
 

 )11/15(מהדורה ספורט אתגרי הרחבה: 

 מהווה חלק בלתי נפרד מפוליסת ביטוח נסיעות לחו״ל  וז הרחבה

תוספת שנרכשה הרחבה זו תמורת  נאיבת, להלן כמפורט (להלן: הפוליסה) והיא כפופה לתנאיה
  .שלישי צד כלפי חבותפרק  למעט ,ברשימה וצויןפרמיה 

  כיסויה .1
,  החזר בחו"ל שלא בעת אשפוז רפואיותהוצאות , בחו"ל אשפוז הוצאותהמבטח ישלם למבוטח 

ברשימה טבלת גבולות האחריות לו לתנאי הפוליסהבכפוף הוצאות נסיעה וכיסוי לתאונות אישיות, 
תקופת הביטוח, באחד מהלך שהותו בחו״ל בעת מבוטח עקב התעסקותו בה הנובעים מהשתתפות

 שלהלן:מסוגי הספורט 

) או טיפוס הרים בעזרת חבלי בחבלים ירידה - מצוקים גלישתסנפלינג ( .1.1
ת מדריך יובתנאי שמבוצע בלוויטיפוס תקניים הכוללים אביזרי בטיחות תקניים 

  .מוסמך בנושא
 ) עם אופנים או בלעדיהם.Trackטרקים ( .1.2
  בנג׳י. .1.3
 בלבד בתנאי שהכדור מופעל ע״י מפעיל מוסמך בנושא - כדור פורח .1.4

 .ובתנאי שהכדור מתוחזק, משוגר ונוחת בבסיס קבוע
לא סלול ומוגדר, לא מסומן לא גם בכביש  - טרקטורון לרבות ג׳יפנסיעה ב .1.5

במידה והמבוטח . בין אם המבוטח נוהג בג׳יפ ובין שהוא נוסע -(טיולי שטח) 
המבוטח מחזיק ברישיון תקף ש, תנאי לכיסוי ביטוחי יפ'הוא הנוהג בג
 מסוג זה בארץ.לנהיגה ברכב 

 ,בתנאי שמבוצע בבסיס קבוע, עם חבלים/כבלים תקניים -ומגה א .1.6
 .הכוללים אביזרי בטיחות תקניים ובפיקוח מדריך מוסמך בנושא

בתנאי שמבוצעת מחוות סוסים קבועה ובליווי מדריך  - רכיבה על סוסים .1.7
 רכיבה.

לא  מקרה בכלמבוצעת ע״י מפעיל מיומן ושבתנאי  - רכיבה על פילים .1.8
 על ידי המבוטח. מבוצעת

בתנאי שהמבוטח חובש קסדה, חוגר אפוד הצלה  - 3רפטינג מדרגה  .1.9
 ובלווי מדריך מוסמך בנושא.

 .בתנאי שהמבוטח חוגר אפוד הצלה - סקי מים .1.10
 בתנאי שהמבוטח חובש קסדה וחוגר אפוד הצלה. - קייק .1.11
, רכיבוא המה מבוטחבמידה וה. מרכיבבין כנוסע ובין כ -אופנוע מים  .1.12

תנאי לכיסוי ביטוחי: שהמבוטח מחזיק ברישיון תקף לרכיבה על אופנוע מים 
 מסוג זה בארץ.

בתנאי שהמבוטח שט כנוסע או  - שייט בכלי שייט בנהרות ובתעלות .1.13
 משיט כלי שייט בנהרות ובתעלות בלבד.

 .בתנאי שהמבוטח חובש קסדה וחוגר אפוד הצלה -סירת גומי  .1.14
 .רותי והמבוטח חוגר אפוד הצלהבתנאי שהשייט אינו תח - מפרשית .1.15
 .המבוטח חוגר אפוד הצלהוהשייט אינו תחרותי, ש תנאב - סירת מנוע .1.16

שיון תקף להפעלת סירת ימחזיק ברש בתנאי -וא המשיט ה מבוטחבמידה וה
 מנוע בארץ.

 .בתנאי שהמבוטח חובש קסדה וחוגר אפוד הצלה - שייט ברפסודה .1.17
 גלישת גלים. .1.18
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