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 21בדצמבר 2020

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

בסיסית

הכיסוי

עמוד

הכיסוי

הפוליסה

עמוד

תקופת ביטוח מירבית

-2-

כבודה

-11-

גבול אחריות להוצאות רפואיות

-2-

הפסד עקב ביטול/קיצור סיעה

12-16

הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז

-2-

החמרת מצב רפואי קודם

-17-

הוצאות רפואית לאשפוז

-3-

החמרת מצב רפואי קיים מיוחד

-18-

פיזיוטרפיה

-3-

מוות מתאו ה ו כות מתאו ה

-18-

פי וי לביה"ח

-3-

החמרה של מהלך הריון שגרתי

-19-

הטסה רפואית

-3-

ספורט אתגרי

-20-

חילוץ

-3-

ספורט חורף

-21-

הארכת שהות

-4-

ספורט תחרותי

-22-

הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח

-4-

הוצאות מיוחדות עקב מגיפה

23-26

העברת גופה

-4-

הריון

5-6

חבות כלפי צד ג'

-6-

השוואת חריגים בולטים בפוליסה

7-9

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
1

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
$5,000,000

ללא תקרה



טיפול/תשלום רופא

מכוסה

בגבול האחריות הכוללת

מכוסה



בדיקות אבחון

מכוסה

בגבול האחריות הכוללת

מכוסה



תרופות מרשם

מכוסה
*למעט תרופות ש וטל באופן קבוע.

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

מכוסה
*למעט תרופות ש וטל באופן קבוע.



בדיקות מעבדה

מכוסה

בגבול האחריות הכוללת

מכוסה



צילומי ר טגן ו/או
בדיקות הדמיה

מכוסה

בגבול האחריות הכוללת

מכוסה



אביזר בקשר לתאו ה

מכוסה

בגבול האחריות הכוללת

מכוסה



טיפול חירום
בשי יים

ללא תקרה

$400
ה.ע$50 :

ללא תקרה

2

הפוליסה

הכיסוי

בסיסית

הוצ' רפואית
לאשפוז

בסיסית

פיזיוטרפיה

בסיסית

פי וי לביה"ח

בסיסית

הטסה
רפואית

בסיסית

חילוץ

בסיסית

הארכת שהות

פירוט הכיסוי
הגדרת יום אשפוז
הוצאות רפואיות
בעת אשפוז בחו"ל
טיפולי פיזיוטרפיה בחו"ל
פי וי יבשתי
פי וי אווירי/ימי
הטסה רפואית לישראל
תקרת הוצאות
לאיתור וחילוץ
ברירת המחדל לרכישת
הכיסוי

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

הגדרת זכאות לחילוץ
חריגים בולטים
)שאי ם מוכסים בפרק
זה(
כרטיס סיעה
לי ה במלון

3

הפוליסה

פירוט הכיסוי

הכיסוי

הטסת מלווה*
למקום אשפוזו של
המבוטח
בסיסית

הוצ' כרטיס סיעה
הוצ' סיעה משדה
התעופה וחזרה

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

הוצאות לי ה במלון

בסיסית

המשך טיפול
בישראל

המשך טיפול בישראל
במקרה של תאו ה בחו"ל

בסיסית

העברת גופה

הוצאות העברת גופה
מחו”ל לישראל

בסיסית

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



בירור ואבחון ראשו י



ביקור רופא



בדיקת אבחון



בדיקות מעבדה

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

4

הריון:
הוצאות רפואיות
בעת אשפוז
כתוצאה מהריון
שאובחן לראשו ה
בחו”ל

היקף הכיסוי

הערה :אובחן עד
שבוע 12

כיסוי להריון
לאחר שבוע 12

בסיסית

הריון
חריגים בולטים

בסיסית

חבות כלפי צד ג'

ת אי למתן הכיסוי
לאחר שבוע 12


הפלה יזומה



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

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

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

5

השוואת חריגים בולטים בפוליסה הבסיסית

חשיפה לחומרים מסוכ ים
טיסה/שייט
שימוש של המבוטח בכלי שק
חטיפת המבוטח
התאבדות /סיון התאבדות ,פגיעה עצמית
אלכוהליזם ,שימוש בסמים
זק תוצאתי
משלח יד
פעילות ללא רשיון מתאים
השתלת איבר ו/או איברים מכל סוג שהוא
טיפולים אלטר טיביים

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

טיפול/ייעוץ פסיכיאטרי
טיפול תרופתי מ יעתי באיידס
אביזרים רפואיים או אחרים )משקפיים ,עדשות ,מכשיר
שמיעה ,תותבות למי יהן(.
ספורט אתגרי ו/או ספורט חורף
ספורט תחרותי
רכיבת אופ יים

6

הרחבות לפוליסה הבסיסית
ל וחיות הקורא ,כל הרחבה מופיעה בדף פרד

להמשך צפייה בפירוט השוואת ההרחבות לפוליסה הבסיסית
יש לפ ות לקבלת הרשאת צפייה

7

