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 ביטוחי אחריות מקצועית למקצועות רפואה ופרא רפואה )רפואה אלטרנטיבית(

 אחריות מקצועית ואחריות כלפי צד שלישי למאמני/מדריכי ספורט במקצועות ספורט מגוונים למאמן/מדריך בודד

 אחריות מקצועית ואחריות כלפי צד שלישי למאמני/מדריכי ספורט במקצועות מגוונים לגופים וחברות

 ביטוח אחריות מקצועית ואחריות כלפי צד שלישי ליועצי או ממוני בטיחות / מנהלי עבודה באתרי בנייה  / מפקחי בנייה )שהינם מהנדסים או הנדסאים בלבד(

 ביטוח חבויות משולב: אחריות כלפי צד שלישי, אחריות מקצועית וחבות מעבידים לחברות שמירה ואבטחה

 ביטוח חבויות משולב: אחריות כלפי צד שלישי, אחריות מקצועית וחבות מעבידים לחברות ניקיון אחזקה/תחזוקת מבנים

 ביטוח חבויות משולב: אחריות כלפי צד שלישי, אחריות מקצועית, חבות מעבידים וחבות מוצר למדבירים )לא כולל הדברה חקלאית מכל סוג(

 ביטוח חבויות משולב: אחריות כלפי צד שלישי, אחריות מקצועית, חבות מעבידים וחבות מוצר למתקיני מערכות מיזוג אוויר/חימום/איוורור

 ביטוח חבויות משולב: אחריות כלפי צד שלישי, אחריות מקצועית, חבות מעבידים וחבות מוצר לשרברבים / מתקיני אינסטלציות מים 

וביוב / מתקיני מערכות מתזים "ספרינקלרים"

סוכנות אורלן מציגה לסוכניה 
קטלוג מוצרי חבויות מיוחדים 

באמצעות מורשה לוידס בישראל
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סוכנות אורלן מציגה לסוכניה 
קטלוג מוצרי חבויות מיוחדים 

באמצעות מורשה לוידס בישראל

 ביטוח חבויות משולב: אחריות כלפי צד שלישי, אחריות מקצועית, חבות מעבידים וחבות מוצר לחשמלאים

 ביטוח חבויות משולב: אחריות כלפי צד שלישי, אחריות מקצועית, חבות מעבידים וחבות מוצר לקבלני שיפוצים/קבלני אלומיניום

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים לאולמות וגני אירועים )כפוף לרישיון עסק תקף(

 ביטוח חבויות משולב: אחריות כלפי צד שלישי, אחריות מקצועית, חבות מעבידים וחבות מוצר למתקיני מערכות גילוי וכיבוי אש עשן ומערכות אזעקה

 אחריות מקצועית רפואית ואחריות כלפי צד שלישי לאמני קעקוע ופירסינג

בנוסף קיימים עיסוקים, פעילויות ומקצועות נוספים )חבויות בלבד( 

שסוכני אורלן מוזמנים לפנות ולקבל תמחור מחתמי העסקים של אורלן.
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פוליסות חבויות נערכות באמצעות מורשה לוידס )קופר נינווה סוכנות לביטוח בע"מ(

בהתאם לרישיון משרד האוצר לענפי הביטוח השונים )ביטוחי החבויות המפורטים ברישיון(

לוידס מחזיק היום כ-94 סינדיקטים ומעל Cover Holder 3,800 בעולם 

עם פרמיה שנתית רשומה של 25 ביליון דולר )נכון ל-2015(.

המבטח המוביל את ביטוחי החבויות למעט )פוליסות לממוני בטיחות ופוליסות 

רפואיות( הינו TMK )TOKIO MARINE( סינדיקט 510 

 )Security Rating-ב +A אשר מדורג(

עם מחזור של 2.3 ביליון דולר )נכון ל-2015(.

אודות

 

 

 

 
 

 

 
 מדינת ישראל

 רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון
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 514466168ח.פ.: 

 
 
 

 
 

 
 ת בענף ביטוחותנאים והגבל ענף ביטוח

 – ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי
מוגבל לביטוח אחריות מקצועית וביטוח 

 אחריות דירקטורים ונושאי משרה.

לפי התנאים המפורטים  14/9/2010ף ניתן ביום הרשיון בענ
 15/3/2017מיום  .14/9/2010/אב מיום 157במכתבנו מס' 

 .Coverholder -החברה בעלת סמכויות חיתום
 

 ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי
 למוצרים פגומיםביטוח מפני אחריות 

לפי התנאים  23/9/12הרשיון בענפים הנ"ל הוענק ביום 
מיום  .23/9/12/אב מיום 157המפורטים במכתבנו מס 

 .Coverholder -החברה בעלת סמכויות חיתום 15/3/2017
 

 ביטוח מפני אובדן רכוש
 

לפי התנאים  23/9/12הרשיון בענפים הנ"ל הוענק ביום 
 .23/9/12/אב מיום 157המפורטים במכתבנו מס 

 
לפי התנאים המפורטים  13/1/16הוענק ביום  ףהרשיון בענ מפני אחריות מעבידיםביטוח 

מיום  .13/1/16מיום  2016-1306שה.שסימנו במכתבנו 
 .Coverholder -החברה בעלת סמכויות חיתום 15/3/2017

 
 מוגבל לביטוח – ביטוח מפני תאונות אישיות

ופינוי מוקשים,  חבלנים: הבאים בתחומים
 – גז ואסדות גז פרויקטים בתחומי תשתיות

מחוץ לגבולות מדינת ישראל, קורסים 
 –לנהיגת מרוצים וקורסים לנהיגה מבצעית 

 מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

לפי התנאים המפורטים  18/9/16הרשיון בענף הוענק ביום 
 .18/9/16מיום  2016-14044במכתבנו שסימנו שה.

 
 תנאים והגבלות ברשיון

על ידי חתמי לוידס בלונדון,  מתוקף סמכות שהוענקה, Coverholder -חיתום סמכויותהחברה בעלת 
 .Binding Authorityעל סמך ובמסגרת כתבי כיסוי מסוג 

 
 

 
 

 3/37 מס' הרשיון:

רישיון משרד האוצר הפיקוח על הביטוח 

)Coverholder( כמורשה לוידס
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אודות

תביעות ו/או הודעות ו/או דיווחים לגבי אירועים שונים לפי הפוליסות המבוטחות 

טפסי הצעה אינטראקטיביים ניתנים למילוי באתר אורלן

 יש להקפיד למלא ולענות על כל השאלות בטפסי ההצעה

את טופסי ההצעה יש להעביר לחתמי העסקים של אורלן

לטפסי הצעה אינטראקטיביים לחץ כאן  

 למחלקת תביעות של אורלן

יש למלא טופס תביעה שהעתקו נמצא באתר אורלן <

http://www.orlan.co.il/services/forms/?cat=0&type=0&comp=13
http://www.orlan.co.il/services/forms/?cat=0&type=0&comp=13
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)"Claim's Made"( ביטוחי אחריות מקצועית רפואית

 רופא משפחה/פסיכיאטר: 

גבול אחריות 1,000,000 $ למקרה ובסה"כ לכל תקופת הביטוח -פרמיה ברוטו 3,000 $ 

גבול אחריות 2,500,000 $ למקרה ובסה"כ לכל תקופת הביטוח -פרמיה ברוטו 4,000 $

השתתפות עצמית )אקסס( 2,500 $ לאירוע.

                

 רופא משפחה/פסיכיאטר תמחור ע"פ מס' שעות שבועיות: 

עד 15 שעות שבועיות גבול אחריות 5,000,000 $ למקרה ובסה"כ לכל תקופת הביטוח -פרמיה ברוטו 1,815 $

עד 33 שעות שבועיות גבול אחריות 5,000,000 $ למקרה ובסה"כ לכל תקופת הביטוח -פרמיה ברוטו 2,395 $

השתתפות עצמית )אקסס( 10,000 $ לאירוע.

 

 רופא שיניים: 

גבול אחריות 1,000,000 $ למקרה ובסה"כ לכל תקופת הביטוח -פרמיה ברוטו 1,190 $

גבול אחריות 2,500,000 $ למקרה ובסה"כ לכל תקופת הביטוח -פרמיה ברוטו 1,290 $

גבול אחריות 5,000,000 $ למקרה ובסה"כ לכל תקופת הביטוח -פרמיה ברוטו 1,850 $

השתתפות עצמית )אקסס( 2,500 $ לאירוע.

 רופא שיניים כולל השתלות: 

גבול אחריות 1,000,000 $ למקרה ובסה"כ לכל תקופת הביטוח-  פרמיה ברוטו 1,500 $

גבול אחריות 2,500,000 $ למקרה ובסה"כ לכל תקופת הביטוח - פרמיה ברוטו 1,800 $

גבול אחריות 5,000,000 $ למקרה ובסה"כ לכל תקופת הביטוח - פרמיה ברוטו 2,200 $

השתתפות עצמית )אקסס( 2,500 $ לאירוע.
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)"Claim's Made"( ביטוחי אחריות מקצועית רפואית

 הרחבה לטיפולים אלקטיביים )בוטוקוס/מילויים( כתוספת לאחת מהפוליסות הרפואיות לעיל:

גבול אחריות 500,000 $ למקרה ובסה"כ לכל תקופת הביטוח – פרמיה ברוטו 1,500 $

גבול אחריות 1,000,000 $ למקרה ובסה"כ לכל תקופת הביטוח – פרמיה ברוטו 1,800 $

השתתפות עצמית )אקסס( 2,500 $  לאירוע.

 פוליסת טיפולים אלקטיביים )בוטוקוס/מילויים( בפני עצמה: 

)מוגבל להכנסות מפעילויות אסתטיקה בלבד שאינן עולות על 350,000 $ לשנה(

גבול אחריות 500,000 $ למקרה ובסה"כ לכל תקופת הביטוח – פרמיה ברוטו 1,800 $

 גבול אחריות 1,000,000 $ למקרה ובסה"כ לכל תקופת הביטוח – פרמיה ברוטו 2,800 $
השתתפות עצמית )אקסס( 2,500 $ לאירוע.

 שינניות:

גבול אחריות 1,000,000 $ למקרה ובסה"כ לכל תקופת הביטוח – פרמיה ברוטו 650 $

השתתפות עצמית )אקסס( 1,500 $ לאירוע.

 פרמדיקים /חובשים /מגישי עזרה ראשונה /אחיות: 

גבול אחריות 500,000 $ למקרה ובסה"כ לכל תקופת הביטוח - פרמיה ברוטו 600 $ 

גבול אחריות 1,000,000 $ למקרה ובסה"כ לכל תקופת הביטוח – פרמיה ברוטו 700 $

השתתפות עצמית )אקסס( 1,000 $ לאירוע.

כל הפרמיות ברוטו המפורטות לעיל הינן פרמיות ברוטו במזומן לכל מבוטח.
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)"Claim's Made"( ביטוחי אחריות מקצועית רפואית
לרפואה אלטרנטיבית

גבול אחריות המוצע הינו 500,000 $ לאירוע ובסה"כ לכל תקופת הביטוח לכל אחד מהכיסויים.
השתתפות עצמית 2,500 $ לאירוע.

 C-ו B ,A הפרמיה ברוטו לכל בעל מקצוע )בעל תעודת הסמכה והכשרה לעיסוק( מחושבת לפי קטגוריות
על פי רשימות העיסוק המפורטות להלן:

:A פרמיה ברוטו לתשלום מזומן לכיסוי לכל בעל מקצוע בודד הינה – 420 $ לקטגוריה

:B פרמיה ברוטו לתשלום מזומן לכיסוי לכל בעל מקצוע בודד הינה – 640 $ לקטגוריה

 פיזיותרפיה

 הידרותרפיה

 אוסטאופתיה

:C פרמיה ברוטו לתשלום מזומן לכיסוי לכל בעל מקצוע בודד הינה – 550 $ לקטגוריה

 עובדת סוציאלית

במידה והמבוטח הינו תאגיד / יישות משפטית / חברה בע"מ תתווסף פרמיה של 20% על המפורט לעיל

 שיאצו

 טאי צאי

  כוסות רוח

 מסאג'

 מסאג' עם אבנים חמות

 רפלקסולוגיה

 פסיכודרמה

 תרפיה באמצעות חיות

 תרפיה באמצעות אומנות

 קלינאית תקשורת

 פסיכולוג

 ליצן רפואי

 טיפול עם עלוקות

לטופס הצעה רפואה/פרא רפואה לחץ כאן  

http://www.orlan.co.il/services/forms/?cat=0&type=0&comp=13
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אחריות מקצועית ואחריות כלפי צד שלישי למאמני/מדריכי 
ספורט במקצועות ספורט מגוונים למאמן/מדריך בודד

גבול אחריות המוצע הינו 500,000 $ לאירוע ובסה"כ לכל תקופת הביטוח לכל אחד מהכיסויים.

השתתפות עצמית )אקסס( 2,500 $ לאירוע.

הפרמיה ברוטו לכל בעל מקצוע )בעל תעודת הסמכה לעיסוק בספורט המבוטח לפי פוליסה זו( 

מחושבת לפי קטגוריות C ,B ,A, ו-D על פי רשימות העיסוק המפורטות להלן:

:A פרמיה ברוטו לתשלום מזומן לכיסוי לכל מאמן/מדריך בודד הינה - 396 $ לקטגוריה

:B פרמיה ברוטו לתשלום מזומן לכיסוי לכל מאמן/מדריך בודד הינה 575 $ לקטגוריה

 כושר גופני 

 התעמלות )ללא פעלולים ואקרובטיקה אווירית(

 כדוריד )למעט משתתף למשתתף(             

 אירֹוִבי

 אומנויות לחימה )למעט משתתף למשתתף( 

 כדורסל

 כדור רשת )למעט משתתף למשתתף(         

 קרב מגע )למעט משתתף למשתתף(

 פילאטיס 

 איגרוף )למעט משתתף למשתתף(

 שחיה )למעט פולו מים(                             

 קרוספיט

 ֶטִניס                                                     

)BMX-רכיבה על אופניים )למעט אופני שטח, הרים ו 

 יוגה )למעט ביקראם(

 כדורגל )למעט משתתף למשתתף(

 זומבה                                                    

 קיקבוקסינג 

 מדריך ירי

 חתירה / שיט                 

 טריאתלון

 ספינינג                                            

 כדור מים

 ְגִליָשׁת גלים

 טיפוס קירות
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אחריות מקצועית ואחריות כלפי צד שלישי למאמני/מדריכי 
ספורט במקצועות ספורט מגוונים למאמן/מדריך בודד

:C פרמיה ברוטו לתשלום מזומן לכיסוי לכל מאמן/מדריך בודד הינה 1,015 $ לקטגוריה

:D פרמיה ברוטו לתשלום מזומן לכיסוי לכל מאמן/מדריך בודד הינה 2,400 $ לקטגוריה

 כדור מים

 ֵהָאְבקּות

)BMX רכיבה על אופני שטח והרים )למעט 

 החלקה על הקרח

 גלישת רוח

 אֹוֶמָגה

BMX רכיבה על אופני 

עבור הגדלת גבולות האחריות ל- 1,000,000 $ למקרה ולתקופה תתווסף פרמיה של 20% על הפרמיה הנקובה לעיל.

אפשרות לתוספת עוזר מאמן ללא תעודה / עובד מנהלה בפרמיה של 160 $ בכל הקטגוריות לכל אחד.

לטופס הצעה למאמני / מדריכי ספורט במקצועות ספורט מגוונים למאמן / מדריך בודד לחץ כאן  
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©כל הזכויות שמורות לאורלן סוכנות לביטוח )1994( בע״מ

אחריות מקצועית ואחריות כלפי צד שלישי 
למאמני/מדריכי ספורט במקצועות מגוונים לגופים וחברות

גבול אחריות המוצע הינו 1,000,000 $ לאירוע ובסה"כ לכל תקופת הביטוח למאמנים/מדריכי ספורט המאוגדים תחת חברה והמבוטח הינו חברה בע"מ/תאגיד וכד'.

.A פרמיה ברוטו לתשלום מזומן לכיסוי לכל מאמן/מדריך בודד הינה - 476 $ לקטגוריה

פרמיה ברוטו לתשלום מזומן - עוזר מאמן ללא תעודה/עובד מנהלה הינה - 160 $ לאחד.

לדוגמא –קטגוריה A )כולל הכללת התאגיד כמבוטח(

פרמיה ברוטו לתשלום מזומן ל-3 מאמנים/מדריכי ספורט )בעלי תעודה( ועובד מנהלה/עוזר מאמן )ללא תעודת מאמן( אשר מועסקים על ידי החברה הנ"ל – 1,617 $ 

פרמיה ברוטו לתשלום מזומן ל-2 מאמנים/מדריכי ספורט )בעלי תעודה( ועובד מנהלה/עוזר מאמן )ללא תעודת מאמן( אשר עובדים בבית עסק הינה – 1,141 $

פרמיה ברוטו לתשלום מזומן ל-2 מאמנים/מדריכי ספורט )בעלי תעודה( ללא עובד מנהלה/ עוזר מאמן )ללא תעודת מאמן( אשר עובדים בבית עסק הינה –  951 $

.B פרמיה ברוטו לתשלום מזומן לכיסוי לכל מאמן/מדריך בודד הינה - 690 $ לקטגוריה

פרמיה ברוטו לתשלום מזומן - עוזר מאמן ללא תעודה/עובד מנהלה הינה - 160 $ לאחד.

לדוגמא – קטגוריה B )כולל הכללת התאגיד כמבוטח(

פרמיה ברוטו לתשלום מזומן ל-3 מאמנים/מדריכי ספורט )בעלי תעודה( ועובד מנהלה/עוזר מאמן )ללא תעודת מאמן( אשר מועסקים על ידי החברה הנ"ל –2,262 $

פרמיה ברוטו לתשלום מזומן ל-2 מאמנים/מדריכי ספורט )בעלי תעודה( ועובד מנהלה/עוזר מאמן )ללא תעודת מאמן( אשר עובדים בבית עסק הינה – 1,572 $

פרמיה ברוטו לתשלום מזומן ל-2 מאמנים/מדריכי ספורט )בעלי תעודה( ללא עובד מנהלה/ עוזר מאמן )ללא תעודת מאמן( אשר עובדים בבית עסק הינה –  1,572 $

שים לב כי פוליסת צד ג' זו מכסה רק את אחריות עבור צד ג׳ ומקצועית בגין הדרכת/אימון/לימוד מקצוע הספורט הנקוב ואינה מכסה חבות כלפי צד ג׳ כבעלים, 

מנהלים, מתפעלים, סוחרים, משתמשים במבנים/אתרים/חצרים/מתחמים בו מתנהלת הפעילות הקבועה שלצורך זה יש לרכוש פוליסה צד ג׳ כללית רגילה.

לטופס הצעה למאמני/מדריכי ספורט במקצועות מגוונים לגופים וחברות לחץ כאן  
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©כל הזכויות שמורות לאורלן סוכנות לביטוח )1994( בע״מ

ביטוח אחריות מקצועית ואחריות כלפי צד שלישי 
ליועצי או ממוני בטיחות / מנהלי עבודה באתרי בנייה / מפקחי בנייה 

)שהינם מהנדסים או הנדסאים בלבד(

גבולות אחריות הניתנים כלפי ביטוח אחריות מקצועית ואחריות כלפי צד שלישי ליועצי או ממוני בטיחות / מנהלי עבודה באתרי בנייה / מפקחי בנייה 

)שהינם מהנדסים או הנדסיים בלבד ( הם:

250,000 $ למקרה ובסה"כ לכל תקופת הביטוח 

625,000 $ למקרה בסה"כ לכל תקופת הביטוח 

1,000,000 $ למקרה בסה"כ לכל תקופת הביטוח 

1,500,000 $ למקרה בסה"כ לכל תקופת הביטוח 

2,000,000 $ למקרה בסה"כ לכל תקופת הביטוח 

 אחריות מקצועית ואחריות כלפי צד שלישי ליועצי / ממוני בטיחות:

גבול אחריות 625,000 $ למקרה ובסה"כ לכל תקופת הביטוח ליועץ / ממונה בטיחות בודד – פרמיה ברוטו לתשלום במזומן– 2,700 $

השתתפות עצמית 5,000 $ לאחריות כלפי צד ג' לאירוע.

השתתפות עצמית 10,000 $ לאחריות מקצועית לאירוע.

 אחריות מקצועית ואחריות כלפי צד שלישי למנהלי עבודה באתרי בנייה:

לבניינים עד 5 קומות, גבול אחריות 625,000 $ למקרה ובסה"כ לכל תקופת הביטוח למנהל עבודה באתר בנייה בודד –  פרמיה ברוטו לתשלום במזומן – 3,000 $ 

השתתפות עצמית 5,000 $ לאחריות כלפי צד ג' לאירוע.

השתתפות עצמית 10,000 $ לאחריות מקצועית לאירוע.

 אחריות מקצועית ואחריות כלפי צד שלישי למפקחי בנייה )שהינם מהנדסים או הנדסיים בלבד(:

תמחור לאחר מילוי טופס הצעה.

לטופס הצעה לממוני בטיחות/מנהלי עבודה/מפקחי בנייה לחץ כאן  
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©כל הזכויות שמורות לאורלן סוכנות לביטוח )1994( בע״מ

ביטוח חבויות משולב: אחריות כלפי צד שלישי, אחריות 
מקצועית וחבות מעבידים לחברות שמירה ואבטחה

הפרמיה לפוליסה לביטוח חבויות משולב לחברות שמירה ואבטחה נקבעת לפי מחזור שנתי משוער צפוי ב-$ וגבולות האחריות הנדרשים.

גבולות אחריות כלפי צד שלישי - 1,150,000 $ למקרה ולתקופה. 

גבולות אחריות לאחריות מקצועית - 1,150,000 $ למקרה ולתקופה:

ביטול חריג אובדן מסמכים. 1

ביטול חריג אי יושר עובדים ו/או מנהלים )לא שותפים(. 2

ביטול חריג הוצאת דיבה. 3

6 חודשים תקופת גילוי )עפ"י המוגדר בפוליסה(. 4

גבולות אחריות לחבות מעבידים - 5,000,000 $ לנפגע למקרה ולתקופה.

לדוגמה - מחזור שנתי מעל 500,000 $ ואינו עולה על 1,500,000 $:

השתתפות עצמית בתביעות צד ג וחבות מעבידים – 5,000  $ לאירוע.

השתתפות עצמית בתביעות אחריות מקצועית – 10,000 $ לאירוע.

פרמיה שנתית לתשלום במזומן עבור כל המפורט לעיל: 14,500 $

לטופס הצעה לחברות שמירה ואבטחה לחץ כאן  
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©כל הזכויות שמורות לאורלן סוכנות לביטוח )1994( בע״מ

ביטוח חבויות משולב: אחריות כלפי צד שלישי, אחריות 
מקצועית וחבות מעבידים לחברות ניקיון/אחזקה/תחזוקת מבנים

הפרמיה לפוליסה לביטוח חבויות משולב לחברות ניקיון / אחזקה / תחזוקת מבנים נקבעת לפי מחזור שנתי משוער צפוי ב-$, 

שכר עבודה שנתי משוער צפוי ב-$ וגבולות האחריות הנדרשים.

גבולות האחריות הם:

גבולות אחריות כלפי צד שלישי – החל מ-250,000 $ עד 5,000,000 $ למקרה ולתקופה. 

גבולות אחריות לאחריות מקצועית – החל מ-250,000 $ עד 1,000,000 $ למקרה ולתקופה.

גבולות אחריות לחבות מעבידים - 5,000,000 $ לנפגע, למקרה וסה"כ לתקופת הביטוח.

לטפסי ההצעה לחברות ניקיון / אחזקה / תחזוקת מבנים לחץ כאן  

לדוגמא - מחזור שנתי של 1,500,000 $ ושכר עבודה שנתי משוער צפוי של 800,000 $

גבול אחריות כלפי צד שלישי 1,000,000 $

גבול אחריות לאחריות מקצועית של 500,000 $

גבול אחריות לחבות מעבידים $5,000,000

 
פרמיה ברוטו לתשלום במזומן לאחריות כלפי צד שלישי ולאחריות מקצועית - $7,885

השתתפות עצמית לאחריות כלפי צד שלישי – 2,500 $ לאירוע.

השתתפות עצמית לאחריות מקצועית – 5,000 $ לאירוע.

פרמיה ברוטו לתשלום במזומן לחבות מעבידים - 4,176 $

השתתפות עצמית – 3,400 $ לאירוע.
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©כל הזכויות שמורות לאורלן סוכנות לביטוח )1994( בע״מ

הפרמיה לפוליסה לביטוח חבויות משולב למדבירים)לא כולל הדברה חקלאית מכל סוג( נקבעת לפי מחזור שנתי משוער צפוי ב-$,

שכר עבודה שנתי משוער צפוי ב-$ וגבולות האחריות הנדרשים.

גבולות האחריות הם:

גבולות אחריות כלפי צד שלישי – החל מ-250,000 $ עד 5,000,000 $ למקרה ולתקופה. 

גבולות אחריות לאחריות מקצועית – החל מ-250,000 $ עד 1,000,000 $ למקרה ולתקופה.

גבולות אחריות לחבות מעבידים - 5,000,000 $ לנפגע למקרה ולתקופה.

גבולות אחריות לחבות מוצר – החל מ-250,000 $ עד 1,000,000 $ למקרה ולתקופה.

לטפסי הצעה למדבירים )לא כולל הדברה חקלאית מכל סוג( לחץ כאן  

לדוגמא - מחזור שנתי של 500,000 $ ושכר עבודה שנתי משוער צפוי של 300,000 $

גבול אחריות כלפי צד שלישי 1,000,000 $

גבול אחריות לאחריות מקצועית 500,000 $

גבול אחריות לחבות מוצר 500,000 $

גבול אחריות לחבות מעבידים 5,000,000 $

פרמיה ברוטו לתשלום במזומן לאחריות כלפי צד שלישי ולאחריות מקצועית  - 2,900 $

השתתפות עצמית לאחריות כלפי צד שלישי – 2,500 $ לאירוע.

השתתפות עצמית לאחריות מקצועית – 5,000 $ לאירוע.

פרמיה ברוטו לתשלום במזומן לחבות מעבידים - 1,225 $

השתתפות עצמית – 3,400 $ לאירוע.

פרמיה ברוטו לתשלום במזומן לחבות מוצר – 1,815 $

השתתפות עצמית – 5,000 $ לאירוע.

ביטוח חבויות משולב: אחריות כלפי צד שלישי, 
אחריות מקצועית, חבות מעבידים וחבות מוצר למדבירים 

)לא כולל הדברה חקלאית מכל סוג(
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©כל הזכויות שמורות לאורלן סוכנות לביטוח )1994( בע״מ

הפרמיה לפוליסה לביטוח חבויות משולב למתקיני מערכות מיזוג אוויר / חימום / אוורור נקבעת לפי מחזור שנתי משוער צפוי ב-$, 

שכר עבודה שנתי משוער צפוי ב-$ וגבולות האחריות הנדרשים.

גבולות האחריות הם:

גבולות אחריות כלפי צד שלישי – החל מ-250,000 $ עד 5,000,000 $ למקרה ולתקופה. 

גבולות אחריות לאחריות מקצועית – החל מ-250,000 $ עד 1,000,000 $ למקרה ולתקופה.

גבולות אחריות לחבות מעבידים - 5,000,000 $ לנפגע למקרה וסה״כ לתקופת הביטוח. 

גבולות אחריות לחבות מוצר – החל מ-250,000 $ עד 1,000,000 $ למקרה ולתקופה.

לטפסי הצעה למתקיני מערכות מיזוג אוויר/חימום/אוורור לחץ כאן  

לדוגמא - מחזור שנתי של 800,000 $ ושכר עבודה שנתי משוער צפוי של 350,000 $

גבול אחריות כלפי צד שלישי 1,000,000 $

גבול אחריות לאחריות מקצועית 500,000 $

גבול אחריות לחבות מוצר 500,000 $

גבול אחריות לחבות מעבידים 5,000,000 $

פרמיה ברוטו לתשלום במזומן לאחריות כלפי צד שלישי ולאחריות מקצועית - 3,633 $

השתתפות עצמית לאחריות כלפי צד שלישי – 2,500 $ לאירוע.

השתתפות עצמית לאחריות מקצועית – 5,000 $ לאירוע.

פרמיה ברוטו לתשלום במזומן לחבות מעבידים - 1,645 $

השתתפות עצמית – 3,400 $ לאירוע.

פרמיה ברוטו לתשלום במזומן לחבות מוצר – 1,250 $

השתתפות עצמית – 5,000 $ לאירוע.

ביטוח חבויות משולב: אחריות כלפי צד שלישי, אחריות מקצועית, 
אוורור חימום/ / חבות מעבידים וחבות מוצר למתקיני מערכות מיזוג אוויר
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©כל הזכויות שמורות לאורלן סוכנות לביטוח )1994( בע״מ

הפרמיה לפוליסה לביטוח חבויות משולב לשרברבים / כל מתקיני אינסטלציות מים וביוב / מתקיני מערכות מתזים "ספרינקלרים" 

נקבעת לפי מחזור שנתי משוער צפוי ב-$, שכר עבודה שנתי משוער צפוי ב-$ וגבולות האחריות הנדרשים.

גבולות האחריות הם:

גבולות אחריות כלפי צד שלישי – החל מ-250,000 $ עד 5,000,000 $ למקרה ולתקופה. 

גבולות אחריות לאחריות מקצועית – החל מ-250,000 $ עד 1,000,000 $ למקרה ולתקופה.

גבולות אחריות לחבות מעבידים - 5,000,000 $ לנפגע למקרה וסה״כ לתקופת הביטוח. 

גבולות אחריות לחבות מוצר – החל מ-250,000 $ עד 1,000,000 $ למקרה ולתקופה.

לטפסי הצעה לשרברבים / מתקיני אינסטלציות מים

 וביוב / מתקיני מערכות מתזים "ספרינקלרים״ לחץ כאן  

לדוגמא - מחזור שנתי של 1,000,000 $ ושכר עבודה שנתי משוער צפוי של 400,000 $

גבול אחריות כלפי צד שלישי 1,000,000 $

גבול אחריות לאחריות מקצועית 500,000 $

גבול אחריות לחבות מוצר 500,000 $

גבול אחריות לחבות מעבידים 5,000,000 $

פרמיה ברוטו לתשלום במזומן לאחריות כלפי צד שלישי ולאחריות מקצועית - 5,046 $

השתתפות עצמית לאחריות כלפי צד שלישי – 2,500 $ לאירוע.

השתתפות עצמית לאחריות מקצועית – 5,000 $ לאירוע.

פרמיה ברוטו לתשלום במזומן לחבות מעבידים – 1,635 $

השתתפות עצמית – 3,400 $ לאירוע.

פרמיה ברוטו לתשלום במזומן לחבות מוצר – 1,871 $

השתתפות עצמית – 5,000 $ לאירוע.

ביטוח חבויות משולב: אחריות כלפי צד שלישי, אחריות מקצועית, 
חבות מעבידים וחבות מוצר לשרברבים / מתקיני אינסטלציות 

מים וביוב / מתקיני מערכות מתזים "ספרינקלרים"

http://www.orlan.co.il/services/forms/?cat=0&type=0&comp=13


©כל הזכויות שמורות לאורלן סוכנות לביטוח )1994( בע״מ

הפרמיה לפוליסה לביטוח חבויות משולב לחשמלאים נקבעת לפי מחזור שנתי משוער צפוי ב-$, 

שכר עבודה שנתי משוער צפוי ב-$ וגבולות האחריות הנדרשים.

גבולות האחריות הם:

גבולות אחריות כלפי צד שלישי – החל מ-250,000 $ עד 5,000,000 $ למקרה ולתקופה. 

גבולות אחריות לאחריות מקצועית – החל מ-250,000 $ עד 1,000,000 $ למקרה ולתקופה.

גבולות אחריות לחבות מעבידים - 5,000,000 $ לנפגע למקרה וסה״כ לתקופת הביטוח. 

גבולות אחריות לחבות מוצר – החל מ-250,000 $ עד 1,000,000 $ למקרה ולתקופה.

לדוגמא - מחזור שנתי של 1,000,000 $ ושכר עבודה שנתי משוער צפוי של 400,000 $

גבול אחריות כלפי צד שלישי 1,000,000 $

גבול אחריות לאחריות מקצועית 500,000 $

גבול אחריות לחבות מוצר 500,000 $

גבול אחריות לחבות מעבידים 5,000,000 $

פרמיה ברוטו לתשלום במזומן לאחריות כלפי צד שלישי ולאחריות מקצועית - 5,625 $

השתתפות עצמית לאחריות כלפי צד שלישי – 2,500 $ לאירוע.

השתתפות עצמית לאחריות מקצועית – 5,000 $ לאירוע.

פרמיה ברוטו לתשלום במזומן לחבות מעבידים – 2,088 $

השתתפות עצמית – 3,400 $ לאירוע.

פרמיה ברוטו לתשלום במזומן לחבות מוצר – 1,870 $

השתתפות עצמית – 5,000 $ לאירוע.

ביטוח חבויות משולב: אחריות כלפי צד שלישי, אחריות מקצועית, 
חבות מעבידים וחבות מוצר לחשמלאים

לטפסי הצעה לחשמלאים לחץ כאן  

http://www.orlan.co.il/services/forms/?cat=0&type=0&comp=13


©כל הזכויות שמורות לאורלן סוכנות לביטוח )1994( בע״מ

הפרמיה לפוליסה לביטוח חבויות משולב לקבלני שיפוצים/קבלני אלומיניום נקבעת לפי מחזור שנתי משוער צפוי ב-$, 

שכר עבודה שנתי משוער צפוי ב-$ וגבולות האחריות הנדרשים.

גבולות האחריות הם:

גבולות אחריות כלפי צד שלישי – החל מ-250,000 $ עד 5,000,000 $ למקרה ולתקופה. 

גבולות אחריות לאחריות מקצועית – החל מ-250,000 $ עד 1,000,000 $ למקרה ולתקופה.

גבולות אחריות לחבות מעבידים - 5,000,000 $ לנפגע למקרה וסה״כ לתקופת הביטוח. 

גבולות אחריות לחבות מוצר – החל מ-250,000 $ עד 1,000,000 $ למקרה ולתקופה.

לדוגמא - מחזור שנתי של 500,000 $ ושכר עבודה שנתי משוער צפוי של 300,000 $

גבול אחריות כלפי צד שלישי 500,000 $

גבול אחריות לאחריות מקצועית של 250,000 $

גבול אחריות לחבות מוצר 500,000 $

גבול אחריות לחבות  מעבידים 5,000,000 $

פרמיה ברוטו לתשלום במזומן לאחריות כלפי צד שלישי ולאחריות מקצועית  - 2,900 $

השתתפות עצמית לאחריות כלפי צד שלישי – 5,000 $ לאירוע.

השתתפות עצמית לאחריות מקצועית – 10,000 $ לאירוע.

פרמיה ברוטו לתשלום במזומן לחבות מעבידים – 2,695 $

השתתפות עצמית – 3,400 $ לאירוע.

פרמיה ברוטו לתשלום במזומן לחבות מוצר – 1,815 $

השתתפות עצמית – 10,000 $ לאירוע.

ביטוח חבויות משולב: אחריות כלפי צד שלישי, אחריות מקצועית, 
חבות מעבידים וחבות מוצר לקבלני שיפוצים / קבלני אלומיניום

לטפסי הצעה לקבלני שיפוצים / קבלני אלומיניום לחץ כאן  

http://www.orlan.co.il/services/forms/?cat=0&type=0&comp=13


©כל הזכויות שמורות לאורלן סוכנות לביטוח )1994( בע״מ

הפרמיה לפוליסה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים לאולמות וגני אירועים )כפוף לרישיון עסק תקף( נקבעת לפי מחזור שנתי משוער צפוי ב-$, 

שכר עבודה שנתי משוער צפוי ב-$ וגבולות האחריות הנדרשים.

גבולות האחריות הם:

גבולות אחריות כלפי צד שלישי – החל מ-250,000 $ עד 5,000,000 $ למקרה ולתקופה. 

גבולות אחריות לחבות מעבידים - 5,000,000 $ לנפגע, למקרה וסה״כ לתקופת הביטוח. 

לדוגמא - מחזור שנתי של 2,000,000 $ ושכר עבודה שנתי משוער צפוי של 500,000 $

גבול אחריות כלפי צד שלישי 1,000,000 $

גבול אחריות לחבות מעבידים 5,000,000 $

פרמיה ברוטו לתשלום במזומן לאחריות כלפי צד שלישי  - 5,742 $

השתתפות עצמית לאחריות כלפי צד שלישי – 2,500 $ לאירוע.

פרמיה ברוטו לתשלום במזומן לחבות מעבידים – 1,550 $

השתתפות עצמית לחבות מעבידים – 5,000 $ לאירוע.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים 
לאולמות וגני אירועים )כפוף לרישיון עסק תקף(

לטפסי הצעה לאולמות וגני אירועים לחץ כאן  

http://www.orlan.co.il/services/forms/?cat=0&type=0&comp=13


©כל הזכויות שמורות לאורלן סוכנות לביטוח )1994( בע״מ

הפרמיה לפוליסה לביטוח חבויות משולב למתקיני מערכות גילוי וכיבוי אש, עשן ומערכות אזעקה נקבעת לפי מחזור שנתי משוער צפוי ב-$, שכר עבודה שנתי 

משוער צפוי ב-$ וגבולות האחריות הנדרשים.

גבולות האחריות הם:

גבולות אחריות כלפי צד שלישי – החל מ-250,000 $ עד 5,000,000 $ למקרה ולתקופה. 

גבולות אחריות לאחריות מקצועית – החל מ-250,000 $ עד 1,000,000 $ למקרה ולתקופה.

גבולות אחריות לחבות מעבידים - 5,000,000 $ לנפגע, למקרה וסה״כ לתקופת הביטוח. 

גבולות אחריות לחבות מוצר – החל מ-250,000 $ עד 1,000,000 $ למקרה ולתקופה.

לדוגמא - מחזור שנתי של 700,000 $ ושכר עבודה שנתי משוער צפוי של 300,000 $

גבול אחריות כלפי צד שלישי 1,000,000 $

גבול אחריות לאחריות מקצועית 500,000 $

גבול אחריות לחבות מוצר 500,000 $

גבול אחריות לחבות מעבידים של 5,000,000 $

פרמיה ברוטו לתשלום במזומן לאחריות כלפי צד שלישי ולאחריות מקצועית - 5,046 $

השתתפות עצמית לאחריות כלפי צד שלישי – 2,500 $ לאירוע.

השתתפות עצמית לאחריות מקצועית – 5,000 $ לאירוע.

פרמיה ברוטו לתשלום במזומן לחבות מעבידים – 1,240 $

השתתפות עצמית – 3,400 $ לאירוע.

פרמיה ברוטו לתשלום במזומן לחבות מוצר – 1,815 $

השתתפות עצמית – 5,000 $ לאירוע.

ביטוח חבויות משולב: אחריות כלפי צד שלישי, אחריות מקצועית, 
חבות מעבידים וחבות מוצר למתקיני מערכות גילוי וכיבוי אש, עשן 

ומערכות אזעקה

לטפסי הצעה למתקיני מערכות גילוי וכיבוי אש, עשן ומערכות אזעקה לחץ כאן  

http://www.orlan.co.il/services/forms/?cat=0&type=0&comp=13


©כל הזכויות שמורות לאורלן סוכנות לביטוח )1994( בע״מ

גבולות אחריות הניתנים כלפי ביטוח אחריות מקצועית רפואית ואחריות כלפי צד שלישי לאמני קעקוע ופירסינג הם:

100,000 $ למקרה ובסה"כ לכל תקופת הביטוח 

250,000 $ למקרה בסה"כ לכל תקופת הביטוח 

500,000 $ למקרה בסה"כ לכל תקופת הביטוח 

750,000 $ למקרה בסה"כ לכל תקופת הביטוח 

1,000,000 $ למקרה בסה"כ לכל תקופת הביטוח

לדוגמא - גבול אחריות של 250,000 $ למקרה ובסה"כ לכל תקופת הביטוח לאמני קעקוע ופירסינג 

פרמיה ברוטו לתשלום במזומן

ביטוח אחריות מקצועית רפואית ואחריות כלפי צד שלישי 
לאמני קעקוע ופירסינג

לטופס הצעה לאמני קעקוע ופירסינג לחץ כאן  

סטודיו 
עם אמן 

יחיד

סטודיו 
עם 2 
אמנים

סטודיו 
עם 3 
אמנים

סטודיו 
עם 4 
אמנים

סטודיו 
עם 5 
אמנים

סטודיו 
עם 6 
אמנים

סטודיו 
עם 7 
אמנים

סטודיו 
עם 8 
אמנים

סטודיו 
עם 9 
אמנים

סטודיו 
עם 10 
אמנים

מחיר 
ברוטו 

לתשלום 
במזומן

$ 866$ 1,114$ 1,361$ 1,609$ 1,794$ 1,980$ 2,166$ 2,289$ 2,413$ 2,537

2,500 2,500$ 2,500$ 2,500$ 2,500$ 2,500$ 2,500$ 2,500$ 2,500$ 2,500$ $אקסס

http://www.orlan.co.il/services/forms/?cat=0&type=0&comp=13


©כל הזכויות שמורות לאורלן סוכנות לביטוח )1994( בע״מ

 לא יינתן כיסוי ביטוחי עבור הצעה שאין בצידה אמצעי תשלום

 "תשלום במזומן "– עד 4 תשלומים חודשיים מתחילת ביטוח

 מעל 4 תשלומים ייגבו דמי אשראי בשיעור של 6% על הפרמיה ברוטו מזומן וזאת עבור תשלומים של עד 9 תשלומים חודשיים מתחילת ביטוח

 הפוליסות האמורות הינן פוליסות הנקובות במטבע דולר, הגבייה תבוצע לפי שער העברות / המחאות גבוה ליום התשלום בפועל.

 תנאי הפוליסות )"ג'קטים"( הינם פוליסות בעברית ובאנגלית שהעתקם נמצא באתר אורלן 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי תנאי ביט 2016 מורשה לוידס

 ביטוח אחריות כלפי חבות המוצר על פי תנאי ביט 2016 מורשה לוידס

 ביטוח אחריות מקצועית )"claim's made"( על פי תנאי מורשה לוידס

 ביטוח חבות מעבידים על פי תנאי ביט 2015 מורשה לוידס

 ביטוח אחריות מקצועית לממוני בטיחות לפי הנוסח

 פוליסות רפואיות / פרא רפואיות אחריות מקצועית )"claim's made"( על פי נוסח פוליסה מורשה לוידס

פוליסה זו כוללת הרחב תקופת גילוי מובנה בפוליסה של 7 שנים, תמורת תוספת פרמיה של 250% מהפרמיה ששולמה, 

שתשולם בהפעלת תקופת הגילוי )הרחב תקופת הגילוי כאמור יינתן במצבים כמוגדר בפוליסה(.

תאריכים רטרו-אקטיביים לכל הפוליסות האחריות המקצועית )claim's made( / חבות מוצר ייקראו כדלקמן יום תחילת הביטוח 

או תאריך רטרו-אקטיבי הנקוב בפוליסה הפגה של המבוטח ובכל מקרה לא יותר מגבולות האחריות של הפוליסה הנוכחית.

כל התעריפים, מיונים ופרמיות המפורטים בהצעות מבוססים על עבר ביטוחי "נקי" )ללא תביעות( של המבוטח 
לפחות 5 שנים אחרונות, וכפופים לקבלת טופס הצעה ובדיקתו על ידי החתמים וייתכנו שינויים עקב עדכון תעריפים, 

קבלת מידע ונתונים נוספים המפורטים בטפסי ההצעה.

כל האמור במסמכים המצורפים כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות בלבד.

מידע חשוב

לתנאי הפוליסות לחץ כאן <

 מצ"ב <

 מצ"ב <

 מצ"ב <

 מצ"ב <

 המצ"ב <

 המצ"ב <

http://www.orlan.co.il/services/forms/?cat=0&type=0&comp=13
http://www.orlan.co.il/data/upl/forms/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%20%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94%20%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%9C%D7%A4%D7%99%20%D7%A6%D7%93%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%202016.pdf
http://www.orlan.co.il/data/upl/forms/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%20%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94%20%D7%97%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8.pdf
http://www.orlan.co.il/data/upl/forms/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%20%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA.pdf
http://www.orlan.co.il/data/upl/forms/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%20%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94%20%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf
http://www.orlan.co.il/data/upl/forms/JJJ.pdf
http://www.orlan.co.il/data/upl/forms/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%20%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA.pdf


©כל הזכויות שמורות לאורלן סוכנות לביטוח )1994( בע״מ


