
   

   

   
   

   

 ל"ביטוח נסיעות לחו
 

  

  דרכון זהב 

 
או נוטלים /הכוללת כיסוי להחמרה במצב מחלתי קיים ומתאימה לנוסעים הסובלים ממחלה קיימת ו, פוליסה לנסיעה אחת
בגבולות כיסוי המתאימים גם , הפוליסה מעניקה כיסוי בכל העולם). כולל (85שגילם אינו עולה על , תרופות באופן קבוע

   .לארצות בהן עלות השירותים גבוהה

  עיקרי התוכנית 

  הרחבות וכיסויים נוספים 

   ?למי מיועדת הפוליסה

או נוטלים /המתאימה גם לנוסעים הסובלים ממחלה קיימת ו, ל"פה לנסיעה לחוהינה פוליסה מקי" דרכון זהב"
  ). להריון32הכיסוי תקף עד שבוע ( שנה 39וכן לנשים בהריון שגילן אינו עולה על , תרופות באופן קבוע

  

  ?מתי מומלץ לרכוש דרכון זהב 

  .לצורך טיפול במצב רפואי לקוי, ת תרופות באופן קבוע/ה נוטל/את, אם על פי הוראת רופא   .1

  .ת או סבלת ממחלת לב/ה סובל/אם את   .2

  .או במעקב רפואי/ת כעת בהשגחה רפואית ו/ה נמצא/אם את   .3

  .ת ממחלה כרונית פעילה או רדומה/ה סובל/אם את   .4

  .אם את בהריון   .5

   
  ?איזה אירוע רפואי אינו מכוסה גם בדרכון זהב 

מחלה , ובכללם, או הנובעים ממנה/כל מחלה המופיעה בחריגי הפוליסה והאירועים הקשורים אליה ו. 1
  . M.S, C.F   ,איידס, השתלת איברים, דיאליזה, ממאירה

  . ל"או בחו/בארץ ו, או ניתוח/ת בהמתנה לטיפול רפואי ו/ה נמצא/אם את. 2
  .ל"קבלת טיפול רפואי בחו) או אחת ממטרותיה( מטרת הנסיעה אם. 3
  .כמפורט להלן, טיפול שוטף במחלה קיימת  .4

  

  ?מה היא מחלה קיימת 

אשר , ל"ת לפני צאתו לחו/או מחלה שהייתה קיימת אצל המבוטח/ל ו"תאונה שארעה למבוטח לפני צאתו לחו
 6ל או במשך "ה לחו/בעת צאתו, או בהשגחה/בלבד ות בטיפול רפואי ולו תרופתי /תה המבוטח/ם היה/בגינו

  .ל"ה לחו/חודשים שקדמו לצאתו
  

  ?מה היא החמרה במחלה קיימת 

  .ל"שהטיפול בה היה הכרחי כטיפול חירום בחו, של מחלה קיימת, שינוי לרעה פתאומי ובלתי צפוי

   

  .ל שוטף במחלה קיימת פוליסת דרכון זהב מכסה החמרה במחלה קיימת ואינה מכסה טיפו!תשומת לבך 
  

  ?לאיזה כיסוי זכאי המבוטח במקרה של החמרה במחלת לב קיימת 

 חודשים מהיום בו עבר 6הכיסוי הביטוחי הינו בתנאי שחלפו לפחות , במקרה של החמרה במחלת לב קיימת
  .ועד תאריך תחילת הביטוח) כהגדרתו בפוליסה(המבוטח אירוע לב 

 במקרה של אירוע לב יהיה זכאיהמבוטח ,  חודשים כאמור לעיל6לפו גם אם טרם ח, למרות האמור לעיל 
 לא יהיה זכאיאולם , לכיסוי בגין הוצאות אשפוז והוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז, )כהגדרתו בפוליסה(

  .או פולשנית כלשהיא/חדר ניתוח והוצאות בגין התערבות כירורגית ו, להוצאות בגין שכר מנתח

   

  ?שר רכישת ביטוח מכל סוג שהוא מתי המבטח אינו מא

  .ל עקב מצבך הרפואי"אם הרופא המטפל המליץ לך לא ליסוע לחו   .1

  .ל"קבלת טיפול רפואי בחו, או אחת ממטרותיה, אם מטרת הנסיעה   .2
  

  ?האם קיימות מגבלות לתקופת הביטוח 

  .בהתאם לגיל המבוטח, יש לשים לב למגבלות הקיימות. בהחלט כן

   

  .הינו הסבר תמציתי בלבדהאמור לעיל 

  

   

   
    



  .יחייבו את המבטח, הניתנים לצפייה באתר זה, רק תנאי הפוליסה המלאים וחריגיה
   

  

 $דרכון זהב  עיקרי הביטוח

 500,000עד  אשפוז והוצאות רפואיות

כולל החמרה של (החמרה של מחלה קיימת 
 6מחלת לב קיימת בתנאי שחלפו לפחות 

, חודשים מהיום בו עבר המבוטח אירוע לב
 )כמוגדר בפוליסה

 200,000עד 

 50,000עד  הריון** 

 7,500עד  ח קרוב"פינוי אווירי ממקום האירוע לבי

 200עד  תרופות

 300עד  טיפול חירום בשיניים

 כיסוי מלא  הטסה רפואית לארץ*

הרחבה להמשך אשפוז בישראל עקב * 
  תאונה שארעה

 ל"בחו      

 100,000עד 

 5,000עד  ביטול נסיעה

 7,000עד  קיצור נסיעה

 2,000עד  )ביטול/ עקב קיצור(כרטיס נסיעה 

 כיסוי מלא העברת גופה לישראל

 15,000עד  תאונות אישיות

 100,000עד  צד שלישי

  )מטען אישי נלווה(כבודה 
  דברי ערך:  ומתוכה                         

 איחור בהגעת                                        
  כבודה

 שחזור מסמכים                                        

  1,750עד 
  500עד 
  150עד 
 150עד 

  

  

  :תעריף ביטוח דולרי

  

 הגבלת גיל פרמיה ליום לנפש
  הגבלת משך
 תקופת הביטוח

 

   יום90  עד 60עד גיל  4.50$

   יום60  עד 70 עד 61 6.00$

   יום45  עד 80 עד 71 9.00$

   יום31  עד 85 עד 81 14.00$

 -תוספת כיסוי לנשים בהריון
$ 15.00ליום ובנוסף $ 1.50

   יום90  עד 39עד 



עבור הטסה , לתקופת הביטוח
 רפואית

    

  

  

  :הרחבות תמורת דמי ביטוח נוספים

   )ל"עקב תאונה שארעה בחו(או המשך אשפוז בישראל /הטסה רפואית ו * . 1
  .לתקופת הביטוח, לנפש $ 15.00תוספת של   -  100,000$עד לסך         

  .ליום, לנפש $ 1.00 תוספת של -ביטול חריג ספורט חורף      .2

  .לתקופת הביטוח, לנפש $ 10.00תוספת   -ביטול חריג רעידת אדמה      .3

  .ליום, לנפש $ 7.50 תוספת של –חבילת הרחבות לספורט חורף     .4
  חבילת הרחבות המפורטת בנספח , ספורט חורף: וללת כיסוי ל חבילה זו כ      
    להטסה רפואית ולהמשך אשפוז בישראל גם כיסוי, ובנוסף" חבילת הרחבות לספורט חורף "     
או להטסה /לספורט חורף ו  כיסויאין צורך לרכוש בנפרדעם רכישת כיסוי זה . ל" עקב תאונה שארעה בחו     

  . רפואית

   

  :כללי 

 לכיסוי נשים  התוספת  ההנחה לא תחול על( הנחה מהתעריף בטבלה שלעיל 20% –בפוליסה ללא מטען    . 5
  ).בהריון

  רפואית   מחייב רכישת הטסה,  להריון32עד שבוע , הכיסוי לנשים בהריון **   .6
  .לתנאי וחריגי הפוליסה  והינו כפוף )חורף  למעט למי שרכשה חבילת הרחבות לספורט(       

  . מבוטחים הנוסעים לאותו יעד ולאותה תקופת ביטוח10 הנחה לפוליסה מעל 20%  . 7

  .יום יציאה ויום חזרה נכללים במניין הימים   . 8

  . 50.00$ השתתפות עצמית    .9

בקשה  בלבד ובכפוף לחתימה על טופס" הראל"הארכת תוקף הביטוח תבוצע בכל מקרה באישור   .10
    להארכה של

  ). הרשומה לעיל הביטוח ן הארכה מעבר להגבלת משך תקופתאי". (הראל "      

   

  .התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסת הביטוח
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