
החל מיולי 2012 - תעריף משופר בשומרה 
לביטוח קייטנות קיץ

ממשיכים לשפר התנאים לביטוח קייטנות !
הורדנו את גובה ההשתתפות העצמית 

והקטנו את הפרמיה המינימלית !

תנאים לכיסוי ביטוחי:
1.   קיום אישור/רישיון בר תוקף בהתאם לחוק הקייטנות רישוי ופיקוח 1990, לפיו
     חייב אדם המנהל קייטנה לקבל רישיון לפי חוק רישוי עסקים מטעם  הרשות

     המקומית. 

2.   הפעלת הקייטנה תתבצע ע"י אדם מוסמך מטעם הרשות המקומית שבה
     מתבצעת הקייטנה בהתאם לדרישות החוק.

3.   המבוטח מנהל רישום מדויק של ילדי הקייטנה

4.   שחייה תתקיים אך ורק במקומות מסודרים ובמועדים מאושרים לשחייה
      ובהשגחת מציל מוסמך במקום.

5.   בשעת השחייה, על כל קבוצה של 10 ילדים יפקח לפחות מדריך אחד.

6.   גיל המדריך או המשגיח בקייטנה יהיה 16 שנה לפחות.

7.   התעריף מתייחס לקייטנה המונה עד 100 ילדים, מעבר לכך, יש לפנות למטה.

8.  התעריף והתנאים מיועד למחזור אחד של קייטנה דהיינו עד 31 יום בלבד 
     (עד 4 שבועות) עד השעה 16.300. מעבר לכך, יש לתמחר בנפרד.

9.   הפיצוי לפרק תאונות אישיות מוגבל ל-2,100,000 ₪ לפוליסה.

10. תשלום הפרמיה : במזומן בלבד (עד 4 תשלומים בכרטיס אשראי/ הוראת

      קבע).



הכיסויים:
1.  ביטוח כלפי צד שלישי

      גבול אחריות : 750,000 ₪ למקרה ולתקופה – 12 ₪ נטו לילד 
      גבול אחריות : 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופה – 16 ₪ נטו לילד  
      גבול אחריות : 1,500,000 ₪ למקרה ולתקופה – 20 ₪ נטו לילד 
      גבול אחריות : 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופה – 24 ₪ נטו ליליד 

      השתתפות עצמית – 4,000 ₪ למקרה

2.  ביטוח חבות מעבידים

      גבול אחריות: 1,500,000 $ למקרה ו- 5,000,000 $ לתקופה
      עד 2 עובדים פרמיה נטו: 50 ₪ 

      על כל עובד נוסף - פרמיה נטו 25 ₪ 
      השתתפות עצמית – 6,000 ₪ למקרה ו-20,000 ₪ למחלות מקצוע

3.  ביטוח תאונות אישיות 

      א-סכומי פיצוי
      50,000 ₪ - למקרה מוות מתאונה

      100,000 ₪ - למקרה נכות מתאונה
      פרמיה נטו לילד: 7 ₪

      ב-סכומי פיצוי 
      75,000 ₪ - למקרה מוות מתאונה

      150,000 ₪ - למקרה נכות מתאונה
      פרמיה נטו לילד: 10 ₪

      השתתפות עצמית לתאונות אישיות לילדים - 5,000 ₪ למקרה

חריגים לביטוח תאונות אישיות

1.   אין לבטח קייטנות הכוללות פעילות במתקני פארק מים, לונה פארק, פעילות 
      אתגרית מכל סוג שהוא, לרבות, סנפלינג, בנג'י, צלילה, סקי מים, גלישה,      

      החלקה, שייט, רחיפה, רכיבה על סוסים וכד'.

2.   תאונה המוגדרת כתאונת דרכים 

2.   פעולות איבה וטרור

3.   הוצאות טיפול שיניים

4.  פרק אש מורחב

      מיון לאש מבנה ותכולה – 0.08%
      רעידת אדמה ונזקי טבע –0.13%

      פריצה – 0.35%
      השתתפות עצמית מהנמוכות בענף

      אש – 2,000 ₪
      פריצה –  5%  מהנזק מינימום 2,000 ₪ 

הרחבות ללא תוספת פרמיה:

1.   קלקול תכולת מקררים עד לסך: 5,000 ₪, 
      השתתפות עצמית – 1,500 ₪ למקרה

2.   אובדן הכנסות עד לסך – 500 ₪ ליום מקסימום 20 יום 
      השתתפות עצמית – 5 ימי עבודה

3.   כספים בכספת ובהעברה עד לסך – 5,000 ₪ 
      השתתפות עצמית – 1,000 ₪ למקרה.

הנחיות כלליות:

א.  כיסוי תאונות אישיות מותנה ברכישת פרק צד שלישי .

ב.  הפרמיות הינן נטו עליהן יש להוסיף דמים כמקובל.

ג.  במידה ולא נרכש כיסוי בגין רעידת אדמה ונזקי טבע מיון האש יעלה ל- 0.1%.
     התעריף מתייחס לקייטנות הפועלות עד לשעה 16.30 בלבד, בגין פעילות 

     מעבר לשעה זו יש לגבות פרמיה נוספת בשיעור. 
     25% מהפרמיה הבסיסית.

ד.  לא יינתן כיסוי לקייטנות הכוללות לינה.

ד.  פרמיה מינימום לפוליסה: 1,160 ₪ ברוטו למזומן.


