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נספח לטופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית
מסלול  EXTRAמקצועי למקצועות ספורט מסויימים
מהווה חלק בלתי נפרד מטופס ההצעה לבטוח אחריות מקצועית.

שם המועמד לביטוח/המציע

מס’ פוליסה

ת.ז.

הכיסוי הביטוחי מיועד אך ורק למקצועות המפורטים בכל אחת מהקבוצות שלהלן.
יש לסמן סוג אחד של מאמן בלבד!
 אחריות מקצועית למאמן ספורט – משחקי כדור
מאמן לאחד או יותר מהמקצועות שלהלן בלבד :מאמן כדורגל ,מאמן כדורסל ,מאמן כדורעף ,מאמן כדוריד ,מאמן כדורשת ,מאמן כדור מים ,מאמן טניס ,מאמן
סקווש ,מאמן פינג-פונג.
תשומת לב המועמד לביטוח מופנית לכך כי על פי הוראות סעיף  6חוק חוזה הביטוח ,כל השאלות שלהלן ייחשבו כעניין מהותי.
 1האם הנך מעביר אימונים במסגרת אגודת ספורט?

 כן

 לא

 2האם הנך בעל תעודת הסמכה ממוסד מוכר בישראל לאמן בתחום בו הנך עוסק?

 כן

 לא

 אחריות מקצועית למאמן/מדריך התעמלות
מדריך לאחד או יותר מהמקצועות שלהלן בלבד :התעמלות ,יוגה ,פילאטיס ,זומבה ,ספינינג ,TRX ,התעמלות אירובית ,התעמלות אמנותית ,התעמלות חוויתית,
מאמן כושר (פילאטיס מכשירים או התעמלות מכשירים – רק אם סומן במפורש בשאלות).
תשומת לב המועמד לביטוח מופנית לכך כי על פי הוראות סעיף  6חוק חוזה הביטוח ,כל השאלות שלהלן ייחשבו כעניין מהותי.
 1האם הפוליסה נערכת עבור חדר כושר?

 כן

 לא

 2האם הנך מעביר אימונים במסגרת אגודת ספורט?

 כן

 לא

 3האם הנך בעל הסמכה מתאימה לסוג האימון בו הנך עוסק?

 כן

 4האם הנך מאמן/מדריך פילאטיס מכשירים או התעמלות מכשירים?
 5האם הנך עוסק באימון ?EMS

 כן

 לא
 כן

 לא

 לא

 6האם הנך עוסק באימון  TRXבגנים ציבוריים?

 כן

 לא

 אחריות מקצועית למאמן/מדריך כושר
מדריך לאחד או יותר מהמקצועות שלהלן בלבד :מדריך חדר כושר ,מדריך אתלטיקה קלה ,מאמן ריצה ,מאמן הליכה/הליכה נורדית ,פיתוח גוף (אימון קטינים
בחדר כושר ,אימון משקולות – רק אם סומן במפורש בשאלות).
תשומת לב המועמד לביטוח מופנית לכך כי על פי הוראות סעיף  6חוק חוזה הביטוח ,כל השאלות שלהלן ייחשבו כעניין מהותי.
 1האם הפוליסה נערכת עבור חדר כושר?

 כן

 לא

 2האם הנך מעביר אימונים במסגרת אגודת ספורט?

 כן

 לא

 3האם הנך בעל תעודת הסמכה ממוסד מוכר בישראל לאמן בתחום בו הנך עוסק?
 4האם הנך בעל הסמכה לאימון קטינים בחדר הכושר?
 5האם הנך עוסק באימון משקולות?
 6האם הנך עוסק באימון ?EMS

 כן

 כן

 כן

 כן

 לא

 לא

 לא

 לא

 אחריות מקצועית למאמן/מדריך שחייה  -לא כולל כיסוי למציל או לשירותי הצלה!
תשומת לב המועמד לביטוח מופנית לכך כי על פי הוראות סעיף  6חוק חוזה הביטוח ,כל השאלות שלהלן ייחשבו כעניין מהותי.
 1האם הנך מעביר אימונים במסגרת אגודת ספורט?

 כן

 לא

 2האם ההדרכה מתבצעת גם במים פתוחים (בים ,באגם ,בנחל)?

 כן

 לא

 3האם הנך בעל תעודת הסמכה כמדריך שחייה ממוסד לימודי מוכר בישראל?
 4האם הנך משמש כמציל?

הפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀

 כן

 כן

 לא

 לא

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
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הצהרת המועמד לביטוח
כל תשובותי המופיעות בנספח זה הינן תשובות מלאות וכנות.
לא הסתרתי עובדות או פרטים כלשהם בידיעה שהם עניין מהותי ,שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את החוזה בכלל או בתנאים שבו ,וידוע
לי כי אם אעשה כן בכוונת מרמה ,דין תשובותי יהיה כדין תשובה שאינה מלאה וכנה לפי חוק חוזה הביטוח ,והמבטח יהיה פטור מתשלום תגמולי ביטוח בהתאם
לחוק ובמגבלותיו.
ידוע לי כי התשובות המופיעות בנספח זה מהוות חלק מהבסיס לחוזה הביטוח ביני למבטח ונספח זה וכן טופס ההצעה מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.
ידוע לי שחוזה הביטוח ייכנס לתוקף רק אם תאושר הצעה זו בכתב על ידי המבטח.

✗
תאריך

חתימת המועמד לביטוח

שם המועמד לביטוח

הצהרת הסוכן
הנני מאשר כי שאלתי את המועמד לביטוח את כל השאלות המופיעות לגבי המקצוע שבחר ,והתשובות הינן כפי שנמסרו אישית על ידו

✗
שם הסוכן

הפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀

מס’ הסוכן

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד

חתימת הסוכן
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