
 נספח א'                     לכבוד
 ההתאחדות לכדורגל בישראל

 
 קיום ביטוחבדבר  אישורוהתחייבות הצהרה,  הנדון:

 
 )להלן: "הקבוצה"( מס' קבוצה בהתאחדות________ כדורגל __________________ קבוצתאנו, 

 על( 1א) 7 ובסעיף 7 בסעיףהספורט, כפי שבא לידי ביטוי בין היתר  חוקל שבהתאם לנו כידועמאשרים כי 
 חובת הביטוח על פי החוק חלה רק על חלק מהשחקנים, ואילו לגבי חלק אחר לא שלו, המשנה סעיפי כל

 .על פי חוק הספורט ביטוח קיום חובת חלה
  מנו את החלופה שאתה בוחרים מתוך חלופות א' או ב'(:סבפניכם כדלקמן )לכן, אנו מאשרים ומתחייבים 

 
ו/או רשומים בקבוצה  שחקנים שחלה עליהם חובת הביטוח בקבוצה בכלל רשומיםלא א.  

 :שחקנים שחלה עליהם חובת הביטוח שביטחו את עצמם
 

שלנו שחקנים שאמורים לשחק  בקבוצה אנו מאשרים כי במועד הגשת הצהרה והתחייבות זו לא רשומים
 קופת"ת חודשים ממועד זה )להלן: 12ובמהלך תקופה של  2020בספטמבר  1-בשרות המועדון החל מה

ו/או רשומים שחקנים שחלה עליהם חובת  שחלה עליהם חובת הביטוח על פי חוק הספורטהביטוח"(, 
הביטוח והם ביטחו את עצמם בהתאם לחוק הספורט והציגו בפנינו את פוליסת הביטוח שעומדת באמור 

 .בתנאי חוק הספורט
 

שחקנים או שנשתף שחקנים  בקבוצה יירשמוככל שבמהלך תקופת הביטוח אנו מתחייבים כי אולם, 
 אשר עליהם חלה חובת הביטוח על פי חוק הספורט ובין אם לאו, מבחנים לטובתבין אם במשחקים שלנו 

 בחוק האמור את והולמות התואמות ביטוח פוליסות/פוליסת, אנו נערוך להם והם לא ביטחו את עצמם
ויהא זה באחריותנו  בקבוצה. אישור הביטוח לגבי שחקנים כאלה יהיה תנאי לרישומם ותקנותיו הספורט

להודיע לכם על כך ולמסור לכם את אישור הביטוח כתנאי לרישום. ידוע לנו ששחקן שנבקש את רישומו ללא 
ווה הודעה מטעמנו עצם אי הגשת אישור הביטוח מההצגת אישור ביטוח יירשם על ידכם על יסוד ההנחה ש

זאת בנוסף לאחריות שלנו על כל המשתמע מכך, והוא לא ביטח את עצמו לא חלה עליו חובת ביטוח ש
  כלפיכם על פי אישור זה. 

 
 :שלא ביטחו את עצמם הביטוח חובת עליהם שחלה שחקנים בקבוצה רשומים. ב 

 
ספטמבר  1חודשים החל מ  12לתקופה של  בקבוצהכיום ביטחנו את השחקנים הרשומים אנו מאשרים כי 

כחלק בלתי  ב"מצ .יוהספורט ותקנותאמור בחוק מות והולמות את האבפוליסת/פוליסות ביטוח התו 2020
 בהתאחדות הרשומים השחקנים כל בנוסח הנדרש על ידכם לגבי ביטוח קיום נפרד מהתחייבות זו, אישור

 .הספורט חוק לפי אותם לבטח חובה עלינו חלה ואשר שלנו הקבוצה של כשחקנים
 

שלא ביטחו את  שעליהם חלה חובת ביטוח לפי חוק הספורטכן אנו מתחייבים לבטח את השחקנים כמו 
חקן או כל שו/ 2020/21עונת המשחקים לרבות ב ,תקופת הביטוחבמהלך  בקבוצהו יירשמואשר  עצמם

לטובת מבחנים. אנו נמציא לכם את אישור הביטוח לגבי שחקנים אלה וכן אנו מתחייבים  בקבוצהשימצא 
במהלך תקופת  בקבוצהלעדכן את חברת הביטוח לגבי כל שינוי שיחול ברשימת השחקנים שיירשמו 

 לרישומם תנאי יהיה כאלה שחקנים לגבי הביטוח אישור .2020/21 בעונת המשחקים, לרבות הביטוח
 לנו ידוע. לרישום כתנאי הביטוח אישור את לכם ולמסור כך על לכם להודיע באחריותנו זה ויהא בקבוצה
 אישור הגשת אי שעצם ההנחה יסוד על ידכם על יירשם ביטוח אישור הצגת ללא רישומו את שנבקש ששחקן
 לאחריות בנוסף זאת, מכך המשתמע כל על ביטוח חובת עליו חלה שלא מטעמנו הודעה מהווה הביטוח

  . זה אישור פי על כלפיכם שלנו
 

 התחייבויות כלליות:
אנו  מתחייבים  ,בין אם מדובר בשחקן שבוטח על ידנו או שלא בוטח מכל סיבה שהיא כמו כן, ובכל מקרה

עם דרישתכם הראשונה, בגין כל  בזאת לפצות ולשפות את ההתאחדות לכדורגל, או מי מטעמכם, מייד
דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדכם, בגין אי עריכת ביטוח ו/או עריכת ביטוח חסר בהתאם לחוק הספורט ו/או 

ו/או כל דין אחר וזאת בנוגע לכל קבוצות הכדורגל המסונפות למועדון.  ()ביטוח מכח חוק הספורטתקנות 
 וקבוצתנתינו דלעיל, הסכימה ההתאחדות לרשום את ידוע לנו כי אך ורק על סמך אישורנו והצהרו

  בהתאחדות.
 

 נים/תקין הם/משחקי הבית שלנו הואהאימונים ו/או ים /נערכ הם/בו ים/אנו מצהירים בזאת כי המגרשכן 
וללא כל ליקויים ואנו מתחייבים בזאת לפצות ו/או לשפות את ההתאחדות לכדורגל בגין כל תביעה שתוגש 

 ואשר הסבו נזק לצד ג' כלשהו. בהם/ו/או ליקויים שנתגלו בו  ים/אי תקינות המגרש בכנגד ההתאחדות עק



 
 תאריך:________________

 
____________             _________________________________________           _________ 

 הקבוצהחותמת                                 חתימה                                       שם החותם            


