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פוליסה
יומית

הרחבות בתוספת תשלום

כלול בתוכנית

גיל

מחיר ליום

60-0

$2.60

61-65

$3.40

66-70

$4.30

71-75

$10.20

החמרה במצב קיים

76-79

$13.70

החמרה במצב קיים

80-84

$17.70

החמרה במצב קיים

פוליסה יומית המתאימה לכל סוגי הנוסעים ללא הגבלת גיל .התוכנית ניתנת לרכישה גם לנוסעים בני  76ומעלה וגם לחולים במחלות קשות (פירוט המחלות בצדו השני של הדף) ,באמצעות מוקד המכירות
בטלפון *9912 :ובכפוף לחיתום רפואי .החל מגיל  ,71כיסוי להחמרת מצב קיים כלול במחיר .הפוליסה הבסיסית כוללת בתוכה כיסוי חבות כלפי צד ג׳ (ללא עלות) והוצאות לאיתור ,חיפוש וחילוץ.

2

כלול בתוכנית

פוליסה
שנתית

0-59
60-69

הרחבות בתוספת תשלום

 $240לשנה
 $320לשנה
$45

$50

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

ההרחבה

קבוצת גיל

איתור ,חיפוש וחילוץ

כל הגילאים

חבות כלפי צד ג׳

לכל הגילאים

ללא עלות

ביטול וקיצור נסיעה

לכל הגילאים

 $0.8ליום ועד $4,000 / $5
 $1.8ליום ועד $8,000 / $10

כבודה

לכל הגילאים

הערות
כלול בכל התכניות ,קיימת אפשרות להסיר הרחבה זו לתכנית היומית בקיזוז של
 20סנט.
כלול בכל התכניות בכיסוי הבסיסי
התשלום עבור ההרחבה הינו עד מקסימום  $10/$5לכל התקופה .הכיסוי אינו נכלל
בפוליסת הבסיס ורכישתו מקנה כיסוי לביטול הנסיעה או קיצורה על פי תנאי הפוליסה.
* הרחבת תקרת הכיסוי היא עבור ביטול נסיעה בלבד
כלול בכל התוכניות ,קיימת אפשרות להוריד הרחבה זו לתוכנית היומית בקיזוז
של  50סנט.

כיסוי לגניבת מכשיר סלולארי

לכל הגילאים

$800 / $1.6

מומלץ לכל נוסע אשר ברשותו מכשיר סלולארי.

כיסוי לגניבה של מחשב נייד

לכל הגילאים

$750 / $0.5
$1,500 / $1.0
$2,000 / $1.5

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

כיסוי לגניבה של מצלמה

לכל הגילאים

$750 / $0.5
$1,500 / $1.0
$2,000 / $1.5

החמרה במצב רפואי קיים

0-18
19-60
61-70
71+
לכל הגילאים

$2.5
$3.5
$5.0
כלול בתעריף
כפוף לחיתום רפואי

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  ,71כיסוי להחמרת מצב קיים כלול במחיר.
הרחבה זו נדרשת במידה והנך מאובחן ו/או חולה באחת מהמחלות המפורטות
בטבלה  4במסמך זה ,או עונה לקריטריונים המפורטים בטבלה.

הרחבת הריון

0-39

$5.0

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

כיסוי לספורט חורף

0-75

$7

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.

כיסוי לספורט אתגרי

0-75

כיסוי פעילויות ספורט ותחרויות

0-60

 $0.5ליום (נסיעה עד  30יום) 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
 $1.0ליום
(לנסיעה שאורכה מעל  30יום) וכדומה .התעריף מעל  30יום תקף גם לגבי הארכות מעל תקופה זו.
פנה למוקד.

ביטול השתתפות עצמית
במקרה של תאונה ברכב שכור

24-75

כיסוי למצב רפואי קיים
מיוחד (SPEC( -

ביטול נסיעה עקב
פעילות מבצעית
פיצוי בגין מוות או נכות
עקב תאונה

לכל הגילאים

$8

מומלץ לכל נוסע השוכר רכב/קראוון בחו”ל.

$0.5

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

$0.7
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להלן מצבים רפואיים להם נדרש חיתום רפואי מלא באמצעות המוקד שמספרו*9912 :
וכמו כן ,בנסיבות מסוימות יידרש אישור רפואי לפיו לא קיימות אינדיקציות רפואיות המהוות מניעה מטיסה:
נכות פונקציונלית ,פיזית או נפשית של למעלה מ.80%-
כל מצב רפואי בגינו טופל המבוטח במהלך  3החודשים שקדמו לתאריך תחילת הביטוח או תאריך הנסיעה ,המוקדם מבין השניים.
( ALSמחלת ניוון שרירים)
המופיליה מכל סוג
סרטן שטופל במהלך  6החודשים האחרונים (טופל לעניין זה  -גם על דרך טיפול תרופתי או מעקב בלבד)
אי ספיקת כליות כרונית תלויית דיאליזה
 - CFציסטיק פיברוזיס
אנמיה אפלסטית
מושתל איבר/איברים
מחלת ריאות כרונית תלויית אספקת חמצן ממקור חיצוני
מחלת איידס
טרשת נפוצה
לחץ דם ריאתי
אי ספיקת כבד/שחמת כבד/נקרוזיס
מחלת נפש
אלצהיימר
אי ספיקת לב/מחלת לב פעילה
היריון בסיכון גבוה
פרקינסון
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נוסע הנוטל יותר מאחת מהתרופות למטה ו/או מאובחן ביותר מאחת המחלות ו/או סובל מבעיה רפואית שאינה מוזכרת
בטבלה לעיל ו/או מטה ,חייב ברכישת הרחבה למצב רפואי קודם:
יתר לחץ דם
שומנים בדם
תת פעילות של בלוטת התריס
קומדין או אספירין (כתרופה בודדת ,למעט במקרים שלאחר מחלה חסימתית של כלי דם)
תרופות מדף
תרופות לטיפול בבעיות עור ולשימוש חיצוני בלבד (משחות וכיו”ב)
ADD/ADHD

נוסע עד גיל  70המאובחן רק באחת המחלות ו/או הנוטל רק אחת מהתרופות לטיפול בבעיות כרוניות הרשומות בטבלה זו ,אינו חייב ברכישת החמרה למצב קיים.
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גיל

תקופת ביטוח מירבית

 0עד  17ו 364-ימים

עד  90יום

 18עד  64ו 364-ימים

עד  180יום

 65עד  75ו 364-ימים

עד  90יום

 76עד  84ו 364-ימים

עד  60יום

 85ומעלה

עד  30יום ולא יותר מהנקוב
בדף פרטי הביטוח

בגילאי  18עד  64ו 364-ימים ,במידה וקיים כיסוי של החמרה
למצב רפואי קיים ,תקופת הביטוח המקסימלית היא  90ימים.

לפרטים ,מידע נוסף ולתיאום הדרכה אישית על ® - passportcardהכרטיס המגנטי לביטוח נסיעות,
נא ליצור קשר עם מוקד הסוכנים בטלפוןagentservice@passportcard.co.il | .1-800-800-930 :

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי ( )2014בע״מ | החברה המבטחת  -הפניקס חברה לביטוח בע״מ |
בכפוף לתנאי הפוליסה ,חריגיה וסייגיה | בכפוף לחיתום רפואי | ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות
השימוש בכרטיס ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס.

