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אירוע הינו בעל אופי פרויקטליאירוע הינו בעל אופי פרויקטלי  
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))ועודועוד      
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הקמת במת אירועיםהקמת במת אירועים  --          

))כולל גשרי תאורה ואפקטיםכולל גשרי תאורה ואפקטים((התקנת ציוד קול ותאורה התקנת ציוד קול ותאורה   --              

פריסת כבלי חשמל ותקשורתפריסת כבלי חשמל ותקשורת  --              

הקמת ביתני עזר ומתקנים שוניםהקמת ביתני עזר ומתקנים שונים  --            

––במות וקונסטרוקציות במות וקונסטרוקציות , , נזקים  למתקניםנזקים  למתקנים: : סיכונים בשלב זה סיכונים בשלב זה         
..והחבויות הנובעות מהןוהחבויות הנובעות מהן                                                              

::פתרונות ביטוחיים פתרונות ביטוחיים       

))ג וחבות מעבידיםג וחבות מעבידים""צצ, , פרק הרכושפרק הרכוש((פוליסה לביטוח עבודות קבלניות פוליסה לביטוח עבודות קבלניות   - -           

פוליסת אחריות מקצועית לקונסטרוקטור עבור המתקנים השוניםפוליסת אחריות מקצועית לקונסטרוקטור עבור המתקנים השונים  - -           
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מהלך האירוע עצמומהלך האירוע עצמו. . 22    

או לפאתי המתחםאו לפאתי המתחם//הגעת קהל למגרשי החניה והגעת קהל למגרשי החניה ו  - -      

פתחי הכניסהפתחי הכניסה/ / התכנסות הקהל באיזור שערי התכנסות הקהל באיזור שערי   --                  

      ))עומס רב בנקודות אלהעומס רב בנקודות אלה((בדיקות בטחוניות בדיקות בטחוניות / / כניסה סלקטיבית כניסה סלקטיבית   --                  

אירוע עצמו/ ההופעה  -         

:  סיכונים בשלב זה       :  סיכונים בשלב זה      

.   פגיעות גוף קטסטרופליות לקהל המבקרים*      

אירוע  /בעיות בטחוניות/חסימת דרכי גישה  לאתר עקב נזקי טבע*       

.  תאונתי כלשהוא         

,  סיבות פוליטיות(אישיות מרכזית של האירוע / אי הגעת אומן ראשי *       

)פציעה/מחלה          

)המשך(                                                                                                             

        



))המשךהמשך((

תאונתי כגון כשל  בשל אירוע הפסקת האירוע בעת התרחשותו *  

,)אסון ורסאי(קריסת ריצפה , קריסת במה , במערכת החשמל     

.פגיעת זיקוק באורח האירוע ועוד        

,  כשל במערכת סאונד(פגיעה מהותית בתוכן האירוע או באיכותו *   

).או מיחשובתאורה         ).או מיחשובתאורה        

 

:פתרונות ביטוחיים     

המתאימה לאופי האתר והפעילות(ביטוח חבות כלפי צד שלישי  -        

.כ בגבולות אחריות גבוהים"בד, )במהלך האירוע         

גשרי תאורה /ביטוח חבות מוצר שאמורים לספק קבלני הבמה -        

קונסטרוקציות אחרות/ וסאונד          

)המשך(                                                                                        



))המשךהמשך((

היזם כנגד תביעות  היזם כנגד תביעות  //הבמאיהבמאי//פוליסת אחריות מקצועית לביטוח המפיקפוליסת אחריות מקצועית לביטוח המפיק* *   

..לרשלנותם שגרמה נזקים פיננסיים לצדים שלישייםלרשלנותם שגרמה נזקים פיננסיים לצדים שלישיים          

מפיק שתבטח אותו כנגד אובדן  מפיק שתבטח אותו כנגד אובדן  //למזמיןלמזמין" " ביטוח ביטול אירועביטוח ביטול אירוע""פוליסת פוליסת * *   

או הוצאות נוספות בלתי  או הוצאות נוספות בלתי  //צמצום האירוע וצמצום האירוע ו//הכנסותיו שאבדו עקב  ביטולהכנסותיו שאבדו עקב  ביטול         או הוצאות נוספות בלתי  או הוצאות נוספות בלתי  //צמצום האירוע וצמצום האירוע ו//הכנסותיו שאבדו עקב  ביטולהכנסותיו שאבדו עקב  ביטול        

..צפויות  עקב כךצפויות  עקב כך          



))cancellation of eventcancellation of event( ( ביטוח ביטול אירוע ביטוח ביטול אירוע 

איננה מוגבלת רק למשמעות המילים דהיינו ביטול  איננה מוגבלת רק למשמעות המילים דהיינו ביטול  "  "  ביטול אירועביטול אירוע""הגדרת הגדרת 
אלא מפורשת במשמעות רחבה הרבה יותר  אלא מפורשת במשמעות רחבה הרבה יותר  , , מלא וסופי של האירועמלא וסופי של האירוע

::וכוללת גם וכוללת גם 

תכולת האירועתכולת האירוע//צמצום היקףצמצום היקף--

קיטון במספר המבקרים באירועקיטון במספר המבקרים באירוע--

העברת האירוע למקום חלופיהעברת האירוע למקום חלופי--

ביטול חלקי של האירוע במהלך התרחשותוביטול חלקי של האירוע במהלך התרחשותו--

דחיית האירוע למועד מאוחר יותרדחיית האירוע למועד מאוחר יותר--

..ל משמעותם הפסד כספי ברמה זו או אחרתל משמעותם הפסד כספי ברמה זו או אחרת""כל המצבים הנכל המצבים הנ        



::מטרת ביטוח ביטול מופע מטרת ביטוח ביטול מופע 

, , היזם והמפיקהיזם והמפיק, , הגנה על השקעה כספית של מארגן האירועהגנה על השקעה כספית של מארגן האירוע. . 11

מסיבות גן שונות מסיבות גן שונות , , בת מצוהבת מצוה//ברבר, , חתונהחתונה((או בעל השמחה או בעל השמחה           

כדי לפצותם במקרה והשקעתם תירד לטמיון במידהכדי לפצותם במקרה והשקעתם תירד לטמיון במידה) ) ''וכווכו          

).).במשמעות הרחבה שהוגדרה לעילבמשמעות הרחבה שהוגדרה לעיל((והאירוע  יתבטל והאירוע  יתבטל           

קבוצה בגין אובדן הכנסה שספגו עקב קבוצה בגין אובדן הכנסה שספגו עקב //הלהקההלהקה//שיפוי האומןשיפוי האומן. . 22

. . ביטול המופעביטול המופע        

      

בראש הרשימה עומדים כמובן מופעים של זמרים ולהקות  בראש הרשימה עומדים כמובן מופעים של זמרים ולהקות          

מפורסמים בהן עלויות ההפקה גבוהות וההכנסות מפורסמים בהן עלויות ההפקה גבוהות וההכנסות         

..הצפויות גבוהותהצפויות גבוהות        



כל כל ""הוא על בסיס הוא על בסיס " " ביטוח ביטוח אירועביטוח ביטוח אירוע""הכיסוי המקובל להכיסוי המקובל ל
או נסיבות שהם מעבר לשליטתם של או נסיבות שהם מעבר לשליטתם של //סיכונים וסיכונים ו" (" (הסיכוניםהסיכונים

וכן כל אירוע פתאומי ובלתי צפוי  וכן כל אירוע פתאומי ובלתי צפוי  ) ) בעלי הפוליסה או המבוטחיםבעלי הפוליסה או המבוטחים

..אחראחר

::הרחבות מקובלות לכיסוי הרחבות מקובלות לכיסוי 

אבל לאומי רשמי  אבל לאומי רשמי  --

) ) בעיקר כאשר מדובר במקומות פתוחיםבעיקר כאשר מדובר במקומות פתוחים((תנאי מזג אוויר תנאי מזג אוויר --

אי הופעה של אחד או יותר מאנשי מפתח של האירועאי הופעה של אחד או יותר מאנשי מפתח של האירוע--

..עקב מחלה או תאונה שלהםעקב מחלה או תאונה שלהם) ) Non AppearanceNon Appearance( ( סעיף סעיף         

סיכוני טרורסיכוני טרור  --



::חריגים מקובלים חריגים מקובלים 

הפרת חוזים הקשורים באירוע אלא אם כן נגרמו כתוצאה  הפרת חוזים הקשורים באירוע אלא אם כן נגרמו כתוצאה  --

..מבוטחמבוטחמסיכון מסיכון         

..אי קיום הוראות בטיחות שנדרשו מטעם רשות מוסמכתאי קיום הוראות בטיחות שנדרשו מטעם רשות מוסמכת-- ..אי קיום הוראות בטיחות שנדרשו מטעם רשות מוסמכתאי קיום הוראות בטיחות שנדרשו מטעם רשות מוסמכת--

..שימוש בסמים ושכרותשימוש בסמים ושכרות--

  20092009קסון ביוני קסון ביוני ''ידוע מקרה מותו של מייקל גידוע מקרה מותו של מייקל ג––לעניין שימוש בסמים לעניין שימוש בסמים 
לאחר  לאחר  . . ' $' $ממ  17.517.5שאירע ממש לפני תחילת מסע הופעות שבוטח בסך שאירע ממש לפני תחילת מסע הופעות שבוטח בסך 

י שימוש במינון גבוהה של משככי כאבים ותרופות  י שימוש במינון גבוהה של משככי כאבים ותרופות  ""מותו הובהר כי נגרם עמותו הובהר כי נגרם ע

.  .  השפיעו על תגמולי הביטוחהשפיעו על תגמולי הביטוח") ") סמים רפואיםסמים רפואים""שהינם שהינם ((אלו אלו 



אירועים פרטיים ומשפחתייםאירועים פרטיים ומשפחתיים: : קבוצה קבוצה --תתתת

' ,  ' ,  בריתות וכובריתות וכו, , מצוה מצוה --בת בת //ברבר, , חתונהחתונה: : אירוע משפחתי משמעותי כגון אירוע משפחתי משמעותי כגון 
ביטולו עקב נסיבות או  ביטולו עקב נסיבות או  . . עלותו גבוהה באופן יחסי להוצאות משק הביתעלותו גבוהה באופן יחסי להוצאות משק הבית

שללא גיבוי  שללא גיבוי  , , גורמים שאין למשפחה שליטה עליהם יכולים לגרום לכךגורמים שאין למשפחה שליטה עליהם יכולים לגרום לכך
..יכולים להשאר ללא יכולת לקיים את האירוע מחדשיכולים להשאר ללא יכולת לקיים את האירוע מחדש, , פיננסי נאותפיננסי נאות

:  :  יתרונות יתרונות 

ריבוי אירועים  ריבוי אירועים  --

של כל סוכן ביטוח  של כל סוכן ביטוח  " " בטווח ידבטווח יד""נמצאים נמצאים --

מבוטח סביר ישאף ויעשה כמיטב יכולתו שהאירוע יצא לפועל  מבוטח סביר ישאף ויעשה כמיטב יכולתו שהאירוע יצא לפועל  --

))שכיחות תביעות נמוכהשכיחות תביעות נמוכה((ריווחים מאוד למבטח ריווחים מאוד למבטח --

למבטחים שונים לאירועים משפחתייםלמבטחים שונים לאירועים משפחתיים" " תוכניות מדףתוכניות מדף""קיימות קיימות --



):):כולל ביטוח ביטול אירועיםכולל ביטוח ביטול אירועים((מסקנות לביטוח אירועים מסקנות לביטוח אירועים 
עבודות  עבודות  : : ישנם סוגי ביטוח מגוונים אותם ניתן להציע לענף זה ישנם סוגי ביטוח מגוונים אותם ניתן להציע לענף זה --

ביטול אירוע  ביטול אירוע  , , אחריות מקצועיתאחריות מקצועית, , אחריות מוצראחריות מוצר, , צד שלישיצד שלישי, , קבלניותקבלניות

).).כמובן לפי אופי האירוע והפעילויות בהכנתו ובמהלכוכמובן לפי אופי האירוע והפעילויות בהכנתו ובמהלכו((ועוד ועוד         

ישנו מיגוון רב של אירועים בסביבת הפעילות העסקית של סוכן  ישנו מיגוון רב של אירועים בסביבת הפעילות העסקית של סוכן  --
כנסים  כנסים  , , מופעי ספורטמופעי ספורט, , הופעות מוזיקליותהופעות מוזיקליות((הביטוח הרלוונטים לביטוח הביטוח הרלוונטים לביטוח  כנסים  כנסים  , , מופעי ספורטמופעי ספורט, , הופעות מוזיקליותהופעות מוזיקליות((הביטוח הרלוונטים לביטוח הביטוח הרלוונטים לביטוח 

).).אירועים משפחתיים ועודאירועים משפחתיים ועוד, , אירועים עסקייםאירועים עסקיים, , מפלגתיםמפלגתים

לא מעט אירועים עסקיים מסתפקים במקרה הטוב לא מעט אירועים עסקיים מסתפקים במקרה הטוב . . ענף לא מפותח דיוענף לא מפותח דיו--
..בביטוח צד שלישי וכמעט כל האירועים הפרטיים הינם ללא ביטוחבביטוח צד שלישי וכמעט כל האירועים הפרטיים הינם ללא ביטוח

חברות ובעל פוטנציאל  חברות ובעל פוטנציאל  //למספר מצומצם של סוכניםלמספר מצומצם של סוכנים" " סגורסגור""ענף יחסית ענף יחסית --

..עסקי מעניין ומאתגרעסקי מעניין ומאתגר        



::סוכן ביטוח יקר סוכן ביטוח יקר , , ובקיצורובקיצור

לביטוח אירועלביטוח אירוע" " הרים את הכפפההרים את הכפפה""כדאי לכדאי ל    

!!אירוע ביטוחי אירוע ביטוחי לפני שיהיה לפני שיהיה                                             



!!תודה על ההקשבה תודה על ההקשבה 

סוף  סוף  


