
 
    

 
    

  0/0  7102מהדורת ספטמבר  

  נסיעההבהתאם ליעד  -פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל 

 ולות אחריות לכיסויים בפוליסהגב -נספח תגמולי ביטוח
 לסכומי הביטוח המפורטים להלן: סכומי הביטוח לכיסוי בפוליסה זו יהיו בהתאם

הסעיף  הכיסוי
 בפוליסה

 השתתפות עצמית סכום ביטוח

  002220222$ ב'-פרק א' ו גבול אחריות המבטח להוצאות רפואיות

 ללא השתתפות עצמית האחריותכלול בגבול  0.0א'  הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל

 ללא השתתפות עצמית כלול בגבול האחריות 0.7.0א'  פינוי יבשתי

 ללא השתתפות עצמית כלול בגבול האחריות 0.7.7א'  פינוי אווירי/ימי

 ללא השתתפות עצמית כלול בגבול האחריות 0.1א'  הטסה רפואית לישראל

  02$ כלול בגבול האחריות 0.0ב'  הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז בחו"ל

  02$ 00511$ 0.7ב'  תרופות

 0.1ב'   טיפול חירום בשיניים
בכל מקרה אחר  00511$ -בקרות תאונה

00111$ 
02$ 

  כמפורט להלן: פרק ג' בקרות ארוע רפואי הוצאות נוספות

 (1.1המבוטח ) סעיף עבור  הוצאות לינה בחו"ל
 (1.1הוצאות לינה בחו"ל עבור מלווה )סעיף 

  0.0ג' 
 0.1ג' 

 -כל היעדים למעט ארה"ב וקנדה
 -ליום ובסה"כ לא יותר מ 011$

 .ת הביטוח.לכל תקופ10111$
ליום ובסה"כ  711$עד  -ארה"ב וקנדה

 .תקופת הביטוחלכל  00111$ לא יותר מ

02$  

  02$ לכרטיס נסיעה 00511$ 0.7ג'  כרטיס נסיעה

 ללא השתתפות עצמית כלול בגבול האחריות 0.1ג'  העברת גופה

  02$ 00511$ 0.1ג'  מלווה למקום אשפוזו של המבוטחהטסת 

  30$ כלול בגבול האחריות 0.5ג'  שאובחן לראשונה בחו"ל 10הריון עד שבוע 

הכיסוי יחול אלא אם ביקש המבוטח איתור וחילוץ )
 (שלא לרכוש כיסוי זה

 פרק ד'
 

 

 איתור וחילוץ 
 

 1.1ד 
7510111 $ 

 השתתפות עצמיתללא 

אלא אם ביקש חבות כלפי צד שלישי )הכיסוי יחול 
 (המבוטח שלא לרכוש כיסוי זה

 פרק ה'
 

 

 ללא השתתפות עצמית 1220222$ פרק ה' חבות כלפי צד שלישי 

 ה' –א בפרקים לכיסויים המפורטים  בנוסףשניתן לרכוש הרחבות 
 חלות רק במידה ונרכשו בנפרד ומצויינות באופן מפורש בדף פרטי הביטוח. ההרחבות 

  כמפורט להלן: פרק ו' כבודההרחבה ל

 1.0ו'  לכבודה )מטען אישי ונלווה(סה"כ כיסוי 
לפריט או  111$ -אך לא יותר מ 70111$

 מערכת פריטים
02$ 

 1.0.7ו'  דברי ערך
לפריט או  111$ -אך לא יותר מ 511$

 פריטים מערכת
02$ 

 02$ 25$ 1.0.1ו'  מזוודה/תיק/ארנק

 02$ 051$ -עד  1.7ו'  איחור בהגעת כבודה

 02$ בגין כל המסמכים 011$ 1.1ו'  שיחזור מסמכים

   פרק ז' ביטול וקיצור נסיעההרחבה ל

מתוכם: כרטיס נסיעה למבוטח  00111$ 7.0 ז' ביטול נסיעה
 00511$ולמלווה  00511$

11$  

מתוכם: כרטיס נסיעה למבוטח  00111$ 7.7ז'  נסיעהקיצור 
 00511$ולמלווה  00511$

11$  

  1110111$ 7ח  רפואי קודםהחמרה של מצב הרחבה ל

  1110111$ 0ט'  00עד שבוע הריון הרחבה ל

ה0 עד התקרות -כיסוי על פי פרקים א 7י'  ספורט חורףהרחבה ל
הנקובות בכל אחד מהכיסויים הכלולים 

 אלו לעיל בפרקים

11$  

  11$ 0י"א  שאינו מקצועני ספורט אתגריהרחבה ל

  011$ 00711$ 0י"ב  (Tabletמחשב נישא ו/או מחשב לוח )הרחבה ל

 תנאיה וחריגיה המלאים של הפוליסה יחייבו את המבטחרק 
 


