
ביטוח אחריות משולבת למועדוני
צלילה ומדריכי צלילה



DiveAssure מציעה למועדוני הצלילה  ההתאחדות הישראלית לצלילה עם בשיתוף
.  עם כיסוי רחב ביותר בתעריפים נוחים במיוחד' ולמדריכי הצלילה בישראל ביטוח צד ג

ומדריכי צלילה  , ומכסה מועדוני צלילהמ "איילון חברה לביטוח בעהפוליסה הונפקה על ידי 
.בכל הרמות מפני תביעות משפטיות אשר עלולות להיות מוגשות נגדם כתוצאה מפעילותם

?מה הפוליסה מכסה
אורח כתוצאה מרשלנותו של  /פגיעת גוף שנגרמה ללקוח: כגון, כללית' אחריות צד ג•

המבוטח
,  תביעות בגין תאונה שאירעה כתוצאה מפגם בציוד צלילה שסופק: כגון, אחריות המוצר•

נמכר או הושכר
או פיקוח על צלילההבטענה לרשלנות בהדרכ, תביעות בגין תאונות צלילה•
תביעות בגין נזק כתוצאה מפליטה של חומרים מזהמים: כגון, אחריות לנזק סביבתי•

?מה לא מכוסה
הכיסוי  . כל פעילות שאיננה פעילות צלילה ספורטיבית של מועדון הצלילה אינה מכוסה

צלילה : לא מכוסים בין היתר. כפוף לנוסח המלא של הפוליסה על תנאיה והסתייגויותיה
.  כלי רכב ועוד, שימוש בסירות, ספורט מים, מסחרית

:יתרונות עיקריים של הפוליסה
אחריות המוצר ואחריות מקצועית בפוליסה אחת, כללי' כולל צד גכיסוי אחריות משולבת•
לתביעה$ 5,000,000: גבול אחריות גבוה•
במצטבר$ 10,000,000: גבול אחריות גבוה•
כיסוי על בסיס אירועים•
צלילה טכנית כלולה•
תשלום נוסף/ללא צורך בדיווח, קורסים וצלילות היכרות כלולים, תלמידים•
בכל אירוע$ 1,000: השתתפות עצמית נמוכה•

?עדיפה (Occurrence Basis)למה פוליסה על בסיס אירועים 
אשר מכסה אירועים שהתרחשו בזמן בו הפוליסה Occurrenceהפוליסה הנה פוליסת 

שכאשר : יתרון נוסף של פוליסה כזו הוא. ללא קשר למועד הגשת התביעה, הייתה בתוקף
.לא תצטרכו לרכוש כיסוי לתביעות עתידיות, תפסיקו ללמד או תסגרו את המועדון

 !בדוק את המחירים שלנו וחסוך
.  תמצא כי התעריפים שלנו נמוכים בהשוואה למבטחים אחרים



!משלמים עוד פחות DiveAssureשותפים עסקיים של
מועדונים אשר יבטחו את לקוחותיהם בביטוח  , מעבר למחירים האטרקטיביים שלנו לביטוח

יהיו , ישירות מולנו או במסגרת ההתאחדות הישראלית לצלילה, תאונות הצלילה שלנו
זו לא , כן. על תעריפי ביטוח האחריות המשולבת של המועדון)!(50%זכאים להנחה של 

!חמישים אחוז... טעות

- DiveSafeביטוח תאונות הצלילה שלנו:
,  שנה20-מדינות כבר יותר מ150-מבלמעלהאותה אנו משווקים , התוכנית הפופולרית

כאשר , הפוליסה שלנו מעניקה כיסוי לטיפול רפואי בעקבות תאונות צלילה."עשתה עלייה"
התוכנית משווקת בישראל במחירים  .הכסוי אינו מוגבל בסכום ותקף בכל העולם

כחלק  . )לא צלילה מסחרית(אינה כוללת מגבלת עומק ומכסה גם צלילה טכנית , תחרותיים
מבוטחינו זכאים להתייעץ עם צוות , ב"ארה, משיתוף הפעולה שלנו עם אוניברסיטת דיוק

.אשר גם מפקחים מקרוב על כל תאונות הצלילה של לקוחותינו( DDM)המומחים 

מועדוני הצלילה בישראל יכולים עתה  להציע ללקוחותיהם את ביטוח הצלילה הטוב  
אצלנו אתם מקבלים דמי  . בתעריפים אטרקטיביים וליהנות מדמי הפנייה גבוהים, בעולם

שדרוגים לתוכנית ביטוח נסיעות או תוכנית שנתי, ביטוחים קצרי מועד: הפנייה על
כל עוד הלקוח לא החליף , שנה-אחר-שנה, על חידושיםכמו גם . והוספת בני משפחה
.אתכם במפנה אחר

:המערכת שלנו
המערכות המקוונות המתקדמות שלנו עומדות לרשותכם וכוללות גישה לפורטל בו תוכלו 

כולל מעקב אחר לקוחות שהפניתם  , לעקוב אחרי הפעילות שלכם באופן ידידותי וברור
,  תוכלו להפנות אלינו לקוחות מלינק או מפרסום ממומן. ועוד, דמי ההפניה שלכם, אלינו

תוכלו גם . או באמצעות מיזמי פרסום ורשתות חברתיות/קישור או מודעה באתר שלכם ו
מועדונים המעוניינים  . לרשום לקוחות במערכת שלנו ולשלם נטו בניכוי דמי ההפניה

להפנות ביטוחי תאונות שנתיים להתאחדות הישראלית לצלילה מוזמנים לעשות זאת ובכך  
.לתמוך בפעילותה החשובה של ההתאחדות

:קצת עלינו
במטרה לספק לצוללים את כל צרכיהם 1999נוסדה בישראל בשנת DiveAssureעמותת

העמותה פעילה ברחבי העולם בשיתוף עם מרבית ארגוני צלילה  . בתחום ביטוח הצלילה
ורבים  MARES ,SSI ,SDI-TDI-ERDI: ביניהם, הבינלאומיים וספקי שירות רבים

אנו מציעים לצוללים ולתעשיית הצלילה את ביטוח תאונות הצלילה  . אחרים
.  הטוב ביותר בעולם כמו גם את תכנית הביטוח הזו



:המבטחים
. מ הינה אחת משש קבוצות הביטוח והפיננסים הגדולות בישראל"איילון חברה לביטוח בע

איילון מציגה בשנים האחרונות שיעורי צמיחה מהגבוהים בתעשיית הביטוח והפיננסים בכל  
.מ"החברה הינה בבעלות איילון אחזקות בע. תחומי הפעילות

?מי זכאי לכיסוי
מועדוני צלילה•
בין אם הם מועסקים במועדון צלילה מכוסה ובין אם הם  , מדריכי צלילה בכל הרמות•

עצמאיים

צלילה ולימוד צלילה חייבים להתבצע תוך הקפדה מלאה על הסטנדרטים המקובלים של  
DiveAssure.המופיעות ברשימה באתר האינטרנט של , סוכנויות ההסמכה

:זמינות התוכנית בישראל
.  1.1.2021: התוכנית זמינה בישראל מתאריך

מצטרפים אחרי מועד זה יחויבו בחלק הפרמיה  . בכל שנה1.7-ביטוחי המועדונים יתחדשו ב
(.רטה-פרו)היחסי 

?זקוקים לעזרה או למידע נוסף
www.DiveAssure.com: ניתן לבקר באתר האינטרנט שלנו

liability@diveassure.com: לכתוב לנו בכתובת
1-809-457-276: טלפון

051-598-9108: וואטסאפ

עומד לרשותכם באופן שוטף למענה וסיוע  , הכולל מספר דוברי עבריתDiveAssureצוות 
.בכל אירוע המצריך טיפול מול המבטחים

:ניתן לרכוש כיסויים משלימים באמצעות שותפנו העסקי, לידיעתכם
.מ"בירן סוכנות לביטוח בעאמיר 

'  פוליסת ביטוח אחריות משולבת למועדוני צלילה ולמדריכי צלילה'עלון זה מספק מידע בסיסי על 
הכיסוי המתואר להלן . מ"על ידי איילון חברה לביטוח בע DiveAssureאשר הונפקה לחברי עמותה

אנא בקרו באתר  , לפרטים נוספים. גויותיהי והסתיכפוף לנוסח המלא של הפוליסה על תנאיה 
.או התקשרו אלינוwww.diveassure.comהחברה 

http://www.diveassure.com/
mailto:liability@diveassure.com
https://biran-insurance.co.il/
http://www.diveassure.com/

