ו' שבט תשפ"א
 19בי ואר 2021

"משולחן הטיפים" של מטה יו ט – עדכון השוואת ביטוח סיעות לחו"ל
השוואת עומק בין החברות :הפ יקס  /הראל  /דיוידשילד )פספורטכארד(  /כלל ביטוח
הפוליסה

בסיסית

הכיסוי

עמוד

הכיסוי

הפוליסה

עמוד

תקופת ביטוח מירבית

-2-

כבודה

-12-

גבול אחריות להוצאות רפואיות

-2-

הפסד עקב ביטול/קיצור סיעה

13-19

הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז

-2-

החמרת מצב רפואי קודם

-20-

הוצאות רפואית לאשפוז

-3-

החמרת מצב רפואי קיים מיוחד

-21-

פיזיוטרפיה

-3-

החמרה של מהלך הריון

22-23

פי וי לביה"ח

-3-

תאו ות אישיות )מוות ו כות מתאו ה(

-24-

הטסה רפואית

-3-

ספורט אתגרי

25-26

חילוץ

3-4

ספורט חורף

27-28

הארכת שהות

-4-

ספורט תחרותי

-29-

הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח

-4-

הוצאות מיוחדות עקב מגיפה

30-35

המשך טיפול בישראל

-5-

העברת גופה

-5-

הריון

5-6

חבות כלפי צד ג'

-6-

השוואת חריגים בולטים בפוליסה

7-10

הרחבות

 ה תו ים המוצגים מעודכ ים ליום פרסומם – ט.ל.ח.
 תוכן מסמך זה בדגש על המפורט בטבלת ההשוואה המצורפת מוגן בזכויות יוצריו
משכך חל איסור לעשות בו שימוש ו/או לפרסמו ללא אישור
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הפוליסה

הכיסוי

פירוט הכיסוי

בסיסית

כללי

תקופת ביטוח מירבית

בסיסית

כללי

גבול אחריות
להוצאות רפואיות

בסיסית

הוצאות רפואיות
שלא בעת אשפוז

גילאים

ימים

עד 60

60

61-70

30

71-80

15

81-95

10

+96

חיתום

גילאים

ימים

עד 60

45

גילאים

ימים

61-70

30

עד 64

30

71-80

15

65-75

15

81-85

10

76-84

10

86-95

7

+85

חיתום

+96

חיתום

ללא תקרה

$5,000,000



טיפול/תשלום רופא

מכוסה

בגבול האחריות הכוללת



בדיקות אבחון

מכוסה

בגבול האחריות הכוללת



תרופות מרשם

מכוסה
*למעט תרופות ש וטל
באופן קבוע.

עד $1,500
ה.ע$50 :
*למעט תרופות ש וטל באופן
קבוע.

בגבול האחריות הכוללת
* למעט תרופות לטיפול
במחלות כרו יות ידועות.



בדיקות מעבדה

מכוסה

בגבול האחריות הכוללת



צילומי ר טגן ו/או
בדיקות הדמיה

מכוסה

בגבול האחריות הכוללת



אביזר בקשר לתאו ה

מכוסה

בגבול האחריות הכוללת



טיפול חירום
בשי יים

ללא תקרה

$400
ה.ע$50 :

$550

גילאים

ימים

עד 75

60

+76

45

*החל מגיל  70דרש חיתום

מכוסה
*למעט תרופות במסגרת
טיפול שגרתי.

$600
ה.ע$50 :

2

הפוליסה

הכיסוי

בסיסית

הוצ' רפואית
לאשפוז

בסיסית

פיזיוטרפיה

בסיסית

פי וי לביה"ח

בסיסית

הטסה רפואית

בסיסית

חילוץ

פירוט הכיסוי

הגדרת יום אשפוז

ריתוק למחלקה למשך 24
שעות ברציפות או במסגרת
אשפוז לילה )במחלקה
בבית חולים ולא מיון(.

שהייה רצופה בבי"ח למשך  24שעות.

הוצאות רפואיות
בעת אשפוז בחו"ל

ללא תקרה

טיפולי פיזיוטרפיה בחו"ל

אין כיסוי

פי וי יבשתי

ללא תקרה

פי וי אווירי/ימי

ללא תקרה

בגבול האחריות הכוללת

הטסה רפואית לישראל

ללא תקרה

בגבול האחריות הכוללת

בגבול האחריות הכוללת

להמשך צפייה בפירוט תו י הטבלה
צפייה
הרשאתהכוללת
יש לפ ות לקבלת בגבול האחריות

תקרת הוצאות
לאיתור וחילוץ

$250,000

ברירת המחדל לרכישת
הכיסוי

הגדרת זכאות לחילוץ

 $500לטיפול ועד  6טיפולים
ה.ע$50 :

המבטח לא ישלם עבור
"פיזיותרפיה
טורופתיה"?

יי תן כיסוי כהמשך ישיר
וכתוצאה מתאו ה ובת אי
שהפיזיותרפיה חוצה
לטיפול הרפואי
ה.ע$50 :

$300,000

כלול בפוליסת הבסיסית ,אלא אם התבקש להסירו.
המבוטח אי ו יכול להגיע
בכוחות עצמו למקום
מבטחים ,בשל פגיעה
במצבו הבריאותי ו/או
מגבלה גופ ית אחרת
המכוסה עפ"י ת אי
הפוליסה

מקרה חירום המסכן את חיי
המבוטח או מצב אשר
החמרתו עלולה להביא למצב
המסכן חיים

יש חשש ממשי לשלום
המבוטח ו/או אם אי ו
מסוגל להגיע למקום
מבטחים בכוחות עצמו
בשל פגיעה במצבו
הבריאותי או מגבלה
גופ ית אחרת

המבוטח אי ו יכול להגיע
בכוחות עצמו למקום
מבטחים ,בשל פגיעה
במצבו הבריאותי ו/או
מגבלה גופ ית אחרת,
המכוסה עפ"י ת אי
הפוליסה
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הפוליסה

הכיסוי

פירוט הכיסוי

בסיסית

חילוץ )המשך(

חריגים בולטים
)שאי ם מוכסים בפרק
זה(

בסיסית

הארכת שהות

כרטיס סיעה

לי ה במלון

הטסת מלווה*
למקום אשפוזו של
המבוטח
בסיסית

*בכפוף לאשפוז
העולה על  3ימים
או שהרופא בחו"ל
קבע כי חיי
המבוטח בסכ ה



חטיפה



הפיכה ו/או שי וי
משטר ,צבאי ,מדי י
ו/או אחר העלול למ וע
כ יסה/יציאה מהמדי ה

$3,000
למבוטח ו/או למלווה



מצב פוליטי ו/או ממצב
בטחו י בחו"ל

$1,000
ה.ע$50 :.
למבוטח בלבד



חטיפה



שלילת חירות המבוטח



הפיכה ,שי וי משטר
צבאי/מדי י ו/או
אחר העלול למ וע
כ יסה/יציאה
מהמדי ה



הפיכה ,מצב פוליטי,
מצב בטחו י ,מצב
מדי י ו/או אחר המו ע
כ יסה/יציאה
מהמדי ה

עד  $1,500למבוטח
עד  $1,000למתלווה
ה.ע$50 :.

$1,500
למבוטח ולמלווה
)לכל אחד מהם תקרה
פרדת(

להמשך צפייה בפירוט תו י הטבלה
 100$ללילה ועד 15
צפייה
לקבלת הרשאת
 $100החזר ללילה יש לפ$150ות
החזר ללילה
 $100החזר ללילה
לילות.

למבוטח ו/או למלווה

ה.ע$50 :.
למבוטח בלבד

ה.ע$50 :.
למבוטח ו/או למלווה

למבוטח בלבד

הוצ' כרטיס סיעה

$2,000
מחלקת תיירים

$2,500
מחלקת תיירים
ה.ע$50 :.

$2,000
מחלקת תייריםה.ע$50 :.

$2,000
מחלקת תיירים

הוצ' סיעה משדה
התעופה וחזרה

$150

כלול במחיר כרטיס ה סיעה
)ראה לעיל(

כלול במחיר כרטיס
ה סיעה
)ראה לעיל(

כלול בהוצאות הלי ה

הוצאות לי ה במלון

$2,000
מכס'  $100ללילה

כלול במחיר כרטיס ה סיעה
)ראה לעיל(

$1,000
מכס'  $100ללילה

 $100ליום
ללא מגבלת ימים
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הפוליסה

הכיסוי

פירוט הכיסוי

בסיסית

המשך טיפול
בישראל

המשך טיפול בישראל
במקרה של תאו ה בחו"ל

בכפוף לרכישת הרחבה
בתוספת פרמיה
עד  $5,000ועד  3החודשים

בסיסית

העברת גופה

הוצאות העברת גופה
מחו”ל לישראל

ללא תקרה

בסיסית

הריון:
הוצאות רפואיות
שלא בעת אשפוז
כתוצאה מהריון
שאובחן לראשו ה
בחו”ל
הערה :אובחן עד
שבוע 12

בסיסית

הריון:
הוצאות רפואיות
בעת אשפוז
כתוצאה מהריון
שאובחן לראשו ה
בחו”ל
הערה :אובחן עד
שבוע 12



בירור ואבחון ראשו י



ביקור רופא




בדיקות מעבדה

אין כיסוי

אין כיסוי

בגבול האחריות הכוללת

בגבול האחריות הכוללת

מכוסה
בדיקת אבחון

כחלק אי טגרלי מהפוליסה
הבסיסית
עד  $10,000ועד  120יום

הערות חשובות:
הטבלה
הכוללתפירוט תו י
צפייה ב
להמשך
*הכיסוי יי תן בעת אירוע
בגבול האחריות
בגבול האחריות הכוללת
חירום
ה.ע$50 :
צפייה
הרשאת
לקבלת
יש לפ ות
*הוצ' רפואיות לטיפול
במצב כרו י קיימת תקרה
עד לסך של $ 1,000
בזהה לאשפוז רגיל
ובגבול האחריות הכוללת

היקף הכיסוי

בזהה לאשפוז רגיל
ת אי :שקפת סכ ה לחיי
המבוטחת כתוצאה
מההריון

בזהה לאשפוז רגיל
ובגבול האחריות הכוללת
ה.ע$50 :

הערות חשובות:
*הכיסוי יי תן בעת אירוע
חירום
* הוצ' רפואיות לטיפול
במצב כרו י קיימת תקרה
עד לסך של $ 1,000

בזהה לאשפוז רגיל
ובגבול האחריות הכוללת
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הפוליסה

הכיסוי

פירוט הכיסוי

בסיסית

כיסוי להריון
לאחר שבוע 12

ת אי למתן הכיסוי לאחר
שבוע 12

בסיסית

הריון
חריגים בולטים

בסיסית

חבות כלפי צד ג'

יי תן כיסוי אם האירוע
הביטוחי החל לפ י שבוע 12

שלא עקב הריון מחוץ
לרחם



הפלה יזומה



מעקב הריון שוטף,
בדיקות מעקב,
בדיקות שיגרה
ובדיקות ג טיות.

קיים החריג

חבות כלפי צד שלישי
בשל אירוע בחו”ל
)גוף/רכוש(

$250,000

ברירת המחדל לרכישת
הכיסוי

יי תן כיסוי אם קיימת חוו"ד
רופא כי שקפת סכ ה
לבריאות המבוטחת ו/או
לבריאות העובר ו/או לחיי
המבוטחת ו/או לחיי העובר

יי תן כיסוי במקרה
חירום אשר החל טרם
מלאת  12שבועות להריון

יי תן כיסוי אם האירוע
הביטוחי החל לפ י שבוע 12

שלא עקב צורך רפואי

כל הפלה יזומה

הפלה מסיבה שאי ה
רפואית
אין חריג ספציפי אך קיים
חריג במסגרת החריגים
הכלליים לפיהם :בדיקות
וטיפולים תקופתיים ו/או
שגרתיים לא יכוסו

החריגהטבלה
תו י
צפייה בפירוט קיים
להמשך קיים החריג
יש לפ ות לקבלת הרשאת צפייה
$150,000

$100,000
ה.ע$50 :

כתוצאה מאירוע תאו תי
בלבד
$150,000
ה.ע$50 :
כיסוי להוצ' משפט סבירות

כלול בפוליסת הבסיסית ,אלא אם התבקש להסירו.
 חבות עקב משלח יד ,עסק או מקצוע
 חבות מעבידים ,חבות חוזית ,חבות כלפי בן משפחה קרוב

חריגים בולטים

 חבות עקב מעשה מכוון ,מעשה זדון ,או מעשה בלתי חוקי
 חבות בגין בעל חיים השייך ו/או בשליטת ו/או בהחזקת ו/או בהשגחת המבוטח
חבות עקב בעלות או חזקה או שימוש במקרקעין ,בכלי רכב מ ועי ,כלי טיס ,כלי שיט ,כלי שק
6

השוואת חריגים בולטים בפוליסה הבסיסית

חשיפה לחומרים מסוכ ים

התפרצות וולק ית ,חשיפה לחומר
גרעי י ,ביולוגי ,כימי ,קרי ה
מיי ת ,זיהום רדיואקטיבי

התפרצות וולק ית ,ביקוע גרעי י,
היתוך גרעי י או זיהום
רדיואקטיבי

התפרצות וולק ית ,ביקוע גרעי י,
היתוך גרעי י/זיהום רדיואקטיבי,
ולמעט זק ש גרם למבוטח
כתוצאה מרעידת אדמה

חשיפה לחומר גרעי י ,ביולוגי,
כימי ,קרי ה מיי ת ,זיהום
רדיואקטיבי ,פסולת גרעי ית או
בערת דלק גרעי י

טיסה/שייט

טיסה או שייט שלא כ וסע בחברה
תעופה מסחרית בשירות מטוסים
רגיל

טיסה בלבד שלא כ וסע בחברת
תעופה מסחרית בשירות מטוסים
רגיל
)למעט טיסה הכלולה בהגדרת
"ספורט אתגרי" אם רכשה
הרחבה לאתגרי(

טיסה בלבד של המבוטח בכלי טיס
חד מ ועי או בכלי טיס שאי ה
כדין.
סייג זה לא יחול:
א .לגבי טיסה כ וסע בכלי טייס
בקו תעופה סדיר.
ב .לגבי טיסה כ וסע במסוק
המופעל ע"י חברה סדירה.

טיסה שלא כ וסע בחברה תעופה
מסחרית בשירות מטוסים רגיל.
יחד עם זאת ,מידה ולא קיים
שרות תחבורה אחר וזוהי הדרך
המקובלת במדי ת האירוע תכוסה
הטיסה.

שימוש של המבוטח בכלי שק

קיים החריג

קיים החריג

החריג מתייחס רק לפרק "חבות
כלפי צד שלישי".

קיים החריג

חטיפת המבוטח

קיים החריג

קיים החריג תוך הסתייגות למתן
כיסוי להוצאות רפואיות ה דרשות
לאור החטיפה.

אין חריג

אין חריג

התאבדות /פגיעה עצמית

קיים החריג

קיים החריג

קיים החריג

קיים החריג

קיים החריג
הערה :למעט עפ"י מרשם

קיים החריג

שימוש בסמים ו/או השלכות
ובעיות רפואיות ו/או פציעות
או חבלות ו//או מעשים פליליים
ה ובעים משימוש בסמים.

להמשך צפייה בפירוט תו י הטבלה
יש לפ ות לקבלת הרשאת צפייה

אלכוהליזם ,שימוש בסמים

קיים החריג
למעט בהוראת רופא והוא מותר
בהתאם לדי י המדי ה.
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משלח יד

משלח ידו/עיסוקו של המבוטח
הכרוך בעבודת כפיים ו/או
בעבודה פיזית ו/או בהפעלה של
ציוד או מכו ות ו/או עבודה
בגובה/מתחת לפ י הקרקע ,אלא
אם צוין הדבר במפורש בדף פרטי
הביטוח.

אין חריג

 .1פעילות ללא רישיון מתאים
לאותה פעילות ככל ש דרש
בארץ האירוע.

משלח ידו או עיסוקו של המבוטח
הכרוך בעבודת כפיים ו/או בעבודה
פיזית ו/או בהפעלה של ציוד או
מכו ות.

אין חריג

 .1תאו ת דרכים כאשר למבוטח,
 .1רכיבה בכלי רכב דו-גלגלי או
ש הג בכלי הרכב לא היה
תלת-גלגלי כ הג או כ וסע ,אם
רישיון תקף לארץ האירוע.
ה והג הג בלי רישיון היגה
במקרה שבארץ האירוע אין
המתאים לסוג הרכב ,למעט
צורך ברישיון היגה בכלי
במדי ות שבהן לא דרש
הרכב הרלוו טי – יי תן כיסוי
רישיון היגה בכלי רכב זה.
על פי פוליסה זו רק אם
למבוטח היה רישיון ישראלי
 .2תאו ת דרכים כאשר למבוטח
תקף ו/או רישיון בי לאומי
או ל הג בכלי הרכב לא היה
תקף לסוג כלי הרכב שבו הג
רישיון תקף לארץ האירוע.
המבוטח.
במקרה שבארץ האירוע אין
צורך ברישיון היגה תקף לכלי
 .2תאו ת דרכים כאשר הרכב בו
הרכב הרלוו טי ,יי תן כיסוי
הג המבוטח דרש בביטוח
רק אם למבוטח היה רישיון
חובה ו/או כל ביטוח אחר
ישראלי ו/או רישיון בי לאומי
עפ"י החוק בארץ האירוע ולא
תקף לסוג כלי הרכב בו הג.
ערך ביטוח כזה.

להמשך צפייה בפירוט תו י הטבלה
הרשאת צפייה
לקבלת
שימוש בכלי רכב
ות תאו ה עקב
יש לפ .2

פעילות ללא רשיון מתאים

תאו ת דרכים כאשר למבוטח
ש הג בכלי הרכב לא היה רישיון
תקף לארץ האירוע .במקרה
שבארץ האירוע אין צורך ברישיון
היגה תקף לכלי הרכב הרלוו טי,
יי תן כיסוי על פי פוליסה זו רק
אם למבוטח היה רישיון ישראלי
תקף ו/או רישיון בי לאומי תקף
לסוג כלי הרכב שבו הג המבוטח.

כ הג ו/או כ וסע כאשר
למבוטח או ל הג בכלי הרכב
לא היה רישיון היגה לסוג
הרכב בו הג )רישיון מקומי
ו/או ישראלי ו/או בי לאומי(,
גם אם בארץ האירוע אין
צורך ברישיון היגה בכלי
הרכב.
בהתייחס לדו גלגלי – יחול
החריג לעיל למעט במדי ות
בהן לא דרש רישיון מיוחד
ל היגה בסוג הדו-גלגלי
המעורב בתאו ה.
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זק תוצאתי

השתלת איבר ו/או איברים מכל
סוג שהוא
טיפולים אלטר טיביים

טיפול/ייעוץ פסיכיאטרי

קיים החריג

קיים החריג

קיים חריג

קיים חריג
החריג לא מופיע תחת החריגים
הכלליים אך יש ה החרגה
מפורשת ל זק תוצאתי במסגרת
פרק התביעות

קיים חריג

קיים חריג

קיים חריג

קיים חריג
)תחת פרק חריגי הוצאות אשפוז
והוצאות רפואיות(

פירוט תו י הטבלה
קיים לחריגהמשך צפייה ב
קיים חריג
אין כיסוי יש
צפייהלכל טיפול מתחום
לטיפול/ייעוץלפ ות לקבלת הרשאת אין כיסוי
אין כיסוי למצב פשי זמ י
קיים חריג

בריאות ה פש

פסיכיאטרי

קיים חריג

אין חריג

טיפול תרופתי מ יעתי באיידס

קיים חריג

אין חריג

קיים חריג

אין חריג

אביזרים רפואיים או אחרים
)משקפיים ,עדשות ,מכשיר
שמיעה ,תותבות למי יהן(.

המבטח לא ישלם עבור אביזרים
רפואיים או אחרים למעט במקרה
של אביזר רפואי המותקן עקב
תאו ה בחו"ל שלא בעת אשפוז

המבטח לא ישלם עבור אביזרים
רפואיים או אחרים למעט במקרה
של אביזר רפואי המותקן עקב
תאו ה בחו"ל שלא בעת אשפוז

יי תן כיסוי לאביזר בהשאלה
בקשר לתאו ה ובת אי ש ית ו
למבוטח בחו"ל שלא בעת אשפוז

קיים חריג לתותבות מכל סיבה

אין חריג

אין חריג

רכיבה בשטח או רכיבה אתגרית
או בתחרויות אופ יים מאורג ות
אלא אם צוין במפורש בדף פרטי
הביטוח

אין חריג

רכיבת אופ יים
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ספורט אתגרי ו/או ספורט חורף

למעט אם רכש כיסוי הרחבה

ספורט תחרותי

למעט אם רכש כיסוי הרחבה

למעט אם רכש כיסוי הרחבה
ובכל מקרה לא יכוסה ספורט
חורף שלא עשה באתר המיועד
לכך בשעות הפעילות המוכרזות
של האתר ובמסלולים המסומ ים
המיועדים לכך

למעט אם רכש כיסוי הרחבה

למעט אם רכש כיסוי הרחבה
ובכל מקרה לא יכוסה ספורט
חורף שלא עשה באתר המיועד
לכך בשעות הפעילות המוכרזות
של האתר ובמסלולים המסומ ים
המיועדים לכך

פעילות המבוטח בכל ע ף ספורט
תחרותי ,אתגרי או מקצועי למעט
אם שולמה פרמיה וספת לביטול
החריג לע פי הספורט.
חריג וסף :עיסוק בספורט כ גד
שכר או תמורה ותחרויות ספורט
מכל סוג שהוא למעט אם רכשה
הרחבת ספורט מקצועי או
תחרותי.

קיים חריג

במסגרתבפירוט תו י הטבלה
צפייה
להמשך
פעילות ספורטיבית
תחרות ששכר בצידה ו/או ספורט
לקבלת הרשאת צפייה
יש לפ ות
מקצוע י – קרי פעילות ספורט
שמהווה את עיסוקו העיקרי של
המבוטח ו/או שיש שכר כספי
בצידה
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הרחבות לפוליסה הבסיסית
ל וחיות הקורא ,כל הרחבה מסומ ת ברקע אפור
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הפוליסה

הכיסוי

הרחבה

כבודה

פירוט הכיסוי
תקרת שיפוי בקיזוז
שיפוי/פיצוי ממוביל
אווירי/ימי/צד ג‘

עד $2,500

עד $2,250

עד $2,500
ה.ע$50 :

ערך פריט

עד $300

עד $300
ה.ע$50 :

עד $300
ה.ע$50 :

עד $400
ה.ע$50 :

דברי ערך

עד $550

עד $500
ה.ע$50 :

עד $300
ה.ע$50 :

עד $500
ה.ע$50 :

ג יבה של מזוודה/
תרמיל /תיק גב /אר ק

הטבלה
פירוט תו י
המשך צפייה ב
ל
עד $75
עד $75
עד $150
ה.ע$50 :
צפייה
יש לפ ות לקבלת הרשאת
$150
עד

שיפוי בגין פריטים
חיו יים עקב איחור
בהגעת כבודה

עד $200

עד $150
ה.ע$50 :

ה.ע) $50 :ללא ה.ע
בשימוש בכרטיס
פספורטכארד(

עד $2,000
ה.ע$50 :

במסגרת ערך פריט

עד $170

הוצאות לשחזור מסמכים

עד $300

עד $250

עד $150
ה.ע$50 :

עד $200
ה.ע$50 :

מצלמה

הרחבה ברכישה פרדת
)ראה בהמשך(

עד $350
ה.ע$50 :

מצלמה ש ג בה בכלי
רכב
עד $300
ה.ע$50 :

במסגרת שיפוי חפצי ערך,
לחילופין ,ברכישת הרחבה
למכשיר אלקטרו י
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הפוליסה

הכיסוי

פירוט הכיסוי

תקרות ביטול וקיצור יחד


הרחבה
תשומת לב:
אין מדובר
בביטול
סיעה עקב
מגיפה/בידוד
להרחבה
לע יין מגיפה
– ראו
הרחבה
פרדת
למעט חברת
כלל ביטוח
שכיסוי
למקרה
ה ובע עקב
קורו ה
מוב ה
בפוליסה

עד  $ 6,000מתוכם עד
 $ 2,000לכרטיסי
טיסה

תקרות ביטול


עד  $ 5,000מתוכם עד
 $ 2,000לכרטיסי
טיסה

תקרות ביטול
* עד  $ 4,000מתוכם עד
 $1,500לכרטיסי טיסה.
ה.ע$50 :

ה.ע$50 :

הפסד עקב
ביטול/קיצור
סיעה

להמשך צפייה בפירוט תו י הטבלה
יש לפ ות לקבלת הרשאת צפייה
 עד  $ 7,000מתוכם עד  עד  $4,000מתוכם

================ ===============
תקרות קיצור
תקרות קיצור

תקרת השיפוי

 $ 2,000לכרטיסי
טיסה
ה.ע$50 :

עבור כרטיסי טיסה:
 עד  $1,500למבוטח עד $1,000למלווה/מתלווה.
ה.ע$50 :
הערה חשובה:
כיסוי לקיצור סיעה
משווק כהרחבה בפ י
עצמה

תקרות ביטול


רגיל :עד $7,000



עקב הידבקות קורו ה:
עד $5,000

 עקב בידוד$500:
והכל ללא אבח ה בין
כ.טיסה ושירותי קרקע
ה.ע$50 :.
================
תקרות קיצור


רגיל :עד $8,000



עקב התראה על הטלת
סגר במדי ת השהות:
עד  $5,000מתוכם עד
 $2,000בגין כ .טיסה.
ה.ע$50 :.

הערה חשובה:
כיסוי לקיצור סיעה
משווק כהרחבה בפ י עצמה
אך בפועל מכרת יחד עם
כיסוי הרחבה לביטול
סיעה.
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הפוליסה

הכיסוי

היקף הכיסוי

פירוט הכיסוי


הוצאות בגין כרטיסי
סיעה



הוצאות לי ה



הוצאות רכב שכור





הוצאות כרטיס
סיעה בתחבורה
ציבורית





מוות

המשך פירוט
הרחבה
הפסד עקב
ביטול/קיצור
סיעה

מקרים המזכים
בביטול


מלון ,בית הארחה ,דירת
ופש ,כפר ופש ,שייט

אין התייחסות ספציפית.
להלן ציטוט מתוך
הפוליסה:
"תשלומים הקשורים
ישירות ל סיעה
ששולמו מראש או שעל
המבוטח לשלמם ושאי ם
מוחזרים ולא יתן לקבל
החזר בגי ם )כדוגמת
הוצאות לי ה ורכב שכור(".


מלון ,בית הארחה ,דירת
ופש ,כפר ופש ,שייט


במסגרת השיפוי הכולל לכל
מקרה ביטוח



להמשך צפייה בפירוט תו י הטבלה
מוות של המבוטח ו/או בן
ו/או
משפחה קרוב
צפייה
יש לפ ות לקבלת הרשאת
של המבוטח או בן משפחה
קרוב בשבוע שקדם
ל סיעה.
"בן משפחה קרוב" :בן/בת
זוג ,הורה ,ילד ,אח/ות,
סבא/סבתא ,כד/ה

של המבוטח ו/או בן
משפחה קרוב ו/או מלווה
ל סיעה שארע לאחר
רכישת ההרחבה.
"מלווה ל סיעה"  -אדם
המתלווה למבוטח ל סיעה
בעת שהייתו בחו"ל

מתלווה ,במהלך  30הימים
שקדמו ל סיעה.
"בן משפחה קרוב" :בן/בת
זוג ,הורה ,ילד ,אח/ות,
סבא/סבתא ,כד/ה.
"מתלווה"  -אדם אחר
המתלווה למבוטח בעת
שהייתו בחו"ל או
מצא עמו במהלך מקרה
הביטוח.

של המבוטח או של
בן משפחה קרוב שארע
לאחר כריתת חוזה הביטוח
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הפוליסה

הכיסוי

המשך פירוט
הרחבה
הפסד עקב
ביטול/קיצור
סיעה

מקרים המזכים
בביטול
)המשך(

פירוט הכיסוי
אחת מ 3-החלופות:
א .אישפוז המבוטח ו/או
בן משפחה קרוב למשך
 24שעות בשבוע שקדם
ל סיעה.



מחלת המבוטח/בן
משפחה

אחת מ 4-החלופות:
א .אשפוז של יום ויותר
של המבוטח ו/או בן
משפחה קרוב ו/או
מלווה ל סיעה שארע
לאחר רכישת
ההרחבה.

ב .מחלת מבוטח ו/או בן
משפחה קרוב עד שבוע
ב.
לפ י תחילת הביטוח,
)לאחר ביקור במיון או
מוקד לרפואה דחופה(
המחייבת מ וחה בבית.

מחלה או תאו ה של
המבוטח ו/או בן
משפחה קרוב ו/או
מלווה ל סיעה ,בגי ן
עדר מהעבודה )אישור
מעסיק( ובהוראת רופא
למשך שבוע לפחות
בשבוע שקדם למועד
ה סיעה.

אחת מ 2-החלופות:
א .תאו ה או מחלה של
המבוטח ו/או בן
משפחה קרוב ו/או
מתלווה שאירעה
בשבוע שקדם ל סיעה,
בעקבותיה אושפז
למשך  24שעות לפחות
במהלך השבוע שקדם
ל סיעה.

להמשך צפייה בפירוט תו י הטבלה
מחלה של
הרשאת תאו ה או
ב.
צפייה
יש לפ ות לקבלת

ג .מצב רפואי של
המבוטח ו/או בן
משפחה קרוב שארע
עד שבוע לפ י תחילת
הביטוח שהי ו :יתוח
ו/או צי תור ,דלקת
ג.
ריאות ו/או אוז יים
הכרוכות בתרופות דרך
הוריד ,שמירת הריון
או הריון בסיכון גבוה,
אירוע לב ,שבץ מוחי,
סרטן.

במקרה של מבוטח
עצמאי  -בכפוף לאישור
רפואי שאי ו כשיר
ל סיעה ומצבו הרפואי
מחייב ריתוק מלא
למיטה בשבוע שקדם
ליציאה.

אחת מ 2-החלופות:
א .זק גופ י מחמת תאו ה
או אשפוז בלתי צפוי
של המבוטח או של בן
משפחה קרוב.
ב .הוראה מפורשת בכתב
מרופא מומחה כי
המבוטח אי ו יכול
ל סוע עקב שי וי בלתי
צפוי במצבו הרפואי של
המבוטח.

המבוטח שאירעה
בשבוע שקדם ל סיעה,
בעקבותיה ביקר בחדר
מיון בבית חולים או
חדר מיון של קופת
החולים והתקבלה
אבח ה רופא וה חיה
למ וחה בבית )הכולל
בתוכו יום היציאה
לחו"ל(.
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המשך סעיף קודם בהתייחס להראל:
מצב רפואי שארע/התגלה )לאחר רכישת ההרחבה(
למבוטח ו/או לבן משפחה קרוב ו/או למלווה ל סיעה
שבעקבותיו בוטלה ה סיעה בהוראת רופא שהי ו:

ד .מצב רפואי
שארע/התגלה לאחר
רכישת ההרחבה
למבוטח ו/או לבן
משפחה קרוב ו/או
למלווה ל סיעה
שבעקבותיו בוטלה
ה סיעה בהוראת רופא
שהי ו:

תו י הטבלה
להמשך צפייה בפירוט
 יתוח ו/או צי תור.
הרשאת צפייה
לקבלת
יש לפ ות
דלקת ריאות/אוז יים

שכרוכות במתן תרופות
דרך הווריד ,שאירעו
עד  7ימים לפ י מועד
ה סיעה.


שמירת היריון או
הגדרת היריון כהיריון
בסיכון גבוה.



התקף לב ו/או אירוע
לב.



גילוי מחלת הסרטן.



אירוע מוחי.



שבר ,קרע ברצועה ו/או
בגיד ו/או במי יסקוס
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הפוליסה

המשך פירוט
הרחבה
הפסד עקב
ביטול/קיצור
סיעה

פירוט הכיסוי

הכיסוי



זק בביתו של
המבוטח



שרות מילואים של
המבוטח



למשרתי קבע – עקב
פעילות מבצעית

מקרים המזכים
בביטול
)המשך(

אם התרחש ה זק תוך  14יום לפ י מועד ה סיעה:
שריפה ,התפוצצות ,זק בזדון ,סערה ,שיטפון ,פריצה או
יסיון לפריצה לבית/לעסק ) דרש לחקירה משטרתית(.

גיוס מכוח צו  8או צו  9בתקופה של  7ימים שקדמו למועד היציאה לחו"ל

פעילות צבאית שאי ה אורכת יותר מ 72 -שעות




חשש להידבקות



דרש לבידוד

אין כיסוי.
יתן לרכוש הרחבה
ספציפית לע יין זה.

להמשך צפייה בפירוט תו י הטבלה
הרשאת צפייה
לקבלת
עקב "מגיפה":
יש לפ ותקיים כיסוי

כיסוי ייעודי לקורו ה:
הידבקות בקורו ה

אין כיסוי

אין כיסוי
במסגרת הרחבה זו

מצב בו יש עלייה פתאומית
במקרי תחלואה ש יתן
לייחדה למדי ה אחת או
למספר מדי ות והמוגדרת
כמגיפה על פי ארגון
הבריאות העולמי.
שאז במקרה ביטול השיפוי
עד  $400לכרטיסי טיסה
ה.ע$50 :
יתן להגדיל את התקרה
במסגרת רכישת הרחבה
פרדת

אין כיסוי
במסגרת הרחבה זו

שריפה בביתו של המבוטח
אשר אירעה סמוך למועד
ה סיעה.
גיוס מכוח צו  9 / 8בתקופה
שלאחר הוצאת הפוליסה
ולתקופת ה סיעה ,כולה או
חלקה.
אין כיסוי
בשבוע שלפ י מועד ה סיעה
ית ה למבוטח אבח ה
שהוא חולה בקורו ה
ו אסר עליו לצאת מישראל.
בעת הבידוק ,טרם עליה
לטיסה/הפלגה ,מ עה
עליית המבוטח עקב
הידבקות ו/או חשש
להידבקות בקורו ה ,והדבר
תועד במסמך רשמי
המבוטח מצוי בבידוד
שהחל  14ימים לפ י מועד
ה סיעה – קיימת תקופת
אכשרה של  3ימים רכישת
הרחבה זו.
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הפוליסה

הכיסוי

המשך פירוט
הרחבה
הפסד עקב
ביטול/קיצור
סיעה

מקרים המזכים
בקיצור

פירוט הכיסוי



אירוע רפואי



מוות



אשפוז



גיוס מילואים



התראת סגר

אירוע רפואי שארע בחו"ל
למבוטח ,כתוצאתו אלץ
להקדים חזרתו.

אירוע רפואי שאירע בחו"ל
למבוטח ו/או למשפחה
גרעי ית ו/או למלווה
"משפחה גרעי ית" – בן/בת
זוג של מבוטח וילדי כל
אחד מהם שרכשו אצל
המבטח הרחבה זו בגין
אותה סיעה.

א.
ב.

א .מות המבוטח
ב .מות יחיד במשפחה
גרעי ית
ג .מות מלווה ל סיעה

אירוע רפואי שארע בחו"ל
למבוטח ו/או למתלווה
אשר על פי
ה חיה מתועדת מרופא
בחו"ל ,אלץ המבוטח או
המתלווה להקדים את
מועד חזרתו המתוכ ן.

א .מות המבוטח
ב .מות בן משפחה קרוב
ג .מות המתלווה

מותלהמבוטח
המשך צפייה בפירוט תו י הטבלה
מות בן משפחה קרוב
יש לפ ות לקבלת הרשאת צפייה

אישפוז בן משפחה קרוב
למשך  24שעות לפחות
בבית חולים

אין כיסוי

אשפוז של אחד מהבאים:
א .המבוטח
ב .יחיד במשפחה גרעי ית
ג .מלווה ל סיעה
גיוס מכוח צו  9 / 8של:
א .המבוטח
ב .בן משפחה גרעי ית
ג .מלווה ל סיעה
אין כיסוי במסגרת הרחבה זו

אשפוז בן משפחה קרוב
.

אין כיסוי

אירוע רפואי המכוסה עפ"י
פוליסה זו מחייב מבחי ה
רפואית את שי וי מועד
חזרתו לישראל של מבוטח
ו/או של אדם שהתלווה אל
המבוטח לאותה סיעה.

מות בן משפחה קרוב

אישפוז בן משפחה קרוב

גיוס מכוח צו  9 / 8בתקופה
שלאחר הוצאת הפוליסה
ולתקופת ה סיעה ,כולה או
חלקה.
ככל וקימת התראה על
הטלת סגר במדי ת השהות
בחו"ל
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הפוליסה

המשך פירוט
הרחבה
הפסד עקב
ביטול/קיצור
סיעה

הכיסוי

חריגים בולטים
ביטול/קיצור
סיעה

פירוט הכיסוי



חוק או תק ה
ממשלתית



הליכים משפטיים



קיים החריג

קיים החריג

חריג כללי" :עקב החלטה
גורפת של מדי ה/ות על
סגירת גבולות"

א .הליכים פליליים של כל
אדם שעליו סמכות
תכ יות הטיול לרבות
מחמת הזמ ה להעיד
בבית משפט.
ב .בשל צו עיכוב יציאה
למבוטח או למלווה

הליכים פליליים של כל
אדם שעליו סמכות
תכ יות ה סיעה למעט
עיכוב של המבוטח ו/או
המלווה מחמת הזמ ה
להעיד בבית משפט.

א .הליכים פליליים של כל
אדם עליו סמכות
תכ יות ה סיעה למעט
עיכוב מחמת הזמ ה
להעיד בבית משפט.
ב .בשל צו עיכוב יציאה
מהארץ למבוטח או
למתלווה.

להמשך צפייה בפירוט תו י הטבלה
יש לפ ות לקבלת הרשאת צפייה

בשל המלצות גורמים
רשמיים )כגון
אזהרות מסע(

קיים החריג

אין חריג

קיים החריג



עקב החלטה גורפת
על סגירת גבולות

קיים החריג

אין חריג

קיים החריג



עקב מגיפה/חשש
למגיפה בישראל או
במדי ות היעד

קיים החריג

קיים כיסוי כאמור בעמ' 18
התייחסות וספת ראו
בהרחבה המתייחסת
לכיסוי למקרה מגיפה

קיים החריג



אסון טבע ,פרעות
ומהומות ,מצב
מלחמה המו ע קיום
הטיסה או ההפלגה

קיים החריג

אין חריג

אין חריגים וספים למעט
החריגים הכלליים

קיים החריג
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הפוליסה

הכיסוי

החמרת מצב
רפואי קודם

פירוט הכיסוי

תקרה

$500,000

$350,000

$350,000
ה.ע) $50 :ללא ה.ע בשימוש
בכרטיס(

ה ספח מוגדר:
"הרחבה למצב קיים"
$250,000
ה.ע$50 :

הגדרת מצב רפואי קודם

מחלה שבשלה היה
המבוטח בטיפול או
בהשגחה בעת צאתו לחו“ל
או במשך  6החודשים
שקדמו לצאתו

מחלה ו/או מצב בריאות
בגי ו היה המבוטח בטיפול
לרבות טיפול תרופתי בלבד
ו/או בהשגחה בעת צאתו
לחו"ל או במשך  6חודשים
שקדמו לצאתו

מחלה שבשלה היה
המבוטח בטיפול או
בהשגחה בעת צאתו לחוץ
לארץ או במשך  6החדשים
שקדמו לצאתו

החמרה בלתי צפויה בחו"ל
של מחלה קיימת בגי ה
היה מצוי אך ורק בטיפול
תרופתי ו/או מעקב רפואי
שוטף בעת צאתו או במשך
 6חודשים שקדמו לצאתו
ובלבד שבמהלך אותם 6
חודשים היה מצבו הרפואי
יציב ולא חלה החמרה

הגדרת זכאות

שי וי לרעה ,פתאומי ובלתי
צפוי ,במצב בריאותו של
המבוטח ,מחמת
מצב רפואי קודם

שי וי לרעה ,פתאומי ובלתי
צפוי של מצב רפואי קודם,
שהטיפול בו היה הכרחי
כטיפול חירום בחו"ל

שי וי לרעה ,פתאומי ובלתי
צפוי ,במצב בריאותו של
המבוטח ,מחמת מצב
רפואי קודם

טיפול חרום הכרחי בחו"ל
כתוצאה משי וי פתאומי
לרעה במחלה הקיימת

השתלת איבר/ים

קיים חריג

קיים חריג

קיים חריג

קיים חריג
)במסגרת הכלליים(

תרופות שגרתיות ו/או
טיפולים רפואיים
ש קבעו למבוטח טרם
סיעתו

קיים חריג

יי תן כיסוי עד .$500
כיסוי זה מות ה בכך
שבמהלך השהות הציוד
הרפואי/התרופות אבדו,
ג בו או התעכבו בכבודה

קיים חריג
)במסגרת הכלליים(

הרחבה

חריגים להחמרת
מצב רפואי

להמשך צפייה בפירוט תו י הטבלה
יש לפ ות לקבלת הרשאת צפייה

קיים חריג
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הפוליסה

הכיסוי

הרחבה

החמרת מצב
רפואי קיים מיוחד

פירוט הכיסוי

תקרה

$100,000

הגדרת
"מצב רפואי קיים
מיוחד"

המצב הרפואי המיוחד
שצוין מפורשות בדף פרטי
הביטוח

הגדרת זכאות

$100,000
ה.ע) $50 :ללא ה.ע בשימוש
בכרטיס(

המצב הרפואי המיוחד
שצוין מפורשות ככזה בדף
פרטי הביטוח

משווקת תו י הטבלה
פירוט
להמשך צפייה ב
הרחבה שאי ה
כון למועד פרסום זה
ובלתי צפוי,
הרשאת וי פתאומי
שי
צפייה
יש לפ ות לקבלת

שי וי לרעה ,פתאומי ובלתי
צפוי ,במצב בריאותו של
המבוטח ,מחמת מצב
רפואי קיים מיוחד.

במצב בריאותו של
המבוטח ,מחמת
מצב רפואי קודם מיוחד,
וכאשר הטיפול הרפואי
בשי וי כזה היה הכרחי
מבחי ה רפואית כטיפול
חירום לביצוע בחו"ל

ה ספח מוגדר:
"הרחבה למצב בריאות
קיים כולל מצב בריאות
קיים שאי ו יציב"
$250,000
ה.ע$50 :

החמרה בחו"ל של מחלה
שבשלה היה המבוטח
בטיפול או בהשגחה בעת
צאתו לחוץ לארץ או במשך
ששת החדשים שקדמו
לצאתו
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הפוליסה

פירוט הכיסוי

הכיסוי

החמרה של מהלך
הריון שגרתי

תקרה

$250,000

$350,000

$250,000
ה.ע) $50 :ללא ה.ע בשימוש
בכרטיס(

הגדרת
מקרה הביטוח

החמרה בלתי צפויה של
מהלך הריון שגרתי
המחייבת טיפול רפואי
* הכיסוי כולל הוצ' לידה
מוקדמת ,טיפול/אשפוז פג
או וולד והטסה רפואית של
המבוטחת/הפג/הוולד

החמרה בלתי צפויה
הקשורות להיריון
*הכיסוי כולל הוצ' לידה
מוקדמת וכולל הוצאות
הקשורות לטיפול ו/או
אשפוז העובר או הפג
והטסה רפואית

החמרה בלתי צפויה של
מהלך ההריון המחייבת
קבלת טיפול רפואי

כיסוי בגין הוצאות אשפוז
והוצאות רפואיות בחו"ל
למבוטחת בהריון עד
השבוע ה) 30 -כולל(
הכוללים הוצאות אשפוז
הקשורות בהריון ,הוצאות
רפואיות שלא במהלך
אשפוז ,לידה מוקדמת,
טיפול או אשפוז של פג
והטסה רפואית

גיל הריון מכסימלי

עד שבוע 32

עד שבוע 32

עד שבוע 32

עד שבוע 30

גיל אישה מכסימלי

46

42

ללא מגבלת גיל

50

החריג קיים

החריג קיים

לא תכוסה הפלה יזומה
שאי ה כתוצאה מהחמרה
במצב ההריון

לא תכוסה הפלה מסיבה
שאי ה רפואית
)במסגרת החריגים
הכלליים(

בדיקות שגרתיות ובדיקות
ג טיות ו/או בדיקות
מעבדה להיריון
ולהתפתחותו

הוצאות מעקב שוטף של
הריון ,בדיקות שגרתיות

הרחבה



הפלה יזומה

להמשך צפייה בפירוט תו י הטבלה
יש לפ ות לקבלת הרשאת צפייה

חריגים בולטים


הוצאות מעקב שוטף

החריג קיים ,למעט לידה
מוקדמת

$200,000

בדיקות וטיפולים
תקופתיים ו/או שגרתיים
)במסגרת החריגים
הכלליים(
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המשך
החמרה של מהלך
הריון שגרתי
חריגים בולטים



שמירת הריון



ספורט
אתגרי/פעילות
מאומצת

שמירת הריון שהחלה בעת
השהות בחו"ל וקיימת
אפשרות רפואית מצד
המבוטחת לשוב לישראל
על פי הוראת רופא

אין חריג

כאשר המבוטחת מצאת
בשמירת הריון שלא
במסגרת אשפוז בבית
חולים בחו"ל וללא מ יעה
רפואית לשוב לישראל

להמשך צפייה בפירוט תו י הטבלה
יש לפ ות לקבלת הרשאת צפייה

אין חריג ,למעט לע יין
ספורט אתגרי המופיע
בחריגים הכלליים

אין חריג ,למעט לע יין
ספורט אתגרי המופיע
בחריגים הכלליים

מקרה הביטוח כתוצאה
מספורט אתגרי ו/או
ספורט חורף או כתוצאה
מפעילות מאומצת ואשר
סביר לה יח שיש בפעילות
זו משום סכ ה ממשית
לפגיעה במהלך ההיריון
למעט אם הרחבות כאמור
מכרו למבוטחת

אין חריג

אין חריג ,למעט לע יין
ספורט אתגרי המופיע
בחריגים הכלליים
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הפוליסה

הכיסוי

פירוט הכיסוי

הרחבה

תאו ות אישיות
)מוות /כות
מתאו ה(

מוות או כות
מלאהוצמיתה כתוצאה
מתאו ה



מוות +כות = $50,000



מוות = $50,000



הפיצוי לי ארי לאחוז
ה כות.



למקרה כות = עד
 $13,500לבחירת
המבוטח .הפיצוי עפ"י
טבלת איבוד איברים

חריגים בולטים:





תוצאה של תאו ת כלי
דו גלגלי בעל מ וע עזר.



כות פלסטית



למקרה כות הפיצוי
יהיה עפ"י טבלת איבוד
איברים

הפיצוי לי ארי לאחוז
ה כות.

פירוט תו י הטבלה
להמשך צפייה ב
חריגים בולטים:
תוצאה מצטברת של
 אין כיסוי לאיבר שאי ו חריגים בולטים:
זעירות
פגיעות
צפייה
הרשאת
לקבלת
ות
לפ
יש
 כות או מוות שלא
בטבלת האיברים.
)מיקרוטראומה( או
כתוצאה מאלימות
מילולית/פסיכולוגית.



 סכומי ביטוח בחתך
גילאים:
 גילאים $30,000 :18-66 מעל גיל $15,000 :67 -ילד$15,000 :



למקרה מוות  +כות =
$27,000

אין חריגים ב ספח מעבר
לחריגים הכלליים

גרמו באופן ישיר
מתאו ה.

פגיעה מוחית
) (CVA/TIAאי ם
בגדר תאו ה.
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הפוליסה

הכיסוי

פירוט הכיסוי

הרחבה

ספורט אתגרי

הגדרת
"ספורט אתגרי"

פעילותו אחד או יותר
מע פי הפעילות הבאים
במסגרת תחביב בלבד:
רכיבת שטח אופ יים או
אופ וע ,מוטוקרוס ,סיעה
בדרך עפר  , 4 X4אופ וע
ים ,סירות מרוץ ,גלישת
גלים,
גלישת רוח ,סקי מים,
שייט קיאקים ,רפטי ג,
ב ות ,מצ ח גלישה ,צלילה
לרבות צלילה לעומקים
)בת אי שמחזיק ברישיון
ישראלי תקף( ,השטת
יאכטה ,גלישת קיט ,גלישה
מצוקים ,ס פלי ג ,טיפוס
הרים וצוקים ,בא ג'י,
טיפוס קירות ,טיסה בכדור
פורח ,צ יחה חופשית,
גלישה ,רחיפה ,דאייה
אווירית ,קפיצת בסיס,
ציד ,היגת אקסטרים,
גלישה על חול ,כ יסה
למערות באמצעות חבלים,
רכיבת אקסטרים.

פעילותו של המבוטח באחד טיפוס הדורש באופן סביר
ע פי ספורט הכוללים או
שימוש חבלים או ליווי
או יותר מע פי הפעילות
דורשים ,בין היתר ,רמות
מדריך ,כ יסה למערות
המפורטים בדף פרטי
גבוהות של קושי ו/או
באמצעות חבלים ,צלילה
הביטוח ובאתר החברה
מאמץ גופ י ואו כרוכים
הדורשת שימוש בציוד
ברמת סיכון גבוהה בהתאם ה עשית במסגרת תחביב
שימה ,ב ג'י ,ס פלי ג,
בלבד.
לרשימת ע פי הספורט
רפטי ג מדרגה  3ומעלה,
האתגרי ה כו ה למועד
קיאקים מדרגה  3ומעלה,
רכישת כיסוי ,והמתעדכ ת
דאייה ,גלישה אווירית,
מעת לעת והמפורסמת
מצ חי רחיפה וצ יחה
באתר האי טר ט של
לסוגיה ,כדור פורח ,קייט
*ההרחבה אי ה מכסה
החברה
סרפי ג ,שייט בסירת
השתתפות המבוטח
מירוץ ,סקי מים ,אופ ועי
במסגרת התאגדות ו/או
*ההרחבה אי ה מכסה
מים וכל ספורט אתגרי
במסגרת תחרותית.
השתתפות המבוטח
אחר כמפורט ברשימה
בספורט אתגרי ששכר
שבאתר האי טר ט של
בצידו.
המבטח.

להמשך צפייה בפירוט תו י הטבלה
יש לפ ות לקבלת הרשאת צפייה
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הפוליסה

פירוט הכיסוי

הכיסוי

היקף הכיסוי/תקרה

המשך
הרחבה
ספורט
אתגרי



ספורט חורף

ללא תקרה
)בהתאם לת אי הפוליסה
הבסיסית(

עד לגבול האחריות
הכוללת בבסיסית
עד לגבול האחריות הכוללת
עד לגבול האחריות הכוללת
* לטיפול חירום בשי יים –
בבסיסית
בבסיסית
עד $1,000
ה.ע$50 :
ה.ע$50 :
ה.ע) $50 :ללא ה.ע בשימוש
בכרטיס(

להמשך צפייה בפירוט תו י הטבלה
אין כיסוי במסגרת הרחבה זו.
ספציפית לע יין.
הרחבה
יתן לרכוש
צפייה
הרשאת
יש לפ ות לקבלת

חריגים בולטים



כללי בטיחות

מקרה בו המבוטח הג שלא
בהתאם לכללי הבטיחות
היסודיים של האתר או
המסגרת בה הייתה
הפעילות

אין חריג

אין חריג

פעילות ספורטיבית כלשהי
במסגרתה המבוטח הג
שלא בהתאם לכללי
הבטיחות היסודיים של
האתר בו בוצעה הפעילות
)מתוך החריגים הכלליים(
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הפוליסה

הכיסוי

פירוט הכיסוי

הרחבה

ספורט חורף

היקף הכיסוי/תקרה

הוצאות רפואיות ללא
תקרה ובהתאם לת אי
הפוליסה הבסיסית

הוצאות רפואיות  -עד
לגבול האחריות הכוללת
בבסיסית )למקרה שלא
בעת אשפוז – ה.ע.($50 :


שיפוי בגין אובדן ימי
סקי – ) $300ה.ע($50 :



ביטול סיעה עקב
היעדר שלג )ובכפוף
להת יות( :לכרטיס
סיעה) $300 -ה.ע($50:
לשרותי קרקע – $50
ליום ועד  6ימים.



איחור בהגעה לאתר
הסקי בשל מזג אוויר -
 $50ליום ועד  6ימים



אובדן ימי סקי עקב
סגירת האתר לתקופה
של  48שעות ומעלה -
 $75ליום ועד  6ימי
סקי )ה.ע($50 :



איחור בהגעת ציוד
ספורט חורף – $200
)מתוכו פריט אחד ($20

הוצאות רפואיות עד לגבול
האחריות בבסיסית.
* לטיפול חירום בשי יים –
עד  $1,000ה.ע) $50 :ללא
ה.ע בשימוש בכרטיס(.


הוצאות רפואיות ללא
תקרה ובהתאם לת אי
הפוליסה הבסיסית

סקי פס$300 -
)ה.ע($50:
הערה :מחושב לפי
עלות לסך הימים
בגי ם רכש.

להמשך צפייה בפירוט תו י הטבלה
 אובדן ימי סקי עקב
יש לפ ות לקבלת הרשאת צפייה
סגירת האתר לתקופה
של  48שעות ומעלה –
 $100ליום עד  3ימים
)ה.ע] ($50 :יום ההגעה
ויום העזיבה אי ם
במ יין הימים[


במקרה של אובדן או
ג יבה של ביגוד וציוד
ייעודי יורחב כיסוי
הכבודה בהתאם
לתקרות הכיסוי של
פריט ודברי ערך
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הפוליסה

פירוט הכיסוי

הכיסוי

הגדרת
"ספורט חורף"

המשך
הרחבה
ספורט חורף



המשך טיפול בישראל

גלישה בעזרת מגלשיים,
מזחלות ,ס ובורד ,סקי
הליכה )קרוס קא טרי(,
אופ ועי שלג

גלישה בעזרת מגלשיים,
ס ובורד ,מזחלות,
 , snowshoeingקרוס
קא טרי ואופ ועי שלג

במסגרת תחביב בלבד,
כמפורט :סקי שלג ו/או
ס ובורד ו/או מזחלות שלג
ו/או אופ ועי שלג.

להמשך צפייה בפירוט תו י הטבלה
לא יי תן כיסוי עבור הוצ'
לקבלת הרשאת צפייה
יש לפ ות אין חריג
אין חריג
המשך טיפול בישראל

גלישה בשלג בכל דרך
שהיא לרבות סקי,
ס ובורד ,קרוס קא טרי,
מזחלות שלג ואופ וע שלג
וכן כל ספורט חורף אחר
כמפורט ברשימה שבאתר
האי טר ט של המבטח

לא יי תן כיסוי עבור הוצ'
המשך טיפול בישראל

חריגים בולטים



כללי בטיחות

הג שלא בהתאם לכללי
הבטיחות היסודיים של
האתר או המסגרת בה
הייתה הפעילות

הג שלא בהתאם לכללי
הבטיחות ו/או שלא בשעות
הפעילות המוכרזות ו/או
שלא במסלולים המיועדים

הג שלא בהתאם לכללי
הבטיחות היסודיים של
האתר או המסגרת בה
הייתה הפעילות

פעילויות שלא עשו באתר
המיועד לכך ,בשעות
הפעילות שלו ,במסלולים
המיועדים לכך.
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הפוליסה

פירוט הכיסוי

הכיסוי

הוצ' רפואיות כמפורט:


היקף הכיסוי/תקרה

יחיד – עד $20,000

 לכלל הקבוצה
המבוטחת – עד
$50,000
* לטיפול חירום בשי יים –
עד $1,000
ה.ע $50 :למבוטח )ללא
ה.ע בשימוש בכרטיס
פספורטכארד(

ללא תקרה
)בהתאם לת אי הפוליסה
הבסיסית(

להמשך צפייה בפירוט תו י הטבלה
פעילותו של המבוטח באחד
עיסוק בספורט ,לרבות
צפייה
הרשאת
לקבלת
ות
לפ
יש
או יותר מע פי הפעילות
אימון לקראת תחרות

ספורט תחרותי

הרחבה
הגדרת
"ספורט תחרותי"



המשך טיפול בישראל

חריגים בולטים


כללי בטיחות

בחו"ל ו/או מח ה אימו ים
בחו"ל ו/או הדרכה לקראת
תחרות בחו"ל בקשר עם
תחרות ספורט ,בין אם
במסגרת אגודה ,קבוצת
ספורט או באופן עצמאי

לא קיים ספח הרחבה
לפוליסה הבסיסית

המפורטים באתר החברה
במסגרת תחרות,
התאגדות ,הופעות וכדומה

אין חריג

לא יי תן כיסוי עבור הוצ'
המשך טיפול בישראל

מקרה בו המבוטח הג שלא
בהתאם לכללי הבטיחות
היסודיים של האתר או
המסגרת בה הייתה
הפעילות

הג שלא בהתאם לכללי
הבטיחות היסודיים של
האתר או המסגרת בה
הייתה הפעילות

לא קיים ספח הרחבה
לפוליסה הבסיסית
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הפוליסה

הכיסוי

פירוט הכיסוי
הכיסוי בהראל לע יין מגיפה
קיים במסגרת ההרחבה
"לביטול וקיצור סיעה" עם
תקרות סט דרטיות.


הרחבה:
הוצאות
מיוחדות
עקב מגיפה

הגדרת "מגיפה"

יתן להגדיל תקרות
תמורת פרמיה במסגרת
ההרחבה להלן כמפורט:

מצב בו יש עלייה פתאומית מצב בו יש עלייה
פתאומיתהטבלה
תו יתןי
צפייה בפירוט
להמשך
במקרי תחלואה ש
במקרי תחלואה ש יתן
לייחדה למדי ה אחת או
לייחדה למדי ה אחת או
והמוגדרתצפייה
הרשאת
לקבלת
יש לפ ות
למספר מדי ות
למספר מדי ות והמוגדרת
כמגיפה על פי ארגון
הבריאות העולמי

כמגיפה על פי ארגון
הבריאות העולמי

טרום ה סיעה

תקרת השיפוי

התפרצות פתאומית של
מחלה זיהומית
)חיידקית/וירלית( מדבקת
המתפשטת בקרב
אוכלוסיה בזמן קצר
)באזור מסויים ,במדי ה
אחת או במספר מצומצם
של מדי ות ,ביבשת
מסוימת או כלל עולמית(

עד $ 6,000
תקרה בסך $ 2,000
לכרטיסי טיסה

עד  $400לכרטיסי טיסה
ה.ע$50 :
יתן להגדיל את התקרה
בתוספת פרמיה כך שתעמוד
על עד  $ 5,000ומתוכם
 $2,000לכרטיס סיעה

הכיסוי ספציפית
לע יין קורו ה קיים
במסגרת ההרחבה
"לביטול סיעה"
וכמו כן במסגרת ההרחבה
"קיצור סיעה"
)ראו עמודים (17-18

עד $ 4,000
כ .טיסה למבוטח – עד
$ 2,000
ה.ע$50 :
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הפוליסה

הכיסוי

היקף הכיסוי
)טרום ה סיעה(

המשך
ההרחבה
הוצאות
מיוחדות
עקב מגיפה

פירוט הכיסוי


הוצ' כרטיסי סיעה



הוצאות לי ה



הוצאות רכב שכור





הוצ' כרטיס סיעה
בתחבורה ציבורית





אבח ה רפואית
מתועדת כי הי ו שא
של ה גיף

מקרים המזכים
בביטול
)טרום ה סיעה(


מ עה עלייה
לטיסה/הפלגה







מלון ,בית הארחה ,דירת
ופש ,כפר ופש ,שייט



מלון ,בית הארחה ,דירת
ופש ,כפר ופש ,שייט









לגבי המבוטח  -במהלך
השבוע שלפ י תחילת
הביטוח וכתוצאה מכך
אסר עליו לצאת מישראל

לגבי המבוטח ו/או המשפחה
לגבי המבוטח  -במהלך
הגרעי ית ו/או מלווה
השבוע שלפ י תחילת
ל סיעה – מי מהם לקה
הביטוח וכתוצאה מכך
בשבוע שקדם למועד
אסר עליו לצאת מישראל
ה סיעה במחלה לגביה
מוכרז אירוע מגיפה

לגבי המבוטח – עקב
הידבקות או חשש
להידבקות ב גיף והדבר
תועד במסמך רשמי מטעם
האחראי על הבידוק.
*מ יעת הבידוק מהמבוטח
לעלות למטוס/הפלגה עקב
אי החזקת כל האישורים
ה דרשים ליציאה מהארץ
או כ יסה למדי ת היעד –
אי ה מזכה עפ"י הרחבה
זו.

לגבי המבוטח  -עקב
הידבקות או חשש
להידבקות ב גיף והדבר
לגבי המבוטח ו/או המשפחה
תועד במסמך רשמי מטעם
הגרעי ית ו/או מלווה
האחראי על הבידוק.
ל סיעה – עקב מחלת חום
*מ יעת הבידוק מהמבוטח
או סימפוטמים אחרים,
לעלות למטוס/הפלגה עקב
העשויים להעיד על תחלואה
אי החזקת כל האישורים
במגיפה שהתגלו בבידוק
ה דרשים ליציאה מהארץ
טרום הטיסה
או כ יסה למדי ת היעד –
אי ה מזכה עפ"י הרחבה
זו.

להמשך צפייה בפירוט תו י הטבלה
יש לפ ות לקבלת הרשאת צפייה

הכיסוי ספציפית
לע יין קורו ה קיים
במסגרת ההרחבה
"לביטול סיעה"
וכמו כן במסגרת ההרחבה
"קיצור סיעה"
)ראו עמודים (17-18
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הפוליסה

הכיסוי

המשך
ההרחבה
הוצאות
מיוחדות
עקב מגיפה

המשך:
מקרים המזכים
בביטול
)טרום ה סיעה(

פירוט הכיסוי



שהייה בבידוד
בישראל

 במסגרת ספח הרחבהלגבי המבוטח ו/או המשפחה פרד ,כמפורט:
 עד  $500לכרטיסי סיעההגרעי ית ו/או מלווה
)ה.ע($50 :
ל סיעה – מי מהם מצוי
לגבי המבוטח – היה ומצוי
בבידוד בית עפ"י דיווח
בבידוד בית עפ"י דיווח
למשרד הבריאות ,שהחל
למשרד הבריאות ,שהחל
במהלך  14ימים לפ י מועד
במהלך  14ימים לפ י מועד
ה סיעה.
ה סיעה.
* לע יין זה תחול תקופת
* לע יין זה תחול תקופת
אכשרה של  3ימים מיום
אכשרה של  3ימים מיום
רכישת ההרחבה.
רכישת ההרחבה.

המשך צפייה בפירוט תו י הטבלה
ל
אין כיסוי
יש לפ ות לקבלת הרשאת צפייה

הכיסוי ספציפית
לע יין קורו ה קיים
במסגרת ההרחבה
"לביטול סיעה"
וכמו כן במסגרת ההרחבה
"קיצור סיעה"
)ראו עמודים (17-18
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הפוליסה

הכיסוי

פירוט הכיסוי

לאחר ה סיעה

הוצאות עקב בידוד
בחו"ל

עד $1,500
במקרה אשפוז

תקרה כוללת :עד $ 5,000
עד  $200ליום בידוד
ה.ע$50 :



הוצ' כרטיסי סיעה







הוצאות לי ה



היקף הכיסוי

המשך
ההרחבה
הוצאות
מיוחדות
עקב מגיפה



הוצאות רכב שכור
הוצ' כרטיס סיעה
בתחבורה ציבורית

מקרים המזכים
בהחזר ההוצאות עקב בידוד בחו"ל

אין התייחסות
ספציפית להוצאות עקב
בידוד



הכיסוי ספציפית
לע יין קורו ה קיים
במסגרת ההרחבה
"לביטול סיעה"
וכמו כן במסגרת ההרחבה
"קיצור סיעה"
)ראו עמודים (17-18


ל 
הטבלה
המשך צפייה בפירוט תו י
צפייה
יש לפ ות לקבלת הרשאת



אשפוז המבוטח עקב היותו
שא של ה גיף בדרך של
אבח ה רפואית מתועדת

אין התייחסות
ספציפית להוצאות עקב
בידוד

 .1אשפוז המבוטח
כתוצאה מאירוע
רפואי שוא המגיפה.
 .2חיוב המבוטח בבידוד
בשל מגיפה באיזור בו
הוא שוהה )שלא
במסגרת אשפוז בבית
חולים( כאשר ההוראה
ית ת למבוטח עקב
חשש ממצבו הספציפי
ואי ה הוראה גורפת
של גופים מקומיים.
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הפוליסה

הכיסוי

פירוט הכיסוי

לאחר ה סיעה

הוצ' עקב הארכת שהייה
מעבר לתקופת הביטוח

המשך
ההרחבה
הוצאות
מיוחדות
עקב מגיפה



הוצ' כרטיסי סיעה

היקף הכיסוי



הוצאות לי ה



הוצ' רפואיות לטיפול
במצב רפואי כרו י

תקרות "עצמאיות" עפ"י
הר"מ

עד $3,000
למבוטח ו/או המלווה
*בעת התראת סגר יפעל
המבוטח ליציאה מיידית
מהאזור בו שוהה ותוך 48
שעות מרגע הודעת
המבטח.
במקרה זה ,השיפוי שיי תן
בגין שי וי כרטיסי ה סיעה
– עד $250



הכיסוי בהראל מצוי
במסגרת ההרחבה
"לביטול וקיצור סיעה"

עד $1,000
למבוטח ו/או ב י המשפחה
הגרעי ית
כאמור ,יתן להגדיל את
תקרת ההחזר בכפוף
לתוספת פרמיה

תקרה כוללת :עד $ 5,000
ה.ע$50 :

עד $2,000
למבוטח ולמתלווה אחד
*בעת התראת סגר יפעל
המבוטח ליציאה מיידית
מהאזור בו שוהה ותוך 48
שעות מרגע הודעת
המבטח.
במקרה זה ,השיפוי שיי תן
בגין שי וי כרטיסי ה סיעה
– עד $200

הכיסוי ספציפית
לע יין קורו ה קיים
במסגרת ההרחבה
"לביטול סיעה"
וכמו כן במסגרת ההרחבה
"קיצור סיעה"
)ראו עמודים (17-18

להמשך צפייה בפירוט תו י הטבלה
יש לפ ות לקבלת הרשאת צפייה

עד  $ 100לכל ללילה
למבוטח ו/או המלווה

עד  $150ללילה
למבוטח ו/או ב י המשפחה
הגרעי ית

עד  $200ללילה
למבוטח ו/או מתלווה אחד





לביקורי רופא ורכישת
תרופות מרשם בלבד – עד
$1,000
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פירוט הכיסוי

הפוליסה

הכיסוי

המשך
ההרחבה
הוצאות
מיוחדות
עקב מגיפה

מקרים המזכים
בהחזר הוצאות עקב הארכת שהייה מעבר
לתקופת הביטוח

 .1חיוב המבוטח בבידוד
עצמי באיזור בו שוהה
ההוראה ית ת
למבוטח עקב חשש
ממצבו הספציפי ואי ה
הוראה גורפת של
גופים מקומיים.
 .2מ עה עלייה
לטיסה/הפלגה עקב
הידבקות או חשש
להידבקות ב גיף
והדבר תועד במסמך
רשמי מטעם הגורם
האחראי על הבידוק.

 .1חיוב המבוטח בבידוד
 .1לגבי המבוטח ו/או
עצמי באיזור בו שוהה
המשפחה הגרעי ית ו/או
ההוראה ית ת
מלווה ל סיעה –מחלת
למבוטח עקב חשש
חום או סימפוטמים,
ממצבו הספציפי ואי ה
העשויים להעיד על
הוראה גורפת של
תחלואה שהתגלו
גופים מקומיים.
בבידוק טרום הטיסה.
 .2מ עה עלייה
 .2לגבי המבוטח ו/או
לטיסה/הפלגה עקב
המשפחה הגרעי ית ו/או
הידבקות או חשש
מלווה ל סיעה – מי
להידבקות ב גיף
מהם לקה בחו"ל במחלה
והדבר תועד במסמך
לגביה מוכרז אירוע
רשמי מטעם הגורם
מגיפה.
האחראי על הבידוק.
 .3הטלת סגר שבעקבותיו
לא יתן לטוס חזרה
לישראל.

הכיסוי ספציפית
לע יין קורו ה קיים
במסגרת ההרחבה
"לביטול סיעה"
וכמו כן במסגרת ההרחבה
"קיצור סיעה"
)ראו עמודים (17-18

להמשך צפייה בפירוט תו י הטבלה
יש לפ ות לקבלת הרשאת צפייה
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