
 

 
 

 

 

 

 

 גוריון בן אוניברסיטת הבכיר האקדמי הסגל ארגון: לכבוד

 באמצעות : להבים סוכנות לביטוח

 

 פניקס מן החברות הגדולות, המקצועיות והאמינות במשק,ה 

הינה נבחרת אנושית הלוקחת על עצמה אחריות להענקת 

ביטחון כלכלי לציבור לקוחותיה. מיום הקמתה, שמה הפניקס 

בראש מעייניה את היחס האישי והמסור כלפי לקוחותיה, כמו 

גם את הדאגה לביטחונם בהווה ובעתיד ותוך מתן מענה 

 .לצרכיהם בכל תחומי החיים

 מוגשת לפניכם פוליסת הפניקס "SMART GROUP"   אשר

הותאמה למצב החדש שנוצר בעקבות מגיפת "הקורונה" ואשר 

אושרה על ידי אגף שוק ההון והפיקוח על הביטוח במשרד 

האוצר. הפוליסה כוללת כיסויים מהרחבים ביותר בענף ביטוחי 

 .הנסיעות לחו"ל בארץ

 בברכה,

 מור פפקין

 מנהלת תחום ביטוח נסיעות לחו"ל 

 ניקס חברה לביטוח בע"מ.אגף בריאות, הפ

אנו מתכבדים להציע לכם להצטרף לביטוח נסיעות לחו"ל בהתאם 

 לאמור להלן: 

 הצעה לצירוף לביטוח 
 נסיעות לחו"ל קבוצתי



 

 הסכם לביטוח קבוצתי לנסיעות לחו"ל

 2021 יונילחודש  01אשר נערך ונחתם ביום 

 הפניקס חברה לביטוח בע"מ  בין:

 גבעתיים 53מרחוב דרך השלום   

 מצד אחד;      )"המבטח"(  

 גוריון בן אוניברסיטת הבכיר האקדמי הסגל ארגון  לבין:

 שבע באר 653 .ד., ת500701644 פ.ח

 מצד שני;     )"בעל הפוליסה"(  

, )ביטוח( והמבטח מורשה כדין על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים הואיל:

  1981 –התשמ"א 

 )"החוק"( לעסוק כמבטח בעסקי ביטוח בישראל;

ובעל הפוליסה מעוניין לבטח את חברי בעל הפוליסה ו/או בני משפחותיהם  והואיל:

בתנאים שנקבעו בהסכם זה ובפוליסה המצורפת בביטוח נסיעות לחו"ל 

 "(;הפוליסהלהסכם זה, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן " 'כנספח א

ביחד: והמבטח הסכים לבטח את עובדי בעל הפוליסה ובני משפחתם )להלן  והואיל: 

 ."המבוטחים"( בהתאם לתנאי הסכם זה ולפוליסה

והצדדים רוצים להסדיר את היחסים ביניהם לרבות המשפטיים והתפעוליים  והואיל: 

 ;בקשר עם מתן שירותי הביטוח כמפורט בהסכם זה להלן

  



 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא והגדרות .1

 תהיה זהה להגדרתם בפוליסה.הגדרת המונחים המופיעים בהסכם זה  .1.1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  .1.2

כותרות סעיפי ההסכם נועדו לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לצורכי  .1.3

 פרשנותו.

 במקרה של סתירה בין האמור בפוליסה לאמור בהסכם, יגברו הוראות הסכם זה. .1.4

 הפוליסה בעל הצהרות .2

  :חייב בזאת כדלקמןבעל הפוליסה מצהיר ומת

כי הוא פועל באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד ואין לו ולא תהיה לו כל  .2.1

  .טובת הנאה מהיותו בעל פוליסה

למסור למבטח מידע לגבי קבוצת המבוטחים, כפי שיתבקש ממנו, בהיקף הדרוש  .2.2

  . למבטח לשם קיום חובותיו על פי דין ולפי הפוליסה

ח מסמכי וח דין, הסכם, הליך משפטי או מכומניעה מככי לא קיימת מניעה כל  .2.3

 ההתאגדות של בעל הפוליסה להתקשר בהסכם זה ולקיימו במלואו.

 ההצטרפות לביטוח ותשלום דמי הביטוח .3

"( סוכנותה" ההצטרפות לביטוח תהיה באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ )להלן:

 תלמבוטחים. ההצטרפו הבהתאם לפרטי ההתקשרות שיפורסמו על ידי בעל הפוליס

 .תהא בכפוף לתנאי הפוליסה והסכם זה וכן להליכי הצירוף והחיתום המקובלים להפניקס

למען הסר ספק, יובהר כי דמי הבטוח ישולמו למבטח על ידי המבוטח באמצעי גבייה 

תשלום העמלה  - למעט במקרים בהם בעל הפוליסה יישא בתשלום עבור המבוטח אישי

על ידי הפניקס בהתאם להתקשרות בין  "לסוכנות"בגין התיווך בביטוח ישולם ישירות 

 הצדדים.

  



 

 להלן פירוט הפרמיה היומית: .4

 יומית פרמיה פרק בפוליסה כיסויי הבסיס
גיל המבוטח לצורך 

 קביעת

 להלןכאמור 
 פרקים חלק א+

2-6,4,9,10,16 

17,18,19 

30עד  2.30$  

3.20$  60-31  

3.50$  65-61  

5.00$  70-66  

6.40$  75-71  

11.60$  80-76  

11.60$  85-81  

24.57$ 90-86  

 

 :להלן כיסויי הבסיס

  6ועד פרק  2כל הכיסויים המופיעים בפוליסה הבסיסית פרק  •
 .4פרק  –הוצאות עבור חיפוש איתור  וחילוץ  •
 .6פרק  –כיסוי כלפי צד שלישי  •
 . 9פרק  –כבודהכיסוי עבור  •
כולל ביטול טיסה בשל כניסה  10פרק  -כיסוי הפסד תשלומים עבור ביטול/קיצור נסיעה •

  .10.2.6לבידוד בארץ פרק 
במקרה ביטוח של גניבה מכלי , $2,000 גניבה של מחשב נייד / טאבלט עד כיסוי עבור •

 .16פרק  –$300רכב הכיסוי יעמוד על עד 
של  32צפויה של מהלך הריון שגרתי עד שבוע  הוצאות בגין החמרה בחו"ל בלתי •

 .17פרק  - 46מבוטחת שגילה עד גיל 
 .להסכם זה 8ובכפוף לאמור בסעיף  18כיסוי עבור החמרה למצב רפואי קודם פרק   •
 .19פרק  -Smart international groupכיסוי  •

  



 

 :מרביות ביטוח תקופות
 

 ירוק תו ללא בעלי תו ירוק גיל

30עד   365 90 

60-31  365 90 

65-61  365 90 

70-66  180 60 

75-71  180 60 

80-76  90 30 

85-81  60 20 

 90-86  45 15 

 

 הרחבות בתוספת פרמיה 4.1

הסעיף/  הרחבות
פרק 

 בפוליסה

תוספת לדמי 
הביטוח 
 הבסיסיים

גבול 
 אחריות

השתתפות  גיל מרבי
 עצמית

הוצאות מיוחדות 
לפני ואחרי היציאה 

מגיפה לחו"ל עקב 
 לבעלי תו ירוק

 

 ללא 90 $7,000 $1.50 20

הוצאות מיוחדות 
לפני ואחרי היציאה 
לחו"ל עקב מגיפה 

 ללא תו ירוק
 

 ללא 90 $ 7,000 $2.50 20

 $ ליום 0.5 11פרק  ספורט אתגרי
 גבול

 אחריות
 הפוליסה

 ללא 75

 $ 6.00 12פרק  ספורט חורף
 גבול

 אחריות
 הפוליסה

 ללא 75

 13פרק  ספורט תחרותי
לכל  $25

 התקופה

 גבול
 אחריות
 הפוליסה

 ללא 75

גניבת טלפון 
 סלולארי

 $100 85 $1,000 $1.00 14פרק 

 
 מצלמה ואביזריה

 
 $100 85 $2,000 $1.00 15פרק 

 

 

 

 



 

 תקופת ההסכם  .5

 31/05/2022ועד  01/06/2021חודש החל מ  12הסכם זה הינו לתקופה  5.1

לתקופת ביטוח נוספת הצדדים יהיו רשאים לחדש את הפוליסה בהסכמה  5.2

 בתנאים ככל שיסוכמו בין הצדדים ובכפוף להוראות כל דין.

ניהול מו"מ בין בעל הפוליסה ובין המבטח על חידוש התקופה לא יהווה  5.3

 הסכמה של המבטח להמשך ההסכם על פי תנאי הסכם זה.

פוליסה לביטוח בריאות קבוצתי לא תפקע לגבי מבוטח לפני תום תקופת  5.4

ים שעל פיה עד תום לעיל, ויחולו כל הכיסויים הביטוחהביטוח כאמור 

תקופת הביטוח, אם קיבל המבטח דמי ביטוח בעד המבוטח בשל כיסויים 

 אלה.

למרות האמור לעיל, בעל הפוליסה או הפניקס רשאים להביא הסכם זה  5.5

 30יום בכל עת ומכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב אשר תינתן לפחות לידי ס

 יום מראש.

למען הסר ספק, מובהר כי גם אם הובא הסכם זה לידי סיום מכל סיבה  5.6

שהיא, ימשיך המבטח לטפל בתביעות ככל שתוגשנה לתגמולי ביטוח עבור 

מקרי ביטוח שהתקיימו בתקופת הביטוח, בהתאם לתנאי הפוליסה ועל פי 

 דין למבוטחים.כל 

 

ובעל במידה המבטח יהיה רשאי לבטל הסכם זה  - ביטול ההסכם .6

לעיל וזאת בכפוף  3בסעיף טוח כאמור ילא ישלם את דמי הב הפוליסה/המבוטח

יום מראש.  14ובכפוף להתראה של  1981תשמ"א הביטוח  להוראות חוק חוזה

הביטוח דמי  ביטול ההסכם במקרה זה לא יגרע מחובת המבוטח לשלם את 

 .שנצטברו עד למועד הביטול

 

 

 אופן ההצטרפות לביטוח:  .7

 .90למבוטחים עד גיל  7.1

בכפוף לתנאים המצטברים  יכנסו לביטוח, רק 90מבוטחים מעל גיל 

 ,העברת מסמכים רפואיים עדכנייםהבאים: 

קבלת אישור מיוחד מהמבטח הנתון לשיקול דעתו הבלעדי ותשלום פרמיה 

  .תנוספ

לא תחייב את המבטח בהעדר אישור לצירוף  90נסיעת אדם מעל גיל 

 לביטוח כאמור. 

הצטרפות להרחבות המפורטות בטבלת ההרחבות שלעיל, יתבצעו לאחר  7.2

מילוי טופס ייעודי בו יבחרו ההרחבות ,בכפוף לתנאים המפורטים. בהסכם 

  זה ובפוליסה.

ולם, הינו עבור הינה ללא תוספת פרמיה ואהצטרפות להרחבות היריון  7.3

ובכפוף למילוי שאלון להריון  32שבוע  ועדבלבד  46עד לגיל מבוטחות 

קבלת אישור מיוחד מהמבטח הנתון לשיקול דעתו הבלעדי ותשלום פרמיה 

 נוספת.

 

 

 

 



 

בנוסף לאמור בתנאי הפוליסה חריגיה וסייגיה בגין מחלה קודמת, להלן רשימת  .8

ובגינן יש לדרוש אישור מיוחד  מחלות אשר אינן מכוסות במסגרת הפוליסה

מחברת הביטוח הנתון לשיקול דעתו הבלעדי טרם יציאת המבוטח את הארץ 

וככל שחברת הביטוח תסכים לבטח את המבוטח בקשר עם מצב בריאותו 

 הקודם, תיגבה פרמיה נוספת:

 המופיליה וכל מחלה הדורשת טיפול בעירוי דם 

  למיניהםאי ספיקת כליות כרונית/טיפולי דיאליזה 

 בעיות נפשיות ו/או פסיכיאטריות 

 סיסטיק פיברוזיס 

 אירוע מוחי 

 אפילפסיה 

 פרקינסון 

 )מחלות מעיים )מחלת קרוהן ו/או דיברטיקוליטיס 

  ( מחלת מערכת העצבים לרבות מחלות ניוון שרירים וטרשת נפוצהMS.) 

  שנים ממועד גמר הטיפול הרפואי. 3מחלה ממארת שטרם עברו 

 מחלת הכשל החיס( וני הנרכשAIDS ) 

 מושתלי איברים 

 סוכרת תלוית אינסולין 

 COPD )שימוש בחמצן( 

 COPD )ללא שימוש בחמצן ( 

 קרישיות יתר 

 מחלת מערכת העצבים 

  צנתור/ בלון, התקף לב / אוטם שריר הלב בעשר השנים האחרונות, ניתוח

 מעקפים או ניתוח לב פתוח, מחלת לב פעילה.

 פרוזדורים הפרעות בקצב הלב ו/או פרפור 

  מחלה או תאונה או מצב בריאות קיים אשר בגינם היה צורך באשפוז, טיפול

בחדר מיון בעת היציאה לחו״ל או במשך שלושת החודשים שקדמו לכך 

 למעט טיפול תרופתי.

  מועמדים לביטוח שנמצא בהליך של בירור רפואי שטרם נקבעה בגינו אבחנה

 מנסיעה לחו״ל.רפואית ו/או קיימת המלצת רופא להימנע 

מוסכם כי להרחבה זו לא תהיה תחולה  -הפסד תשלומים בגין קיצור/ביטול נסיעה .9

ביחס למועמד לביטוח אשר בן משפחה קרוב שלו הנו במצב רפואי קודם/ בהיריון, 

 אלא אם כן קיבלת את אישורו של המבטח  בכתב. 

תקופת  1.10מובהר ומוסכם בזאת כי למרות האמור בהגדרות הפוליסה בסעיף  .10

 להסכם זה. 4הביטוח המקסימאלית הינה כאמור בסעיף 

מובהר ומוסכם בזאת כי למרות האמור בפוליסה "חלק א' לפוליסה, פרק הגדרות  .11

, במקרים בהם מטרת הנסיעה הינה שבתון, הפוליסה תישאר בתוקפה 1.9סעיף 

 למרות כניסותיו של המבוטח לארץ ויציאותיו לחו"ל במהלך תקופת הביטוח.

להגדרת בן  יתווסף  1.26מובהר ומוסכם בזאת כי למרות האמור בפוליסה בסעיף  .12

משפחה קרוב ״לרבות בן/בת הזוג של ילדיו של המבוטח וכן בן/בת הזוג של 

 אחיו/אחיותיו של המבוטח". 



 

 ארה"ב לא יחול על מבוטח ביעד   לכלבזאת שביטוח נסיעות לחו"ל  מובהר ומוסכם .13

 אמנם בעל "תו ירוק" בעת יציאתו מישראל לכל דבר ועניין.שאינו על פי הסכם זה 

הבריאות והינם  משרד להנחיית בהתאם ירוק תו להוציא באפשרותם שאין ילדים

באותה פוליסה יקבלו את כל התנאים של  בתוקף ירוק תו בעל בגיר עם נוסעים

 הבגיר בעל התו הירוק .

הביטוח השלישי ואילך עבור אותו מבוטח במסגרת אותה תקופת הביטוח,  במקרה .14

ישלם המבוטח  "הוצאות רפואיות שלא במסגרת אשפוז"פוליסה ב 3תחת פרק 

 לכל מקרה ביטוח שלישי ואילך. $150השתתפות עצמית על סך של 

 

 הדין החל ומקום שיפוט .15

בכל תביעה בקשר על הסכם זה יחול הדין הישראלי, הסמכות הבלעדית לדון 

יפו ולא לכל בית משפט -להסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב

אחר. על אף האמור, מוסכם כי בתביעות שבין המבוטחים למבטח מקום השיפוט 

 יהיה בכל בית משפט בישראל המוסמך לכך.

 שונות .16

הסכם זה ממצה את מכלול היחסים בין הצדדים, ולא תהא כל נפקות לכל משא 

מתן, הבנה, הסכמה, התחייבות ומצג אשר היו, אם היו, בין במפורש ובין במרומז, ו

 פה, בין הצדדים לפני החתימה על הסכם זה.-בין בכתב ובין בעל

לא יהיה כל תוקף לכל שינוי, תיקון ו/או ויתור על הוראות הסכם זה, אלא אם כן 

 ידי שני הצדדים.-נעשה במסמך שנחתם על

פי הסכם -י מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיו עליד-שום התנהגות על

קיום של תנאי מתנאי ההסכם, -זה, ו/או כויתור או הסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי

 או כשינוי, ביטול או תוספת על תנאי שהוא, אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב.

האמור בהם  ספריו ופנקסיו של הפניקס  ישמשו עדות והוכחה לכאורה לנכונות

ולאמיתות עשייתו, לרבות לעניין מספר המבוטחים בפוליסה ולעניין כל הסכומים 

 שישלם בעל הפוליסה למבטח במסגרת ביצוע ההסכם.

הצדדים על הסכם זה מהווה תנאי מהותי לחבות המבטח על פי הסכם  חתימת .17

 זה.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

  

 האקדמי הסגל ארגון
 בן אוניברסיטת הבכיר

 גוריון

הפניקס חברה לביטוח 

 בע״מ

 



 

 טבלת גבולות האחריות: -נספח א 

 הכיסוי
הסעיף 
 בפוליסה

 תקרת גבול אחריות המבטח
השתתפות 

 עצמית

 UNLIMITED-ללא הגבלת סכום  5.3-5.4.2ולסעיפים  2,3,11,12,13תקרת גבול אחריות כוללת לפרקים 

 ללא כלול בתקרת גבול האחריות לפוליסה 2.1 הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו״ל

הוצאות העברה ברכב יבשתי ממקום האירוע 
 לבי״ח קרוב

 ללא כלול בתקרת גבול האחריות לפוליסה 2.2

פינוי אווירי או ימי ממקום האירוע בחו״ל 
 לבי״ח קרוב באמצעות המבטח

 ללא כלול בתקרת גבול האחריות לפוליסה 2.2

לישראל בקרות אירוע הטסה רפואית מחו״ל 
 באמצעות המבטח

 ללא כלול בתקרת גבול האחריות לפוליסה 2.3

 כלול בתקרת גבול האחריות לפוליסה 3.1 בחו״ל הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז

 $150-ללא
מהמקרה 
השלישי 

 ואילך

 כלול בתקרת גבול האחריות לפוליסה 3.2 תרופות מרשם שלא בעת אשפוז בחו״ל

 $150-ללא
מהמקרה 
השלישי 

 ואילך

 $1000 3.3 טיפול חירום בשיניים בחו״ל

 $150-ללא
מהמקרה 
השלישי 

 ואילך

)למעט אם פרק זה הוצאות איתור וחילוץ 
 לא צוין בדף פרטי הביטוח(

 ללא $550,000עד  4פרק 

   5פרק  החזר הוצאות מיוחדות בחו״ל

החזר הוצאות עקב שהות בחו״ל מעבר 
בעקבות אירוע בתקופת לתקופת הביטוח, 

 הביטוח
5.1 

כרטיס נסיעה למבוטח ו/או למלווה עד 
 במחלקת תיירים בלבד $3,000

 ללא

ללילה למבוטח  $150מלון בחו׳׳ל עד   
 ו/או למלווה

 

  
כרטיס נסיעה למקום אשפוזו של                     

המבוטח בחו״ל במחלקת תיירים 
 $3,000בלבד עד לסך של 

 ללא

הטסת מלווה למקום אשפוזו של הוצאות 
 המבוטח בחו״ל

5.2 
הוצאות נסיעה משדה התעופה למקום 

האשפוז בחו״ל וחזרה עד לסך של 
$150 

 ללא

ללילה  $100הוצאות לינה בחו״ל עד   
 $2000ועד 

 ללא

הוצאות העברת גופה מחו״ל לישראל 
 באמצעות המבטח

 ללא כלול בתקרת גבול האחריות לפוליסה 5.3

רפואיות שלא בעת אשפוז כתוצאה הוצאות 
שאובחן לראשונה  12מהריון עד שבוע 

 בחו"ל
 ללא כלול בתקרת גבול האחריות לפוליסה 5.4.1

הוצאות רפואיות בעת אשפוז כתוצאה מהריון 
 שאובחן לראשונה בחו"ל 12עד שבוע 

 ללא כלול בתקרת גבול האחריות לפוליסה 5.4.2



 

 הכיסוי
הסעיף 
 בפוליסה

 אחריות המבטחתקרת גבול 
השתתפות 

 עצמית

חבות כלפי צד שלישי בשל אירוע בחו״ל 
)למעט אם פרק זה לא צוין בדף פרטי 

 הביטוח(
 ללא $250,000 6פרק 

כבודה )שיפוי בגין נזק/אובדן/גניבה בקיזוז 
שיפוי/פיצוי ממוביל אווירי/יבשתי/ימי/גורם 

 אחראי צד ג'(
  $3,000 9פרק 

 ללא $500 9.2.1 ערך פריט

 ללא $1,000 9.2.2 דברי ערך

 ללא $150 9.2.3 גניבה של מזוודה/ תרמיל/ תיק גב/ ארנק

שיפוי בגין פריטים חיוניים עקב איחור 
 בהגעת כבודה בחו״ל

 ללא $300 9.2.4

 ללא $ 400 9.2.5 הוצאות לשחזור מסמכים

   10פרק  הפסד תשלומים בגין ביטול/קיצור נסיעה

 10.1 ביטול נסיעה הפסד תשלומים בגין

מתוכם כרטיסי טיסה עד  $7,000עד 
 במחלקת תיירים בלבד $3,000

 ביטול נסיעה עקב מגיפה בשל כניסה
לא  10.2.6לבידוד בארץ על פי סעיף 

 תעלה
 $500על 

 ללא

 10.4 הפסד תשלומים בגין קיצור נסיעה
מתוכם כרטיסי טיסה עד  $7,000עד 

 במחלקת תיירים בלבד $3,000
 ללא

 11 פרק אתגרי ספורט
כלול בתקרת גבול האחריות 

 לפוליסה
 ללא

 12 פרק חורף ספורט
כלול בתקרת גבול האחריות 

 לפוליסה
 ללא

 13 פרק תחרותי ספורט
כלול בתקרת גבול האחריות 

 לפוליסה
 ללא

 אביזריואו /ו סלולארי טלפון מכשיר של גניבה
 "לבחו

 14 פרק

 למכשיר$  1000 - של לסך עד
 לאביזרים $75 ועד,  סלולארי טלפון
 .נלווים

 

או /ו סלולארי טלפון של גניבה
 $300עד רכב מכלי  אביזריו

$100 

 15 פרק "לבחו מצלמה של גניבה
 $2000 עד

 מכלי"ל בחו מצלמה של גניבה
 $300 עד  רכב

$100 

( טאבלט) לוחמחשב /נייד מחשב של גניבה
 "לבחו

 16 פרק

 $2,000 עד
 לוחמחשב /נייד מחשב של גניבה

עד   "ל ו מכלי רכבבחו( טאבלט)
$300 

$100 

 של צפויה בלתי"ל  בחו החמרה בגין הוצאות
 של 32 שבוע עד שגרתי הריון מהלך

 46 עד שגילה מבוטחת
 17 פרק

 שבין בטווח שהינו לסך עד
 למקרה ביטוח. $350,000

 ללא

 18 פרק קודם רפואי מצב של החמרה
כלול בתקרת גבול האחריות 

 לפוליסה
 ללא



 

 הכיסוי
הסעיף 
 בפוליסה

 תקרת גבול אחריות המבטח
השתתפות 

 עצמית

Smart international group 19 פרק 
כלול בתקרת גבול האחריות 

 לפוליסה
 ללא

 ואחרי לפני מיוחדות הוצאות - מיוחד נספח
 מגיפה עקב"ל לחו היציאה

"ל לחו היציאה לפני מיוחדות הוצאות 20 פרק
 : מגיפה עקב

נסיעה עקב מגיפה על פי סעיף  ביטול
$ 7000לא תעלה על סך של  20.3

 $2000מתוכם כרטיסי טיסה עד 
 במחלקת תיירים בלבד

 

הוצאות מיוחדות לאחר היציאה 
 לחו"ל :

במקרה של הארכת שהייה בחו"ל  
בשל כניסה לבידוד בהתאם לתנאים 

ו/או בשל  20.4.1המפורטים בסעיף 
אים אי עלייה למטוס בהתאם לתנ

 20.4.1המפורטים  בסעיף  
 

או /ו למבוטח נסיעה כרטיס. 1
 במחלקת $3,000 עד  למלווה
 בלבד תיירים

 ללילה $150 עד"ל בחו מלון. 2
 .למלווהאו /ו למבוטח

 

 בגין הוצאות הפסד של במקרה
 לתנאים בהתאם מגיפה עקב אשפוז

 תעלה לא 21.5 בסעיף המפורטים
 .הביטוח תקופת לכל $1500 על

 

של הוצאות מילוט עקב  במקרה
התראה לפני סגר על רקע מגיפה 

לתנאים  בהתאםבמדינת היעד 
לא תעלה  21.7המפורטים בסעיף 

 לכל תקופת הביטוח. $500על 
 

 ללא

    
 


