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 ביטוח נסיעות לחו"ל –פוליסה "שיר לנוסע" 

 אתגריהרחבה לספורט 
 
 

הרחבה זו מהווה חלק בלתי נפרד מפוליסת נסיעות לחו"ל שמספרה ____________, בתנאי שנרכשה תמורת דמי 
 ביטוח נוספים והדבר צוין במפורש ברשימה.

חלים גם על הרחבה זו, אלא אם צוין  הבסיסיתפוליסה ההגדרות, התנאים והחריגים הכלליים המפורטים ב
 במפורש אחרת.

 : "ספורט אתגרי" הגדרת .1

 השתתפות המבוטח באחת מפעילויות הספורט המפורטות להלן:

גלישת מצוקים או טיפוס הרים בעזרת חבלי טיפוס תקניים הכוללים אביזרי בטיחות : סנפלינג .1.1
 בלווי מדריך מוסמך בנושא.  תמבוצעהפעילות תקניים ובתנאי ש

 ( עם אופנים או בלעדיהם.kertטרק ) .1.1

 בנג׳י.  .1.1

מפעיל מוסמך בנושא בלבד ובתנאי שהכדור מתוחזק,  ל ידיבתנאי שהכדור מופעל ע -כדור פורח  .1.1
  משוגר ונוחת בבסיס קבוע.

בין אם המבוטח נוהג  ,בכביש לא מוגדר, לא מסומן ולא סלול )טיולי שטח( ,טרקטורוןאו ב נסיעה בג׳יפ .1.1
, תנאי לכיסוי ביטוחי הנו שהמבוטח מחזיק ברישיון רכבהמבוטח נוהג בכאשר . בג׳יפ ובין שהוא נוסע

 .ישראלתקף לנהיגה ברכב מסוג זה ב
חבלים/כבלים תקניים, הכוללים אביזרי  באמצעותבבסיס קבוע,  תמבוצעהפעילות בתנאי ש -אומגה  .1.1

 וסמך בנושא.בטיחות תקניים ובפיקוח מדריך מ
 ובליווי מדריך רכיבה. קבועהחוות סוסים במסגרת בתנאי שמבוצעת  - רכיבה על סוסים .1.1
בתנאי שהמבוטח חובש קסדה, חוגר אפוד הצלה ובלווי מדריך מוסמך  - )כולל( 1רפטינג עד דרגה  .1.1

 בנושא.
 מילא את הכללים וההוראות של המקום/המפעיל בו בוצעה הפעילות בתנאי שהמבוטח  - מיםסקי  .1.1

מילא את הכללים וההוראות של המקום/המפעיל בו בוצעה בתנאי שהמבוטח  - קייק .1.11
 .הפעילות

הוא המרכיב, תנאי  המבוטח כאשרובין כמרכיב.  כנוסעאם המבוטח משתתף  בין -מים  אופנוע .1.11
 .ישראלב זה מסוג מים אופנוע על לרכיבה תקף וןשיישהמבוטח מחזיק בר הנו ביטוחיהלכיסוי 

 המחזיק ברישיון תקף להפעלת כלי שייט כזה. ,"סקיפר" ידי על המופעל שייט בכלי שייט .1.11
 .רפטינג למעטבנהרות ובתעלות,  שייט .1.11
מילא את הכללים וההוראות של המקום/המפעיל בו בוצעה  שהמבוטח בתנאי -גומי  סירת .1.11

 .הפעילות
מילא את הכללים וההוראות של בתנאי שהשייט אינו תחרותי והמבוטח  - מפרשית .1.11

 .המקום/המפעיל בו בוצעה הפעילות
 מילא את הכללים וההוראות שלשהשייט אינו תחרותי והמבוטח  יבתנא - מנוע סירת .1.11

 הביטוחי לכיסוי תנאיהמבוטח משיט את סירת המנוע,  כאשר.  המקום/המפעיל בו בוצעה הפעילות
 .ישראלבזה  מסוגברישיון תקף להפעלת סירת מנוע  מחזיק מבוטחהשהנו 

מילא את הכללים וההוראות של המקום/המפעיל בו בוצעה בתנאי שהמבוטח  - ברפסודה שייט .1.11
 .הפעילות

 .גלים גלישת .1.11
 נגרר על ידי סירה.  מצנח .1.11
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  הכיסוי .2

המבטח כנקוב ברשימה, ובפוליסה  11.11בסעיף  הקבוע תמורת תשלום דמי ביטוח נוספים, יבוטל החריג
עת ב לעיל, 1כמוגדר בסעיף  ,אתגריבספורט  קווסיעקב ע לושנגרמו ישפה את המבוטח בגין הוצאות 

 שנרכשו. בתנאי ,לפי תנאי הפוליסה הבסיסית והרחבותיה תקופת הביטוח,מהלך שהותו בחו״ל ב

 חריג להרחבה .3

 .שלישי צד כלפי חבותב הקשורה או הנובעת לתביעה ביחס תחול לא המבטח אחריות

 

 

 


