סוג הכיסוי
סכום הביטוח המירבי להוצאות רפואיות שבאשפוז ושלא בעת אשפוז

סכום כיסוי
 5,000,000$אין הגבלה על ימי אשפוז או סוג המקום

פינוי יבשתי  /פינוי אווירי  /פינוי ימי
הטסה רפואית  /העברת גופה
תרופות
טיפול חירום בשיניים
החזר הוצאות עקב שהות בחו“ל מעבר לתקופת הביטוח [כתוצאה מאירוע
רפואי שנבצר מהמבוטח לשוב לישראל במועד המתכונן]
איתור וחילוץ – חברת ההצלה היא חיליק מגנוס
כיסוי מיוחד להריון עד שבוע  12שאובחן לראשונה בחו”ל
הטסת בן משפחה קרוב

סכום הביטוח המירבי
סכום הביטוח המירבי
5,000,000$
550$
כרטיס נסיעה 1,500$ :למבוטח ו 1,000$-למלווה.
מלון בחו"ל 1,000$ :ועד  100$ליום.
250,000$
2,500,000$
במקרה של אשפוז המבוטח
3,000$

חבות כלפי צד שלישי
צריך להרחיב
ביטול או קיצור נסיעה מסלול 1
צריך להרחיב
ביטול או קיצור נסיעה מסלול 2
סה"כ כיסוי למטען
מתוכם  -דברי ערך
מזוודה /תיק/ארנק
שחזור מסמכים  -דרכון ,כרטיסי אשראי וכו'.
איחור בהגעת כבודה
ספורט אתגרי (בנג'י ,רפטינג ,טרקים ,צלילה ,צניחה חופשה ועוד)
ניתן להרחיב

סקי חורף
השתתפות עצמית

פיצוי לנזק שגרם המבוטח בשוגג.

100,000$
 4,000$כיסוי להוצאות כרטיסי נסיעה ,מלון והשכרת רכב
 8,000$לביטול ו 4,000-לקיצור
 2,500$סלולרי ,מצלמה ומחשב נייד לא כלולים
 500$אך לא יותר מ –  300$לפריט או מערכת פריטים
75$
150$
 150$מטעינים את הכרטיס לקניית דברים חיוניים.
כלול בהצעה.
ניתן להרחיב ! חובה בחופשת סקי

הרחבה רפואית – לבצע טלפונית עם המוקד מכירות שלנו !!!

 0$בהוצאות רפואיות ואיחור מזוודה
 50$בתביעת ציוד
 - 350,000$צריך לעשות בהתאם לשאלון רפואי

תאונות אישיות  -פיצוי כספי במוות או נכות מתאונה  -ניתן להרחיב

[ 30,000$מבוטחים בגיל  0-17או מעל  67הסכום ]15,000

הרחבות אפשריות
סלולרי
ביטול וקיצור נסיעה מסלול 1
ביטול וקיצור נסיעה מסלול 2
מחשב נייד או מצלמה
(יש להרחיב למחשב בנפרד ולמצלמה בנפרד)

סקי חורף
תאונות אישיות

עלות ליום  /תקרת כיסוי
800$ / 1.6$
 5$חד פעמי לטיול.
 1.8$ועד  10$סה"כ לנסיעה
750$ / 0.5$
1,500$ / 1$
2,000$ / 1.5$
7$
0.7$

עלות הפוליסה לתרמילאים
המחיר הינו  3.6$ליום כולל הוצאות רפואיות ,מזוודה ,ספורט אתגרי ואיתור וחילוץ.
למטיילים עד גיל  60שנוסעים ל 30-ימים ומעלה.

בברכת חופשה מהנה ובטוחה ,המומחים בביטוח נסיעות  -סוכנות Safe4You

