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0-1617-6061-6566-7576-8081-85שם הכיסוי
$1.59$1.67$1.87$1.97$2.10$2.30בסיס תמחור ליום

ניתן לביטול/הנחה - איתור וחילוץ 

ניתן לביטול/הנחה - צד ג' 

$1.04$1.12$1.32$1.42$1.55$1.75מחיר בסיסי ללא איתור וללא צד ג'

תיאור הכיסוי

הוצאות רפואיות בחו"ל )ללא הגבלה ליום 

אשפוז( עד גיל 85    )פרק ב'(

הוצאות בגין תרופות מרשם )פרק ב'(

טיפול חירום בשיניים )פרק ב'(

פינוי ו/או העברה בדרך יבשתית )פרק ב'(

פינוי ו/או העברה בים או באוויר )פרק ב'(

חבות כלפי צד שלישי )פרק ג'( כלול 

בפוליסה, אלא ביקש המבוטח לבטל סעיף 

זה

הטסת מלווה למקום אשפוז מבוטח בחו"ל 

)פרק ד'(

הארכת שהות בחו"ל מעבר לתקופת 

הביטוח  )פרק ד סעיף  10(

העברת גופת המבוטח לישראל )פרק ד'(

הוצאות רפואיות בחו"ל עקב הריון עד 

שבוע 12 שאובחן לראשונה בחו"ל )פרק ד(

איתור וחילוץ )פרק ה'( כלול בפוליסה, אלא 

ביקש המבוטח לבטל

השתתפות עצמית :

0-1617-6061-6566-7576-8081-85שם ההרחבה
הרחבה למחלה קיימת ללא החמרה בחצי 

C שנה אחרונה

S הרחבה להחמרת מצב רפואי קיים

$2.80-הריון עד שבוע 26

$4.00-הריון משבוע 26 עד שבוע 32

תיאור הרחבה

כיסוי  לביטוח מצב רפואי קודם שלא היה 

בו שינוי במהלך ששת החודשים שקדמו 

)C( לרכישת הפוליסה

כיסוי לביטוח מחלה קיימת שהיה בה שינוי 

במהלך ששת החודשים שקדמו למועד 

)S( רכישת הפוליסה

הוצאות רפואיות הקשורות בהריון שאינו 

בסיכון

$ 1,600,000

$ 500

$ 500

כלול בגבול האחריות

כלול בגבול האחריות

$ 250,000

$ 3,000

עד 300$ ליום ולא יותר מ- 

5000$ לכל התקופה

כלול בגבול האחריות

כלול בגבול האחריות

200,000$

50$

גבול אחריות

פוליסת הבסיס )חובה(

עד 250,000$

עד 250,000$

מענק אשפוז: עד 20  דולר 

ליום אשפוז  עד לסכום מרבי 

של 400 דולר .

 שיפוי מרבי בגין כל 

הכיסויים:עד 250,000 

גבול אחריות

$1.96$2.80$4.10$6.60$8.60$12.60

הרחבות )רפואי(

$0.50

$0.05

0-1617-6061-6566-7576-8081-85שם ההרחבה
$1.59$1.67$1.87$1.97$2.10$2.30ספורט קבוצתי

ביטול נסיעה

קיצור נסיעה

ספורט חורף

ספורט אתגרי לכול תקופת הנסיעה

כבודה )כולל דברי ערך(

מחשב נייד/טאבלט

טלפון סלולארי

צלילה

תאונות אישיות

תיאור הרחבה

כיסוי מטען אישי )כבודה(

כיסוי מרבי לכל דברי ערך

כיסוי כבודה שהגיעה באיחור לחו"ל

כיסוי לפלאפון סלולארי )במסגרת רכישת 

כיסוי כבודה(

כיסוי רחב לפלאפון סלולארי

ביטול נסיעה לפני תחילתה

הרחבה להחזר הוצאות נסיעה/קיצור נסיעה

טיסת חירום

הרחבה לביטוח מחשב אישי נישא

השתתפות עצמית

תאונות אישיות

הרחבה לספורט חורף כמפורט להלן:  כגון-

סקי/סנובורד/מזחלות...

ספורט אתגרי כמפורט להלן: כגון- טיפוס 

הרים/סנפלינג......

הרחבה לביטוח פעילות צלילה

פעילות ספורט קבוצתית

$1.67בסיס ליום

$0.05תאונות אישיות )חובה(

$0.20משלחות תלמידים לחו"ל)חובה(

$1.92סה"כ משלחות מלא

גבול אחריותתיאור הרחבה

מות המבוטח - 30,000$

נכות - לפי הטבלה 

בהרחבה

כיסוי לתלמידים היוצאים למשלחות לחו"ל

עד 150,000$

כלול בגבול האחריות 

כמפורט בפרק ב' בפוליסה

כלול בגבול האחריות 

כמפורט בפרק ב' בפוליסה

משלחות תלמידים לחו"ל )עד גיל 24( בתוספת לפוליסה בסיסית

$0.50

$0.40

$2.00

$20.00

הרחבות נוספות לבחירה )תוספת לפרמיית הבסיס(

$0.35

$2.00

$0.20

$4.50

$0.05

גבול אחריות

עד 2,250$

עד 750$

עד 150$ עבור רכישת 

חפצים חיוניים

עד 250$

עד 750$

עד 6,000$

עד 6,000$

עד 1,000$

עד 2,000$

200$

נכות - בהתאם לטבלה מוות - 20,000$

בהרחבה

בגבול האחריות כמפורט 

בפרק ב' בפוליסה

 


