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פרטים
נוהל דיווח לביטוח
עדכון והוספת נוהל דיווח ע"פ המבטח

תיק נהלים
נוהל דיווח לביטוח

*הכללים המפורטים במסמך זה יבואו כתוספת לחוק הנהיגה הספורטיבית ,התקנות והכללים.

מצ"ב (עמוד  – )2פירוט חובת הדיווח על פי תנאי הפוליסה (מסמך מאת המבטח) .בנוסף לנוהל המפורט יש
לדווח על פי המפורט במסמך המצורף.

נוהל הדיווח:
 .1ביום א' לפני כל שבוע של פעילות יש לשלוח מייל להתאחדות ( )office@imsf.co.ilעם פירוט ימי
ההדרכה ו\או האימון העתידים להתקיים במסלול במהלך השבוע  .יש לציין בגוף המייל את שם
המסלול ,הענפים המתאמנים ,התאריכים והימים המתוכננים לקיום הפעילות
 .2לאחר קיום האירוע ולא יאוחר מיום א' שלאחר שבוע הפעילות יש לשלוח מייל להתאחדות
( )office@imsf.co.ilאשר מכיל טבלאות אקסל המדווחות על המשתתפים ,הצוות ,הענף ,המסלול
והתאריך על גבי הפורמט הקבוע המפורסם באתר
 .3לכל אירוע ביטוחי חריג/תאונה/פציעה/נזק יש למלא דוח אירוע חריג ולצרפו למייל לאחר הפעילות

קישור להורדת הטפסים למטרת הדיווח לביטוחhttps://www.imsf.co.il/forms :

חובת דיווח על פי תנאי הפולסה שחלה על בעלי המסלול ,המפיק ,מנהל המרוץ
ההתאחדויות לספורט מוטורי בישראל רוכשות כיום עבור הפעילות של נהיגה ספורטיבית שתי פוליסות עיקריות:
• ביטוח חבות כלפי צד שלישי
• ביטוח פינוי ושיפויי רפואי הכולל גם מרכיבים של תאונות אישיות
הביטוחים הנ"ל נגזרים מהחוק והתקנות:
✓ חוק הנהיגה הספורטיבית ,תשס"ו 2005
✓ תקנות הנהיגה הספורטיבית (חובת ביטוח) ,תש"ע 2009

על פי תנאי הפוליסה חלה חובה של רישום משתתפים ,מעקב ודיווח על כל מקרה ביטוח
להלן פרוט של חובות יסוד של כלל המבוטחים על פי תנאי הביטוח עבור שתי הפוליסות
✓ חובת הדווח חלה על בעלי הפוליסה והמבוטחים הנוספים! (בעלי המסלול ,המפיק ,מנהל המרוץ).
✓ חובת הדווח כוללת:
הודעה מראש על קיום אירוע ספורט מוטורי
רישום מוקדם מעקב משתתפים
דיווח וריכוז מידע בכל מקרה של נזק לספורטאי
✓ בעלי המסלול ,המפיק ,מנהל המרוץ מחויבים לדווח לפני כל אירוע ספורט מוטורי על כוונה לקיימו,
ולאחר האירוע חלה עליהם חובה להעביר רשימת משתתפים בפועל ,מלאה על פי פורמט שנקבע והסכם
בין המבטחים להתאחדויות – מצורף הטופס
✓ קיימת חובת דווח על כל אירוע שעשויי להתפתח לנזק/תביעה ,מידית לאחר האירוע
✓ יש לבצע תיעוד ורישום מדויק בכל מקרה של תאונה ,פציעה או נפילה של ספורטאי/משתתף ולשמור את
התיעוד לתקופה של שבע ( )7שנים לפחות (ולקטין  7שנים מיום הגיעו לגיל )18
✓ מומלץ שבכל מקרה של תאונה גם הקלה ביותר ,מנהל המרוץ ישוחח עם הספורטאי להבין מה מצבו
ויתעד את האירוע ותוכן השיחה (מתי ואיפה נפל ,האם נפגע ואיך מרגיש)
✓ במקרה של פציעה וודאית יש להעביר הודעה מידית עם כל הפרטים של המקרה להתאחדויות להמשך
טיפולם מול המבטחים  -מצורף טופס הודעה
✓ חובת הדווח חלה בראש ובראשונה על המפיק ,מנהל המרוץ/אימון ובעלי המסלולים
✓ הפרת חובה זו דינה כמו כל הפרה של תנאי הפוליסה ועשויה להוות עילה לשלילת מרכבי הכיסוי חלקם
או במלואם

