
חברה לביטוח

 

פוליסה לביטוח

הכשרה איתך בכל מקום
נסיעות לחו“ל

חפשו אותנו גם ב-
www.hcsra.co.il 03-5167870 .3330 – 01/2015המלאכה 6, חולון 5811801 ת.ד 1877 טל'. 03-7960000 או 3453*, פקס



 



1 

 

 ביטוח נסיעות לחו"ל
תכנית "הכשרה איתך בכל מקום + פלוס"


 מבוטח יקר,


בע"מ. לביטוח חברה בהכשרה לחו"ל נסיעות ביטוח רכשת עתה זה
המופיעים סעיפיה כל על פלוס" + מקום בכל "איתך הביטוח תכנית

בחוברתזו,מהווהאתפוליסתהביטוחשלך.


ת:אנומפניםאתתשומתלבךלעובדותהבאו


ומיועדתלתקופתביטוחלנסיעה אחת בלבדהפוליסההנ"להיא.1
המוגדרתבטופסהבקשהו/אובדףהרשימההמהוויםחלקבלתי

 נפרדמהפוליסהכולה.

מוגבל.2 כיסוי גם וכוללים ביותר מקיפים הינם הביטוח תנאי
הפוליסה לתנאי בכפוף הכל להחמרתו, או קיים מחלתי למצב

כיסוי ניתןוסייגיה. להחמרתו קייםאו רחביותרלמצבמחלתי
שהדבר ובלבד המתאימה, הכיסוי הרחבת את שרכש למבוטח

 צויןבמפורשבדףהרשימה.

ביטוחהמטעןהינולמטעןאישינלווהבלבדואינוכוללדבריערך.3
מסחרי כוללמטען אינו לבטח/משמעותייםוכן ניתן אותו עסקי

 בנפרד.

נסיעו.4 ביטוח חרום ומוקדי עזרה שירותי מספק זה לחו"ל 24ת
 ביממה פרמיום".7שעות "פמי חברת באמצעות בשבוע ימים

בנספח מפורטים אליהם הפניה ואופן המוקדים מרכזי רשימת
 לחוברתזו.

הפוליסהכוללתהנחיותמפורטותכיצדלנהוגבמקרהשלתביעה..5
איםהכללייםאנאקראבקפידהאתסעיףה"תביעה"בפרקהתנ

 (ואת"נוהלהגשתתביעות"ופעלבהתאםלהנחיות.15)פרק

לידיעתך,אחריותהמבטחלפיכללפרקיפוליסהזו,מותניתבכך.6
דמי ושולמו זו פוליסה הוצאת לאחר ארע הביטוח שמקרה

 הביטוחבגינהלמבטח.

לרכוש.7 החלטתך על אותך מברכת בע"מ לביטוח חברה הכשרה
 צלנו.ביטוחזהא

 +++נסיעה טובה ומהנה +++
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תמצית הכיסויים וסכומי ביטוח נקובים בדולר 
 אמריקאי )$(

 
הוצאותבעתאשפוזוהוצאותרפואיותשלאבעתאשפוז .1

500,000–)כוללהמשךאשפוזבביתחוליםציבוריבישראל(
10,000-האירועלבי"חקרוב(ום.פינויאווירי)חילוץממק2
.הטסהרפואיתלישראל3

50,000-ימיום"(באמצעותהמבטחו/אוחברת"פמיפרכולל)
5,000/1,500-.הוצאותמיוחדותעקבביטול/קיצורנסיעה4

2,000-כרטיסנסיעה
2,500-כרטיסלמלווה
באמצעותהמבטחו/אוכוללהעברתגופה)
7500-חברת"פמיפרימיום"(
20,000-18-64.תאונותאישיותלפיגילהמבוטח5

7,500-65-75
7,500-18עד

100,000-.צדג'6
1,750-.כבודה)מטעןאישינלווה(7

500-מתוכה:דבריערך
400-ציםגניבהאופריצהמרכבו/אומתאשמירתחפ
150-שחזורמסמכים
150-.איחורבהגעתכבודה8
1,000-טיסתחירום.9

 1,000-.הפסדתשלומישכ"ד/שכ"ל10

 
כיסויים נוספים והרחבות תמורת פרמיה 

 נוספת
 
75,000-לוץ.איתורוחי1
50,000-.ספורטחורף2
50,000-.ספורטאתגרי3
100,000-.רעידתאדמה4
200,000-שלמחלהקיימתכוללהחמרהשלמחלתלבקיימת.החמרה5
50,000.סיכוניהריון6



50$:השתתפות עצמית
תנאיהפוליסהוחריגיהכמפורטבתנאיהביטוחאחריותהמבטחתהאעלפי

המלאים.
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 תנאי הפוליסה
 

 הגדרות – חלק א


 לכל חלקי הפוליסה: הגדרות 1פרק 
בתקופהביטול נסיעה כמתוכנן, יציאתהמבוטחמישראללחו"ל, אי :

 הביטוח.

הרשויותבית חולים ע"י המוכר בישראל, ו/או בחו"ל מוסד :
 חולים כבית מוסדהמוסמכות, להוציא בלבד, חולים כבית ומשמש

שהואביתחוליםלחולינפשו/אומוסדמשקם.

חותן,בן משפחה קרוב  אחות, אח, בת, בן, אם, אב, בעל, אישה, :
וכןשותףיחידלעסק)בעסקשלשני נכדה, נכד, סבתא, סבא, חותנת,

 שותפיםבלבד(.

שעון,פרווה,מוצרי:מתכתיקרה,יהלום,תכשיטים,אבןחן,דברי ערך 
חשמל,ציודאלקטרוניו/אואופטי,ציודסקי,ציודצלילה,גלשניגלים
כלים מחשב/ים, למינהו, צילום ציוד ואביזריה, מצלמה ורוח,

 מוסיקליים,בגדיעור,חפציקודשופולחן,הכלוליםבכבודה.

 :דולרשלארה"ב.דולר

דידירה או בישראל סטודנטים במעונות דירה בישראל,: אחרת רה
שלא ובתנאי הסטודנט של לימודיו למקום בסמוך שנשכרה בתנאי

 שימשהכמקוםמגוריוהקבועלפניתחילתלימודיו.

בקשתהארכה פי על המבטח, ידי על תופק אשר חדשה פוליסה :
 המבוטח,בהמשךלפוליסהזו.

-הוצאות אמבולטוריות או ייעוץ הכולל רפואי טיפול בגין הוצאות
במרפאה, או חולים בבית למטופל הניתנת אחרת רפואית התערבות
 ובהםהמטופלמשתחררמהמתקןהרפואיבאותוהיוםשבוהגיעאליו.

:התשלוםעבוראשפוזושירותיםרפואייםבביתחוליםהוצאות אשפוז
 בעתאשפוזשתחילתםבמהלךתקופתהביטוח.

מקהוצאות סטודנט עקב הסטודנט, של ישיר הפסד בגין: ביטוח, רה
תשלומיםעבורשכרלימודו/אושכרדירהששולמומראשו/אושחלה

 עלהסטודנטחובהלשלמם.

תרופות,הוצאות רפואיות אבחון, בדיקת רופא, טיפול עבור תשלום :
אביזראורטופדיהמותקןעקבתאונה,שניתנולמבוטחבחו"לשלאבעת

 אשפוז,במהלךתקופתהביטוח.

מיוחד,הטסה רפואית במטוס ו/או רגיל מטוסים בשירות הטסה :
המבוטח של למצבו רפואית מבחינה המותאם רפואי צוות בליווי
במהלך כי קבע המבטח שהרופא בתנאי , לישראל מחו"ל המועבר
כי נוסף ובתנאי רפואית בהתערבות צורך להתעורר עלול הטיסה

ההטסההרפואיתאפשריתוהכרחיתמבחינהרפואית.
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תתחיל–תהביטוחלגביהפסדתשלומיםבגיןביטולנסיעהתקופ .א
 מ יותר לא אך הפוליסה, הוצאת המועד30–מיום לפני יום

 המתוכנןליציאהמישראלותסתייםביוםהטיסהלחו"ל.

תחלמהרגעבוהמבוטחעזבאת–תקופתהביטוחלביטוחכבודה .ב
מרגע–לפניכןביתובדרכולחו"ל,אואםמסראתהכבודהלמוביל

שחזר ובלבד לביתו,  הגעתו עד מחו"ל ותסתייםבשובו המסירה,
 ישירותלביתו,והכלבתקופתהביטוחהמוסכמת.



 הכיסוי הבסיסי -חלק ב 
 

 : הוצאות בעת אשפוז בחו"ל 2פרק 


מקרה עקב שנגרמו אשפוז הוצאות בגין המבוטח את ישפה המבטח
לתקרת בכפוף להלן, כמפורט הנקובההביטוח, הרלבנטית הכיסוי

בתמציתהכיסויים,כדלקמן:

צילומידמי אשפוז    .1 :המבטחיישאבהוצאותסבירותבגיןבדיקות,
רנטגן,תרופות,רופאמנתח,טיפולנמרץ,ובלבדשנעשובעתאשפוז
בארץ המקובלת המחירים רמת לפי יחושב השיפוי חולים. בבית

קובלשםלגבימחלקהבתמקוםמתןהטיפול,ולאיותרמאשרהמ
 .SEMI-PRIVATE-מיטות2

העברתהעברת המבוטח    .2 בגין סבירות בהוצאות יישא המבטח :
אמבולנס )לרבות הרפואי למצבו מתאים תחבורה בכלי המבוטח
אווירי(לביתחוליםקרוב,ככלשהדבראפשריבמקוםקרותמקרה

במק זמינים הרלוונטיים התחבורה שכלי ככל קרותהביטוח, ום
סבירים במאמצים לביצוע ניתנת שהפעולה וככל הביטוח, מקרה

 במקוםזה,ובליווירופאאםהמצבמחייבזאת.

היהמקרההביטוחמכוסהעלפיפוליסהזו)מקרההטסה רפואית:    .3
ביטוחשהמבוטחזכאיבגינולהחזרהוצאותאשפוז(,יישאהמבטח

ויעביראת1וגדרבפרקבהוצאותסבירותבגיןהטסהרפואיתכמ ,
המבוטחלישראללהמשךטיפול.דרךההעברהתיקבעבאופןבלעדי
מצבו על מדויק מידע קבלת לאחר המבטח, מטעם רופא ידי על
הרפואישלהמבוטחואפשרותהטיפולבמבוטחבמקוםבוחלהאו
נפגע.אחריותהמבטחלפיסעיףזהמותניתבאישורמוקדםמטעם

מטעמוהמבטחובביצוע מי ההטסההנ"לבאמצעותהמבטחו/או
נסיעה כרטיסי למעןהסרספק, בלבד)לרבותחברתפריפרמיום(.
לטובת יומחו לישראל בחזרה המלווה ו/או המבוטח בידי שהיו

המבטחאושעלותםתקוזזמהפיצויאותוחבהמבטחלמבוטח.
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 : הוצאות רפואיות בחו"ל שלא בעת אשפוז3פרק 
 

טחישפהאתהמבוטחבגיןהוצאותרפואיותבחו"לשהוצאועקבהמב
בתמצית הנקובה הרלבנטית הכיסוי לתקרת בכפוף הביטוח, מקרה

הכיסויים,כדלקמן:

אביזר/יםאורטופדייםהמותקניםטיפול רופא .1 בדיקותאבחון, ,
 עקבתאונה.

של–תרופות .2 לסך עד סבירה, ובמידה רופא בהוראת תרופות
 לושהחודשיביטוח.$לכלש400

לקבלאתשירותי–טיפול חירום בשיניים .3 המבוטחיהיהזכאי
החירוםועזרהראשונה,ברפואתשיניים,המפורטיםלהלןבלבד:

-עששתנרחבת חללפתוחבשן סתימהזמנית,–סתימהזמנית,
עקירת–חומרלמניעתרגישות,דלקתחריפה–צווארשןחשוף

מ חניטה, חומר או עצב השן ו/או–ורסהממקור מורסה ניקוז
טיפולבחניכיים,דלקתסבכותרתית–טיפולבסגר,דחיסתמזון

– עקירה לאחר כאבים תרופתי, טיפול ו/או שיכוך–שטיפה
 שחרורפצעילחץ.–כאבים,פצעילחץתחתתותבתקיימת

טיפוללהקלהאוהפסקתהכאב,בדיקהוצילום–כאבי שיניים .4
כאביםבמקרההשינייםה מרשםמתאיםלשיכוך מתן כואבות,

שבולאניתןלטפלבשןבאותהעת.

טיפוללהקלהאוהפסקתהכאב,בדיקהוצילום–כאבי שיניים .5
כאביםבמקרה מרשםמתאיםלשיכוך מתן השינייםהכואבות,

שבולאניתןלטפלבשןבאותהעת.

ועקבמצבשירותיהחירוםוהעזרההראשונהיכוסוגםאםנדרש .6
של סך על זהלאתעלה סעיף פי על התחייבותהמבוטח קיים.

$לכלתקופתהביטוח.400

הוצאות רפואיות שהוצאו בחו"ל, במשך תקופת הביטוח, עבור  .7
,אםהוצאועקבאירועתאונתי,ובלבדשניתןטיפול פיזיותרפיה

$.5,000ועד לסך של בגינןאישורמהמבטח,

פי על השיפוי כי הנ"למודגש התעריפים הסעיפים לפי יחושב
סכום לתקרות ובכפוף הטיפול, מתן מקום בארץ המקובלים

הביטוח.

)הוצאות רפואיות בעת  2סה"כ התחייבות המבטח לפי פרק  .8
)הוצאות רפואיות לחו"ל שלא בעת  3אשפוז בחו"ל( ולפי פרק 

אולם התחייבות $, 500,000אשפוז(, לא תעלה על סך של 
קים אלו  למקרה של החמרה של מחלה קיימת המבטח לפי פר

במקרה שבו נרכשה הרחבה  -או החמרה של מחלת לב קיימת \ו
 $. 200,000לא תעלה על סך של  -לכיסויים אלו 
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 : הוצאות מיוחדות4פרק 
המבטחישפהאתהמבוטחבגיןהוצאותמיוחדותשהוצאועקבמקרה

בתמציתהכיסויים,ביטוח,ובכפוףלתקרתהכיסויהרלבנטיתהנקובה
כדלקמן:

:ארעלמבוטחמקרהביטוחהמכוסהעלפישהייה נוספת בחו"ל .1
פוליסהזובעתהיותובחו"לבמהלךתקופתהביטוח,ותמהתקופת
רופא דעת חוות למבוטח ונמסרה הפוליסה, תנאי פי על הביטוח
סכנה נשקפת וכי לישראל לטוס עדיין למבוטח אסור כי מוסמך

 ההוצאותלבריאותו בגין המבוטח את המבטח ישפה ולחייו,
 שלהלן:

במלון 1.1 הביטוח, תקופת שלאחר בתקופה לינה, הוצאות עלות
 המבוטח.3מדרגה של שהותו מקום בארץ כמקובל כוכבים

מלווהכמוגדר לאחרתוםתקופתהביטוח, היהעםהמבוטח,
 בגין1בפרק לעיל, כאמור המלווה את גם המבטח ישפה ,

 שלהתקופה סך על יעלה לא השפוי תקופתהביטוח. שלאחר
 $למלווהאחדבלבד.1,000–$למבוטחו1,000

עדלסך1עלותכרטיסנסיעהלישראלכמוגדרבפרק 1.2 $2,000,
 $למלווהאחדבלבד.2,500למבוטחועדלסךשל

כמופרט–ממקוםמקרההביטוחלישראל–וצאות העברת גופהה    .2
 להלן:

במקרהביטוחהמכוסהעלפיפוליסהזו,יישאמתהמבוטחעק 2.1
ממקוםקרותמקרההביטוח המבטחבהוצאותהעברתגופתו
לישראל,בתנאימפורשכיהעברהזותתבצעע"יהמבוטחו/או
בסכום המבטח, עם בתאום פרימיום", "פמי חברת ידי על

 $.7,500ביטוחשלאיעלהעל

החו 2.2 יורשיו ו/או המבוטח מוטב/י בארץביקש/ו לקברו קיים
ו/או המוטב את המבטח ישפה הביטוח, מקרה קרות מקום
בעלותהקבורה באיןמוטבאתיורשיוהחוקייםשלהמבוטח,

 $.2,500–בפועל,אךלאיותרמ

 :הפסד תשלומים בגין ביטול או קיצור נסיעה    .3

ביטולביטול נסיעה 3.1 המבוטחבמקרהשל ישפהאת המבטח :
הביטוח,עקבאחתאויותרמהסיבותהנסיעהבמהלךתקופת

 בסעיף שאינם3.3המפורטות פיקדונות אבדן בגין להלן,
מוחזרים)כוללכרטיסנסיעה(אותשלומיםששולמומראשאו
הקשורות הוצאות עבור לשלמם חובה המבוטח על שחלה
עד שכור, רכב או מלון בתי לנסיעתהמבוטחכדוגמתהזמנת

 $למלווה.1,000ועדלסךמרבישל$למבוטח,4,000לסךשל

קיצורקיצור נסיעה 3.2 המבטחישפהאתהמבוטחבמקרהשל :
 בסעיף המפורטות מהסיבות יותר או אחת עקב 3.3נסיעה,

הקרקע שירותי הוצאות של היחסי החלק בגין להלן,
לפי להחזרה, ניתנים ואינם מראש ששולמו המתוכננים
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ורכליוםשלהנסיעהההזמנותשנעשו,מחושבבאופןיחסיעב
של עדלסךהמרבי $למבוטחומתוכו5,000המתוכננתשאבד,

 עד ארצה, טיסה כרטיס החזר החזר1,000לסך למבוטח. $
 $.1,000למלווהעדלסךמרבישל

בגיןביטולאוקיצורנסיעהיחולאךורקאםהביטול 3.3 הכיסוי
 אוהקיצוראירעועקבאחדמהמקריםהבאים:

וטח,ובלבדשהכיסוילמקרהביטוליחולמחלהשלהמב 3.3.1
 למשך לפחות בבי"ח אושפז המבוטח אם שעות24רק

 במהלךהתקופה.

 מוותאותאונהשלהמבוטח. 3.3.2

או 3.3.3 תאונה עקב קרוב, משפחה בן של אשפוז או מוות
 מחלה.

מגיפה, 3.3.4 עקב סדיר, מטוסים שרות של טיסות ביטול
המונעותאת מהומותבארצותהיעד, ו/או קיוםפרעות

 הטיסה.

ביטולהנסיעה)תוךכדיתקופתהביטוחכהגדרתהבפרק 3.3.5
יוםלפנימועדהנסיעה,אםבביתושלהמבוטח14(תוך1

שיטפון, סערה, בזדון, נזק התפוצצות, שריפה, אירעה
ו/אונדרשהנוכחותוהאישיתשלהמבוטחלצורךחקירה
.משטרתיתעקבפריצהאוניסיוןלפריצהלביתואועסקו

הכיסוי בגין ביטול או קיצור נסיעה לא יחול על תביעה הנובעת  3.4
במישרין או בעקיפין או קשורה באחד  או יותר מהנסיבות או 

 הגורמים שלהלן:

חוק או תקנה ממשלתית, השהייה או תיקון או שינוי  3.4.1
של לוח הזמנים הרשום של חברת התעופה, מחדל 

כננת במתן מידע על חלק כלשהו של החופשה המתו
)לרבות טעות, מחלה או השמטה( ע"י כל ספק של 
שירות של הנסיעה המתוכננת, לרבות סוכן או מארגן 

 נסיעות שבאמצעותם נרשמה או הוזמנה הנסיעה.

אי רצון של מבוטח כלשהו לצאת לנסיעה, כתוצאה  3.4.2
 ממצבו הכלכלי או מכל סיבה אחרת.

הוצאות נסיעה ומימון מחדש של נסיעה לארץ כלשהי  3.4.3
 "ל עקב ביטול הנסיעה או קיצורה.בחו

מעשה בלתי חוקי או הליכים פלילים של כל אדם  3.4.4
שעליו נסמכות תוכניות הנסיעה, למעט עיכוב 

 מחמת הזמנה להעיד בבית משפט.

מחדל במתן הודעה לסוכן נסיעות או מארגן טיולים או  3.4.5
ספק שירותי תחבורה או שירותי לינה ואכסון, מיד 

 צר את הנסיעה.משהובהר שיש לבטל או לק
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תביעה להחזר יחסי עבור כרטיס נסיעה מקורי שנוצל  3.4.3
לשם יציאה וחזרה לישראל או שהוחלף באחר ע"י 
המוביל במקרה של שיבה באיחור, קיצור נסיעה או 

 הפסקתה.

ביטול נסיעה כתוצאה מהחמרה של מחלק קיימת,  3.4.3
כהגדרתה להלן, אלא אם אושפז המבוטח בבית חולים 

יטוח לתקופת אשפוז העולה על בישראל בתקופת הב
שינוי לרעה,  -שעות. "החמרה של מחלה קיימת"  24

פתאומי ובלתי צפוי של מחלה קיימת שהטיפול בה 
 בחו"ל היה הכרחי כטיפול חירום

ביטול נסיעה של אישה אשר בעת עשיית הביטוח  3.4.8
ידעה שהיא בהריון, ובלבד שהביטול אירע עקב 

 ן. נסיבות או גורמים הקשורים להריו

הוצאות נסיעה ושהייה בהן נשא המבוטח בפועל  3.4.3
ואשר היו מוצאות על ידו גם אלמלא קרות האירוע 

 הרפואי או החזרה ארצה.

מותו או אשפוזו של בן משפחה קרוב הנובע ממחלה  3.4.10
 שהייתה קיימת אצלו   

לפני צאת המבוטח לחו"ל )במקרה קיצור( או בעת  3.4.11
 רכישת הביטוח )במקרה ביטול(.

מילוט–מילוט     4 לשם הנדרשים טיסה כרטיסי בגין הוצאות
פרעות עקב סמוכה, למדינה נמצא הוא בה מהמדינה המבוטח

$.750שכתוצאהמהןנשקפתסכנהממשיתלחייו,וזאתעדלסךשל

עקב–טיסת חירום של בן משפחה קרוב    5 המבוטחבחו"ל אושפז
ואשפוזו חודרני המצריךהליךכירורגי 10עולהעלאירועתאונתי

ימיםאושהרופאהמטפלבוקבעכיעקבהאירועהנ"לחייהמבוטח
עלות בגין בלבד, אחד קרוב, משפחה בן המבטח ישפה בסכנה,
לסך עד המבוטח, של אשפוזו למקום נסיעה כרטיס של רכישה

$.1,500מרבישל

המבטחישפהאתהמבוטחבגיןהוצאות–הפסד תשלומי סטודנט    6
לעיל,עקבאירועתאונתישבגינו1כהגדרתמונחזהבפרקסטודנט,

להשכלה במוסד מלימודיו חודש לפחות להעדר המבוטח נאלץ
 של מרבי לסך עד וזאת בדירה, ממגוריו ו/או $,1,000גבוהה

$בגיןשכר$500בגיןשכרדירהועדלסך500ומתוכםעדלסךשל
לימוד.
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 אישיות : תאונות5פרק 


 הישירהנגרם שסיבתו גוף נזק הביטוח, תקופת תוך בחו"ל, למבוטח
לעיל,ישולמותגמוליביטוחכדלקמן:1בפרקתאונה,כהגדרתה

ישולמו-במקרה של מות המבוטח     .1 הנקוב למוטב אוברשימה
או עיזבונו אולמנהלי ליורשיוהחוקייםשלהמבוטח, באיןמוטב,

קמן:למבצעיצוואתו,תגמוליביטוחכדל

$7,500–18מבוטחשגילובעתהמוותהינועד
20,000$–64עד18מבוטחשגילובעתהמוותהואמ
$.7,500-שנה75עד64מבוטחשגילובעתהמוותהואמ

12:מותהמבוטחעקבתאונה,הנגרםתוךמוות"לענייןסעיףזה"
חודשמעתהתרחשותה.

ישולםלמבוטחפיצוי–ומוחלטת( )מלאהבמקרה של נכות צמיתה     .2
 בסעיף הנקוב מהסכום הנכות7יחסי לשיעור בהתאם לעיל,

 שנקבעהבהתאםלסעיףקביעתנכותרפואיתלהלן.

 סעיףקביעתנכותצמיתה:.3

שיעורהנכותהצמיתהשנגרמהלמבוטחעקבתאונההמכוסה3.1
המבחנים פי על רופא, ידי על תקבע זו פוליסה פי על

בתקנההרלו הנדון לפגיעהמהסוג לתקנות11ונטייםשנקבעו
 תשט"ז עבודה( נכותלנפגעי )קביעתדרגת –הביטוחהלאומי

)להלן:1956 לה המצורפת התוספת של א' ובחלק ,
כפוףהמבחנים" זה, בסעיף כאמור הצמיתה הנכות שיעור .)"

 לתנאיהפוליסהולאישורהמבטח.

להחי כדי כאמור נכות בקביעת הוראהאין זו פוליסה על ל
כלשהימתוךחוקהביטוחהלאומיוהתקנותשהותקנומכוחו.

הייתהלמבוטחעילהלתביעהגםמהמוסדלביטוחלאומיעקב3.2
מקרההביטוח,תחייבהקביעהשלהמוסדלביטוחלאומיעלפי

 בסעיף שיעור9.6המבחניםהרלוונטייםשנקבעו לגבי שלעיל,
הנ שלהמבוטח, גםאתהצדדיםנכותו ובעתממקרההביטוח,

 לתקנות המוסד  15-13למעט קביעה לפי תקנות לפוליסהזו,
 –לביטוח לאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה( תשט"ז 

מכוח.1353 תביעה להגיש רשאי המבוטח כי יובהר אולם
או הפוליסהאףאםטרםהגישתביעהלמוסדלביטוחלאומי

ובמוסדלביטוחלאומי,ובמקרהכזהטרםסיוםבירורתביעת
 .9.1פיסעיף-תיקבעשיעורנכותועל

שלאעקבהתאונהתופחתבעת3.3 ו/או נכותצמיתהקיימתלפני
 קביעתשיעורהנכותעפ"יפרקזה.

סה"כהתחייבויותהמבטחלפיפרקזהלאיעלועלהסףהנקוב
בתמציתהכיסוייםלפוליסהזו.
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 2-3-4-5רקים : חריגים לפ3פרק 
 

 5-, ו4, 3, 2בנוסף לכל הסייגים ההגבלות והחריגים המפורטים בפרקים 
גם  5-, ו4, 3, 2לפוליסה זו, ובנוסף לחריגים הכלליים, יחולו על פרקים 

  התנאים, הסייגים, והחריגים שלהלן:

-, ו4, 3, 2המבטח לא יהיה חייב בתשלום בגין תביעה על פי פרקים  .1
 ה באחת מאלה:הנובעת או הקשור 5

מצב בריאות של המבוטח ו/או של משפחה קרוב שהטיפול בגינו  1.1
 היה צפוי.

מצב בריאות אשר הרופא המטפל המליץ כי המבוטח לא ייסע  1.2
 בגינו לחו"ל.

מצב בריאות שבגינו המבוטח נמצא ברשימת המתנה לטיפול  1.3
 ניתוח. רפואי ו/או לאשפוז ו/או

 לת טיפול רפואי.נסיעה שמטרתה או אחת ממטרותיה היא קב 1.4

מצב בריאות בגינו היה המבוטח או בן משפחה קרוב בטיפול  1.5
רפואי, לרבות טיפול תרופתי בלבד, או במעקב רפואי בעת צאת 

חודשים שקדמו לצאתו )לרבות  3המבוטח לחו"ל או במשך 
מחלה ממארת(, וכן החמרה או שינוי לרעה פתאומי ובלתי צפוי 

המבוטח לחו"ל או במשך  של מחלה הקיימת במבוטח בעת צאת
 חודשים שקדמו לצאתו )לרבות מחלה ממארת(. 3

חרף האמור לעיל, המבטח ישפה את המבוטח עבור  1.5.1
הוצאות אשפוז והוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז וכן בגין 
הוצאות מיוחדות בחו"ל במקרה של החמרה של מחלה 
קיימת, כהגדרתה בפוליסה זו )"שינוי לרעה, פתאומי 

וי של מחלה קיימת שהטיפול בה בחו"ל היה ובלתי צפ
ובלבד שהתקיימו כל התנאים  –הכרחי כטיפול חירום"( 

 הבאים:

ההחמרה אירעה למבוטח בתוך התקופה המרבית  .א
 כקבוע להלן :

: 30מבוטח שגילו ביום תחילת הביטוח עד גיל      .1
 .ום מיום תחילת הביטוחי 30תוך 

 31מגיל  מבוטח שגילו ביום תחילת הביטוח הוא    .2
 .יום מיום תחילת הביטוח 30 : תוך 30עד 

 31מבוטח שגילו ביום תחילת הביטוח הוא מגיל     .3
 .יום מיום תחילת הביטוח 45: תוך  35עד 

 

היה הכרח רפואי כטיפול חירום בביצוע האשפוז או  .ב
ההוצאות הרפואיות שלא בעת אשפוז ולא ניתן היה 

מועד שובו לדחותם עד שוב המבוטח לישראל בין אם ב
 המתוכנן מראש או המועד המוקדם יותר.
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לא יחול על: מחלה ממאירה,  1.5.1הכיסוי לפי סעיף  1.5.2
, דמייליזציה )כולל  (AIDS)במחלת הכשל החיסוני 

טרשת נפוצה(, סיסטיק פיברוזיס. כמו כן, הכיסוי לא 
או כל \י לב, צינתור לב, אנגיוגרפיה )בלון( ו\יחול על ניתוח

ימה בכלי הדם, השתלת קוצב לב קבוע הליך לפתיחת חס
 .ים\, השתלת איבראו טיפול רפואי, דיאליזה

המבטח לא יהיה אחראי בגין אשפוז והוצאות רפואיות, עבור פעולות  2
אשר היה ניתן לדחותן עד שוב המבוטח לישראל. בכל מקרה יהיה 
המבטח זכאי, בכל עת, לחייב את המבוטח לשוב לישראל לביצוע 

שך טיפול, אם חזרתו ארצה תתאפשר מבחינה טיפול או להמ
 רפואית.

הטסה רפואית אשר בוצעה שלא באמצעות המבטח ו/או חברת "פמי  3
 פרימיום" ו/או על פי אישור מטעמם.

-, ו4, 3, 2המבטח לא יהיה חייב בתשלום בגין תביעה על פי פרקים  4
 הנובעת או הקשורה באחת מאלה:  5

שבועות  31ידה לאחר שמלאו שבועות ו/או ל 31הריון שמלאו לו  4.1
 להריון.

 הריון שהטיפול בו היה צפוי מראש. 4.2

הריון אשר הרופא או גורם רפואי אחר המליץ כי בגינו לא תיסע  4.3
 המבוטחת לחו"ל.

הריון בגינו נמצאת המבוטחת ברשימת המתנה לטיפול רפואי או  4.4
 לאשפוז או לניתוח.

ון בסיכון או הצוות המטפל כהרי\הריון שהוגדר על ידי רופא ו 4.5
גבוה עקב אחד או יותר מהתופעות המפורטות להלן: לידה 
מוקדמת בעבר, דימומים במהלך ההריון הכוללים דימומים 
בטרימסטר הראשון והשני, זיהומים חוזרים בדרכי השתן, 

, הריון מרובה  18 -עישון, מבוטחת צעירה שגילה פחות מ
בבדיקת  עוברים, תפר בצוואר הרחם, צוואר הרחם שנמצא קצר

ים \סונאר )אולטראסאונד(  בטרימסטר שני, מומי רחם, ניתוח
 בעבר בצוואר הרחם.

או בדיקות מעבדה הקשורות להריון \בדיקות שגרתיות ו 4.3
 ולהתפתחותו.

 י הפריה.\הריון שהושג על ידי טיפול 4.3

או בדיקות מעבדה הקשורות להריון \אי קיום בדיקות שגרתיות ו 4.8
 ולהתפתחותו.

או אשפוז הוולד או העובר או \הנובע מטיפול ואו \כל הקשור ו 4.3
 בפוליסה זו. 12לפרק  1הפג, למעט האמור בסעיף 

 (.AIDSמחלת הכשל החיסוני הנרכש ) 5
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 השתלת איבר או איברים.  3

הוצאות רפואיות ואשפוז בישראל כהמשך למקרה ביטוח המכוסה  3
 2לפרק  4בחו"ל. סייג זה לא יחול על הוצאות המכוסות בסעיף 

 .3לפרק  5ף ובסעי

טיפולים ובדיקות מהסוגים הבאים: פיזיותרפיה )למעט אם טיפול  8
(, מכנותרפיה, 3לפרק  5ובסעיף  2לפרק  4זה מכוסה בסעיף 

הידרותרפיה, נטורותרפיה, הומיאופתיה, טיפול/ים אלטרנטיביים, 
תכנית מרפא, דיקור )אקופונקטורה(, טיפול/ים ע"י כירופרקט, 

ות, )למעט טיפול חירום בחו"ל(, ניתוח ו/או בדיקות ביקורת תקופתי
 אסתטי )ניתוח פלסטי(. –טיפול קוסמטי 

 הפרעה נפשית או עצבית או מצב נפשי זמני או מחלת נפש. 3

 שימוש בסמים שלא על פי מרשם רופא. 10

עלותם של אביזרים רפואיים ו/או אחרים אשר נרכשו בישראל ו/או  11
קפיים, משקפיים בחו"ל ו/או נזק ו/או אובדן בחו"ל של מש

אופטיים, עדשות מגע, מכשירי שמיעה ותותבות למיניהם. למען 
הסר ספק יובהר כי המבטח ישפה את המבוטח עבור אביזר 

 אורטופדי המותקן בחו"ל עקב תאונה.

 

 : חבות כלפי צד שלישי3פרק 


המבטחישפהאתהמבוטחבגיןחבותוהחוקיתכלפיצדשלישיובלבד
המבט אחריות שגבול של סך על יעלה לא מבוטח,100,000ח לכל $

ואשר הביטוח בתקופת אירעו אשר רכוש או גוף נזק כל עבור וזאת
בגינםחבהמבוטחלצדג'עלפיפקודתהנזיקיןבישראל.


 :3חריגים לפרק 

המבטח יהיה פטור מחבות לפי פרק זה כאשר חבותו של המבוטח 
ן או נובעת במישרין כלפי צד שלישי הינה חבות מהחבויות שלהל

 או בעקיפין מהן:

חבות מעבידים, חבות חוזית, או חבות כלפי בן משפחה קרוב של  1
 המבוטח. 

 חבות עקב מעשה מכוון, מעשה בזדון, מעשה בלתי חוקי. 2

חבות בגין בעל/י חיים השייך/ים למבוטח או הנמצא/ים בשליטתו  3
 בהחזקתו או תחת השגחתו.

 צוע חבות עקב משלח יד, עסק או מק 4

חבות עקב בעלות או החזקה או שימוש בכלי רכב מנועי, בכלי  5
 טייס או בכלי שייט. 
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חבות כתוצאה מעיסוק בספורט הרים, בצלילה, ברכיבה, בשימוש  3
 בכלי נשק.

אירוע או נזק המוחרגים בפוליסה זו על פי הכיסוי הנוגע לכבודה  3
לפי )החריגים האמורים יחולו גם על נזקי רכוש במסגרת חבות כ

 צד שלישי(.

 

שאינו מכוסה  : כבודה )מטען אישי נלווה8פרק 
 (על ידי מוביל אוירי או ימי


למטענו נזקשאירעו או המבטחישפהאתהמבוטחבמקרהשלאבדן
הנלווהבמשךתקופתהביטוח,עדלסךהמרביהנקובבפרקזה,אךלא

יותרמערכוהממשישלהמטען)בניכויבלאי(.


 סכום הביטוח

$לכלפריט200–תקרתסכוםהביטוחלפריטיהכבודהתעמודעל.1
ו/אומערכתפריטים)כוללפריטיםנלוויםלמערכת(.

$,1,750סה"כתקרתסכוםהביטוחהכוללעבורהכבודהתעמודעל.2
בכפוףלתנאיםשלהלן:

,לרבות1תקרתסכוםהביטוחעבורדבריערךכהגדרתםבפרק2.1
500$יהו/אומצלמתוידאו,תעמודעלמצלמהואביזר

תקרתסכוםהביטוחעבורמזוודהאותיקאוארנקתעמודעל2.2
$.100

)פרט2.3 מרכב גניבתמטען מקרהשל תקרתסכוםהביטוחבגין
ותוך במהלך המטען גניבת של במקרה לרבות ציבורי(, לרכב

מודכדיגניבתהרכבעצמוו/אוגניבהמתאלשמירתחפצים,תע
$.400על

תקרתסכוםהביטוחבגיןשחזורמסמכים,כגוןדרכון,כרטיס2.4
 $.150נסיעהוכו',תעמודעל


 חישוב השיפוי

המבוטחקבלות.1 ניזוקהיהחדשובידי במקרהשהרכוששאבדאו
ללא המבטח ע"י הנזק או האובדן יוערך כך, על המעידות קניה

ניכויעבורבלאי.

ל.2 ואין מבוטחקבלותקניהמתאריכיםהקודמיםלתאריךבמקרה
הנזקיוערךניזקושלהרכושהניזוקע"יהמבטח,אולםבכלמקרה
כלשהו, נזקלמטען או אובדן שישולםבגין יהיההתשלוםהמרבי

.35%ערכושלהפריטכחדשבניכויבלאיבשיעורשל









14 

 8חריגים לפרק 


אובדן או נזק  הנובע/ים המבטח יהיה פטור מחבות לפי פרק זה בגין 
 או הקשור/ים במישרין או בעקיפין באחד מאלה:

כסף מזומן, המחאות מכל סוג, בולים, כרטיסים למיניהם  .1
)כרטיסי טיסה / רכבת / אוטובוס / תיאטרון ומופעים אחרים 
שאינם ניתנים לשחזור וכיו"ב(, תוכנת מחשב, דיסקטים, 

י עבודה עסקיים ו/או תקליטורים, מכשיר טלפון סלולארי, כל
טובין מסחריים כולל דוגמאות עסקיות, משקפיים, עדשות מגע, 
מכשירים רפואיים לרבות שיניים תותבות, מכשירי שמיעה, 
תרופות )כמטען(, מטריה, שמשיה, דברי אומנות. כל זאת בין אם 
הנזק ו/או האבדן אירע/ו לפריט בנפרד ובין אם במסגרת המטען 

 כולו.

נזק הנובעים מבלאי רגיל, שחיקה, התבלות הדרגתית,  אובדן או .2
 שבר או קלקול מכני או חשמלי, עש, תולעת, החרמה, הפקעה.

אובדן או נזק שנגרמו בשל רשלנות רבתי של המבוטח שנלווה לה  .3
 יסוד נפשי של פזיזות.

נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין, בקרות מקרה הביטוח  .4
יטת אמצעים סבירים או בנקיטת אמצעים או לאחר מכן, בנק

 שהמבטח הורה לו לנקוט.

ימי   אובדן או נזק לכבודה שהייתה בחזקת מוביל אווירי או .5
במקרה זה תהא חובת המבוטח להפנות התביעה למוביל והמבטח 
יפצה את המבוטח רק מעל סכום הפיצוי שישולם ע"י המוביל, עד 
לגבול אחריותו של המבטח על פי פוליסה זו בניכוי הסכום ששולם 

 ע"י המוביל.

 נזקים תוצאתיים מכל סוג שהוא. .3

 

 הרחבות -חלק ג 
 

ה תחול רק בתנאי שצוין במפורש בדף כל אחת מההרחבות בפרק ז
הרשימה כי הרחבה זו כלולה בפוליסה על שם המבוטח, והכל עד 

 לתקרת סכום הביטוח המפורטת בתמצית הכיסויים.
 

 : ספורט חורף ו/או ספורט אתגרי3פרק 
אם.1 זה בביטוח המפורטות ההוצאות המבוטח את ישפה המבטח

ה השתתפות של תוצאה הינו הביטוח בפעילותמקרה מבוטח
לעיל,ובתנאי1המוגדרתכספורטחורףו/אוכספורטאתגריבפרק

שכיסויזהנרשםבמפורשברשימה.

הסכוםהמרבילמחויבותהמבטחעלפיפרקזהלאיעלהעלסךשל.2
$למקרה$10,000להטסהרפואיתועד$10,000מתוכםעד50,000

 (.5מוותאונכות)עלפיפרק
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 3 חריג לפרק
היקף הכיסוי הביטוחי למקרה מוות עקב תאונה ו/או נכות עקב 
תאונה, למבוטחים הזכאים לכיסוי פעילות הספורט האתגרי, לא יעלה 

 $ כקבוע בביטוח הבסיסי.10,000על הסך המירבי של 

 
 רעידת אדמה :10פרק 

בכפוף אדמה, רעידת עקב הוצאות בגין המבוטח את ישפה המבטח
יגיהביטוחהמפורטיםבפוליסהזו,ובתנאישכיסוילהגדרות,תנאיוחר

לפי ביטוחי לכיסוי זכאי יהיה המבוטח ברשימה. במפורש נרשם זה
סעיפיהכיסוישלהלן:

הוצאותבעתאשפוז..1
העברתגופה..2
 תאונותאישיות..3
 $.750–עדלסך–עלותכרטיסנסיעהעקבביטולנסיעה.4

 
  החמרת מחלה קיימת :11פרק 

מחלה של החמרה בגין הוצאות עבור המבוטח את ישפה המבטח
וחריגמחלהקיימתשבפרק והכלבכפוףלהגדרות6קיימת,  לאיחול,

ההוראות להגדרות בכפוף וכן הכלליים, לחריגיה לתנאיה, הפוליסה,
והחריגיםהמפורטיםלהלן,ובתנאישכיסויזהנרשםבמפורשברשימה.

 תקרת הכיסוי

יש מחלההמבטח של החמרה בגין הוצאות עבור המבוטח את פה
$.200,000קיימת,כוללהחמרהשלמחלתלבקיימת,עדלסךשל

 הגדרת החמרה של מחלה קיימת
 

 קיימת" מחלה של של-"החמרה צפוי ובלתי פתאומי לרעה, שינוי
 מחלהקיימתשהטיפולבהבחו"להיההכרחיכטיפולחירום.

 לב קיימתהגדרת החמרה של מחלת 
 

של צפוי ובלתי פתאומי לרעה שינוי קיימת": לב מחלת של "החמרה
 מחלתלבקיימתשהטיפולבההיההכרחיבחו"לכטיפולחירום.

(לסעיף2למעןהסרכלספק,מודגשבזהכילמרותהאמורבסעיףקטן)
 לפרק קיימת11החריגים לב מחלת של ההחמרה במסגרת שלהלן,

אוכלהליךלפתיחתחסימהבכלי\נגיוגרפיה)בלון(ויכוסוצנתורלב,א
הדם,ניתוחילב,השתלתקוצבלב,אםאירעובסמיכותמיידיתלאירוע
בדבר להלן המפורט לתנאי ובכפוף בחו"ל, שאירע ואקוטי חריף לב

חודשיםמיוםבועברהמבוטחאירועלבכמוגדרלהלןועדליום6חלוף
 בוחלההחמרהבמחלתהלב.

חלפו כי הוא קיימת לב מחלת של להחמרה הכיסוי לתחולת תנאי
ועד6לפחות כמוגדרלהלן, עברהמבוטחאירועלב, חודשיםמיוםבו
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בכל כי מודגש לעיל. כהגדרתה הלב, במחלת החמרה חלה בו ליום
חודשיםיהאהמבוטחזכאילכיסויהוצאות6מקרה,גםאםטרםחלפו

החמרה,אמבולטוריותולהוצאותאשפ למקרהשל המירבי לסך עד וז
למעטהוצאותבגיןחדרניתוח,שכרמנתחוהוצאותבגיןכלהתערבות

ו ההזמנות\כירורגית לפי כלשהיאואינםניתניםלהחזרה פולשנית או
שנעשו,מחושבבאופןיחסיעבורכליוםשלהנסיעההמתוכננתשאבד,

 של המירבי לסך ע7,000עד ומתוכם למבוטח $ לסך עבור2,000ד $
$החזרלמלווה.1,000החזרכרטיסנסיעהלמבוטחועדלסך

ניתוחאירוע לב"  ו\": )בלון( אנגיוגרפיה סוג, מכל לב הליך\י כל או
תקינים, בלתי שממצאיו אבחנתי צנתור דם, בכלי חסימה לפתיחת
הפרעותבקצבהלב,התקנתקוצבלבזמניאו צנתורטיפולימכלסוג,

וקבו ( אנגינהפקטוריס ) תעוקתחזה בביתחוליםבגין אשפוז או\ע,
 עקבבעייתלבכלשהי.

11חריגים לפרק 
כיסוי זה אינו חל על החמרה של  מחלה ממאירה, מחלת הכשל  .1

(, דמייליזציה )כולל טרשת נפוצה (, סיסטיק AIDSהחיסוני ) 
 פיברוזיס.

ים, דיאליזה, \איבר כיסוי זה אינו חל על הוצאות בגין השתלת .2
או כל הליך לפתיחת חסימה בכלי \צינתור לב, אנגיוגרפיה )בלון( ו

 י לב, השתלת קוצב לב.\דם, ניתוח


 סיכוני הריון       :12פרק 


נרשםבמפורשברשימה זה ויכלולאםכיסוי הביטוחי הכיסוי יורחב ,

כיסויהוצאותהקשורותלהריון,כוללעבורהטסהרפואית,:

שבועות להריון ביום מקרה הביטוח 31ד למלאת ע .1  הוצאות:
אישפוזוהוצאותרפואיותבחו"לשלאבעתאישפוז,כוללהוצאות

הולדאו\רפואיותהקשורותללידהמוקדמתולטיפולו אישפוז או
מודגש  למען הסר ספק.31-העובראוהפגשנולדעדסוףהשבועה

גין הוצאות לבדיקות כי בכל מקרה המבטח לא יהא אחראי ב
או בדיקות מעבדה הקשורות להריון ולהתפתחותו וכן \שיגרתיות ו

 לא יכללו במסגרת סעיף זה הוצאות המוחרגות בתנאי הפוליסה.

של.2 ולמקרה מוקדמת לידה של למקרה הביטוחי הכיסוי סה"כ
אואישפוזבוולדאובפג,יהיהכמפורטלהלן:\טיפולו

10,000השללידהמוקדמתתעמודעלסךתקרתהכיסוילמקר2.1
$.

ו2.2 טיפול של למקרה הכיסוי הפג\תקרת או הולד אישפוז או
ימיאישפוז,לפיהנמוך14-$ולאיותרמ40,000תעמודעלסך

מביניהם.למעןהסרספק,הסךהנ"לכוללגםהוצאותהטסה
רפואיתלוולדאולפג.

המבטחעלפיהרחבהזועומדתתקרתהכיסויהכוללתלהתחייבות.3
$.50,000על
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נכלל.4 הרחבהזו לפי סכוםהכיסוי בזהכי הסרספקמובהר למען
במסגרתסכוםהכיסויבגיןהחמרהשלמחלהקיימת,כאמורבפרק

$(ואינובנוסףלו.200,000)11

 
 12לפרק  חריג

הן הרחבה זו לא תחול אם ההוצאות הקשורות להריון נובעות או ש
תוצאה של ספורט חורף, וזאת אף אם פוליסת הביטוח כוללת הרחבה 

 לכיסוי ספורט חורף.
 



 : ביטוח "איתור וחילוץ"13פרק 
 

 הגדרות מיוחדות לפרק זה בלבד
 

ובתנאי שטרם מלאו לו :המבקשכמוגדרבביטוחהבסיסיהמבוטח .1
.שנה 33


לפיוביטוח בסיסי.2 בוטחהמבוטח:ביטוחנוסעיםלחו"ל)חלקא(

עלידיהמבטח,עלכלתנאיווחריגיו.

:כמוגדרבביטוחהבסיסי,למעטארץאויב.חו"ל .3

אחרבן משפחה קרוב .4 אדם כל ו/או הבסיסי בביטוח כמוגדר :

ששמווכתובתוצוינו,ע"יהמבוטח,בהצעהלביטוחנוסףזה.

מוקד .5 באמצעות קשר ליצירת המבטח של הפניות מוקד מספר:

הטלפוןו/אואתרהאינטרנטאשרצוינובפוליסה.

בביטוחאיתור וחילוץ .3 כמפורט הצלה או חילוץ איתור, חיפוש, :

נוסףזה.

קבוצתאנשיםאשרנבחרהע"יהמבטחבגיןצוות "איתור וחילוץ": .3

פי על וחילוץ פעולותאיתור כישוריההייחודייםומיומנותהלבצע
ותזהיכלולפסיכולוגהמוכרככזהע"יהרשויותביטוחנוסףזה.צו

המוסמכותבישראל.

:הפסקהמסיבותבלתיברורותוידועות,שלקשרשהיהניתוק קשר .8

נהוגביןהמבוטחלביןמימבנימשפחתוהקרובהו/אועםהמוקד,
ואשרכתוצאהמהפסקתקשר שתחילתהבמהלךתקופתהביטוח,

עלמקום מידע כל אין שניתוקזה, ובתנאי שלהמבוטח, הימצאו
הקשראירעבמהלךתקופתהביטוח.


:אירועשארעלמבוטחבחו"לבמהלךתקופתהביטוח,אירוע חירום .3

קרוב, משפחה בן של משמעית וחד ברורה ידיעה נלווית אליו
המסתמכתעלמידעמבוססו/אועלראיותסבירותומוצקות,לפיה

ל פעולות בביצוע צורך הנמצאיש המבוטח, חילוץ ו/או איתור
בסכנתחייםממשית.
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תקופה אקטיבית .10 בת מירבית תקופה מאמץ30: יעשה בה ימים

רצוףשלאיתורוחילוץהמבוטחעקבאירועחירוםאוניתוקקשר.


יוםשתחילתהלאחרתום180:תקופהמירביתבתתקופה פסיבית .11
האקטיבית עקבהתקופה והחילוץ, האיתור פעולות יחודשו בה ,

אירועחירוםאוניתוקקשר,עלפימידעו/אוראיותכבדותמשקל,
האיתור פעילות חידוש את המבטח, דעת שיקול לפי המצדיקות

והחילוץ.



 התחייבות המבטח

).1 מקסימאלית לתקרה עד בהוצאות יישא בגין75,000המבטח )$
) המבוטח וחילוץ קשראיתור עמו נותק אם "המבצע"( להלן:

 בסעיף כהגדרתו13.8כהגדרתו חירום אירועי לו אירע אם או
והכלכמפורטלהלן:13.9בסעיף

 אירוע חירום

במקרהשלאירועחירוםיפעילהמבטחאתהמבצע,תוךזמןסביר,
בהתאםלנסיבות,עםקבלתההודעהבמוקדמבןמשפחהקרובכי

ה אירוע למבוטח האירועאירע של יפעיל המבטח כחירום. מוגדר
הנוגעבדבר.

 ניתוק קשר

 בסעיף עםהמבוטחכהגדרתו משפחהקרוב13.8נותקהקשר ובן
בהתאםלנסיבות יפעילהמבטחאתהמבצע כךלמוקד, על הודיע

כדלהלן:

צוות.1 באמצעות המבטח יחל המבטח, אצל ההודעה קבלת מיום
הכולל , ישראל וחילוץ" בברור"איתור בישראל, פסיכולוג גם

נסיבותניתוקהקשרעםהמבוטח.בירוריסודיזהיעשהע"יהצוות
מהארץ אחר סביר מידע מקור כל עם ו/או קרוב משפחה בן עם
משרד של הקשר יחידת אנשי ובכללם בעולם, אחר מקום ומכל
במידע ישתמש וחילוץ איתור  צוות לו. ומחוצה בישראל החוץ

שלשהועבראלי מחויבותו פי על המבוטחבאמצעותהמוקד ע"י ו
את לאתר שיוכל ע"מ זה, נוסף ביטוח לתנאי בהתאם המבוטח

מקוםהימצאושלהמבוטחו/אואתמסלולטיולו.

14לעיל,תוך3.1לאיאותרהמבוטחבמהלךהבירורכקבועבסעיף.2
יפעיל הקרוב, המשפחה מבן ההודעה קבלת מיום עבודה ימי

טחאתהמבצע,בהתאםלנתוניםשהתקבלובבירורשעשהעלהמב
סעיף באמצעותצוות"איתורחילוץ"אשר3.1פי וזאתבין לעיל,

מקומי ו/או לאומי באמצעותצוותבין מישראלובין ישלחעלידו
בשילוב ו/או המבטח של וחילוץ איתור צוות ע"י יופעל אשר

הצוותיםאוחלקם.

אהמבטחבהוצאותהטסתובשירותמטוסיםבמסגרתהמבצע,ייש.3
מנת על אםיתבקשלעשותזאת, משפחהקרובאחד, בן של רגיל
ובתנאי וחילוץ, איתור לצוות יצטרף הקרוב המשפחה שבן
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מוחלט דעת שיקול וחילוץ איתור לצוות אותר. טרם שהמבוטח
לגביכלענייןהנוגעלמבצע,ובןהמשפחההקרובהמתלווהלמבצע

יהזכאילהתערבבשיקולדעתו.לאיה

בין.4 כך, לשם ויפעיל במבצע הקשורות בהוצאות יישא המבטח
בינלאומי צוות באמצעות ובין וחילוץ" "איתור צוות באמצעות
ו/ואומקומי,כלאמצעיתעבורתימכלסוגשהואבהתאםלנסיבות
וכןציודמכניו/אוטכניעלמנתלמלאאתמטרותהמבצעולהביא

עזרהאת ניתןלספקלושירותי המבוטחלמקוםהקרובביותרבו
רפואיתבהתאםלמצבוהרפואי.

.5 בפרק האמור כל את להפעיל מתחייב סעיפי13המבטח כל על
המשנהשבו,במהלךהתקופההאקטיביתאועדלמועדהגעתסכום

 בסעיף הקבועה לתקרה )1ההוצאות זו לפי75,000להרחבה ,)$
םמביןהשניים.המועדהמוקד

המבטחימשיךהמבצעגםלאחרחלוףהתקופההאקטיביתכאמור.6
המוגדרתכתקופה13.11לעיל.למשךתקופהנוספתכקבועבסעיף

התנאיםהקבועיםבהגדרתהתקופההפסיבית אםקוימו פסיבית,
של למחויבותו המירבי הסכום מוצה טרם כי מפורש ובתנאי

$(.75,000המבטחעלפיפרקזה)

המירבי.7 הסכום מיצוי עם או הפסיבית התקופה תום לאחר
מביניהם, המוקדם לפי זה, פרק פי על המבטח של למחויבותו
עלפיפרק יפסיקהמבטחאתהמבצעותפוגהתחייבותוואחריותו
זה.המבטחידווחלבןמשפחהקרובעלהמבצעויפרטאתהפעולות

מיוםגמרהתקופההפסיבית.יום30שביצעואתעלותןוזאתתוך
במסגרתדיווחזהימסורהמבטחאתכלהמידעהרלוונטיוהעדכני

המצויבידו.

המבוטחמת,.8 כי לפניו או הסתברלמבטחבמהלךהפעלתהמבצע
לחילוץ ו/או לחיפוש ו/או לאיתור זה נוסף ביטוח במסגרת יפעל

הוצאותהמבטחעלפיס עיףזהגופתהמבוטחוהעברתהלישראל.
4יהיובנוסףלמחויבותולהעברתגופתהמבוטחלישראלעלפיפרק

שלהביטוחהבסיסי.

בהתחייבות.9 מודגשומוצהרכיאין עלמנתלמנועכלספקאפשרי,
המבטחעלפיפרקזהלהבטיחאתהצלחתהמבצעלאיתורוחילוץ.
העניין, בנסיבות שניתן ככל סביר, באופן לפעול מתחייב המבטח
אולםאםלמרותמאמציהמבטחלאיעלהבידו להצלחתהמבצע.
הפרת בכך תהא לא להצילו, או לחלצו המבוטח, את לאתר

התחייבותהמבטחעלפיפרקזהו/אותנאימתנאיו.

 
 התחייבות המבוטח

המבוטחמתחייבלשתףפעולהעםהמבטחבכלהקשורלביטוח.1
ת:נוסףזה,לקייםולבצעאתהפעולותהבאו

יציין30-להתקשרלפחותאחתל1.1 בהתקשרותזו יוםלמוקד.
הימצאו מקום שלו, הבסיסי הביטוח מס' שמו, את המבוטח
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המקומות ו/או מקום ואת ההודעה מסירת בעת המדויק
ימיםהקרובים.30-אליו/הםהואעתידלהגיעב

ב1.2 מיקומו את לשנות המבוטח בכוונת אין אם הימים30-גם
למוקדהקר לדווח עליו האחרונה, התקשרותו שלאחר ובים

עובדהזותוךציוןכלהפרטיםהנוגעיםבדבראשרפורטולעיל.
30-במידהוהמבוטחמשנהאתמיקומובמועדמוקדםיותרמ

יוםכאמורלעיל,ובאפשרותולדווחעלכךלמבטחו/אולמוקד,
הימיםכאמורלעיל.30עליולעשותכןבטרםיחלפו

כל1.3 על במדויק להשיב המבוטח על למוקד הדיווח במסגרת
השאלותאשריוצגולוולפעולבמדויקעלפיהוראותהמוקד.

סעיף.2 לפי לא4לאמילאהמבוטחאתהתחייבותו כמפורטלעיל, ,
לו תימכר לא ו/או זה נוסף ביטוח פי על הביטוח תקופת תוארך

פוליסהנוספתלתקופתביטוחאחרת.

יובהרכישיתוףהפעולההמלאשלכלבניהמשפחההקרוביםעם.3
צוות"איתורוחילוץ"הינומהותיומהווהתנאימוקדםלמחויבות

המבטחעלפיפרקזה.

 13חריגים לפרק 
החריגים שלהלן הם בנוסף לחריגי הביטוח הבסיסי, אשר יחולו 

יבצע  במלואם, בהתאם לעניין, גם על ביטוח נוסף זה. המבטח לא
פעולות איתור וחילוץ ולא יהיה אחראי בגין כל תביעה על פי ביטוח 

 נוסף זה בכל אחד  מהמקרים או מהמצבים הבאים:

 הביטוח הבסיסי בוטל. .1

 חטיפת המבוטח. .2

אירוע החירום או ניתוק הקשר אירעו כתוצאה מפעולה  .3
 מלחמתית או צבאית.

קב טיפוס צוקים ו/או אירוע החירום או ניתוק הקשר אירעו  ע .4
גלישה מהם, צלילה ללא רישיון או ליווי מדריך מוסמך, סנפלינג 
ללא ליווי מדריך מוסמך, פעילות ספורטיבית במסגרת אגודת 
ספורט ו/או פעילות ספורטיבית תחרותית, איגרוף, האבקות וכל 
סוגי קרב המגע, צניחה, דאיה, ריחוף/גלישה בעזרת מצנחים עם 

כל מכשיר אחר עם מנוע עזר המשמש לריחוף /  מנוע עזר ו/או
 גלישה, השתתפות פעילה במרוץ מכוניות ואופנועים.

אירוע החירום או ניתוק הקשר אירעו  עקב פעילות ספורט  .5
אתגרי כמוגדר בביטוח הבסיסי )אלא אם שולמה פרמיה לביטול 

 חריג ספורט אתגרי ונרשמה ע"ג הפוליסה(.

ק הקשר כתוצאה משינוי במצב פוליטי אירוע החירום או ניתו .3
 ו/או ביטחוני בחו"ל.

אם נמנע מהמבטח להפעיל את המבצע, כתוצאה משינוי במצב  .3
 פוליטי ו/או ביטחוני בחו"ל.
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 13לפרק  הוראות כלליות

במועד.1 זה חלק בגין הביטוח דמי את למבטח לשלם המבוטח על
תשלוםדמיהביטוחבגיןהביטוחהבסיסי.

המבוטחיהאזכאילהחזריחסיבמק.2 רהשלקיצורשהייהבחו"ל,
שלדמיהביטוחהיומייםשלאנוצלו,עלפיביטוחנוסףזה,ובלבד

 על עולה השהייה קיצור הבאים: התנאים ימים;9שהתקיימו
תקופתהביטוחעלפיביטוחנוסףזה)לאחרקיצורהשהייה(עולה

יום;.30על

הקרוב,רשאיםלבקשלהאריךביטוחנוסףהמבוטחו/אובןמשפח.3
 בהתאםלתנאיםהקבועיםבסעיף לפרקהתנאיםהכלליים,2זה,

אךזאתבתנאישיוארךגםהביטוחהבסיסי.

המבוטחרשאילבקשלהאריךאתהביטוחהבסיסי,מבלילהאריך.4
החל הבסיסי, הביטוח רק יוארך שבו במקרה זה. נוסף ביטוח

יחול ההארכה הביטוחממועד פי על ורק אך הביטוחי הכיסוי
הבסיסי.

פעולהעםהמבטחלפני.5 לשתף משפחהקרוב בן עלהמבוטחו/או
ואחריהגשתהתביעהולעשותכלהנדרשכדילאפשרלמבטחלברר

אתחבותועלפיהפוליסה.

הצהרת.6 )כגון ההצהרות הטפסים, כל את למלא המבוטח על
ודיותרפואיות(ולחתוםעלכלהמסמכיםהבריאותו/אוויתורעלס

הדרושיםלהפעלתביטוחנוסףזה.

קיום.7 על למבטח להודיע קרוב משפחה בן ו/או המבוטח על
ביטוח/יםאחר/יםהמכסה/יםאתהסיכוניםהמכוסיםביטוחנוסף

זה,וזאתביןאםתוגשעלידותביעהוביןאםלאו.

המכוסיםבפרקזהע"ייותרהיההמבוטחמכוסהמפניהסיכונים.8
המבוטחיחדולחוד, המבטחיםאחראיםכלפי יהיו ממבטחאחד,
לגביסכוםהביטוחהחופף.המבטחיםישאובנטלהחיובבינםלבין

עצמםלפיהיחסשביןסכומיהביטוחבביטוחיםשונים.

בביטוחעלפיפרקזהאיןהשתתפותעצמית..9

.10 כל על זה, יחולחוקחוזההביטוחעלביטוחנוסף וחריגיו, תנאיו
.1981התשמ"א

שנים3תקופתהתיישנותשלכלתביעהעלפיביטוחנוסףזההינה.11
מיוםקבלתההודעהעלהאירועעלידיהמבטח.
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חריגים כלליים ותנאים כלליים החלים  –ד חלק 
 על כל פרקי הפוליסה )כולל ההרחבות(

 
 ם לכל חלקי הפוליסהחריגים כלליי – 14פרק 

 
מבלי לפגוע בחריגים הקבועים בכל פרק ובנוסף עליהם, המבטח יהיה 
פטור מאחריות ולא ישלם תגמולי ביטוח לפי פוליסה זו בגין  אובדן או 
נזק שנגרמו עקב המקרים או מהמצבים הבאים או במהלכם או בקשר 

 אליהם:

אז חריג רעידת אדמה, אלא אם נרכשה הרחבה לרעידות אדמה ש .1
 זה אינו חל.

. התפרצות וולקנית, ביקוע גרעיני, היתוך גרעיני ו/או זיהום 2
 רדיואקטיבי.

 טיסה שלא כנוסע בשירות מטוסים רגיל המאושר ע"י השלטונות.  . 3

ההשתתפות פעילה  של המבוטח בפעולה מלחמתית, צבאית,  .4
 משטרתית, מחתרתית.

רד פרעות, מהומות, השתתפות פעילה של המבוטח במהפכה, מ .5
 חבלה, טרור, שביתה, פעולה בלתי חוקית, שימוש בכלי נשק.

 איבוד לדעת או ניסיון לכך. .3

טיפוס הרים בעזרת חבלים, טיפוס על צוקים או גלישה מהם  .3
)סנפלינג(, צלילה, סקי מים, שימוש באופנוע / ים, בנג'י, 

ם, אופנועי\השתתפות פעילה של המבוטח במרוץ/י מכוניות
איגרוף, האבקות וכל סוגי קרב המגע, צניחה, דאייה, 
ריחוף/גלישה בעזרת מצנחים ו/או כל מכשיר אחר המשמש 
לריחוף/גלישה, רפטינג, אלא אם נרכשה הרחבה לספורט אתגרי, 

 להלן. 8שאז חריג זה אינו חל, ויחול במקומו חריג 

עיל ל 3מבוטח שרכש הרחבה לספורט אתגרי, יבוטל לגביו חריג  .8
ובמקומו יחולו חריגים אלה: השתתפות המבוטח בדאייה, סנפלינג 
שלא בליווי מדריך מוסמך, צניחה, ריחוף/גלישה בעזרת מצנחים 
עם מנוע עזר ו/או מכשיר אחר עם מנוע עזר המשמש 
לריחוף/גלישה, השתתפות פעילה של המבוטח במרוץ/י מכוניות, 

ללא רישיון או ללא אגרוף, האבקות וכל סוגי קרב המגע, צלילה 
 ליווי מדריך מוסמך.

עיסוק בספורט במסגרת תחרות מאורגנת ו/או אימון במסגרת  .3
 אגודת ספורט.

נזק תוצאתי, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הוצאות  .10
הנובעות מהפסד זמן מכל סיבה שהיא, ביטול עסקה לרבות 

ה ושכר, ימי מחלה, השהייה, עיכוב, פשיטות רגל, אבדן ימי עבוד
 הפסד הנאה, עגמת נפש, כאב וסבל, עזרה סיעודית וכדומה.

 שימוש בסמים. .11
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רכיבה ו/או שימוש באופנוע כנהג ו/או כנוסע עם נהג ללא רישיון  .12
נהיגה המתאים לסוג האופנוע המעורב באירוע, למעט במדינות 

 בהן לא נדרש רישיון נהיגה לאופנוע.

מונית, אשרות, עמלות, היטלים, מיסים, שיחות הוצאות נסיעה ב .13
טלפון, פקסים, הוצאות משפטיות ושכר טרחה, ריבית הוצאות 

 בנקאיות, קנסות וכדומה.

 הוצאה או היזק שצד שלישי חייב בכיסויים. .14

למען הסר ספק יובהר כי המבטח ו/או חברת "פמי 
פרמיום" אינם אחראיים לעצם קיומם של 

, למתן שירותים, לאיכותם, השירותים הרפואיים
לכמותם או לתוצאות נתינתם. כמו כן המבטח ו/או 
חברת "פמי פרמיום" לא יהיו אחראים בגין כל נזק 
שנגרם בכל מקרה שבו נמנע מהמבוטח מלבקש ו/או 

 מלקבל סיוע רפואי.
 
 

 : תנאים כלליים לכל חלקי הפוליסה15פרק 
 

 ביטוחהארכת ה

 –יטוחהארכת הביטוח במהלך תקופת הב .1

לתקופת 1.1 מעבר בחו"ל, שהותו את להאריך המבקש מבוטח
במהלךתקופתהביטוח, פוליסהזו, הביטוחהמכוסהעלפי
מי ידי על או בעצמו בכתב, מתאימה בקשה למבטח יגיש
טופס על פוליסה, פי על הביטוח תוםתקופת לפני מטעמו,

ייעודישלהמבטח.

תהמבוטחאומיתנאימוקדםלהארכתהביטוחהואהצהר 1.2
את יציאתו מיום בריאותו במצב שינוי חל לא כי מטעמו
ישראלועדלתאריךתחילתהביטוחעלפיהפוליסההחדשה,
וכיהמבוטחיכולהיהלחתוםעלהצהרתהבריאותהמופיעה

 בדףהרשימהשבפוליסההחדשה.

פוליסה 1.3 למוטב תופק המבוטח, לבקשת המבטח הסכים
ביטוחבפוליסההחדשהתחלמידעםכאמורלעיל.תקופתה

 סיומהשלתקופתהביטוחהקודמת.

 -הארכת הביטוח לאחר תום תקופת הביטוח .2

מעבר1.1 בחו"ל שהותו את להאריך המבקש מבוטח
לתקופתהביטוחהמכוסהעלפיפוליסהזולאחרתום
בכתב מתאימה בקשה למבטח יגיש הביטוח, תקופת

 מטעמו, מי ידי על או שלבעצמו ייעודי טופס על
המבטח.





24 

המבוטח1.2 הואהצהרת הביטוח מוקדםלהארכת תנאי
של בריאותו במצב שינוי חל לא כי מטעמו מי או
המבוטחמיוםיציאתואתישראלועדלתאריךתחילת
הביטוחעלפיהפוליסההחדשה,וכיהמבוטחיכולהיה
הרשימה בדף המופיעה הבריאות הצהרת על לחתום

ההחדשה.שבפוליס

למבוטח2.3 תופק המבוטח, לבקשת המבטח הסכים
פוליסהכאמורלעיל.תקופתהביטוחבפוליסההחדשה

תחלביוםבוהסכיםהמבטחלבקשתהמבוטח.

שלהמבוטחתמהתקופת.3 אושפזהמבוטחבחו"לובמהלךאשפוזו
והרופאהמטפלבחו"לקבעכיהמבוטח הביטוחעלפיפוליסהזו,

ללשובלישראל,רשאיהמבטח,לפישיקולדעתו,להאריךאינויכו
 של בו14אתתקופתהביטוחלתקופה המועד עד יוםנוספיםאו

המוקדםמשניהם.  לישראל, לחזור המבוטחיכול הרופאכי קבע
לאחר בלבד, המבוטח של דעת שיקול פי על תבוצע זו הארכה

 לאשפוז, הנוגעים הרפואיים המסמכים לו פישיומצאו על ורק
והכל חדשה, פוליסה למבוטח תופק בכתב, המבטח של אישורו
ולהגבלות לתנאים ובכפוף נוספים, ביטוח דמי תשלום תמורת

שייקבעוע"יהמבטח.

על פי הפוליסה תביעה
 

תביעה על פי הפוליסה

כך.1 על להודיע המבוטח על זו, פוליסה לפי ביטוח מקרה קרה
עלכך.למבטחמידלאחרשנודעלו

קרהמקרהביטוחלפיפוליסהזוהכרוךבאשפוזשלהמבוטח,על.2
כךמידלמבטחולהפנותאתביתהחוליםאו המבוטחלהודיעעל
הרופאהמטפלאלהמבטחאואל"פמי"לקבלתאישורעלפיתנאי

הפוליסה.

עלהמבוטחלשתףפעולהעםהמבטחולסייעלוכלהנדרשבמסגרת.3
ועלפיהפוליסה.בירורחבות

המסמכים.4 כל את בהקדםהאפשרי למבטח להמציא המבוטח על
להלן,בהתאםלסוגהאובדןאוהנזק8והפרטיםהמפורטיםבסעיף

שנגרםלו.יובהרכיעלהמבוטחלהציגלמבטחמסמכיםמקוריים,
אם או אחר לגורם גם אותם למסור מחויב המבוטח אם אלא

ביכולת אין אחרת המבוטחמסיבה על אלה במקרים להציגם. ו
נשלחו למי הסבר בצירוף המסמכיםהמקוריים של העתק להציג
המסמכיםהמקורייםואישורשלאותוהגורםבגיןהסכוםששילם
למבוטחבגיןמסמכיםאלואובצירוףהסברלמינשלחוהמסמכים

המקורייםופירוטהסיבהלכךשאיןביכולתולהמציאם

םשעלהמבוטחלהמציאלמבטח:להלןהמסמכי.5

בואשפוז בבית חולים בחו"ל 5.1 החולים מבית אשפוז טופס :
אושפזהמבוטח.





25 

רופאהוצאות רפואיות בחו"ל שלא בעת אשפוז 5.2 של מסמך :
נעשה באם המחלה. ותולדות הטיפול סיבת דיאגנוזה, הכולל
אישורעל בנפרד. ישלפרטכלטיפולוסיבתו, טיפולבשלבים,

מרשםרופאעלהצורךברכישת–תשלוםע"יקבלות.תרופות
תרופותבצירוףקבלות.למעןהסרספק,יובהרכיעלהמבוטח
אשפוז בעת שלא הרפואיות ההוצאות כל את בחו"ל לשלם
כמפורטלעיל.עלהמבוטחלהגישלמבטחבישראלאתתביעתו

 לתגמוליהביטוחעלפיתנאיפוליסהזו.

החדשיעהכרטיס נס 5.3 הכרטיס נוצל, שלא המקורי הכרטיס :
שנרכשותעודתהרופאהמטפלהמעידהבמפורטעלאייכולתו

 שלהמבוטחלהשתמשבכרטיסהמקורי.

:טופסתביעההכוללתאורפרטיהאירועאובדן או נזק לכבודה 5.4
להלן: האישוריםהמפורטים בצרוף ניזוק, או שאבד והמטען

מ למשטרה הודעה לחברתאישור בחו"ל, האירוע מקום
אחר. ציבורי תחבורה כלי של האחראי למשרד או התעופה
כבודה הוצאת על בישראל המכס אישור וכן רכישה אישורי

 החייבתבמס.

התעודותהפסד תשלומים בגין ביטול או קיצור נסיעה 5.5 כל :
זכאות את המוכיחים הרפואיים ו/או הרשמיים והמסמכים

שורמשרדהנסיעות,קבלותעלתשלוםו/אוהמבוטח,כגון:אי
אישוריחברתתעופה אישוריהזמנות, אישוריםעלפיקדונות,

 וכד'.

לעיל,8עד4לאקויימהחובהכלשהימהחובותהקבועותבסעיפים.6
להקטין למבטח מאפשר היה וקיומה במועדה, קוימה שלא או

 במידה אלא הביטוח בתגמולי חייב הוא אין חייבחבותו, שהיה
בהםאילוקויימההחובה;הוראהזולאתחולבכלאחתמאלה:

החובהלאקויימהאוקויימהבאיחורמסיבותמוצדקות;6.1

איקיומהאואיחורהלאמנעמןהמבטחאתבירורחבותוולא6.2
 הכבידעלהבירור.

 
ביטול פוליסה

הייתהולאבוטלההפוליסהע"יהמבוטחלפנייציאתולחו"ל,ולא.1
תהיהעילתתביעהעלפיה,יוחזרולמבוטחדמיהביטוחלמעטעבור
המקורית הפוליסה כי בתנאי המבטח, תעריף לפי היוםהראשון,

תוחזרלמבטחטרםתחילתתקופתהביטוחהנקובהבה.

המבטחרשאילבטלאתהפוליסהטרםיציאתהמבוטחאתהארץ..2
ימיםמהיוםשבונמסרההודעת15פוליסתהביטוחתתבטלכעבור

הביטוללמבוטח.במקרהכזהיודיעהמבטחלמבוטחעלכךויחזיר
התקופהשהמבוטחהיה למעטבגין הביטוחבמלואם, אתדמי לו

בכיסויביטוחי.

לאחריציאתהמבוטחאתהארץ,יהאהמבוטחזכאילהחזריחסי.3
הייההעולהשלדמיהביטוחהיומייםשלאנוצלועקבשלקיצורש
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 ובתנאי3על זו פוליסה פי על תביעה הוגשה שלא ובלבד ימים
 תוך למבטח תוגש הביטוח דמי להחזרת מיום30שהדרישה יום

חזרתולישראל.

השתתפות עצמית

מכלמקרהביטוחבגינוישלםהמבטחתגמוליביטוחעלפיפוליסה.1
$כהשתתפותעצמיתמכלמבוטח.50זו,ינוכהסךשל

לאיחול,והמבוטחלאיחויבבתשלוםהשתתפותעצמית,13סעיף.2
בגיןהוצאותבעתאשפוז,בגיןשחזורמסמכים,ובגיןכיסויאיתור

וחילוץ.

תביטוח בחברות אחרו

עלהמבוטחלמסורלמבטחהודעהבכתבמידלאחרשנודעלועלכל.1
וליסהביטוחאחרשנעשהלצורךביטוחהסיכוניםהמכוסיםעלפיפ

זו.

המבטחישפהאתהמבוטחבגיןמקרהביטוח,המכוסהעלפיתנאי.2
לגביו קיים היה הביטוח מקרה קרות בזמן אם גם זו, פוליסה
ובין המבוטח ע"י שנעשה בין אחרים, ביטוחים או אחר ביטוח
זו. בפוליסה הקבוע האחריות לגבול עד וזאת אחר, ע"י שנעשה

שי זכות תעמוד למבטח המבטחיםאולם ו/או המבטח כלפי בוב
האחריםלגביהסכוםהחופף.

 תחלוף

הייתהלמבוטחבשלמקרההביטוחגםזכותפיצויאושיפויכלפי.1
למבטח זו זכות עוברת ביטוח, חוזה מכוח שלא שלישי, אדם

 מששילםלמוטבתגמוליביטוחוכשיעורהתגמוליםששילם.

ש.2 בזכות להשתמש רשאי אינו המבטח סעיף לפי אליו 17עברה
באופןשיפגעבזכותושלהמבוטחלגבותמןהאדםהשלישיפיצויאו

 שיפוימעללתגמוליםשקיבלמהמבטח.

מגיע.3 שהיה שיפוי או פיצוי השלישי האדם מן המבוטח קיבל
למבטחלפיסעיףזה,עליולהעבירולמבטח;עשהפשרה,ויתוראו

למבטח,עליולפצותובשלכך.פעולהאחרתהפוגעתבזכותשעברה

בכוונה.4 נגרםשלא אםמקרההביטוח לאיחולו זה הוראותסעיף
בידיאדםשמבוטחסבירלאהיהתובעממנופיצויאושיפוי,מחמת

קרבתמשפחהאויחסשלמעבידועובדשביניהם.

הוראותסעיףזה,לאיחולועלתשלוםתגמוליביטוחמכוחהכיסוי.5
 תאונותאישיות.לביטוח

מחבות.6 הנובע תהליך כל בשםהמבוטח לנהל זכאי יהיה המבטח
ו/אוהקשורלתביעהעלפיפוליסהזו.
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 הפוליסה מטבע

שערהחליפין לפי יבוצע פוליסהזו, פי על ישראלי כלתשלוםבמטבע
ע"י למבוטח התשלום ביצוע ביום לעניין הנוגע המטבע של היציג

המבטח.

 טילת התחייבות בשם המבטחאיסור נ

ליטול בכתב, המבטח של הסכמה ללא רשאי המבוטח אין
התחייבות/יותהמחייבותאתהמבטח.

 התיישנות

שניםמיוםקרות3תקופתההתיישנותשלתביעהלתגמוליביטוחהיא
לתגמולי תביעה הביטוח. מקרה פרק לפי צד7ביטוח כלפי )חבות
 עוד אינהמתיישנתכל נגדשלישי( השלישי התיישנהתביעתהצד לא

המבוטח.

 חוק ושיפוט

דיני פי על יידון ממנה, הנובע או זו, פוליסה פי על משפטי הליך כל
הבלעדימדי השיפוט ומקום ישראל יהיהנת כזה הליך בכל והייחודי

בביתמשפטבישראל.
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