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גילוי נאות  -תמצית תנאי הביטוח

 TOPלתייר  -פוליסת ביטוח לתיירים
תמצית פרטי הפוליסה
סעיף
 .1שם הביטוח
 .2סוג הביטוח
 .3תקופת הביטוח
 .4תיאור הביטוח

 .5הפוליסה אינה מכסה את
המבוטח במקרים הבאים
(חריגים בפוליסה)
 .6דמי הביטוח

תנאים
 TOPלתייר
 .1ביטוח רפואי לתיירים בישראל
התקופה המצוינת בדף פרטי הביטוח
ביטוח בריאות המיועד לתיירים במסגרתו זכאי התייר לכיסוי הוצאות רפואיות
בישראל באמצעות נותן השירות שבהסכם כגון -כיסוי הוצאות אשפוז בבית חולים
שבהסכם ,הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז ,הוצאות רפואיות עבור בדיקת/ות רופא
הסכם  ,בדיקות מעבדה ,צילומים המבוצעים במכון אבחון חיסונים והכל כמפורט
בסעיף  4בפרק א' בפוליסה.
בנוסף קיימים הכיסויים הבאים -העברת גופה ,פינוי המבוטח לארץ המוצא בגין מצב
חירום רפואי ,טיפולי חירום שיניים ,הטסת מלווה בעת קרות מקרה חירום רפואי והכל
כמפורט בפרק ב' בפוליסה.
תמורת דמי ביטוח נוספים ניתן לרכוש הרחבה ל -פיצוי במקרה של מוות או נכות
מתאונה ,פיצוי במקרה של מוות שאינו מתאונה והכל כמפורט בפרק ג' בפוליסה.
חריגים כלליים כמפורט בסעיף  19בפרק התנאים הכלליים
מצב רפואי קודם -כמפורט בסעיף  19.8בפרק התנאים הכלליים
פרק ג' (מוות ונכות מתאונה)  -סעיף 5
בהתאם למפורט בדף פרטי הביטוח
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תמצית תיאור הכיסויים בכתב השירות
שם הכיסוי

הסכום המקסימלי שניתן לתבוע

תיאור הכיסוי

כיסוי לשירותי
בריאות בהתאם
למפורט בסעיף 4
פרק א'

הוצאות אשפוז בבית חולים שבהסכם בישראל  ,שירותי
אשפוז בארץ ,הוצאות שלא בעת אשפוז :הוצאות רפואיות
עבור בדיקת/ות רופא הסכם כמוגדר לעיל ,בדיקות מעבדה,
צילומים המבוצעים במכון אבחון כמוגדר ו/או במכון דימות,
תרופות הכלולות בסל התרופות ,שירותים רפואיים נוספים ועוד
הטסת גופה -העברת גופתו מישראל לארץ מוצא
טיפול חירום בשיניים -עזרה ראשונה במרפאות שיניים בהסכם
הוצאות הטסה רפואית -כאשר נדרשת הטסה רפואית מבחינה
רפואית כאשר קיים מצב חירום רפואי או שהמבוטח עבר ניתוח
ואושפז לפחות  3ימים .בכפוף לאישור מראש והטסה באמצעות
נותן שירות בהסדר.
הוצאות מלווים -הוצאות טיסה ושהייה של מלווה אחד למבוטח
(או הוצאות שני מלווים במקרה שהמבוטח הינו קטין) ,מארץ
מוצאו של המבוטח לישראל ו/או מישראל לארץ מוצאו של
המבוטח כאשר המבוטח מצוי במצב חירום רפואי או עבר ניתוח,
אשר בעקבותיו נותר מאושפז לתקופה של  3ימים לפחות.

פיצוי במקרה של
מוות ו/או נכות
מתאונה בהתאם
למפורט בפרק ג'
בפוליסה

במקרה של מוות מתאונה ישולם למוטב ובאין מוטב ליורשיו
החוקיים של המבוטח פיצוי ע"ס של  50,000ש"ח.

הוצאות מיוחדות
בהתאם למפורט
בפרק ב' בפוליסה

 100,000דולר לתקופת ביטוח

הטסת גופה -עד לסכום מרבי של
 5,000דולר.
חירום שיניים 500 :דולר בשנה.
הוצאות הטסה רפואית  -עד לסכום
מרבי של  10,000דולר.
הוצאות מלווים-
טיסה -כרטיס במחלקת תיירות.
הוצאות שהייה -לינה בלבד במלון עד
גובה  100דולר ליום למלווה אחד ,אך
לא למעלה מסך  150דולר ליום לשני
מלווים ,ועד לתקרת כיסוי שלא תעלה
על  5ימים.
 50,000ש"ח

במקרה של נכות מתאונה המבוטח זכאי לסכום ביטוח מירבי
בסך  50,000ש"ח או לאחוזים ממנו ,כמפורט בפוליסה.

בשום מקרה לא יעלה הסכום המירבי הכולל שישולם בגין
הכיסויים שלעיל על סך של  50,000ש"ח.
הערות -במקרה של שיפוי חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה .שים לב ,במידה
ויש לך כיסוי זהה בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה.

התנאים המלאים הינם התנאים המפורטים בפוליסה
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