
*הכיסוי להטסה רפואית ורעידת אדמה כלול בפרמיית הבסיס ולא נדרשת הרחבה נוספת.

הרחבות בתוספת תשלום    כלול בתוכניתמחיר ליוםגיל

0-17$2.30

18-60$2.60

61-65$3.50

66-70$4.50

71-75$11.50

76-79$14.50

80-84$18.00

פוליסה יומית המתאימה לכל סוגי הנוסעים ללא הגבלת גיל. התוכנית ניתנת לרכישה גם לנוסעים בני 85 ומעלה וגם לחולים במחלות קשות )פירוט המחלות בצדו השני של הדף(, באמצעות מוקד המכירות 
בטלפון: 9912* ובכפוף לחיתום רפואי. החל מגיל 71, כיסוי להחמרת מצב קיים כלול במחיר.

0-59
60-69

$220 לשנה
$300 לשנה

לנוסעים מספר פעמים בשנה. ביטוח שנתי ללא הגבלה על מספר הנסיעות לחו”ל. עד 30 יום לכל נסיעה. אין צורך לדווח לפני כל נסיעה.

1

2

הערות

6.4 אינץ’. מחשב נייד, טאבלט, מכשיר סלולארי שגודל המסך שלו עולה על 

תוספת ליום/תקרת כיסוי קבוצת גיל ההרחבה

כיסוי לגניבה של מחשב נייד

כיסוי פעילויות ספורט ותחרויות 

3

יש לרכוש הרחבה זו במידה והלקוח מתכוון לבצע בטיול פעילויות, כגון: רכיבת שטח, 
טיול ג’יפים, גלגיליות, אופנוע ים, גלישה, קיאקים ובננות ים, שייט, צלילה, טיפוס וכדומה. 

מומלץ לכל נוסע אשר ברשותו מכשיר סלולארי. 

לכל הגילאים

לכל הגילאים

לכל הגילאים

לכל הגילאים

כפוף לחיתום רפואילכל הגילאים

0-75

 בכפוף לסיום הנסיעה לפני שבוע 32.
ניתן לבטח גם מעבר לגיל 39 בכפוף לחיתום רפואי.

פנה למוקד.

ו/או חולה באחת מהמחלות המפורטות  זו נדרשת במידה והנך מאובחן  הרחבה 
בטבלה 4 במסמך זה, או עונה לקריטריונים המפורטים בטבלה.

לתשומת לבך, נוסע הנוטל רק אחת מהתרופות המצוינות בצדו השני של הדף, 
אינו מחוייב ברכישת הרחבה למצב רפואי קודם. נוסע החולה באחת המחלות/
הפרעות המצוינות בצדו השני של הדף, חייב בחיתום רפואי ואינו יכול לרכוש רק 

הרחבה זו. החל מגיל 71, כיסוי להחמרת מצב קיים כלול במחיר.  

כלול בכל התוכניות, קיימת אפשרות להוריד הרחבה זו לתוכנית היומית בקיזוז 
של 50 סנט למבוגר ו-25 סנט לילד. 

0-39

0-60

 כיסוי לסיבוכי היריון עד
שבוע 32, לנשים עד גיל 39.

כיסוי למצב רפואי קיים 
(spec( - מיוחד

החמרה במצב רפואי קיים

כיסוי לגניבת מכשיר סלולארי

כבודה

כיסוי לספורט אתגרי

יש לרכוש הרחבה זו במידה והלקוח מתכוון לבצע אחת מהפעילויות הבאות בטיול: 
סקי שלג ו/או סנובורד ו/או מזחלות שלג. ניתן כיסוי גם להחזר הוצאות סקי-פס 

ע”פ תנאי הפוליסה.

 הרחבה זו חשובה בנסיעות הכוללות פעילות אתגרית או סקי ובנסיעות 
למדינות עולם שלישי.

פוליסה יומית

0-75 כיסוי לספורט חורף

איתור, חיפוש וחילוץ.

לנוסעים לתקופה של 30 יום ומעלה.18-35
 חבילת כיסוי לצעירים: ספורט

אתגרי + איתור, חיפוש וחילוץ.

מומלץ לכל נוסע השוכר רכב/קראוון בחו”ל.24-75

 כיסוי ייעודי למשרתי כוחות הביטחון.
מותנה ברכישת הכיסוי לפחות 30 יום מראש.

ביטול השתתפות עצמית
במקרה של תאונה ברכב שכור

 ביטול נסיעה עקב
פעילות מבצעית

$2.4
$3.5
$4.5

כלול בתעריף

0-17
 18-65
66-70

71+

$0.5 

$0.5 

$0.5 

$3.5 

$2.5 

$4.5 

$0.7 

תעריפון 2016
)בתוקף עד 30.10.16(

החמרה במצב קיים

החמרה במצב קיים

החמרה במצב קיים

$1.6$800 /

$0.5
$1

$1.5

/
/
/

$750
$1,500
$2,000

$0.5
$1

$1.5

/
/
/

$750
$1,500
$2,000

כיסוי לגניבה של מצלמה

הרחבות בתוספת תשלוםכלול בתוכנית

פוליסה 
יומית

פוליסה 
שנתית




