
  

 

 

 

 +  אחריות מקצועית+חבות המוצרביטוח עריכת ל בע"מ של מנורה חברה לביטוחמשולבת ייחודית ותכנית 
 לביטוח אחריות כלפי צד שלישי למרפאים אלטרנטיביים.הרחבה   

 
ביופידבק, ביורגונומי, ביואנרגיה, הילינג לסוגיו, תטא הילינג, רייקי, עיסוי לסוגיו, קרניו סקראל, רפואה :טיפול ב -מקצועות מכוסים

איורוודה, נטורופתיה, אורה סומא, אירדיולוגיה, ארומתרפיה, אקופונקטורה,  –מרפא, הומאופתיה, פרחי באך, רפואה הודית  צמחיסינית, 

טווינא, שיאצו, , קריסטלים, בוהן, כירופרקטיקה, מגנטים, EMF ,EFT ,NLPמוח אחד,  –סיולוגיה נודרך, קיאוסטאופתיה, איזון גופנפש, דימיון מ
רפלקסולוגיה, ריברסינג, אלכסנדר, שיטת גרינברג, שיטת פאולה, שיטת אלבאום, פלדנקרייז, סוג'וק, ווטסו, פסיכותרפיה, פסיכותרפיה 

מדיטציה, אייפק, אימון , גלגולים, טיפול באמצעות שחזור )למעט סוסים( פול באמצעות בעלי חייםהוליסטית, טיפול בתנועה, טיפול ביצירה, טי

 , עוצמת הרכות.BATאימון אישי, רוחני, מקצועי, רולפינג, שיטת רוזן,  –לסוגיו 

 בסיס הביטוח 
 על בסיס האירוע -צד שלישי בפוליסה נפרדת ,  התביעה הגשת יום בסיס על - וחבות המוצר אחריות מקצועית

 . ₪ 011 –השתתפות עצמית   .הכיסויים 3-ל משותף הינו האחריות גבול לאירוע ולתקופה. ₪ 0,111,111גבול אחריות   

 על מידע העדר על להצהרה בכפוף , בעבר מבוטח היה לא המבוטח אם אף, הפעילות תחילת מיום כיסוי רטרואקטיבי
 .לתביעה עילה להוות העלולות נסיבות

 .ישראל בלבד דין ושיפוטו גבול טריטוריאלי 

 של המטפל/ת. התואמת את תחום העיסוקמגורם מוכר תעודת הסמכה   -תלצורך הצטרפות לביטוח נדרש

 במידה וקיים.–קיום רישיון או תעודת מומחיות של משרד הבריאות 

 מילוי טופס הצעה מלא וחתום ע"י המבוטח/ת.

 לכל מטפל אלטרנטיבי בנפרד תינתןהפוליסה 

 :בביטוחהרחבות כלולות 

 חודשים 23 גילוי תקופת 
ישופה המבוטח בגין תביעה  ,או מרמה ל סיבה שהיא למעט מפאת הפרת תנאי הפוליסהאם תבוטל הפוליסה או לא תחודש מכ

 חודשים ממועד הביטול או אי החידוש בתנאי שלא נערך כל ביטוח אחר. 12אשר תוגש לראשונה במשך 

 ומשמעתיים פליליים בהליכים הגנה הוצאות כיסוי 
  סיוע והגנה בהליכים משמעתיים, הוצאות הגנה, שכר טרחה, שכר עדים  כולל ערעור 

פו של בסו לא הורשעובלבד שהמבוטח  ,עבור הוצאות הגנה בגין הליכים פליליים ש"ח 200,000בתת גבול אחריות של  שיפוי
  ללא השתתפות עצמית !! –ההליך 

 סדנאותב והשתתפות הדרכה בגין כיסוי  
 גלובולינים הומאופתיים, צמחי מרפא, פורמולות, פרחי בך וטיפות הומיאופתיות טיפות – שסופק נילווה מוצר בגין חבות ,

טבליות צמחי מרפא, משחות, שמנים, דיסקים והקלטות של מדיטציות, ספרים, חוברות עזר, מיני מסג'רים, כדורי עיסוי, כוסות רוח, 
, אינסרטור, מחטים, מדבקות דיקור, מוקסה, רולרים, TDPמנורת  מגנטים, טנס, נרות רופי, כלי עיסוי, אבנים חמות, קריסטלים,

 דיקור, אמצעי דיקור, ליון וורמר, מאתר נקודות, מכשירי ביופידבק, מכשירי נוירופידבק, קינזיוטייפ  גוואשה, כריות דיקור, שטיח
 טכיון, מוצרי פנג שוי.

 חריגים
 .הטיפול להצלחת הבטחה/המלצההקשורים ל נזק כל תכסה לא הפוליסה. 1
 קונבנציונלי        רפואי טיפול של שינוי/הפחתה/להפסקה המלצה עם בקשר זקנ כל תכסה לא הפוליסה. 2
 ציונלינקונב לטיפול תחליף מהווה אינו הטיפול ספק הסר למען. 3
 .מינית הטרדה חריג. 4
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