ללא תרופות /מחלות וללא שינוי רפואי ב 6חודשים האחרונים *

בריאים
תוכנית P

גיל
פרמיה

ללא טיפול תרופתי קבוע ללא בעיות רפואיות ומחלות כרוניות.

מ1 -16
$1.54

סכומי הכיסוי (בכפוף לתנאי הפוליסה)
הוצאות רפואיות ואשפוז
ללא הגבלה ליום אשפוז

מ17 -60
$2.20

מ75-61
$2.40

עד גיל $1,600,000 60
גיל $500,000 61-75

צעיר :עד גיל  35שטס מעל  30יום 2.00$ -ליום.

עם תרופות /מחלות/הריון עד שבוע  26וללא שינוי רפואי ב 6חודשים אחרונים

פוליסה +Sשאלון :א.שעבר שינוי רפואי ב 6חודשים אחרונים ב.הריון משבוע 27-30

מחלות קודמות וטיפול תרופתי קבוע (תוכניות )C,S

מחלות קודמות וטיפול תרופתי קבוע (תוכניות )C,S

תוכנית C

גיל
פרמיה

ללא אשפוז או החמרה במצב רפואי ב  6חודשים אחרונים
ללא אישורים רפואיים.
מ17 -60
$5.00

מ65-61
$6.50

סכומי הכיסוי (בכפוף לתנאי הפוליסה)
הוצאות רפואיות ואשפוז
ללא הגבלה ליום אשפוז

מ75-66
$9.00

מ80-76
$11.00

עד גיל 85

$250,000

הריון עד שבוע 26

סכום כיסוי מירבי
אמבולנס אוירי
פינוי ו/העברה בדרך יבשתית,ימית או אווירית
)פרק ה'(
הוצאות נסיעה והוצאות נלוות לאשפוז
תאונות אישיות
עד גיל 17
טיפול חירום בשיניים
החזר גופה
מטען אישי
עד גיל 17
איחור בהגעת כבודה לחו"ל
פיצוי מירבי לפריט
פיצוי מירבי לכל דברי הערך
פיצוי מירבי למכשיר סלולרי
טיסת חירום של המבוטח לארץ
הפסד פיקדון/דמי ביטול הנסיעה
טיסת חירום לבן משפחה קרוב לחו"ל (פרק ז')
החזר הוצאות נסיעה
כיסוי בגין צו  8למבוטח בלבד
פריצה לרכב
צד ג' (לא רכב)
השתתפות עצמית בכל נזק
השתתפות עצמית להרחבת מחשב נישא

מ85-81
$15.00

כלולל בגול האשפוז
כלולל בגול האשפוז
$5,000
$20,000
$10,000
$500
כיסוי הוצאות מלא
$2,250
$1,000
$150
$450
$750
$250
$500
$6,000
$1,200
$6,000
$1,500
$400
$250,000
$50
$200

גיל ביטוח מירבי 75 -שנה.
תוספת - 15$המשך אשפוז בארץ עד שנה ועד לסך כולל של 100,000$
בתנאי שהוצאות האשפוז הנ"ל מכוסות ע"י קופ"ח עפ"י תקנותיהן.
ילדים עד גיל  30% -16הנחה.
פוליסה ללא מטען  20%-הנחה (מגיל  17ומעלה)
ספורט חורף 50%-תוספת פרמיה לכל תקופת הביטוח.
ספורט אתגרי -תוספת  15$לכל תקופת הנסיעה.
צלילה -תוספת  4.5$ליום.
מחשב נישא -תוספת  2$ליום ,השתתפות עצמית .200$
דמי רישום.7$ -
תקופת הביטוח המירבית 180 -יום.
מחירון זה נועד למידע בלבד ,אינו מחליף את האמור בפוליסה וכל המצויין במחירון זה כפוף
לתנאי הפוליסה של כל אחת מהתוכניות שלעיל

סכום כיסוי מירבי
אמבולנס אוירי
פינוי ו/העברה בדרך יבשתית,ימית או אווירית
)פרק ה'(
הוצאות נסיעה והוצאות נלוות לאשפוז
תאונות אישיות
עד גיל 17
טיפול חירום בשיניים
החזר גופה
מטען אישי
עד גיל 17
איחור בהגעת כבודה לחו"ל
פיצוי מירבי לפריט
פיצוי מירבי לכל דברי הערך
פיצוי מירבי למכשיר סלולרי
טיסת חירום של המבוטח לארץ
טיסת חירום לבן משפחה קרוב לחו"ל (פרק ז')
הפסד פיקדון/דמי ביטול הנסיעה
החזר הוצאות נסיעה
כיסוי בגין צו  8למבוטח בלבד
פריצה לרכב
צד ג' (לא רכב)
השתתפות עצמית בכל נזק
השתתפות עצמית להרחבת מחשב נישא

כלולל בגול האשפוז
כלולל בגול האשפוז
$5,000
$20,000
$6,000
$500
כיסוי הוצאות מלא
$2,250
$1,000
$150
$450
$750
$250
$500
$1,200
$3,000
$3,000
$1,500
$400
$250,000
$50
$200

גיל ביטוח מירבי 85 -שנה.
לא מכסה -ניתוחי לב ,צנתור ,מיפוי לב,השתלות קוצב לב וגידול סרטני.
תוספת - 15$המשך אשפוז בארץ עד שנה ועד לסך כולל של 100,000$
בתנאי שהוצאות האשפוז הנ"ל מכוסות ע"י קופ"ח עפ"י תקנותיהן.
ילדים עד גיל  30% -16הנחה.
פוליסה ללא מטען  20%-הנחה (מגיל  17ומעלה)
ספורט חורף 50%-תוספת פרמיה לכל תקופת הביטוח.
ספורט אתגרי -תוספת  15$לכל תקופת הנסיעה.
צלילה -תוספת  4.5$ליום.
מחשב נישא -תוספת  2$ליום ,השתתפות עצמית .200$
דמי רישום.7$ -
תקופת הביטוח המירבית -עד גיל  90 -60יום  ,גיל  60 :61-65יום
גיל  45 :66-75יום  ,גיל  45 :76-85יום.
מחירון זה נועד למידע בלבד ,אינו מחליף את האמור בפוליסה וכל המצויין במחירון זה כפוף
לתנאי הפוליסה של כל אחת מהתוכניות שלעיל

תוכנית  Sבכפוף למילוי שאלון רפואי ובאישור רופא החברה בלבד.
תוכנית  SPבריאים :ללא טיפול תרופתי קבוע ללא בעיות רפואיות ומחלות כרוניות
קודמות.
גיל
פרמיה :S
פרמיה :SP

מ17 -60
$5.00
$2.50

מ65-61
$6.00
$3.00

מ75-66
$9.00
$4.50

מ80-76
$11.00
-

מ85-81
$15.00
-

סכום כיסוי מירבי

סכומי הכיסוי (בכפוף לתנאי הפוליסה)
לתוכנית  :SPהוצאות רפואיות ואשפוז עד גיל $1,000,000 60
גיל $500,000 61-75
ללא הגבלה ליום אשפוז
לתוכנית  :Sהוצאות רפואיות ואשפוז עד גיל $250,000 85
הרחבה למחלות קיימות
לתוכניות  Sו SP-
כלולל בגול האשפוז
אמבולנס אוירי
כלולל בגול האשפוז
פינוי ו/העברה בדרך יבשתית,ימית או אווירית
)פרק ה'(
$600
הוצאות נסיעה והוצאות נלוות לאשפוז
$20,000
תאונות אישיות
$10,000
עד גיל 17
$500
טיפול חירום בשיניים
$5,000
החזר גופה
$2,250
מטען אישי
$1,000
עד גיל 17
$400
פיצוי מירבי לפריט
פיצוי מירבי לכל דברי הערך
$750
$500
טיסת חירום של המבוטח לארץ
$6,000
הפסד פיקדון/דמי ביטול הנסיעה
$6,000
החזר הוצאות נסיעה
$1,500
כיסוי בגין צו  8למבוטח בלבד
$400
פריצה לרכב
$250,000
צד ג' (לא רכב)
$50
השתתפות עצמית בכל נזק
$200
השתתפות עצמית להרחבת מחשב נישא
גיל ביטוח מירבי -בתוכנית -SPעד גיל  .75בתוכנית -Sעד גיל  85באישור
רופא החברה.
תנאי קבלה לכיסוי החמרה למחלות קודמות -לתוכנית S
יש להעביר לחברה שאלון רפואי של חברת הביטוח ,מלא וחתום ע"י הנוסע
והרופא המטפל שבוע ימים לפני מועד הנסיעה (ניתן להעביר את השאלון גם
ע"י פקס.
הרחבה למחלות קודמות בתוכנית זו תהיה תקפה רק לאחר קבלת אישור
ומספר האישור מהחברה.
תוספת - 15$המשך אשפוז בארץ עד שנה ועד לסך כולל של 100,000$
בתנאי שהוצאות האשפוז הנ"ל מכוסות ע"י קופ"ח עפ"י תקנותיהן.
פוליסה ללא מטען  20%-הנחה (מגיל  17ומעלה)
בתוכנית -SPניתן להוסיף הרחבות כגון :ספורט חורף ,ספורט
אתגרי,צלילה ומחשב נישא-ראה תעריפים בתוכנית  .Pבתכנית -Sבאישור
החברה בלבד יהיה ניתן להוסיף את ההרחבות הנ"ל.
דמי רישום.7$ -
תקופת הביטוח המירבית -עד גיל  90 -60יום  ,גיל  60 :61-65יום
גיל  45 :66-75יום ,גיל  45 :76-85יום.
מחירון זה נועד למידע בלבד ,אינו מחליף את האמור בפוליסה וכל המצויין במחירון זה
כפוף לתנאי הפוליסה של כל אחת מהתוכניות שלעיל

