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  תשפ"א שבט' ו          

  2021בינואר  19                

  

  עדכון השוואת ביטוח נסיעות לחו"ל – "משולחן הטיפים" של מטה יונט
  / כלל ביטוח (פספורטכארד) דיוידשילדהפניקס / הראל /  :חברותהבין השוואת עומק 

  
  עמוד  הכיסוי  הפוליסה    עמוד  הכיסוי  הפוליסה

  בסיסית

    -2-  תקופת ביטוח מירבית

  הרחבות

  -12-  כבודה

  13-19  הפסד עקב ביטול/קיצור נסיעה    -2-  גבול אחריות להוצאות רפואיות

  -20-  קודם החמרת מצב רפואי    -2-  הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז

  -21-  מיוחד החמרת מצב רפואי קיים    -3-  רפואית לאשפוזאות הוצ

  22-23  החמרה של מהלך הריון    -3-  פיזיוטרפיה

  -24-  )נכות מתאונהו מוותתאונות אישיות (    -3-  פינוי לביה"ח

  25-26  ספורט אתגרי    -3-  הטסה רפואית

  27-28  חורףספורט     3-4  חילוץ

  -29-  תחרותיספורט     -4-  הארכת שהות

  30-35   הוצאות מיוחדות עקב מגיפה    -4-  הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח

          -5-  המשך טיפול בישראל

          -5-  העברת גופה

          5-6  הריון

          -6-  חבות כלפי צד ג'

          7-10  השוואת חריגים בולטים בפוליסה

  
  
  

  

  ט.ל.ח. –הנתונים המוצגים מעודכנים ליום פרסומם 

  וזכויות יוצריבמוגן המצורפת  מסמך זה בדגש על המפורט בטבלת ההשוואהתוכן  
 משכך חל איסור לעשות בו שימוש ו/או לפרסמו ללא אישור
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  פירוט הכיסוי  הכיסוי הפוליסה
  

     

  תקופת ביטוח מירבית  כללי  בסיסית

  ימים  גילאים

  60  60עד 

61-70  30  

71-80  15  

81-95  10  

  חיתום  +96
  

  ימים  גילאים

  45  60עד 

61-70  30  

71-80  15  

81-85  10  

86-95  7  

  חיתום  +96
 

  ימים  גילאים

  30  64עד 

65-75  15  

76-84  10  

  חיתום  +85
 

  ימים  גילאים

  60  75עד 

76+  45  

  
  נדרש חיתום 70*החל מגיל 

  כללי  בסיסית
  גבול אחריות 

  להוצאות רפואיות
  5,000,000$  ללא תקרה

  בסיסית
  הוצאות רפואיות 

  שלא בעת אשפוז

 הכוללת בגבול האחריות  מכוסה  רופא/תשלום טיפול  

 בגבול האחריות הכוללת  מכוסה  בדיקות אבחון  

 מרשם תרופות  

  מכוסה

וטל נתרופות ש*למעט 

  .באופן קבוע

  1,500$עד 

  50$ה.ע: 

באופן וטל נתרופות ש*למעט 

 .קבוע

  בגבול האחריות הכוללת 

  לטיפול  תרופות* למעט 

 .כרוניות ידועות במחלות

  מכוסה

במסגרת תרופות *למעט 

  .שגרתיטיפול 

 בגבול האחריות הכוללת  מכוסה  בדיקות מעבדה  

  צילומי רנטגן ו/או

  בדיקות הדמיה
  בגבול האחריות הכוללת  מכוסה

 האחריות הכוללתבגבול   מכוסה  אביזר בקשר לתאונה  

  טיפול חירום

  בשיניים
  ללא תקרה

400$   

  50$ה.ע: 
550$ 

600$   

  50$ה.ע: 
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  פירוט הכיסוי  הכיסוי הפוליסה
  

     

  בסיסית

  

הוצ' רפואית 

  לאשפוז

  הגדרת יום אשפוז

 24למחלקה למשך  ריתוק

במסגרת  שעות ברציפות או

במחלקה ( אשפוז לילה

  .)בבית חולים ולא מיון

  שעות. 24רצופה בבי"ח למשך שהייה 

  הוצאות רפואיות 

  בחו"ל בעת אשפוז

  ללא תקרה
  בגבול האחריות הכוללת

  אין כיסוי  טיפולי פיזיוטרפיה בחו"ל  פיזיוטרפיה  בסיסית
  טיפולים 6לטיפול ועד  500$

  50$ה.ע: 

 ישלם עבורהמבטח לא 

פיזיותרפיה "

  "?נטורופתיה

כהמשך ישיר  יינתן כיסוי

ובתנאי  מתאונה וכתוצאה

 הפיזיותרפיה נחוצהש

   לטיפול הרפואי

  50$ה.ע: 

  פינוי לביה"ח בסיסית
  בגבול האחריות הכוללת  ללא תקרה  פינוי יבשתי

  בגבול האחריות הכוללת  ללא תקרה  פינוי אווירי/ימי

  בגבול האחריות הכוללת  ללא תקרה  הטסה רפואית לישראל  הטסה רפואית בסיסית

  חילוץ בסיסית

  הוצאות תקרת 

  איתור וחילוץל
250,000$  300,000$  

ברירת המחדל לרכישת 

  הכיסוי
  .הסירוהתבקש ל, אלא אם יתהבסיסת כלול בפוליס

  הגדרת זכאות לחילוץ

אינו יכול להגיע המבוטח 

 בכוחות עצמו למקום

פגיעה מבטחים, בשל 

במצבו הבריאותי ו/או 

מגבלה גופנית אחרת 

המכוסה עפ"י תנאי 

  הפוליסה

את חיי  מקרה חירום המסכן

המבוטח או מצב אשר 

החמרתו עלולה להביא למצב 

  המסכן חיים

ם יש חשש ממשי לשלו

 ו/או אם איננוהמבוטח 

 מסוגל להגיע למקום

מבטחים בכוחות עצמו 

במצבו  בשל פגיעה

הבריאותי או מגבלה 

  גופנית אחרת

 אינו יכול להגיעהמבוטח 

 בכוחות עצמו למקום

 מבטחים, בשל פגיעה

 /אובמצבו הבריאותי ו

 מגבלה גופנית אחרת,

 תנאיפ"י המכוסה ע

  הפוליסה

  

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל

  יש לפנות לקבלת הרשאת צפייה
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  פירוט הכיסוי  הכיסוי הפוליסה
  

     

  חילוץ (המשך)  בסיסית

   חריגים בולטים

(שאינם מוכסים בפרק 

  זה)

 חטיפה 

 שינוי ו/או  הפיכה

מדיני , צבאי, משטר

ו/או אחר העלול למנוע 

  מהמדינהיציאה /הכניס

 ממצב  מצב פוליטי ו/או

  בטחוני בחו"ל

 חטיפה 

 שינוי משטר, הפיכה 

מדיני ו/או /צבאי

אחר העלול למנוע 

יציאה /הכניס

  מהמדינה

 שלילת חירות המבוטח 

 מצב פוליטי ,הפיכה ,

, מצב טחוניבמצב 

 מדיני ו/או אחר המונע

יציאה /כניסה

  מהמדינה

  הארכת שהות בסיסית

  כרטיס נסיעה
3,000$  

  למבוטח ו/או למלווה

1,000$  

  50$ה.ע.: 

  בלבדלמבוטח 

  למבוטח 1,500$עד 

  למתלווה 1,000$עד 

  50$ה.ע.: 

1,500$  

  ולמלווה  למבוטח

(לכל אחד מהם תקרה 

  נפרדת)

  לינה במלון
  החזר ללילה 100$

  למבוטח ו/או למלווה

  החזר ללילה 150$

  50$ה.ע.: 

  למבוטח בלבד

 15לילה ועד ל $100

  לילות.

  50$ה.ע.: 

  למבוטח ו/או למלווה

  החזר ללילה 100$

  בלבדלמבוטח 

  בסיסית

 *הטסת מלווה

למקום אשפוזו של 

  המבוטח

  

אשפוז *בכפוף ל

ימים  3עולה על ה

בחו"ל או שהרופא 

קבע כי חיי 

  המבוטח בסכנה

  כרטיס נסיעההוצ' 
2,000$  

  מחלקת תיירים

2,500$  

  מחלקת תיירים

  50$ה.ע.: 

2,000$  

  מחלקת תיירים-

  50$ה.ע.: 

2,000$  

  מחלקת תיירים

נסיעה משדה  'הוצ

  התעופה וחזרה
150$  

  כלול במחיר כרטיס הנסיעה 

 (ראה לעיל)

כלול במחיר כרטיס 

  הנסיעה 

 (ראה לעיל)

  כלול בהוצאות הלינה

  הוצאות לינה במלון
2,000$  

  ללילה 100$מכס' 

  כלול במחיר כרטיס הנסיעה 

 (ראה לעיל)

1,000$  

  ללילה 100$מכס' 

  ליום  100$

  ללא מגבלת ימים

  

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל

  יש לפנות לקבלת הרשאת צפייה
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  פירוט הכיסוי  הכיסוי הפוליסה
  

     

  בסיסית
המשך טיפול 

  בישראל

המשך טיפול בישראל 

  במקרה של תאונה בחו"ל

בכפוף לרכישת הרחבה 

  בתוספת פרמיה

  החודשים 3ועד  5,000$עד 

כחלק אינטגרלי מהפוליסה 

  הבסיסית

  יום 120ועד  10,000$עד 

  אין כיסוי  אין כיסוי

  העברת גופה  בסיסית
הוצאות העברת גופה 

  ל לישראל”מחו
  בגבול האחריות הכוללת  תקרה ללא

  בסיסית

  הריון:

הוצאות רפואיות 

 בעת אשפוז שלא

כתוצאה מהריון 

שאובחן לראשונה 

  ל”בחו

  

עד הערה: אובחן 

  12שבוע 

 בירור ואבחון ראשוני  

  מכוסה
  בגבול האחריות הכוללת

  50$ה.ע: 

  גבול האחריות הכוללתב

  

  הערות חשובות: 

בעת אירוע *הכיסוי יינתן 

  חירום

לטיפול הוצ' רפואיות *

תקרה  קיימת במצב כרוני

  $ 1,000לסך של  עד

  בגבול האחריות הכוללת

 ביקור רופא  

 בדיקת אבחון  

 בדיקות מעבדה  

  בסיסית

  

  

  הריון:

הוצאות רפואיות 

 בעת אשפוז

כתוצאה מהריון 

שאובחן לראשונה 

  ל”בחו

  

עד הערה: אובחן 

  12שבוע 

  היקף הכיסוי

  לאשפוז רגיל בזהה

נשקפת סכנה לחיי תנאי: 

המבוטחת כתוצאה 

  ריוןהמה

  בזהה לאשפוז רגיל 

  בגבול האחריות הכוללתו

  50$ה.ע: 

  

  בזהה לאשפוז רגיל 

  בגבול האחריות הכוללתו

  

  הערות חשובות: 

בעת אירוע *הכיסוי יינתן 

  חירום

לטיפול הוצ' רפואיות  *

תקרה  קיימת במצב כרוני

  $ 1,000לסך של  עד

  בזהה לאשפוז רגיל 

  ובגבול האחריות הכוללת

  

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל

  יש לפנות לקבלת הרשאת צפייה
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  פירוט הכיסוי  הכיסוי הפוליסה
  

     

  בסיסית
כיסוי להריון 

  12לאחר שבוע 

תנאי למתן הכיסוי לאחר 

  12שבוע 

אירוע אם היינתן כיסוי 

  12הביטוחי החל לפני שבוע 

 "דחוו אם קיימתיינתן כיסוי 

רופא כי נשקפת סכנה 

 ו/או המבוטחת לבריאות

 לבריאות העובר ו/או לחיי

  ו/או לחיי העובר המבוטחת

במקרה יינתן כיסוי 

 אשר החל טרםחירום 

  שבועות להריון 12מלאת 

אם האירוע יינתן כיסוי 

  12הביטוחי החל לפני שבוע 

  בסיסית
  הריון 

  חריגים בולטים

  הפלה יזומה  
לא עקב הריון מחוץ ש

  לרחם
  כל הפלה יזומה  שלא עקב צורך רפואי

הפלה מסיבה שאינה 

  רפואית

  ,מעקב הריון שוטף

 עקב,מבדיקות 

בדיקות שיגרה 

  ובדיקות גנטיות.

  קיים החריג  קיים החריג  קיים החריג

אין חריג ספציפי אך קיים 

חריג במסגרת החריגים 

בדיקות הכלליים לפיהם: 

וטיפולים תקופתיים ו/או 

  לא יכוסו שגרתיים

  חבות כלפי צד ג'  בסיסית

חבות כלפי צד שלישי 

 ל”בשל אירוע בחו

  (גוף/רכוש)

250,000$  150,000$  
100,000$  

 50$ה.ע: 

כתוצאה מאירוע תאונתי 

  בלבד

150,000$  

  50$ה.ע: 

  כיסוי להוצ' משפט סבירות

ברירת המחדל לרכישת 

  הכיסוי
  .הסירוהתבקש ל, אלא אם יתהבסיסת כלול בפוליס

  חריגים בולטים

 חבות עקב משלח יד, עסק או מקצוע 

 חבות כלפי בן משפחה קרוב, בות חוזית, חחבות מעבידים 

 תי חוקיחבות עקב מעשה מכוון, מעשה זדון, או מעשה בל 

 ו/או בהשגחת המבוטח בהחזקתך ו/או בשליטת ו/או שייה חבות בגין בעל חיים 

  נשק כלי רכב מנועי, כלי טיס, כלי שיט, כליבחבות עקב בעלות או חזקה או שימוש במקרקעין, 

  

  

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל

  יש לפנות לקבלת הרשאת צפייה
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  פוליסה הבסיסיתב בולטים השוואת חריגים

  

  

  
     

  חשיפה לחומרים מסוכנים

התפרצות וולקנית, חשיפה לחומר 

, קרינה כימי, ביולוגיגרעיני, 

  זיהום רדיואקטיבי מייננת,

התפרצות וולקנית, ביקוע גרעיני, 

יתוך גרעיני או זיהום ה

  רדיואקטיבי

נית, ביקוע גרעיני, התפרצות וולק

רדיואקטיבי,  זיהום/היתוך גרעיני

ולמעט נזק שנגרם למבוטח 

  אדמה כתוצאה מרעידת

חשיפה לחומר גרעיני, ביולוגי, 

 ימי, קרינה מייננת, זיהוםכ

גרעינית או  רדיואקטיבי, פסולת

  בערת דלק גרעיני

  טיסה/שייט

כנוסע בחברה שלא שייט טיסה או 

מטוסים  תעופה מסחרית בשירות

  רגיל

שלא כנוסע בחברת  בלבדטיסה 

תעופה מסחרית בשירות מטוסים 

  רגיל 

למעט טיסה הכלולה בהגדרת (

"ספורט אתגרי" אם נרכשה 

  )לאתגרי הרחבה

של המבוטח בכלי טיס  בלבד טיסה

נה אישחד מנועי או בכלי טיס 

  . כדין

  :סייג זה לא יחול

 לגבי טיסה כנוסע בכלי טייס  .א

 .בקו תעופה סדיר

 לגבי טיסה כנוסע במסוק  .ב

  המופעל ע"י חברה סדירה.

כנוסע בחברה תעופה טיסה שלא 

. מטוסים רגיל מסחרית בשירות

מידה ולא קיים יחד עם זאת, 

הדרך  שרות תחבורה אחר וזוהי

רוע תכוסה המקובלת במדינת האי

  .הטיסה

  קיים החריג  קיים החריג  שימוש של המבוטח בכלי נשק
חבות החריג מתייחס רק לפרק "

  ".כלפי צד שלישי
  קיים החריג

  קיים החריג  חטיפת המבוטח

קיים החריג תוך הסתייגות למתן 

הנדרשות הוצאות רפואיות כיסוי ל

  .לאור החטיפה

  אין חריג  אין חריג

  קיים החריג  קיים החריג  קיים החריג   קיים החריג  התאבדות/ פגיעה עצמית

  אלכוהליזם, שימוש בסמים
  קיים החריג

  הערה: למעט עפ"י מרשם
  קיים החריג

שימוש בסמים ו/או השלכות 

  ובעיות רפואיות ו/או פציעות

מעשים פליליים או חבלות ו//או 

  הנובעים משימוש בסמים.

  קיים החריג

  והוא מותרלמעט בהוראת רופא 

  בהתאם לדיני המדינה.

  

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל

  יש לפנות לקבלת הרשאת צפייה
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  משלח יד

משלח ידו/עיסוקו של המבוטח 

הכרוך בעבודת כפיים ו/או 

בעבודה פיזית ו/או בהפעלה של 

מכונות ו/או עבודה  ציוד או

אלא בגובה/מתחת לפני הקרקע, 

במפורש בדף פרטי  אם צוין הדבר

  .הביטוח

  אין חריג

משלח ידו או עיסוקו של המבוטח 

הכרוך בעבודת כפיים ו/או בעבודה 

פיזית ו/או בהפעלה של ציוד או 

  אין חריג  מכונות.

  פעילות ללא רשיון מתאים

תאונת דרכים כאשר למבוטח 

שנהג בכלי הרכב לא היה רישיון 

במקרה תקף לארץ האירוע. 

האירוע אין צורך ברישיון  שבארץ

נהיגה תקף לכלי הרכב הרלוונטי, 

יינתן כיסוי על פי פוליסה זו רק 

היה רישיון ישראלי  אם למבוטח

תקף ו/או רישיון בינלאומי תקף 

  .לסוג כלי הרכב שבו נהג המבוטח

ילות ללא רישיון מתאים פע .1

ככל שנדרש  לאותה פעילות

 .בארץ האירוע

 

 אונה עקב שימוש בכלי רכבת .2

כאשר  כנהג ו/או כנוסע

כלי הרכב באו לנהג  למבוטח

לא היה רישיון נהיגה לסוג 

רישיון מקומי (נהג  הרכב בו

, )ו/או ישראלי ו/או בינלאומי

גם אם בארץ האירוע אין 

ברישיון נהיגה בכלי  צורך

 .הרכב

יחול  – דו גלגליבהתייחס ל

למעט במדינות החריג לעיל 

 בהן לא נדרש רישיון מיוחד

 גלגלי-הדו לנהיגה בסוג

  .המעורב בתאונה

או גלגלי -דורכיבה בכלי רכב  .1

אם  גלגלי כנהג או כנוסע,-תלת

הנוהג נהג בלי רישיון נהיגה 

לסוג הרכב, למעט  המתאים

נדרש  במדינות שבהן לא

 .בכלי רכב זה רישיון נהיגה

 

תאונת דרכים כאשר למבוטח  .2

לא היה  בכלי הרכבנהג לאו 

רישיון תקף לארץ האירוע. 

אין  במקרה שבארץ האירוע

צורך ברישיון נהיגה תקף לכלי 

כיסוי  הרכב הרלוונטי, יינתן

מבוטח היה רישיון לרק אם 

ו/או רישיון בינלאומי  ישראלי

  .תקף לסוג כלי הרכב בו נהג

כאשר למבוטח, תאונת דרכים  .1

שנהג בכלי הרכב לא היה 

 רישיון תקף לארץ האירוע.

במקרה שבארץ האירוע אין 

צורך ברישיון נהיגה בכלי 

 יינתן כיסוי –הרכב הרלוונטי 

על פי פוליסה זו רק אם 

למבוטח היה רישיון ישראלי 

תקף ו/או רישיון בינלאומי 

לסוג כלי הרכב שבו נהג  תקף

 המבוטח.

 

ר הרכב בו תאונת דרכים כאש .2

נהג המבוטח נדרש בביטוח 

  חובה ו/או כל ביטוח אחר

החוק בארץ האירוע ולא  פ"יע

  נערך ביטוח כזה.

  

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל

  יש לפנות לקבלת הרשאת צפייה
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  קיים חריג  קיים החריג  קיים החריג  נזק תוצאתי 

  קיים חריג

 החריג לא מופיע תחת החריגים

הכלליים אך ישנה החרגה 

מפורשת לנזק תוצאתי במסגרת 

  פרק התביעות

ת איבר ו/או איברים מכל השתל

  סוג שהוא
  קיים חריג  קיים חריג  קיים חריג

  קיים חריג

(תחת פרק חריגי הוצאות אשפוז 

  והוצאות רפואיות)

  קיים חריג  קיים חריג  קיים חריג  קיים חריג  טיפולים אלטרנטיביים

  פסיכיאטרי טיפול/ייעוץ
אין כיסוי לטיפול/ייעוץ 

  פסיכיאטרי
  למצב נפשי זמניאין כיסוי 

טיפול מתחום לכל אין כיסוי 

  בריאות הנפש
  אין חריג

  אין חריג  קיים חריג  אין חריג  קיים חריג  טיפול תרופתי מניעתי באיידס

 אביזרים רפואיים או אחרים

(משקפיים, עדשות, מכשיר 

  .שמיעה, תותבות למיניהן)

המבטח לא ישלם עבור אביזרים 

למעט במקרה רפואיים או אחרים 

של אביזר רפואי המותקן עקב 

  תאונה בחו"ל שלא בעת אשפוז

המבטח לא ישלם עבור אביזרים 

למעט במקרה רפואיים או אחרים 

של אביזר רפואי המותקן עקב 

  תאונה בחו"ל שלא בעת אשפוז

בהשאלה לאביזר יינתן כיסוי 

שניתנו  בתנאיובקשר לתאונה 

  למבוטח בחו"ל שלא בעת אשפוז

  מכל סיבה קיים חריג לתותבות

  אין חריג  אין חריג  רכיבת אופניים

שטח או רכיבה אתגרית ה ברכיב

 מאורגנותאופניים בתחרויות  או

אלא אם צוין במפורש בדף פרטי 

  הביטוח

  אין חריג

  

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל

  יש לפנות לקבלת הרשאת צפייה
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  הרחבהלמעט אם נרכש כיסוי   ספורט אתגרי ו/או ספורט חורף 

הרחבה למעט אם נרכש כיסוי 

 ובכל מקרה לא יכוסה ספורט

חורף שלא נעשה באתר המיועד 

פעילות המוכרזות הלכך בשעות 

ובמסלולים המסומנים  של האתר

  המיועדים לכך

  הרחבהלמעט אם נרכש כיסוי 

הרחבה למעט אם נרכש כיסוי 

 ובכל מקרה לא יכוסה ספורט

חורף שלא נעשה באתר המיועד 

פעילות המוכרזות הלכך בשעות 

ובמסלולים המסומנים  של האתר

  המיועדים לכך

  הרחבהלמעט אם נרכש כיסוי   ספורט תחרותי

פעילות ספורטיבית במסגרת 

תחרות ששכר בצידה ו/או ספורט 

פעילות ספורט  קרי –מקצועני 

 שמהווה את עיסוקו העיקרי של

המבוטח ו/או שיש שכר כספי 

  בצידה

פעילות המבוטח בכל ענף ספורט 

מקצועי למעט  תחרותי, אתגרי או

אם שולמה פרמיה נוספת לביטול 

  .לענפי הספורט החריג

עיסוק בספורט כנגד : חריג נוסף

שכר או תמורה ותחרויות ספורט 

כשה סוג שהוא למעט אם נר מכל

 הרחבת ספורט מקצועי או

  .תחרותי

  קיים חריג

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל

  צפייהיש לפנות לקבלת הרשאת 
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  הרחבות לפוליסה הבסיסית

  

  מסומנת ברקע אפורלנוחיות הקורא, כל הרחבה 
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  פירוט הכיסוי  הכיסוי הפוליסה

  
     

  כבודה הרחבה

שיפוי בקיזוז תקרת 

יל שיפוי/פיצוי ממוב

  ‘צד גאווירי/ימי/

  2,250$עד   2,500$עד 

  2,500$עד 

  50$ה.ע: 
  2,000$עד 

  50$ה.ע: 

  300$עד   ערך פריט
  300$עד 

  50$ה.ע: 

  300$עד 

  50$ה.ע: 

  400$עד 

  50$ה.ע: 

  550$עד   דברי ערך
  500$עד 

  50$ה.ע: 

  300$עד 

  50$ה.ע: 

  500$עד 

  50$ה.ע: 

גניבה של מזוודה/ 

  תרמיל/ תיק גב/ ארנק
  75$עד   150$עד 

  75$עד 

  50$ה.ע: 
  במסגרת ערך פריט

שיפוי בגין פריטים 

חיוניים עקב איחור 

  בהגעת כבודה

  200$עד 
  150$עד 

 50$ה.ע: 

  150$עד 

(ללא ה.ע  50$ה.ע: 

בשימוש בכרטיס 

 פספורטכארד)

  170$עד 

 250$עד   300$עד   הוצאות לשחזור מסמכים
  150$עד 

 50$ה.ע: 

  200$עד 

 50$ה.ע: 

 מצלמה
  הרחבה ברכישה נפרדת 

  (ראה בהמשך)

  350$עד 

  50$ה.ע: 

מצלמה שנגנבה בכלי 

   רכב

  300$עד 

  50$ה.ע: 

 ,במסגרת שיפוי חפצי ערך

 ברכישת הרחבה ,לחילופין

  למכשיר אלקטרוני

  

  

  

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל

  יש לפנות לקבלת הרשאת צפייה
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  פירוט הכיסוי  הכיסוי הפוליסה
  

     

  הרחבה

  

  תשומת לב:

אין מדובר 

בביטול 

נסיעה עקב 

  מגיפה/בידוד

להרחבה 

לעניין מגיפה 

ראו  –

הרחבה 

  נפרדת

למעט חברת 

כלל ביטוח 

כיסוי ש

למקרה 

הנובע עקב 

קורונה 

 מובנה

 בפוליסה

הפסד עקב 

ביטול/קיצור 

  נסיעה

  תקרת השיפוי

  

  ת ביטול וקיצור יחדותקר

  מתוכם עד  $ 6,000עד 

לכרטיסי  $ 2,000

  טיסה

  

  תקרות ביטול

  מתוכם עד  $ 5,000עד

לכרטיסי  $ 2,000

  טיסה

  

  50$ה.ע: 

  

  
  

================  

  תקרות קיצור

  עד םמתוכ $ 7,000עד 

לכרטיסי  $ 2,000

  טיסה

  

 50$ה.ע: 

  

  ת ביטולותקר

עד   מתוכם $ 4,000* עד 

  .לכרטיסי טיסה 1,500$

  50$ה.ע: 

  

  

  

  
  

===============  

  תקרות קיצור

 מתוכם 4,000$ עד 

  טיסה: יכרטיסעבור 

 למבוטח 1,500$עד  -

 1,000$עד  -

 תלווה.לווה/מלמ

  50$ה.ע: 

  
  

  הערה חשובה:

 קיצור נסיעהכיסוי ל

משווק כהרחבה בפני 

  עצמה

  

  תקרות ביטול

  7,000$רגיל: עד 

  הידבקות קורונה: עקב

 5,000$עד 

  500$בידוד:עקב 

והכל ללא אבחנה בין 

  כ.טיסה ושירותי קרקע

  50$ה.ע.: 

================  

  תקרות קיצור

  8,000$רגיל: עד 

  התראה על הטלת עקב

: במדינת השהות סגר

מתוכם עד  5,000$עד 

  טיסה.. בגין כ 2,000$

  50$ה.ע.: 

  

  הערה חשובה:

 קיצור נסיעהכיסוי ל

משווק כהרחבה בפני עצמה 

אך בפועל נמכרת יחד עם 

כיסוי הרחבה לביטול 

  נסיעה.

  

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל

  יש לפנות לקבלת הרשאת צפייה
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  פירוט הכיסוי  הכיסוי הפוליסה
  

     

המשך פירוט 

  הרחבה

הפסד עקב 

ביטול/קיצור 

  נסיעה

  היקף הכיסוי

  הוצאות בגין כרטיסי

  נסיעה
   

  אין התייחסות ספציפית.

להלן ציטוט מתוך 

  הפוליסה:

הקשורים תשלומים "

  ישירות לנסיעה

ששולמו מראש או שעל 

המבוטח לשלמם ושאינם 

מוחזרים ולא ניתן לקבל 

כדוגמת (בגינם  החזר

  )".הוצאות לינה ורכב שכור

  

לכל  כוללהשיפוי הבמסגרת 

 מקרה ביטוח

 הוצאות לינה  
הארחה, דירת מלון, בית 

  , שייטכפר נופש נופש,

מלון, בית הארחה, דירת 

  נופש, כפר נופש, שייט

 הוצאות רכב שכור        

  הוצאות כרטיס

נסיעה בתחבורה 

  ציבורית

      

מקרים המזכים 

  בביטול
 מוות  

של המבוטח או בן משפחה 

בשבוע שקדם קרוב 

  .לנסיעה

בן/בת "בן משפחה קרוב": 

 הורה, ילד, אח/ות,זוג, 

  סבא/סבתא, נכד/ה

של המבוטח ו/או בן 

ו/או מלווה משפחה קרוב 

שארע לאחר  לנסיעה

  רחבה.הרכישת ה

אדם  -" מלווה לנסיעה"

המתלווה למבוטח לנסיעה 

  לבעת שהייתו בחו"

מוות של המבוטח ו/או בן 

משפחה קרוב ו/או 

הימים  30במהלך  מתלווה,

  .שקדמו לנסיעה

/בת בן"בן משפחה קרוב": 

, /ות, ילד, אחההור זוג,

  ./ה, נכדא/סבתאסב

אדם אחר  -"מתלווה" 

המתלווה למבוטח בעת 

  שהייתו בחו"ל או

נמצא עמו במהלך מקרה 

  הביטוח.

  של המבוטח או של

שארע  בן משפחה קרוב

  לאחר כריתת חוזה הביטוח

  

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל

  יש לפנות לקבלת הרשאת צפייה
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  פירוט הכיסוי  הכיסוי הפוליסה
  

     

המשך פירוט 

  הרחבה

הפסד עקב 

ביטול/קיצור 

 נסיעה

מקרים המזכים 

  בביטול

  (המשך)

  מחלת המבוטח/בן

  משפחה

  :החלופות 3-אחת מ

המבוטח ו/או  זושפיא  .א

למשך בן משפחה קרוב 

בשבוע שקדם שעות  24

 .לנסיעה

 

מבוטח ו/או בן ת מחל  .ב

 שבוע עדמשפחה קרוב 

, חילת הביטוחתלפני 

או  יוןמר בוביק(לאחר 

 )מוקד לרפואה דחופה

 מחייבת מנוחה בבית.ה

  
של מצב רפואי   .ג

המבוטח ו/או בן 

 שארעמשפחה קרוב 

לפני תחילת שבוע  עד

ניתוח  שהינו: הביטוח

לקת , דו/או צינתור

ם יוזניאו/או  ריאות

כרוכות בתרופות דרך ה

ירת הריון שמ, הוריד

, בסיכון גבוה הריוןאו 

, שבץ מוחי, אירוע לב

  .ןסרט

  :החלופות 4-אחת מ

יותר ויום של אשפוז   .א

של המבוטח ו/או בן 

ו/או משפחה קרוב 

שארע  נסיעהלמלווה 

לאחר רכישת 

 .רחבההה

 

מחלה או תאונה של   .ב

המבוטח ו/או בן 

ו/או משפחה קרוב 

, בגינן לנסיעה מלווה

(אישור  מהעבודה נעדר

בהוראת רופא מעסיק) ו

 לפחות שבועלמשך 

 בשבוע שקדם למועד

 .הנסיעה

 

במקרה של מבוטח   .ג

בכפוף לאישור  -עצמאי 

אינו כשיר שרפואי 

הרפואי  מצבוונסיעה ל

מחייב ריתוק מלא 

בשבוע שקדם  למיטה

 ליציאה.

  :החלופות 2-אחת מ

תאונה או מחלה של   .א

המבוטח ו/או בן 

 ו/אומשפחה קרוב 

שאירעה  מתלווה

בשבוע שקדם לנסיעה, 

 אושפז בעקבותיה

שעות לפחות  24למשך 

שקדם  במהלך השבוע

 .לנסיעה

 

תאונה או מחלה של   .ב

שאירעה  המבוטח

לנסיעה,  בשבוע שקדם

ביקר בחדר בעקבותיה 

מיון בבית חולים או 

חדר מיון של קופת 

התקבלה ו החולים

 פא והנחיהרו אבחנה

(הכולל למנוחה בבית 

 יום היציאהבתוכו 

  .)לחו"ל

  :החלופות 2-אחת מ

נזק גופני מחמת תאונה   .א

או אשפוז בלתי צפוי 

בן  או שלמבוטח השל 

 .משפחה קרוב

 

מפורשת בכתב הוראה   .ב

מרופא מומחה כי 

המבוטח אינו יכול 

 לנסוע עקב שינוי בלתי

 צפוי במצבו הרפואי של

  .המבוטח

  

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל

  יש לפנות לקבלת הרשאת צפייה
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 מצב רפואי  .ד

התגלה לאחר /שארע

 הרחבהה רכישת

למבוטח ו/או לבן 

/או ומשפחה קרוב 

 לנסיעהלמלווה 

שבעקבותיו בוטלה 

בהוראת רופא הנסיעה 

  :שהינו

 ניתוח ו/או צינתור. 
 

  דלקת ריאות/אוזניים

 שכרוכות במתן תרופות

דרך הווריד, שאירעו 

ימים לפני מועד  7עד 

 .הנסיעה
 

  שמירת היריון או

 הגדרת היריון כהיריון

  .בסיכון גבוה
 

  התקף לב ו/או אירוע

 .לב
 

  הסרטןגילוי מחלת. 
 

 אירוע מוחי. 
 

 ו/או  , קרע ברצועהשבר

  מיניסקוסו/או ב בגיד

                       המשך סעיף קודם בהתייחס להראל: 
) הרחבהה לאחר רכישת(התגלה /ארעשמצב רפואי 

 לנסיעה/או למלווה ומשפחה קרוב למבוטח ו/או לבן 
 :שהינובהוראת רופא שבעקבותיו בוטלה הנסיעה 

  

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל

  יש לפנות לקבלת הרשאת צפייה
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  פירוט הכיסוי  הכיסוי הפוליסה
  

     

המשך פירוט 

  הרחבה

הפסד עקב 

ביטול/קיצור 

 נסיעה

מקרים המזכים 

  בביטול

  (המשך)

  

  יתו של בבנזק

  המבוטח

  :יום לפני מועד הנסיעה 14תוך  אם התרחש הנזק

פריצה או , בזדון, סערה, שיטפון ריפה, התפוצצות, נזקש

  .)חקירה משטרתית(נדרש ל לעסק/ניסיון לפריצה לבית

  אין כיסוי

שריפה בביתו של המבוטח 

סמוך למועד אשר אירעה 

  .הנסיעה

  שרות מילואים של

  המבוטח 
  היציאה לחו"לימים שקדמו למועד  7בתקופה של  9או צו  8גיוס מכוח צו 

בתקופה  9 / 8גיוס מכוח צו 

 פוליסההשלאחר הוצאת 

, כולה או ולתקופת הנסיעה

  .חלקה

 עקב  –קבע  למשרתי

  מבצעית עילותפ
  שעות 72 -פעילות צבאית שאינה אורכת יותר מ

  אין כיסוי.

לרכוש הרחבה ניתן 

  .זה ספציפית לעניין

  אין כיסוי

 :כיסוי ייעודי לקורונה

 הידבקות בקורונה 

 חשש להידבקות 

 נדרש לבידוד  

  אין כיסוי 

  במסגרת הרחבה זו

 קיים כיסוי עקב "מגיפה":

מצב בו יש עלייה פתאומית 

במקרי תחלואה שניתן 

לייחדה למדינה אחת או 

למספר מדינות והמוגדרת 

פי ארגון כמגיפה על 

  .הבריאות העולמי

שאז במקרה ביטול השיפוי 

  לכרטיסי טיסה 400$עד 

  50$ה.ע: 

ניתן להגדיל את התקרה 

מסגרת רכישת הרחבה ב

  נפרדת

  אין כיסוי 

  במסגרת הרחבה זו

שבוע שלפני מועד הנסיעה ב

אבחנה ניתנה למבוטח 

הוא חולה בקורונה ש

  .ונאסר עליו לצאת מישראל

טרם עליה  ,בעת הבידוק

נמנעה  ,לטיסה/הפלגה

עליית המבוטח עקב 

הידבקות ו/או חשש 

, והדבר להידבקות בקורונה

  רשמי תועד במסמך

 מצוי בבידודהמבוטח 

ימים לפני מועד  14שהחל 

 ופתתקקיימת  – הנסיעה

רכישת  ימים 3אכשרה של 

  .זו רחבהה

  

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל

  יש לפנות לקבלת הרשאת צפייה
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  פירוט הכיסוי  הכיסוי הפוליסה
  

     

המשך פירוט 

  הרחבה

הפסד עקב 

ביטול/קיצור 

 נסיעה

מקרים המזכים 

  בקיצור

  רפואיאירוע  

אירוע רפואי שארע בחו"ל 

נאלץ כתוצאתו , למבוטח

  חזרתו. להקדים

אירוע רפואי שאירע בחו"ל 

ו/או למשפחה למבוטח 

  למלווה גרעינית ו/או

בת /בן –"משפחה גרעינית" 

מבוטח וילדי כל זוג של 

אצל  רכשושאחד מהם 

בגין זו המבטח הרחבה 

  אותה נסיעה.

אירוע רפואי שארע בחו"ל 

למבוטח ו/או למתלווה 

  אשר על פי

הנחיה מתועדת מרופא 

בחו"ל, נאלץ המבוטח או 

להקדים את  המתלווה

  מועד חזרתו המתוכנן.

 פ"יאירוע רפואי המכוסה ע

  פוליסה זו מחייב מבחינה

רפואית את שינוי מועד 

חזרתו לישראל של מבוטח 

  ו/או של אדם שהתלווה אל

  המבוטח לאותה נסיעה.

  מוות  
 מות המבוטח  .א

  מות בן משפחה קרוב  .ב

 מות המבוטח  .א

מות יחיד במשפחה   .ב

 גרעינית

  מות מלווה לנסיעה  .ג

 מות המבוטח  .א

 מות בן משפחה קרוב  .ב

  מות המתלווה  .ג

  קרוב בן משפחהמות 

 אשפוז  

ז בן משפחה קרוב ושפיא

לפחות  שעות 24למשך 

  בבית חולים

  

  אשפוז של אחד מהבאים:

 המבוטח  .א

  יחיד במשפחה גרעינית  .ב

 מלווה לנסיעה  .ג

  

 אשפוז בן משפחה קרוב

.  

  בן משפחה קרובאישפוז 
  

  אין כיסוי   מילואיםגיוס  

  של: 9 / 8כוח צו גיוס מ

 המבוטח  .א

 גרעיניתבן משפחה   .ב

  לנסיעהמלווה   .ג

  אין כיסוי

בתקופה  9 / 8גיוס מכוח צו 

 פוליסההשלאחר הוצאת 

, כולה או ולתקופת הנסיעה

  .חלקה

 וז הרחבהאין כיסוי במסגרת   התראת סגר  

התראה על ככל וקימת 

במדינת השהות  הטלת סגר

  בחו"ל

  

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל

  יש לפנות לקבלת הרשאת צפייה
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  פירוט הכיסוי  הכיסוי הפוליסה
  

     

המשך פירוט 

  הרחבה

הפסד עקב 

ביטול/קיצור 

 נסיעה

חריגים בולטים 

ביטול/קיצור 

  נסיעה

  

  חוק או תקנה

  ממשלתית
  קיים החריג  קיים החריג

החלטה  עקבחריג כללי: "

על  ה/ותגורפת של מדינ

  "סגירת גבולות

אין חריגים נוספים למעט 

  החריגים הכלליים

  משפטייםהליכים  

הליכים פליליים של כל   .א

אדם שעליו נסמכות 

 לרבותתכניות הטיול 

מחמת הזמנה להעיד 

 .בבית משפט

בשל צו עיכוב יציאה   .ב

  למבוטח או למלווה

הליכים פליליים של כל 

שעליו נסמכות  אדם

למעט תכניות הנסיעה 

ו/או  של המבוטחעיכוב 

הזמנה  מחמתהמלווה 

  .להעיד בבית משפט

של כל  הליכים פליליים  .א

סמכות נ עליו אדם

מעט לתכניות הנסיעה 

הזמנה  עיכוב מחמת

 .להעיד בבית משפט

צו עיכוב יציאה  בשל  .ב

מהארץ למבוטח או 

  למתלווה.

  בשל המלצות גורמים

כגון (רשמיים 

  )אזהרות מסע

  קיים החריג  אין חריג  קיים החריג

  עקב החלטה גורפת

  על סגירת גבולות
  קיים החריג  אין חריג  קיים החריג

 חשש /עקב מגיפה

או  בישראל למגיפה

  ת היעדובמדינ

  קיים החריג

  18קיים כיסוי כאמור בעמ' 

ראו התייחסות נוספת 

בהרחבה המתייחסת 

  לכיסוי למקרה מגיפה

  קיים החריג

 פרעות  ,אסון טבע

מצב  ,ומהומות

מלחמה המונע קיום 

  הטיסה או ההפלגה

  החריגקיים   אין חריג  קיים החריג

  

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל
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  פירוט הכיסוי  הכיסוי הפוליסה
  

     

  הרחבה

החמרת מצב 

  קודם רפואי

 350,000$  500,000$  תקרה

350,000$  

(ללא ה.ע בשימוש  50$ה.ע: 

 בכרטיס)

  הנספח מוגדר: 

  " הרחבה למצב קיים"

250,000$  

 50$ה.ע: 

  הגדרת מצב רפואי קודם

מחלה שבשלה היה 

המבוטח בטיפול או 

ל “בהשגחה בעת צאתו לחו

החודשים  6או במשך 

  לצאתו שקדמו

מחלה ו/או מצב בריאות 

 בגינו היה המבוטח בטיפול

לרבות טיפול תרופתי בלבד 

ו/או בהשגחה בעת צאתו 

חודשים  6לחו"ל או במשך 

 שקדמו לצאתו

מחלה שבשלה היה 

המבוטח בטיפול או 

צאתו לחוץ  בהשגחה בעת

החדשים  6לארץ או במשך 

 שקדמו לצאתו

החמרה בלתי צפויה בחו"ל 

בגינה  של מחלה קיימת

היה מצוי אך ורק בטיפול 

תרופתי ו/או מעקב רפואי 

במשך  שוטף בעת צאתו או

 חודשים שקדמו לצאתו 6

 6אותם ובלבד שבמהלך 

הרפואי  חודשים היה מצבו

  יציב ולא חלה החמרה

  הגדרת זכאות

שינוי לרעה, פתאומי ובלתי 

אותו של יצפוי, במצב בר

  המבוטח, מחמת

  מצב רפואי קודם

שינוי לרעה, פתאומי ובלתי 

מצב רפואי קודם,  צפוי של

שהטיפול בו היה הכרחי 

 בחו"לכטיפול חירום 

 שינוי לרעה, פתאומי ובלתי

 צפוי, במצב בריאותו של

 המבוטח, מחמת מצב

 רפואי קודם

בחו"ל טיפול חרום הכרחי 

כתוצאה משינוי פתאומי 

  במחלה הקיימת לרעה

החמרת חריגים ל

  מצב רפואי

 קיים חריג קיים חריג קיים חריג השתלת איבר/ים
  קיים חריג 

  (במסגרת הכלליים)

תרופות שגרתיות ו/או 

טיפולים רפואיים 

טרם  למבוטח נקבעוש

  נסיעתו

 קיים חריג קיים חריג

  . 500$ דיינתן כיסוי ע

מותנה בכך  זה כיסוי

השהות הציוד  שבמהלך

, אבדו התרופות/הרפואי

 או התעכבו בכבודה נגנבו

  קיים חריג 

  (במסגרת הכלליים)

  

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל
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  פירוט הכיסוי  הכיסוי הפוליסה
  

     

 הרחבה
החמרת מצב 

  מיוחד רפואי קיים

  100,000$  תקרה

הרחבה שאיננה משווקת 

 נכון למועד פרסום זה

100,000$  

(ללא ה.ע בשימוש  50$ה.ע: 

  בכרטיס)

  הנספח מוגדר: 

הרחבה למצב בריאות "

 קיים כולל מצב בריאות

  "שאינו יציבקיים 

250,000$  

  הגדרת   50$ה.ע: 

רפואי קיים מצב "

  "מיוחד

ד המצב הרפואי המיוח

שצוין מפורשות בדף פרטי 

  הביטוח

המצב הרפואי המיוחד 

שצוין מפורשות ככזה בדף 

  הביטוח פרטי

  הגדרת זכאות

שינוי לרעה, פתאומי ובלתי 

צפוי, במצב בריאותו של 

מחמת מצב  המבוטח,

  רפואי קיים מיוחד.

שינוי פתאומי ובלתי צפוי, 

בריאותו של במצב 

  המבוטח, מחמת

מצב רפואי קודם מיוחד, 

וכאשר הטיפול הרפואי 

כזה היה הכרחי  בשינוי

כטיפול מבחינה רפואית 

  בחו"ל לביצוע חירום

החמרה בחו"ל של מחלה 

שבשלה היה המבוטח 

או בהשגחה בעת  בטיפול

צאתו לחוץ לארץ או במשך 

ששת החדשים שקדמו 

  לצאתו

    

  

  

  
  

  

      

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל
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  פירוט הכיסוי  הכיסוי הפוליסה
  

     

 הרחבה

החמרה של מהלך 

  הריון שגרתי

  350,000$  250,000$  תקרה

250,000$  

(ללא ה.ע בשימוש  50$ה.ע: 

  בכרטיס)

200,000$  

  הגדרת 

  מקרה הביטוח

של  בלתי צפויההחמרה 

מהלך הריון שגרתי 

  איטיפול רפוהמחייבת 

לידה  'הוצכולל הכיסוי  *

פג  אשפוז/וקדמת, טיפולמ

של  או וולד והטסה רפואית

  הפג/הוולד/המבוטחת

 בלתי צפויה החמרה

  הקשורות להיריון

לידה  'הוצהכיסוי כולל *

הוצאות  מוקדמת וכולל

הקשורות לטיפול ו/או 

אשפוז העובר או הפג 

  רפואיתוהטסה 

של  בלתי צפויההחמרה 

 מהלך ההריון המחייבת

  קבלת טיפול רפואי

  כיסוי בגין הוצאות אשפוז

והוצאות רפואיות בחו"ל 

 למבוטחת בהריון עד

) כולל( 30 -השבוע ה

אשפוז  הכוללים הוצאות

הקשורות בהריון, הוצאות 

רפואיות שלא במהלך 

אשפוז, לידה מוקדמת, 

אשפוז של פג  טיפול או

  רפואיתוהטסה 

  30עד שבוע   32עד שבוע   32עד שבוע   32עד שבוע   גיל הריון מכסימלי

  50  ללא מגבלת גיל  42  46  גיל אישה מכסימלי

  

  

  

  

  חריגים בולטים

  

  

  

 החריג קיים  החריג קיים  הפלה יזומה  

הפלה יזומה לא תכוסה 

שאינה כתוצאה מהחמרה 

  במצב ההריון

הפלה מסיבה לא תכוסה 

   שאינה רפואית

(במסגרת החריגים 

  הכלליים)

 הוצאות מעקב שוטף  
למעט לידה החריג קיים, 

  מוקדמת

בדיקות שגרתיות ובדיקות 

גנטיות ו/או בדיקות 

 מעבדה להיריון

  ולהתפתחותו

הוצאות מעקב שוטף של 

  בדיקות שגרתיות, הריון

וטיפולים  בדיקות

 תקופתיים ו/או שגרתיים

(במסגרת החריגים 

  הכלליים)
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  המשך 

החמרה של מהלך 

  הריון שגרתי

  חריגים בולטים

  

  
    

  

 שמירת הריון  

שמירת הריון שהחלה בעת 

השהות בחו"ל וקיימת 

אפשרות רפואית מצד 

חת לשוב לישראל המבוט

  על פי הוראת רופא

  אין חריג

  כאשר המבוטחת נמצאת

שלא בשמירת הריון 

בבית במסגרת אשפוז 

וללא מניעה  חולים בחו"ל

  רפואית לשוב לישראל

  אין חריג

  ספורט

אתגרי/פעילות 

  מאומצת

אין חריג, למעט לעניין 

ספורט אתגרי המופיע 

  בחריגים הכלליים

אין חריג, למעט לעניין 

ספורט אתגרי המופיע 

  בחריגים הכלליים

כתוצאה מקרה הביטוח 

או /מספורט אתגרי ו

או כתוצאה ספורט חורף 

ואשר  מפעילות מאומצת

סביר להניח שיש בפעילות 

משום סכנה ממשית  וז

לפגיעה במהלך ההיריון 

הרחבות כאמור  למעט אם

  נמכרו למבוטחת

אין חריג, למעט לעניין 

ספורט אתגרי המופיע 

  בחריגים הכלליים

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל

  יש לפנות לקבלת הרשאת צפייה
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  פירוט הכיסוי  הכיסוי הפוליסה
  

     

 הרחבה

  תאונות אישיות

מוות/נכות (

  )מתאונה

  

מוות או נכות 

מלאהוצמיתה כתוצאה 

  מתאונה

 50,000$=  מוות+נכות  

  הפיצוי לינארי לאחוז

 הנכות.

  

  :חריגים בולטים

  כלי ת תאונתוצאה של

 .עזר דו גלגלי בעל מנוע

  תוצאה מצטברת של

 פגיעות זעירות

או ) מיקרוטראומה(

כתוצאה מאלימות 

  /פסיכולוגית.מילולית

 פגיעה מוחית 

)CVA/TIA ( אינם

  בגדר תאונה.

 50,000$=  מוות  

  למקרה נכות = עד

לבחירת  13,500$

הפיצוי עפ"י  המבוטח.

 טבלת איבוד איברים

  

  

  :חריגים בולטים

 אינו שאיבר אין כיסוי ל

 .בטבלת האיברים

 נכות פלסטית  

  בחתךסכומי ביטוח 

  גילאים:

  30,000$ :18-66אים גיל -

  15,000$ :67מעל גיל  -

  15,000$ :ילד -

  הפיצוי לינארי לאחוז

 הנכות.

  

  :חריגים בולטים

  נכות או מוות שלא

נגרמו באופן ישיר 

 מתאונה.

 למקרה מוות + נכות  =

27,000$  

  הפיצוי למקרה נכות

טבלת איבוד עפ"י יהיה 

 איברים

  

  

  

אין חריגים בנספח מעבר 

  לחריגים הכלליים

         

 

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל

  יש לפנות לקבלת הרשאת צפייה
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  פירוט הכיסוי  הכיסוי הפוליסה
  

     

  ספורט אתגרי  הרחבה
  הגדרת 

  "ספורט אתגרי"

פעילותו אחד או יותר 

מענפי הפעילות הבאים 

  :במסגרת תחביב בלבד

רכיבת שטח אופניים או 

אופנוע, מוטוקרוס, נסיעה 

, אופנוע  4X 4בדרך עפר 

ים, סירות מרוץ, גלישת 

  גלים,

גלישת רוח, סקי מים, 

שייט קיאקים, רפטינג, 

בננות, מצנח גלישה, צלילה 

 לרבות צלילה לעומקים

מחזיק ברישיון ש בתנאי(

, השטת )ישראלי תקף

יאכטה, גלישת קיט, גלישה 

טיפוס  סנפלינג,מצוקים, 

באנג'י,  הרים וצוקים,

טיפוס קירות, טיסה בכדור 

 פורח, צניחה חופשית,

דאייה , רחיפה, גלישה

קפיצת בסיס,  אווירית,

ציד, נהיגת אקסטרים, 

גלישה על חול, כניסה 

למערות באמצעות חבלים, 

  רכיבת אקסטרים.

ענפי ספורט הכוללים או 

דורשים, בין היתר, רמות 

י ו/או של קוש גבוהות

מאמץ גופני ואו כרוכים 

בהתאם ברמת סיכון גבוהה 

ענפי הספורט  לרשימת

האתגרי הנכונה למועד 

רכישת כיסוי, והמתעדכנת 

לעת והמפורסמת  מעת

באתר האינטרנט של 

  החברה

  

ההרחבה איננה מכסה *

השתתפות המבוטח 

בספורט אתגרי ששכר 

  .בצידו

פעילותו של המבוטח באחד 

 או יותר מענפי הפעילות

המפורטים בדף פרטי 

החברה  הביטוח ובאתר

 במסגרת תחביבהנעשית 

  .בלבד

  

  

  

  

 ההרחבה איננה מכסה*

השתתפות המבוטח 

במסגרת התאגדות ו/או 

 .במסגרת תחרותית

  

טיפוס הדורש באופן סביר 

  שימוש חבלים או ליווי

מדריך, כניסה למערות 

באמצעות חבלים, צלילה 

הדורשת שימוש בציוד 

בנג'י, סנפלינג,  נשימה,

ומעלה,  3רפטינג מדרגה 

ומעלה,  3קיאקים מדרגה 

אווירית,  דאייה, גלישה

מצנחי רחיפה וצניחה 

לסוגיה, כדור פורח, קייט 

 סרפינג, שייט בסירת

מירוץ, סקי מים, אופנועי 

כל ספורט אתגרי מים ו

חר כמפורט ברשימה א

האינטרנט של  שבאתר

  .המבטח

  

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל

  לפנות לקבלת הרשאת צפייה יש
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  פירוט הכיסוי  הכיסוי הפוליסה
  

     

המשך 

  הרחבה

ספורט 

 אתגרי

  היקף הכיסוי/תקרה

  ללא תקרה

בהתאם לתנאי הפוליסה (

  )הבסיסית
עד לגבול האחריות הכוללת 

  בבסיסית

  50$ה.ע: 

עד לגבול האחריות 

  הכוללת בבסיסית

 – חירום בשיניים לטיפול *

  1,000$עד 

(ללא ה.ע בשימוש  50$ה.ע: 

  בכרטיס)

עד לגבול האחריות הכוללת 

  בבסיסית

  50$ה.ע: 

  בולטים חריגים

 ספורט חורף  
  אין כיסוי במסגרת הרחבה זו.

  ניתן לרכוש הרחבה ספציפית לעניין.

 כללי בטיחות  

מקרה בו המבוטח נהג שלא 

בהתאם לכללי הבטיחות 

היסודיים של האתר או 

 המסגרת בה הייתה

  הפעילות

  אין חריג  אין חריג

פעילות ספורטיבית כלשהי 

במסגרתה המבוטח נהג 

שלא בהתאם לכללי 

היסודיים של  הבטיחות

  האתר בו בוצעה הפעילות

  (מתוך החריגים הכלליים)

         

 

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל

  יש לפנות לקבלת הרשאת צפייה
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  פירוט הכיסוי  הכיסוי הפוליסה
  

     

  היקף הכיסוי/תקרה  חורףספורט  הרחבה

הוצאות רפואיות ללא 

בהתאם לתנאי תקרה ו

  הפוליסה הבסיסית

עד   -הוצאות רפואיות 

הכוללת לגבול האחריות 

שלא למקרה ( בבסיסית

 ).50$ה.ע:  – בעת אשפוז

  שיפוי בגין אובדן ימי

 )50$(ה.ע:  300$ – סקי

  ביטול נסיעה עקב

(ובכפוף  היעדר שלג

כרטיס ללהתניות): 

  )50$ה.ע:( 300$ -נסיעה

 50$ –לשרותי קרקע 

 .ימים 6ליום ועד 

  איחור בהגעה לאתר

 - הסקי בשל מזג אוויר

 ימים 6ליום ועד  50$

  אובדן ימי סקי עקב

 סגירת האתר לתקופה

 - שעות ומעלה 48של 

ימי  6ליום ועד  75$

 )50$סקי (ה.ע: 

  איחור בהגעת ציוד

 200$ – ספורט חורף

  )20$ פריט אחד תוכו(מ

הוצאות רפואיות עד לגבול 

  האחריות בבסיסית.

 – חירום בשיניים לטיפול *

(ללא  50$ה.ע:  1,000$עד 

  ה.ע בשימוש בכרטיס).

 300$ -סקי פס 

 ) 50$ה.ע:(

מחושב לפי הערה: 

הימים  לסך עלות

 .נרכש בגינם

 עקב  אובדן ימי סקי

לתקופה  סגירת האתר

 – שעות ומעלה 48של 

 ימים 3 ליום עד 100$

יום ההגעה ) [50$(ה.ע: 

אינם ויום העזיבה 

 ]במניין הימים

  במקרה של אובדן או

וציוד גניבה של ביגוד 

יורחב כיסוי  ייעודי

הכבודה בהתאם 

של  לתקרות הכיסוי

  פריט ודברי ערך

הוצאות רפואיות ללא 

בהתאם לתנאי תקרה ו

  הפוליסה הבסיסית

  

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל

  צפייהיש לפנות לקבלת הרשאת 
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  פירוט הכיסוי  הכיסוי הפוליסה
  

     

המשך 

  הרחבה

 ספורט חורף

  הגדרת 

  "ספורט חורף"

מגלשיים,  גלישה בעזרת

מזחלות, סנובורד, סקי 

 ,)קרוס קאנטרי(הליכה 

  אופנועי שלג

גלישה בעזרת מגלשיים, 

זחלות, מסנובורד, 

snowshoeing  , קרוס

  ואופנועי שלג קאנטרי

 ,במסגרת תחביב בלבד

סקי שלג ו/או  :כמפורט

סנובורד ו/או מזחלות שלג 

  ו/או אופנועי שלג.

גלישה בשלג בכל דרך 

לרבות סקי,  שהיא

נובורד, קרוס קאנטרי, ס

מזחלות שלג ואופנוע שלג 

אחר  וכן כל ספורט חורף

כמפורט ברשימה שבאתר 

  האינטרנט של המבטח

  בולטים חריגים

  אין חריג  אין חריג  בישראל טיפולהמשך  
 'י עבור הוצלא יינתן כיסו

  המשך טיפול בישראל

 'י עבור הוצלא יינתן כיסו

  המשך טיפול בישראל

 כללי בטיחות  

נהג שלא בהתאם לכללי 

הבטיחות היסודיים של 

האתר או המסגרת בה 

  הפעילות הייתה

נהג שלא בהתאם לכללי 

ו/או שלא בשעות  הבטיחות

ו/או  הפעילות המוכרזות

  שלא במסלולים המיועדים

נהג שלא בהתאם לכללי 

הבטיחות היסודיים של 

האתר או המסגרת בה 

  הפעילות הייתה

נעשו באתר לא פעילויות ש

 מיועד לכך, בשעותה

הפעילות שלו, במסלולים 

  לכך. המיועדים

         

 

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל

  יש לפנות לקבלת הרשאת צפייה
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  פירוט הכיסוי  הכיסוי הפוליסה
  

     

 הרחבה

  תחרותיספורט 

  היקף הכיסוי/תקרה

  ללא תקרה

בהתאם לתנאי הפוליסה (

  )הבסיסית

  לא קיים נספח הרחבה 

  לפוליסה הבסיסית

  :כמפורטרפואיות  'הוצ

  20,000$עד  –יחיד 

 הקבוצה  לכלל

עד  – המבוטחת

50,000$ 

 –* לטיפול חירום בשיניים 

  1,000$עד 

למבוטח (ללא  50$ה.ע: 

ה.ע בשימוש בכרטיס 

  פספורטכארד)

  לא קיים נספח הרחבה 

  לפוליסה הבסיסית
  הגדרת 

  "ספורט תחרותי"

רבות לעיסוק בספורט, 

אימון לקראת תחרות 

בחו"ל ו/או מחנה אימונים 

 בחו"ל ו/או הדרכה לקראת

תחרות בחו"ל בקשר עם 

תחרות ספורט, בין אם 

במסגרת אגודה, קבוצת 

  ספורט או באופן עצמאי

פעילותו של המבוטח באחד 

 או יותר מענפי הפעילות

 החברה המפורטים באתר

במסגרת תחרות, 

  וכדומה ופעותהתאגדות, ה

  בולטים חריגים

  אין חריג  בישראל טיפולהמשך  
 'י עבור הוצלא יינתן כיסו

  המשך טיפול בישראל

 כללי בטיחות  

מקרה בו המבוטח נהג שלא 

בהתאם לכללי הבטיחות 

היסודיים של האתר או 

 המסגרת בה הייתה

  הפעילות

נהג שלא בהתאם לכללי 

הבטיחות היסודיים של 

המסגרת בה האתר או 

  הפעילות הייתה

  

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל

  לפנות לקבלת הרשאת צפייהיש 
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  פירוט הכיסוי  הכיסוי הפוליסה
  

     

  :הרחבה

הוצאות 

מיוחדות 

   עקב מגיפה

      

 לעניין מגיפההכיסוי בהראל 

קיים במסגרת ההרחבה 

" עם לביטול וקיצור נסיעה"

 תקרות סטנדרטיות.

 ת ויתן להגדיל תקרנ

במסגרת תמורת פרמיה 

  כמפורט: ההרחבה להלן

  

  
  
  

  הכיסוי ספציפית 

 קייםלעניין קורונה 

   במסגרת ההרחבה

  נסיעה" לביטול "

וכמו כן במסגרת ההרחבה 

  "קיצור נסיעה"

  )17-18(ראו עמודים 
  טרום הנסיעה

  הגדרת "מגיפה"

מצב בו יש עלייה פתאומית 

במקרי תחלואה שניתן 

אחת או  לייחדה למדינה

למספר מדינות והמוגדרת 

כמגיפה על פי ארגון 

  הבריאות העולמי

מצב בו יש עלייה פתאומית 

במקרי תחלואה שניתן 

אחת או  לייחדה למדינה

למספר מדינות והמוגדרת 

כמגיפה על פי ארגון 

  הבריאות העולמי

התפרצות פתאומית של 

מחלה זיהומית 

מדבקת ) וירלית/חיידקית(

המתפשטת בקרב 

 קצר אוכלוסיה בזמן

באזור מסויים, במדינה (

אחת או במספר מצומצם 

נות, ביבשת מדי של

 )מסוימת או כלל עולמית

  תקרת השיפוי

  $ 6,000עד 

 $ 2,000תקרה בסך 

  לכרטיסי טיסה

  לכרטיסי טיסה 400$עד 

  50$ה.ע: 

ניתן להגדיל את התקרה 
בתוספת פרמיה כך שתעמוד 

ומתוכם   $ 5,000ד על ע
  לכרטיס נסיעה 2,000$

  $ 4,000עד 

עד  –כ. טיסה למבוטח 

2,000 $  

  50$ה.ע: 

  

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל

  יש לפנות לקבלת הרשאת צפייה
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  פירוט הכיסוי  הכיסוי הפוליסה
  

     

המשך 

  ההרחבה

הוצאות 

מיוחדות 

  עקב מגיפה

  היקף הכיסוי

  (טרום הנסיעה)

 כרטיסי נסיעה 'הוצ         

  הכיסוי ספציפית 

קיים לעניין קורונה 

   במסגרת ההרחבה

  נסיעה" לביטול "

וכמו כן במסגרת ההרחבה 

  "קיצור נסיעה"

 )17-18(ראו עמודים 

 הוצאות לינה  
מלון, בית הארחה, דירת 

  , שייטכפר נופש נופש,
  

מלון, בית הארחה, דירת 

  נופש, כפר נופש, שייט

 רכב שכור הוצאות          

 כרטיס נסיעה  'הוצ

  ציבוריתבתחבורה 
        

מקרים המזכים 

  בביטול

  (טרום הנסיעה)

  אבחנה רפואית

הינו נשא  מתועדת כי

  נגיףהשל 

במהלך  - לגבי המבוטח

השבוע שלפני תחילת 

תוצאה מכך וכ הביטוח

  נאסר עליו לצאת מישראל

המבוטח ו/או המשפחה לגבי 

ו/או מלווה הגרעינית 

לקה מי מהם  – לנסיעה

למועד  בשבוע שקדם

במחלה לגביה הנסיעה 

 מוכרז אירוע מגיפה

במהלך  - לגבי המבוטח

השבוע שלפני תחילת 

תוצאה מכך וכ הביטוח

  נאסר עליו לצאת מישראל

  נמנעה עלייה

  לטיסה/הפלגה

 עקב – לגבי המבוטח

הידבקות או חשש 

להידבקות בנגיף והדבר 

שמי מטעם במסמך רתועד 

  .הבידוק האחראי על

*מניעת הבידוק מהמבוטח 

לעלות למטוס/הפלגה עקב 

 כל האישוריםאי החזקת 

מהארץ  הנדרשים ליציאה

 – או כניסה למדינת היעד

איננה מזכה עפ"י הרחבה 

  זו.

המבוטח ו/או המשפחה לגבי 

הגרעינית ו/או מלווה 

מחלת חום עקב  – לנסיעה

חרים, אאו סימפוטמים 

העשויים להעיד על תחלואה 

בבידוק שהתגלו  במגיפה

 טרום הטיסה

עקב  - לגבי המבוטח

הידבקות או חשש 

להידבקות בנגיף והדבר 

שמי מטעם תועד במסמך ר

  .האחראי על הבידוק

*מניעת הבידוק מהמבוטח 

לעלות למטוס/הפלגה עקב 

 כל האישוריםאי החזקת 

מהארץ  הנדרשים ליציאה

 – או כניסה למדינת היעד

איננה מזכה עפ"י הרחבה 

  זו.

  

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל

  לקבלת הרשאת צפייה יש לפנות
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  פירוט הכיסוי  הכיסוי הפוליסה
  

     

המשך 

  ההרחבה

הוצאות 

מיוחדות 

  עקב מגיפה

  המשך:

מקרים המזכים 

  בביטול

  (טרום הנסיעה)

  שהייה בבידוד

  בישראל
  אין כיסוי

המבוטח ו/או המשפחה לגבי 

הגרעינית ו/או מלווה 

מצוי מי מהם  – לנסיעה

דיווח  פ"יבבידוד בית ע

הבריאות, שהחל  למשרד

ימים לפני מועד  14במהלך 

  הנסיעה. 

תחול תקופת * לעניין זה 

מיום  ימים 3אכשרה של 

 רחבה.הרכישת ה

במסגרת נספח הרחבה  -

  , כמפורט:נפרד

נסיעה לכרטיסי  500$עד  -

  )50$ה.ע: (

מצוי היה ו – המבוטחלגבי 

דיווח  פ"יבבידוד בית ע

הבריאות, שהחל  למשרד

ימים לפני מועד  14במהלך 

  הנסיעה. 

תחול תקופת * לעניין זה 

מיום  ימים 3אכשרה של 

 רחבה.הרכישת ה

  הכיסוי ספציפית 

קיים לעניין קורונה 

   במסגרת ההרחבה

  נסיעה" לביטול "

וכמו כן במסגרת ההרחבה 

  "נסיעהקיצור "

 )17-18(ראו עמודים 

  

  
  

            

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל

  יש לפנות לקבלת הרשאת צפייה
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  פירוט הכיסוי  הכיסוי הפוליסה
  

     

המשך 

  ההרחבה

הוצאות 

מיוחדות 

  עקב מגיפה

  לאחר הנסיעה
הוצאות עקב בידוד 

  בחו"ל

 1,500$ עד 

  במקרה אשפוז

  אין התייחסות 

ספציפית להוצאות עקב 

  בידוד

   $ 5,000עד תקרה כוללת: 

  ליום בידוד 200$עד 

  50$ ה.ע:

  הכיסוי ספציפית 

קיים לעניין קורונה 

   במסגרת ההרחבה

  נסיעה" לביטול "

וכמו כן במסגרת ההרחבה 

  "קיצור נסיעה"

 )17-18(ראו עמודים 

  היקף הכיסוי

 כרטיסי נסיעה 'הוצ       

 הוצאות לינה        

 הוצאות רכב שכור        

 כרטיס נסיעה  'הוצ

  ציבוריתבתחבורה 
     

  מקרים המזכים

  עקב בידוד בחו"להוצאות הבהחזר 

ז המבוטח עקב היותו ואשפ

בדרך של  נגיףהנשא של 

  אבחנה רפואית מתועדת

  אין  התייחסות 

ספציפית להוצאות עקב 

  בידוד

אשפוז המבוטח  .1

כתוצאה מאירוע 

  .המגיפה נשוא רפואי

חיוב המבוטח בבידוד  .2

בשל מגיפה באיזור בו 

שלא (שוהה  הוא

במסגרת אשפוז בבית 

 כאשר ההוראה )חולים

ניתנת למבוטח עקב 

חשש ממצבו הספציפי 

ואינה הוראה גורפת 

  של גופים מקומיים.

  

  

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל

  יש לפנות לקבלת הרשאת צפייה
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  פירוט הכיסוי  הכיסוי הפוליסה
  

     

המשך 

  הרחבהה

הוצאות 

מיוחדות 

   עקב מגיפה

  
  
  

  הנסיעה לאחר
עקב הארכת שהייה  'הוצ

  מעבר לתקופת הביטוח

תקרות "עצמאיות" עפ"י 

  הר"מ

  הכיסוי בהראל מצוי

במסגרת ההרחבה 

  "לביטול וקיצור נסיעה"

   $ 5,000עד תקרה כוללת: 

  50$ה.ע: 

  הכיסוי ספציפית 

קיים לעניין קורונה 

   במסגרת ההרחבה

  נסיעה" לביטול "

וכמו כן במסגרת ההרחבה 

  "קיצור נסיעה"

 )17-18(ראו עמודים 

  היקף הכיסוי

 כרטיסי נסיעה 'הוצ  

  3,000$עד 

  מבוטח ו/או המלווהל

יפעל *בעת התראת סגר 

יציאה מיידית ל המבוטח

 48מהאזור בו שוהה ותוך 

הודעת  שעות מרגע

  המבטח.

במקרה זה, השיפוי שיינתן 

בגין שינוי כרטיסי הנסיעה 

  250$ עד –

  1,000$עד 

בני המשפחה מבוטח ו/או ל

  הגרעינית

כאמור, ניתן להגדיל את 

תקרת ההחזר בכפוף 

  לתוספת פרמיה

  

  2,000$עד 

  למבוטח ולמתלווה אחד

יפעל *בעת התראת סגר 

 יציאה מיידיתל המבוטח

 48מהאזור בו שוהה ותוך 

הודעת  שעות מרגע

  המבטח.

במקרה זה, השיפוי שיינתן 

בגין שינוי כרטיסי הנסיעה 

  200$ עד –

 הוצאות לינה  
  לכל ללילה $ 100עד 

  מבוטח ו/או המלווהל

  לילה ל 150$עד 

בני המשפחה מבוטח ו/או ל

  הגרעינית

  לילה ל 200$עד 

  אחד מבוטח ו/או מתלווהל

 רפואיות לטיפול  'הוצ

  במצב רפואי כרוני
    

לביקורי רופא ורכישת 

 עד –תרופות מרשם בלבד 

1,000$  

  

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל

  יש לפנות לקבלת הרשאת צפייה
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  פירוט הכיסוי  הכיסוי הפוליסה
  

     

המשך 

  הרחבהה

הוצאות 

מיוחדות 

  עקב מגיפה

  מקרים המזכים

הוצאות עקב הארכת שהייה מעבר בהחזר 

  לתקופת הביטוח

חיוב המבוטח בבידוד  .1

בו שוהה  עצמי באיזור

ניתנת  ההוראה

למבוטח עקב חשש 

ממצבו הספציפי ואינה 

הוראה גורפת של 

 גופים מקומיים.

נמנעה עלייה  .2

עקב  לטיסה/הפלגה

הידבקות או חשש 

להידבקות בנגיף 

והדבר תועד במסמך 

רשמי מטעם הגורם 

  .האחראי על הבידוק

לגבי המבוטח ו/או  .1

המשפחה הגרעינית ו/או 

מחלת –מלווה לנסיעה 

 חום או סימפוטמים,

העשויים להעיד על 

שהתגלו תחלואה 

 .בבידוק טרום הטיסה

לגבי המבוטח ו/או  .2

המשפחה הגרעינית ו/או 

מי  –מלווה לנסיעה 

במחלה בחו"ל מהם לקה 

לגביה מוכרז אירוע 

 .מגיפה

הטלת סגר שבעקבותיו  .3

לטוס חזרה לא ניתן 

 לישראל.

חיוב המבוטח בבידוד  .1

עצמי באיזור בו שוהה 

ניתנת  ההוראה

למבוטח עקב חשש 

ממצבו הספציפי ואינה 

הוראה גורפת של 

 גופים מקומיים.

נמנעה עלייה  .2

עקב  לטיסה/הפלגה

הידבקות או חשש 

להידבקות בנגיף 

והדבר תועד במסמך 

רשמי מטעם הגורם 

  .האחראי על הבידוק

  הכיסוי ספציפית 

קיים לעניין קורונה 

   במסגרת ההרחבה

  נסיעה" לביטול "

וכמו כן במסגרת ההרחבה 

  "קיצור נסיעה"

 )17-18(ראו עמודים 

  

  

  

  

  

  הטבלה נתוני פירוט המשך צפייה בל

  יש לפנות לקבלת הרשאת צפייה
 


