
עיקרי התוכנית

ביטוח נסיעות לחו"ל

ALL IN ONE

פוליסה ייחודית לנסיעה אחת, הכוללת כיסויים לפעילות של ספורט אתגרי, איתור וחילוץ, הטסה רפואית ורעידת אדמה, מתאימה לנוסעים בריאים

עד גיל 60 (כולל). הפוליסה מעניקה כיסוי בכל העולם, בגבולות כיסוי המתאימים גם לארצות בהן עלות השירותים גבוהה. 

 למי מיועדת הפוליסה?

" ALL IN ONE" נכללת בקבוצת פוליסות האקסטרים של הראל חברה לביטוח בע"מ, הינה פוליסה מקיפה ביותר עם גבולות
כיסוי גבוהים במיוחד המיועדת למבוטחים בריאים וצעירים ברוחם, עד גיל 60 (כולל) המעוניינים לשלב בטיולם בחו"ל פעילויות

אקסטרים. ייחודה של " ALL IN ONE" במגוון הכיסויים הכלולים בה, כגון: ספורט אתגרי/תחביבי, בנג'י, סנפלינג, רפטינג, ייעוץ

משפטי, איתור וחילוץ, הטסה רפואית, רעידת אדמה, כבודה ועוד.ניתן להרחיב את הכיסוי לספורט חורף וכן למחשב אישי נישא
תמורת דמי ביטוח נוספים.

 

תמצית הכיסוי הביטוחי (רק התנאים המלאים המפורטים בפוליסה יחייבו את המבטח):

עד לסך ב- $עיקרי הביטוח

1,200,000גבול אחריות מרבי

כלול בגבול האחריותהוצאות בעת אשפוז והוצאת רפואיות שלא בעת אשפוז

כלול בגבול האחריותהריון מחוץ לרחם

כלול בגבול האחריותפינוי יבשתי ממקום האירוע לבי"ח קרוב

כלול בגבול האחריותפינוי אווירי/ ימי  ממקום האירוע לבי"ח קרוב

500 טיפול חירום בשיניים לרבות מצב קיים

כלול בגבול האחריותהטסה רפואית לישראל

100,000 או 365 יום (המוקדם משניהם)המשך אשפוז בישראל עקב תאונה שארעה בחו"ל

5,000ביטול נסיעה

7,000קיצור נסיעה

1,500כרטיס נסיעה

1,500מילוט

כלול בגבול האחריותהעברת גופה

15,000תאונות אישיות - מוות / אובדן איברים

100,000חבות כלפי צד שלישי

2,000כבודה (מטען אישי נלווה)

500           ומתוכה: דברי ערך

                        גניבה או פריצה מרכב או 

                        מתא שמירת חפצים

400

150                        שחזור מסמכים

1,000 + 1,500טיסת חירום לבן משפחה קרוב + מלון

50,000הוצאות משפטיות

750 / 750הפסד תשלומי שכ"ד ושכ"ל

4,000ביטול נסיעה עקת מלחמה (צו 8)

 כלול בגבול אחריותספורט אתגרי/תחביבי
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130,000חיפוש איתור וחילוץ

כלול בגבול האחריותרעידת אדמה (לא כולל איתור וחילוץ)

 

תעריף ביטוח דולרי:

עד 20 יוםגיל המבוטח

עלות למבוטח

21 יום ומעלה

עלות למבוטח

תקופת ביטוח מירבית

365 יום$1.25 ליום$2.20 ליוםעד גיל 35

365 יום$1.60 ליום$2.90 ליום36 עד 60 (כולל)

 

 

דמי הביטוח כוללים את ההרחבות שלהלן:

פרק אובדן איברים (תאונות)

פרק איתור וחילוץ

פרק ספורט אתגרי/תחביבי

פרק כבודה

הרחבות תמורת דמי ביטוח נוספים:

עלות למבוטחעיקרי הביטוח

2.50$ ליוםספורט חורף

2.00$ ליוםמחשב נישא

 

 

כללי :
1.         יום יציאה ויום חזרה נכללים במניין הימים.

2.         השתתפות עצמית כמפורט בטבלת גבולות האחריות בפוליסה.

3.         הארכת תוקף הביטוח באישור החברה בלבד.
 

 

איך רוכשים?
אצל כל אחד מסוכני הביטוח של "הראל" ברחבי הארץ

אצל סוכני הנסיעות ברחבי הארץ

בסוכנות "סטנדרד" טל' . 1-700-50-57-57

באתר האינטרנט, לאתר הרכישה לחץ כאן 

 

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים שבפוליסת הביטוח.

כל הזכויות שמורות להראל ©
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