נספח א'

לכבוד
אגוד השייט בישראל
הנדון :הצהרה ,התחייבות ואישור בדבר קיום ביטוח
אנו עמותת _____________:מס' עמותה( ______________:להלן" :העמותה")

מאשרים כי ידוע לנו שבהתאם לתיקון לחוק הספורט ,כפי שבא לידי ביטוי בין היתר בסעיף ( 7א )1לחוק כל סעיפי המשנה
שלו ,חובת הביטוח ,על פי חוק חלה רק על חלק מהספורטאים ואילו חלק אחר לא חלה חובת קיום ביטוח על פי חוק
הספורט.
לכן ,אנו מאשרים ומתחייבים בפניכם כדלקמן (סמנו את החלופה שאתם בוחרים מתוך חלופות א' או ב'):
א.

לא רשומים בעמותה ספורטאים שחלה עליהם חובת הביטוח:

אנו מאשרים כי במועד הגשת הצהרה והתחייבות זו לא רשומים בעמותה שלנו ספורטאים שאמורים להתאמן ולהתחרות
בשורות המועדון החל מה 1-בדצמבר ( 2016במהלך תקופה של  12חודשים ממועד זה ("להלן תקופת הביטוח") שחלה
עליהם חובת הביטוח על פי חוק הספורט.
אולם ,ככל שבמהלך תקופת הביטוח יירשמו בעמותה ספורטאים או שנשתף ספורטאים בין אם לטובת מבחנים ובין אם לאו,
אשר עליהם חלה חובת הביטוח על פי חוק הספורט ותקנותיו ,אישור הביטוח לגבי ספורטאים כאלה יהיה תנאי לרישומם
בעמותה ויהא זה באחריותנו להודיע לכם על כך ולמסור לכם את אישור הביטוח כתנאי לרישום ,ידוע לנו שספורטאי שנבקש
את רישומו ללא הצגת אישור ביטוח יירשם על ידכם על יסוד ההנחה שעצם אי הגשת אישור הביטוח מהווה הודעה מטעמינו
שלא חלה עליו חובת ביטוח על כל המשתמע מכך ,זאת בנוסף לאחריות שלנו כלפיכם על פי אישור זה.
ב.

רשומים בקבוצת ספורטאים שחלה עליהם חובת הביטוח:

אנו מאשרים כי ביטחנו את הספורטאים הרשומים כיום בעמותה לתקופה של  12חודשים החל מ 1 -בדצמבר 2016
בפוליסת /פוליסות ביטוח התואמות והולמות את האמור בחוק הספורט ותקנותיו.
מצ"ב כחלק בלתי נפרד מהתחייבות זו ,אישור קיום ביטוח בנוסח הנדרש על ידכם לגבי כל הספורטאים הרשומים באיגוד
כספורטאים בעמותה שלנו ואשר חלה עלינו חובה לבטח אותם לפי חוק הספורט.
כמו כן ,אנו מתחייבים לבטח את הספורטאים שעליהם חלה חובת ביטוח חוק הספורט ואשר ירשמו במהלך תקופת הביטוח,
לרבות בעונת הפעילות  2016/17ו/או כל ספורטאי שימצא בעמותה לטובת מבחנים .אנו נמציא לכם את אישור הביטוח
לגבי ספורטאים אלה וכן אנו מתחייבים לעדכן את חברת הביטוח לגבי כל שינוי שיחול ברשימת הספורטאים שיירשמו
בעמותה במהלך תקופת הביטוח ,לרבות בעונת  .2016/17אישור הביטוח לגבי ספורטאים כאלה יהיה תנאי לרישומם
בעמותה ויהא זה באחריותנו להודיע לכם על כך ולמסור לכם את אישור הביטוח כתנאי לרישום .ידוע לנו שספורטאי שנבקש
את רישומו ללא הצגת אישור ביטוח יירשם על ידכם על יסוד ההנחה שעצם אי הגשת אישור הביטוח מהווה הודעה מטעמינו
שלא חלה עליו חובת הביטוח על כל המשמע מכך ,זאת בנוסף לאחריות שלנו כלפיכם על פי אישור זה.
התחייבות כלליות:
כמו כן ,ובכל מקרה בין אם מדובר בספורטאי שבוטח על ידינו או שלא בוטח מכל סיבה שהיא ,אנו מתחייבים בזאת לפצות
ולשפות את איגוד השייט בישראל או מי מטעמכם ,מיד עם דרישתכם הראשונה ,בגין כל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדכם,
בגין אי עריכת ביטוח ו/או עריכת ביטוח חסר בהתאם לחוק הספורט ו/או תקנות מכוח חוק הספורט (ביטוח) ו/או כל דין אחר
וזאת בנוגע לכל קבוצות המסונפות לעמותה.
ידוע לנו כי אך ורק על סמך אישורינו והצהרותינו דלעיל ,הסכים איגוד השייט בישראל לרשום את הספורטאים של העמותה
באיגוד.
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