
 

 י"יטוח אחריות מקצועית לחברי הפב
 

הסתדרות  הפסיכולוגים  בישראל  השקיעה  מאמץ  רב  על  מנת  לתת  מענה  ייחודי  לפסיכולוגים  הנדרשים 
גובשה ,  ותוך  ניצול  גודלו  של  הארגון,  מתוך  כך.  לפוליסת  ביטוח  אחריות  מקצועית  במסגרת  עבודתם

, "מ"נורה  מבטחים  חברה  לביטוח  בעמ"פוליסת  ביטוח  אחריות  מקצועית  יחד  עם  חברת  הביטוח  
פוליסה  המותאמת  במיוחד  לצרכים  הייחודיים  של  הפסיכולוגים  ומעניקה  כיסוי  נרחב  יותר  מזה הקיים 

מתאפשר  להציע  אותה ,  בזכות  העובדה  שמדובר  בפוליסה  קבוצתית.  כ  בפוליסות  של  חברות  אחרות"בד
סכום  שהינו  כמחצית  המחיר ,  לשנה  ₪  620  במחיר  של  בלבדלחברי  הסתדרות  הפסיכולוגים  

 . מפוליסות מקבילות הקיימות כיום בשוק
 

 :יקרי הכיסוי הביטוחיעפירוט 

 .ללא השתתפות עצמיתו)  מיליון דולר1(₪ מיליון  3.7חריות מקצועית עד לסך של א •

 .רטרואקטיבית בתנאי של רצף ביטוחי קודם וללא השתתפות עצמית קופת כיסוית •

ועדות אתיקה , משרד הבריאות(ליים ובמקרים של תלונה לועדות משמעת הגנה משפטית בהליכים פלי •
 . 925₪וכרוך בהשתתפות עצמית בסך של $ 150,000גבול האחריות הינו עד ). 'וכד

הפיצוי החל מהחודש . במקרה של התליית רישיון פסיכולוג  חודשים4למשך  לחודש ₪ 7200ך  סל עיצוי פ •
 .השני

בגין נזק לצד שלישי בקליניקה הפועלת במבנה ) חצי מליון דולר (₪מליון  1.85ביטוח על סכום של עד  •
 . 500₪השתתפות עצמית . המשמש גם כמקום המגורים

 עד -במקרה של ילד. במקרה של מבוגר) Run Off( שנים 7כיסוי ביטוחי מלא מתום הפוליסה ולמשך  •
ם בהן היה רצף ביטוחי ינוצרה בשנתנאי שסיבת התביעה בהביטוח הוא .  שנים7+  שנים 18הגיעו לגיל 

 . עד סיום הפוליסה

 . מליון דולר2.5מתן מענה ביטוחי פרטני לפסיכולוגים הזקוקים לגבול אחריות של עד  •

  

תקופת הביטוח הראשונה בלבד תימשך עד לתאריך . 1.7.2013י החל מתאריך "ביטוח מוצעת לחברי הפהפוליסת 
 כפול מספר 12-לחלק ב ₪ 620: ד תחילת הביטוח ובהתאם לנוסחה הבאההתשלום יהיה יחסית למוע. 31.12.2014

 .31.12.204-חודשי ביטוח בפועל עד ל

 :וגמאותד

 . 930₪ חודשים ולכן ישלם סך של 18קופת הביטוח שלו  ת– 31.12.14- עד ל1.7.13-שיצטרף ב ברח •

 . 568₪ן ישלם סך של  חודשים ולכ11קופת הביטוח שלו  ת– 31.12.14- עד ל1.2.14-שיצטרף בר בח •
 

 .תקופת הביטוח תהיה לשנה כמקובל, 1.1.15החל מתאריך 

 

בשל . אנו ממליצים לחברים המבוטחים כרגע בחברות ביטוח אחרות לבחון את כדאיות המעבר לתוכנית ביטוח זו
 .  בסבירות גבוהה שימצא שהמעבר כדאי מבחינה כלכלית, ההפרש הגדול הקיים בפרמיה

י בלבד אשר חברותם "י מימוש הזכות להצטרפות לביטוח אחריות מקצועית זו אפשרי לחברי הפאנו מזכירים כ
 .שלמו דמי חבר לתקופה הרלוונטית, קרי, בתוקף

 

 .5239393-03: י בטלפון"בפניה למשרד הפ) י"או להצטרף להפ(ניתן לשלם את דמי החבר 

 

 .מ"יב קפיטל סוכנות לביטוח בעמ באמצעות ט"ביטוח ייעשה במנורה מבטחים חברה לביטוח בעה

 

יב קפיטל סוכנות לביטוח ט אל תקשרוהדי לקבל מידע ולממש את זכותכם לביטוח איכותי במחיר מוזל נא כ
 .רוריהבאו את  ביבהא ולבקש את 16.30 עד 07.30בשעות  9181000-03טלפון  במ "בע

  il.co.ins-tiv@tivניתן גם לפנות בדואר אלקטרוני 

 

 .ישראכרט או מאסטרקארד בלבד ובתשלום אחד, אמצעות כרטיס אשראי של ויזהבבוצע ישלום הת

 

 .התנאים הקובעים הם אלה המופיעים בפוליסת הביטוח. מסמך זה הינו למידע כללי בלבד •
 


