ביטוחנוסעיםלחו"ל
"דרכוןלמילניום"
זהעתהרכשתביטוחנסיעותלחו"לבהראלחברהלביטוחבע"מ,
החברההמובילהוהמתמחהזהעשרותבשניםבביטוחיבריאותובביטוחי
נסיעותלחו"ל.
.1

תכניתהביטוח"דרכוןלמילניום"עלכלסעיפיההמופיעהבחוברת
זומהווהאתפוליסתהביטוחשלך.

.2

פוליסהזוהנהלנסיעהאחתבלבדולתקופתביטוחהמוגדרתעל
ידךבטופסהבקשהו/אובפרטיהמחשבואשראינהעולהעל180
ימים.
זכור!לאניתןלבצעביטוחלתקופההקטנהמתקופתהנסיעה
בפועל.

.3

ב"דרכון למילניום" כללנו גמלאות וכיסויים חדשים ומשופרים
בסכומיםגבוהים.עלמנתלהעשיראתהגמלאותהבחנובתנאי
הביטוחביןמקריביטוחהנוגעיםלאירועיםתאונתייםלביןמקרים
הקשוריםבאירועיםבריאותייםשאינםתאונהדהיינומחלתיים.

.4

גולתהכותרתשל"דרכוןלמילניום"הואבפרקההרחבותשהינו
עשירביותרוהנותןבידךאפשרותלבחירהבכיסוייםביטוחיים
חשוביםעלפיצרכיךהמיוחדיםוזאתתמורתתשלוםדמיביטוח
נוספים.

.5

תשומתלבךהראשוניתהינהלנושאהחשובשלהיקףההטסה
הרפואיתוהיקףהמשךהאישפוזבבי"חציבוריבישראל.אםהנך
רוצההטסהרפואיתבכיסוימלאוהמשךאישפוזבישראללמשך
365ימיםיהאעליךלשלםדמיביטוחנוספים.הואהדיןבנושא
גימלהלכיסויאיכושרעבודהלמקרהתאונה,אשרניתןלרכישה
תמורתדמיביטוחנוספים.

.6

כמוכןשיםלב:כיעלאףתנאיוהמקיפיםאין"דרכוןלמילניום"
כולל כיסוי לאירועים הנובעים ממצב בריאותי קיים.
פירושהדבר,כילמבטחלאתהאאחריותלכלהוצאהרפואית
מכלמיןוסוגשהוא,כקבועבתנאיהביטוח,למקרהביטוחבגינו
הייתבטיפולרפואיו/אובהשגחהו/אובטיפולתרופתיבלבדבעת
צאתךלחו"לאומשך6חודשיםשקדמולצאתך.המבטחגםלא
יהאאחראילהחמרהאםתחולבמצבזה.

.7

אשרעלכןבמסגרתפרקההרחבות,כללנוגםהרחבהלכיסוי
החמרהשלמצבבריאותיקייםוהחמרהלמחלתלבקיימת.קרא
בעיוןאתההגדרותבנושאההחמרותואתהתנאיםוהמגבלות
הקיימיםבנושאזה.
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.8

בפרק ההרחבות תמצא את הכיסויים הנוספים הבאים ל:
* החמרהשלמחלהקיימת
* החמרהשלמחלתלבקיימת
* אבדןאוגניבתטלפוןסלולרי
* מחשבאישינישא
* אבדןכושרעבודהעקבתאונה
* רעידתאדמה
* הטסהרפואית
כלהרחבהניתנתלרכישהבנפרדתוךציוןדברהבחירהבבקשה
לביטוח
בחראתההרחבה/ותהדרושותלךעלפימצבבריאותךועלפי
צרכיויעדנסיעתך.

.9

ביטוחכבודה,הינולמטעןאישיבלבד.דבריערךמשמעותייםוכן
מטעןמסחרי/עסקידורשיםביטוחמיוחדנוסף.

.10

לביטוח"דרכוןלמילניום"כמולכלתכניותהביטוחשלנושירותי
עזרהומוקדחירום24שעותביממה7ימיםבשבועכמפורט
בחוברתזו.

.11

בפוליסהישהנחיותמפורטותאיךלנהוגבמקרהשלתביעה.אנא
קראבקפידהאתפרקה"תביעה"ואת"נוהלהגשתתביעות"ופעל
בהתאםלהנחיות.

.12

הראלחברהלביטוחבע"מעלכלצוותעובדיהושירותיהאסיסטנס
שלהילוואותךבמסעךלחו"ל,עלמנתשתהאשהייתךשםבטוחה
והנאתךשלמה.

נסיעהטובה
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"דרכוןלמילניום"
תמציתהכיסויים

עדלסך$

ארועיםמחלתיים
ארועיםתאונתיים
חילוץאוויריממקוםהאירוע
לבי"חקרוב
*הטסהרפואית
טיפוליםפסיכולוגיים
מוותאונכותמתאונה
מוותמתאונתדרכים
ביטולנסיעה
קיצורנסיעה
תקשורתותחבורה
*העברתגופה
כבודהמטעןאישינלווה
דבריערך
פריט
שחזורמסמכים
גניבתמטעןמתוךרכב

1,000,000
500,000

הרחבותביטוחלבחירה
החמרהשלמחלהקיימת
אבדןאוגניבהשלמחשבאישינישא
אובדןאוגניבהשלטלפוןסלולרי
אבדןכושרעבודהעקבתאונה
רעידתאדמה
השתתפותעצמית

10,000
*כיסוימלא15,000/
15,000
25,000
7,000/2,000
8,000/2,000
150
*כיסוימלא
3,000
500
300
250
750

200,000
2,500
750

100

*בתנאישבוצעבאמצעותהמבטח.
רקתנאיהביטוחהמלאיםיחייבואתהמבטח.
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תנאיפוליסה
"דרכוןלמילניום"
חלקא':
.1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

4

הגדרותבפוליסהזו:
המבטח:הראלחברהלביטוחבע"מ.
המבוטח:המבקשו/אוכלאחדמיחידימשפחתוהנקוביםבהצעה
בתנאישביוםתחילתהביטוחגילו/לםאינועולהעל75שנה)כולל(,
ואשרהינו/םתושב/יםישראל/ים.
חו"ל:כלארץמחוץלישראל,כוללאוניהאומטוסבדרכםמישראל
אואליה.
נסיעה:יציאהמישראללחו"לוחזרהלישראלתוךתקופתהביטוח
כמפורטבפוליסה.
תקופה:תקופתהביטוחכפישצויינהבהצעהובתנאישלאתעלה
עלתקופהמירביתשל180יוםבתוספת48שעותאםנגרם
עיכובע"יאמצעיהתחבורהאשרבועמדהמבוטחלחזורארצה.
 1.5.1התקופהלגביהפסדתשלומיםבגיןביטולנסיעהתתחיל
מיוםהוצאתהפוליסהאךלאיותרמ30יוםלפנימועד
היציאההמתוכנןמישראלותסתייםביוםהטיסהלחו"ל.
 1.5.2לגביביטוחכבודהתחלמהרגעשבוהמבוטחעזבאת
ביתובדרכולחו"לאואםמסראתהכבודהלמוביללפני
כןמרגעהמסירהויסתייםבשובומחו"לישירותלביתו,
הכלבתוךהתקופההמירבית.
ביתחולים:
א .בית חולים בחו"ל :מוסד בחו"ל המוכר ע"י הרשויות
המוסמכותכביתחוליםומשמשכביתחוליםבלבד,להוציא
מוסדשהואסנטוריוםו/אומוסדמשקם.
ב .ביתחוליםציבוריכלליבישראל:מוסדהמאושרע"ימשרד
הבריאותבישראללפעולכביתחוליםלאשפוזכללי,אשרהינו
ביתחוליםכלליבבעלותממשלתיתו/אובבעלותקופתחולים
ו/אובבעלותרשותמקומיתו/אוביתחוליםהדסהעיןכרם
ו/אוביתחוליםהדסהשעריצדק,בלבד.
במסגרתביתחוליםכלליציבוריבישראללאיכללושירותי
רפואהפרטית)שר"פ(הניתניםבבתיחולים,כלמוסדמשקם
לרבותמחלקותשיקומיותמכלמיןוסוגשהוא,ביתחולים
לחולינפשלרבותמחלקותמכלמיןוסוגשהואהמיועדות
לטיפולבמחלותנפש.כמוכןלאיכללביתחוליםבבעלות
מסיוןו/אוביתחוליםבבעלותפרטיתו/אומוסדשהואגם
סנטוריוםו/אוביתהחלמה/הבראה.
הוצאות אישפוז :התשלום עבור אישפוז ושירותים רפואיים
הניתניםבביתחוליםבעתאישפוזובכללםתשלוםבגיןהחדר,
המזון,טיפולרופא,בדיקותאבחון,חדרניתוח,שכרמנתח,טיפול
נמרץ,מרדיםותרופותאשרתחילתםבמשךהתקופהורמת
מחיריהםכמקובלבארץמקוםמתןהטיפולולאיותרמהקבוע
בפוליסה.
הוצאותרפואיות:התשלוםעבורטיפולרופא,בדיקותאבחון,
תרופה,אביזרשנרכשבקשרלתאונה,אשרשולמוו/אושיש
לשלמםבחו"לבגיןהמבוטחואשרניתנולושלאבעתאישפוזולא
בסנטוריום,במשךהתקופה,ובמסגרתהתעריפיםהמקובליםבארץ
מקוםמתןהטיפולולאיותרמהקבועבפוליסה.
תאונה:נזקגופניבלתיצפוימראשהנגרםבמשךהתקופהעל

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

1.23
1.24
1.25

ידיאמצעיאליםחיצוניהגלוילעין,והואהסיבההיחידה,הישירה
והמיידיתלמקרההביטוחאשרארעלמבוטח.
מודגשכיאיןהגדרתתאונהכוללתמקרהביטוחשהואתוצאה
שלאלימותמילוליתו/אולחץנפשיו/אוכללחץאחרשאינופיסי
ו/אוהתקףלבו/אואירועמוחי.
אירועתאונתי:תאונהאשרארעהלמבוטחלראשונהבחו"ל
במשךתקופתהביטוח.
אירועבריאותישאינותאונה:מחלהו/אוליקויבריאותיאחר
שאינותאונהכמוגדרלעיל,שארעהלמבוטחלראשונהבחו"ל
במשךתקופתהביטוח,למעטמחלהו/אוליקויבריאותיאחר
שאינותאונהבגינםהיההמבוטחבטיפולרפואיולותרופתיבלבד
ו/אובהשגחהו/אובמעקבבעתצאתולחו"לאובמשך6חודשים
שקדמולצאתו)להלן":מחלהקיימת"(.
נכותצמיתה:אובדןמוחלט,אנטומיאופונקציונלי,שלאיבראו
גפהאוחלקיהם,עקבתאונההנגרםתוך12חודשמעתקרותה.
מוות:מותהמבוטחעקבתאונה,הנגרםתוך12חודשמעת
קרותה.
הטסהרפואית:הטסהבשירותמטוסיםרגילו/אובמטוסמיוחד
בליוויצוותרפואיהמותאםמבחינהרפואיתלמצבושלהמבוטח,
המועברמחו"ללישראלבתנאישרופאהמבטחקבעכיעלול
להתעוררצורךבהתערבותרפואיתבמהלךהטיסהובתנאינוסף
כי ההטסה הרפואית אפשרית והכרחית מבחינה רפואית.
כרטיסנסיעה:כרטיסנסיעהשרכשמבוטחבחו"לבמקוםהכרטיס
שרכשבצאתומישראלעלמנתלשובלישראלמיעדמסוייםבסוף
הנסיעה.
בןמשפחהקרוב:אשה,בעל,אב,אם,בן,בת,אח,אחות,חם,
חמות,סבא,סבתא,נכד,נכדהושותףיחידלעסק)בעסקשלשני
שותפיםבלבד(.
מלווה:אדםאחרהמבוטחאצלהבטחבביטוחנסיעותלחו"ל
המתלווהלמבוטחבצאתומישראלבכוונהלשובעימוובתנאי
שהמלווההינובןמשפחהקרובכהגדרתולעיל,למעטשותףיחיד
לעסק.אובןמשפחהקרובכמוגדרבס'1.16הבאמישראללסעוד
אתהמבוטחכקבועבס'10להלן.
ביטולנסיעה:אייציאתהמבוטחמישראללחו"לבתקופתהביטוח.
קיצורנסיעה:הפסקתשהותהמבוטחהנמצאבחו"לושובו
לישראל לפני המועד שתוכנן על ידו כקבוע בס'  1.5לעיל.
אבדןמוחלטשלכושרעבודה:איכושרוהזמניאוהקבועשל
מבוטחלבצעעבודהכלשהיבמקצועואובעיסוקכפישעסקועבד
בה/םעוברלצאתולחו"לו/אושלושהחדשיםלפניכן.מודגשכי
מבוטחאשרעוברלצאתולחו"ללאהיהעובדו/אומבוטחשמלאו
לו65שנה,לאיפוצהעלפיכיסויזו.
כבודה:מטעןאישילשימושפרטיהנלווהלמבוטחאוהנמצא
במלוןאובדירהששםהואמתאכסן.
דברערך:מתכתיקרה,יהלום,תכשיטים,אבניחן,שעון,פרווה,
דבריחשמל,ציודאלקטרוניאואופטי,ציודסקי,ציודצלילה,גלשני
גליםורוח,מצלמהואביזריה,ציודצילוםלמינהו,מצלמתוידאו,
מחשב/ים,כליםמוסיקליים,חפציקודשופולחןהכלוליםבכבודה.
דולר:דולרשלארה"ב.
הצעה:הפרטיםוההצהרותבדףההצעה.
הארכה:פוליסהחדשהאשרתופקעלידיהמבטח,עלפיבקשת
המבוטח,כהמשךלפוליסהזו.
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חלקב':מקרהביטוחהתחייבותהמבטח
פרקראשוןארועיםתאונתיים
.1
1.1
1.2
.2
2.1
2.2
2.3
2.4

.3
3.1

3.2

3.3

.4
4.1
4.2

6

הוצאותאישפוזבביתחוליםבחו"לעקבתאונההמבטחישלם
בגיןאירועתאונתיהוצאותדמיאישפוזבביתחוליםבחו"לכדלקמן:
דמיאישפוז,בדיקותאבחון,שכררופא,שכרמנתח,מרדים,עלויות
חדרניתוחברמתהמחיריםהמקובלתבארץמקוםמתןהטיפול
במחלקה בת  2מיטות   , SEMI PRIVATEלמשך  200ימים.
דמיאישפוזביחידהלטיפולנמרץישולמועלידיהמבטחברמת
המחיריםהמקובלתבארץמקוםמתןהטיפול.
הוצאותרפואיותבחו"לעקבתאונהשלאבעתאשפוזהמבטח
יחזירלמבוטחבישראלבגיןאירועתאונתיהוצאותרפואיותשהוצאו
ע"יהמבוטחבחו"לשלאבעתאישפוזכדלקמן:
התיעצותעםרופא,בדיקותאיבחון,בדיקותרנטגן,ו/אובדיקות
הדמיה,גבס/יםו/אואביזר/יםאורטופדייםהמותקניםעקבתאונה
 ברמת המחירים המקובלת בארץ מקום מתן הטיפול.
תרופות  תרופה בהוראת רופא מטפל ובמידה סבירה.
טיפולחירומישיקומיבשינייםאשרנפגעובתאונהעדלסךשל
$1000לכלתקופתהביטוח.
טיפוליפזיוטרפיה,עלפיהוראתרופאובאישורמוקדםמאת
המבטח,עדלסךמירבישל.$5000הכיסויהנ"לינתןהןבישראל
בתקופהמירביתשל90יוםמיוםהגעתהמבוטחלישראלאו
מיוםתוםתקופתהביטוח,המוקדםמשניהם,והןבחו"לבמשך
תקופתהביטוח,בגיןאירועתאונתיכמוגדרלעילובתנאיכיהאירוע
ארעבחו"לתוךתקופתהביטוח.
הוצאותהמשךאישפוזבבתיחוליםציבורייםכללייםבישראל
עקבתאונה
אושפזהמבוטחבישראלכהמשךרציףלאשפוזועקבאירועתאונתי
בחו"להמכוסהעלפיפוליסהזו,יהאהמבוטחזכאילכיסויהוצאות
האשפוזבישראללתקופתאשפוזשלעד90יוםמיוםהעברתו
ארצהאומיוםסיוםתקופתהביטוח,המוקדםמשניהם,בתנאי
שאיןהמבוטחזכאילכיסויהוצאותהאשפוזמגורםאחרכלשהו.
אםשולמועלידיהמבוטחלמבטחדמיביטוחנוספיםלהרחבת
הכיסוישעלפיס',3.1יכסההמבטחבמקרהשלהמשךאישפוז
המבוטחבביתחוליםציבוריכלליבישראלתקופהשלאתעלהעל
365ימיםמיוםהעברתושלהמבוטחמחו"ללבי"חהציבוריבישראל
אומיוםתוםתקופתהביטוח,המוקדםמבינהםועדלסךמירבי
של.$100,000
מודגשכיהכיסוילפיס'3.1וס'3.2דלעילינתןלמבוטחבתנאי
כיהמבוטחאינוזכאילכיסויהוצאותהאישפוזבביתחוליםבישראל
מגורםאחרכלשהו.
הוצאות להעברה ו/או לפינוי כולל אוירי ממקום האירוע
התאונתילבי"חקרוב
היההמבוטחזקוקעקבאירועתאונתילהעברהממקוםהאירוע
לביתחוליםקרובברכביבשתיהמותאםלמצבו,יכוסוהוצאות
אלהבמלואןעלידיהמבטח.
היההמבוטחזקוקעקבאירועתאונתילפינויאויריממקוםהתאונה
לביתחוליםקרובהמותאםלמצבוהרפואי,יכוסוהוצאותאלהעל
ידיהמבטחעדלסךמירבישל.$10,000

4.3

אחריותהמבטחעלפיס'4.2לעילמותניתבקבלתאישור
מוקדםמאתהמבטחובביצועהפינויהנ"לבאמצעותהמבטח
ו/אומימטעמובלבד.

.5
5.1

הטסהרפואיתאויריתבגיןאירועתאונתי
היההמבוטחזקוקעקבאירועתאונתילהטסהרפואיתכמוגדר
בס'1.14להגדרותלעילישאהמבטחבהוצאותאלהעדלסך
מירבישל$15,000בלבד.
המבטחישאבהוצאותהמבוטחבגיןהטסהרפואיתכאמורבסעיף
5.1לעיל,במקרהשלאירועתאונתיהמכוסהעלפיפוליסהזו
)אירועאשרהמבוטחהיהזכאיבגינולהחזרהוצאותאשפוז(ויעביר
אתהמבוטחלישראללהמשךטיפול.דרךההעברהתיקבעבאופן
בלעדיעלידירופאמטעםהמבטח,לאחרקבלתמידעמדויקעל
מצבוהרפואישלהמבוטחואפשרותהטיפולבמבוטחבמקוםבו
חלהאונפגע.אחריותהמבטחעלפיסעיףזהמותניתבאישור
מוקדםמטעםהמבטחוביצועההטסההנ"לבאמצעותהמבטח
ו/אומימטעמובלבדובתנאישהמבוטחזקוקלהמשךאשפוז
בישראל.
אםשולמועלידיהמבוטחלמבטחדמיביטוחנוספיםלהרחבת
הכיסוישעלפיס',5יכסההמבטחבמקרהשלהטסהרפואית
אוויריתבגיןאירועתאונתיאתהמבוטחכיסוימלאבתנאיכיקוימו
במצטברכלהתנאיםהקבועיםבסעיף5.2לעיל.

5.4

למעןהסרספק,כרטיסינסיעהשהיובידיהמבוטחו/או
המלווהאותולישראליומחולטובתהמבטחאושעלותם
תקוזזמהפיצויאותוחבהמבטחלמבוטח.

5.5

אחריותהמבטחעלפיס'5.1ו/או5.3לעילמותניתבקבלת
אישורמוקדםמאתהמבטחובביצועההטסההנ"לבאמצעות
המבטחו/אומימטעמובלבד.

.6
6.1

הוצאותמיוחדותעקבתאונה
אבדןמוחלטשלכושרעבודה)למבוטחיםאשררכשוגימלהזו
תמורתדמיביטוחנוספים(.
 6.1.1המבטחישלםלמבוטחבישראלפיצויקבועומוערךמראש
בגיןאבדןמוחלטשלכושרעבודתושלהמבוטחכמוגדר
בס'1.20להגדרות,אםאיהכושרהמוחלטהנ"לנגרם
למבוטחעקבאירועתאונתיבמשךהתקופהבעתהיותו
בחו"ל.
 6.1.2הפיצויהיומיאותוישלםהמבטחלמבוטחבישראלכאמור
בס'6.1.1יהאבסךשל100ש"חלכליוםבויהאבאבדן
מוחלטשלכושרעבודתוכמוגדרלעיל,החלמהיוםה14
שלאחרשובולישראלולתקופהשלאתעלהעל365ימים.
 6.1.3היההאירועהתאונתיתאונתדרכיםישולםלמבוטחעל
ידיהמבטחפיצוייומיבסך50ש"חלכליום,החלמהיום
ה14שלאחרשובולישראלולתקופהשלאתעלהעל
180ימים.
 6.1.4עלמנתלמנועספקמודגשכימבוטחאשרעוברלצאתו
לחו"ללאהיהעובדו/אומבוטחשמלאולו65שנה,לא
יפוצה על פי סעיף  6.1על כל סעיפי המשנה שבו.
 6.1.5מבוטחאשרלארכשגימלהזותמורתדמיביטוחנוספים,
לאיפוצהעלפיסעיף6.1עלכלסעיפיהמשנהשבו.
טיפול/ים פסיכולוגיים למבוטח ו/או לבן משפחה קרוב
היההמבוטחעקבאירועתאונתישארעלובחו"לבמשךהתקופה,
זקוקלטיפולפסיכולוגיו/אובעקבותהאירועהתאונתייהאבן

5.2

5.3

6.2
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משפחהקרובלמבוטחכמוגדרבס'1.16להגדרות,זקוקלטיפול
כנ"ל ישא המבטח בעלות טיפול/ים אלה כדלהלן:
 6.2.1למבוטח  עבור טיפול/ים שינתנו על ידי רופא/ים
פסיכיאטר/יםו/אופסיכולוג/יםמורשיםעד75%מעלות
הטיפולאךלאיותרמ150ש"חעבורכלטיפולועד10
טיפוליםבגיןאירועתאונתיאחד.
 6.2.2לבןמשפחהקרובינתנוהטיפוליםכנ"לכקבועבס'6.2.1
אולםמספרהטיפוליםשינתנולבןמשפחהקרובלאיעלו
על5טיפוליםבגיןאירועתאונתיאחד.
.7
7.1
7.2
7.3
7.4

מוותאונכותעקבתאונה
נגרםלמבוטחבחו"לתוךתקופתהביטוחנזקגופנישסיבתו
הישירהתאונהכמוגדרבס'1.9ישולמותגמוליהביטוחכדלקמן:
במקרהמותהמבוטח,למוטבהנקובבהצעהאובאיןמוטבליורשיו
החוקיים של המבוטח ו/או למנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו.
מוותעקבתאונהרגילה :גילהמבוטח $15,000 6518
$7,500 7566
מוותעקבתאונתדרכים :גילהמבוטח $25,000 6518
$12,500 7566
נכותצמיתהעקבתאונה:נכותצמיתהלמבוטחאחוזיםמהסכום
הנקובבס'.7.3,7.2

איברגוף
עיןאחת
שתיעיניים
אוזןאחת
שתיאוזניים
רגל)מעלהברך(
ירך
כףהרגל
בוהןרגל
אצבערגלאחת
7.5

נכותצמיתהעקבתאונהלמבוטחיםצעירים
נגרםלמבוטחשגילועד18שנהבחו"לתוךתקופתהביטוח,נזק
גופנישסיבתוהישירהתאונהכמוגדרבס'1.9להגדרות,וכתוצאתו
הפךלנכהלצמיתותיהאזכאילאחוזיםמהסכומיםהנקוביםהבאים:
א .נכותצמיתהעקבתאונהרגילהעדלסךמירבישל.$7,500
ב .נכותצמיתהעקבתאונתדרכיםעדלסךמירבישל.$10,000

.8
8.1

הפסדתשלומיםבגיןביטולנסיעה
המבטחישלםלמבוטחוישפהאותובמקרהשלביטולנסיעהעקב
תאונהכהגדרתהבס'1.9להגדרות,שארעהבישראללפניצאת
המבוטחלחו"לכמפורטלהלןעבור,אבדןפקדונותשאינםמוחזרים
אותשלומיםששולמומראשאותשלומיםשחלהעלהמבוטח
חובהלשלמםעדלסךמירבישל$7,000אשרבתוכםיכללו
הוצאות בגין הפסד כרטיס נסיעה עד לסך של .$2,000
המבטחישלםוישפהגםמלווהכמוגדרבס'1.17להגדרותעבור
הוצאותיובגיןביטולנסיעהשלהמבוטחכקבועלהלן,עדלסך
מירבישל$4,000אשרבתוכםיכללוהוצאותבגיןהפסדכרטיס
נסיעהעדלסך.$1,000
המבטחישפהאתהמבוטחומלווהעפ"יסעיפים8.1ו8.2דלעיל
בגין ביטול נסיעה אך ורק עקב המיקרים הבאים:
א .מותהמבוטחעקבתאונה.
ב .תאונהשארעהלמבוטח,אשררופאקבעכיכתוצאתהעל

8.2

8.3

8

אחוזים
30%
100%
20%
50%
60%
70%
50%
5%
3%

שמאל
ימין
איברגוף
65%
75%
זרוע
55%
65%
אמה
50%
60%
כףיד
20%
25%
בוהןיד
12%
15%
אצבעיד
10%
12%
צרדתיד
8%
10%
קמיצתיד
10%
12%
זרתיד
שלישמהאחוזהרשוםלעיל.

המבוטחלבטלהנסיעהולהישארבישראלורופאהמבטח
אישרזאת.
ג .מוותאואישפוזבבי"חבישראלשלבןמשפחהקרובעקב
תאונה.
ד .חטיפתהמבוטח.
ה .אירועשריפה,התפוצצות,נזקבזדון,סערה,שטפוןאשרארעו
בביתושלהמבוטחו/אובעסקו)אםהינובעלעסקעצמאי(
תוך14יוםלפנימועדהנסיעההמיועד.
.9
9.1

9.2

9.3

הפסדתשלומיםבגיןקיצורנסיעה
המבטחישלםלמבוטחוישפהאותובמקרהשלקיצורנסיעהעקב
אירועתאונתיכהגדרתובס'1.10להגדרות,אשרארעלמבוטח
בעתהיותובחו"לבתוךהתקופהעלפיהחלקהיחסישלהוצאות
שירותיהקרקעהמתוכנניםששולמועלידומראשואינםניתנים
להחזרהעלפיהזמנותשנעשו,מחושבבאופןיחסיעבורכליום
שלהנסיעההמתוכננתשקוצרעדלסךמירבישל$8,000אשר
בתוכםיכללוהוצאותעבוררכישתכרטיסנסיעהארצהו/אועבור
הפרשאותוספתבגיןכרטיסהנסיעההקייםעדלסךשל.$2,000
המבטחישפהגםמלווהכמוגדרבס'1.17להגדרות,עבורהוצאותיו
בגיןקיצורנסיעהכמוגדרבפוליסהאםהמבוטחיקצרהנסיעה
עקבמקרהביטוחכקבועבס'9.1דלעיל,עדלסךמירבישל
$4,000אשרבתוכםיכללוהוצאותעבוררכישתכרטיסנסיעה
ארצהו/אועבורהפרשאותוספתבגיןכרטיסהנסיעההקייםעד
לסךמירבישל.$1,000
המבטחישפהאתהמבוטחואתמלווהועלפיס'9.1וס'9.2
דלעיל בגין קיצור נסיעה אך ורק עקב המיקרים הבאים:
א .מותהמבוטחעקבתאונה.
ב .ארועתאונתישארעלמבוטח,אשררופאקבעכיכתוצאתו
עלהמבוטחלקצרנסיעתוולשובלישראל,ורופאהמבטח
אישרזאת.
ג .מוותאואישפוזבבי"חבישראלשלבןמשפחהקרובעקב
תאונה.

אחריותהמבטחעלפיס'8וס'9לפרקראשוןלאירועיםתאונתיים
תחולבתנאיכימקרההביטוחארעלאחרהוצאתפוליסהזוודמי
הביטוחשולמולמבטחע"יהמבוטח.
 .10הוצאותמיוחדותלמלווההבאלסעודהמבוטחבעתאישפוז
בחו"ל
 10.1אםאושפזהמבוטחבבי"חעקבאירועתאונתימעללתקופהשל
10ימיםיהאזכאי,במידהואיןעימומלווהבמשמעותהרישאשל
סעיף1.17להגדרות,לכיסויהוצאותבןמשפחהקרובאשריוטס
לסעדו בעת אישפוזו בחו"ל ו/או ללוותו חזרה לישראל.
 10.2המבטחישפהאתהמבוטחעבורהוצאותבןמשפחהקרובהבא
לסעדוכאמורבס',10.1עדלסךמירבישל,$2,000וזאתכמפורט
בסעיף10.3להלן.
 10.3הוצאותאלהיכללוהוצאותבגיןכרטיסנסיעהבמחלקתתיירים
וכןהוצאותמלוןברמת3כוכבים,הוצאותנסיעהותקשורתכקבוע
בפוליסהזולהלן.
 .11הוצאותבגיןמלון
 11.1ארעלמבוטחהיוצאלחו"לבטיולקבוצתיאירועתאונתיבעתהיותו
בחו"לבמשךהתקופה,אשרבגינונאלץהיהעלפיהוראתרופא
מטפללהפסיקאתטיולובמסגרתהקבוצההנ"ל,ישאהמבטח
בהוצאותמלונוברמתהמלוןבושההעםקבוצתובעתקרות
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האירועהתאונתיעבורוועבורמלווהאחד)אםהנ"לנשארעימו(,
למשךתקופהשלאתעלהעל3ימיםו/אועדשובולישראלבמועד
הקרובביותרעלפילוחמועדיהטיסות,המאוחרמביןהשניים.
 11.2ארעלמבוטחאירועתאונתיבעתהיותובחו"לבמשךהתקופה
ותמהתקופתהביטוחעלפיתנאיהפוליסהונמסרהלמבטחחוות
דעתרופאמוסמךכיאסורלמבוטחעדייןלטוסלישראלוכינשקפת
סכנהלבריאותוולחייו,ישאהמבטחוישפהאתהמבוטחבעלות
הוצאותמלוןמדרגת3כוכביםכמקובלבארץמקוםשהותושל
המבוטח.היהעםהמבוטחלאחרגמרתקופתהביטוחמלווה
כמוגדרבס'1.17להגדרות,אשרלאבאלסעודהמבוטחמישראל,
ישפההמבטחגםאתהמלווה.השיפויהנ"ללאיעלהעלסךשל
$1,000למבוטחו$1,000למלווהאחדבלבד.
 11.3לאיכולהיההמבוטחלעשותשימושבכרטיסהנסיעהשלובגלל
מקרהביטוחכמתוארבס'11.2לעילישאהמבטחבהוצאותבגין
כרטיסנסיעהחדשלישראלו/אועבורהפרשאותוספתבגין
כרטיסהנסיעההקייםעדלסךשל$1000למבוטחועדלסך$500
למלווהאחד.
.12

הוצאותתקשורתותחבורה
אירעלמבוטחאירועתאונתיבעתהיותובחו"לבמשךהתקופה,
ישאהמבטחוישפההמבוטחבהוצאותסבירותשלתקשורת
טלפוניתממקוםהאירועבחו"ללביתובישראלוכןעבורמוניות
הנדרשותלהעברתהמבוטחממקוםהימצאולטיפול/יםרפואיים
לפיהוראתרופאיובחו"ל.
הסךהמירבישישולםעלידיהמבטחלאיעלהעלסךשל.$150

 .13הוצאותבגיןהעברתגופה
 13.1מתהמבוטחעקבאירועתאונתיישאהמבטחבהוצאותסבירות
להעברתגופתוממקוםהאירועלישראל,בתנאימפורשכיהעברה
זותתבצעעלידיהמבטחו/אומימטעמובתאוםעםהמבטח.
 13.2ביקש/ומוטביהמבוטחו/אויורשיוהחוקייםלקברובארץמקום
אירועמקרההביטוח,ישפההמבטחאתהמוטבו/אובאיןמוטב
אתיורשיוהחוקייםשלהמבוטחבעלותהקבורהבפועלאךלא
יותרמ.$2,500
סה"כהתחייבותהמבטחואחריותוהמירביתעלפיפרקראשון
לאירועיםתאונתיים,עלכלמרכיביפרקזה,לאתעלהעל.$500,000

פרקשניארועיםבריאותייםשאינםתאונתיים
.1
1.1
1.2
.2
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הוצאותאישפוזבביתחוליםבחו"לעקבארועבריאותישאינו
תאונההמבטחישלםבגיןאירועבריאותישאינותאונההוצאות
דמיאישפוזבביתחוליםבחו"לכדלקמן:
דמיאישפוז,בדיקותאבחון,שכררופא,שכרמנתח,מרדים,עלויות
חדרניתוחברמתהמחיריםהמקובלתבארץמקוםמתןהטיפול
במחלקה בת  2מיטות   , SEMI PRIVATEלמשך  150ימים.
דמיאישפוזישולמועלידיהמבטחביחידהלטיפולנמרץברמת
המחיריםהמקובלתבארץמקוםמתןהטיפול.
הוצאותרפואיותבחו"לעקבארועבריאותישאינותאונה
שלאבעתאשפוזהמבטחיחזירלמבוטחבישראלבגיןאירוע
בריאותישאינותאונההוצאותרפואיותשניתנולמבוטחבחו"ל
שלאבעתאישפוזכדלקמן:

2.1

התיעצותעםרופא,בדיקותאיבחון,בדיקותרנטגן,ו/אובדיקות
הדמיה,ברמתהמחיריםהמקובלתבארץמקוםמתןהטיפול.
תרופותתרופהבהוראתרופאמטפלובמידהסבירהעדלסך
של$200לכל3חודשיביטוח.
טיפולחירוםבשינייםהמבוטחיהיהזכאילקבלאתשירותי
החירוםועזרהראשונה,ברפואתשיניים,המפורטיםלהלןושירותים
אלהבלבד:עששתנרחבתסתימהזמנית,חללפתוחבשן
סתימהזמנית,צווארשןחשוףחומרלמניעתרגישות,דלקת
חריפהעקירתעצבאוחומרחניטה,מורסהממקורהשןניקוז
מורסהו/אוטיפולבסגר,דחיסתמזוןטיפולבחניכיים,דלקתסב
כותרתיתשטיפהו/אוטיפולתרופתי,כאביםלאחרעקירה
שיכוךכאבים,פצעילחץתחתתותבתקיימתשחרורפצעילחץ,
כלטיפולנוסףהנובעמכאבישינייםיינתןטיפוללהקלהאו
הפסקתהכאב,בדיקהוצילוםהשינייםהכואבות,מתןמרשםמתאים
לשיכוךכאביםבמקרהולאניתןלטפלבשןבאותהעת.שירותי
החירוםוהעזרההראשונהינתנוגםאםנדרשועקבמצבקיים.
התחייבותהמבטחעלפיסעיףזהלאתעלהעלסךשל$500
לכלתקופתהביטוח.

.3

הוצאותלהעברהו/אולפינויכוללאויריבעתאירועבריאותי
שאינותאונהלביתהחוליםקרוב
היההמבוטחזקוקעקבאירועבריאותישאינותאונה,להעברה
ממקוםהאירועלביתחוליםקרוב,ברכביבשתיהמותאםלמצבו
הרפואי יכוסו הוצאות אלה במלואן על ידי המבטח.
היההמבוטחזקוקעקבאירועבריאותישאינותאונהלפינויאוירי
ממקוםהתאונהלביתחוליםקרובהמותאםלמצבוהרפואי,יכוסו
הוצאות אלה על ידי המבטח עד לסך מירבי של .$10,000

2.2
2.3

3.1
3.2

3.3

אחריותהמבטחעלפיס'3.2לעילמותניתבקבלתאישור
מוקדםמאתהמבטחובביצועהפינויהנ"לבאמצעותהמבטח
ו/אומימטעמובלבד.

.4
4.1

הטסה רפואית בגין אירוע בריאותי שאינו תאונה
היההמבוטחזקוקעקבאירועבריאותישאינותאונה,להטסה
רפואיתכמוגדרבס'1.14להגדרותלעיל,ישאהמבטחבהוצאות
אלהעדלסךמירבישל$15,000בלבד.
המבטחישאבהוצאותהמבוטחבגיןהטסהרפואיתכאמורבסעיף
4.1לעיל,במקרהשלאירועהמכוסהעלפיפוליסהזו)אירוע
אשרהמבוטחהיהזכאיבגינולהחזרהוצאותאשפוז(ויעביראת
המבוטחלישראללהמשךטיפול.דרךההעברהתיקבעבאופן
בלעדיעלידירופאמטעםהמבטח,לאחרקבלתמידעמדויקעל
מצבוהרפואישלהמבוטחואפשרותהטיפולבמבוטחבמקוםבו
חלה.אחריותהמבטחעלפיסעיףזהמותניתבאישורמוקדם
מטעםהמבטחוביצועההטסההנ"לבאמצעותהמבטחו/אומי
מטעמובלבדובתנאישהמבוטחזקוקלהמשךאשפוזבישראל.
אםשולמועלידיהמבוטחלמבטחדמיביטוחנוספיםלהרחבת
הכיסויעלפיס',4יכסההמבטחבמקרהשלהטסהרפואית
אוויריתבגיןאירועבריאותישאינותאונהאתהמבוטחכיסוימלא
בתנאיכיקוימובמצטברכלהתנאיםהקבועיםבס'4.2לעיל.

4.2

4.3

4.4

אחריותהמבטחעלפיס'4.1ו/או4.3לעילמותניתבקבלת
אישורמוקדםמאתהמבטחובביצועההטסההנ"לבאמצעות
המבטחו/אומימטעמובלבד.
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.5
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

הוצאות מיוחדות עקב ארוע בריאותי שאינו תאונה
הפסדתשלומיםבגיןביטולנסיעה:
המבטחישלםלמבוטחוישפהאותובמקרהשלביטולנסיעהעקב
אירועבריאותישאינותאונהאשרארעבישראל,לפניצאתהמבוטח
לחו"לכמפורטלהלן,עבוראבדןפקדונותשאינםמוחזריםאו
תשלומיםששולמומראשאותשלומיםשחלהעלהמבוטחחובה
עלהמבוטחלשלמם,עדלסךמירבישל$7,000אשרבתוכם
יכללוהוצאותבגיןהפסדכרטיסנסיעהעדלסךשל$2,000
במקריםהבאיםבלבד:
א .מות המבוטח עקב אירוע בריאותי שאינו תאונה.
ב .אירועבריאותישאינותאונהשארעלמבוטח,אשררופאקבע
כיכתוצאתועלהמבוטחלבטלהנסיעהולהישארבישראל
ורופאהמבטחאישרזאת.
ג .מוותאואישפוזבבי"חבישראלשלבןמשפחהקרובעקב
אירועבריאותישאינותאונה.
המבטחישלםוישפהגםמלווהשלהמבוטחכמוגדרבס'1.17
בגיןביטולנסיעהשלהמבוטחבמקריםאשרפורטובס'5.1סק'
א,ב,ג,לעילוזאתעדלסךמירבישל$4,000אשרבתוכםיכללו
הוצאות בגין הפסד כרטיס נסיעה עד לסך של .$1,000
הפסדתשלומיםבגיןקיצורנסיעה
המבטחישלםלמבוטחוישפהאותובמקרהשלקיצורנסיעהעקב
אירועבריאותישאינותאונה,אשרארעלמבוטחבעתהיותובחו"ל
בתוךהתקופהעלפיהחלקהיחסישלהוצאותשירותיהקרקע
המתוכנניםששולמועלידומראשואינםניתניםלהחזרהעלפי
הזמנותשנעשו,מחושבבאופןיחסיעבורכליוםשלהנסיעה
המתוכננתשקוצרעדלסךמירבישל$8,000אשרבתוכםיכללו
הוצאותעבוררכישתכרטיסנסיעהארצהו/אועבורתשלוםעבור
הפרשאותוספתבגיןכרטיסהנסיעההקייםעדלסך.$2,000
המבטחישפהגםמלווהכמוגדרברישאשלס'1.17להגדרות
עבורהוצאותיובגיןקיצורנסיעהכמוגדרבפוליסהאםהמבוטח
יקצרהנסיעהעקבמקרהביטוחכקבועבס'5.3דלעילוס'5.5
שלהלן,עדלסךמירבישל$4,000אשרבתוכםיכללוהוצאות
עבוררכישתכרטיסנסיעהארצהו/אוהפרשאותוספתבגין
כרטיס הנסיעה הקיים עד לסך מירבי של .$1,000
המבטחישפהאתהמבוטחואתמלווהועלפיס'5.3ו5.4דלעיל
בגין קיצור נסיעה אך ורק עקב המיקרים הבאים:
א .מות המבוטח עקב אירוע בריאותי שאינו תאונה.
ב .אירועבריאותישאינותאונהשארעלמבוטח,אשררופאקבע
כיכתוצאתועלהמבוטחלקצרנסיעתוולשובלישראלורופא
המבטחאישרזאת.
ג .מוותאואישפוזבבי"חבישראלשלבןמשפחהקרובעקב
אירועבריאותישאינותאונה.

עלמנתלמנועספקמודגש,כיאחריותהמבטחלמקרהביטול
נסיעהאוקיצורהמותניםבכךכיהאירועהבריאותישאינותאונה
עלפיהגדרתואינוכוללמחלהו/אוכלליקויבריאותיאחרבגינם
היההמבוטחו/אובןמשפחהקרוב,בטיפולרפואיכלשהולרבות
בטיפולתרופתיו/אובהשגחהו/אובמעקבבעתצאתהמבוטח
לחו"לאובמשך6חודשיםשקדמולצאתו.
.6
6.1
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הוצאותמיוחדותלמלווההבאלסעודהמבוטחבעתאישפוז
בחו"ל
אםאושפזהמבוטחבבי"חבחו"לעקבאירועבריאותישאינותאונה,
מעללתקופתאישפוזשל10ימים,יהאזכאי,במידהואיןעימו
מלווהבמשמעותהרישאשלסעיף1.17להגדרות,לכיסויהוצאות

6.2
6.3

בןמשפחהקרובאחדאשריוטסלסעדובעתאישפוזובחו"לו/או
ללוותוחזרהלישראל.
המבטחישפהאתהמבוטחעבורהוצאותבןמשפחהקרובאחד
הבאלסעדוכאמורבס'6.1עדלסךמירבישל$2,000וזאת
כמפורטבסעיף6.3להלן.
הוצאותאלהיכללוהוצאותבגיןכרטיסנסיעהבמחלקתתיירים
וכןהוצאותמלוןברמת3כוכבים,הוצאותנסיעהותקשורתכקבוע
בפוליסהזולהלן.

.7
7.1

הוצאותבגיןמלון
ארעלמבוטחהיוצאלחו"לבטיולקבוצתיאירועבריאותישאינו
תאונהבעתהיותובחו"לבמשךהתקופה,אשרבגינונאלץהיה
להפסיקאתטיולובמסגרתהקבוצההנ"לישאהמבטחבהוצאות
מלונו ברמת המלון בו שהה עם קבוצתו בעת קרות האירוע
הבריאותישאינותאונהעבורוועבורמלווהאחד)אםהנ"לנשאר
עימו(,למשךתקופהשלאתעלהעל3ימיםו/אועדשובולישראל
במועדהקרובביותרעלפילוחמועדיהטיסות,המאוחרמבין
השניים.
ארעלמבוטחאירועבריאותישאינותאונהבעתהיותובחו"לבמשך
התקופהותמהתקופתהביטוחעלפיתנאיהפוליסהונמסרה
למבטחחוותדעתרופאמוסמךכיאסורלמבוטחעדייןלטוס
לישראלוכינשקפתסכנהלבריאותוולחייו,ישאהמבטחוישפה
אתהמבוטחבעלותהוצאותמלוןמדרגת3כוכביםכמקובלבארץ
מקוםשהותושלהמבוטח.היהעםהמבוטחלאחרגמרתקופת
הביטוחמלווהאחדכמוגדרבס'1.17להגדרותאשרלאבאלסעוד
המבוטחמישראל,ישפההמבטחגםאתהמלווה.השיפויהנ"ל
לאיעלהעלסךשל$1,000למבוטחו$1,000למלווהאחד
בלבד.
לאיכולהיההמבוטחלעשותשימושבכרטיסהנסיעהשלובגלל
מקרהביטוחכמתוארבס'7.2לעיל,ישאהמבטחבהוצאותבגין
כרטיסנסיעהחדשלישראלו/אועבורהפרשאותוספתבגין
כרטיסהנסיעההקייםעדלסךשל$1000למבוטחועדלסך$500
למלווהאחד.

.8

הוצאותתקשורתותחבורה
אירעלמבוטחאירועבריאותישאינותאונתיבעתהיותובחו"ל
במשךהתקופה,ישאהמבטחוישפההמבוטחבהוצאותסבירות
שלתקשורתטלפוניתממקוםהאירועבחו"ללביתובישראלוכן
עבורמוניותהנדרשותלהעברתהמבוטחממקוםהימצאולטיפול/ים
רפואייםלפיהוראתרופאיובחו"ל.
הסךהמירבישישולםעלידיהמבטחלאיעלהעלסךשל.$150

.9
9.1

הוצאותבגיןהעברתגופה
מתהמבוטחעקבאירועבריאותישאינותאונהישאהמבטח
בהוצאותסבירותלהעברתגופתוממקוםהאירועלישראל,בתנאי
מפורשכיהעברהזותתבצעעלידיהמבטחואומימטעמובתיאום
עםהמבטח.
בקש/ומוטב/יהמבוטחו/אויורשיוהחוקייםלקברובארץמקום
אירועמקרההביטוח,ישפההמבטחאתהמוטבו/אובאיןמוטב
אתיורשיוהחוקייםשלהמבוטחבעלותהקבורהבפועלאךלא
יותרמ.$2,500

7.2

7.3

9.2

סה"כ התחייבות המבטח ואחריותו המירבית על פי פרק שני
לאירועיםבריאותייםשאינםתאונה,עלכלמרכיביפרקזה,לא
תעלהעל)$1,000,000מיליוןדולר(.
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פרקשלישיחריגיםלפרקיםראשוןושני
ארועיםתאונתיים
אירועיםבריאותייםשאינםתאונה
)חריגיםמשותפיםלשניפרקיהפוליסה(
המבטחלאישלםבגיןמקרהביטוחו/אובגיןתביעה/ותהנובעת
במישריןאובעקיפיןמ:
.1

א.
ב.
ג.
ד.

ה.

14

מצבבריאותשהטיפולבוהיהצפוי.
מצבבריאותאשרהרופאהמטפלהמליץכיהמבוטח
לאייסעבגינולחו"ל.
מצבבריאותיבגינוהמבוטחנמצאברשימתהמתנה
לטיפולרפואיאולאישפוזאולניתוח.
מצבבריאותשבגינוהיההמבוטח,אובןמשפחהקרוב,
בטיפולרפואי,לרבותטיפולתרופתיבלבד,ו/אובמעקב
רפואי,בעתצאתהמבוטחלחו"לאובמשך6חודשים
שקדמולצאתו,אובגיןהחמרהושינוילרעהפתאומי
ובלתיצפוישלמחלהשהיתהקיימתבעברלפניצאת
המבוטחלחו"ל)לרבותומבלילפגועבכלליותהאמור
לעיל,מחלהממארת(.
נסיעהשמטרתהאואחתממטרותיהקבלתטיפולרפואי.

.2

המבטחלאיהיהאחראיבגיןאישפוזוהוצאותרפואיותשלא
בעת אישפוז עבור פעולות שאינן הכרחיות  חירומיות
מבחינהרפואית,ואשרניתןלדחותןעדשובהמבוטחלישראל.

.3

בכלמקרהיהאהמבטחזכאיבכלעתלחייבהמבוטחלשוב
לישראללבצועאישפוזו/אולבצועטיפולרפואיאולהמשך
אישפוז ו/או להמשך טיפול רפואי ,אם החזרתו ארצה
תתאפשרמבחינהרפואית.

.4

הטסהרפואיתאשרבוצעהשלאבאמצעותהמבטחו/אומי
מטעמוו/אועלפיאישורמהמבטח.

.5

הריון,הריוןמחוץלרחם,שמירתהריון,הפלה,לידה)כולל
לידה מוקדמת ,טיפול בולד או בעובר או בפג(.

.6

הפרעהנפשיתאועצבנית,אומצבנפשיזמניו/אובגין
מחלתנפש.

.7

מחלותהכשלהחיסוניהנרכש)(AIDSאוהשתלתאיבראואיברים.

.8

המבטחלאיכסההוצאותאישפוזבישראל,וכןלאיכסה
הוצאותרפואיותשלאבעתאישפוזבישראלכהמשךלאירוע
תאונתיו/אוכהמשךלאירועבריאותישאינותאונההמכוסה
בחו"ל,למעטכקבועבסעיף2.4ובסעיף3לפרקהראשון.

.9

המבטחלאישלםעבורטיפוליםמהסוגיםהבאים)ביןשניתנו
בעתאישפוזוביןשלאבעתאישפוז(:פיזיוטרפיה)למעט
האמורבסעיף2.4לפרקהראשון(,מכנוטרפיה,הידרוטרפיה,
נטורופתיה,הומאופתיה,טיפוליםאלטרנטיביים,תכניתמרפא,
דיקור)אקופונטורה(,טיפולע"יכירופרקט,בדיקותביקורת
תקופתיות,ניתוח/יחניכייםו/אוטיפול/יחניכיים,טיפול
שיניים)למעטטיפולחירוםבחו"ל(,ניתוחו/אוטיפולקוסמטי
אסטטי)ניתוחפלסטי(.

.10

אביזריםרפואייםו/אואחריםאשרנרכשובישראלו/אובחו"ל
ו/אועבורנזקו/אואובדןבחו"לשלמשקפיים,משקפיים
אופטיים,עדשותמגע,מכשירישמיעה,תותבותלמיניהם.
למעןהסרספקישלםהמבטחעבוראביזראורטופדיהמותקן
בחו"לעקבתאונה.

.11

חריגיםנוספיםמיוחדיםלפרקראשוןסעיפים89ולפרק
שנילסעיף5עלכלסעיפיהמשנהשבו)הפסדתשלומים
בגיןביטולאוקיצורנסיעה(:
המבטחלאישלםעבורמקרהביטוחו/אותביעההנובעת
במישריןאובעקיפיןמ:
א .חוקאותקנהממשלתית,מהשהייהאותיקוןאושינוי
שללוחהזמניםהרשוםשלחברתתעופה,ממחדלבמתן
מידעעלחלקכלשהואשלהחופשההמתוכננת)לרבות
טעות,מחדלאוהשמטה(ע"יכלספקשלשרותהמהווה
חלקמהנסיעההמתוכננתאושלסוכןאומארגןנסיעות
שבאמצעותם נרשמה או הוזמנה הנסיעה.
ב .עבורתביעההנובעתבמישריןאובעקיפיןמאירצונושל
מבוטחכלשהולצאתלנסיעהובכללזהמסיבההנובעת
ממצבוהכלכליאומכלסיבהאחרת.
ג .עבורהוצאותנסיעהומימוןמחדששלנסיעהלארץ
כלשהיא בחו"ל ,בעקבות ביטול נסיעה או קיצורה.
ד .עבורתביעההנובעתבמישריןאובעקיפיןכתוצאהמכל
מעשהבלתיחוקיאוהליכיםפלילייםשלכלאדםשעליו
נסמכותתוכניותהטיוללמעטעיכובמחמתהזמנה
להעידבביתמשפט.
ה .עבורתביעההנובעתבמישריןאובעקיפיןממחדלבמתן
הודעהלסוכןנסיעותאומארגןטיוליםאוספקשרותי
תחבורהאושירותילינהואיכסון,מידמשהובררשיש
לבטלאולקצראתהנסיעה.
ו .עבורתביעהלהחזריחסיעבורכרטיסטיסהמקורישנוצל
לשםיציאהוחזרהלישראלאושהוחלףבאחרע"יהמוביל
במקרהשלשיבהבאיחור,קיצורנסיעהאוהפסקתה.
ז .הוצאותנסיעהושהייהבהןנשאהמבוטחואשרהיו
מוצאותעלידוגםאלמלאקרותמקרההביטוחאוהחזרה
ארצה.
ח .שימושבסמים.

פרקרביעיחבותכלפיצדשלישי
המבטחישפהאתהמבוטחבגיןחבותוהחוקיתכלפיצדשלישיובלבד
שגבולאחריותהמבטחלאיעלהעלסךשל$50,000לכלמבוטח,וזאת
עבורנזקגוףאורכושאשרארעובתקופותהביטוחואשרבגינםחב
המבוטחלצדג'עפ"יפקודתהנזיקין.

חריגיםלפרקרביעיחבותצדשלישי
לאישולמותגמוליביטוחלפיפרקזהכאשרחבותושלהמבוטח
כלפיצדשלישיהינהחבותמהחבויותלהלןאונובעותבמישריןאו
בעקיפיןמהן:חבותמעבידים,חבותחוזיתאוחבותכלפיבןמשפחה
קרובשלהמבוטח.חבותעקבמעשהמכוון,מעשהבזדון,אומעשה
בלתיחוקי.חבותבגיןבעליחייםהשייכיםלמבוטחאוהנמצאים
בשליטתובהחזקתואותחתהשגחתו.חבותעקבמשלחיד,עסק
אומקצוע.חבותעקבבעלותאוחזקהאושימושבכלירכב,בכלי
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טייסאובכלישיט.חבותכתוצאהמעיסוקבטיפוסהרים,בצלילה,
ברכיבה,בשימושבכלינשקובספורטחורף.
כלהחריגיםהנוגעיםלפרקהכבודהאשרבפוליסהזו,יחולוגםעל
נזקירכושבמסגרתחבותכלפיצדשלישי.

פרקחמישי
.1
1.1

1.2

ביטוחכבודהאבדןאונזקלמטעןאישינלווההתחייבות
המבטחבתנאיששולמודמיביטוחנוספיםעבורכיסויזה
ונרשמוע"גהפוליסה:
המבטחישלםלמבוטחוישפהאותובגיןערךכבודהבמקרהאבדן
אונזקשארעבמשךהתקופהבדרכושלהמבוטחישירותלחו"ל,
בחו"לובדרכוישירותמחו"ללביתובישראל,עבורמטענוהנלווה
אליועדלסךשל$3,000אךלאיותרמערכוהממשי)בניכויבלאי(.
למבוטחעדגיל18מחציתמהסכומיםהנקוביםבפרקזה.
תגמוליביטוחהכבודהיהיומוגבליםל$300לכלפריטו/או
מערכתפריטים)כוללפריטיםנלוויםלמערכת(.
תגמוליביטוחהכבודהיהיוכדלקמן:
הסך המירבי של תגמולי הביטוח עד  $3,000ומתוכם:
א .דברי ערך כהגדרתם בסעיף  1.22עד לסך של .$500
ב .שחזורמסמכיםכגוןדרכון,כרטיסינסיעהוכיו"בעדלסךשל
.$250
ג .ערךמזוודהאותיקאוארנקעד.$75
ד .גניבתמטעןמרכב)פרטלרכבציבורי(,לרבותבמקרהשל
גניבתהמטעןבמהלךותוךגניבתהרכבעצמו,ו/אומתא
שמירת חפצים יהא עד לסך מירבי של .$750

חריגיםלפרקחמישיביטוחכבודהמטעןאישינלווה
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.1

המבטח לא ישלם בגין מקרה ביטוח ו/או תביעה/ות
הנובעת/ותאוהקשורה/ותב:כסףמזומן,המחאותמכל
סוג,בולים,סרטיצילום,כרטיסיםלמינהם,כרטיסינסיעה
ובכללזהכרטיסיטיסה,רכבת,אוטובוס,תיאטרוןומופעים
אחרים,תוכנת/ותמחשב,דיסקטים,תקליטורים,מכשיר
טלפוןסלולרי,אובדןאונזקלכליעבודהעסקייםו/אוטובין
מסחרייםכוללדוגמאותעסקיות,משקפיים,עדשותמגע,
מכשיריםרפואייםלרבותשינייםתותבות,מכשירשמיעה,
תרופות)כמטען(,מטריה,שמשייה,דבריאומנות,אופניים,
חפץשביר.כלזאתביןאםהנזקו/אוהאובדןארע/ולפריט
בנפרדאובמסגרתהמטעןכולו.בלאירגיל,שחיקה,התבלות
הדרגתית,נזקלמצלמהו/אואביזריה,נזקהנגרםע"יעש,
תולע,בלאי,החרמה,הפקעה,שבראוקלקולמכניאוחשמלי.
מזוודהאותיקנסיעותלמעטבמקרהשלגניבהאואש.נזק
הנגרםברשלנותהמבוטחאואינקיטתאמצעיםסבירים
למניעתו,להקטנתואולהחזרתו,אבדןאונזקהנגרםלדברי
ערךכהגדרתםבפוליסה,אשרהוחזקושלאעלגופושל
המבוטחאושלאבתיקידהצמודאליו.

.2

א .במקרהשהרכושהניזוקהיהחדשובידיהמבוטחקבלות
קניההמעידותעלכך,יוערךהנזקע"יהמבטח)ללא
ניכויעבורבלאי(,אולםמסכוםהפיצויינוכהמסערך

מוסףהנהוגבמדינהבהנרכשהמוצר.
ב .במקרהואיןלמבוטחקבלותקניהמתאריכיםקודמים
לקרותמקרההביטוחיוערךערכושלהרכושהניזוקע"י
המבטח,אולםבכלמקרהיהיההתשלוםהמירבישישולם
בגיןאובדןו/אונזקלמטעןכלשהוערכושלהפריטכחדש
בניכויבלאישלאיפחתמ.35%
עלמנתלמנועספק,בכלמקרהובכללזהעלפי2ס'ק'א'וס'ק'
ב'דלעילהמבטחלאישלםמעברלסכומיםהמירבייםכקבועבפרק
הכבודההןלגביהסךכולו,הןלגבידבריערךוהןלגביכלפריטו/או
מערכתפריטיםכמצוייןלעיל.
.3

כבודהשהיתהבחזקתמובילאויריאוימיאויבשתיאושהיתה
באחריותצדשלישי,במקרהזהתהאחובתהמבוטחלהפנות
התביעהלמובילאולצדהשלישיוהמבטחיפצהאתהמבוטח
רקבסכוםההבדלשנוצרביןסכוםהפיצויששולםאוישולם
למבוטחעלידיהמובילו/אוהצדהשלישיועדלגבולאחריותו
שלהמבטחעלפיפוליסהזו.עלמנתלמנועספק,מובהר
בזאתכיאיחורבהגעתכבודהאינומכוסהעפיפוליסהזו,
וכןכלנזקכתוצאהמאיחורבהגעתכבודהלאיהאבאחריות
המבטח.

.4

המבטח לא יהא אחראי לנזקים תוצאתיים כלשהם.

פרקשישיהרחבות)לבחירה(
.1
1.1

הקדמה
פרקזהכוללהרחבותלבחירתך.הרחבותאלהנוגעותלנושאשל
החמרהשלמחלהקיימתאוהחמרהשלמחלתלבקיימתוכן
הרחבות הנוגעות לנושאי כבודה ,מחשב נישא וטלפון נייד.
ניתןלרכושכלפרקופרקהנוגעלהרחבהבנפרדתמורתתשלום
דמיביטוחנוספים.

.2

הרחבהלכיסויהחמרהשלמחלהקיימתאוהחמרהשל
מחלתלבקיימתלאירוע/יםבריאותי/יםשאינםתאונה)לפרק
שניבחלקב'בלבד(.
כלמבוטחזכאילרכושאתההרחבהשלהלן,אולםהכיסוילהחמרה
שלמחלתלבקיימתכהגדרתהבסעיף2.1ב'להלן,הינובתנאי
שחלפו לפחות  6חודשים מהיום בו עבר המבוטח אירוע לב
כהגדרתובסעיף2.2להלן,ובכפוףלמפורטבסעיף3.2להלן.
עלפרקזהיחולוכלההגדרותהקבועותבחלקא'לתנאיהביטוח
ובנוסףלהןיחולוההגדרותהבאות:
 2.2.1החמרהלאירועבריאותישאינותאונה:
א .החמרהשלמחלהקיימת:שינוילרעה,פתאומי
ובלתיצפוישלמחלהקיימתשהטיפולבההיההכרחי
בחו"לכטיפולחירום.במסגרתההחמרהלאיכוסו
מחלהממאירה,מחלתהכשלהחיסוניהנרכש),(AIDS
ניתוח/ילב,צינתורלב,אנגיוגרפיה)בלון(ו/אוכלהליך
לפתיחתחסימהבכלידםבלב,השתלתאיבר/ים,
השתלתקוצבלב,דיאליזהM.S,ו.C.F
ב .החמרהשלמחלתלבקיימת:שינוילרעהפתאומי
ובלתיצפוישלמחלתלבקיימת,שהטיפולבההיה
הכרחיבחו"לכטיפולחירום.מודגש,למעןהסרספק
כיבמסגרתההחמרהשלמחלתלבקיימתיכוסו:

1.2

2.1

2.2
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2.3

2.4

.3
3.1

3.2

צינתורלב,אנגיוגרפיה)בלון(ו/אוכלהליךלפתיחת
חסימהבכלידםבלבו/אוניתוח/ילב,השתלתקוצב
לב,אםאירעובסמיכותמיידיתלאירועלבחריףואקוטי
שארעלמבוטחבחו"ל.
אירועלב:התקףלב,ניתוח/ילבמכלסוג,אנגיוגרפיה)בלון(
ו/אוכלהליךלפתיחתחסימהבכלידם,צנתוראבחנתישממצאיו
בלתיתקינים,צינתורטיפולימכלסוג,הפרעותבקצבהלב,התקנת
קוצבלבזמניאוקבוע,אישפוזבביתחוליםבגיןתעוקתחזה
)אנגינהפקטוריס(ו/אועקבבעייתלבכלשהי.
תקופהמירבית:תקופתביטוחכפישצוינהבהצעהבתנאי
שלאתעלהעל:
 90ימים למבוטחים עד גיל  ,60מיום צאת המבוטח לחו"ל.
60ימיםלמבוטחיםמגיל61עד,65מיוםצאתהמבוטחלחו"ל.
45ימיםלמבוטחמגיל66עדגיל,75מיוםצאתהמבוטחלחו"ל.
מקרההביטוחהתחייבותהמבטח:
המבטחישלםאוישפההמבוטחבגיןאירועבריאותישאינותאונה,
בגיןכלההוצאותהקבועותוהמפורטותבפרקשנילתנאיהביטוח
וזאתעלאףהיותהמבוטחבטיפולרפואיולותרופתיבלבדו/או
בהשגחה,בעתצאתולחו"לאומשך6חודשיםשקדמולצאתו
וזאתאםקויימוהתנאיםהבאיםבמצטבר:
א .המבוטחרכשאתאופציתההרחבהלהחמרהשלמחלהקיימת
ולהחמרה של מחלת לב קיימת ,ושולמו דמי ביטוח בגינה.
ב .מקרההביטוחעונהלהגדרותהקבועותבפרקזהלגביהחמרה
של מחלה קיימת ו/או החמרה של מחלת לב קיימת.
ג .ההחמרהארעהלמבוטחבתוךהתקופהכקבועבס'1.5
להגדרות ובמהלך נסיעה כקבוע בס'  1.4להגדרות.
ד .היההכרחרפואיחירומיבביצועההוצאותכקבועבפרקשני
לתנאיהביטוח,ולאניתןלדחותןעדשובהמבוטחלישראל,
ביןאםבמועדשובוהמתוכנןמראשאובמועדמוקדםיותר.
ה .מקרההביטוחארעבתוךהתקופההמירביתכקבועבס'2.4
לעיל.
החמרהשלמחלתלבקיימתהכיסוילהחמרהשלמחלתלב
קיימתכהגדרתהבסעיף2.2.1ב'לעילובכפוףלתנאיםהמצטברים
המפורטיםבסעיף3.1לעיל,הינובתנאישחלפולפחות6חודשים
מהיוםבועברהמבוטחאירועלבכהגדרתובסעיף2.3לעיל.
מודגשכיבכלמקרה)גםאםטרםחלפההתקופההנ"ל(יהא
המבוטחזכאילכיסויהוצאותאמבולטוריותולהוצאותאשפוזעד
לסךהמירבילמקרהשלהחמרה,למעטהוצאותבגיןחדרניתוח,
שכר מנתח והוצאות בגין כל התערבות כירורגית.

האחריותהמירביתשלהמבטחלהרחבתהכיסוילמקרההחמרהשל
מחלהקיימתו/אוהחמרהלמחלתלבקיימת,לאתעלהעל.$200,000
.4
4.1

4.2
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חריגים
כלהחריגיםהקבועיםבפרקשלישי)כחריגיםלפרקראשון
ושני(יחולועלמחוייבותהמבטחעלפיפרקזהלמעטחריג
.1ד'בפרקהנ"לאשריבוטלכלפיהמבוטחשרכשכיסוי
להחמרהבלבד.
המבטחלאישלםבגיןמקרהביטוחו/אובגיןתביעה/ות
הנובע/ותמהחמרהלמחלתלבקיימתאםהמבוטחסבל
מאירועלבכמוגדרבפרקזה6חודשיםאופחותלפניצאתו
לחו"ל,ביןאםשולמודמיביטוחבגיןהחמרהלמחלתלב
קיימתוביןאםלאו.
מודגשכיבכלמקרה)גםאםטרםחלפההתקופההנ"ל(

4.3

יהאהמבוטחזכאילכיסויהוצאותאמבולטוריותוהוצאות
אשפוזעדלסךהמירבילמקרהשלהחמרהשלמחלהקיימת,
למעטהוצאותבגיןחדרניתוח,שכרמנתחוהוצאותבגיןכל
התערבותכירורגית.
המבטחלאישלםמקרהביטוחו/אותביעה/ותהנובע/ות
מהחמרהשלמחלהקיימתו/אוהחמרהשלמחלתלבקיימת
אםההחמרהשלהמחלההקיימתו/אוההחמרהשלמחלת
הלבהקיימתארעה/ולמבוטחשלאבתוךהתקופההמירבית
כקבועבפרקשישיבס'2.4לעיל.

.5
5.1

אבדן/גניבהשלמחשבאישינישאהרחבהלפרקחמישי
בנוסףלכיסויהקבועבפוליסהזובפרקהכבודה)במסגרתהכיסוי
לדבריערך(ישפההמבטחאתהמבוטחבגיןאבדןאוגניבהשל
מחשבאישינישא,אםהאובדןאוהגניבהכנ"לארעובחו"לבתוך
תקופתהביטוח.
סכוםהשיפויאשרישולםעלידיהמבטחלמבוטחלאיעלהעל
סך.$2,500אולםאםנגנבהמחשבהאישיהנישאהנ"למתוך
רכב)למעטרכבציבורי(לרבותתוךגניבתהרכבעצמואומתא
שמירתחפציםיהאהכיסויהמירביעדלסךשל$1,000בלבדאך
לאיותרמערכוהממשישלהמחשבהנישאהנ"ל)בניכויבלאי(
בתנאישקויימועלידיהמבוטחכלהתנאיםהבאיםבמצטבר:
 5.1.1המבוטחרכשאתהמחשבהאישיהנישאלפניתחילת
תקופתהביטוח.
 5.1.2המבוטחהצהירלמבטחעלסוגהמחשבהנישאופרטיו
בבקשתולקבלתכיסוימיוחדזה.
 5.1.3משרדהנסיעותו/אוסוכןהביטוחו/אוהמבטחאישרו
בחתימתםאתהצהרתהמבוטחכאמורבס'5.1.2לעיל.
 5.1.4המבוטחהצהירבמכסבעתיציאתולחו"לעלכילקחעימו
לחו"ל את המחשב האישי הנישא אשר פרטיו נמסרו
למבטח בבקשתו לכיסוי המיוחד ,והמבוטח חתום על
ההצהרההנ"לבמכס.
 5.1.5בכלמקרהשלתביעהעלפיס'5דלעיל,תהאלמבוטח
השתתפותעצמיתבסךשל.$100

.6

חריגים
בנוסףלכלהחריגיםהכללייםהקבועיםבפרקהחמישי)חריגים
לביטוחכבודה("דרכוןלמילניום",יחולעלהכיסויעלפיס'
5דלעילהחריגיםהבאיםוהמבטחלאיהאאחראיולאישלם
מקרהביטוחאותביעה/ותהנובעת/ותוהקשורה/ותב:
גניבת המחשב האישי הנישא מתוך רכב )פרט לרכב
ציבורי(ו/אומתאשמירתחפציםאלאעדלסךשלאיעלהעל
.$1,000
אבדןאוגניבההנגרמיםלמחשבהאישיהנישאעקבהפקעה
אוהחרמה.
נזקמכלסוגשהואלמחשבהאישיהנישא,ביןאםהינוישיר
וביןאםהואתוצאתי.
אבדןאונזקאוגניבתתכנהו/אותוכנותשהינןחלקמהמחשב
האישיהנישאהנ"לו/אותוכנותשאינןקשורותאליוישירות.

6.1
6.2
6.3
6.4
.7
7.1

אבדן ו/או גניבת טלפון סלולרי  התחייבות המבטח :
עלאףהקבועבסעיףהחריגיםלפרקהכבודהבפוליסהזו,ישפה
המבטחאתהמבוטחבמקרהויאבדו/אויגנבלמבוטחהטלפון
הסלולריאותונשאבעתצאתומישראללחו"לבתנאיכיהאבדן
ו/אוהגניבהשלהטלפוןהסלולריהנ"לארעובחו"לבתוךתקופת
הביטוח.
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7.2

סכוםהשיפויאשרישולםעלידיהמבטחלמבוטחלאיעלהעל
סך$750אךלאיותרמערכוהממשישלהטלפוןהסלולריהנ"ל,
ובניכויכלסכוםשישולםלמבוטחכשיפויממבטחחברתהטלפון
הסלולריו/אומחברתהטלפוןהסלולריעצמה.
תנאילאחריותהמבטחעלפיס'7.1דלעילהואמסירתפרטיו,
סוגוומספרושלהטלפוןהסלולריבמעמדהבקשהלכיסויעלפי
ס'7דלעיל.

7.3

במקרהשלתביעהעפ"יסעיף7דלעיל,תהאלמבוטחהשתתפות
עצמיתבסךשל.$200

.8

חריגים
כלהחריגיםהקבועיםבפרקחמישיושישיבפוליסה"דרכון
מילניום"יחולוגםעלהכיסוייםהאופציונלייםהמשלימים
שעלפיס',4,2ו5לעיל.

.9

רעידתאדמה
שולמודמיביטוחנוספיםלביטולחריגרעידתאדמהונרשמוע"ג
הפוליסה,יורחבהכיסויהביטוחיויכלולכיסויהוצאותבגיןרעידת
אדמה,עפ"יההגדרותותנאיהביטוחהמפורטיםבפוליסהזו.

פרקשביעיחריגיםכלליים)כולללפרקהבחירה(
מבלילפגועבחריגיםהקבועיםבכלפרקובנוסףעליהם,לאישלם
המבטחתגמוליביטוחלפיפוליסהזובגיןמקרהביטוחו/אובגין
תביעההנובעתמכלאחדמהמקריםהבאיםאושארעהבמהלכם
אובקשראליהם:
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.1

התפרצותוולקנית,ביקועגרעיני,היתוךגרעיניאוזיהום
רדיואקטיבי.רעידתאדמה,אלאאםשולמודמיביטוחנוספים
לביטול חריג זה והם נרשמו עלגבי הפוליסה.

.2

טיסה שלא כנוסע בשירות מטוסים רגיל המאושר ע"י
השלטונות.ו/אושייטשלאכנוסעבשרותאוניותרגילהמאושר
ע"יהשלטונות.

.3

השתתפותפעילהשלהמבוטחבפעולהמלחמתית,צבאית.

.4

השתתפות פעילה של המבוטח בפעולה משטרתית,
מחתרתית,מהפיכה,מרד,פרעות,מהומות,חבלה,טרור,
שביתהאובפעולהבלתיחוקית.

.5

איבודלדעתאונסיוןלכך.חטיפתהמבוטח.

.6

טיפוסהריםבאמצעותחבלים,טיפוסעלצוקיםאוגלישה
מהם)סנפלינג(,צלילה,סקימים,שימושבאופנועים,בנג'י,
פעילותספורטיביתבמסגרתאגודתספורטו/אופעילות
ספורטיביתתחרותית,איגרוף,האבקות,וכלסוגיקרבמגע,
צניחה,ריחוף/דאיהבעזרתמצנחיםו/אוכלמכשיראחר
המשמש לריחוף/דאיה ,השתתפות פעילה של המבוטח
במרוץ/ימכוניותו/אואופנועים)לרבותאופנוע/ישלג(ו/או
כלכלירכבאחרלרבותכלישייטו/אונהיגה/נסיעהבכלירכב
כלשהועלמסלולמרוציםביןאםבמסגרתמרוץוביןאםלא,
שימושבכלינשק,ראפטינג.

.7

שתיהלשכרה.

.8

ספורטחורף,אלאאםשולמודמיביטוחנוספיםלביטולחריג
זהוהםנרשמועלגביהפוליסה.

.9

שולמודמיביטוחנוספיםלביטולחריגרעידתאדמהונרשמו
ע"גהפוליסה,יורחבהכיסויויכלולהוצאותבגיןרעידתאדמה
עפ"יההגדרות,תנאיוחריגיהביטוחהמפורטיםבפוליסהזו.

.10

פוליסהלנסיעהשלאהחלהבישראלאואשרהוצאהלאחר
תחילתהנסיעהאואשרהוצאהרקלחלקמתקופתהנסיעה
בפועללאתהיהתקפהאלאאםאושרהמראשבכתבע"י
המבטח.

.11

נזקתוצאתי,לרבותומבלילפגועבכלליותהאמורלעיל,הוצאות
הנובעותמהפסדובזבוזזמןמכלסיבהשהיא,ביטולעיסקה
לרבותהשהייה,עכוב,פשיטתרגל,אובדןימיעבודהושכר
)אלאאםשולמודמיביטוחנוספיםלביטולחריגזהוהםנרשמו
ע"גהפוליסה,כקבועבחלקב'פרקראשוןסעיף,(6ימימחלה,
הפסדהנאה,עגמתנפש,כאבוסבל,עזרהסיעודיתוכדומה.

.12

המבטח לא יהיה אחראי לעצם קיומם של השירותים
הרפואיים ,מתן השירותים ,איכותם ,כמותם או תוצאות
נתינתם.כמוכןהמבטחיהיהאחראיבכלמקרהבונמנע
המבוטחמלבקשו/אומלקבלסיוערפואי.

.13

הוצאהאוהיזקשצדשלישיחייבבכיסויים.

.14

אשרות,עמלות,היטליםמיסים,הוצאותמשפטיותושכר
טרחה ,ריבית ,הוצאות בנקאיות ,קנסות וכדומה.

פרקשמיניתביעה
.1

המבוטחישתףפעולהעםהמבטחלפניואחריהגשתתביעתו
ויעשהכלהנדרשכדילאפשרלמבטחלבררחבותולתשלוםעפ"י
הפוליסהוהיקפה.

.2

המבוטחיודיעלמבטחמידעלכלמקרהביטוחוימציאלובהקדם
האפשריאתכלהמסמכים),מקורייםבלבד(כוללחתימהעלטופס
ויתורסודיותרפואיתוהפרטיםהמפורטיםלהלן:
א .אישפוזבביתחוליםבחו"ל:טופסאשפוזמביתחוליםבו
אושפזהמבוטח.כמוכן,עלביתהחוליםלהתקשרלמבטח
לצורךאישורתשלוםהאשפוז.
ב .הוצאותרפואיותבחו"לשלאבעתאשפוז:מסמךשל
רופאהכוללדיאגנוזה,סיבתהטיפולותולדותהמחלה.באם
נעשהטיפולבשלבים,ישלפרטכלטיפולבנפרדוסיבתו.
אישורעלתשלוםע"יקבלותמקוריות.תרופותמרשם
רופאעלהצורךברכישתתרופותבצירוףקבלותמקוריות.
למעןהסרספק,עלהמבוטחלשלםבחו"לאתכלההוצאות
הקשורותבהוצאותהרפואיותשלאבעתאשפוזכמפורט
לעיל .על המבוטח להגיש למבטח בישראל את תביעתו
לתגמוליהביטוחהמגיעיםלו,אםמגיעיםלו,עלפיתנאי
פוליסהזו.
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ג .כרטיסנסיעה:הכרטיסהמקורישלאנוצל,הכרטיסהחדש
שנרכשותעודתהרופאהמטפלהמעידהבמפורטעלהסיבה
לאייכולתושלהמבוטחלקייםהנסיעהבמועדהולהשתמש
בכרטיסהמקורי.
ד .אובדןאונזקלכבודה:טופסהתביעההמצורףלפוליסה
כשהואמלאוחתוםעלכלפרטיו,כוללתאורפרטיהארוע
והמטעןשאבדאוניזוקובצרוףהאישוריםהמפורטיםבהמשך:
אישורעלהודעהלמשטרהממקוםהארועבחו"ל,לחברת
התעופהאולמשרדהאחראישלכליתחבורהציבוריאחר,
אישורירכישהוכןאישורשלטונותהמכסבארץעלהוצאת
כבודההחייבתבמכס.
ה .הפסדתשלומיםבגיןביטולאוקיצורנסיעהו/אוהוצאות
מיוחדות:כלהתעודותוהמסמכיםהרשמייםו/אוהרפואיים
המוכיחיםאתזכאותהמבוטחכגון:אישורימשרדהנסיעות,
קבלותעלתשלוםאואישוריםעלפקדונות,אישוריהזמנות,
אישוריחברתתעופה,סיכומימחלה,תעודותרפואיותוכד'.
.3

ביצועהאמורלעילע"יהמבוטחמהווהתנאימוקדםומהותי
לחבותהמבטחלתשלוםתגמוליביטוחכלשהםעפ"יפוליסהזו.

פרקתשיעיתנאיםכלליים
)לכלפרקיהפוליסהכוללפרקההרחבות(
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.1

השתתפותעצמית:מכלארועתאונתיו/אואירועבריאותישאינו
תאונהומכלתביעתמטעןאוטיפולחירוםבשינייםו/אומכל
מקרהביטוחאחרעבורםישלםהמבטחלמבוטחעלפיפוליסה
זותגמוליביטוח,ינוכהסךשל$100כהשתתפותעצמיתמכל
מבוטח,אלאאםצוייןבמפורשסכוםאחרלהשתתפותעצמית.
במקרה זה ינוכה הסך הרשום במפורש בכיסוי הרלוונטי.

.2

סעיף1לאיחול,ולאישולםעלידיהמבוטחסךהשתתפותעצמית,
עלהוצאותבעתאישפוזושיחזורמסמכים.

.3

ביטוחבחברותאחרות:
א .המבוטחחייבלמסורלמבטחהודעהבכתבמידלאחרשנודע
לועלכלביטוחאחרשנעשהמפניהסיכוניםהמכוסיםעל
פיפוליסהזו.
ב .פוליסהזותכסהמקרהביטוחו/אואובדןאונזקאוהוצאה
כלשהיאםבזמןקרותאובדןאונזקכנ"להיהקייםלגביו
ביטוחאחראוביטוחיםאחרים,ביןשנעשהעלידיהמבוטח
וביןשנעשועלידיאחר,וזאתעדלגבולהאחריותהקבוע
בפוליסהזו.
אולםלמבטחתהאזכותהשיבובכלפיהמבטחו/אוהמבטחים
האחריםלגביהסכוםהחופף.

.4

א .תבעהמבוטחתשלוםמאתהמבטחעבורהוצאהאונזק
בהםחלהאחריותשלצדשלישילכסותםעלפידיןאועלפי
הסכםלרבותהסכםביטוחותשלוםכנ"לשולםעלידיהמבטח,
יהאהמבטחזכאילשובבהסכומיםששולמועלידולמבוטח.
ב .שולמועלידיהמבטחתשלומיםכאמורבס'ק'א'תעבור
למבטחכלזכותשהיתהאושישנהלמבוטחכנגדצדשלישי
וזאת בגובה סכום תגמולי הביטוח ששולמו על ידו.

ג .עלהמבוטחלשתףפעולהעםהמבטחולעשותכלפעולה
עלמנתלאפשרהחזרהסכומיםאשרשולמועלידיהמבטח
והיובאחריותהצדהשלישי.
ד .הוראותתנאיזהכקבועבס'ק'גדלעיללאיחולועלביטוח
תאונותאישיות.
.5

כלתשלוםבמטבעישראליעפ"יפוליסהזויבוצעלפיהשערהידוע
ביוםהתשלוםשלתגמוליהביטוחלמבוטח,שלסוגשערהחליפין,
שלפיושילםהמבוטחאתדמיהביטוח.

.6

איןהמבוטחרשאיללאהסכמהשלהמבטחבכתב,להודותבחבות
אוליטולהתחייבויותהמחייבותאתהמבטח.

.7

המבטחיהאזכאילנהלבשםהמבוטחכלהליךהנובעמחבות
לפי פוליסה זו או קשור לתביעה על פי פוליסה זו.

.8

התיישנות:תקופתההתיישנותשלתביעהלתגמוליביטוחבגין
מקרהביטוחעלפיפוליסהזוהיא3שניםמיוםקרותמקרה
הביטוח.

.9

למעןהסרספק,מודגשכיאחריותהמבטחעלכלהמשתמע
מפוליסהזו,תהיהאךורקבמסגרתהתעריפיםהמקובלים
בארץמקוםמתןהטיפול.

פרקעשיריהארכתהפוליסה
.1

רצההמבוטחלהאריךאתשהותובחו"ל,מעברלתקופתהביטוח
המכוסה על פי פוליסה זו וטרם תמה תקופת הביטוח ,יהא
המבוטחרשאילבקשלבטחובביטוחנסיעותלחו"למעברלתקופה
הנ"לבתנאיםשלהלן:
א .תוגשלמבטחבקשהבכתבעלידיהמבוטח,אומימטעמו,
לפניתוםתקופתהביטוחעלפיפוליסה,עלטופסייעודישל
המבטח.
ב .תקופתהביטוחבפוליסההחדשהתהיהכהמשךרציףלפוליסה
זו.
ג .לאחלשינויבמצבבריאותושלהמבוטחמיוםיציאתואת
ישראלועדלתאריךתחילתהביטוחעלפיהפוליסההחדשה.
ד .הסכיםהמבטחלבקשתהמבוטח,תופקלמוטבפוליסהכאמור
לעיל.

.2

רצההמבוטחלהאריךאתשהותובחו"למעברתקופתהביטוח
המכוסהעלפיפוליסהזוותמהתקופתהביטוח,יהאהמבוטח
רשאילבקשלבטחובביטוחנסיעותלחו"למעברלתקופההנ"ל
בתנאיםשלהלן:
א .תוגשלמבטחבקשהבכתבחתומהעלידיהמבוטחבלבד,
עלטופסייעודישלהמבטח.
ב .תקופתהביטוחבפוליסההחדשהתהיהמיוםקבלתבקשת
המבוטחבמשרדיהמבטחואישורה.
ג .לאחלשינויבמצבבריאותושלהמבוטחמיוםיציאתואת
ישראלועדלתאריךתחילתהביטוחעלפיהפוליסההחדשה.
ד .בפוליסההחדשהלאיהיהכיסוילכבודה.
ה .בפוליסההחדשהתהאתקופתאכשרהשל7ימיםמתחילת
הביטוח,למעטבמקרהשלאירועתאונתיו/אואשפוזחירומי.
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.3

ו .הסכיםהמבטחלבקשתהמבוטח,תופקלמבוטחפוליסה
כאמורלעיל.
אושפזהמבוטחבחו"לובמהלךאשפוזושלהמבוטחתמהתקופת
הביטוחעלפיפוליסהזו,והרופאהמטפלבחו"לקבעכיהמבוטח
אינויכוללשובלישראל.במקרהזהתוארךתקופתהביטוחלתקופה
של14יוםאועדהמועדבוקבעהרופאכיהמוטביכוללחזור
לישראל,המוקדםמשניהם.הארכהזותתבוצעעלפישיקולדעת
שלהמבטח,לאחרשיומצאולוהמסמכיםהרפואייםהנוגעיםלאשפוז,
ורקעפ"יאישורושלהמבטחבכתב,תופקלמבוטחפוליסהחדשה,
תמורתדמיביטוחנוספים,בתנאיםובהגבלותשייקבעוע"יהמבטח.

פרקאחדעשרביטולפוליסה
.1

בוטלההפוליסהעלידיהמבוטחלפנייציאתולחו"ל,ולאהיתה
ולאתהיהעילתתביעהעלפיה,יוחזרולמבוטחדמיהביטוחלמעט
עבורהיוםהראשוןלפיתעריףהמבטחבתנאיכיהפוליסההמקורית
תוחזרבפועללמבטחטרםתחילתתקופתהביטוחהנקובהבה.

.2

המבטחרשאילבטלאתהפוליסהטרםיציאתהמבוטחאתהארץ,
במקרהכזהיודיעהמבטחלמבוטחעלכךויחזירלואתדמי
הביטוחבמלואם.

.3

לאחריציאתהמבוטחאתהארץיהאהמבוטחזכאילהחזריחסי
שלדמיהביטוחהיומייםשלאנוצלו,במקרהשלקיצורשהיהבחו"ל
העולהעל9ימיםובלבדשלאהוגשהתביעהעפ"יפוליסהזוובתנאי
שדרישהלהחזרכאמורתוגשלמבטחתוך30יוםמיוםחזרתו
לישראל.

פרקשניםעשרחוקושיפוט
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.1

חוקחוזההביטוח:הוראותחוקחוזההביטוחהתשמ"א,1981
יחולועלפוליסהזולגביכלאותםענייניםאשרלאהוסדרובפוליסה
עצמה.

.2

מקוםהשיפוט:כלהליךמשפטיעלפיפוליסהזו,אוהנובע
ממנהיידוןעלפידינימדינתישראלומקוםהשיפוטהבלעדיוהייחודי
בכלהליךכזהיהיהבביתהמשפטבישראל.

Dear Sirs,
Our insurance policy covers hospitalization expenses
at a SEMI-PRIVATE 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 physician 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. Illness has not been under medical care, supervision
or medication, for 6 months
prior to departure.
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

25

נוהלהגשתתביעות
מקרי הביטוח המכוסים בפוליסה מחולקים לשני קבוצות עיקריות:
א .הוצאותרפואיותבעתאשפוזבביתחוליםבחו"ל.
ב .מקרהביטוחשתביעהבגינותוגשלאחרשהמבוטחחוזרלישראל.
 .1הוצאות רפואיות בעת אשפוז בבית חולים בחו"ל:
במידהואושפזתבביתחוליםבחו"ל,ישלהתקשרלמוקדהחירום
שלהראלחברהלביטוחבע"מ,הפועל24שעותביממה7ימים
בשבועלמסוראתהשםומספרהטלפוןשלביתהחולים,עלמנת
שהראלתיצורקשרעםביתהחוליםלצורךמתןהתחייבותכספית
לתשלוםהוצאותהאשפוז.
 .2מקרהביטוחשתביעהבגינותוגשלאחרשהמבוטחחוזר
לישראל:
א .הוצאות רפואיות בחו"ל שלא בעת אשפוז:
ש ישלוודאשהרופאהמטפליכיןמסמךהכוללאבחנה
רפואית )דיאגנוזה( ,סיבת הטיפול ותולדות המחלה.
ש באםנעשהטיפולממושך,עלהרופאלפרטכלטיפול
וסיבתובנפרד.
ש ישלשמורקבלותמקוריותעלתשלוםלרופאו/או
תשלוםעבוררכישתתרופות.
ש ישלשמוראתהמרשםהרפואיהמעידעלצורךברכישת
תרופות.
ב .תביעתמטען:
ש ישלרשוםבמדויקאתנסיבותהאירוע,פירוטהרכוש
הנתבע,תאריכירכישתהמטען,מקוםהרכישהוסכום
התביעהלכלפריט.
ש ישלצרףאישורמשטרהמקורי,ממקוםהאירועבחו"ל,
המהווה תנאי הכרחי לטיפול בתביעת מטען.
ש ישלצרףאישורירכישהמקורייםשלהפריטיםהנתבעים
אשרנרכשובחו"ל.
ש ישלצרףאישורמקורישלחברתהתעופה/אניות,במידה
והאירוע אירע בזמן הטיסה או במהלך השייט.
 .3בכלתביעההמוגשתעלידךנאצייןוהצהרהאםישאואיןבידך
פוליסהנוספתו/אוכיסויביטוחיאחר)בחברתביטוחאחרתו/או
באמצעותכרטיסאשראיבינלאומי(נאלצייןאתשםהחברהו/או
שםכרטיסהאשראי.
 .4בכלמקרהשלהגשתתביעהבישראלישלפנותל:

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

טל97237547080.
)חיוגמחו"ל(

פקס97237547993.

לתארבצורהמפורטתככלהאפשראתהתביעהלצרףאתהאישורים
הנדרשים.

אנומאחליםלכם
נסיעהטובהובריאה

26

illness

up to US$ 1,000,000
up to US$ 500,000

Tel: 972-3-7547030 or by Fax. 972-3-7547993.

THANK YOU

P.O.B 1951 RAMAT GAN 52118 ISRAEL

HAREL INSURANCE CO. LTD.
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כתבשחרורמסודיותרפואית

Signature:

שםפרטיומשפחה
:מס'פנקסחבר
:חברקופתחולים
שםומספרכרטיסאשראיבינלאומי
:חתימה

WAIVER OF MEDICAL SECRECY

:תאריך

.ז.ת

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.

Date:

:כתובת

:כתובת
:שםהרופאהמטפל

משחררבזהכלרופאוכלמוסדרפואיועובדיומחובתהסודיותהרפואית,המבוטחבפוליסהלביטוחנוסעיםלחו"ל,אניהחתוםמטה
הטיפול,מצביהרפואי,למסורלהראלחברהלביטוחבע"מולבאכוחהכלמסמךאשרידרשעלידםאודותמחלתי,בזה,ומבקש
.אוכלמידעאחרהנוגעלמצביהרפואי/תוצאותיוו,שניתןלי

'פוליסהמס

