
 

 

 

 

 נטורופתיהביטוח אחריות מקצועית למטפלים ב-הצעת מחיר
 

 

 חברים יקרים שלום 

 

 להלן הצעת המחיר לביטוח לחברי האיגוד

טוחי, והן מבחינת המחיר, ונמצאה כמוצר יהפוליסה נבחנה בקפידה הן מבחינת הכיסוי הב

 הנטורופתיהמתאים ביותר לעיסוקנו, ולמקצועות אשר נלווים בדרך כלל לעיסוק ב

  

סוכנות הביטוח שנבחרה היא "זהר את נאמן" אשר מבטחת מטפלים במקצועות הפרא רפואיים 

 שנה. 20למעלה מ

 

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

 .שהיא

 . בלי אותיות קטנות וסייגים 

 לים האחרים.פוגע בכיסוי הביטוחי של המטפ לאמטפל אשר נתבע 

                                  

  01.02.2018 – 31.01.2019 –מ תקופת הביטוח תהייה 

  

 אחריות מקצועית וצד ג'הפוליסה מכסה 

 

 ללא השתתפות עצמית במקרה תביעה  -$ 250,000גבולות אחריות מקצועית : 

 מקרה תביעהב-$  500השתתפות עצמית  - $ 200,000:      והרחבה לצד שלישי 

 $ $500 ה.עצמית:  $30,000 גבולות אחריות  40ניתן להרחיב לחבות המוצר בעלות נוספת של 

"האופציה להרחבת הכיסוי לתביעות בגין מוצר פגום ללא צורך באישור משרד הבריאות ,הינו 

 למוצרים שנרקחו ע"י המטפל וניתנו למטופל לאחר אבחון וכתוצאה ממנו"

 $ 2,500,000המקרים ל  לות אחריות לסה"כ גבו סה"כ          

 

ולכן כיסוי  $ 250,000מרבית התביעות בתחום הרפואה המשלימה, אינן מגיעות לסכום של )

אל מול    התביעות אנו בוחנים מידי תקופה את יחס  ,הינו גבוה מאוד $ 2,500,000קולקטיבי 

 (יש צורך בהגדלת סכום הביטוח. םהסכום בפוליסה, כדי לבחון א

 
 ₪ 850עלות שנתית: :  עלות הביטוח

   

  כ.אשראי ללא ריבית והצמדה -תשלומים ב  4 –ניתן לשלם ב                        

 בהמשך יחס התשלומים יצומצם בהתאם לתאריך ההצטרפות

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 של השנה לפי הפירוט הבא:חבר באיגוד שיצטרף במהלך השנה ישלם את החלק היחסי 

 
 סה"כ עלות לחודש תאריך הצטרפות

 850 71 חודשים 12 - 18.01.02

 825 75 חודשים 11 - 01.03.18

 800 80 חודשים 10 - 01.04.18

 765 85 חודשים 9 - 01.05.18

 720 90 חודשים 8 - 01.06.18

 665 95 חודשים 7 - 01.07.18

 600 100 חודשים 6 - 01.08.18

 525 105 חודשים 5 - 01.09.18

 440 110 חודשים 4 - 01.10.18

 345 115 חודשים 3 - 01.11.18

 240 120 חודשים 2 - 01.12.18

 125 125 חודש 1 - 01.01.19

 
 

 הערה:

 

ומצטרפים לאיגוד , יתקבלו  לאחרונה ועושים לראשונה ביטוח  סטודנטים שסיימו את לימודיהם

   ₪ 666נה ראשונה רק לש בהנחה חסרת תקדים

 כ.אשראי ללא ריבית והצמדה-תשלומים ב 3 -בניתן לשלם   

 

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

פילאטיס מכשירים , עבודה  :אנו נוהגים לגבות בגינם תשלום )לדוגמאו ,דףובהם סיכון ע

 במים, אוסטיאופתיה( 

 80ים בהסמכת מורים ובהנפקת תעודות למסיימים ישלמו תוספת של מטפלים העוסק  $

 לשנה.

 .מטפלים העוסקים בהדרכת מטפלים יזכו להרחבה ללא תוספת תשלום 

  מטפלים העוסקים בליווי מטפלים בסטאג' יזכו להרחבה ללא תוספת תשלום ובלבד שהם

 נוכחים בטיפול.

 35לות אישור קיום ביטוח: ע ₪ 

 70ק במהלך תקופת הביטוח הינו : עלות הוספת עיסו ₪  

 

רכישה באמצעות מועדון לקוחות והאפשרות לרכוש מוצר ביטוחי, איכותי ובמחיר זול ואפשרי 

לכל כיס היא רכישה חכמה המשלבת בתוכה את הנחיצות בביטוח מקצועי איכותי תוך התחשבות 

 ן בגינו.בסיכון הכרוך במקצועות הרפואה המשלימה ותשלום ריאלי אמיתי ונכו

 

כולל פיצוי שבועי מהשבוע  –בתנאים ועלויות מוזלות לחברי המועדון  –הרחבה לתאונות אישיות 

פנו אלינו לקבלת ₪.  50 –כ  39גיל ₪,  43 –כ  23השלישי במקרה תאונה לדוגמא: קבוצת גיל 

 ההטבה.

 

 בברכה 

 ירון נאמן

 לביטוחסוכנות  -מנכ"ל זהר את נאמן

 בברכה

 עמית בן אדירי

 לנטורופתיה מנכ"ל האגודה


