
 
  

 

 ביטוח אחריות מקצועית ל הצעת מחיר

 איגוד הרפואה הסינית בישראללחברי 
 

 ,חברים יקרים שלום

 

נבחרה  שנה 20נאמן אשר מבטחת מטפלים במקצועות הפרא רפואיים למעלה מ -סוכנות הביטוח זהר

הכיסוי הביטוחי והן מבחינת  הפוליסה נבחנה בקפידה הן מבחינת . האיגודלבצע את הביטוח עבור חברי  

ולמקצועות אשר נלווים בדרך כלל לעיסוק ברפואה  המחיר ונמצאה כמוצר המתאים ביותר לעיסוקנו

 . סינית

 

והאפשרות לרכוש מוצר ביטוחי, איכותי ובמחיר זול ואפשרי לכל כיס  איגודקבוצתית באמצעות רכישה 

בביטוח מקצועי איכותי תוך התחשבות בסיכון הכרוך  היא רכישה חכמה המשלבת בתוכה את הנחיצות 

 ותשלום ריאלי, אמיתי ונכון בגינו.  היוגה והרפואה המשלימה במקצוע

 

הפוליסה הינה על בסיס יום האירוע ואין חשש במקרה שתביעה תוגש לאחר ביטולה מכל סיבה שהיא.  

 .  בלי אותיות קטנות וסייגים

 וחי של המטפלים האחרים. פוגע בכיסוי הביט לאמטפל אשר נתבע 

                         

 .202201.04 –  .202331.03תקופת הביטוח :  
 )חברת הביטוח הינה הכשרה( 

 

 **  בתוקף באיגוד** התנאים בכפוף לחברות  

 

 : אחריות מקצועית וצד שלישי  הפוליסה מכסה
 

 ללא השתתפות עצמית במקרה תביעה  -₪  1,500,000           גבולות אחריות מקצועית :

 במקרה תביעה                               ₪  2000השתתפות עצמית עם  - ₪ 1,500,000גבולות אחריות כלפי צד שלישי :  

 ₪ לשנה 10,000,000סה"כ גבול אחריות מצרפי 
 מסוימים( )**שימו לב בהמשך לפירוט השתתפות עצמית שונה לעיסוקים 

 

ולכן כיסוי קולקטיבי   1,000,000)מרבית התביעות בתחום הרפואה המשלימה, אינן מגיעות לסכום של 

אנו בוחנים מידי תקופה את יחס התביעות אל מול הסכום בפוליסה,  . ש"ח הינו גבוה מאוד 10,000,000

 . כדי לבחון אם יש צורך בהגדלת סכום הביטוח(

 

    ₪ 750 : לשנהפרמיה בסיסית  עלות 
 אשראי ללא ריבית והצמדה רטיס תשלומים בכ 4 עדניתן לשלם 

 ₪  250עלות דמי חבר לשנה : 
      בלבד  1ניתן לשלם בתשלום 

 

                          האיגודו התשלום מתבצע על ידי זהר נאמן עבור חברת הביטוח 



 
  

 

 *שימו לב בהמשך לתוספת עלויות במידה ונדרש* 
 

למעט מקצועות שיש בהם סיכון  כל מקצועות הרפואה המשלימה יכללו במחיר זה ללא תוספת תשלום, 

 ומתומחרים בתעריף נפרד )פרטים יועברו מאיתנו בכפוף לבדיקת תעודות הסמכה(. עודף

 

 תנאים ותוספות : 
 

 ₪ לשנה 250מיליון ₪ בתוספת  4ניתן להגדיל גבולות אחריות מקצועית ל  •

 -משתתפים  100בצד שלישי להנחיית קבוצות/הדרכות/סדנאות לא פעילות עד  הרחבת הכיסוי •

לשנה במידה והסדנה מתבצעת במקום שהינו בבעלות המבוטח/ת. במידה   ₪ 300בתוספת 

 והסדנה הוזמנה ע"י גורם חיצוני ומתבצעת במקום בבעלותו, אזי הכיסוי הינו ללא תוספת. 

 ₪   4000ניתן כיסוי לסדנאות תזונה אינטרנטיות )לא פעילות( עם השתתפות עצמית של  •

 ובתנאי שיש הצהרת בריאות ובדיקות דם של המטופל. 

₪  ₪4000 לשנה. השתתפות עצמית  300בתוספת  –יוגה מגיל שנתיים וללא מעורבות הורים  •

 באחריות מקצועית לילדים מגיל שנתיים עד שלוש.

ניתן להרחיב את הכיסוי בפוליסה להקזת דם בכפוף לתעודת הסמכה   יגוד!!חדש לחברי הא •

האיגוד. ההרחבה סטריליזציה בהתאם לתנאי ובצירוף חתימת המטפל/ת על הצהרה ליישום 

₪ באחריות מקצועית  4,000לעיסוק זה תהא ללא תוספת תשלום ועם השתתפות עצמית של 

 במקרה של תביעה.   

הכיסוי הביטוחי יורחב לכסות עיסוק זה ללא תוספת תשלום  !!קוסמטי כיסוי דיקור עדכון לגבי •

וללא השתתפות עצמית כחלק מעיסוקו של המטפל/ת ברפואה סינית. שימו לב, כי אי הצלחת 

 התהליך הקוסמטי לא ייחשב כעילה לתביעה.

עם  ₪  100,000גבול אחריות חבות המוצר ₪.  140בתוספת   -הרחבת כיסוי חבות מוצר  •

: כיסוי לתביעות בגין מוצר פגום ללא צורך באישור  הכיסויהגדרת . ₪ 2000פות עצמית השתת

 .משרד הבריאות וזאת למוצרים שנרקחו ע"י המטפל וניתנו למטופל לאחר אבחון וכתוצאה ממנו

 לעוסקים בפרחי באך יינתן כיסוי חבות מוצר אוטומטית ללא תוספת.  

 ₪ לשנה.  140לעוסקים בארומתרפיה ניתן להרחיב כיסוי חבות מוצר בתוספת גם 

יזכו להרחבה ללא תוספת  ' זו/או בליווי מטפלים בסטאמטפלים העוסקים בהדרכת מטפלים  •

 יש לעדכן אותנו כדי להוסיף לכיסוי. –' בתנאי שהינך נוכח בשעת הטיפול( ז)*סטא תשלום

רפואה בתדרים/גלי הלם הכוללים מכשירים/כל עיסוק בנשים הרות/ עיסוי תינוקות/אבנים   •

 ₪ באחריות המקצועית  4,000השתתפות עצמית  –חמות/כוסות רוח 

 הכיסוי כולל גם עבודה בבתי חולים ציבוריים בארץ.  •

 (כולל שיעורים/טיפולים באון ליין בזמן אמת )כיסוי לשיעורים מוקלטים יש ליצור קשר הכיסוי •

 לעוסקים בתחום צ'י קונג, טאי צ'י ואומנויות לחימה רכות )ללא מגע ולחימה( :  •

 ₪  6000השתתפות עצמית בצד שלישי בפעילות חוץ  -משתתפים  30עד 

 ₪  ₪6000 והשתתפות עצמית בצד שלישי בפעילות חוץ  300תוספת  -משתתפים  100עד  30

 . משתתפים ומעלה, נא לפנות למשרדינו לקבלת הצעה מחיר מתאימה 50מ 

  )פעילות החוץ תתבצע במקומות מוסדרים הרחוקים ממקור מים(

 )המתרגלים הנוכחים בשיעור ייחשבו כצד שלישי אחד כלפי השני( 



 
  

 

 

ללא לעוברים מפוליסת יום הגשת התביעה, נאפשר הרחבה לכיסוי רטרואקטיבי לשנה אחרונה   •

₪ ובכפוף   100ובאשר להרחבה לכיסוי רטרואקטיבי מעל שנה תהיה תוספת בסך  תוספת

 סוי לתקופה קודמת.ו/או על וויתור כי להצהרה כי לא ידוע על תביעות

 ₪ חד פעמי  70 -הוספת עיסוק נוסף במהלך תקופת הביטוח  •

ניתן לרכוש בנק אישורים בעלות  . ₪ לאישור  35 –עלות אישור עריכת ביטוח לגורמים חיצוניים  •

 אישורים ומעלה במהלך תקופה(     ₪3 )מתאים ל  100שנתית בסך  

 

 

 הצעה מיוחדת: 

, יוכלו לבצע לאיגודסיימו את לימודיהם לאחרונה ועושים לראשונה ביטוח ומצטרפים ר שאסטודנטים 

 צעה ופרטים( )צרו עימנו קשר לקבלת ה  ₪ 665רק  ביטוח לשנה הראשונה בהנחה חסרת תקדים
 

 

 תנאי הצטרפות לפוליסה באמצע תקופת הביטוח :  
ודמי החבר    יחסי של דמי הביטוחהחלק ינו לפי התשלום ה הלפוליסה במהלך תקופת הביטוח  בהצטרפות

לפי חודשי ההצטרפות. שימו לב, כי בתהליך הצטרפות יחסית האפשרות לחלוקה לתשלומים תפחת עפ"י 

חודשים לפני סיום הפוליסה, הגבייה בכרטיס   3תקופת ההצטרפות, לדוגמא : לתקופת הצטרפות של 

 תשלומים בלבד.  2אשראי תתאפשר עד 
  בנוסף ₪ דמי טיפול 70יגבו ( ואילך מאי   חודש) לפוליסה שלישילמצטרפים החל מחודש ** 

 חד פעמי ובאופן 

 

 

 :   ת הביטוחפוליסה באמצע תקופביטול התנאי 

 

 להלן המקרים בהם ניתן לבטל את הפוליסה: 

 

 הריון/שמירת הריון/חופשת לידה .1

 אובדן כושר עבודה בכפוף למסמכים רפואיים  .2

 הצהרה בגין הפסקת עבודה באופן סופי עד סוף תקופת הביטוח.  .3

 

 בביטול יינתן זיכוי בגין דמי הביטוח עבור התקופה היחסית שנותרה עד לסיום הפוליסה. 

 ₪ חד פעמי   70 –* דמי ביטול פוליסה באמצע תקופה 

 * לא יינתן זיכוי בגין דמי הביטוח בביטול הפוליסה חודשיים לפני סיומה. 

 

 

 שנים! 10למשך שינויים להקפיד על תיעוד הצהרת בריאות ראשונית ויש 

 

 



 
  

 

 

 

 פנסיה חובה לעצמאי:

בימים אלה נשלחים ע"י משרד האוצר מכתבי קנס לעצמאים אשר לא הפקידו לפנסיה כמתחייב בחוק.  

 , הנכם זכאים לפגישת/שיחת ייעוץ בנושא זה, כאשר באפשרותנו לאתר עבורכם כספים  האיגודעפ"י תנאי 

כם, למצב קיימים מהעבר ופוליסות קיימות, לערוך בדיקה ולהעביר חוות דעת האם הן מתאימות לעיסוק

 נצלו הטבה זו, היא יכולה להיות שווה המון !!! המשפחתי שלכם ולהכנסתכם. 

 

 

 בביטוח תאונות אישיות ואובדן כושר עבודה.בנוסף, אנחנו ממשיכים במסורת למתן הטבות והנחות 

   תשאלו אותנו!!!

 

 

 073-7075555בטלפון  (ועוד נוספים )רכב/דירה/חו"למוזמנים ליצור קשר עם משרדינו לביטוחים 

 

 

 יעל אהרון                                                שייר רותי      

 הצעות ותפעול אחריות מקצועית                     מנהלת אחריות מקצועית

     073-7801191                                       073-7801187 

                          ins.co.il-rutys@zn                              ins.co.il-yaela@zn 

 

 

 

 וליווי מקצועי לאורך הדרך המשותפת שלנו אנו נמשיך במתן שירות אישי 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה 

 יניב פתיה

   האיגודיו"ר 

 בברכה 

 ירון נאמן 

 מנכ"ל זהר נאמן 
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