
 כתב שיפוי לחברי האיגוד לספורט הניווט בישראל

מושתתת1) עליהם כיסודות והדרכה מיפוי אירועים, וארגון בניהול הפעילים האיגוד חברי את רואה האיגוד                הנהלת

מתחייב האיגוד בביטחון, האיגוד במסגרת לפעול להם לאפשר מנת ועל כן, על האיגוד. של השוטפת פעילותו                  רוב

  לשפות כל חבר איגוד בגין הנזקים וההוצאות שייגרמו לו, בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

וההוצאות הנזקים עבור "החבר"), (להלן: האיגוד בתקנון 3.4 בסעיף כהגדרתם באיגוד לחברים יינתן               השיפוי

"פעילות (להלן: הבאות הפעילויות מן יותר או אחת ביצוע עקב או במסגרת לו נגרמו אלה אם להלן,                   שיפורטו

החבר של תפקידו במסגרת או השוטפת, האיגוד פעילות במסגרת נעשתה שהפעילות ובלבד האיגוד"),               עבור

  באיגוד, או על פי הנחיה ישירה של מנכ"ל או יו"ר האיגוד:

תכנון1. בקרה, ניהול, (כגון: האיגוד של האירועים בלוח המופיע אירוע בארגון והשתתפות              ניהול

  מסלולים, סדרנות וכיו"ב) באירועים הבאים:

 אירוע ניווט או אימון ניווט, ביוזמת האיגוד או מועדון ניווט;(1)

  אירוע של האיגוד או מועדון, שניווט הוא מהותו או מהווה חלק ניכר ממנו;(2)

  מיפוי;2.

  הדרכות ניווט;3.

  ייצוג האיגוד בנבחרות וארגון אימוני נבחרות, בארץ או בחו"ל;4.

  ארגון תחרויות ואימונים בחו"ל, בכפוף לכך שהאיגוד הוא היוזם והמפקח על האירוע.5.

שיפוי כן, על באיגוד. המשרה נושאי של תפקידם מהגדרת חלק מהווה אינו שפורטו הפעילויות ביצוע כי                  מובהר,

  על פי כתב זה יינתן גם אם החבר הוא נושא משרה באיגוד, בכפוף להיעדר מניעה משפטית לכך.

אם אלא האיגוד, עבור כפעילות תיחשב לא ניווט סניף/מועדון ניהול במסגרת המבוצעת פעילות כי                מובהר,

  נעשתה בהתאם לבקשה מפורשת של מנכ"ל או יו"ר האיגוד.

  הנזקים או ההוצאות שבגינם יינתן שיפוי הינם:2)

  נזקי גוף;1.

דין2. פסק (לרבות דין פסק פי על שלישי צד לטובת החבר על שהוטלה כספית חבות או כספי עיצום                    קנס,

שכר לרבות סבירות, התדיינות הוצאות וכן משפט), בית בידי שאושר בורר פסק או בפשרה                שניתן

 טרחת עורך דין, שהוציא החבר עקב ההליך (ולרבות חקירה, הליך מנהלי, הליך בבית המשפט).
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  על אף האמור, השיפוי כפוף לתנאים הבאים:3)

הליכים1. או בצעדים קשורה שהחבות וככל הניתן, ככל מוקדם המקרה על לאיגוד להודיע החבר                על

זכות לאיגוד תינתן חקירה), ולרבות פליליים או מינהליים אזרחיים, הליכים (לרבות סוג מכל               משפטיים

בא עם יחד בה להשתתף (או מטעמו דין עורך ידי על ו/או בעצמו החבר של המשפטית ההגנה את                    לנהל

  כוחו של החבר, לפי שיקול דעת האיגוד).

ובין2. האיגוד מטעם בין ביטוחי, כיסוי במסגרת ההוצאה או הנזק בגין שיפוי או לפיצוי זכאי שהחבר                  ככל

או הפיצוי על העולה הנזק סכום בגין רק יינתן השיפוי לאומי), ביטוח מטעם כיסוי (לרבות לאו                  אם

  השיפוי לו זכאי החבר במסגרת הכיסוי הביטוחי.

  לא יינתן שיפוי במקרים הבאים:3.

  הפרת חובת אמונים או חובת זהירות כלפי האיגוד;(1)

אם(2) למעט בפזיזות, או בכוונה שנעשתה שלישי צד כלפי זהירות חובת             הפרת

  נעשתה ברשלנות בלבד;

  פעולה שנעשתה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;(3)

חבות(4) עליו שהוטלה או פלילית מחשבה הוכחת הדורשת בעבירה ההליך במסגרת הורשע              החבר

 כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה הדורשת זאת;

שגה(5) אם גם יחול השיפוי האיגוד. מטעם אירועים לארגון הבטיחות תקנות אחר מילא לא                החבר

  החבר ביישום ההוראות הנ"ל, ובלבד שהדבר נעשה בתום לב.

אירוע התרחשות הוא ההוצאות ו/או הנזק לקרות שהגורם ככל רק בתוקף יהיה זה בסעיף                התנאי

  בטיחותי.

הנהלת4) תדון זה, שיפוי כתב במסגרת מכוסה שאינו בסכום או במקרה נזקים או הוצאות לחבר שייגרמו                  ככל

  האיגוד במתן שיפוי אם יבקש זאת החבר והחלטת האיגוד תינתן על פי שיקול דעתה בהתאם לנסיבות המקרה.
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