ביטוחנסיעותלחו"ל
"דרכוןפלטיניום"
פוליסתביטוחשנתיתלנוסעיםלחו"ל
לאנשיעסקים,מנהלים,עובדיתעשיית
ההייטקולבכיריםבכלמגזריהמשק

מבוטחיקר,
זהעתהרכשתביטוחנסיעותלחו"לבהראלחברהלביטוחבע"מ,החברה
המובילהוהמתמחהזהעשרותבשניםבביטוחיבריאותובביטוחינסיעות
לחו"ל.
אנומפניםתשומתלבךלעובדותהבאות:
.1

תכניתהביטוח"דרכוןפלטיניום"עלכלסעיפיההמופיעה
בחוברתזומהווהאתפוליסתהביטוחשלך.
ייחודהשלתכניתהביטוח"דרכוןפלטיניום"הואהיותהביטוח
לשנהשלמהולאלנסיעהאחתבלבד.פירושושלדברכי
במשך365ימיםמיוםתחילתתקופתהביטוחיהאלךכיסוי
ביטוחיקבועלחו"ללכלנסיעהולמספרנסיעותבלתימוגבל,
בתנאיאחדכימשךתקופתשהותךבחו"ללאתעלהעל60
ימיםרצופים.

.2

בגללאופיו,ייעודושל"דרכוןפלטיניום"לשרתמבוטחיםהנוסעים
מספררבשלפעמיםלחו"לבמיוחדלרגלעבודתם.לכןכללנו
בתוכוכיסוייםרביםהמתאימיםלנוסע/יםהקשור/יםלתחום
ההייטק,למנהליםבכירים,לאנשיאקדמיהומחקרהמנהלים
פרוייקטיםבשיתוףעםמוסדותבחו"לוכמובןולאנשיעסקיםמכל
תחום.
)כיסוייםכגון:ביטוחמחשבאישינישא,טלפון/יםסלולריים,גניבת
שיחותטלפון,שיחזורמסמכיםעסקיים,איחורבהגעתכבודה,
כלוליםלכןבתוכניתזוכחלקאינטגרליולאכאופציהבלבד(.

.3

תנאיביטוח"דרכוןפלטיניום"הינםמקיפיםביותראךאינם
כולליםכיסוילמצבמחלתיקייםאולהחמרתו,פירושהדברכי
למבטחלאתהאאחריותלהוצאותרפואיותמכלמיןוסוגשהוא
הןבאשפוזוהןלהוצאותשלאבעתאשפוזוהןלהוצאותמיוחדות
הקשורותבמקרהביטוחבגינוהיההמבוטחבטיפולרפואיולו
תרופתיבלבדאובהשגחהבעתצאתולחו"לאומשך6חדשים
שקדמולצאתו.המבטחלאיהאגםאחראילהחמרהבמצבהנ"ל.

.4

לכןכללנובתנאיהביטוחאופציהלכיסויהחמרהשלמצבמחלתי
קייםוהחמרהלמחלתלבקיימת.
אנומדגישיםכיהכיסויהינולהחמרהבלבדולאלכיסויטיפולים
שוטפיםהניתניםלמבוטחבגיןאותואירועבריאותישאינותאונה.

מהדורהדצמבר2009
7000359

1

עםזאתעלינולהדגישכיגםההחמרהשלמצבמחלתיקיים
והחמרהלמחלתלבקיימתהינםמוגבליםבהיקפםומותנים,
לכןאנאקראאתההגדרותהנוגעותלנושאההחמרהואם
הנךסובלממצבמחלתיקייםנאשקולרכישתאופציית
ההרחבות תמורת תשלום דמי ביטוח נוספים.
.5

ביטוחהמטעןהינולמטעןאישינלווהבלבדוכוללעתהגםמחשב
אישינישא,טלפוןסלולרי,איחורבהגעתכבודה)חשוב
לאנשיעסקיםהיוצאיםלפגישותליוםיומיים!(והעיקרכיסוי
לשחזורמסמכיםעסקיים!

.6

לביטוח"דרכוןפלטיניום"כמולכלתכניותהביטוחשלנו
שירותיעזרהומוקדחירום24שעות7ימיםבשבועכמפורט
בחוברתזו.

.7

בפוליסהישהנחיותמפורטותאיךלנהוגבמקרהשלתביעה.
אנאקראבקפידהאתפרקה"תביעה"ואת"נוהלהגשתתביעות"
ופעלבהתאםלהנחיות.

.8

הראלחברהלביטוחבע"מעלכלצוותעובדיהושירותי
האסיסטנסשלהילוואותךבמסעךלחו"לע"משתהא
שהייתךשםבטוחהוהנאתךשלמה.

נסיעהטובה

2

"דרכוןפלטיניום"
עדלסך

תמציתהכיסויים

אירועיםתאונתיים אירועיםמחלתיים
הוצאותרפואיותבעתאישפוז
ושלאבעתאישפוז
פינויאויריממקוםהאירועלבי"ח
בחו"ל
טיפוליםפסיכולוגיים
פיזיוטרפיה
טיפולחירוםבשיניים
מוות/נכותמתאונהרגילה
מוות/נכותמתאונתדרכים
הפסדתשלומיםבגיןביטולנסיעה
הפסדתשלומיםבגיןקיצורנסיעה
תקשורתותחבורה
הטסתבןמשפחהקרובלמקום
אשפוזושלהמבוטח
העברתגופה
חבותכלפיצדג'
כבודה
איחורבהגעתכבודה
דבריערך
שחזורמסמכים
הטסהרפואיתמחו"ללישראל
אבדןכושרעבודהעקבתאונה
אבדן/גניבהשלמחשבאישינישא
אבדן/גניבהשלטלפוןסלולרי
רעידתאדמה

$500,000

$1,000,000

$10,000

$10,000

כמפורטבתנאיהפוליסה כמפורטבתנאיהפוליסה

$5,000
$500
$1,000

$15,000

$25,000
$7,000
$7,000
$8,000
$8,000
$150
$150
כמפורטבתנאיהפוליסה כמפורטבתנאיהפוליסה
כיסוימלא
$50,000
$3,000
$500
$500
$250
כיסוימלא
כמפורטבפוליסה
$2,500
$750
בהיקףהפוליסה

כיסוימלא
$50,000
$3,000
$500
$500
$250
כיסוימלא


הרחבותתמורתדמיביטוחנוספים
הרחבתהכיסויבמקרהשלהחמרהשלמחלהקיימת
והחמרהלמחלתלבקיימת

$200,000

רקתנאיהביטוחהמלאיםיחייבואתהמבטח

3

תנאיפוליסה
"דרכוןפלטיניום"
פוליסתביטוחשנתיתלנוסעיםלחו"ל
לאנשיעסקים,מנהלים,עובדיתעשיית
ההייטקולבכיריםבכלמגזריהמשק

חלקא':
.1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

4

הגדרותבפוליסהזו:
המבטח:הראלחברהלביטוחבע"מ.
המבוטח:המבקשו/אוכלאחדמיחידימשפחתוהנקוביםבהצעה
בתנאישביוםתחילתהביטוחגילו/לםאינועולהעל65שנה
)כולל(ואשרהינו/םתושב/יםישראל/ים.
חו"ל:כלארץמחוץלישראל,כוללאוניהאומטוסבדרכם
מישראלאואליה.
תוקףהפוליסה:תוקףהפוליסהיהאלמשך365ימיםבלבד
מיוםרכישתהאצלהמבטח.
נסיעה:יציאהמישראללחו"לוחזרהלישראלבהיותהפוליסה
בתוקףכקבועבס'1.4לעיל,לתקופתביטוחשלאתעלהעל60
ימים מיום היציאה מישראל ועד לשוב המבוטח ארצה.
תקופתהביטוח:למשך60ימיםבלבדמיוםצאתהמבוטח
מישראללחו"ל,לנסיעהכקבועבסעיף1.5לעיל,בתוספת48
שעותאםנגרםעיכובעלידיאמצעיהתחבורהאשרבועמד
המבוטחלחזורארצה.
א .התקופהלגביהפסדתשלומיםבגיןביטולנסיעהתתחיל
מהמועדהנקובעלכרטיסהנסיעהאךלאיותרמ30יום
לפנימועדהיציאההמתוכנןמישראלותסתייםביוםהטיסה
לחו"ל,בתנאישמועדזההינובהיותהפוליסהבתוקףובכפוף
לס'  8בפרק ראשון וס'  5.1לפרק שני שלהלן.
ב .לגביביטוחכבודהתחלמהרגעשבוהמבוטחעזבאתביתו
בדרכולחו"לאואםמסראתהכבודהלמוביללפניכןמרגע
המסירהויסתייםבשובומחו"לישירותלביתו,הכלבתנאי
שהפוליסהבתוקףומקרההביטוחארעבתוךתקופתהביטוח.
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.

1.8

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

הוצאותאשפוז:התשלוםעבוראשפוזושירותיםרפואייםהניתנים
בביתחוליםבעתאשפוזובכללםתשלוםבגיןהחדר,המזון,טיפול
רופא,בדיקותאבחון,חדרניתוח,שכרמנתח,טיפולנמרץ,מרדים
ותרופותאשרתחילתםבמשךתקופתהביטוחורמתמחיריהם
כמקובלבארץמקוםמתןהטיפולולאיותרמהקבועבפוליסה.
הוצאותרפואיות:התשלוםעבורטיפולרופא,בדיקותאבחון,
תרופה,אביזרשנרכשבקשרלתאונה,אשרשולמוו/אושיש
לשלמםבחו"לבגיןהמבוטחואשרניתנולושלאבעתאשפוז
ולאבסנטוריום,במשךתקופתהביטוח,ובמסגרתהתעריפים
המקובליםבארץמקוםמתןהטיפולולאיותרמהקבועבפוליסה.
תאונה:נזקגופניבלתיצפוימראשהנגרםבמשךתקופתהביטוח
עלידיאמצעיאליםחיצוניהגלוילעין,והואהסיבההיחידה,הישירה
והמיידיתלמקרההביטוחאשרארעלמבוטח.מודגשכיאין
הגדרתתאונהכוללתמקרהביטוחשהואתוצאהשלאלימות
מילוליתו/אולחץנפשיו/אוכללחץאחרשאינופיסיו/אוהתקף
לבו/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,עקבתאונה,הנגרםתוך12חודשמעתקרותה.
מוות:מותהמבוטחעקבהתאונה,הנגרםתוך12חודשמעת
קרותה.
הטסהרפואית:הטסהבשירותמטוסיםרגילו/אובמטוסמיוחד
בליוויצוותרפואיהמותאםמבחינהרפואיתלמצבושלהמבוטח,
המועברמחו"ללישראל,בתנאישרופאהמבטחקבעכיעלול
להתעוררצורךבהתערבותרפואיתבמהלךהטיסהובתנאינוסף
כי ההטסה הרפואית אפשרית והכרחית מבחינה רפואית.
כרטיסנסיעה:כרטיסנסיעהשרכשמבוטחבחו"לבמקום
הכרטיסשרכשבצאתומישראלעלמנתלשובלישראלמיעד
מסויםבסוףהנסיעה.
בןמשפחהקרוב:אישה,בעל,אב,אם,בן,בת,אח,אחות,חם,
חמות,סבא,סבתא,נכד,נכדהושותףיחידלעסק)בעסקשל
שנישותפיםבלבד(.
מלווה:אדםאחרהמבוטחאצלהמבטחבביטוחנסיעותלחו"ל
המתלווהלמבוטחבצאתומישראלבכוונהלשובעימוובתנאי
שהמלווההינובןמשפחהקרובכהגדרתולעיל,למעטשותף
יחידלעסק.אובןמשפחהקרובכמוגדרבס'1.17הבאמישראל
לסעודאתהמבוטחכקבועבסעיף10לעיל.
ביטולנסיעה:אייציאתהמבוטחמישראללחו"לבתקופתהביטוח.
קיצורנסיעה:הפסקתשהותהמבוטחהנמצאבחו"לושובו
לישראללפניהמועדשתוכנןעלידובנסיעהכקבועבס'1.5לעיל.
אבדןמוחלטשלכושרעבודה:איכושרוהזמניאוהקבועשל
מבוטחלבצעעבודהכלשהיבמקצועואובעיסוקכפישעסקועבד
בה/םעוברלצאתולחו"לו/אושלושהחודשיםלפניכן.מודגש
כימבוטחאשרעוברלצאתולחו"ללאהיהעובד,לאיפוצהעל
פיפוליסהזו.
כבודה:מטעןאישילשימושפרטיהנלווהלמבוטחאוהנמצא
במלוןאובדירהששםהואמתאכסן.
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1.23

1.24
1.25
1.26
1.27

דברערך:מתכתיקרה,חפציזהבוכסף,תכשיטים,אבניחן,
שעון,פרווה,דבריחשמל,ציודאלקטרוניאואופטי,ציודצלילה,
גלשניגליםורוח,מצלמהואביזריה,ציודצילוםלמינהו,מסרטת
וידאו,מחשב/ים,כליםמוסיקליים,תקליטורים,פקסימליות,טלפונים,
משיבונים,חפציקודשופולחןהכלוליםבכבודה.
מסמכיםעסקיים:דוגמאותמסחריות,שרטוטיםודקומנטים
עסקיים.
הארכה:פוליסהחדשהאשרתופקעלידיהמבטח,עלפיבקשת
המבוטח,כהמשךלפוליסהזו.
דולר:דולרשלארה"ב.
הצעה:הפרטיםוההצהרותבדףההצעה.

חלקב':מקרהביטוחהתחייבותהמבטח:
פרקראשון:אירועיםתאונתיים
.1
1.1
1.2
.2
2.1
2.2
2.3
2.4

.3
3.1

3.2

6

הוצאות אשפוז בבית חולים בחו"ל עקב תאונה
המבטחישלםבגיןאירועתאונתיהוצאותדמיאשפוזבביתחולים
בחו"לכדלקמן:
דמיאשפוז,בדיקותאבחון,שכררופא,שכרמנתח,מרדים,עלויות
חדרניתוחברמתהמחיריםהמקובלתבארץמקוםמתןהטיפול
במחלקה בת  2מיטות   , SEMI PRIVATEלמשך  200ימים.
דמיאשפוזביחידהלטיפולנמרץישולמועלידיהמבטחברמת
המחיריםהמקובלתבארץמקוםמתןהטיפול.
הוצאות רפואיות בחו"ל עקב תאונה שלא בעת אשפוז
המבטחיחזירלמבוטחבישראל,בגיןאירועתאונתי,הוצאות
רפואיותשהוצאוע"יהמבוטחבחו"לשלאבעתאשפוזכדלקמן:
התייעצותעםרופא,בדיקותאבחון,בדיקותרנטגן,ו/או
בדיקותהדמיה,גבס/יםו/אואביזר/יםאורטופדייםהמותקנים
עקבתאונהברמתהמחיריםהמקובלתבארץמקוםמתןהטיפול.
תרופות  תרופה בהוראת רופא מטפל ובמידה סבירה.
טיפולחירומישיקומיבשינייםאשרנפגעובתאונהעדלסך
של1000ש"חלכלתקופתהביטוח.
טיפוליפזיוטרפיהעלפיהוראתרופאובאישורמוקדםמאת
המבטחעדלסךמרבישל.$5000הכיסויהנ"ליינתןהןבישראל
בתקופהמירביתשל90יוםמיוםהגעתהמבוטחלישראלאו
מיוםתוםתקופתהביטוח,המוקדםמשניהם,והןבחו"לבמשך
תקופתהביטוח,בגיןמקרהביטוחהמהווהאירועתאונתיכמוגדר
לעיל ובתנאי כי האירוע ארע בחו"ל תוך תקופת הביטוח.
הוצאותהמשךאשפוזבבתיחוליםציבורייםכללייםבישראל
עקבתאונה
אושפזהמבוטחבישראלכהמשךרציףלאשפוזועקבאירוע
תאונתיבחו"להמכוסהעלפיפוליסהזו,יהאהמבוטחזכאילכיסוי
הוצאותהאשפוזבישראללתקופתאשפוזשלאתעלהעל365
יוםמיוםהעברתושלהמבוטחמחו"ללביה"חהציבוריבישראל
אומיוםתוםתקופתהביטוח,המוקדםמבינהםועדלסךמירבי
של.$100,000
מודגשכיהכיסוילפיס'3.1דלעיליינתןלמבוטחבתנאיכי
המבוטחאינוזכאילכיסויהוצאותהאשפוזבביתחוליםבישראל
מגורםאחרכלשהו.

.4
4.1
4.2
4.3

.5
5.1
5.2

5.3

.6
6.1

6.2

הוצאותלהעברהו/אולפינויכוללאוויריממקוםהאירוע
התאונתילבי"חקרוב
היההמבוטחזקוקעקבאירועתאונתילהעברהממקוםהאירוע
לביתחוליםקרובברכביבשתיהמותאםלמצבו,יכוסוהוצאות
אלהבמלואןעלידיהמבטח.
היההמבוטחזקוקעקבאירועתאונתילפינויאוויריממקום
התאונהלביתחוליםקרובהמותאםלמצבוהרפואי,יכוסוהוצאות
אלה על ידי המבטח עד לסך מרבי של .$10,000
אחריותהמבטחעלפיס'4.2לעילמותניתבקבלתאישור
מוקדם מאת המבטח ובביצוע הפינוי הנ"ל באמצעות
המבטחו/אומימטעמובלבד.
הטסהרפואיתאוויריתבגיןאירועתאונתי
היההמבוטחזקוקעקבאירועתאונתילהטסהרפואיתכמוגדר
בס'1.15להגדרותלעילישאהמבטחבהוצאותאלהבמלואן.
המבטחישאבהוצאותהמבוטחבגיןהטסהרפואיתכאמורבסעיף
5.1לעיל,במקרהשלאירועתאונתיהמכוסהעלפיפוליסהזו
)אירועאשרהמבוטחהיהזכאיבגינולהחזרהוצאותאשפוז(
ויעביראתהמבוטחלישראללהמשךטיפול.דרךההעברהתיקבע
באופןבלעדיעלידירופאמטעםהמבטח,לאחרקבלתמידע
מדויקעלמצבוהרפואישלהמבוטחואפשרותהטיפולבמבוטח
במקוםבוחלהאונפגע.אחריותהמבטחעלפיסעיףזהמותנית
באישורמוקדםמטעםהמבטחוביצועההטסההנ"לבאמצעות
המבטחו/אומימטעמובלבדובתנאישהמבוטחזקוקלהמשך
אשפוזבישראל.
למעןהסרספק,כרטיסינסיעהשהיובידיהמבוטחו/אוהמלווה
אותולישראליומחולטובתהמבטחאושעלותםתקוזזמהפיצוי
אותוחבהמבטחלמבוטח.
הוצאותמיוחדותעקבתאונה
אבדןמוחלטשלכושרעבודה:
 6.1.1המבטחישלםלמבוטחבישראלפיצויקבועומוערךמראש
בגיןאבדןמוחלטשלכושרעבודתושלהמבוטחכמוגדר
בס'1.21להגדרות,אםאיהכושרהמוחלטהנ"לנגרם
למבוטחעקבאירועתאונתיבמשךתקופתהביטוחבעת
היותובחו"ל.
 6.1.2הפיצויהיומיאותוישלםהמבטחלמבוטחבישראלכאמור
בס'6.1.1יהאבסךשל100ש"חלכליוםבויהאבאבדן
מוחלטשלכושרעבודתוכמוגדרלעיל,החלמהיוםה14
שלאחרשובולישראלולתקופהשלאתעלהעל365ימים.
 6.1.3היההאירועהתאונתיתאונתדרכיםישולםלמבוטחעל
ידיהמבטחפיצוייומיבסך50ש"חלכליום,החלמהיום
ה14שלאחרשובולישראלולתקופהשלאתעלהעל
180ימים.
 6.1.4עלמנתלמנועספק,מבוטחאשרעוברלצאתולחו"ל
לאהיהעובד,לאיפוצהעלפיסעיףזהעלכלסעיפי
המשנהשבו.
טיפול/ים פסיכולוגיים למבוטח ו/או לבן משפחה קרוב:
היההמבוטחעקבאירועתאונתישארעלובחו"לבמשךהתקופה,
זקוקלטיפולפסיכולוגיו/אובעקבותהאירועהתאונתייהאבן
משפחהקרובלמבוטחכמוגדרבס'1.17להגדרות,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
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הטיפולאךלאיותרמ150ש"חעבורכלטיפולועד10
טיפוליםבגיןאירועתאונתיאחד.
 6.2.2לבןמשפחהקרוביינתנוהטיפוליםכנ"לכקבועבס'
6.2.1אולםמספרהטיפוליםשינתנולבןמשפחהקרוב
לא יעלו על  5טיפולים בגין אירוע תאונתי אחד.
.7
7.1
7.2
7.3
7.4

מוותאונכותעקבתאונה
נגרםלמבוטחבחו"לתוךתקופתהביטוחנזקגופנישסיבתו
הישירהתאונהכמוגדרבס'1.10ישולמותגמוליהביטוחכדלקמן:
במקרהמותהמבוטח,למוטבהנקובבהצעהאובאיןמוטב
ליורשיוהחוקייםשלהמבוטחו/אולמנהליעזבונואומבצעי
צוואתו.
מוותעקבתאונהרגילה:
א .גילהמבוטח.$15,0001865
מוותעקבתאונתדרכים:
א .גילהמבוטח.$25,0001865
נכותצמיתהעקבתאונה:
נכותצמיתהלמבוטחאחוזיםמהסכוםהנקובבס'7.3,7.2
אחוזים
איברגוף
30%
עיןאחת
100%
שתיעיניים
20%
אוזןאחת
50%
שתיאוזניים
רגל)מעלהברך( 60%
70%
ירך
50%
כףהרגל
5%
בוהןרגל
אצבערגלאחרת 3%

8

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

7.5

נכותצמיתהעקבתאונהלמבוטחיםצעירים
נגרםלמבוטחשגילועד18שנהבחו"לתוךתקופתהביטוח,נזק
גופנישסיבתוהישירהתאונהכמוגדרבס'1.10להגדרות,וכתוצאתו
הפךלנכהלצמיתותיהאזכאילאחוזיםמהסכומיםהנקוביםהבאים:
א .נכותצמיתהעקבתאונהרגילהעדלסךמרבישל.$7,500
ב .נכותצמיתהעקבתאונתדרכיםעדלסךמרבישל.$10,000

.8
8.1

הפסדתשלומיםבגיןביטולנסיעה
המבטחישלםלמבוטחוישפהאותובמקרהשלביטולנסיעה
עקבתאונהכהגדרתהבס'1.10להגדרות,שארעהבישראל
למבוטח,לפניצאתהמבוטחלחו"לכמפורטלהלן:עבור,אבדן
פיקדונות שאינם מוחזרים או תשלומים ששולמו מראש או
תשלומיםשחלהעלהמבוטחחובהעלהמבוטחלשלמם,עד
לסךמרבישל$7,000אשרבתוכםיכללוהוצאותבגיןהפסד
כרטיס נסיעה עד לסך של  $2,000ובמקרים הבאים בלבד:
א .מותהמבוטחעקבתאונה.
ב .תאונהשארעהלמבוטח,אשררופאקבעכיכתוצאתועל
המבוטחלבטלהנסיעהולהישארבישראלורופאהמבטח
אישרזאת.
ג .מוותאואשפוזבבי"חבישראלשלבןמשפחהקרובעקב
תאונה.
ד .אירועשריפה,התפוצצות,נזקבזדון,סערה,שיטפוןאשר
אירעובביתושלהמבוטחו/אובעסקו)אםהינובעלעסק
עצמאי( תוך  14יום לפני מועד הנסיעה המיועד.

8.2

המבטחישלםוישפהגםמלווהשלהמבוטחכמוגדרבס'1.18
בגיןביטולנסיעהשלהמבוטחבמקריםאשרפורטובס'8.1ותת
סעיפיולעילוזאתעדלסךמרבישל$4,000אשרבתוכםיכללו
הוצאות בגין הפסד כרטיס נסיעה עד לסך של .$1,000

.9
9.1

הפסדתשלומיםבגיןקיצורנסיעה
המבטחישלםלמבוטחוישפהאותובמקרהשלקיצורנסיעה
עקבאירועתאונתיכהגדרתובס'1.11להגדרות,אשרארע
למבוטחבעתהיותובחו"לבתוךתקופתהביטוחעלפיהחלק
היחסישלהוצאותשירותיהקרקעהמתוכנניםששולמועלידו
מראשואינםניתניםלהחזרהעלפיהזמנותשנעשו,מחושב
באופןיחסיעבורכליוםשלהנסיעההמתוכננתשקוצרעדלסך
מרבישל$8,000אשרבתוכםיכללוהוצאותעבוררכישתכרטיס
נסיעהארצהו/אוהפרשאותוספתבגיןכרטיסהנסיעההקיים
עדלסךשל.$2,000
המבטח ישפה גם מלווה כמוגדר בס'  1.18להגדרות ,עבור
הוצאותיובגיןקיצורנסיעהכמוגדרבפוליסהאםהמבוטחיקצר
הנסיעהעקבמקרהביטוחהמכוסהכקבועבס'9.1דלעיל,עד
לסךמרבישל$4,000אשרבתוכםיכללוהוצאותעבוררכישת
כרטיסנסיעהארצהואועבורהפרשאותוספתבגיןכרטיס
הנסיעההקייםעדלסךמרבישל.$1,000
המבטחישפהאתהמבוטחואתמלווהועלפיס'9.1ו9.2
דלעיל בגין קיצור נסיעה אך ורק עקב המיקרים הבאים:
א .מותהמבוטחעקבתאונה.
ב .אירועתאונתישארעלמבוטח,אשררופאקבעכיכתוצאתו
עלהמבוטחלקצרנסיעתוולשובלישראל,ורופאהמבטח
אישרזאת.
ג .מוותאואשפוזבבי"חבישראלשלבןמשפחהקרובעקב
תאונה.
אחריותהמבטחעלפיס'8וס'9לפרקראשוןלאירועיםתאונתיים
תחולבתנאיכימקרההביטוחארעלאחרהוצאתפוליסהזוודמי
הביטוחשולמולמבטחע"יהמבוטח.

9.2

9.3

 .10הוצאותמיוחדותלמלווההבאלסעודהמבוטחבעתאשפוז
בחו"ל
 10.1אםאושפזהמבוטחבבי"חבחו"לעקבאירועתאונתימעללתקופה
של10ימיםיהאזכאי,במידהואיןעימומלווהבמשמעותהרישא
שלסעיף1.18להגדרות,לכיסויהוצאותבןמשפחהקרובאשר
יוטסלסעדובעתאשפוזובחו"לו/אוללוותוחזרהלישראל.
 10.2המבטחישפהאתהמבוטחעבורהוצאותבןמשפחהקרובהבא
לסעדוכאמורבס',10.1עדלסךמרבישל,$2,000וזאתכמפורט
בסעיף10.3להלן.
 10.3הוצאותאלהיכללוהוצאותבגיןכרטיסנסיעהבמחלקתתיירים
וכןהוצאותמלוןברמת3כוכבים,הוצאותנסיעהותקשורתכקבוע
בפוליסהזולהלן.
 .11הוצאותבגיןמלון
 11.1ארעלמבוטחהיוצאלחו"לבטיולקבוצתיאירועתאונתיבעתהיותו
בחו"לבמשךתקופתהביטוח,אשרבגינוהיהנאלץעלפיהוראת
רופאמטפל,להפסיקאתטיולובמסגרתהקבוצההנ"ל,ישאהמבטח
בהוצאותמלונוברמתהמלוןבושההעםקבוצתובעתקרותהאירוע
התאונתיעבורוועבורמלווהאחד)אםהנ"לנשארעימו(,למשך
תקופהשלאתעלהעל3ימיםו/אועדשובולישראלבמועדהקרוב
ביותר על פי לוח מועדי הטיסות ,המאוחר מבין השניים.
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 11.2ארעלמבוטחאירועתאונתיבעתהיותובחו"לבמשךתקופת
הביטוחותמהתקופתהביטוחעלפיתנאיהפוליסהונמסרה
למבטחחוותדעתרופאמוסמךכיאסורלמבוטחעדייןלטוס
לישראלוכינשקפתסכנהלבריאותוולחייו,ישאהמבטחוישפה
אתהמבוטחבעלותהוצאותמלוןמדרגת3כוכביםכמקובל
בארץמקוםשהותושלהמבוטח.היהעםהמבוטחלאחרגמר
תקופתהביטוחמלווהכמוגדרבס'1.18להגדרות,אשרלאבא
לסעודהמבוטחמישראלישפההמבטחגםאתהמלווה.השיפוי
הנ"ל לא יעלה על סך של  $1,000למלווה אחד בלבד.
 11.3לאיכולהיההמבוטחלעשותשימושבכרטיסהנסיעהשלובגלל
מקרהביטוחכמתוארבס'11.2לעיל,ישאהמבטחבהוצאות
בגיןכרטיסנסיעהחדשלישראלו/אועבורהפרשאותוספת
בגיןכרטיסהנסיעההקייםעדלסךשל$1000למבוטחוסךשל
$500למלווה.
.12

הוצאותתקשורתותחבורה
אירעלמבוטחאירועתאונתיבעתהיותובחו"לבמשךתקופת
הביטוח,ישאהמבטחוישפההמבוטחבהוצאותסבירותשל
תקשורתטלפוניתממקוםהאירועבחו"ללביתובישראלוכןעבור
מוניותהנדרשותלהעברתהמבוטחממקוםהימצאולטיפול/ים
רפואייםלפיהוראתרופאיובחו"ל.
הסך המרבי שישולם על ידי המבטח בגין הוצאות תקשורת
ותחבורהלאיעלהעלסךשל.$150

 .13הוצאותבגיןהעברתגופה
 13.1מתהמבוטחעקבאירועתאונתיישאהמבטחבהוצאותסבירות
הדרושותלהעברתגופתוממקוםהאירועלישראל,בתנאימפורש
כיהעברהזותתבצעעלידיהמבטחו/אומימטעמובתיאוםעם
המבטח.
 13.2ביקש/ומוטביהמבוטחו/אויורשיוהחוקייםלקברובארץמקום
אירועמקרההביטוח,ישפההמבטחאתהמוטבו/אובאיןמוטב
אתיורשיוהחוקייםשלהמבוטחבעלותהקבורהבפועלאךלא
יותרמ.$2,500
סה"כהתחייבותהמבטחואחריותוהמרביתעלפיפרקראשון
לאירועיםתאונתיים,עלכלמרכיביפרקזה,לאתעלהעל.$500,000

פרקשני:אירועיםבריאותייםשאינםתאונתיים
.1
1.1
1.2
.2

2.1
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הוצאותאשפוזבביתחוליםבחו"לעקבאירועבריאותישאינו
תאונההמבטחישלםבגיןאירועבריאותישאינותאונה,הוצאות
דמיאשפוזבביתחוליםבחו"לכדלקמן:
דמיאשפוז,בדיקותאבחון,שכררופא,שכרמנתח,מרדים,עלויות
חדרניתוחברמתהמחיריםהמקובלתבארץמקוםמתןהטיפול
במחלקה בת  2מיטות  ,SEMI PRIVATEלמשך  150ימים.
דמיאשפוזישולמועלידיהמבטחביחידהלטיפולנמרץברמת
המחיריםהמקובלתבארץמקוםמתןהטיפול.
הוצאותרפואיותבחו"לעקבאירועבריאותישאינותאונה
שלאבעתאשפוז
המבטחיחזירלמבוטחבישראלבגיןאירועבריאותישאינותאונה
הוצאותרפואיותשהוצאוע"יהמבוטחבחו"לשלאבעתאשפוז
כדלקמן:
התייעצותעםרופא,בדיקותאבחון,בדיקותרנטגן,ו/אובדיקות
הדמיהברמתהמחיריםהמקובלתבארץמקוםמתןהטיפול.

2.2

תרופותתרופהבהוראתרופאמטפלובמידהסבירהעדלסך
של$200לכלנסיעהכמוגדרבס'.1.5
טיפולחירומיבשינייםהמבוטחיהיהזכאילקבלאתשירותי
החירוםועזרהראשונה,ברפואתשיניים,המפורטיםלהלןושירותים
אלהבלבד:עששתנרחבתסתימהזמנית,חללפתוחבשן
סתימהזמנית,צווארשןחשוףחומרלמניעתרגישות,דלקת
חריפהעקירתעצבאוחומרחניטה,מורסהממקורהשןניקוז
מורסהו/אוטיפולבסגר,דחיסתמזוןטיפולבחניכיים,דלקת
סבכותרתיתשטיפהו/אוטיפולתרופתי,כאביםלאחרעקירה
שיכוךכאבים,פצעילחץתחתתותבתקיימתשחרורפצעי
לחץ,כלטיפולנוסףהנובעמכאבישינייםיינתןטיפוללהקלה
אוהפסקתהכאב,בדיקהוצילוםהשינייםהכואבות,מתןמרשם
מתאיםלשיכוךכאביםבמקרהולאניתןלטפלבשןבאותהעת.
שירותיהחירוםוהעזרההראשונהינתנוגםנדרשועקבמצבקיים.
התחייבותהמבטחעלפיסעיףזהלאתעלהעלסךשל$500
לכלתקופתהביטוח.

.3

הוצאותלהעברהו/אולפינויכוללאוויריבעתאירועבריאותי
שאינותאונהלביתהחוליםקרוב
היההמבוטחזקוקעקבאירועבריאותישאינותאונהלהעברה
ממקוםהאירועלביתחוליםקרוב,ברכביבשתיהמותאםלמצבו
הרפואי יכוסו הוצאות אלה במלואן על ידי המבטח.
היההמבוטחזקוקעקבאירועבריאותישאינותאונהלפינויאווירי
ממקוםהתאונהלביתחוליםקרובהמותאםלמצבוהרפואי,יכוסו
הוצאות אלה על ידי המבטח עד לסך מרבי של .$10,000
אחריותהמבטחעלפיס'3.2לעילמותניתבקבלתאישור
מוקדם מאת המבטח ובביצוע הפינוי הנ"ל באמצעות
המבטחו/אומימטעמובלבד.

2.3

3.1
3.2
3.3

.4
4.1

הטסהרפואיתבגיןאירועבריאותישאינותאונה
היההמבוטחזקוקעקבאירועבריאותישאינותאונהלהטסה
רפואיתכמוגדרבס'1.15להגדרותלעיל,ישאהמבטחבהוצאות
אלהבמלואן.
המבטחישאבהוצאותהמבוטחבגיןהטסהרפואיתכאמורבסעיף
4.1לעיל,במקרהשלאירועהמכוסהעלפיפוליסהזו)אירוע
אשרהמבוטחהיהזכאיבגינולהחזרהוצאותאשפוז(ויעביראת
המבוטחלישראללהמשךטיפול.דרךההעברהתיקבעבאופן
בלעדיעלידירופאמטעםהמבטח,לאחרקבלתמידעמדויקעל
מצבוהרפואישלהמבוטחואפשרותהטיפולבמבוטחבמקוםבו
חלה.אחריותהמבטחעלפיסעיףזהמותניתבאישורמוקדם
מטעםהמבטחוביצועההטסההנ"לבאמצעותהמבטחו/אומי
מטעמובלבדובתנאישהמבוטחזקוקלהמשךאשפוזבישראל.
למעןהסרספק,כרטיסינסיעהשהיובידיהמבוטחו/אוהמלווה
אותולישראליומחולטובתהמבטחאושעלותםתקוזזמהפיצוי
אותוחבהמבטחלמבוטח.

.5
5.1

הוצאות מיוחדות עקב אירוע בריאותי שאינו תאונה
הפסדתשלומיםבגיןביטולנסיעה:
המבטחישלםלמבוטחוישפהאותובמקרהשלביטולנסיעה
עקבאירועבריאותישאינותאונהאשרארעבישראל,לפניצאת
המבוטחלחו"לכמפורטלהלן,עבוראבדןפיקדונותשאינםמוחזרים
אותשלומיםששולמומראשאותשלומיםשחלהעלהמבוטח
חובהעלהמבוטחלשלמם,עדלסךמרבישל$7,000אשר
בתוכםיכללוהוצאותבגיןהפסדכרטיסנסיעהעדלסךשל

4.2

4.3
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5.2

5.3

5.4

5.5

.6
6.1

6.2
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$2,000במקריםהבאיםבלבד:
א .מות המבוטח עקב אירוע בריאותי שאינו תאונה.
ב .אירועבריאותישאינותאונהשארעלמבוטח,אשררופאקבע
כיכתוצאתועלהמבוטחלבטלהנסיעהולהישארבישראל
ורופאהמבטחאישרזאת.
ג .מוותאואשפוזבבי"חבישראלשלבןמשפחהקרובעקב
אירועבריאותישאינותאונה.
המבטחישלםוישפהגםמלווהשלהמבוטחכמוגדרבס'1.18
בגיןביטולנסיעהשלהמבוטחבמקריםאשרפורטובס'5.1ס'ק'
א,ב,גלעילוזאתעדלסךמרבישל$4000אשרבתוכםיכללו
הוצאות בגין הפסד כרטיס נסיעה עד לסך של .$1000
הפסדתשלומיםבגיןקיצורנסיעה
המבטחישלםלמבוטחוישפהאותובמקרהשלקיצורנסיעה
עקבאירועבריאותישאינותאונה,אשרארעלמבוטחבעתהיותו
בחו"לבתוךתקופתהביטוח,עלפיהחלקהיחסישלהוצאות
שירותיהקרקעהמתוכנניםששולמועלידומראשואינםניתנים
להחזרהעלפיהזמנותשנעשו,מחושבבאופןיחסיעבורכליום
שלהנסיעההמתוכננתשקוצרעדלסךמרבישל$8,000אשר
בתוכםיכללוהוצאותעבוררכישתכרטיסנסיעהארצהו/אועבור
תשלוםעבורהפרשאותוספתבגיןכרטיסהנסיעההקייםעד
לסך.$2,000
המבטחישפהגםמלווהכמוגדרברישאשלס'1.18להגדרות,
עבורהוצאותיובגיןקיצורנסיעהכמוגדרבפוליסהאםהמבוטח
יקצרהנסיעהעקבמקרהביטוחכקבועבס'5.3דלעילעדלסך
מרבישל$4,000אשרבתוכםיכללוהוצאותעבורכרטיסנסיעה
ארצהואוהפרשאותוספתבגיןכרטיסנסיעההקייםעדלסך
מרבישל.$1,000
המבטחישפהאתהמבוטחואתמלווהועלפיס'5.3ו5.4
דלעיל בגין קיצור נסיעה אך ורק עקב המקרים הבאים:
א .מות המבוטח עקב אירוע בריאותי שאינו תאונה.
ב .אירועבריאותישאינותאונהשארעלמבוטח,אשררופאקבע
כיכתוצאתועלהמבוטחלקצרנסיעתוולשובלישראל,ורופא
המבטחאישרזאת.
ג .מוותאואשפוזבבי"חבישראלשלבןמשפחהקרובעקב
אירועבריאותישאינותאונה.
עלמנתלמנועספקמודגש,כיאחריותהמבטחלמקרה
ביטולנסיעהאוקיצורהמותניםבכךכיהאירועהבריאותי
שאינותאונהעלפיהגדרתואינוכוללמחלהו/אוכלליקוי
בריאותיאחרבגינםהיההמבוטחו/אובןמשפחהקרוב,
בטיפולרפואיכלשהולרבותבטיפולתרופתיו/אובהשגחה
ו/אובמעקבבעתצאתהמבוטחלחו"לאובמשך6חודשים
שקדמולצאתו.
הוצאותמיוחדותלמלווההבאלסעודהמבוטחבעתאשפוז
בחו"ל
אםאושפזהמבוטחבבי"חבחו"לעקבאירועבריאותישאינו
תאונהמעללתקופתאשפוזשל10ימים,יהאזכאי,במידהואין
עימומלווהבמשמעותהרישאשלסעיף1.18להגדרות,לכיסוי
הוצאותבןמשפחהקרובאחדאשריוטסלסעדובעתאשפוזו
בחו"לו/אוללוותוחזרהלישראל.
המבטחישפהאתהמבוטחעבורהוצאותבןמשפחהקרובאחד
הבאלסעדוכאמורבס'6.1עדלסךמרבישל$2,000וזאת
כמפורטבסעיף6.3להלן.

6.3

הוצאותאלהיכללוהוצאותבגיןכרטיסנסיעהבמחלקתתיירים
וכןהוצאותמלוןברמת3כוכבים,הוצאותנסיעהותקשורתכקבוע
בפוליסהזולהלן.

.7
7.1

הוצאותבגיןמלון
ארעלמבוטחהיוצאלחו"לבטיולקבוצתיאירועבריאותישאינו
תאונהבעתהיותובחו"לבמשךתקופתהביטוח,אשרבגינונאלץ
היהלהפסיקאתטיולובמסגרתהקבוצההנ"ל,ישאהמבטח
בהוצאותמלונוברמתהמלוןבושההעםקבוצתובעתקרות
האירועהבריאותישאינותאונהעבורוועבורמלווהאחד)אםהנ"ל
נשארעימו(,למשךתקופהשלאתעלהעל3ימיםו/אועדשובו
לישראלבמועדהקרובביותרעלפילוחמועדיהטיסות,המאוחר
מביןהשניים.
ארעלמבוטחאירועבריאותישאינותאונהבעתהיותובחו"ל
במשךתקופתהביטוחותמהתקופתהביטוחעלפיתנאיהפוליסה
ונמסרהלמבטחחוותדעתרופאמוסמךכיאסורלמבוטחעדיין
לטוסלישראלוכינשקפתסכנהלבריאותוולחייו,ישאהמבטח
וישפהאתהמבוטחבעלותהוצאותמלוןמדרגת3כוכביםכמקובל
בארץמקוםשהותושלהמבוטח.היהעםהמבוטחלאחרגמר
תקופתהביטוחמלווהאחדכמוגדרבס'1.18להגדרותאשרלא
באלסעודהמבוטחמישראל,ישפההמבטחגםאתהמלווה.
השיפויהנ"ללאיעלהעלסךשל$1,000למלווהאחדבלבד.
לאיכולהיההמבוטחלעשותשימושבכרטיסהנסיעהשלובגלל
מקרהביטוחכמתוארבס'7.2לעיל,ישאהמבטחבהוצאותבגין
כרטיסנסיעהחדשלישראלו/אועבורהפרשאותוספתבגין
כרטיסהנסיעההקייםעדלסךשל$1000למבוטחועדלסך
$500למלווהאחד.

.8

הוצאותתקשורתותחבורה
אירעלמבוטחאירועבריאותישאינותאונתיבעתהיותובחו"ל
במשךתקופתהביטוח,ישאהמבטחוישפההמבוטחבהוצאות
סבירותשלתקשורתטלפוניתממקוםהאירועבחו"ללביתו
בישראלוכןעבורמוניותהנדרשותלהעברתהמבוטחממקום
הימצאו לטיפול/ים רפואיים לפי הוראת רופאיו בחו"ל.
הסךהמרבישישולםעלידיהמבטחלאיעלהעלסךשל.$150

7.2

7.3

הוצאותבגיןהעברתגופה
.9
 9.1מתהמבוטחעקבאירועבריאותישאינותאונה,ישאהמבטח
בהוצאות סבירות הדרושות להעברת גופתו ממקום האירוע
לישראל,בתנאימפורשכיהעברהזותתבצעעלידיהמבטח
ו/אומימטעמובתיאוםעםהמבטח.
 9.2בקש/ומוטב/יהמבוטחו/אויורשיוהחוקייםלקברובארץמקום
אירועמקרההביטוח,ישפההמבטחאתהמוטבו/אובאיןמוטב
אתיורשיוהחוקייםשלהמבוטחבעלותהקבורהבפיעלאךלא
יותרמ.$2,500
סה"כהתחייבותהמבטחואחריותוהמרביתעלפיפרקשנילאירועים
בריאותייםשאינםתאונה,עלכלמרכיביפרקזה,לאתעלהעל
)$1,000,000מליוןדולר(.
למבוטחאשררכשכיסוילהחמרהשלמחלהקיימתו/אולהחמרה
שלמחלתלבקיימת,סה"כהתחייבותהמבטחואחריותוהמרבית
עלפיפרקשנילמקרההחמרהשלמחלהקיימתו/אולהחמרה
שלמחלתלבקיימת,שלאירוע/יםבריאותי/יםשאינםתאונה,לא
תעלהעל)$200,000מאתייםאלףדולר(.
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פרקשלישי:חריגיםלפרקיםראשוןושני
אירועיםתאונתיים
אירועיםבריאותייםשאינםתאונה
)חריגיםמשותפיםלשניפרקיהפוליסה(
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.1

המבטחלאישלםבגיןמקרהביטוחו/אובגיןתביעה/ות
הנובעתבמישריןאובעקיפיןמ:
א .מצבבריאותשהטיפולבוהיהצפוי.
ב .מצבבריאותאשרהרופאהמטפלהמליץכיהמבוטח
לאייסעבגינולחו"ל.
ג .מצבבריאותבגינוהמבוטחנמצאברשימתהמתנה
לטיפולרפואיאולאשפוזאולניתוח.
ד .מצבבריאותבגינוהיההמבוטח,אובןמשפחהקרוב,
בטיפולרפואי,לרבותטיפולתרופתיבלבד,ו/אובמעקב
רפואי,בעתצאתהמבוטחלחו"לאובמשך6חודשים
שקדמולצאתו,אובגיןהחמרהושינוילרעהפתאומי
ובלתיצפוישלמחלהשהיתהקיימתבעברלפניצאת
המבוטחלחו"ל)לרבותומבלילפגועבכלליותהאמור
לעיל,מחלהממארת(.
ה .נסיעהשמטרתהאואחתממטרותיהקבלתטיפולרפואי.

.2

המבטחלאיהיהאחראיבגיןאשפוזוהוצאותרפואיותשלא
בעת אשפוז עבור פעולות שאינן הכרחיות  חירומיות
מבחינה רפואית ,ואשר ניתן לדחותן עד שוב המבוטח
לישראל.

.3

בכלמקרהיהאהמבטחזכאיבכלעתלחייבהמבוטחלשוב
לישראללבצועאשפוזו/אולבצועטיפולרפואיאולהמשך
אשפוז ו/או להמשך טיפול רפואי ,אם החזרתו ארצה
תתאפשרמבחינהרפואית.

.4

הטסהרפואיתאשרבוצעהשלאבאמצעותהמבטחו/או
מימטעמוו/אועלפיאישורמהמבטח.

.5

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

.6

הפרעהנפשיתאועצבנית,אומצבנפשיזמניו/אובגין
מחלתנפש.

.7

מחלותהכשלהחיסוניהנרכש)(AIDSאוהשתלתאיבראו
איברים.

.8

המבטחלאיכסההוצאותאשפוזבישראל,וכןלאיכסה
הוצאותרפואיותשלאבעתאשפוזבישראלכהמשךלאירוע
תאונתיו/אוכהמשךלאירועבריאותישאינותאונההמכוסה
בחו"ל,למעטכקבועבסעיף2.4ובסעיף3לפרקהראשון.

.9

המבטחלאישלםעבורטיפוליםמהסוגיםהבאים)ביןשניתנו
בעתאשפוזוביןשלאבעתאשפוז(:
פיזיוטרפיה )למעט האמור בסעיף  2.4לפרק הראשון(,
מכנוטרפיה,הידרוטרפיה,נטורופתיה,הומאופתיה,טיפולים
אלטרנטיביים,תכניתמרפא,דיקור)אקופונטורה(,טיפול
ע"יכירופרקט,בדיקותביקורתתקופתיות,ניתוח/יחניכיים
ו/אוטיפול/יחניכיים,טיפולשיניים)למעטטיפולחירום
בחו"ל(,הפרעהנפשיתאועצבנית,ניתוחו/אוטיפולקוסמטי
אסתטי)ניתוחפלסטי(.

.10

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

.11

חריגיםנוספיםמיוחדיםלפרקראשוןסעיפים8 9ולפרק
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
הודעהלסוכןנסיעותאומארגןטיוליםאוספקשירותי
תחבורהאושירותילינהואכסון,מידמשהובררשיש
לבטלאולקצראתהנסיעה.
ו .עבורתביעהלהחזריחסיעבורכרטיסטיסהמקורישנוצל
לשםיציאהוחזרהלישראלאושהוחלףבאחרע"יהמוביל
במקרהשלשיבהבאיחור,קיצורנסיעהאוהפסקתה.
ז .הוצאותנסיעהושהייהבהןנשאהמבוטחואשרהיו
מוצאותעלידוגםאלמלאקרותמקרההביטוחאוהחזרה
ארצה.
ח .שימושבסמים.
ט .קיצורו/אוביטולנסיעהכהגדרתןבפוליסה,אםמותואו
אשפוזושלבןהמשפחההקרובנובעממצבמחלתי
שהיה קיים אצלו לפני צאת המבוטח לחו"ל.

פרקרביעי:חבותכלפיצדשלישי
המבטחישפהאתהמבוטחבגיןחבותוהחוקיתכלפיצדשלישיובלבד
שגבולאחריותהמבטחלאיעלהעלסךשל$50,000לכלמבוטח,וזאת
עבורנזקגוףאורכושאשראירעובתקופתהביטוחואשרבגינםחב
המבוטחלצדג'עפ"יפקודתהנזיקין.

חריגיםלפרקרביעי:חבותכלפיצדג'
לאישולמותגמוליביטוחלפיפרקזהכאשרחבותושלהמבוטח
כלפיצדשלישיהינהחבותמהחבויותלהלןאונובעותבמישריןאו
בעקיפיןמהן:
חבותמעבידים,חבותחוזיתאוחבותכלפיבןמשפחהקרובשל
המבוטח.חבותעקבמעשהמכוון,מעשהבזדון,אומעשהבלתי
חוקי.חבותבגיןבעליחייםהשייכיםלמבוטחאוהנמצאיםבשליטתו
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בהחזקתואותחתהשגחתו.חבותעקבמשלחיד,עסקאומקצוע.
חבותעקבבעלותאוחזקהאושימושבכלירכב,בכליטייסאובכלי
שיט.חבותכתוצאהמעיסוקבטיפוסהרים,בצלילה,ברכיבה,
בשימושבכלינשקובספורטחורף.
כלהחריגיםהנוגעיםלפרקהכבודהאשרבפוליסהזו,יחולוגםעל
נזקירכושבמסגרתחבותכלפיצדשלישי.

פרקחמישי
.1
1.1

1.2

.2
2.1
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ביטוחכבודה אבדןאונזקלמטעןאישינלווה התחייבות
המבטח:
המבטחישלםלמבוטחוישפהאותובגיןערךכבודהבמקרהאבדן
אונזקשארעבמשךתקופתהביטוחבדרכושלהמבוטחישירות
לחו"ל,בחו"לובדרכוישירותמחו"ללביתובישראל,עבורמטענו
הנלווהאליועדלסךשל$3,000אךלאיותרמערכוהממשי
)בניכויבלאי(.
למבוטח עד גיל  ,18מחצית הסכומים הנקובים בפרק זה.
סייגיםלפרקהכבודה:
תגמוליביטוחהכבודהיהיומוגבליםל$300לכלפריטו/או
מערכתפריטים)כוללפריטיםנלוויםלמערכת(.
תגמוליביטוחהכבודהיהיוכדלקמן:
הסך המרבי של תגמולי הביטוח עד  $3,000ומתוכם:
א .דברי ערך כהגדרתם בסעיף  1.23עד לסך של .$500
ב .שחזורמסמכיםכגוןדרכון,כרטיסינסיעהוכיו"בעדלסך
של.$250
ג .ערךמזוודהאותיקאוארנקעד.$75
ד .גניבתמטעןמרכב)פרטלרכבציבורי(,לרבותבמקרהשל
גניבתהמטעןבמהלךותוךגניבתהרכבעצמו,ו/אומתא
שמירת חפצים יהא עד לסך מרבי של .$750
ה .שיחזורמסמכיםעסקיים התחייבותהמבטח:המבטח
ישפהאתהמבוטחבגיןכלהוצאההנוגעתלשחזורמסמכים
עסקייםכמוגדרבס'1.24להגדרותוזאתעדלסךמרבישלא
יעלהעל.$1,000
ו .איחורבהגעתכבודה התחייבותהמבטח:הגיעהמבוטח
ליעדטיסתובחו"לובעתנחיתתולאהגיעואליוהמזוודותאותן
מסרלחב'התעופה,ישפההמבטחאתהמבוטחבהוצאות
שלהלןוזאתעדלסךהמרביהקבועבסעיףזהאשרלאיעלה
על.$500ובתנאיכיהסךהנ"להוצאבפועלעלידיהמבוטח
לרכישתביגודהכרחיכגוןמכנסיים,ז'קטו/אוחליפה,נעליים,
חולצהועניבה.סכוםזהישולםלמבוטחכנגדקבלותמקוריות
עלהרכישותהנ"לאםבוצעועלידיהמבוטחבטרםקיבל
מזוודותיוותוך72שעותממועדהגיעוליעדבחו"לללאמזוודותיו.
המבוטחיהאזכאילפיצויבגיןאיחורבהגעתכבודהעדלסך
האמורלעיל,בניכויהסכוםשפוצהבגיןהאיחורע"יחברת
התעופהבהנסע.
ביטוחמחשבאישינישא כיסוילאבדןו/אולגניבתמחשב
אישינישאהתחייבותהמבטח:
בנוסףלכיסויהקבועבפוליסהזובפרקהכבודה)במסגרתהכיסוי
לדבריערךכאמורבס',(1.23ישפההמבטחאתהמבוטחבגין
אבדןאוגניבהשלמחשבאישינישא,אםהאובדןאוהגניבהכנ"ל
אירעובחו"לבתוךתקופתהביטוח.
סכוםהשיפויהמרביאשרישולםעלידיהמבטחלמבוטחהן

כדברערךוהןעלפיפרקזהלאיעלהעלסךשל.$2,500אולם
אםנגנבהמחשבהאישיהנישאהנ"למתוךרכב)למעטרכב
ציבורי(לרבותתוךגניבתהרכבעצמוו/אומתאשמירתחפצים
יהאהכיסויהמרביעדלסך,$1,000אךלאיותרמערכוהממשי
שלהמחשבהנישאהנ"ל)בניכויבלאי(,בתנאישקוימועלידי
המבוטחכלהתנאיםהבאיםבמצטבר:
 2.1.1המבוטחרכשאתהמחשבהאישיהנישאלפניתחילת
תקופתהביטוח.
 2.1.2המבוטחהצהירלמבטחעלסוגהמחשבהנישאופרטיו
בבקשתו לקבלת ביטוח עלפי תנאי פוליסה זו.
 2.1.3משרדהנסיעותו/אוסוכןהביטוחו/אוהמבטחאישרו
בחתימתםאתהצהרתהמבוטחכאמורבס'2.1.2לעיל.
 2.1.4המבוטחהצהירבמכסבעתיציאתולחו"לעלכילקח
עימולחו"לאתהמחשבהאישיהנישאאשרפרטיונמסרו
למבטחבבקשתולביטוח,והמבוטחחתוםעלההצהרה
הנ"לבמכס.
 2.1.5בכלבמקרהשלתביעהעלפיס'2דלעיל,תהאלמבוטח
השתתפותעצמיתבסךשל.$100
.3
3.1

3.2
3.3

אבדן ו/או גניבת טלפון סלולרי  התחייבות המבטח:
המבטחישפהאתהמבוטחבמקרהויאבדו/אוייגנבלמבוטח
הטלפוןהסלולריאותונשאבעתצאתומישראללחו"לבתנאיכי
האובדןו/אוהגניבהשלהטלפוןהסלולריהנ"לאירעובחו"לבתוך
תקופתהביטוח.סכוםהשיפויאשרישולםעלידיהמבטחלמבוטח
לאיעלהעלסך$750אךלאיותרמערכוהממשישלהטלפון
הסלולריהנ"ל,ובניכויכלסכוםשישולםלמבוטחכשיפויממבטח
חברתהטלפוןהסלולריו/אומחברתהטלפוןהסלולריעצמה.
תנאילאחריותהמבטחעלפיס'3.1דלעילהואמסירתפרטיו,
סוגוומספרושלהטלפוןהסלולריבמעמדהבקשהלהוצאת
פוליסהזו.
במקרהשלתביעהעפ"יסעיף3דלעיל,תהאלמבוטחהשתתפות
עצמיתבסךשל.$200

חריגיםלפרקחמישי:ביטוחכבודה
עלכלסעיפיו)מטעןאישינלווה,ביטוחמחשבאישינישא,אבדןאו
גניבתטלפוןסלולרי,שיחזורמסמכיםעסקיים(.
.1

המבטח לא ישלם בגין מקרה ביטוח ו/או תביעה/ות
הנובעת/ותאוהקשורה/ותב:כסףמזומן,המחאותמכל
סוג,בולים,סרטיצילום,כרטיסיםלמינהםשאינםניתנים
לשחזורכגון:כרטיסינסיעהובכללזהכרטיסיטיסה,רכבת,
אוטובוס ,תיאטרון ומופעים אחרים ,תוכנת/ות מחשב,
דיסקטים,תקליטורים,אובדןאונזקלכליעבודהעסקיים
ו/אוטוביןמסחרייםכוללדוגמאותעסקיות,משקפיים,
עדשותמגע,מכשיריםרפואייםלרבותשינייםתותבות,
מכשירשמיעה,תרופות)כמטען(,מטריה,שמשייה,דברי
אומנות,אופניים,חפץשביר.כלזאתביןאםהנזקו/או
האובדן ארע/ו לפריט בנפרד או במסגרת המטען כולו.
בלאירגיל,שחיקה,התבלותהדרגתית,נזקלמצלמהו/או
אביזריה,נזקהנגרםע"יעש,תולע,בלאי,החרמה,הפקעה,
שבראוקלקולמכניאוחשמלי,מזוודהאותיקנסיעות
למעט במקרה של גניבה או אש .נזק הנגרם ברשלנות
המבוטחאואינקיטתאמצעיםסביריםלמניעתו,להקטנתו
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או להחזרתו ,אבדן או נזק הנגרם לדברי ערך כהגדרתם
בפוליסה,אשרהוחזקושלאעלגופושלהמבוטחאושלא
בתיקידהצמודאליו.
.2

א .במקרהשהרכושהניזוקהיהחדשובידיהמבוטחקבלות
קניההמעידותעלכך,יוערךהנזקע"יהמבטח)ללא
ניכויעבורבלאי(,אולםמסכוםהפיצויינוכהמסערך
מוסףהנהוגבמדינהבהנרכשהמוצר.
ב .במקרהואיןלמבוטחקבלותקניהמתאריכיםקודמים
לקרותמקרההביטוחיוערךערכושלהרכושהניזוקע"י
המבטח,אולםבכלמקרהיהיההתשלוםהמרבישישולם
בגיןאובדןו/אונזקלמטעןכלשהוערכושלהפריטכחדש
בניכויבלאישלאיפחתמ .35%
עלמנתלמנועספק,בכלמקרהובכללזהעלפי2ס'ק'א'
וס'ק'ב'דלעילהמבטחלאישלםמעברלסכומיםהמרביים
כקבועבפרקהכבודההןלגביהסךכולו,הןלגבידבריערך
והן לגבי כל פריט ו/או מערכת פריטים כמצוין לעיל.

.3

כבודהשהייתהבחזקתמובילאוויריאוימיאויבשתיאו
שהייתהבאחריותצדשלישי,במקרהזהתהאחובתהמבוטח
להפנותהתביעהלמובילאולצדהשלישיוהמבטחיפצה
אתהמבוטחרקבסכוםההבדלשנוצרביןסכוםהפיצוי
ששולםאוישולםלמבוטחעלידיהמובילו/אוהצדהשלישי
ועד לגבול אחריותו של המבטח על פי פוליסה זו.

.4

אבדןאוגניבהלמחשבאישינישאעקבהפקעהאוהחרמה.

.5

נזקמכלסוגשהואלמחשבהאישיהנישא,ביןאםהינוישיר
וביןאםהואתוצאתי.

.6

אבדןאונזקאוגניבתתכנהאותוכנותשהינןחלקממחשב
אישי נישא ו/או תוכנות שאינן קשורות אליו ישירות.

.7

המבטח לא יהא אחראי לנזקים תוצאתיים כלשהם.

פרקשישי:הרחבות)לבחירה(
הרחבותהכיסויהביטוחילמקרהשלהחמרהשלמחלהקיימתאו
החמרהלמחלתלבקיימת)לפרקשניחלקב'בלבד(–תמורתדמי
ביטוחנוספים.
.1
1.1

הקדמה
פרקזהיחולאךורקלגבימבוטחאשרביקשבהצעתהביטוח
הרחבתהכיסויהביטוחישעלפיפרקשניבחלקב'לעיל,למקרה
שלהחמרהשלמחלהקיימתולמקרהשלהחמרהלמחלתלב
קיימתכמוגדרלהלןובתנאיששולמועלידודמיביטוחנוספים
עבורהרחבהזוונרשמוע"גהפוליסה.
כלמבוטחזכאילרכושאתההרחבהשלהלן,אולםהכיסוילהחמרה
שלמחלתלבקיימתכהגדרתהבסעיף2.1ב'להלן,הינובתנאי
שחלפולפחות6חודשיםמהיוםבועברהמבוטחאירועלבכהגדרתו
בסעיף  2.2להלן ,ובהיקף הכיסוי המפורט בסעיף  3.2להלן.

.2

עלפרקזהיחולוכלההגדרותהקבועותבחלקא'לתנאי
הביטוחובנוסףלהןיחולוההגדרותהבאות:

1.2
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2.1

2.2

2.3

החמרהלאירועבריאותישאינותאונה:
א .החמרהשלמחלהקיימת:שינוילרעה,פתאומיובלתיצפוי
שלמחלהקיימתשהטיפולבההיההכרחיבחו"לכטיפול
חירום.במסגרתהחמרהלאיכוסומחלהממאירה,מחלת
הכשלהחיסוניהנרכש),(AIDSניתוח/ילב,צנתורלב,אנגיוגרפיה
)בלון(ו/אוכלהליךלפתיחתחסימהבכלידםבלב,השתלת
איבר/ים ,השתלת קוצב לב ,דיאליזה M . S . ,ו. C . F .
ב .החמרהשלמחלתלבקיימת:שינוילרעה,פתאומיובלתי
צפוישלמחלתלבקיימתשהטיפולבההיההכרחיבחו"ל
כטיפולחירום.מודגשלמעןהסרספקכיבמסגרתהחמרה
שלמחלתלבקיימתיכוסו:צנתורלב,אנגיוגרפיה)בלון(ו/או
כלהליךלפתיחתחסימהבכלידםבלבו/אוניתוח/ילב,
השתלתקוצבלב,אםאירעובסמיכותמיידיתלאירועלב
חריףואקוטישארעלמבוטחבחו"ל.
אירועלב:מחלתלב,ניתוח/ילבמכלסוג,צנתוראבחנתי
שממצאיובלתיתקינים,צנתורטיפולימכלסוג,הפרעותקצב
הלב,התקנתקוצבלבזמניאוקבוע,אשפוזבביתחוליםבגין
תעוקתחזה)אנגינהפקטוריס(ו/אועקבבעייתלבכלשהי.
תקופהמירבית:תקפתהביטוחכפישצוינהבהצעהבתנאישלא
תעלהעל60יום.

מקרההביטוח–התחייבותהמבטח:
.3
 3.1המבטחישלםו/אוישפההמבוטחבגיןאירועבריאותישאינו
תאונה,בגיןכלההוצאותהקבועותוהמפורטותבפרקשנילתנאי
הביטוחוזאתעלאףהיותהמבוטחבטיפולרפואיולותרופתי
בלבדו/אובהשגחה,בעתצאתולחו"לאומשך6חודשיםשקדמו
לצאתו וזאת אם קוימו התנאים הבאים במצטבר:
א .המבוטחרכשאתאופצייתההרחבהלהחמרהשלמחלה
קיימתולהחמרהשלמחלתלבקיימת,ושולמודמיביטוח
בגינה.
ב .מקרההביטוחעונהלהגדרותהקבועותבפרקזהלגביהחמרה
של מחלה קיימת ו/או החמרה של מחלת לב קיימת.
ג .ההחמרהאירעהלמבוטחבתוךתקופתהביטוחכקבועבסעיף
1.6בהגדרותובמהלךנסיעהכקבועבסעיף1.5בהגדרות.
ד .היההכרחרפואיחירומיבביצועההוצאותכקבועבפרקשני
לתנאיהביטוח,ולאניתןהיהלדחותןעדשובהמבוטחלישראל,
ביןאםבמועדשובוהמתוכנןמראשאובמועדמוקדםיותר.
 3.2החמרהשלמחלתלבקיימתהכיסוילהחמרהשלמחלתלב
קיימתכהגדרתהבסעיף2.1ב'לעילובכפוףלתנאיםהמצטברים
המפורטיםבסעיף3.1לעיל,הינובתנאישחלפולפחות6חודשים
מהיוםבועברהמבוטחאירועלבכהגדרתובסעיף2.2לעיל.
מודגשכיבכלמקרה)גםאםטרםחלפההתקופההנ"ל(יהא
המבוטחזכאילכיסויהוצאותאמבולטוריותולהוצאותאשפוזעד
לסךהמירבילמקרהשלהחמרה,למעטהוצאותבגיןחדרניתוח,
שכרמנתחוהוצאותבגיןכלהתערבותכירורגיתו/אופולשנית.
למעןהסרספק,מובהרבזאתכי6החודשיםהאמוריםלעיל,
מתייחסיםלכלנסיעהבפניעצמה)בכליציאהשלהמבוטח
מישראל(.
האחריותהמרביתשלהמבטחלהרחבתהכיסוילמקרההחמרה
שלמחלהקיימתו/אוהחמרהלמחלתלבקיימת,לאתעלהעל
)$200,000מאתייםאלףדולר(.
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חריגיםלפרקשישי
.1

כלהחריגיםהקבועיםבפרקשלישי)כחריגיםלפרקראשון
ושני(יחולועלמחויבותהמבטחעלפיפרקזהלמעטחריג
.1ד'בפרקהנ"לאשריבוטלכלפיהמבוטחשרכשכיסוי
להחמרהבלבד.

.2

מבוטחאשרעבראירועלבכמוגדרבס'2.2להגדרותשלעיל,
במהלך6חודשיםלפניצאתולחו"ל,יהאזכאילכיסויהוצאות
אמבולטוריותוהוצאותאשפוזבלבד,עדלסךהמירבילמקרה
שלהחמרהשלמחלהקיימת,המבוטחלאיהיהזכאילכיסוי
בגיןחדרניתוח,שכרמנתחוהוצאותבגיןכלהתערבות
כירורגיתו/אופולשנית.

.3

המבטחלאישלםמקרהביטוחו/אותביעה/ותהנובע/ות
מהחמרהשלמחלהקיימתו/אומהחמרהלמחלתלבקיימת
אםההחמרהשלמחלהקיימתו/אוההחמרהלמחלתלב
קיימתארעה/ולמבוטחשלאבתוךהתקופההמירביתכקבוע
בפרקשישיבס'2.3לעיל.

פרקשביעי:חריגיםכלליים
מבלילפגועבחריגיםהקבועיםבכלפרקובנוסףעליהם,לאישלם
המבטחתגמוליביטוחלפיפוליסהזובגיןמקרהביטוחו/אובגין
תביעההנובעתמכלאחדמהמקריםהבאיםאושארעהבמהלכם
אובקשראליהם:
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.1

התפרצותוולקנית,ביקועגרעיני,היתוךגרעיניאוזיהום
רדיואקטיבי.

.2

טיסה שלא כנוסע בשירות מטוסים רגיל המאושר ע"י
השלטונות.

.3

השתתפותפעילהשלהמבוטחבפעולהמלחמתית,צבאית.

.4

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

.5

איבודלדעתאוניסיוןלכך.חטיפתהמבוטח.

.6

טיפוסהריםבאמצעותחבלים,טיפוסעלצוקיםאוגלישה
מהם)סנפלינג(,צלילה,סקימים,שימושבאופנועים,בנג'י,
פעילותספורטיביתבמסגרתאגודתספורטו/אופעילות
ספורטיביתתחרותית,איגרוף,וכלסוגיקרבמגע,צניחה,
ריחוף/דאיהבעזרתמצנחיםו/אוכלמכשיראחרהמשמש
לריחוף/דאיה,השתתפותפעילהשלהמבוטחבמירוץ/י
מכוניותו/אואופנועים)לרבותאופנוע/ישלג(ו/אוכלכלי
רכבאחרלרבותכלישייטו/אונהיגה/נסיעהבכלירכבכלשהו
עלמסלולמרוציםביןאםבמסגרתמרוץוביןאםלא,שימוש
בכלינשק,ראפטינג.

.7

שתייהלשכרה.

.8

פוליסהלנסיעהשלאהחלהבישראלאואשרהוצאהלאחרתחילת
הנסיעהאואשרהוצאהרקלחלקמתקופתהנסיעהבפועללא
תהיה תקפה אלא אם אושרה מראש בכתב ע"י המבטח.

.9

נזק/יםתוצאתי,לרבותומבלילפגועבכלליותהאמורלעיל,
הוצאותהנובעותמהפסדובזבוזזמןמכלסיבהשהיא,ביטול
עיסקהלרבותהשהייה,עכוב,פשיטתרגל,אובדןימיעבודה
ושכר)למעטהקבועבחלקב'פרקראשוןסעיף,(6ימי
מחלה,הפסדהנאה,עגמתנפש,כאבוסבל,עזרהסיעודית
וכדומה.

.10

המבטח לא יהיה אחראי לעצם קיומם של השירותים
הרפואיים,מתןהשירותים,איכותם,כמותםאותוצאות
נתינתם.כמוכןהמבטחלאיהיהאחראיבכלמקרהבונמנע
המבוטחמלבקשו/אומלקבלסיוערפואי.

.11

הוצאהאוהיזקשצדשלישיחייבבכיסויים.

.12

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

פרקשמיני:תביעה
.1

המבוטחישתףפעולהעםהמבטחלפניואחריהגשתתביעתו
ויעשהכלהנדרשכדילאפשרלמבטחלבררחבותולתשלוםעפ"י
הפוליסהוהיקפה.

.2

המבוטחיודיעלמבטחמידעלכלמקרהביטוחוימציאלובהקדם
האפשריאתכלהמסמכים)מקורייםבלבד(,כוללחתימהעל
טופס ויתור סודיות רפואית והפרטים המפורטים להלן:
א .אשפוזבביתחוליםבחו"ל:טופסהאשפוזמביתחוליםבו
אושפזהמבוטח.כמוכן,עלביתהחוליםלהתקשרלמבטח
לצורךאישורתשלוםהאשפוז.
ב .הוצאותרפואיותבחו"לשלאבעתאשפוז:מסמךשל
רופאהכוללדיאגנוזה,סיבתהטיפולותולדותהמחלה.באם
נעשהטיפולבשלבים,ישלפרטכלטיפולבנפרדוסיבתו.
אישורעלתשלוםע"יקבלותמקוריות.תרופותמרשם
רופאעלהצורךברכישתתרופותבצירוףקבלותמקוריות.
למעןהסרספק,עלהמבוטחלשלםבחו"לאתכלההוצאות
הקשורותבהוצאותרפואיותשלאבעתאשפוזכמפורטלעיל.
עלהמבוטחלהגישלמבטחבישראלאתתביעתולתגמולי
הביטוחהמגיעיםלו,אםמגיעיםלו,עלפיתנאיהפוליסה.
ג .כרטיסנסיעה:הכרטיסהמקורישלאנוצל,הכרטיסהחדש
שנרכשותעודתהרופאהמטפלהמעידהבמפורטעלהסיבה
לאייכולתושלהמבוטחלקייםהנסיעהבמועדהולהשתמש
בכרטיסהמקורי.
ד .אובדןאונזקלכבודה:טופסהתביעההמצורףלפוליסה
כשהואמלאוחתוםעלכלפרטיו,כוללתאורפרטיהאירוע
והמטעןשאבדאוניזוקובצרוףהאישוריםהמפורטיםבהמשך:
אישורעלהודעהלמשטרהממקוםהאירועבחו"ל,לחברת
התעופהאולמשרדהאחראישלכליתחבורהציבוריאחר,
אישורירכישהוכןאישורשלטונותהמכסבארץעלהוצאת
כבודההחייבתבמכס.
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.3

ה .הפסדתשלומיםבגיןביטולאוקיצורנסיעהו/אוהוצאות
מיוחדות:כלהתעודותוהמסמכיםהרשמייםו/אוהרפואיים
המוכיחיםאתזכאותהמבוטחכגון:אישורימשרדהנסיעות,
קבלותעלתשלוםאואישוריםעלפיקדונות,אישוריהזמנות,
אישוריחברתתעופה,סיכומימחלה,תעודותרפואיותוכד'.
ביצועהאמורלעילע"יהמבוטחמהווהתנאימוקדםומהותי
לחבותהמבטחלתשלוםתגמוליביטוחכלשהםעפ"יפוליסה
זו.

פרקתשיעי:תנאיםכללים
.1

השתתפותעצמית:
מכלאירועתאונתיו/אואירועבריאותישאינותאונהומכלתביעת
מטעןאוטיפולחירוםבשינייםעבורםישלםהמבטחלמבוטחעל
פיפוליסהזותגמוליביטוח,ינוכהסךשל$100כהשתתפות
עצמיתמכלמבוטח,אלאאםצוייןבמפורשסכוםאחרלהשתתפות
עצמיתבמקרהזהינוכההסךהרשוםבמפורשלכיסויהרלוונטי.

.2

סעיף1לאיחול,ולאישולםעלידיהמבוטחסךהשתתפות
עצמית ,על הוצאות בעת אשפוז ושיחזור מסמכים.

.3

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

.4

א .תבעהמבוטחתשלוםמאתהמבטחעבורהוצאהאונזק
בהםחלהאחריותשלצדשלישילכסותםעלפידיןאועל
פיהסכםלרבותהסכםביטוחותשלוםכנ"לשולםעלידי
המבטח,יהאהמבטחזכאילשובבהסכומיםששולמועלידו
למבוטח.
ב .שולמועלידיהמבטחתשלומיםכאמורבס'ק'א'תעבור
למבטחכלזכותשהייתהאושישנהלמבוטחכנגדצדשלישי
וזאת בגובה סכום תגמולי הביטוח ששולמו על ידו.
ג .עלהמבוטחלשתףפעולהעםהמבטחולעשותכלפעולה
עלמנתלאפשרהחזרהסכומיםאשרשולמועלידיהמבטח
והיובאחריותהצדהשלישי.
ד .הוראותתנאיזהכקבועבס'ק'גדלעיללאיחולועלביטוח
תאונותאישיות.
כלתשלוםבמטבעישראליעפ"יפוליסהזויבוצעלפיהשערהידוע
ביוםהתשלוםשלתגמוליהביטוחלמבוטח,שלסוגשערהחליפין,
שלפיושילםהמבוטחאתדמיהביטוח.

.5

.6
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איןהמבוטחרשאיללאהסכמהשלהמבטחבכתב,להודות
בחבות או ליטול התחייבויות המחייבות את המבטח.

.7

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

.8

התיישנות:
תקופתההתיישנותשלתביעהלתגמוליביטוחבגיןמקרהביטוח
על פי פוליסה זו היא  3שנים מיום קרות מקרה הביטוח.

.9

למעןהסרספק,מודגשכיאחריותהמבטחעלכלהמשתמע
מפוליסהזו,תהיהאךורקבמסגרתהתעריפיםהמקובלים
בארץמקוםמתןהטיפול.

פרקעשירי:ביטולפוליסה
.1

בוטלההפוליסהעלידיהמבוטחלפניתחילתתקופתהביטוח
בפוליסהולאהייתהולאתהיהעילתתביעהעלפיה,יוחזרו
למבוטחדמיהביטוחלמעטעבורהיוםהראשוןלפיתעריףהמבטח
בתנאיכיהפוליסההמקוריתתוחזרבפועללמבטחטרםתחילת
תקופתהביטוחהנקובהבה.

.2

המבטחרשאילבטלאתהפוליסהטרםתחילתתקופתהביטוח
בפוליסהבמקרהכזהיודיעהמבטחלמבוטחעלכךויחזירלואת
דמיהביטוחבמלואם.

פרקאחדעשר:חוקושיפוט
.1

חוקחוזההביטוח:
הוראותחוקחוזההביטוחהתשמ"א,1981יחולועלפוליסה
זו לגבי כל אותם עניינים אשר לא הוסדרו בפוליסה עצמה.

.2

מקוםהשיפוט:
כלהליךמשפטיעלפיפוליסהזו,אוהנובעממנהיידוןעלפי
דינימדינתישראלומקוםהשיפוטהבלעדיוהייחודיבכלהליךכזה
יהיהאךורקבביתהמשפטבישראל.
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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:
Fax:

972-3-7547030
972-3-7547993

24

נוהלהגשתתביעות
מקרי הביטוח המכוסים בפוליסה מחולקים לשני קבוצות עיקריות:
הוצאות רפואיות בעת אשפוז בבית חולים בחו"ל.
א.
מקרהביטוחשתביעהבגינותוגשלאחרשהמבוטחחוזרלישראל.
ב.
.1

הוצאות רפואיות בעת אשפוז בבית חולים בחו"ל:
במידהואושפזתבביתחוליםבחו"ל,ישלהתקשרלמוקדהחירום
שלהראלחברהלביטוחבע"מ,הפועל24שעותביממה7ימים
בשבועלמסוראתהשםומספרהטלפוןשלביתהחולים,על
מנתשהראלתיצורקשרעםביתהחוליםלצורךמתןהתחייבות
כספיתלתשלוםהוצאותהאשפוז.

.2

מקרהביטוחשתביעהבגינותוגשלאחרשהמבוטחחוזר
לישראל:
א .הוצאות רפואיות בחו"ל שלא בעת אשפוז:
ש ישלוודאשהרופאהמטפליכיןמסמךהכוללאבחנהרפואית
)דיאגנוזה(,סיבתהטיפולותולדותהמחלה.
ש באםנעשהטיפולממושך,עלהרופאלפרטכלטיפולוסיבתו
בנפרד.
ש ישלשמורקבלותמקוריותעלתשלוםלרופאו/אותשלום
עבוררכישתתרופות.
ש ישלשמוראתהמרשםהרפואיהמעידעלצורךברכישת
תרופות.
ב .תביעתמטען:
ש ישלרשוםבמדויקאתנסיבותהאירוע,פירוטהרכושהנתבע,
תאריכירכישההמטען,מקוםהרכישהוסכוםהתביעהלכל
פריט.
ש ישלצרףאישורמשטרהמקורי,ממקוםהאירועבחו"ל,המהווה
תנאיהכרחילטיפולבתביעתמטען.
ש ישלצרףאישורירכישהמקורייםשלהפריטיםהנתבעים
אשרנרכשובחו"ל.
ש ישלצרףאישורמקורישלחברתהתעופה/אניות,במידה
והאירועאירעבזמןהטיסהאובמהלךהשייט.

.3

בכלתביעההמוגשתעלידךנאצייןוהצהרהאםישאואיןבידך
פוליסהנוספתו/אוכיסויביטוחיאחר)בחברתביטוחאחרתו/או
באמצעותכרטיסאשראיבינלאומי(נאלצייןאתשםהחברהו/או
שםכרטיסהאשראי.

.4

בכלמקרהשלתביעהישלפנותל:

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

טל7547030.
)חיוגמחו"ל(

3

972

פקס972 3 7547993.

לתארבצורהמפורטתככלהאפשראתהתביעהלצרףאתהאישורים
הנדרשים.

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

THANK YOU

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

illness

P.O.B 1951 RAMAT GAN 52118 ISRAEL

HAREL INSURANCE CO. LTD.

'פוליסהמס

כתבשחרורמסודיותרפואית

משחררבזהכלרופאוכלמוסדרפואיועובדיומחובתהסודיות,המבוטחבפוליסהלביטוחנוסעיםלחו"ל,אניהחתוםמטה
,מצביהרפואי,למסורלהראלחברהלביטוחבע"מולבאכוחהכלמסמךאשרידרשעלידםאודותמחלתי,בזה,הרפואיתומבקש
.אוכלמידעאחרהנוגעלמצביהרפואי/תוצאותיוו,הטיפולשניתןלי

: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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