שאלות נפוצות  -ישראל
.1

מה תוכנית החבות של אינדיגו ( INDIGOלהלן אינדיגו [ה.מ )].עבור מרכז הצלילה מכסה?

הפוליסה של אינדיגו מספקת חבות ביטוח אזרחית עבור מרכזי צלילה במידה שצד שלישי טוען שהייתה
רשלנות נגדם בתביעת חבות אזרחית; זאת ,כל זמן שביצוע פעילויות הצלילה נעשה בהתאם להמלצות
ותיקני הצלילה של ארגון הצלילה ( ,)Dive Associationו\או כל חקיקה לאומית או מקומית אחרת או תקני
צלילה אחרים ,הניתנים לאכיפה במסגרת החוק.
.2

האם על מרכז הצלילה שלי להיות מוסמך על ידי רשות הצלילה הישראלית?

הפוליסה של אינדיגו מחייבת התנהלות על פי כל תיקני הצלילה המקומיים; לכן ,אם כל חקיקה לאומית או
מקומית ,או כל תקנה\דרישה הניתנות לאכיפה במסגרת החוק דורשות שהמרכז יהיה מורשה במסגרת
רשות הצלילה הישראלית ,עליך לעשות זאת .אם ההירשמות היא בהיתנדבות ולא נידרשת על ידי חקיקה
או תקנות לאומיות או מקומיות ,אזי אין חובת רישוי).
.3

מה הם היתרונות של כיסוי זה?

אחריות כלפי הציבור כלולה בכל הפוליסות של אינדיגו וכוללת:
•

יעוץ והדרכה

•

כשל במתן יעוץ נכון

•

הדרכה בכל הקורסים של אימון צלילה למטרת הנאה ,כולל צלילה טכנית (בכפוף להיתנהלות
בהתאם לאמות המידה וההמלצות של אירגון הצלילה הטכנית
[]Technical Diving Association Standards and Recommendations
כשהן אינן מפרות או סותרות כל חקיקה לאומית או מקומית בעיניין צלילה טכנית ,או תקנות\דרישות
הניתנות לאכיפה במיסגרת החוק לגבי צלילה טכנית).

•

אימון והדרכה במקום אחר שלא בחצרים שלך

•

אימון בכל מקום בעולם (למעט ארה"ב וקנדה)

•

חבות בין חניכים תחת השגחתך הישירה במיסגרת המרכז\בית הספר שלך לצלילה

•

חבות לגבי שימושך בסירה שאורכה עד  15מטר ,ובשימוש בקשר לעסק שלך

•

מושאי ערובה יכולים להיות ,בתי ספר\מלונות\סוכני נסיעות ,המפנים אליכם לקוחות או מספקים לכם
אתרים להיתכנסות ,אך לא מוגבלים אליהם .זאת רק אם הם מצורפים יחדיו בתביעה נגדכם.

•

יעוץ והדרכה הניתנים על ידי העובדים שלכם או מתנדבים בהם אתם משתמשים אם במשרה מלאה,
משרה חלקית או בהתנדבות.

•

חבותך בגין הפעלת מדחס

•

עלות הגנה משפטית לגבי תביעות חבות אזרחיות

•

עלות הגנה משפטית בגין עבירותיך על בריאות ובטיחות המביאות לתביעה נגדך

•

כיסוי לפרוייקטיים מדעיים ,הסרטות ומדייה מתחת למים אם הצהרתם עליהם בפנינו וזה הוסכם על
ידינו בכתב.
חבות על מוצרים ניתנת לבחירה ואם בוחרים באפשרות הזאת הכיסוי יורחב לגביהם.

•

מכירת ציוד צלילה ופריטים נלווים כלשהם

•

תיקון ואחזקת ציוד צלילה כאשר אתם גובים עבור שירותים אלה

.4

האם הפוליסה מכסה חצרים?

החצרים של העסק שהוצהר עליהם מכוסים לגבי חבות אבל אין זה ביטוח נגד נזקים לרכוש.
.5

האם הסגל (מדריכים ,מומחי צלילה ואנשי משרד) שהם מקבלי משכורת מבוטחים?

הפוליסה תבטח את חבות הסגל שלך בפני צד שלישי ,הנובעת מהפעילויות העיסקיות שלך .אבל ,אינדיגו
אינה מבטחת חבות מעבידים או פיצויים לעובדים.
.6

האם מדריכי צלילה עצמאיים המשתמשים בחצרים שלי וציוד הצלילה שלי או סירת הצלילה
מבוטחים?

ניתן לבטח מדריכים עצמאיים שעובדים בשביל החברה שלך ומשתמשים בציוד שלך אם תבקש ,ובתנאי
שהם לא למעשה בעלי זיכיון או קבלני משנה.
.7

האם הסגל מבוטח לגבי הוצאות רפואיות \תאונת צלילה?

לא ,אינדיגו איננה פוליסת ביטוח של תאונות אישיות עבור הסגל.
.8

האם טכנאים של ציוד הסקּובה )( )Self-Contained Underwater Breathing Apparatusמיכל
אוויר דחוס לצלילה ה.מ ) שהם מקבלי משכורת ,מכוסים?

כן ,כמו מדריכי הצלילה ,טכנאים מבוטחים בתנאי שהם לא למעשה בעלי זיכיון או קבלני משנה.
.9

האם טכנאי המדחס מכוסים?

כן ,בתנאי שהם מועסקים על ידך והם לא למעשה בעלי זיכיון או קבלני משנה.
.10

האם עלי לרשום את חברי הסגל וכיצד?

אין עליך לרשום את חברי הסגל אם המבטחים לצרכי ביטוח.
.11

האם לקוחות ,תלמידים מתחילים והמנסים ליצלול מכוסים?

פוליסה זו מכסה את החבות לגבי אימון מתחילים ותלמידים המנסים ליצלול .פוליסה זו אינה מספקת כיסוי
לתאונות אישיות עבור התלמידים או המנסים ליצלול ועליהם לארגן כיסוי זה בניפרד.
12

מה מכסה החבות על המוצרים?

החבות על המוצרים מרחיבה את הכיסוי לכל רכוש אחרי שיצא מכלל המישמורת או השליטה של המבוטח
אשר נועד ,צויין ,הוגדר ,יוצר ,ניבנה ,הותקן ,נימכר ,סופק ,הופץ ,טופל ,תוחזק ,שּונה או תּוקן על ידי ,או
מטעם המבוטח.
.13

האם אני מבוטח לבצע את הפעילויות המוצהרות של העסק שלי באתרים אחרים.

הכיסוי של הפוליסה הוא בכל העולם להוציא תביעות שנעשו בארה"ב וקנדה.
.14

האם יש כיסוי אם אחד ממדריכי הצלילה שלי מוביל ספארי צלילה בחו"ל?

מדריכים מבוטחים לספק פעילויות צלילה בספארי צלילה בחו"ל .אבל הפוליסה של אינדיגו אינה
מספקת חבות עבור סוכני הנסיעות שתתרחב ותכסה את כל המרכיבים של טיול בחו"ל כמו חבויות
הנובעות מהסדרי לינה ופעילויות שאינן צלילה.
.15

איזה קורסי צלילה מכוסים ומה ההגבלות?

הפוליסה תכסה את כל קורסי הצלילה שמבוצעים בהתאם להנחיות של ( CMASהקונפדרציה העולמית של
פעילויות מתחת למים)( RSTC ,המועצה העולמית להדרכת צלילת סקּובה להנאה) או ( EUFהפדרציה
האירופאית של פעילות תת מימית) – על ידי סמכויות צלילה מוסמכות המסונפות להן.

.16

מה אין הפוליסה מכסה?

יש לסקור את כלל ההחרגות בניסוחי הפוליסה .ההחרגות הבולטות כוללות:
•

כיסוי פיצויים לעובדים.

•

חבות על למוצרים ( אם אפשרות זאת לא נבחרה).

•

פעילויות צלילה מיסחריות (כלומר עבודות ביבשה ומעבר לחוף).

•

צלילה שאינה בהתאם לתקנים וההמלצות של אירגון צלילה ותקנות צלילה מקומיות.

•

אחריות חוקית ימית על כלי שיט ארוכים יותר מ  15 -מטר.

•

כיסוי לתאונה אישית וכיסוי לתאונת צלילה.

•

ביטוח רכוש

•

חבות לגבי סוכני נסיעות.

.17

רבים מהסעיפים מתייחסים לממלכה המאוחדת וחוקים של הממלכה המאוחדת ,האם כל הסעיפים
חלים על מדינות אחרות (כמו ישראל)?

הפוליסה שסופקה חוברה בהתבססות על החוק בממלכה המאוחדת והונפקה על בסיס זה שהקונה מסכים
שהפוליסה תונפק באנגלית .ביטוח זה יהיה תחת שליטת החוק הישראלי ותהיה כפופה בלעדית לתחום
Service of Suit Clauseהשיפוט של בתי המשפט הישראליים על פי הסעיף של ביטוח על בסיס .
הגשת תביעה(Israel) NM2349 :
במקום שסעיפים החלים בממלכה המאוחדת מופיעים ,הסעיף שווה הערך הישראלי יחול.

.18

האם הביטוח חל על הפעלה מכלי שיט שנשכרו עם מפעילים ( ,)wet-hiredגם כאלה הארוכים מ –
 15מטר (למשל :אירגון טיולי צלילה תוך שימוש בסירה של מישהו אחר)

הפוליסה תכסה פעילויות צלילה שיתקיימו על כלי שיט יותר ארוכים מ –  15מטר .הפוליסה לא תכסה
תביעות הנובעות מהפעלת כלי השיט הארוך מ –  15מטר וסיכון זה יש צורך לבטח בניפרד על ידי הבעלים
כלי השיט.
.19

מה המגבלה הטריטוריאלית עבור המרכזים הישראליים?

הכיסוי של הפוליסה הוא בינלאומי להוציא ארה"ב וקנדה
.20

האם אתם מספקים 'כיסוי גג' עבור צלילות הכרות מבלי שיהיה צורך לטפל בניירת עבור כל מישתתף
בנפרד?

לא .להבדיל מחברות ביטוח אחרות אשר מספקות 'כיסוי גג' עם כיסוי כולל נמוך מאד שאינו מספיקו לטפל
בהרבה תאונות ופציעות צלילה ,אנו ממליצים שהפרט ירכוש כיסוי הנותן הטבות אישיות ועם ההגבלות
הנחוצות לטיפול בחירום בצלילה.
.21

האם הפוליסה מכסה את כל אירוגוני הצלילה המנפיקים תעודות

הפוליסה תכסה את המבוטח ללמד או לאמן עבור כל אירגון צלילה המסונף ל-
( R.S.T.Cהמועצה להכשרה לצלילת סקּובה להנאה),
( C.M.A.Sהקונפדרציה העולמית לפעילויות תת-מימיות)
או (( )EUFהפדרציה האירופאית של [פעילות ה.מ ].תת-מימית) המספקות הדרכה,
ומאשרות את ההישתיכות של אירגון הצלילה אליהן.
.22

האם הפוליסה מכסה דחיסה של תערובת גזים?

אם הלקוח רכש חבות על מוצרים ויש לו ההכשרה המקצועית והתעודות כדי לערבל ולנתח את המוצר
הסופי של תערבת גזים לנשימה וכמו כן הוא עומד בכל התקנים הלאומיים\ מקומיים ,אזי הפוליסה תכסה
את החבות הקשורה בהפקת מוצר זה .אבל ,המדחס יחד עם כל מערכי ערבול הגזים המחוברים או
השייכים לו או מגבירי הלחץ  -חייבים להיות מתוחזקים באופן סדיר בהתאם לחוקים או התקנים הלאומיים
או המקומיים ושל היצרן .יש לתעד את כל החלפות המסננים ,הבדיקות והתחזוקה ביומן רישום תחזוקה
שניתן לאמת ,שישמר ויהיה נגיש לתקופה של שבע שנים לכל הפחות.
.23

האם מערכת הדחיסה מכוסה..

הפוליסה מספקת כיסוי חבות לשימוש במדחסים ומערכות לחץ הקשורות בהתאם לתיאור העסק המוצהר.
אבל ,אין כיסוי לנזק חומרי לרכוש בסביבה של המבוטח המכוסה תחת פוליסה זו מאחר שהפוליסה רק
תפצה צד שלישי לחוזה הביטוח.

