
                                                                                              
 

04.01.2022  

 ביטוח אחריות מקצועית – האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי

 2021מהדורה  2015מנוביט " מנורהשל חברת הביטוח "נספח שינויים והרחבות לנוסח אחריות מקצועית 

 הוגשה בתוך תקופת הביטוח ודווחהתתווספנה המילים "או  סעיף הכיסויבסוף פסקה ראשונה פרק א  .1

 ". הביטוח תקופת סיום לאחר יום 30 בתוך למבטחת

תתווספנה "המבוטח" המילה אחרי  -הוצאות משפט סבירות  – פרק א סעיף הכיסוי 2בסוף פסקה . 2

 למצות שכר מומחים, ליועצים ועו"ד".לרבות ומבלי המילים: "

 הגדרותלפרק 

 מחלה,חולי,  נפשי,נזק "לרבות ומבלי למצות נזק גוף,  : בסוף הגדרה של "הפרת חובה מקצועית" יתווסף .1

 ".לרבות נזק תוצאתי ישיר שנגרם לצד שלישי ,מוות או נזק כלכלי טהור

ככל שמופיעה  אחרי המילה "ברשימה" תתווספנה המילים ", –השתתפות עצמית  -  בפרק ההגדרות .2

 ברשימה". 

 

 סייגיםלפרק 

 תימחקנה."חוסר תום לב"  המילים – 2 סייג .1

רק התחייבות בלתי סבירה   -על אף האמור בסייג זה בהתייחס להתחייבות לעמידה בלוח זמנים  – 3סייג  .2

 לעמידה בלוח זמנים, תחשב כחריג לפוליסה בהתאם לסייג זה. 

 לרשימת הסייגים יתווספו הסייגים הבאים: .3

 או ומשפחתי זוגי לטיפול האגודה בידי להסמכה כתנאי מוכר שאינו, במקצוע ייחודי עיסוק .א

 .ומשפחתי זוגי לטיפול האגודה ידי על מוכרת טיפולית מפרקטיקה חלק שאינה פעילות

רשלנות רפואית או מקצועית שביצע המבוטח תוך כדי ו/או עקב מתן שירות מקצועי שלא היה  .ב

 מורשה, רשום ו/או מוסמך כדין לתת.

מתן תרופות, תכשירים רפואיים, חומרים נרקוטיים או כל תכשיר רפואי אחר בניגוד להוראות  .ג

 חוק/או תקנות משרד הבריאות או כל רשות מוסמכת אחרת.

  ריאליטי בתוכניות ייעוץ או/ו נשק להחזקת לכשירות אבחון/ייעוץ מתן .ד

 

 

 הרחבותלפרק 

 הגנה בהליכים פליליים: - 5סעיף  .1

הישראלית לטיפול האגודה בפני וועדת האתיקה של  לכלול הליכים משמעתייםהסעיף יורחב  .א

 .זוגי ומשפחתי



                                                                                              
 

למקרה ולתקופה כחלק מגבול האחריות  ₪ 400,000 הרחבה זו תחול בתת גבול אחריות של  .ב

  הכללי ולא בנוסף לו. 

                                                                                                                              

 לפרק ההרחבות תתווספנה ההרחבות הבאות: .2

 Run Offהרחבה לכיסוי  .א

ודתו ואו הפסקת עב מעיסוקו המטפלעקב פרישת במקרה של ביטול הפוליסה או אי חידושה 

ובתנאי שהעילה לביטול או לאי חידוש הפוליסה אינה ניסיון להונות את המבטחת כעצמאי בלבד 

וזאת ללא תוספת פרמיה, לגבי תביעות אשר  ,, תכוסה חבות המבוטחו/או אי תשלום פרמיה

מקורן במקרה ביטוח שארע החל מהתאריך הרטרואקטיבי ועד למועד סיום הפוליסה, ובתנאי 

שהתביעה או ההודעה על נסיבות אשר עלולות להוביל לתביעה הובאו לידיעת המבוטח לראשונה 

האחריות שנותרו בפוליסה ך שבע שנים ממועד סיום הפוליסה, וזאת במסגרת יתרת גבולות בתו

 בתום תקופת הביטוח המקורית.

 .מידימובהר בזאת כי המבוטח חייב ליידע את המבטחת בעניין התביעה או הנסיבות באופן 

 .הרחבה זו תינתן רק בתנאי שלא קיים למבוטח כל ביטוח אחר המכסה את אותה החבות

 כיסוי בגין נזק לצד שלישי .ב

המטפל   חריות לצד שלישי לקליניקה הנמצאת במקום מגוריהפוליסה מורחבת לכסות כיסוי א

 או לקליניקה הנמצאת מחוץ למגורי המטפל:

 ללא תוספת מחיר. –מיליון ש"ח למקרה ולתקופה 1בתת גבול אחריות של 

למקרה ולתקופה תבוצע לבקשת המבוטח כנגד    ₪מליון  4הגדלת הכיסוי לגבול אחריות של 

 . ₪ 340תשלום פרמיה נוספת בסך  

 .2015מנוביט  –אחריות לצד שלישי  :תמליל הפוליסה להרחבה זו

 .₪ 500 –ה.ע. להרחבה זו 

 מתן שירות חירום .ג

  מקצועי למטופל אקראי, שאינון טיפול הפוליסה תורחב לכלול מעשים שעשה המבוטח תוך מת

  .במקרה או במענה לקריאת מצוקה אירועמטופל קבוע שלו, במקרים בהם נכח המבוטח במקום 

  הרחבה למעשי רשלנות קשורים  .ד

התרחשו בעים מעילה דומה או אשר הפוליסה תורחב לכלול מעשים קשורים שביצע המבוטח הנו

 , בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה.במהלך הטיפול באותו המטופל

 

 

 

 

 

 



                                                                                              
 

 

 

 מרחוקהרחבה לטיפול  .ה

 או האינטרנט באמצעות המבוטח ידי על שניתן פסיכולוגי טיפול לכסות מורחבת הפוליסה

כפי שיפורסמו מעת לעת בנושא כללי  האתיקה  פי על שנעשו ובלבד, מרוחקים תקשורת אמצעי

                                                                                                                              והתביעה תוגש בבית דין בישראל ותנוהל עפ"י הדין הישראלי בלבד.  זה

 

 

                                                                                                      

________________________                                      _______________________ 

 חתימת מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ               האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתיחתימת 

 

 

 

______________________ 

 חתימת טיב קפיטל סוכנות לביטוח בע"מ

 

 

 

 


