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 מפרט לפוליסת תאונות אישיות )קולקטיב( )ללא ספורט אווירי(

   בכפוף לחוק הספורט 368462086430צמה פוליסה מס' עע"ש 

 בעל הפוליסה הראשישם 

 "עצמה" המרכז לאגודת ספורט עצמאיות 

 

 בעל הפוליסה

רשומים באגודות ו/או בהתאחדויות ו/או ההתאחדויות ספורט עבור הספורטאים אגודות ספורט 

 והמבוטחים במסגרת פוליסה זו. במועדונים ו/או במועדוני ספורט נפרדים

. 

 בהתאם לרשימות בתיק המבטח וכפי שיועברו מעת לעת למבטח בתקופת הביטוח פרוט מבוטחים

 .)בהתאם למוסכם מטה(

 

 בוטחהמ כתובת

 5224771רמת גן  7כפר המכביה רח' ברנשטיין 

 31.12.2020-ועד ל 1.1.2020-:החל בתקופת הביטוח       

 סיכומי הביטוח לספורטאי

 ומעלה 20-לספורטאי שגילו מ₪  225,000מוות :                        

 .20לספורטאי שגילו עד גיל ₪  65,120                                 

 ₪. 337,000   נכות מלאה ותמידית:

 ומעלה 20 -לשבוע לספורטאי שגילו מ₪  814אי כושר עבודה זמני:   

 .20לשבוע לספורטאי שגילו עד גיל ₪  200                                 

 ימים ראשונים. 10סעיף זה כפוף להשתתפות עצמית של                                 

 שבועות 52מרבית לאי כושר עבודה הינה תקופת פיצוי 

 הוצאות רפואיות כולל:

 הוצאות חילוץ, העברה, חדר מיון, מגן דוד והוצאות רפואיות אחרות.

 ₪. 635כפוף להשתתפות עצמית של ₪  10,150                                 

 ₪. 635כפוף להשתתפות עצמית של ₪  10,150הוצאות טיפול שיניים :   

 

 בולות טריטוריאליים:ג

 בהגדרות לכל חלקי הפוליסה הגבול הטריטוריאלי הוא כל העולם. 11בניגוד לאמור בסעיף 
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 מוסכם ומוצהר בזה כי :

 

מוצהר בזה כי הכיסוי על פי פוליסה זו חל רק על ענפי הספורט המפורטים בטבלת הקטגוריות  .1

 שלהלן מהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה

מובהר כי פוליסה זו אינה חלה על ענפי ספוט אוויריים :מצנחי רחיפה, צניחה למניעת ספק 

 חופשית, גלישה אווירית ודאייה.

הכיסוי חל כאשר מדובר בתאונה בעת העיסוק בספורט בגינו בוטח הספורטאי ובתנאי שהעיסוק  .2

. זרהכולל בדרך למקום וח .בספורט הוא במסגרת האגודה ו/או ההתאחדות או האיגוד לספורט

למען הסר ספק מצוין בזה כי במסגרת העיסוק בספורט בכלל כל עיסוק הקשור למקצוע 

הספורטיבי של המבוטח ו/או לכל פעילות מאורגנת כולל פעילות חברתית,חינוכית,קהילתית 

 שעות ביממה. 24וספורטיבית מכל סוג הקשורה לפעילותו הספורטיבית וזאת במהלך 

רשימות מבוטחים שיועברו לחברה ע"י עצמה באמצעות סוכנות הפוליסה כפופה להתאמות לפי  .3

 בגינו ניתנת ההצהרה.מסוף החודש יום  45עד  האודן

אימונים אישיים המבוצעים בהנחיית המאמן ו/או האגודה ו/או האיגוד ייחשבו כאימונים במסגרת 

 מאורגנת המכוסה במסגרת פוליסה זו.

 רת מהמתואר לעיל.הכיסוי אינו חל על פעילות בשום מסגרת אח .4

ותגבה פרמיה  " תהיה על פי בקשה מיוחדת של המבוטחהרחבת הכיסוי לכלול "עיסוק אישי .5

 מהפרמיה הנקובה באותה קטגוריה. 100%נוספת בשיעור 

 למרות האמור לעיל:

)אתלטיקה וגליל עליון הכיסוי בפוליסה כולל הרחבת "עיסוק אישי" למועדון איילות ת"א  5.1

 קלה(    

 לאיגוד גלישת גלים, ולענפי הטיסנאות,גולף וניווט.

אופניים, טריאתלון, סקי  לא יחול כיסוי "עיסוק אישי" כלל :בענפי הספורט הבאים  5.2

 שלג, כדורגל בוגרים וטיפוס אלפיני. 

"עיסוק אישי" בספורט פירושו כל עיסוק בספורט בגינו מבוטח הספורטאי שאינו 

 ו/או האיגוד לספורט ו/או המועדון.ו/או ההתאחדות  במסגרת האגודה

לעיל מורחב הכיסוי בפוליסת תאונות אישיות לכסות את הספורטאים  6על אף האמור בסעיף  .6

בעת פעילותם הספורטיבית במסגרת האיגוד או ההתאחדות לספורט בענף הספורט בו עוסק 

תנאי שלא נערך לספורטאי ביטוח התואם לפחות את הדרישות בוזאת המבוטח, 

 .ינימאליות המופיעות בחוק הספורט ע"י האיגוד או ההתאחדותהמ

חובת ביטוח בהתאם חלה פוליסה זו מוצאת גם לטובת הגופים מארגני הפעילות אשר עליהם  .7

 נוסח מעודכן. 1988וחוק הספורט תשמ"ח  1994לתקנות הספורט )ביטוח( התשנ"ה 
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הנכות שארעה בתקופת הביטוח לנכות תמידית הפיצוי שישולם למבוטח יהיה אך ורק בגין  .8

 בפוליסה זו.

לביטוח תאונות קולקטיבית על פי פוליסה זו הינו בהתאם לתנאי פוליסה לתאונות אישיות כיסוי  .9

. כסוי צד ג הוא בהתאם 2016לאגודות וארגוני ספורט בכפוף לחוק הספורט מהדורת אישיות 

 .2013ביט מהדורת אחריות כלפי צד שלישי  לתנאי פוליסת

ג'( לאחר המילים "לעסוק בעבודתו במקצועו או  4 בסעיף -שר לכיסוי בגין אי כושר זמניבא .10

     ."ו/או ללימודיו"במשלח ידו" יתווספו המילים 

 סכומי הביטוח בפוליסה מתייחסים לכל ספורטאי בנפרד. –למען הסר ספק  .11

הנכללים בכיסוי הפוליסה אינה כוללת הגבלה כלשהיא שעניינה רישומים שמיים של ספורטאים  .12

 הביטוחי.

 הפוליסה מורחבת לכסות גם ספורטאים נוספים ובכפוף לתנאים הבאים : .13

הכיסוי חל רק על השתתפות בתחרויות ובאירועי ספורט אחרים המאורגנים ע"י   13.1

גופים המשתייכים "לעצמה" ו/או לאיגוד ספורט תחרותי לא אולימפי ו/או לאיגוד 

ליסות שהוצאו על ידם ו/או גופים אחרים ובתנאי ספורט אולימפי ו/או כלולים בפו

שבגין תחרויות ואירועים אלה נמסרה הודעה מוקדמת למבטח ו/או לסוכן הביטוח 

 לפני תחילת האירוע.

תוך שבוע מהאירוע תימסר ע"י האיגוד ו/או האיגוד ו/או האגודה האחראית לאירוע            

שתתפים שאין להם ביטוח שנתי ו/או             רשימת המ –ואשר נתנו לגביו הודעה מוקדמת 

 אינם מבוטחי עצמה ואשר לפיכך נכללים בהרחבה במסגרת תוספת זו.

 פרמיה למשתתף בודד לכל אירוע חד פעמי/תחרות )לגבי שתי הפוליסות: תאונות 

 מהפרמיה השנתית לענף   50%אישיות ואחריות צד שלישי( תעמוד על שיעור של 

 למשתתף בודד.₪  12טיסנאות שבו הפרמיה למשתתף תהא למעט בענף 

 אגודות   –בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה וכל פיסקה מוסכם כי כל אחד מהמבוטחים בפוליסה   .14

יחשבו כגורם עצמאי ונפרד שאינו תלוי בקיומם של המבוטחים  –ו/או התאחדויות ו/או ספורטאים  

האחרים לצורך הכיסוי בפוליסה. כמו כן מוסכם כי אי מילוי תנאי הפוליסה ע"י מבוטח כלשהו או 

תלות של סייג או סייגים כלשהם לגבי מבוטח כלשהו לא ייוחסו לגבי תוקף הכיסוי ביחס 

  למבטחים האחרים.

 3בשיעור של פי יחויבו בפרמיה  75ועד  68ם תחילת הביטוח הינו מבוטחים אשר גילם ביו .15

 ₪. 004-מהפרמיה הקבוע לענף הספורט בו הם משתתפים, חיוב זה לא יפחת מ

 שחמט, פטנק,יה שלעיל לא תחול בענפים הבאים תוספת הפרמ בניגוד לאמור לעיל:

 וטיסנאות. ,טניסגולף, ברידג' דורת, כדורת דשא,כ ביליארד,

יחויבו בתנאי קבלה מיוחדים בטרם  75ים אשר גילם ביום תחילת הביטוח עולה על מבוטח .16

כניסתם לכיסוי ביטוחי תחת הפוליסה כפוף למילוי טופס ההצעה לביטוח תאונות אישיות של 
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 ביליארד, שחמט, איילון חברה לביטוח. האמור בסעיף זה לא יחול על הענפים הבאים : פטנק,

 , ברידג' וטיסנאות.גולף כדורת, כדורת דשא,

 תגבה פרמיה אחת בלבד היקרה מבניהן. -מבוטחים העוסקים ביותר מענף אחד  .17

הפרמיה בגין נושאי תפקידים כמו שופטים,מדריכים,מאמנים ובעלי תפקידים אחרים תהיה זהה  .18

העוסקים גם בשיפוט וגם כמדריכים, .ספורטאים לפרמיה עבור הספורטאים באותו ענף ספורט

באותו ענף ספורט אליו הם שייכים ומבוטחים בו לא תחויב אחרים בעלי תפקידים ו /אמאמנים ו

 תוספת פרמיה בגין עיסוקם הנוסף כאמור לעיל.

י ו/או אימוני נסיון ואשר אינם רועמוצהר ומוסכם בזה כי הביטוח חל גם על ספורטאים בעת שי .19

 ע"י המועדון ו/או הארגון המבטח. לעצמהנמצאים ברשימות הספורטאים המבוטחים שהועברו 

 התחשבנות בפוליסה: 

 רבעוןהצהרה לגבי מספר הספורטאים הרשומים בסוף  חודש"עצמה" יעבירו מידי  .א

 שעבר.

יוצא חיוב כאשר לגבי רבעון ראשון תחויב פרמיה בשיעור   שנוספו בגין ספורטאים

המחושבים  4% -ובגין כל חודש )החל מהחודש הרביעי( יזוכה המבוטח ב 100%

יהיה  2018 דצמברמתחילת תקופת הביטוח לדוגמא :ספורטאים שיצטרפו לביטוח 

שיעור יהיה החיוב ב 2019מהחיוב השנתי , למצטרפים בינואר  88%החיוב בשיעור של 

 מהחיוב השנתי וכו'. 84%

הכיסוי הביטוחי לא יחול על תביעות הקשורות בספורטאים שבגינם לא שולמה 

 פרמיה.

עצמם וצדדים שלישיים שנפגעו עקב פעילות ספורטאים )תביעות של ספורטאים 

 שבגינם לא שולמה פרמיה( 

ביטוח האמור לעיל לא יחול על ספורטאים אשר הצטרפו לאגודה במהלך תקופת ה

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

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

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

 תקופת הביטוח.

ש"ח להוצאות רפואיות כלשהן כולל 20,000סוי של מעמד של ספורטאי מצטיין בצבא מחייב כי .20

בהתאם היא תוספת בשיעור לספורטאי טיפול בשינויים. הפרמיה הנדרשת עבור הרחבת הכיסוי 

ש"ח. הודעה על הצורך בהרחבה זו תימסר 100בכפוף למינימום בסך  לפרמיה 100%של 

 במועד תחילת הכיסוי המורחב בנפרד מהרשימות החודשיות. האודןל
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אי קיום בתום לב של תנאי הפוליסות או הפרת תנאי הפוליסות על ידי מי מהמבוטחים בפוליסות,  .21

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 שיפוי על פי 

 וליסה והמבטח יהא מנוע מלהעלות טענה כלפי מי מהנ"ל בדבר אי קיום תנאי הפוליסותהפ
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 )אווירי ספורט ללא( שלישי צד כלפי אחריות לביטוח מפרט

 בעל הפוליסה הראשישם 

 "עצמה" המרכז לאגודת ספורט עצמאיות 

 : הפוליסה בעל

אגודות ספורט התאחדויות ספורט עבור הספורטאים הרשומים באגודות ו/או בהתאחדויות ו/או 

 פוליסה זו. במועדונים ו/או במועדוני ספורט נפרדים והמבוטחים במסגרת

 

 בהתאם לרשימות בתיק המבטח וכפי שיועברו מעת לעת למבטח בתקופת הביטוח. פרוט מבוטחים

 

 : המבוטח כתובת

 5224771  ג"ר 7 ברנשטיין 'רח ,המכביה כפר

 : הביטוח תקופת

 בחצות 31.12.2020  ועד 1.1.2020 מיום

 : לספורטאי האחריות גבול

 1.9.13 .-ב הידוע למדד יוצמד . לשנה כ"וסה לאירוע  ₪  543,000

 )בנפרד ספורטאי לכל הוא זה אחריות גבול(

 

 : עצמית השתתפות

 1.9.13 .-ב הידוע למדד יוצמד  .למקרה המבוטח לספורטאי  ₪  1,244

 .הספורטאי על חלה ל"הנ העצמית ההשתתפות

 1.9.2013. -ב הידוע למדד יוצמדו הסכומים כל

 : כי בזה ומוצהר מוסכם

 םשוני ספורט בענפי עוסק בהיותו הספורטאי של האישית האחריות עבור הינה זו פוליסה  .1

 .זה במפרט כמפורט לעצמה השייכות ספורט אגודות במסגרת           

 ספורט אגודות במסגרת שונים ספורט בענפי העיסוק בעת מתאונה מדובר כאשר חל הכיסוי .2

 .הספורטאי בוטח בגינה פעילות ובמהלך           

 ."טייס כלי"ל יחשבו לא למיניהם טיסנים 2013בתנאי ביט  סייגיםב .ג2 סעיף לצורך .3
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 המועדון בשטח או/ו המועדון או/ו המאמן בהנחיית המבוצעים אישיים ואימונים משחקים .4

 .זו פוליסה במסגרת המכוסה מאורגנת במסגרת כאימונים ייחשבו

 בביטוח זה כיסוי רכש והמבוטח במידה רק יחול "אישי עיסוק" בעת בפוליסה הכיסוי  .5

 .המתאימה הנוספת הפרמיה ושילם אישיות תאונות            

 במסגרת שאינו הספורטאי מבוטח בגינו בספורט עיסוק כל פירושו בספורט "אישי עיסוק             "

 .המועדון או/ו לספורט האיגוד או/ו ההתאחדויות או/ו האגודה           

 ,וקנדה ב"ארה למעט,העולם בכל ושיפוט לדיון בכפוף ,העולם כל – טריטוריאליים גבולות .6

 .בלבד בישראל הוא השיפוט לגביהם            

 לכדי האחריות גבול את להגדילרשאי  מבוטח כל : טיסנאות ענף .7

 הגדלה בגין שנתית פרמיה.ביטוח ולתקופת לאירוע ₪ 2,000,000 לכדי או ₪             1,000,000

 הרחבה .₪ 150 הינה הפרמיה ₪ -2,000,000 ל הגדלה בגין ₪ 60 הינה ₪ -1,000,000 ל          

 – התעופה קלוב י"ע המועברות החודשיות ברשימות ייכלל מדויק שפירוט לכך כפופה זו          

 ."עצמה" באמצעות טיסנאות          

הספורט ו/או תקנותיו מחייבות ביטוח רחב מוסכם כי בכל מקרה בו יתברר כי הוראות חוק  .8

 יותר מזה הניתן בפוליסה, יותאם הכיסוי להוראות חוק הספורט ו/או התקנות הרלוונטיות

 

 


