דף תמצית הכיסויים
תכניות הביטוח לנוסע ולמשפחה

תכנית ביטוח זו מיועדת למשפחה ולנוסעים מגיל  0עד גיל  80לתקופה של עד  180ימים,
ולנוסעים מגיל  81ועד גיל  85לתקופה של עד  45ימים ,,שהינם תושבי ואזרחי מדינת
ישראל(בכפוף למגבלות הגיל ותקופת הביטוח ברכישת הרחב החמרה של מצב רפואי קיים**).
במקרה בו אירע נזק לכבודת המבוטח כאשר הייתה באחריות מוביל ,יפצה המבטח את המבוטח
רק מעבר לפיצוי שיינתן ע"י המוביל ועד גבול אחריות המבטח ,ובכל מקרה לא יותר מהנזק
שנגרם למבוטח.
הכיסוי לפי
פרקים
פרק א'  -הפסד
תשלומים בגין
ביטול/קיצור נסיעה
פרק ב' -
הוצאות טיפול
במקרי חירום
רפואיים והוצאות
נלוות בחו"ל

פרק ג' -
תאונות אישיות
פרק ד'  -אחריות
כלפי צד שלישי
פרק ה' -
כבודה  -אובדן או
נזק לכבודה

גבולות ההסכם עבור על מבוטח לכל נסיעה

השתתפות עצמית
עבור כל מבוטח לכל
תביעה
$50

מהות הכיסוי/ההחזר הכספי
החזר תשלומים ששולמו מראש

גבול האחריות המירבי
$5,000

סך כל גבול האחריות לפרק ב'
אך לא יותר מ:

כנקוב במפרט הפוליסה:
תכנית $1,000,000
או תכנית $500,000
כלול בגבול האחריות

ללא השתתפות עצמית

כלול בגבול האחריות

ללא השתתפות עצמית

הוצאות אשפוז בחו"ל

$50

ניתוח (כולל שירותי מנתח ,מרדים,
חדר ניתוח ושירותים נילווים
הטסה רפואית לישראל

כלול בגבול האחריות

ללא השתתפות עצמית

העברת הנפגע לטיפול רפואי

כלול בגבול האחריות

ללא השתתפות עצמית

טיפול חירום בשיניים

$1,100

$50

הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז

כלול בגבול האחריות

$50

הוצאות העברת גופה

כלול בגבול האחריות

$50

כרטיס טיסה למבוטח

$2,000

$50

כרטיס טיסה למלווה

$1,000

$50

שהייה נוספת בבית מלון

$1,000

$50

הטסת קרוב משפחה אל המבוטח

$1,000

$50

הטסת ילד/ים לישראל

$1,000

ללא השתתפות עצמית

נכות או מוות כתוצאה מתאונה

$15,000

$50

נזק לרכוש או לגוף של צד שלישי

$100,000

$50

סך כל גבול האחריות לפרק ה'
אך לא יותר מ:
פריט ,זוג פריטים או סט של פריטים

$2,000

$50

שחזור מסמכים

עד  $300לפריט ,ולא יותר
מ $500 -לכל הפריטים
$150

ללא השתתפות עצמית

מזוודה/תיק/ארנק

$75

$50

גניבת כבודה

$400

חפצי ערך

$250

מבוטח עד גיל  - 18מחצית מן הסכומים הנקובים לפרק הכבודה

31

p110514_555

הכיסוי לפי
פרקים

גבולות ההסכם עבור על מבוטח לכל נסיעה

השתתפות
עצמית עבור
כל מבוטח
לכל תביעה

מהות הכיסוי/ההחזר הכספי

גבול האחריות המירבי

בהתאם לתנאי ההרחב

$50,000

$50

בהתאם לתנאי ההרחב

הוצאות רפואיות  -כפוף לגבול
האחריות של פרק ב'
$80,000

$50

הרחבים נוספים הניתנים לרכישה בנפרד
הרחב היריון

הרחב ספורט
חורף
בהתאם לתנאי ההרחב
הרחב ספורט
אתגרי
הרחב איתור וחילוץ בהתאם לתנאי ההרחב
הרחב מחשב נייד

הרחב גניבת
מכשיר סלולארי

$80,000

בהתאם לתנאי ההרחב

$2,000

גניבה כאשר המחשב היה באחריות
מוביל או מתא מטען של רכב או
תא לשמירת חפצים
גניבת המכשיר הסלולארי בחו"ל
בשעה שהיה על גוף המבוטח או
בתיק צמוד אליו או בתא חפצים
נעול או בכספת נעולה

$1,000
$500

ללא השתתפות
עצמית
$50

$100

הרחב החמרה
של מצב רפואי
קיים
הרחב החמרת
מצב רפואי קיים -
כיסוי מורחב*
$200,000
בהתאם לתנאי ההרחב**
הרחב החמרת
מצב רפואי קיים -
כיסוי מצומצם*
*כנקוב במפרט הפוליסה ** הרחב מצב רפואי קיים הינו בכפוף למגבלות הגיל ותקופות הביטוח הבאות:
תקופה
גיל המבוטח
תקופה מרבית לביטוח
גיל המבוטח
מרבית לביטוח
 45ימים
71-80
 90ימים
2-60
61-70
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בהתאם לתנאי ההרחב**

$200,000

 60ימים

81-85

$50

 31ימים

