מאמני כושר,
הכדור בידיים
שלכם!
מגדל מאמני כושר
כמאמני כושר ,אתם חשופים
לפציעות ותביעות.
בדיוק לשם כך פיתחנו עבורכם
במגדל ביטוח ייחודי הנותן
מענה לסיכונים ולצרכים שלכם.

התכנית הייעודית של מגדל מאפשרת התאמת הכיסוי הביטוחי לצרכי המבוטח ומעניקה בחירה בין ביטוח
אחריות צד שלישי משולבת עם אחריות מקצועית לבין ביטוח אחריות צד שלישי כולל ביטול חריג אחריות
מקצועית לנזקי גוף ,מותאמת ספציפית לתחום הספורט שבו אתם עוסקים .הביטוח לבעלי תעודת הסמכה
בלבד בתחום האימון.
תכנית ביטוח מאמני כושר כוללת:
■ מבחר אופציות לרכישה של גבולות אחריות
■ גבול אחריות מקסימלי  ₪ 2,000,000למקרה ולתקופה
רשימת המקצועות הניתנים לכיסוי עפ״י תכנית זו:
✓ מדריך ריקודים  -מורה לריקוד  /מחול  /תנועה
✓ מדריך התעמלות אירובית  / TRX /פילאטיס  /מאמן כושר  /אתלטיקה קלה  /ריצה  /משקולות /
		 מדריך קפוארה  /צ'יקונג  /טאי צ'י.
✓ מאמן משחקי כדור  -מאמן כדורגל  /כדורסל  /כדורעף  /כדוריד  /כדורשת  /כדור מים  /טניס /
		 סקווש  /פינג פונג.
✓ מאמן אמנויות לחימה  -מאמן אייקדו  /ג'ודו  /קראטה  /ג'וג'יטסו
✓ מאמן שחיה  /התעמלות במים

יתרונות עיקריים:
■ גמישות בעת בחירת הכיסוי
■ פרמיות אטרקטיוביות
■ הרחבות ללא עלות במסגרת רכישת הכיסוי לביטוח אחריות כלפי צד ג' משולבת
		 עם ביטוח אחריות מקצועית ,כגון:
✓ תקופת גילוי
✓ פגיעה בפרטיות
✓ אובדן מסמכים
✓מתאמנים יחשבו כצד ג' אחד כלפי השני
* אופציה להרחבה עבור מאמן נוסף בתוספת פרמיה של  50%בלבד
(ניתן לרכישה רק באופציה של ביטול חריג אחריות מקצועית ועד  3מאמנים נוספים).

תנאי פוליסה:
אחריות כלפי צד שלישי  -מגדלביט 2018
אחריות מקצועית  -מגדלביט 2018

מהדורת עלון  .04.2021המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות.
התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם ,יגברו תנאי הפוליסה .לחברה הזכות לעדכן את התעריפים
המופיעים בעלון לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל עת .האמור בעלון זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם .ט.ל.ח.

