חידוש

אחריות מקצועית מדיכלל
7600 7-34722373-00
תא מס' פוליסה
סוכן
 700ארגון מורי
שם המבוטח

סניף

רגיל

אחריות מקצועית מדיכלל 28

העתק שמאי

גביה

ענף ביטוח

עותק

 $דולר

30/11/2018

פרמיה נטו

היוגה בישראל

01/12/2017 8580212561
מס' לקוח

מספר

רחוב

עד יום

תקופת ביטוח מיום

עין שמר

3881600

עיר

מיקוד

אגוז סוכנות לבטוח ) (1987בע"מ

03-9292777

03-9292700

סוכנות

טלפון

פקס

סה"כ במזומן
טלפון נייד

43570

אפעל

19

פתח תקווה

4951119

מספר סוכן

רחוב

מס'

עיר

מיקוד

סוכן  :אגוז  -זוהר נאמן

דמי אשראי
סה"כ בשיעורים

הפוליסה הנ"ל מחודשת בהתאם לתנאיה ותוספותיה בשינויים הנקובים בזה ובסכומים כלהלן
סכום ביטוח
Sum insured

הכיסוי
Cover

מיון ב % -
Rate in %

פרמיה
Premium

שם המבוטח:
ארגון מורי היוגה בישראל הבעלים והמנהלים
באחריותם למעשה ו/או מחדל של המבוטחים
הנוספים.
מבוטחים נוספים :חברי ארגון היוגה בישראל שהצטרפו
לביטוח )בהתאם לרשימות המצורפות המהווה חלק בלתי
נפרד מפוליסה זו(.
מורה מחליף של מבוטח נוסף הנמצא בחופשה או במחלה יכוסה בפוליסה
ז ו בהצגת תעודה ,אישור הארגון ומשרד זהר נאמן .
הכיסוי המקסימלי עבור מורה מחליף הינו עד שבועיים .
תחילת תקופת הכיסוי בהתאם לתאריך הרשום ליד שמו של כל מבוטח
נוסף ברשימות המצורפות.
בסיס הכיסוי :יום הגשת התביעה /יום האירוע
א -עבור מבוטחים שבחרו לרכוש כיסוי רטרואקטיבי:
 -1הכיסוי הרטרואקטיבי מהיום המופיע ליד שמו של המבוטח הנוסף
וזאת בתנאי שהיה מבוטח בביטוח אחריות מקצועית תקף וברצף
מיום זה ועד יום תחילת הביטוח בפוליסה זו.
 -2הפוליסה למבוטחים אלו הינה על בסיס יום הגשת התביעה
בניגוד לאמור בסעיף א' בפוליסה ,פוליסה זו מכסה אך ורק
אירועים שאירעו אחרי התאריך הרטרואקטיבי ונתגלו לראשונה
למבוטחים ,בתקופת הביטוח והוגשו בגינם תביעות ו/או נתגלו
לראשונה ,ודווחו לחברת הביטוח ,כאירועים שעשויים להביא
לתביעה ,בתקופת הביטוח בלבד.
 -3אין כיסוי בקשר לאירועים שהיו ידועים לפני תחילת תקופת
הביטוח של המבוטח הנוסף.
ב -כל שאר המבוטחים מבוטחים על בסיס יום האירוע ללא כיסוי
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שם מבוטח

סוכן

עותק
סכום ביטוח
Sum insured

הכיסוי
Cover

מיון ב % -
Rate in %

רטרואקטיבי.

בטוח זה מתייחס לאחריותו החוקית של המבוטח כלפי
צד שלישי בהיותו המבוטח עוסק בתחום:
יוגה
ומקצועות נוספים הרשומים ליד שם כל מבוטח נוסף ברשימה המצורפת.
לעוסקים בטאי  -צ 'י וצ ' י -קונג :הפוליסה לא תכסה כל תביעה
הנובעת ממגע בין המשתתפים בשיעור .
לעוסקים בטאי  -צ 'י וצ ' י -קונג :הפוליסה לא תכסה כל תביעה
הנובעת ממגע בין המשתתפים בשיעור .
ניתנת אופציה לרכישת כיסוי ליוגה סאפ בקיום הדרישות שלהלן :
.1התרגול יעשה במים רדודים בלבד.
.2התרגול יבוצע בקרבת נקודת הצלה פעילה או לחילופין המדריך
עבר קורס החייאה.
.3הסאפ יהיה קשור לנקודת עגינה בחוף שתמנע סחף.
.4המתרגלים יצהירו בכתב טרם התרגול הראשון שיודעים לשחות.
.5תוספת עלות  $ 150לשנה.
ניתנת אופציה להרחבת הכיסוי ליוגה בערסל בקיום הדרישות שלהלן :
.1קיים מרווח של עד  50ס"מ מכף רגלו של המתרגל לרצפה.
.2הפעילות תתבצע מעל מזרון.
.3השתתפות עצמית  $ 1,500למקרה.
.4גיל המבוטחים הינו עד גיל .60
.5מגיל  55ומעלה קיים אישור כי המתרגלים אינם סובלים
מחוסר בצפיפות העצם או אוסטאופורוזיס .
************************************
פוליסה זו הינה על בסיס יום האירוע
************************************
גבולות אחריות ,אחריות מקצועית :
=============================
למקרה ביטוח
$ 250,000
לכל תקופת הביטוח
$ 5,000,000
פרק  4לפוליסה ,הרחבות
=====================
בתוקף.
השתתפות עצמית אחריות מקצועית:
============================
לא תחול השתתפות עצמית במקרה תביעה ,אובדן או נזק.
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פרמיה
Premium

=====================================
מהדורת הפוליסה:
מדיכלל  -פוליסה לביטוח אחריות מקצועית
מהדורת ינואר .2017
=====================================
הרחבה לצד שלישי כללי :
======================
הפוליסה מורחבת לחסות את אחריותו החוקית
של המבוטח כלפי צד שלישי במסגרת
מקצועו של המבוטח בלבד.
בגבולות אחריות כדלקמן :
לכל מספר תובעים בקשר למקרה
$ 250,000
אחד או בקשר לכל סדרת מיקרים הבאים
כתוצאה של מקור או של סיבה מיקרית אחת.
לכל הפיצויים שיש לשלמם במשך
$ 2,500,000
תקופת הביטוח.
*************************************************
כיסוי אחריות צד ג' אינו כולל כיסוי לפעילות בחוץ
ו/או במקומות ציבוריים בהם קיימת גישה חופשית לציבור.
*************************************************
ההרחבה לצד ג' רק למבוטחים הנוספים שההרחבה זו מצויינת ליד שמם .

השתתפות עצמית הרחבה לצד שלישי:
==============================
המבוטח ישא בהשתתפות עצמית של
למקרה ביטוח.
$ 500
=============================================
הרחבת צד שלישי -
בכפיפות לפוליסת "מטריה  -פוליסה משולבת לבית
העסק" ,מהדורת ספטמבר .2016
פרק  - 7ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בתוקף.
למעט הכיסוי ע"פ פרק זה ,פרקים  1-10ונספח א'
אינם תקפים.
הסכומים הנקובים בש"ח במהדורה יומרו ל  $לפי
שער המרה של  4ש"ח = $ 1
=============================================
מספר פוליסה קודם634722373 :
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דמי הביטוח כוללים דמי אשראי מהפרמיה עבור תשלום בשיעורים
במידה והמבוטח ישלם את כל הסכום הנקוב בפוליסה תוך  28יום מיום תחילת הביטוח
ינוכו מהתשלום הנ"ל דמי אשראי
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