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צמוד למדד בש"ח 
    +-----------------------------------------------------------------------+
| שם סוכן: חוה פז סוכ' לבטוח בע"מ   טלפון: 03-9665669  פקס: 03-9672542  |    
| כתובת  : הרצל 21                  ראשלצ    24206                      |    
    | E-MAIL: RELY@HPI.CO.IL                 
    +-----------------------------------------------------------------------+

פוליסה לביטוח בתי עסק מנוביט 2015                      
                    ====================================

קוד עסק :   4109    תאור העסק :  מאמן ספורט (טופ ספורט)                       

                                        TOPSPORT
                                      ============
תוכנית משולבת לביטוח צד שלישי ואחריות מקצועית (נזקי גוף)                 

שם המבוטח המלא :                                                              
פלג רועי ו/או אגודת הספורט רמת                                               
השרון בגין מעשי /מחדלי המבוטח                                                

עיסוקו של המבוטח לעניין פוליסה זו                                             
6 מדריכי ספורט וכושר בקורס הכנה לצבא                                         

המקום/ות המשמש/ים את המבוטח לצורך ניהול עסקו:                                 
רחוב: ות               מספר: אלנ  ישוב: 12       ה                            

פוליסה זו כפופה לפוליסה לביטוח בתי עסק מהדורת מנוביט 2015                     
על כל תנאיה וחריגיה.                                                          

פרק 5 - אחריות כלפי צד שלישי                                    4,290        
                                                  ============================
גבול האחריות לנזק                   2,000,000                                 
גבול האחריות לכל הפיצויים בגין כל                                             
הנזקים שאירעו במשך תקופת הביטוח      2,000,000                                

שינויים בחריג 2.7 ב' (אחריות מקצועית)                                        
                                         =====================================
מוצהר ומוסכם בזה כי בסייג 2.7 ב'(אחריות מקצועית)יחולו השינויים הבאים:         
1) יבוטלו המילים "בשל שירותי יעוץ ו/או תכנון ו/או פיקוח".                     
2) הסייג לא יחול על נזקי גוף.                                                 
הכיסוי לנזקי גוף על פי הרחבה זו לא יעלה על גבול האחריות הנקוב להרחבה          
זו ומהווה חלק מגבול האחריות לפרק צד שלישי ואינו מהווה תוספת או הגדלה          
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לגבול האחריות לפי פרק זה.                                                     

השתתפות עצמית                                                                 
                                                                --------------
5,000 ש"ח לגבי כל נזק אך 10,000 ש"ח לגבי כל נזק לגבי מאמן שחיה.              

אמצעים להקלת הסיכון                                                           
                                                          ====================
המבוטח נוקט באמצעים הבאים :                                                   
- מחזיק בתעודת מאמן מוסמך ממוסד מוכר.                                         
- מחזיק בתעודת עזרה ראשונה תקפה.                                              
- מקבל אישור רפואי תקף של המתאמן/ת טרם תחילת הפעילות.                         
- מספר המשתתפים בקבוצות מוגבל עד 30 אנשים המתאמנים בעת ובעונה אחת.            
- גיל המתאמנים החל מגיל .7                                                   
- עומד בהוראות סעיפים 2,5,8 לחוק הספורט תשמ"ח- 1988                           
- לגבי מאמני שחיה המבוטח נוקט גם באמצעים הבאים:                               
הימצאות מציל מוסמך בבריכה כנדרש עפ"י חוק ותקנות רלבנטיות                    
מחזיק באישורי רשויות בתוקף כנדרש עפ"י חוק ותקנות רלבנטיות                   

סייגים נוספים                                                                 
                                                                 =============
לסייגים בפרק צד ג' יתווספו הסייגים הבאים:                                     
המבטח לא יהיה אחראי בגין או בקשר עם                                           
2.18 תחרויות ספורט מקצועי                                                     
2.19 ספורט אתגרי ו/או ספורט אקסטרים, כולל אך לא מוגבל                        
לסוגים המפורטים מטה:                                                          
- רולר בליידס                                                                 
- סקייטבורד                                                                   
- קפיצת באנג'י                                                               
- אומגה                                                                       
- אופני הרים                                                                  
- צניחה חופשית                                                               
- טיפוס קירות                                                                
- גלישת גלים                                                                 
- סנובורד                                                                    
                                                        (Paragliding) רחיפה -
- גלישה אווירית                                                              
- גלישת מצוקים (סנפלינג)                                                      
                                       ( Kitesurfing) גלישה באמצעות עפיפונים -
- פארקור                                                                      
- הוקי מים                                                                   
- מוטור-קרוס                                                                 
                                                                        EMS  -
- קרוס פיט                                                                    
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אחריות צולבת:                                                                 
                                                                 -------------
מוצהר בזה כי במקרה שיותר מצד אחד או גוף אחד מהווה את המבוטח,                  
ייחשב כל אחד מהצדדים או מהגופים למטרת פוליסה זו כיחידה נפרדת והמלה            
"מבוטח" תיחשב כחלה על כל צד או גוף באותה צורה כאילו הוצאה פוליסה              
נפרדת לכל אחד מהצדדים הנזכרים.                                                
כל זאת בתנאי שכל האמור בסעיף זה לא ייחשב כהגדלת גבולות האחריות                
הנקובים ברשימה.                                                               

רישיונות/היתרים:                                                            
                                                             =================
העסק המבוטח מחזיק ברישיונות ו/או בהיתרים תקפים הנדרשים להפעלתו שהוצאו         
ע"י הרשויות המוסמכות ופועל בהתאם לתנאי רישיונות/היתרים אלו. העסק              
המבוטח מיישם בפועל הנחיות שהוצאו ו/או שיוצאו במהלך תקופת הביטוח ע"י           
הרשויות המוסמכות ונוקט באמצעים עליהן הורו רשויות אלו. העסק המבוטח             
מחדש את הרישיונות/היתרים כאמור לעיל ומבצע את כל הדרוש לצורך כך.               

         *********************************************************************
מבוטח/ת יקר/ה,                                                                
הנך מתבקש לקרוא היטב את דף הרשימה ואת תנאי הפוליסה שנשלחים אליך כעת.          
בכל שאלה, הבהרה, תיקון או שינוי, אנא פנה לסוכן הביטוח שלך ו/או                
לחברתנו.                                                                      
ט.ל.ח.                                                                        
         *********************************************************************

תשלום דמי הביטוח:                                                             
                                                             -----------------
1. דמי הביטוח ישולמו ב- 12 תשלומים.                                           
2. התשלומים יהיו חודשיים, שווים ורצופים ויסתיימו עד תום תקופת הביטוח.         
3. דמי האשראי ישולמו לפי ריבית שנתית בשיעור 12%, ויחושבו בהתאם למספר הימים    
ממועד תחילת הביטוח ועד למועד תחילת הגבייה על ידי החברה.                    
4. בפוליסות שהופקו עד לחודש מתחילת הביטוח ומשולמות בהוראת קבע, במזומן,        
או בשיקים ב-1 עד 4 תשלומים, או פוליסות המשולמות בכרטיס אשראי               
ב-1 עד 3 תשלומים, לא ישולמו דמי אשראי. במקרה כזה ישלם המבוטח את            
דמי הביטוח כמפורט בכותרת הפוליסה ברכיב "סה"כ דמי ביטוח".                   
5. תשלום דמי הביטוח בפוליסה שקלית יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע        
ביום תחילת הביטוח.                                                         

מבוטח/ת נכבד/ת, נא הקפד/י על תשלום דמי ביטוח במועד.                           
פיגור בתשלום דמי הביטוח עלול להביא לביטול הפוליסה.                            
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