הכשרה
חברה לביטוח בע''מ
סוכן 598320
רוזנמן את רוזנמן ביטוח בע''מ

עותק למבוטח

חידוש

לקוח 22200657

07/08/2013

משולבת לסוכני נסיעות ותיירות
ענף

27

פוליסה מספר 2707016013

שם המבוטח
כתובת

דולר

תוספת מספר 0
פרמיה נטו

מל"ח הארץ  -טבע-תראפיה -
רמת מגשימים-
רמת מגשימים 12917

תקופת הביטוח

מ01/08/2013 -
עד 31/07/2014

תעודת זהות

580433266

4,400.00 :

שעה00:01 :
שעה24:00 :

דמי אשראי

308.00 :

כל הסכומים נקובים בדולר ארה''ב

סה''כ לתשלום

4,708.00 :

תאור הכסוי

סכו הביטוח

פרמיה

כפוף למהדורה 1/07
עיסוקו של המבוטח לצורך ביטוח זה :
======================
מארגן ,מדריך ומפעיל פעילויות אתגר לרבות סנפלינג וגלישה מצוקים ,טיולי ג'יפים,
טיולים רגליים  ,ימי כיף ונופש בשטח ,שייט רפסודיה , ODT ,בארץ .

פרק ח'
ח'  אחריות מקצועית כולל פרק
ז'
ז' חבות כלפי צד שלישי
גבולות האחריות :
--------------------א.לכל מספר תובעים בקשר למקרה אחד .-

1,000,000

ב.לקבוצת נוסעים היוצאים בטיול מאורגן וסה"כ הפיצויים שיש
לשלמם במשך תקופת הביטוח

1,000,000

4,400.00

השתתפות עצמית :
------------------ $ 1500לנוסע
 $ 3000למשפחה
 $ 10000מקסימום לקבוצה
********************************************
השתתפות עצמית זו חלה על כל סכומי הפיצוי ו/או ההוצאות
העומדים לתשלום על פי פוליסה זו לרבות הוצאות שהוציא
המבטח במהלך הטיפול בתביעה וזאת אף אם לא הוטלה חבות
על המבוטח או שלא שולמו פיצויים לצד שלישי בגינה.
********************************************
השתתפות עצמית לנזקי גוף:
---------------------------------בניגוד לכתוב ההשתתפות העצמית לתביעה שעניינה נזקי גוף תהיה
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הכשרה
חברה לביטוח בע''מ
סוכן  598320רוזנמן את רוזנמן ביטוח בע''מ

לקוח 22200657
פוליסה מספר 2707016013
ענף 27
שם המבוטח
מל"ח הארץ  -טבע-תראפיה -
תקופת הביטוח
שעה00:01 :
מ01/08/2013 -
שעה24:00 :
עד 31/07/2014

תוספת מספר 0

 $ 1,500לתובע.
תאריך רטרו אקטיבי מ-
01/03/2011
הכיסוי על פי פוליסה זו חל אך ורק על מקרי ביטוח שחלו לאחר
תאריך הנקוב מעלה ולא היו ידועים למבוטח ביום כריתת החוזה .
סיטונאי
====
מוצהר ומוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי עפ"י פרק ח' מורחב לכסות
את ההרחבות הבאות :
 1עד 15
הכיסוי עבור ההרחבות הנוספות מותנה בכך ששולמה פרמיה
מיוחדת בגין כל הרחבה והדבר צויין ברשימה.

פרמיה שנתית 4,400.00
פרמיה לתקופה 4,400.00

נחתם בעבור החברה ובשמה
רוזנמן את רוזנמן ביטוח בע''מ
תאריך הדפסה07/08/2013 :
08/2013
חודש בורדרו:
לאה
מקיש:
ריק
מטפל:
מאשר:
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