ינואר2015 ,
חברים/ות יקרים/ות,
הנדון :ביטוח אחריות מקצועית למאמנים חברי לשכה בלבד !!!
אנו שמחים להודיעכם כי לשכת המאמנים בישראל בחרה בסוכנות "אורלי ביטוח ופיננסים",
להציע לחברי לשכה ,ביטוח אחריות מקצועית משולב צד שלישי מטעם הפניקס – חברה
לביטוח בע"מ.
זהו ביטוח ייחודי ,בעל כיסויים נרחבים ועלות נמוכה יחסית המותאם למאמנים.
הביטוח מיועד לכל סוגי המאמנים :אישיים ,עסקיים ,מאמנים בקבוצה ובארגונים.
יחוד הביטוח המוצע :







כיסוי רחב בעלויות נמוכות – כל מאמן/ת מבוטח/ת ייהנה/תיהנה מפוליסה אישית
רחבה.
הטבה בלעדית לחברי לשכה – כל חבר לשכה ייהנה מכיסוי מורחב קולקטיבי ללא
עלות נוספת.
כיסוי להוצאות משפטיות – הוצאות הנובעות מהצורך בהגנה משפטית במקרה של
תביעה
כיסוי להוצאות הגנה בהליכים פליליים – הכוונה היא להליכים הקשורים ב"אירוע
המקצועי" בגינו נתבע/ת המאמן/ת.
הכיסוי הביטוחי כולל אימון טלפוני וסופרויז'ן )אימון למאמנים(.
תקופת גילוי – תקופת גילוי מוארכת במיוחד למאמן שחדל לעסוק באימון.

הצעת הביטוח מפורטת לפניכם:
גבולות אחריות ₪ 1,000,000 :למקרה וסה"כ לתקופת ביטוח.
השתתפות עצמית.₪ 5,000 :
פרמיה ברוטו לתשלום:
א .קואצ'ינג אישי  -אימון אישי לרבות פיתוח מיומנויות ניהול צוות עובדים ,מו"מ ,מנהיגות
עסקית ונהלים עסקיים .₪ 1,440 -
ב .אימון לארגונים וקבוצות .₪ 2,120 -

כללי:






התנאים המלאים והמחייבים הינם תנאי הפוליסה של המבטחת.
הביטוח יהיה על בסיס שמי בלבד ,וזכאים/ת לו חברים/ת במעמד "עמית" בלבד ,אשר
שלמו את דמי החבר לשנת .2015
על פי דרישת הסוכנות ,הביטוח מותנה באישור מראש של תוקף החברות על ידי
הלשכה.
חברים שטרם סלקו דמי חבר בגין שנים קודמות לא יהיו זכאים להצטרף לביטוח
בתנאים המוצעים.

לפרטים נוספים ולהצטרפות יש לפנות ישירות לסוכנות אורלי ביטוח ופיננסים –
בטלפונים 052-4578736 ,04-6396269 :או במיילrafi.wissmman@gmail.com :
 מצ"ב טופס הצטרפות לביטוח ,יש למלא את כל הפרטים הרשומים כולל אמצעי גביה
)עד  5תשלומים ללא תוספת דמי אשראי( ולצרף תעודת חבר לשכה )נושאת תמונה(
בתוקף לשנת .2015
 ניתן להחזיר את הטופס המלא לכתובת המייל שלעיל ,או בפקס.077-4006230 :
 סוכנות "אורלי ביטוח ופיננסים" בניהולו של רפי וייסמן ,קיימת מזה  14שנה.
הסוכנות עוסקת במגוון תחומי הביטוח ,מהווה אחת הסוכנויות המובילות בשוק
הביטוח הישראלי ופועלת בכל רחבי הארץ.

חברים/ות ,הצטרפותנו לביטוח אחריות מקצועית מהווה – ללא ספק – נדבך חשוב נוסף
בתהליך קידומו של מעמד האימון כמקצוע מכובד וראוי .אנו קוראים לכל מי שטרם שילם/ה
דמי החבר לשנת  2015או טרם שלח/ה תמונה ,להזדרז ולהסדיר זאת על מנת שניתן יהיה
לו/לה להצטרף לפוליסה בתנאים המוצעים.

בברכה,
מלי אבן חן
יו"ר לשכת המאמנים בישראל

