יוני 2017
מס' 498

חברי/ות הסתדרות הרוקחים בישראל ,
חוזר מס' 4/2017

הנדון :חידוש הביטוח הקולקטיבי לאחריות מקצועית לחבות המוצר ולצד ג' לבתי
המרקחת לשנים 2017/2018
 .1תוקפו של הביטוח הקולקטיבי לאחריות מקצועית ,לחבות המוצר ולאחריות
צד ג' לבתי המרקחת יפוג בסוף חודש יוני .2017
 .2כפי שידוע לכם לפני כשלוש שנים נבחן ביטוח זה ע"י מומחי הביטוח של כל
קופות החולים ועל סמך הדרישות וההבנות שהגענו אליהן גובשה פוליסה
אחידה עם חלופה אחת המקובלת על כל קופות החולים.
 .3הפוליסה המעודכנת כוללת גם כסוי ל"תקופת גילוי" של שנה אחת )רציפות
כיסוי ביטוחי למקרה שבית מרקחת נסגר או מחליף בעלות.
 .4השנה ניהלנו מו"מ עם חברת הביטוח שמטרתו הייתה לבחון האפשרות
לייעל ולפשט את הפוליסה מחד ולשמור על התנאים הקיימים ואף לנסות
להוזיל עלויות.
 .5ההשתתפות העצמית שהייתה בחמש השנים האחרונות  ₪ 1,100לא תשונה.
 .6להלן פירוט הכיסוי  ,גובה הכיסוי והפרמיה:
א .כיסוי בסיסי )רובד ראשון(
גובה הכיסוי בש"ח
הכיסוי
מס'
סד'
סה"כ לתובע אחד לנזקי גוף ורכוש
2,675,000
1
לסך של
סה"כ למספר תובעים ממקרה אחד
5,350,000
2
לנזקי גוף ורכוש עד לסך של
סה"כ לכל תקופת הביטוח
5,350,000
3
ב .בנוסף לכיסוי הביטוח ברובד הראשון הנ"ל קיימת "פוליסת המטריה"
שגבולות האחריות שלה כלהלן בש"ח :
גבולות האחריות והפרמיה
גבול האחריות למקרה אחד
גבול אחריות לכל שנת הביטוח

2017/2018
6,375,000
12,750,000
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ג .הפרמיה הכוללת שתגבה בארבעה תשלומים שווים החל מחודש יולי 2017
תהיה )בש"ח (
סה"כ הפרמיה

 1915ש"ח

ד .ההשתתפות העצמית . ₪ 1100

 .7ביטוח עובדים אחרים בבית המרקחת ) קוסמטיקאית  ,הומאופטים/יות,
בעלי/ות מקצועות בתחום הרפואה המשלימה(
ניתן לבטח את בית המרקחת על פעולתה של קוסמטיקאית העובדת בין כותלי
בית המרקחת המועסקת ע"י בעל בית המרקחת .הכסוי הוא רק בגין
פעולותיה בתוך בית המרקחת.
גבולות האחריות בסך  850,000למקרה אחד ו ₪ 1,700,000 -לכל תקופת
הביטוח.
הפרמיה השנתית היא  ₪ 400לכל קוסמטיקאית.
ניתן לבטח את פעולתו של הומאופט/ית ו/או בעלי/ות מקצוע בתחום הרפואה
המשלימה בבית המרקחת המועסק ע"י בעלי בית המרקחת.
הכיסוי יהיה אך ורק בגין פעילות ההומאופט/ית )ו/או בעלי/ות מקצועות
בתחום הרפואה המשלימה( בתוך בית המרקחת .גבולות האחריות בסך
 850,000למקרה אחד ו ₪ 1,700,000 -לכל תקופת הביטוח .
הפרמיה השנתית היא .₪ 980
שימו לב ולמען הסר ספק :עובד בבית מרקחת אשר אינו נמנה על סגל העובדים
הקבוע ) (Freelanceהמקבל את שכרו באמצעות חשבונית מס ,אינו מכוסה
בביטוח המקצועי שכן אין בינו למעסיק יחסי עובד/מעסיק .בית המרקחת עצמו
מכוסה.

לתשומת הלב
 כל קופות החולים מכירות בביטוח הזה העונה כאמור לדרישותיהן וע#פ
הסיכומים עימן אנו מחויבים להודיע להן מי מבתי המרקחת מבוטח/
אי קיום אישור כנ#ל מטעמינו מהווה עילה לקופות החולים להפסיק את ההסכם עם
בית המרקחת שאינו מבוטח בביטוח זה *או בביטוח זהה אלטרנטיבי)/
 בשל הצורך שהביטוח יהיה תקף בכל נקודת זמן בה פועל בית המרקחת  -אנו
נוודא בשלב הראשון רצף ביטוחי ונכלול את כל בתי המרקחת המבוטחים כיום-
ביטול או שינויים יעשו ע#פ הודעה כתובה אם תתקבל במשרדנו בלבד/
נא מלאו את הספח המצ#ב ושלחו אותו בפקס לסניף אליו אתם משתייכים
לא יאוחר מיום ה ' 22.6.17

שלכם ולמענכם,
אמיר ניצן
מנכ"ל
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אל הנהלת הסתדרות הרוקחים בישראל )אליו שייך בית המרקחת(
פקס 03-5605085 :
סניף ת"א
פקס 04-8666815 :
סניף חיפה
פקס 02-6515185 :
סניף ירושלים

ביטוח לאחריות מקצועית  ,חבות מוצר וצד ג' מתבצע באופן
אוטומטי לכל בתי המרקחת החברים בהסתדרות הרוקחים ללא
צורך באישור מצידכם.
בתי מרקחת המבקשים לבצע בנוסף לביטוח האמור ,ביטוחים לקוסמטיקאית /
הומאופט מתבקשים למלא את הסעיפים הר"מ.
בעיר/ישוב

אני הח"מ בעל בית מרקחת

מבקש לכלול אותי בנוסף לביטוח הקולקטיבי לאחריות מקצועית ,חבות מוצר
.
וצד ג' המתבצע על ידכם גם בביטוח קוסמטיקאית  /הומאופט
יש לסמן ב -Xבריבוע המתאים את הביטוח המבוקש והשלם לגבי מס' עובדים
/עובדות.
כיסוי לקוסמטיקאית מס' עובדות_____
מס' עובדים/ות _____
כיסוי להומאופט
______________________
חתימה וחותמת בית מרקחת

__________________
תאריך

חלק זה יש למלא רק אם אינך מעוניין/נת להצטרף לביטוח המוצע על ידנו
בעיר /ישוב
אני הח"מ בעל בית מרקחת
לא מעוניין להצטרף כלל לביטוח המוצע ואין לבצע עבורי את הביטוחים הנ"ל.
ידוע לי כי הנהלת הסתדרות הרוקחים בישראל מחויבת להעביר הודעה זו לקופות
החולים .
______________________
תאריך

__________
חתימה וחותמת בית מרקחת

נא מלאו את הספח המצ#ב ושלחו אותו בפקס לסניף אליו אתם משתייכים
לא יאוחר מיום ה ' 22.6.17

