ביטוחנסיעותלחו"ל
"דרכוןזהב"
מבוטחיקר,
זהעתהרכשתביטוחנסיעותלחו"לבהראלחברהלביטוחבע"מ,החברה
המובילהוהמתמחהזהעשרותבשניםבביטוחבריאותובביטוחינסיעות
לחו"ל.תכניתהביטוח"דרכוןזהב"עלכלסעיפיההמופיעהבחוברתזומהווה
אתפוליסתהביטוחשלך.
אנומפניםתשומתלבךלעובדותהבאות:
.1

.2

.3
.4
.5
.6

הפוליסההנ"להינהלנסיעהאחתבלבדלתקופתביטוחהמוגדרת
בהעלידךבטופסהבקשהו/אובפרטיהמחשבהמהוויםחלקבלתי
נפרדמהפוליסהכולה.
הננומפניםתשומתלבךכיקיימתבפוליסת"דרכוןזהב",תקופת
ביטוחמירביתמוגבלתבהתאםלגילהמבוטחואנומבקשיםממך
לשים לב לס'  1.5ו  1.5.1להגדרות כמופיע בתנאי הביטוח.
לאניתןלהגדילאתהתקופההמירבית,גםלאניתןלבצעביטוח
לתקופההקטנהמתקופתהנסיעהבפועלראהס'8.10לחריגים
הכלליים.כלשינויבנושאתקופתהביטוחדורשהסכמהמראשובכתב
מאתחברתהביטוח.
תנאיביטוח"דרכוןזהב"הינםמקיפיםביותרוכולליםהחמרהשל
מצבמחלתיקיים.החמרהבלבדולאכיסוילטיפוליםהשוטפים
הניתניםלמבוטחבגיןאותהמחלה.
אנומדגישיםכיההחמרההינהמוגבלתבהיקפהואינהכוללתהחמרה
במקרהשלמחלהממאירה,השתלתאיבר/ים,אוטיפולרפואיבמחלת
ה,AIDSדיאליזהM.S,ו.C.F
כמוכןאנומפניםאתתשומתלבך,כיבמקרהשלניתוחילב,צינתור
לב,אנגיוגרפיה)בלון(,השתלתקוצבלבקבוע,הכיסוילשכרמנתח,
טיפולנמרץו/אוהתערבותכירורגיתכלשהיא,יהיהרקבמידהוחלפו
6חודשיםמהיוםבועברהמבוטחאירועלבכמוגדרבסעיף1.10ג'
בהגדרות.
ביטוחהמטעןהינולמטעןאישינלווהבלבד.דבריערךמשמעותיים
וכןמטעןמסחרי/עיסקידורשיםביטוחמיוחדנוסף.
לביטוח"דרכוןזהב",כמולכלתכניותהביטוחשלנושירותיעזרה
ומוקדיחרום24שעותביממה7ימיםבשבוע.רשימתמרכזי
המוקדים ואופן הפניה אליהם מפורטת בחוברת זו.
בפוליסהישהנחיותמפורטותאיךלנהוגבמקרהשלתביעה.אנא
קראבקפידהאתפרק"התביעה"ואת"נוהלהגשתתביעות"ופעל
בהתאםלהנחיות.
הראלחברהלביטוחבע"מעלכלצוותעובדיהושירותיהאסיסטנס
שלהילוואותךבמסעךלחו"לע"משתהאשהייתךשםבטוחהוהנאתך
שלמה.

נסיעהטובה

מהדורהדצמבר2009
7000352

1

עדלסך

""דרכוןזהב
תמציתהכיסויים

$500,000.

.1

 הוצאותבעתאישפוזוהוצאותרפואיות.א
שלאבעתאישפוז
$200,000  הוצאותכנ"ללמקרהשלהחמרהשלמחלהקיימת.ב
$7,500.
פינויאוירי
הטסהרפואיתלישראל)באמצעותהמבטח(ובתנאיששולמה
כיסוימלא
פרמיהנוספתלהטסהרפואית
$7,000. /$5,000.  קיצורנסיעה/הוצאותמיוחדותביטול
$2,000.
(ביטול/כרטיסנסיעה)עקבקיצור
$1,000.
(ביטול/כרטיסלמלווה)עקבקיצור
כיסוימלא
(העברתגופה)באמצעותהמבטח
$15,000.
1864
תאונותאישיות
$7,500.
6575
$7,500.
()נכותבלבד18עד
$100,000.
'צדג
$1,750.
(כבודה)מטעןאישינלווה
$500.
מתוכהדבריערך
$400.
אומתאשמירתחפצים/גניבהאופריצהמרכבו
$150.
איחורבהגעתכבודה
$150.
שיחזורמסמכים
$50.

.2
.3
.4

.5
.6
.7

השתתפותעצמית
אחריותהמבטחתחולעפ"יתנאיהפוליסה
וחריגיהכמפורטבתנאיהביטוחהמלאים

GOLD PASSPORT
Summary of Coverage
Up to
1. a. Hospitalization expenses and medical expenses
$500,000.when not hospitalized.
b. For deterioration of an existing illness
$ 200,000.2.
Evacuation To Nearest Hospital
$7,500.3.
Medicall flight - Through Harel
(on the condition that an additional permium
for medical flight is paid)
Full coverage
4.
Special expenses
Cancellation / Shortening of Trip
$5,000.- / $7,000.Travel ticket
$2,000.Travel ticket Escort
$1,000.Transfer of corpse (Through Harel)
Full coverage
5.
Personal accident - age 18 to 64
$15,000.age 65 to 75
$7,500.up to age 18 (disability only)
$7,500.6.
Third party liability
$100,000.7.
Luggage (accompanying personal luggage)
$1,750.Of which - Valuables
$500.Theft or break-in to car or locker
$400.Late arrival of luggage
$150.Reconstruction of documents
$150.Deductible $50.Responsibility of the insurer is according to the conditions of
the policy and its exceptions, which are detailed in full in the
insurance policy.
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תנאיפוליסה
"דרכוןזהב"
חלקא':
.1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

הגדרותבפוליסהזו:
המבטח:הראלחברהלביטוחבע"מ.
המבוטח:המבקשו/אוכלאחדמיחידימשפחתוהנקוביםבהצעה
בתנאישביוםתחילתהביטוחגילםאינועולהעל85שנה)כולל(ואשר
הינו/םתושב/יםישראלי/ם.
חו"ל:כלארץמחוץלישראל,כוללאוניהאומטוסבדרכםמישראל
אואליה.
נסיעה:יציאהמישראללחו"לוחזרהלישראלתוךתקופתהביטוח
כמפורטבפוליסה.
תקופה:תקופתהביטוחכפישצויינהבהצעהובתנאישלאתעלהעל
התקופההמירביתבתוספת48שעותאםנגרםעיכובע"יאמצעי
התחבורהאשרבועמדהמבוטחלחזורארצה.
 1.5.1תקופהמירביתלמבוטחיםעדגיל60תקופהשלעד90יום.
למבוטחים מגיל  61עד  70תקופה של עד  60יום.
למבוטחים מגיל  71עד  80תקופה של עד  45יום.
למבוטחים מגיל  81עד  85תקופה של עד  31יום.
 1.5.2התקופהלגביהפסדתשלומיםבגיןביטולנסיעהתתחילמיום
הוצאתהפוליסהאךלאיותרמ30יוםלפנימועדהיציאה
המתוכנן מישראל ותסתיים ביום הטיסה לחו"ל.
 1.5.3לגביביטוחכבודהתחלמהרגעשבוהמבוטחעזבאתביתו
בדרכולחו"לאואםמסראתהכבודהלמוביללפניכןמרגע
המסירהויסתייםבשובוישירותלביתו,הכלבתוךהתקופה
המירבית.
ביתחולים:
א .ביתחוליםבחו"ל:מוסדבחו"להמוכרע"יהרשויותהמוסמכות
כביתחוליםומשמשכביתחוליםבלבד,להוציאמוסדשהוא
סנטוריוםו/אומוסדמשקם.
ב .ביתחוליםציבוריכלליבישראל:מוסדהמאושרע"ימשרד
הבריאותבישראללפעולכביתחוליםלאשפוזכללי,אשרהינו
ביתחוליםכלליבבעלותממשלתיתו/אובבעלותקופתחולים
ו/אובבעלותרשותמקומיתו/אוביתחוליםהדסהעיןכרםו/או
ביתחוליםהדסהשעריצדק,בלבד.
במסגרתביתחוליםכלליציבוריבישראללאיכללושירותירפואה
פרטית)שר"פ(הניתניםבבתיחולים,כלמוסדמשקםלרבות
מחלקותשיקומיותמכלמיןוסוגשהוא,ביתחוליםלחולינפש
לרבותמחלקותמכלמיןוסוגשהואהמיועדותלטיפולבמחלות
נפש.כמוכןלאיכללביתחוליםבבעלותמסיוןו/אוביתחולים
בבעלות פרטית ו/או מוסד שהוא גם סנטוריום ו/או בית
החלמה/הבראה.
הוצאותאישפוז:התשלוםעבוראישפוזושירותיםרפואייםהניתנים
בביתחוליםבעתאישפוזובכללםתשלוםבגיןהחדר,המזון,טיפול
רופא,בדיקותאבחון,חדרניתוח,שכרמנתח,טיפולנמרץ,מרדים
ותרופותאשרתחילתםבמשךהתקופהורמתמחיריהםכמקובל
בארץ מקום מתן הטיפול ולא יותר מהקבוע בפוליסה.
הוצאותרפואיות:התשלוםעבורטיפולרופא,בדיקותאבחון,תרופה,
אביזרבהשאלהבקשרלתאונה,שניתנולמבוטחבחו"לשלאבעת
אישפוזולאבסנטוריוםבמשךהתקופה,ובמסגרתהתעריפיםהמקובלים
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1.9

1.10

1.11
1.12
1.13
1.14

1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20

1.21
1.22

4

בארץ מקום מתן הטיפול ולא יותר מהקבוע בפוליסה.
אירוע:תאונהאומחלהשארעולמבוטחלראשונהבחו"לבמשך
תקופתהביטוח,למעטתאונהאומחלהבגינםהיההמבוטחבטיפול
רפואיולותרופתיבלבדאובהשגחהבעתצאתולחו"לאובמשך6
חודשיםשקדמולצאתו)להלן":מחלהקיימת"(.
א .החמרהשלמחלהקיימת:שינוילרעה,פתאומיובלתיצפוי
שלמחלהקיימתשהטיפולבההיההכרחיבחו"לכטיפולחירום.
במסגרתהחמרהלאיכוסומחלהממאירה,מחלתהכשלהחיסוני
),(AIDSהשתלתאיבר/ים,דיאליזה,דמייליזציה)כוללטרשת
נפוצה(,סיסטיקפיברוזיס,צינתורלב,אנגיוגרפיה)בלון(ו/אוכל
הליךלפתיחתחסימהבכלידם,ניתוח/ילב,השתלתקוצבלב.
ב .החמרהשלמחלתלבקיימת:שינוילרעהפתאומיובלתיצפוי
שלמחלתלבקיימתשהטיפולבההיההכרחיבחו"לכטיפול
חירום.
מודגשלמעןהסרספקכיבמסגרתההחמרהשלמחלתלב
קיימתיכוסו:צנתורלב,אנגיוגרפיה)בלון(ו/אוכלהליךלפתיחת
חסימהבכליהדם,ניתוח/ילב,השתלתקוצבלב,אםאירעו
בסמיכות מיידית לאירוע לב חריף ואקוטי שארע בחו"ל.
ג .אירועלב:מחלתלב,ניתוח/ילבמכלסוג,אנגיוגרפיה)בלון(
ו/אוכלהליךלפתיחתחסימהבכלידם,צנתוראבחנתישממצאיו
בלתיתקינים,צנתורטיפולימכלסוג,הפרעותבקצבהלב,התקנת
קוצבלבזמניאוקבוע,אשפוזבביתחוליםבגיןתעוקתחזה
)אנגינהפקטוריס(ו/אועקבבעייתלבכלשהי.
תאונה:נזקגופניבלתיצפויהנגרםבמשךהתקופהע"יאמצעיאלים
חיצוניהגלוילעיןוהואהסיבההיחידה,הישירהוהמיידיתלמותואו
לנכותושלהמבוטח,למעטנזקשנגרםכתוצאהמאלימותמילולית.
נכותצמיתה:אובדןמוחלט,אנטומיאופונקציונלי,שלאיבראוגפה
או חלקיהם ,עקב תאונה והנגרם תוך  12חודש מעת קרותה.
מוות:מותהמבוטחעקבתאונה,הנגרםתוך12חודשמעתקרותה.
הטסהרפואית:הטסהבשירותמטוסיםרגילו/אובמטוסמיוחד
בליוויצוותרפואיהמותאםמבחינהרפואיתלמצבושלהמבוטח
המועברמחו"ללישראלבתנאישרופאהמבטחקבעכיעלוללהתעורר
צורךבהתערבותרפואיתבמהלךהטיסהובתנאינוסףכיההטסה
הרפואיתאפשריתוהכרחיתמבחינהרפואית.
כרטיסנסיעה:כרטיסנסיעהשרכשמבוטחבחו"לבמקוםהכרטיס
שרכשבצאתומישראלעלמנתלשובלישראלמיעדמסוייםבסוף
הנסיעה.
בןמשפחהקרוב:אשה,בעל,אב,אם,בן,בת,אח,אחות,חם,
חמות,סבא,סבתא,נכד,נכדהושותףיחידלעסק)בעסקשלשני
שותפיםבלבד(.
מלווה:אדםאחרהמבוטחאצלהמבטחבביטוחנסיעותלחו"ל
המתלווהלמבוטחבצאתומישראלבכוונהלשובעימוובתנאישהמלווה
הינובןמשפחהקרובכהגדרתולעיל,למעטשותףיחידלעסק.
ביטולנסיעה:אייציאתהמבוטחמישראללחו"לבתקופתהביטוח.
קיצורנסיעה:הפסקתשהותהמבוטחהנמצאבחו"לושובולישראל
לפניהמועדשתוכנןעלידוכקבועבס'1.5לעיל.
הפסדתשלומיםבגיןביטולאוקיצורנסיעה:הפסדהוצאותיו
הישירותשלהמבוטחבגיןאובדןפקדונותשאינםמוחזריםאותשלומים
ששולמומראשאושחלהעלהמבוטחחובהלשלמםבמקרהשל
ביטולאוקיצורהכרחיובלתינמנעשלהנסיעהאוהטיולע"יהמבוטח
ובהתאםלתנאיהפוליסהוחריגיה.
כבודה:מטעןאישילשימושפרטיהנלווהלמבוטחאוהנמצאבמלון
או בדירה ששם הוא מתאכסן ,למעט מטען עסקי מסחרי.
דבריערך:מתכתיקרה,יהלום,תכשיטים,אבןחן,שעון,פרווה,דברי
חשמל,ציודאלקטרוניאואופטי,ציודסקי,ציודצלילה,גלשניגלים

1.23

1.24
1.25
1.26

ורוח,מצלמהואביזריה,ציודצילוםלמיניהן,מחשב/ים,כליםמוסיקליים,
חפציקודשופולחןהכלוליםבכבודה.
שיחזורמסמכים:מסמך/יםשהוא/הםדרכון,כרטיס/יטיסהו/או
כרטיס/ינסיעהאחר/יםהניתן/יםלשחזור,כרטיס/יתיאטרוןוכיוצ'
ובכללזאתמסמכיםעסקייםכגוןדוגמאותמסחריות,שרטוטים
ודקומנטיםעסקיים.
דולר:דולרשלארה"ב.
הצעה:הפרטיםוההצהרותבדףההצעה.
הארכה:פוליסהחדשהאשרתופקעלידיהמבטח,עלפיבקשת
המבוטח,כהמשךלפוליסהזו.

חלקב':התחייבותהמבטח:
Ï¢ÂÁ·†ÊÂÙ˘‡†˙Ú·†˙Â‡ˆÂ‰†∫±†˜¯Ù
המבטחישלםבגיןאירועהוצאותדמיאישפוזכדלקמן:
 1.1דמיאישפוז,בדיקות,רופא,שכרמנתח,טיפולנמרץבדיקותאבחון
ישולמוברמתהמחיריםהמקובלתבארץמקוםמתןהטיפולבמחלקה
בת2מיטות.Semi Private
 1.2הוצאות סבירות להעברה ברכב יבשתי לביה"ח הקרוב.
 1.3פינויאוירי:הוצאותפינויאויריבמקרהחרוםממקוםהאירועלבית
החוליםהקרובעדלסך.$7,500.
אחריותהמבטחעפ"יסעיףזהמותניתבקבלתאישורמוקדםמאת
המבטחובביצועהפינויהנ"לבאמצעותהמבטחו/אומימטעמובלבד.
 1.4הטסהרפואית:המבטחישאבהוצאותהמבוטחבגיןהטסהרפואית
כמוגדרבסעיף1.14להגדרות,במקרהשלאירועהמכוסהעלפי
פוליסהזו)אירועאשרהמבוטחהיהזכאיבגינולהחזרהוצאותאשפוז(
ויעביראתהמבוטחלישראללהמשךטיפול.דרךההעברהתיקבע
באופןבלעדיעלידירופאמטעםהמבטח,לאחרקבלתמידעמדויק
עלמצבוהרפואישלהמבוטחואפשרותהטיפולבמבוטחבמקוםבו
חלהאונפגע.אחריותהמבטחעלפיסעיףזהמותניתבאישורמוקדם
מטעםהמבטחוביצועההטסההנ"לבאמצעותהמבטחו/אומימטעמו
בלבדובתנאיששולמההפרמיההנוספתעבורהטסהרפואית,לביטול
חריג.8.9למעןהסרספק,כרטיסינסיעהשהיובידיהמבוטחו/או
המלווהאותולישראליומחולטובתהמבטחאושעלותםתקוזזמהפיצוי
אותוחבהמבטחלמבוטח.
 1.5הוצאות המשך אישפוז בבתי חולים ציבורי כללי בישראל:
א .אושפזהמבוטחבישראלכהמשךרציףלאשפוזועקבאירוע
תאונתיבחו"להמכוסהעלפיפוליסהזו,יהאהמבוטחזכאי
לכיסויהוצאותהאשפוזבישראללתקופתאשפוזשלעד90יום
מיוםהעברתוארצהאומיוםסיוםתקופתהביטוח,המוקדם
משניהם,בתנאישאיןהמבוטחזכאילכיסויהוצאותהאשפוז
מגורםאחרכלשהו.
ב .במידהושולמהפרמיהנוספתלביטולחריג,8.9יורחבהכיסוי
עפ"יפרק1סעיף1.5א.לתקופתאשפוזשלעד365יוםועד
לסך,$100,000המוקדםמשניהם.
 1.6החמרהשלמחלתלבקיימת:הכיסוילהחמרהשלמחלתלבקיימת
כהגדרתהבסעיף1.10ב'הינובתנאיכיחלפולפחות6חודשיםמיום
בו עבר המבוטח אירוע לב כמוגדר בסעיף  1.10ג' בהגדרות.
מודגשכיבכלמקרה)גםאםטרםחלפההתקופההנ"ל(יהאהמבוטח
זכאילכיסויהוצאותאמבולטוריותולהוצאותאשפוזעדלסךהמירבי
למקרהשלהחמרה,למעטהוצאותבגיןחדרניתוח,שכרמנתח
והוצאות בגין כל התערבות כירורגית ו/או פולשנית כלשהיא.
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המבטחישלםבגיןאירועכדלקמן:
 2.1טיפולרופא,בדיקותאיבחון,אביזר/יםאורטופדייםהמותקניםעקב
תאונה  ברמת המחירים המקובלת בארץ מקום מתן הטיפול.
 2.2תרופותתרופהבהוראתרופאמטפלובמידהסבירהעדלסךשל
,$200.לכלשלושהחודשיביטוח.
 2.3טיפולחירוםבשינייםהמבוטחיהיהזכאילקבלאתשירותיהחירום
ועזרהראשונה,ברפואתשיניים,המפורטיםלהלןושירותיםאלהבלבד:
עששתנרחבתסתימהזמנית,חללפתוחבשןסתימהזמנית,צוואר
שןחשוףחומרלמניעתרגישות,דלקתחריפהעקירתעצבאוחומר
חניטה,מורסהממקורהשןניקוזמורסהו/אוטיפולבסגר,דחיסת
מזוןטיפולבחניכיים,דלקתסבכותרתיתשטיפהו/אוטיפולתרופתי,
כאביםלאחרעקירהשיכוחכאבים,פצעילחץתחתתותבתקיימתשחרור
פצעילחץ,כלטיפולנוסףהנובעמכאבישינייםיינתןטיפוללהקלה
אוהפסקתהכאב,בדיקהוצילוםהשינייםהכואבות,מתןמרשםמתאים
לשיכוך כאבים במקרה ולא ניתן לטפל בשן באותה עת.
שירותיהחירוםוהעזרההראשונהיינתנוגםאםנדרשועקבמצבקיים.
התחייבותהמבטחעלפיסעיףזהלאתעלהעלסךשל$300לכל
תקופתהביטוח.
מודגשכיאחריותהמבטחלהוצאותעפ"יהסעיפים2.12.3
תהיהאךורקבמסגרתהתעריפיםהמקובליםבארץמקוםמתן
הטיפול.
 2.4טיפוליםפיזיוטרפייםבמשךתקופתהביטוח,עקבתאונהשארעה
בחו"לעדלסך.$5,000
 2.5הוצאותרפואיותבישראלשלאבעתאישפוז,עקבתאונהשארעה
בחו"ל,כגוןהורדתגבסים,מסמריםוכד'עדלסך$5,000ובלבדשאין
המבוטחזכאילכיסויהוצאותאלהמגורםאחרכלשהו.הכיסויאינו
כוללטיפול/ישינייםמכלמיןוסוגשהוא.התחייבותהמבטחעלפי
סעיףזהתהיהבתקופהשל90יוםמיוםהגעתהמבוטחלישראלאו
מיוםתוםתקופתהביטוח,המוקדםמבינהם.
סה"כהתחייבותהמבטחלפיפרק)1הוצאותרפואיותבעתאישפוז(
ולפיפרק)2הוצאותרפואיותשלאבעתאישפוז(לאתעלהעלסך
של.$500,000.
התחייבותהמבטחלפיפרק)1הוצאותבעתאשפוז(ולפיפרק2
)הוצאותרפואיותשלאבעתאשפוז(למקרהשלהחמרהשלמחלקה
קיימתו/אוהחמרהשלמחלתלבקיימתלאתעלהעלסךשל.$200,000
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המבטחישלםהוצאותמיוחדותבגיןאירועכדלקמן:
 3.1כרטיסנסיעה:כרטיסנסיעהלישראללאחרתוםהתקופהעדלסך
$1,000.אםנרכשעבורהמבוטחבשלמצבבריאותלקוישלהמבוטח
שאינומאפשרטיסתובמועדו/אובאופןהמקורי,עפ"יאישורהרופא
המטפל.ועד$500.עבורמלווהאחדבלבד.
 3.2הוצאותבגיןהעברתגופה:
 3.2.1מתהמבוטחעקבמקרהביטוחהמכוסהעפ"יפוליסהזו,ישא
המבטחבהוצאותהעברתגופתוממקוםהאירועלישראל,
בתנאימפורשכיהעברהזותתבצעעלידיהמבטחו/אומי
מטעמובתאוםעםהמבטח.
 3.2.2ביקש/ומוטב/יהמבוטחו/אויורשיוהחוקייםלקברובארץ
מקוםאירועמקרההביטוח,ישפההמבטחאתהמוטבו/או
באיןמוטבאתיורשיוהחוקייםשלהמבוטחבעלותהקבורה
בפועלאךלאיותרמ.$2,500
 3.3הוצאותבחו"לבגיןמלון:
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3.4

3.5

 3.3.1ארעלמבוטחהיוצאלחו"לבטיולקבוצתי,בעתהיותובחו"ל
במשךהתקופה,מקרהביטוחהמכוסהעפ"יפוליסהזו,אשר
בגינונאלץהיהעפ"יהוראתרופאמטפללהפסיקאתטיולו
במסגרתהקבוצההנ"ל,ישאהמבטחבהוצאותמלונוברמת
המלוןבושההעםקבוצתובעתקרותמקרההביטוחעבורו
ועבורמלווהו)מלווהאחדבלבד,אםהנ"לנשארעימו(,למשך
תקופהשלאתעלהעל3ימיםו/אועדשובולישראלבמועד
הקרובביותרעפ"ילוחמועדיהטיסות,המאוחרמביןשניהם.
 3.3.2ארעלמבוטחמקרהביטוחהמכוסהעפ"יפוליסהזובעת
היותובחו"לבמשךהתקופהותמהתקופתהביטוחעלפי
תנאיהפוליסהונמסרהלמבטחחוותדעתרופאמוסמךכי
אסורלמבוטחעדייןלטוסלישראלוכינשקפתסכנהלבריאותו
ולחייו,ישאהמבטחוישפהאתהמבוטחבעלותהוצאותמלון
מדרגת3כוכביםכמקובלבארץמקוםשהותושלהמבוטח.
היהעםהמבוטח,לאחרתוםתקופתהביטוח,מלווהכמוגדר
בס'1.17להגדרות,אשרלאבאלסעודאתהמבוטחמישראל,
ישפההמבטחגםאתהמלווהכאמורלעיל.
השיפוילאיעלהעלסך$1,000למבוטחו$1,000למלווה
אחדבלבד.
הריון:המבטחישלםלמבוטחתהוצאותהקשורותלהריון,בתנאי
ששולמודמיביטוחנוספיםעבורכיסויזהועבורהטסהרפואיתונרשמו
עלגביהפוליסה,כמפורטלהלן:
א .עדמלאת32שבועותלהריוןביוםהאירוע:אשפוזבחו"לוהוצאות
רפואיותבחו"לשלאבעתאשפוזכוללהוצאותרפואיותהקשורות
ללידהמוקדמתוכוללהוצאותהקשורותלטיפולו/אואשפוזהולד
אוהעובראוהפגשנולדעדסוףהשבועה.32עלמנתלמנוע
ספקמודגשכיבכלמקרההמבטחלאיהאאחראיבגיןהוצאות
לבדיקות שגרתיות ו/או בדיקות מעבדה הקשורות להריון
ולהתפתחותווכןלאיכללובמסגרתסעיףזהההוצאותהמוחרגות
בסעיף.4.5
סה"כהתחייבותהמבטחלמקרהשללידהמוקדמתולמקרהשל
טיפול ו/או אשפוז בולד או בפג ,יהיה כמפורט להלן:
 .1עד לסך של  $10,000למקרה של לידה מוקדמת.
 .2עדלסךשל$40,000ולאיותרמ14ימיאשפוז,המוקדם
משניהם ,למקרה של טיפול ו/או אשפוז הולד או הפג.
למעןהסרספק,הסךהנ"לכוללהוצאותהטסהרפואיתלולד
אופג.
ב .ביטולחריגספורטחורףלאיחולעלהוצאותהקשורותלהריון
עלפיסעיף3.4א'לעיל,והוצאותאלהלאתכוסינהאםמקרה
הביטוחנובעו/אותוצאהשלספורטחורף.
הסךהמירבילהתחייבותהמבטחעלפיסעיף3.4לאיעלהעל
$50,000ומתוכםעדלסךמירבישל$10,000עפ"יסעיף3.4
א.1.ועדלסךמירבישל$40,000עלפיסעיף3.4א.2.למעןהסר
ספק,הסךהמירביעפ"יסעיף3.4כלולבסךהמירביהאמור
בסיפאלפרק$200,000)2למקרהשלמחלהקיימת(ואינו
בנוסףלו.
הפסדתשלומיםבגיןביטולאוקיצורנסיעה:
א .ביטולנסיעה:המבטחישלםלמבוטחוישפהאותובמקרהשל
ביטולהנסיעהעלאובדןפיקדונותשאינםמוחזרים)כוללכרטיס
נסיעה(אותשלומיםששולמומראשאושחלהחובהעלהמבוטח
לשלמם,עדלסךמירבישל$5,000עבורשרותיקרקעלמבוטח
ומתוכםעדלסך$2,000.עבורהחזרכרטיסנסיעהלמבוטח.
החזרלמלווהעדלסךמירבישל.$1,000.
ב .קיצורנסיעה:המבטחישלםלמבוטחבמקרהשלקיצורנסיעה
חלקיחסישלהוצאותשרותיהקרקעהמתוכנניםששולמומראש
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ואינםניתניםלהחזרהלפיההזמנותשנעשו,מחושבבאופןיחסי
עבורכליוםשלהנסיעההמתוכננתשאבד,עדלסךהמירבישל
$7,000למבוטחומתוכםעדלסך$2,000עבורהחזרכרטיס
נסיעהלמבוטח.
החזרלמלווהעדלסךמירבישל.$1,000
למעןהסרספק,כרטיסינסיעהשהיובידיהמבוטחו/אוהמלווה
אותולישראל,יומחולטובתהמבטחאושעלותםתקוזזמהפיצוי
אותוחבהמבטחלמבוטח.
ג .המבטחישלםעפ"יסעיפים3.5אובדלעיל,אךורקעקב
המקריםהבאים:
 .1מחלהשלהמבוטח)הכיסוילמקרהביטולהינובתנאישאושפז
בבי"חלפחותלמשך24שעותבתקופה.הכיסוילמקרה
קיצורהינובתנאישתקופתהנסיעהקוצרהעפ"יהוראתרופא
מטפל בחו"ל( או מוות או תאונה של המבוטח.
 .2מוותאואישפוזשלבןמשפחהקרובעקבתאונהאומחלה.
 .3ביטולטיסותשלשרותמטוסיםסדירעקבמגיפה,פרעות
ומהומות בארצות היעד המונעות קיום הטיסה.
 .4ביטולנסיעה)תוךכדיתקופתהביטוחלפיהגדרה(1.5.2
תוך14יוםלפנימועדהנסיעה,אםבביתושלהמבוטחאירעו
שריפה,התפוצצות,נזקבזדון,סערה,שיטפון,כמוכןאם
נדרשהנוכחותוהאישיתשלהמבוטחלצורךחקירהמשטרתית
עקב פריצה או ניסיון לפריצה לביתו או עיסקו.
 .5ביטולהנסיעהכתוצאהמהחמרהכהגדרתהבסעיף1.10א'
או1.10ב'להגדרות,אםאושפזהמבוטחבביתחוליםבישראל
בתקופתהביטוחכמוגדרבס',1.5.2לתקופתאשפוזהעולה
על24שעות.

אחריותהמבטחלפיפרק3ותתסעיפיותחולבתנאיכיהמקרהארע
לאחר הוצאת פוליסה זו ותמורתה שולמה למבטח ע"י המבוטח.
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הוצאותבעתאישפוז.
.1
הוצאותרפואיותשלאבעתאישפוז.
.2
הוצאותמיוחדות.
.3
המבטחלאישלםבגיןתביעה/ותהנובעת/ותאוהקשורה/ות
.4
ב:
 4.1א .מצבבריאותשהטיפולבוהיהצפוי.
ב .מצבבריאותאשרהרופאהמטפלהמליץכיהמבוטחלא
ייסעבגינולחו"ל.
ג .מצבבריאותבגינוהמבוטחנמצאברשימתהמתנהלטיפול
רפואיאולאשפוזאולניתוח.
ד .מצבבריאותבגינוהיההמבוטחאובןמשפחהקרוב,בטיפול
רפואי,לרבותטיפולתרופתיבלבד,ו/אובמעקברפואי,בעת
צאתהמבוטחלחו"לאובמשך6חודשיםשקדמולצאתו
)לרבותומבלילפגועבכלליותהאמורלעיל,מחלהממארת(.
ה .נסיעהשמטרתהאואחתממטרותיהקבלתטיפולרפואי
בחו"ל.
 4.2למרותהאמורלעילבס'4.1ד'יורחבהכיסויעלפיפוליסהזו
ויכלולפיצויעבורהוצאותאישפוזוהוצאותרפואיותשלאבעת
אישפוזוכןבגיןהוצאותמיוחדותבחו"לבמקרהשלהחמרהשל
מחלהקיימתכהגדרתהבס'1.10להגדרותבתנאימפורשכי:
א .ההחמרהארעהלמבוטחבתוךהתקופההמירביתכקבוע
בס'1.5.1דהיינו:
 .1למבוטח עד גיל  60תוך  90יום מיום צאתו לחו"ל.
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4.3
4.4
4.5

4.6
4.7
4.8

 .2למבוטחמגיל60עד70תוך60יוםמיוםצאתולחו"ל.
 .3למבוטחמגיל70עד80תוך45יוםמיוםצאתולחו"ל.
 .4למבוטחמגיל80עד85תוך31יוםמיוםצאתולחו"ל.
ב .היההכרחרפואיחירומיבביצועהאישפוזאוההוצאות
הרפואיותשלאבעתאישפוזולאניתןהיהלדחותם,עדשוב
המבוטחלישראלביןאםבמועדשובוהמתוכנןמראשאו
במועדמוקדםיותר.
ג .1 .עלמנתלמנועספק,בכלמקרהשלהחמרהשלמחלה
קיימתלפיהגדרתהבסעיף1.10א'לאתכלולההחמרה:
מחלהממאירה,ניתוח/ילב,צינתורלב,אנגיוגרפיה
)בלון(,השתלתאיבר/ים,השתלתקוצבלבקבועאו
טיפולרפואיבמחלתהכשלהחיסוני),(AIDSדיאליזה,
דמייליזציה)כוללטרשתנפוצה(,וסיסטיקפיברוזיס.
 .2עלמנתלמנועספק,בכלמקרה,הרחבתהכיסויבמקרה
שלהחמרהשלמחלתלבקיימתכהגדרתהבסעיף1.10
ב',לאתכלולההרחבה:צנתורלב,אנגיוגרפיה)בלון(
ו/אוכלהליךלפתיחתחסימהבכליהדםוניתוח/ילב,
השתלת קוצב לב ,אלא אם אירעו בסמיכות מידית
לאירועלבחריףואקוטישארעבחו"לובתנאישקוים
סעיף.1.6
בכלמקרהיהאהמבטחזכאילחייבהמבוטחלשובלישראל
לבצועטיפולאולהמשךטיפול,אםהחזרתוארצהתתאפשר
מבחינהרפואיתבכלעת.
הטסהרפואיתאשרבוצעהשלאבאמצעותהמבטחו/אומי
מטעמוו/אועלפיאשורמהמבטח.
חריגיםנוספיםלהוצאותבגיןהריוןכקבועבס'3.4א':
א .הריוןשהטיפולבוהיהצפוימראש.
ב .הריוןאשרהרופאאוגורםרפואיאחרהמטפלהמליץ,כי
בגינולאתיסעהמבוטחתלחו"ל.
ג .הריוןבגינונמצאתהמבוטחתברשימתהמתנהלטיפול
רפואיאולאשפוזאולניתוח.
ד .הריוןשהוגדרע"ירופאו/אוהצוותהמטפלכהריוןבסיכון
גבוה עקב אחד או יותר מהתופעות המפורטות להלן:
לידהמוקדמתבעבר,דימומיםבמהלךההריוןהכוללים
דימומיםבטרימסטרראשוןושני,זיהומיםחוזריםבדרכי
השתן,עישון,מבוטחתמתחתגיל,18הריוןמרובהעוברים,
תפרבצווארהרחם,צווארהרחםשנמצאקצרבבדיקת
סונאר)אולטראסאונד(בטרימסטרשני,מומירחם,ניתוח/ים
בעברבצווארהרחם.
ה .בדיקותשגרתיותו/אובדיקותמעבדההקשורותלהריון
ולהתפתחותו.
ו .הריוןשהושגעלידיטיפול/יהפריה.
ז .איקיוםבדיקותשגרתיותו/אובדיקותמעבדההקשורות
להריוןולהתפתחותו.
ח .לאחרמלאת32שבועותלהריון,לאיכוסהכלהקשורו/או
הנובעמהריוןו/אולידה.
ט .כלהקשורו/אוהנובעמטיפולו/אואשפוזהולדאוהעובר
אוהפג,למעטהאמורבסעיף3.4א'.
י .מבוטחתמעלגיל.40
מחלתהכשלהחיסוניהנרכש)(AIDSאוהשתלתאיבראואיברים.
המבטחלאיכסההוצאותאישפוזבישראל,למעטכקבועבס'
1.5פרק1ו/אובס'2.5פרק.2
המבטח לא ישלם עבור טיפולים מהסוגים הבאים:
פיזיוטרפיה)למעטהאמורבסעיף2.4לפרק,(2מכנוטרפיה,
הידרוטרפיה,נטורופתיה,הומאופתיה,טיפוליםאלטרנטיביים,
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תכניתמרפאדיקור)אקופונטורה(,טיפולע"יכירופרקט,בדיקות
ביקורתתקופתיות,ניתוחו/אוטיפולחניכיים,טיפולשיניים
)למעטטיפולחירוםבחו"ל(,הפרעהנפשיתאועצבנית,אומצב
נפשיזמני,אומחלתנפש,טיפוללאחרניתוחו/אוטיפולחניכיים,
ניתוח ו/או טיפול קוסמטיאסתתי )ניתוח פלסטי(.
 4.9אביזריםרפואייםו/אואחריםאשרנרכשובישראלו/אובחו"ל
ו/אועבורנזקו/אואובדןבחו"לשלמשקפיים,משקפייםאופטיים,
עדשותמגע,מכשירישמיעהותותבותלמינהם.למעןהסרספק
ישלםהמבטחעבוראביזראורטופדיהמותקןבחו"לעקבתאונה.
 4.10חריגיםנוספיםמיוחדיםלפרק3ולתתסעיפיו)הפסדתשלומים
בגיןביטולאוקיצורנסיעה(:המבטחלאישלםעבורתביעה
הנובעתבמישריןאובעקיפיןמ:
א .חוקאותקנהממשלתית,מהשהייהאותיקוןאושינוישל
לוחהזמניםהרשוםשלחברתתעופה,ממחדלבמתןמידע
עלחלקכלשהואשלהחופשההמתוכננת)לרבותטעות,
מחדלאוהשמטה(ע"יכלספקשלשרותהמהווהחלק
מהנסיעה המתוכננת או של סוכן או מארגן נסיעות
שבאמצעותםנרשמהאוהוזמנההנסיעה.
ב .עבורתביעההנובעתבמישריןאובעקיפיןמאירצונושל
מבוטחכלשהולצאתלנסיעההנובעממצבוהכלכליאו
מכלסיבהאחרת.
ג .עבורהוצאותנסיעהומימוןמחדששלנסיעהלארץכלשהיא
בחו"ל,בעקבותביטולהנסיעהאוקיצורה.
ד .עבורתביעההנובעתבמישריןאובעקיפיןכתוצאהמכל
מעשהבלתיחוקיאוהליכיםפלילייםשלכלאדםשעליו
נסמכותתוכניותהטיוללמעטעיכובמחמתהזמנהלהעיד
בביתהמשפט.
ה .עבורתביעההנובעתבמישריןאובעקיפיןממחדלבמתן
הודעה לסוכן נסיעות או מארגן טיולים או ספק שרותי
תחבורהאושירותילינהואיכסון,מידמשהובררשישלבטל
אולקצראתהנסיעה.
ו .עבורתביעהלהחזריחסיעבורכרטיסטיסהמקורישנוצל
לשםיציאהוחזרהלישראלאושהוחלףבאחרע"יהמוביל
במקרה של שיבה באיחור ,קיצור נסיעה או הפסקתה.
ז .ביטול נסיעה כמוגדר בסעיף  1.18כתוצאה מהחמרה
כהגדרתהבסעיף1.10א'או1.10ב'להגדרות,אלאאם
אושפזהמבוטחבביתחוליםבישראלבתקופתהביטוח
כמוגדרבס',1.5.2לתקופתאשפוזהעולהעל24שעות.
ח .ביטולנסיעהכמוגדרבס'1.18לאשהאשרבעתעשיית
הביטוחהיתהבהריון)ביןאםידעהעלכךוביןאםלאו(.
ט .הוצאותנסיעהושהייהבהןנשאהמבוטחואשרהיומוצאות
עלידוגםאלמלאקרותהארועהרפואיאוהחזרהארצה.
י .קיצורו/אוביטולנסיעהכהגדרתןבפוליסה,אםמותואו
אשפוזושלבןהמשפחההקרובנובעממצבמחלתישהיה
קייםאצלולפניצאתהמבוטחלחו"ל.
 4.12שימושבסמים.

˙ÂÂ‡˙†∫µ†˜¯Ù
נגרם למבוטח בחו"ל תוך תקופת הביטוח נזק גוף שסיבתו הישירה
תאונה,ישולמותגמוליהביטוחכדלקמן:
 5.1במקרהמותהמבוטח,למוטבהנקובבהצעה,אובאיןמוטבליורשיו
החוקיים של המבוטח ,או מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו.
$15,000.
1864
גילהמבוטח:
$7,500.
6575
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 5.2נכותצמיתהלמבוטחאחוזיםמהסכוםהנקובבסעיף5.1ולמבוטח
שגילועד18שנהאחוזיםמסך$7,500.
שמאל
אברהגוף ימין
אברגוף
65%
75%
זרוע
30%
עיןאחת
55%
65%
 100%אמה
שתיעיניים
50%
60%
כףיד
20%
אוזןאחת
20%
25%
בוהןיד
50%
שתיאוזניים
12%
15%
אצבעיד
רגל)מתחתהברך( 60%
10%
12%
צרדתיד
70%
ירך
8%
10%
קמיצתיד
50%
כףהרגל
10%
12%
זרתיד
5%
בוהןרגל
פרקאצבע שלישמהאחוזהרשוםלעיל
אצבערגלאחרת 3%
האחוזיםהמצוייניםבטבלהלעיל,מתייחסיםל100%נכותצמיתהשלאותו
האיבר.נכותצמיתהאחרתתחושבתוךהשוואהעםהלוחהנ"ל.נכותהקיימת
לפניהתאונהתובאבחשבוןלצורךקביעתשיעורהנכות.
איבר שמאל של איטר יד ימין יחושב כימין ע"פ הלוח הנ"ל.

È˘ÈÏ˘†„ˆ†ÈÙÏÎ†˙Â·Á†∫∂†˜¯Ù
המבטחישפהאתהמבוטחבגיןחבותוהחוקיתכלפיצדשלישיובלבדשגבול
אחריותהמבטחלאיעלהעלסך$100,000.לכלמבוטח,וזאתעבורנזק
גוףאורכושאשרארעובתקופתהביטוחואשרבגינםחבהמבוטחלצדג'
עפ"יפקודתהנזיקין.

∂†˜¯ÙÏ†ÌÈÙÒÂ†ÌÈ‚È¯Á
חבותכלפיצדשלישי:
לאישולמותגמוליביטוחלפיפרקזהכאשרחבותושלהמבוטחכלפי
צדשלישיהינהחבותמהחבויותלהלןאונובעותבמישריןאובעקיפין
מהן:חבותמעבידים,חבותחוזיתאוחבותכלפיבןמשפחהקרובשל
המבוטח.
חבותעקבמעשהמכוון,מעשהבזדון,אומעשהבלתיחוקי.חבות
בגיןבעליחייםהשייכיםלמבוטחאוהנמצאיםבשליטתובהחזקתואו
תחתהשגחתו.
חבותעקבמשלחיד,עסקאומקצוע.
חבותעקבבעלותאוחזקהאושימושבכלירכב,בכליטייסאובכלי
שיט.
חבותכתוצאהמעיסוקבטיפוסהרים,בצלילה,ברכיבה,בשימושבכלי
נשקובספורטחורף.
כלהחריגיםהנוגעיםלפרקהכבודהבפוליסהזו,יחולוגםעלנזקירכוש
במסגרתחבותכלפיצדשלישי.

®‰ÂÂÏ†È˘È‡†ÔÚËÓ©†‰„Â·Î†∫∑†˜¯Ù
המבטחישלםלמבוטחפיצויבמקרהשלאובדןאונזקשארעלמטענוהנלווה
במשךהתקופהכקבועבהגדרה1.5.3עדלסךמירבישל$1,750אךלא
יותרמערכוהממשי)בניכויבלאי(ובתנאיששולמהפרמיהעבורכיסויזה
ונרשמהע"גהפוליסה.
למבוטחעדגיל18מחציתהסכומיםהנקוביםבפרקזה.
סייגיםלפרקהכבודה:
תגמוליביטוחהכבודהיהיומוגבליםל$300לכלפריטו/אומערכת
פריטים)כוללפריטיםנלוויםלמערכת(.
סה"כתגמוליהביטוחעדלסך$1,750.ומתוכם:
דברי ערך כהגדרתם בסעיף  ,1.22עד לסך .$500.
א.
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ב.
ג.
ד.
ה.

ערךמזוודהאותיקאוארנקעדלסך.$75.
כיסוימירביבמקרהגניבתמטעןמרכב)פרטלרכבציבורי(,לרבות
במקרהשלגניבתהמטעןבמהלךותוךגניבתהרכבעצמו,ו/או
גניבהמתאלשמירתחפציםעדלסך.$400.
שיחזורמסמכים:כגוןדרכון,כרטיסנסיעהוכד'עדלסך.$150.
איחורבהגעתכבודה:עדלסךשל,$150בתנאיכימשךהאיחור
יהאמעל24שעותמעתהגעתהמבוטחליעדובחו"לוהמבוטח
המציאקבלותעלרכישתחפציםחיוניים.
המבוטחיהאזכאילפיצויבגיןאיחורבהגעתכבודהעדלסך
האמורלעיל,בניכויהסכוםשפוצהבגיןהאיחורע"יחברת
התעופהבהנסע.

≠†∑†˜¯ÙÏ†ÌÈ‚È¯Á
7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

המבטחלאישלםתביעהבגיןתביעותהנובעותאוהקשורותב:
כסףמזומן,המחאותמכלסוג,בולים,סרטיצילום,כרטיסים
למינהם)כרטיסיטיסה/רכבת/אוטובוס/תיאטרוןומופעיםאחרים
שאינם ניתנים לשחזור וכיוצ"ב( תוכנת מחשב ,דיסקטים,
תקליטורים,מכשירטלפוןסלולרי,אובדןאונזקלכליעבודה
עסקייםו/אוטוביןמסחרייםכוללדוגמאותעסקיות,משקפיים,
עדשותמגע,מכשיריםרפואייםלרבותשינייםתותבות,מכשיר
שמיעה ,תרופות )כמטען( ,מטריה ,שמשיה ,דברי אומנות,
אופניים,חפץשביר.כלזאתביןאםהנזקו/אוהאובדןארע/ו
לפריטבנפרדאובמסגרתהמטעןכולו.
בלאירגיל,שחיקה,התבלותהדרגתית,שבראוקלקולמכניאו
חשמלי,נזקלמצלמהו/אואביזריה,נזקהנגרםע"יעש,תולע,
החרמה,הפקעה,מזוודהאותיקנסיעותלמעטבמקרהשל
גניבהאואש.נזקהנגרםברשלנותהמבוטחאואינקיטתאמצעים
סביריםלמניעתו,להקטנתואולהחזרתו.
אבדןאונזקהנגרםלדבריערךכהגדרתםבפוליסה,אשרהוחזקו
שלא על גופו של המבוטח או שלא בתיק יד הצמוד אליו.
א .במקרהשהרכושהניזוקהיהחדשובידיהמבוטחקבלות
קניההמעידותעלכך,יוערךהנזקע"יהמבטח)ללאניכוי
עבורבלאי(אולםמסכוםהפיצויינוכהמסערךמוסףהנהוג
במדינהבהנרכשהמוצר.
ב .במקרהואיןלמבוטחקבלותקניהמתאריכיםקודמיםלתאריך
הנזק,יוערךערכושלהרכושהניזוקע"יהמבטחאולםבכל
מקרהיהיההתשלוםהמירבישישולםבגיןאובדןאונזק
למטעןכלשהו,ערכושלהפריטכחדשבניכויבלאישלא
יפחתמ.35%
כבודהשהיתהבחזקתמובילאוויריאויבשתיאושהיתהבאחריות
צדשלישי,במקרהזהתהאחובתהמבוטחלהפנותהתביעה
למובילאולצדשלישיוהמבטחיפצההמבוטחרקמעללסכום
הפיצוישישולםע"יהמובילועדלגבולאחריותושלהמבטחעל
פיפוליסהזו.
המבטח לא יהיה אחראי לנזקים תוצאתיים כל שהם.
המבטחלאישלםתביעהבגיןתביעותלפיפרק)7כבודהומטען
אישינלווה(אלאאםשולמהפרמיהנוספתלביטולחריגזה
ונרשמהע"גהפוליסה.

ÌÈÈÏÏÎ†ÌÈ‚È¯Á†∫∏†˜¯Ù
מבלילפגועבחריגיםהקבועיםבכלפרקובנוסףעליהםלאישלם
המבטחתגמוליביטוחלפיפוליסהזובגיןכלתביעההנובעתמכלאחד
מהמקרים הבאים או שארעה במהלכם או בקשר אליהם:
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8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

8.7
8.8
8.9

8.10

8.11

8.12

8.13
8.14
8.15
8.16

רעידתאדמהו/אונזקיטבע)אלאאםשולמהפרמיהנוספת
לביטולחריגזה(,התפרצותוולקנית,ביקועגרעיני,היתוךגרעיני
אוזיהוםרדיואקטיבי.
טיסהשלאכנוסעבשירותמטוסיםרגילהמאושרע"יהשלטונות.
השתתפותפעילהשלהמבוטחבפעולהמלחמתית,צבאית.
השתתפותפעילהשלהמבוטחבפעולהמשטרתית,מחתרתית,
מהפיכה,מרד,פרעות,מהומות,חבלה,טרור,שביתהאובפעולה
בלתיחוקית,שימושבכלינשק.
איבודלדעתאונסיוןלכך.חטיפתהמבוטח.
טיפוסהריםבאמצעותחבלים,טיפוסעלצוקיםאוגלישהמהם
)סנפלינג(,צלילה,סקימים,שימושבאופנועים,בנג'י,פעילות
ספורטיביתבמסגרתאגודתספורטו/אופעילותספורטיבית
תחרותית ,איגרוף ,האבקות ,וכל סוגי קרב המגע ,צניחה,
ריחוף/דאיה בעזרת מצנחים ו/או כל מכשיר אחר המשמש
לריחוף/דאיה,ראפטינג.
שתיהלשכרה.
ספורטחורף,אלאאםשולמהפרמיהנוספתלביטולחריגזה
ונרשמהעלגביהפוליסהובכפיפותלקבועבס'3.4למבוטחת
בהריון.בכלמקרהחריגזהלאיבוטללגביחבותכלפיצדג'.
א .הטסהרפואית.
ב .הוצאותהמשךאשפוזבישראלעקבתאונהשארעהבחו"ל,
למעט90יוםראשוניםכאמורבסעיף1.5א.בפרק.1אלא
אםשולמהפרמיהנוספתלביטולחריגזה)סעיפיםאב(
ונרשמהעלגביהפוליסה.
פוליסהלנסיעהשלאהחלהבישראלאואשרהוצאהלאחר
תחילתהנסיעהאואשרהוצאהרקלחלקמתקופתהנסיעה
בפועל לא תהיה תקפה אלא אם אושרה מראש בכתב ע"י
המבטח.
נזקתוצאתי,לרבותומבלילפגועבכלליותהאמורלעיל,הוצאות
הנובעותמהפסדובזבוזזמןמכלסיבהשהיא,ביטולעיסקה
לרבותהשהייה,עכוב,פשיטתרגל,אובדןימיעבודהושכר,ימי
מחלה,הפסדהנאה,עגמתנפש,כאבוסבל,עזרהסיעודית
וכדומה.
המבטחלאיהיהאחראילעצםקיומםשלהשירותיםהרפואיים,
מתןהשירותים,איכותם,כמותםאותוצאותנתינתם,כמוכן
המבטחלאיהיהאחראיבכלמקרהבונמנעהמבוטחמלבקש
ו/אומלקבלסיוערפואי.
הוצאהאוהיזקשצדשלישיחייבבכיסויים.
רכיבהו/אושימושבאופנועכנהגו/אוכנוסעעםנהגללארשיון
נהיגההמתאיםלסוגהאופנועהמעורבבאירוע,למעטבמדינות
בהןלאנדרשרשיוןנהיגהלאופנוע.
הוצאותנסיעהבמונית,אשרות,עמלות,היטליםמיסים,שיחות
טלפון,פקסים,הוצאותמשפטיותושכרטרחה,ריבית,הוצאות
בנקאיות,קנסותוכדומה.
השתתפותפעילהשלהמבוטחבמרוץ/ימכוניותו/אואופנועים
)לרבותאופנוע/ישלג(ו/אוכלכלירכבאחרלרבותכלישייט
ו/אונהיגה/נסיעהבכלירכבכלשהועלמסלולמרוציםביןאם
במסגרתמרוץוביןאםלא.

‰ÚÈ·˙†∫π†˜¯Ù
9.1
9.2

המבוטחישתףפעולהעםהמבטחלפניואחריהגשתתביעתוויעשה
כלהנדרשכדילאפשרלמבטחלבררחבותולתשלוםעפ"יהפוליסה
והיקפה.
המבוטחיודיעלמבטחמידעלכלאירועמבוטחוימציאלובהקדם
האפשריאתכלהמסמכים)מקורייםבלבד(כוללחתימהעלטופס
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9.3

ויתורסודיותרפואיתוהפרטיםהמפורטיםלהלן:
א .אשפוזבביתחוליםבחו"ל:טופסאשפוזמביתחוליםבואושפז
המבוטח.כמוכן,עלביתהחוליםלהתקשרלמבטחלצורךאישור
תשלוםהאשפוז.
ב .הוצאותרפואיותבחו"לשלאבעתאשפוז:מסמךשלרופא
הכוללדיאגנוזה,סיבתהטיפולותולדותהמחלה.באםנעשהטיפול
בשלבים,ישלפרטכלטיפולבנפרדוסיבתו.אישורעלתשלום
ע"יקבלותמקוריות.תרופותמרשםרופאעלהצורךברכישת
תרופותבצירוףקבלותמקוריות.למעןהסרספק,עלהמבוטח
לשלםבחו"לאתכלההוצאותהקשורותבהוצאותהרפואיות
שלאבעתאשפוזכמפורטלעיל.עלהמבוטחלהגישלמבטח
בישראלאתתביעתולתגמוליהביטוחהמגיעיםלו,אםמגיעים
לו,עלפיתנאיפוליסהזו.
ג .כרטיסנסיעה:הכרטיסהמקורישלאנוצל,הכרטיסהחדש
שנרכשותעודתהרופאהמטפלהמעידהבמפורשעלאייכולתו
שלהמבוטחלהשתמשבכרטיסהמקורי.
ד .אובדןאונזקלכבודה:טופסהתביעההמצורףלפוליסהכשהוא
מלאוחתוםעלכלפרטיו,כוללתאורפרטיהארועוהמטעןשאבד
אוניזוק,ובצרוףהאישוריםהמפורטיםבהמשך:אישורעלהודעה
למשטרהממקוםהארועבחו"ל,לחברתהתעופהאולמשרד
האחראישלכליתחבורהציבוריאחר,אישורירכישהוכןאישור
שלטונות המכס בארץ על הוצאת כבודה החייבת במכס.
ה .הפסדתשלומיםבגיןביטולאוקיצורנסיעה:כלהתעודות
והמסמכיםהרשמייםו/אוהרפואייםהמוכיחיםאתזכאותהמבוטח
כגון:אישורימשרדהנסיעות,קבלותעלתשלוםאואישוריםעל
פקדונות ,אישורי הזמנות ,אישורי חברת תעופה וכד'.
ביצועהאמורלעילע"יהמבוטחמהווהתנאימוקדםלחבותהמבטח
ותשלוםפיצויכלשהועפ"יפוליסהזו.

ÌÈÈÏÏÎ†ÌÈ‡˙†∫±∞†˜¯Ù
10.1

10.2
10.3

10.4
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השתתפותעצמית:
מכלאירועתאונתיו/אומחלתיומכלתביעתמטעןעבורםישלם
המבטחעלפיפוליסהזוינוכהסךשל$50כהשתתפותעצמיתמכל
מבוטח.
סעיף10.1לאיחול,ולאישולםעלידיהמבוטחסךהשתתפותעצמית
עלהוצאותבעתאשפוז,טיפולחירוםבשיניים.
ביטוחבחברותאחרות:
א .המבוטחחייבלמסורלמבטחהודעהבכתבמידלאחרשנודעלו
עלכלביטוחאחרשנעשהמפניהסיכוניםהמכוסיםעלפיפוליסה
זו.
ב .פוליסהזותכסהאובדןאונזקאוהוצאהכלשהיא,המכוסיםעפ"י
תנאיפוליסהזו,גםאםבזמןקרותאובדןאונזקכנ"להיהקיים
לגביוביטוחאחראוביטוחיםאחרים,ביןשנעשהעלידיהמבוטח
וביןשנעשועלידיאחר,וזאתעדלגבולהאחריותהקבועבפוליסה
זו,אולםלמבטחתהאזכותהשיבובכלפיהמבטחו/אוהמבטחים
האחריםלגביהסכוםהחופף.
א .תבע המבוטח תשלום מאת המבטח עבור הוצאה או נזק
בהםחלהאחריותשלצדשלישילכסותםעלפידיןאועלפי
הסכםלרבותהסכםביטוח,ותשלוםכנ"לשולםעלידיהמבטח,
יהאהמבטחזכאילשובבהסכומיםששולמועלידולמבוטח.
ב .שולמועלידיהמבטחתשלומיםכאמורבס"קא'תעבורלמבטח
כלזכותשהיתהאושישנהלמבוטחכנגדצדשלישיוזאתבגובה
סכוםתגמוליהביטוחששולמועלידו.

10.5

10.6
10.7
10.8

ג .עלהמבוטחלשתףפעולהעםהמבטחולעשותכלפעולהעל
מנתלאפשרקבלתהסכומיםאשרשולמועלידיהמבטחוהיו
באחריותהצדהשלישי.
ד .הוראות תנאי זה לא יחולו על ביטוח תאונות אישיות.
הוראותכלליות:
כלתשלוםבמטבעישראליעפ"יפוליסהזויבוצעלפיהשערהידוע
ביוםהתשלוםשלתגמוליהביטוחלמבוטח,שלסוגשערהחליפין,
שלפיושילםהמבוטחאתדמיהביטוח.
אין המבוטח רשאי ללא הסכמה של המבטח בכתב ,להודות
בחבות או ליטול התחייבויות המחייבות את המבטח.
המבטחיהאזכאילנהלבשםהמבוטחכלהליךהנובעמחבותלפי
פוליסהזואוקשורלתביעהזו.
תקופתההתיישנותשלתביעהלתגמוליביטוחהיא3שניםמיום
הארוע.

‰ÒÈÏÂÙ‰†˙Î¯‡‰†∫±±†˜¯Ù
אושפזהמבוטחבחו"לובמהלךאשפוזושלהמבוטחתמהתקופתהביטוח
עלפיפוליסהזו,והרופאהמטפלבחו"לקבעכיהמבוטחאינויכוללשוב
לישראל.במקרהזהתוארךתקופתהביטוחלתקופהשל14יוםאועד
המועדבוקבעהרופאכיהמוטביכוללחזורלישראל,המוקדםמשניהם.
הארכהזותבוצעעלפישקולדעתשלהמבטח,לאחרשיומצאולוהמסמכים
הרפואייםהנוגעיםלאשפוז,ורקעפ"יאישורושלהמבטחבכתב,תופק
למבוטחפוליסהחדשה,תמורתדמיביטוחנוספים,בתנאיםובהגבלותשייקבעו
ע"יהמבטח.

‰ÒÈÏÂÙ†ÏÂËÈ·†∫±≤†˜¯Ù
 12.1בוטלההפוליסהעלידיהמבוטחלפנייציאתולחו"ל,ולאהיתהולא
תהיהעילתתביעהעלפיה,יוחזרולמבוטחדמיהביטוחלמעטעבור
היוםהראשוןלפיתעריףהמבטחבתנאיכיהפוליסההמקוריתתוחזר
למבטחטרםתחילתתקופתהביטוחהנקובהבה.
 12.2המבטחרשאילבטלאתהפוליסהטרםיציאתהמבוטחאתהארץ,
במקרהכזהיודיעהמבטחלמבוטחעלכךויחזירלואתדמיהביטוח
במלואם.
 12.3לאחריציאתהמבוטחאתהארץיהאהמבוטחזכאילהחזריחסישל
דמיהביטוחהיומייםשלאנוצלו,במקרהשלקיצורשהיהבחו"להעולה
על9ימיםובלבדשלאהוגשהתביעהעלפיפוליסהזוובתנאישדרישה
להחזר כאמור תוגש למבטח תוך  30יום מיום חזרתו לישראל.

ËÂÙÈ˘Â†˜ÂÁ†∫±≥†˜¯Ù
כלהליךמשפטיעפ"יפוליסהזו,אוהנובעממנהיידוןעפ"ידינימדינתישראל
ומקוםהשיפוטהבלעדיוהייחודיבכלהליךכזהיהיהבביתמשפטבישראל.
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Dear Sirs,
Our insurance policy covers hospitalization expenses at a SEMIPRIVATE room rate. These expenses will be paid according to
the usual customary and reasonable price prevailing in the area
in which the services were rendered, plus phyisicians and
surgeons fees, intensive care, laboratory fests, X rays and
ancillary hospital services. Requirements for coverage:
1. Your institution serves exclusively as a hospital.
2. Including pre-existing Illness according to the policy terms
and conditions.
3. Illness is not excluded in the policy.

FOR INSURANCE COVERAGE
PLEASE CONTACT “HAREL” EMERGENCY
HOT LINE

Tel:97237547030:טל
Fax:97237547993:פקס
(לקבלתכיסויביטוחיבמקרהחירום)אשפוזבחו"ל
נאלהתקשרלמוקדהחירוםשלהראל
,אוהפקסשלעיל/באמצעותמספרהטלפוןו
ימיםבשבוע7שעותביממה24
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נוהלהגשתתביעות
מקרי הביטוח המכוסים בפוליסה מחולקים לשני קבוצות עיקריות:
הוצאותרפואיותבעתאשפוזבביתחוליםבחו"ל.
א.
מקרהביטוחשתביעהבגינותוגשלאחרשהמבוטחחוזרלישראל.
ב.
הוצאות רפואיות בעת אשפוז בבית חולים בחו"ל:
.1
במידהואושפזתבביתחוליםבחו"ל,ישלהתקשרלמוקדהחירוםשל
הראלחברהלביטוחבע"מ,הפועל24שעותביממה7ימיםבשבוע
למסוראתהשםומספרהטלפוןשלביתהחולים,עלמנתשהראל
תיצורקשרעםביתהחוליםלצורךמתןהתחייבותכספיתלתשלום
הוצאותהאשפוז.
מקרהביטוחשתביעהבגינותוגשלאחרשהמבוטחחוזרלישראל:
.2
א .הוצאותרפואיותבחו"לשלאבעתאשפוז:
ש ישלוודאשהרופאהמטפליכיןמסמךהכוללאבחנהרפואית
)דיאגנוזה(,סיבתהטיפולותולדותהמחלה.
ש באםנעשהטיפולממושך,עלהרופאלפרטכלטיפולוסיבתו
בנפרד.
ש ישלשמורקבלותמקוריותעלתשלוםלרופאו/אותשלום
עבוררכישתתרופות.
ש ישלשמוראתהמרשםהרפואיהמעידעלצורךברכישת
תרופות.
ב .תביעתמטען:
ש ישלרשוםבמדויקאתנסיבותהאירוע,פירוטהרכושהנתבע,
תאריכירכישתהמטען,מקוםהרכישהוסכוםהתביעהלכל
פריט.
ש ישלצרףאישורמשטרהמקורי,ממקוםהאירועבחו"ל,
המהווהתנאיהכרחילטיפולבתביעתמטען.
ש ישלצרףאישורירכישהמקורייםשלהפריטיםהנתבעים
אשרנרכשובחו"ל.
ש ישלצרףאישורמקורישלחברתהתעופה/אניות,במידה
והאירוע אירע בזמן הטיסה או במהלך השייט.
בכלתביעההמוגשתעלידךנאצייןוהצהרהאםישאואיןבידך
.3
פוליסהנוספתו/אוכיסויביטוחיאחר)בחברתביטוחאחרתו/או
באמצעותכרטיסאשראיבינלאומי(נאלצייןאתשםהחברהו/אושם
כרטיסהאשראי.
בכל מקרה של הגשת תביעה בישראל יש לפנות ל:
.4

הראלחברהלביטוחבע"מ
רח' אבא הלל סילבר  3ת.ד 1951 .ר"ג 52118

טל97237547080.
פקס97237547993.
לתארבצורהמפורטתככלהאפשראתהתביעהלצרףאתהאישורים
הנדרשים.

אנומאחליםלכם
נסיעהטובהובריאה
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THANK YOU

P.O.B 1951 RAMAT GAN 52118 ISRAEL

HAREL INSURANCE CO. LTD.

If you have any doubt or questions as to our obligation to pay, please contact our claim department directly
Tel: 972-3-7547030 or by Fax. 972-3-7547993.

Dear Sir,
Our insurance policy covers hospitalization expenses as an inpatient including: SEMI-PRIVATE room rate, Examinations, Xrays, medications, physicians’ fees, surgeons’ fees, intensive care, cardiac catheterization, angiography, pacemaker implantation.
These expenses will be paid according to the usual customary, and reasonable price rates prevalent in the area in which the
services were rendered.
1. Up to US$500,000 if illnes has not been under medical care, supervision, or medication for 6 months prior to departure.
2. Up to US$200,000 inpatient hospitalization, as defined above, will be covered for sudden deterioration of an existing illness
requiring emergency treatment occurring within 90 days of departure for insured under age 60, within 60 days for age 61
to 70, within 45 days for ages 71 to 80, within 31 days for ages 81 up to 85, except for: metastatic cancer treatment, AIDS,
dialysis, M.S., cystic fibrosis.
Provided that:
3. Your institution serves exclusively as a hospital, and
4. IIIness is not excluded by the policy.

Obligation

'פוליסהמס

כתבשחרורמסודיותרפואית

משחררבזהכלרופאוכלמוסדרפואיועובדיומחובתהסודיותהרפואית,המבוטחבפוליסהלביטוחנוסעיםלחו"ל,אניהחתוםמטה
הטיפולשניתן,מצביהרפואי,למסורלהראלחברהלביטוחבע"מולבאכוחהכלמסמךאשרידרשעלידםאודותמחלתי,בזה,ומבקש
.אוכלמידעאחרהנוגעלמצביהרפואי/תוצאותיוו,לי

:כתובת.ז.שםפרטיומשפחהת

:כתובת:שםהרופאהמטפל:מס'פנקסחבר:חברקופתחולים

:שםומספרכרטיסאשראיבינלאומי

Date::תאריךSignature::חתימה

WAIVER OF MEDICAL SECRECY
I the undersigned,insured under traveller’s, Policy, hereby release any Doctor, Medical Institute and their staff from their obligation
of medical secrecy, and hereby request that any document requested by Harel Insurance Co. Ltd. or their representative,
regarding my disease/illness,medical state, rteatment received results thereof and/or any other information regarding my medical
condition, be given to them upon their a/m request.
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