
  

  ""המרכז לביטוחי ספורטאיםהמרכז לביטוחי ספורטאים""
  גילוי נאות פוליסת תאונות אישיות חוק הספורט

  מ"ברה לביטוח בעחמנורה 
  

   תאונות אישיותלכיסוי ביטוח כומי הביטוח ס

   20מעל גיל               20   עד גיל                                      מבוטחים  

   ₪ 180000        ₪         65000                          מתאונה עקב מוות 
   275000₪              ₪  275000        מתאונהחלקית  צמיתה נכות 

  
    ₪ 750             ₪   190       תאונה  מ. ע.כ.אפיצוי שבועי  עקב 

   שבועות 52תשלום עד 
   ₪ 9500  ₪               9500           עקב תאונה   הוצאות רפואיות

   ₪ 9500  ₪               9500      ריפוי שיניים עקב תאונה הוצאות 

למקרה   ₪ 600,000עד ' צד ג
   ₪  5000עצמית . ולתקופה  ה

  עצמית הוצאות רפואיות .  ה  
    20מעל  ₪ 600 , 20עד  ₪ 600

  

  :מקרה הביטוח 
כתוצאה מתאונה שאירעה למוטב , פגיעה גופנית בלתי צפויה "

המאורגנת באופן מלא או חלקי על ידי , פעילות ספורט במהלך
או פעילות ספורט המאורגנת על ידי אחרים /או מטעמו ו/המבוטח ו

שהמוטב השתתף בה מטעמו של המבוטח  שנגרמה במישרין על ידי 
או כתוצאה ישירה מפעילות ") פגיעה גופנית"  להלן( סיבה חיצונית 

  :אלההספורט אשר היוותה את הסיבה לאחת מ

  .הביטוח  חודש מתאריך מקרה 12בתנאי שנגרם תוך  - מות המוטב.א

 חודש מתאריך 12 בתנאי שנגרם תוך – הצמיתה של המוטב נכותו.ב
  .מקרה הביטוח 

 של המוטב לעסוק בעבודתו מקצועו או משלוח ידו אי כושרו הזמני. ג
  . ימים רצופים 10באורח מלא או חלקי אשר נמשך יותר מאשר 

  
  תקופת אי הכושר מלא – תלמידי מוסד חינוכיבגין מבוטחים שהינם 

זמני לעבודה תחושב לתקופה בה יהיה המוטב על פי אישור רופא או 
אושפז או טופל ,בתחום הפגיעה או מוסד רפואי מוכר שם ,מומחה 

המוטב רתוק למיטתו או לביתו או למוסד רפואי או מוסד שיקומי אשר 
דר מהמוסד החינוכי אילו היו מתקיימים עקב כך היה עליו להע

  .הלימודים
  

 הכיסוי להוצאות רפואיות וטיפל שיניים – הוצאות רפואיות.ד
מוגבל להוצאות שהוציא המוטב בגין מקרה בטוח ,כתוצאה מתאונה 

 אינן בגין סוגי טיפולים ,ובתנאי שההוצאות אלו.המכוסה בפוליסה זו
  .או כל גורם אחר /המכוסים על ידי חוק בריאות ממלכתי ו

טיפולים  ,  הפיזיותרפי הוצאות בגין טיפול – לעיל מורמבלי לפגוע בא
 בתנאי שניתן ,ופרא  רפואיים ייחשב כהוצאה רפואית, םאלטרנטיביי

אישור מרופא מומחה וזאת עד תקרת המחירים שמפרסם משרד 
  .הבריאות לטיפולים אלו 

  

ו חניכים הרשומים  המבוטחים ספורטאים א– לספורטאים' צד ג. ה
ביטוח אחריותם  ,העמותה/  המועדון במסגרת פעילויות הספורט של

האישית  של המבוטחים בגין מקרה ביטוח המתרחש במהלך פעילות 
או מטעמו /י בעל הפוליסה ו"ספורט המאורגנת באופן מלא או חלקי ע

  .בגבולות אחריות המתייחסים לכל


