדים שסוכם עליהם.

 

 : כתובת המבוטח

 5224771 ר"ג 7כפר המכביה, רח' ברנשטיין 

 

 : תקופת הביטוח

 בחצות 31.12.18ועד  1.1.2018מיום 

 

 : עיסוקיהם של המבוטחים למטרת ביטוח זה

אגודות, מועדונים ועמותות בענפי ספורט שונים )לא כולל ספורט אווירי( שהודיעו ל"עצמה" 

טרפותם לביטוח. הכיסוי חל על פעילותם כאגודת ספורט, כולל אך לא מוגבל על הצ

לפעילות חברתית חינוכית, קהילתית, וספורטיבית מכל סוג וחל על סיכוני החצרים בהם 

 הם פועלים וכל פעילות נילוות.

 

 

 :גבול האחריות

 2,606,828למקרה               

 12,994,728לתקופת הביטוח  

 

 : עצמיתהשתתפות 

 לאירוע.₪  5,124

 ההשתתפות העצמית חלה על האגודה המועדון/עמותה המבוטחים לפי המקרה.

 1.9.13 -כל סכומי הביטוח צמודים למדד הידוע ב
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 : גבולות טריטוריאליים

ארה"ב וקנדה, לגביהם השיפוט הוא  כל העולם, כפוף לדיון ושיפוט בכל העולם,למעט

בישראל בלבד. בכל מקרה פרשנות הפוליסה היא לפי החוק בישראל ובפני בית דין 

 ישראלי.

 מוסכם ומוצהר בזה כי :

" מהדורת פוליסה לביטוח "אחריות כלפי צד שלישיהכיסוי על פי פוליסה זו הינו בהתאם לתנאי  .1

 .2013ביט 

המבוטחת במסגרת פוליסה זו, הוספת שם הרשות המקומית  בכל מקום בו נדרשת מאגודה .2

בגין פעילות האגודה מתחומה לשם המבוטח יתווסף שמה של הרשות המקומית שבשטחה 

 , בכפוף לסעיף אחריות צולבת.פועלת האגודה

 הם לא יחשבו ל"כלי טייס".י)ג'( בפוליסה זו טיסנים למינ 2לצורך סייג  .3

שלישי כולל את האחריות  צדהביטוח מורחב לכסות את אחריותם החוקית של המבוטחים כלפי  .4

או גוף שהמבוטח אחראי עבור  וכל אדם האישית של מנהליה,עובדיה,סוכניה,חבריה,פעיליה,

פעילותו בקשר לעיסוקם של המבוטחים כאגודות ומרכזי ספורט כמפורט ברשימה השמורה 

 בתיק החברה.

 הקשורות בספורטאים שבגינם לא שולמה פרמיה. לא יחול על תביעותוחי הכיסוי הביט

עצמם וצדדים שלישיים שנפגעו עקב פעילות ספורטאים שבגינם )תביעות של ספורטאים 

 לא שולמה פרמיה.( 

כי הפוליסה נזק לצד שלישי הנובע מ"עיסוק אישי בספורט" למעט בגין למניעת ספק מובהר  .5

 הכיסוי במפורש בפוליסת תאונות אישיות לכלול "עיסוק אישי". ספורטאים שבגינם הורחב 

פירושו כל עיסוק בספורט שאינו במסגרת האגודה ו/או ההתאחדות  . "עיסוק אישי בספורטאישי

 ו/או האיגוד לספורט המבוטחים בפוליסה זו.

ו/או  בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה וכל פיסקה מוסכם כי כל אחד מהמבוטחים בפוליסה אגודות .6

מועדונים יחשבו כגורם עצמאי נפרד שאינו תלוי בקיומם של המבוטחים האחרים לצורך הכיסוי 

בפוליסה. כמו כן מוסכם כי אי מילוי תנאי הפוליסה ע"י מבוטח כלשהו או חלות של סייג או 

 סייגים כלשהם לגבי מבוטח כלשהו לא ייוחסו לגבי תוקף הכיסוי ביחס למבוטחים אחרים.

 האגודה ו/או המועדון המבוטחים יחשבו צד שלישי למטרות פוליסה זו.ספורטאי  .7

מוצהר ומוסכם בזה כי הביטוח חל גם על חבות המבוטחים בקשר עם שיעורי ו/או אימוני נסיון  .8

 .ע"י המועדון ו/או הארגון המבטחלעצמה לספורטאים אשר אינם נמצאים ברשימות שהועברו 

 : כדלקמן יקרא – מקצועית אחריות – הפוליסה בסייגי ב 3 סעיף .9
 רפואיים ופרה רפואיים שירותים בשל שבשירותו מי כל או/ו המבוטח של המקצועית אחריותו

 היה ,המבוטח של אחריותו למעט  אלטרנטיבית ורפואה משלימה רפואה שירותי לרבות כלשהם
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 ,באמצעותו או/ו ידו על הוזמן או/ו שניתן רפואי מטיפול הנובעים ,רפואיים שירותים על ספק ואינו

 .)חירום בעת ראשונה עזרה המהווה

 התחשבנות לפוליסות צד ג' אגודה

מספר הספורטאים הרשומים בסוף החודש שעבר.   יעבירו מידי חודש הצהרה לגבי "עצמה" .א

בגין הגידול במספר הספורטאים יוצא חיוב כאשר לגבי רבעון ראשון תחויב פרמיה בשיעור 

 ובגין כל חודש )החל מהחודש הרביעי( יזוכה המבוטח. 100%

 

 נספח פירוט קטגוריות ופרמיות לביטוח אחריות כלפי צד שלישי )ללא ספוט אווירי(

 Xלפי ענף הספורט המהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה מס'  

 קטגוריה
תעריף 

 ₪-לספורטאי ב
 ענף הספורט

 גולף, טאקוונדו 13 1

2 14 

שחמט,כדורת,כדורת דשא,פטנק,ביליארד,בדמינטון , קליעה, 

קשתות,ריקוד סלוני,קריקט,שחיה,אתלטיקה קלה,חתירה,משיכת 

 , פריסביגלגיליות,ברידג'חבל,טניס שולחן ,גלגיליות,הוקי 

 טיסנאות 17 3

4 19 

,סופטבול,שייט,כדורעף,כדורעף טניס, בייסבול,התעמלות 

 חופים,אגרוף,סקווש,גלישת גלים,הרמת משקולות,כדור מים,

 סייף,קיאקים,קראטה,האבקות,החלקה על הקרח,ג'ודו, סקי מים,

 קון דוג'יט , רוגבי,סקי שלג,הוקי קרח,ניווט,החלקה מהירה,קיקבוקס

 בכל גיל )למעט שתי ליגות עליונות( –יד -כדור

 בכל גיל )למעט שתי ליגות עליונות( –כדורסל 

 בכל גיל )למעט שתי ליגות עליונות( –כדורגל 

 טרמפולינה,טיפוס ספורטיבי,אופניים,טריאתלון. 34 5

6 62 

 ליגות עליונות: -יד -כדורסל, כדורגל, כדור

 גברים ונשים –אליצור רמלה 

 רעננה –כדורסל נשים 

 בני השרון –כדורסל גברים 

 


