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

 886420354841 פוליסה מס' : ע"ש עצמה

 

 : שם המבוטח

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

 ו/או במועדים שסוכם עליהם. החודשיותשדרישת הביטוח בגינן הועברה למבטחים במסגרת ההצהרות 

 

 : כתובת המבוטח

 5224771רמת גן מיקוד  7ברנשטיין פרץ 

 

 : תקופת הביטוח

 בחצות 31.08.2019ועד  1.9.2018מיום 

 

 : עיסוקיהם של המבוטחים למטרת ביטוח זה

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

רפותם לביטוח. הכיסוי חל על פעילותם כאגודת ספורט, כולל אך לא מוגבל לפעילות חברתית הצט

 רים בהם הם פועלים וכל פעילות נילוות.צחינוכית, קהילתית, וספורטיבית מכל סוג וחל על סיכוני הח

 

 :גבול האחריות

 2,632,851למקרה               

 (מועדוני "עצמה" במשותףביחס לכל )  13,164,267לתקופת הביטוח  

 

 : השתתפות עצמית

 לאירוע.₪  5,192

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

 1.9.13 -כל סכומי הביטוח צמודים למדד הידוע ב

 

 : גבולות טריטוריאליים

ט הוא בישראל בלבד. למעט ארה"ב וקנדה, לגביהם השיפו כל העולם, כפוף לדיון ושיפוט בכל העולם,

 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 
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הוספת שם הרשות המקומית בכל מקום בו נדרשת מאגודה המבוטחת במסגרת פוליסה זו,  .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 פעיליה, חבריה, סוכניה, עובדיה, האישית של מנהליה,

פעילותו בקשר לעיסוקם של המבוטחים כאגודות ומרכזי ספורט כמפורט ברשימה השמורה 

 בתיק החברה.

 שולמה פרמיה.הקשורות בספורטאים שבגינם לא  לא יחול על תביעותהכיסוי הביטוחי 

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

 לא שולמה פרמיה( 

האמור לעיל לא יחול על ספורטאים אשר הצטרפו לאגודה במהלך תקופת הביטוח וטרם 

הגיע המועד הקרוב לדיווח ביחס למספר הספורטאים ו/או טרם נגבתה פרמיה בגינם 

 בסעיף א' בפרק התחשבנות לפוליסת צד ג' אגודות()כאמור 

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

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

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

 ו/או האיגוד לספורט המבוטחים בפוליסה זו.

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

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

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

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

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

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

 ,באמצעותו או/ו ידו על הוזמן או/ו שניתן רפואי מטיפול הנובעים ,רפואיים שירותים על ספק ואינו

 .)חירום בעת ראשונה עזרה המהווה

אי קיום בתום לב של תנאי הפוליסות או הפרת תנאי הפוליסות על ידי מי מהמבוטחים  .10

בפוליסות, לרבות אי הודעה ו/או אי קיום חובה כלשהי ו/או איחור בהגשת תביעה לא יפקיע 

זכותם של המבוטחים ו/או מבוטחים אחרים ו/או בעלי זכויות אחרים בפוליסות לקבלת פיצוי ו/או 
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וליסה והמבטח יהא מנוע מלהעלות טענה כלפי מי מהנ"ל בדבר אי קיום תנאי שיפוי על פי הפ

 הפוליסות

 התחשבנות בפוליסה: .11

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

הפוליסה כפופה להתאמות לפי רשימות מבוטחים שיועברו לחברה ע"י עצמה באמצעות 

 בגינו ניתנת ההצהרה.מסוף החודש יום  45עד סוכנות האודן 

לא ינתן זיכוי בפרמיה בגין ספורטאים שהביטוח שלהם בוטל בשלב כלשהו במהלך תקופת   .ב

 הביטוח.

 

 


