ביטוח
נסיעות
לחו"ל
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1.4

חו“ל :כל מקום מחוץ לגבולות מדינת ישראל ,כולל אוניה או מטוס
בדרכם מישראל או אליה ,אך למעט מדינות אויב ,קובה,
הרפובליקה הדומיניקאנית של קונגו ,אפגניסטן ,עיראק ,ליבריה,
סודאן ,שטחים שבשליטת ישראל באזור יהודה ושומרון ו/או מדינות
אויב ו/או שטחים בשליטה ו/או בניהול הרשות הפלסטינית.
AIG Travel
AIG Travel
AIG Travel

AIG Travel
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AIG Travel

1.7

1.8
1.9

1.10

1.11
1.12

תקופת הביטוח:תקופהאשרמשכהכפישצויןבמפרט
הפוליסה,אולםלאלפניצאתושלהמבוטחמישראל
לחו"ל,לנסיעהכהגדרתהבסעיף1.6לעיל,בתוספת48
שעותאםנגרםעיכובעלידיאמצעיהתחבורהבועמד
המבוטחלחזורארצה.
 1.7.1תקופת הביטוח לגבי הפסד תשלומים בגין ביטול
נסיעה:תחילתהמיוםהוצאתהפוליסה,אךלא
יותרמ30-ימיםלפנימועדהיציאההמתוכנן
מישראלוסיומהביוםהטיסהלחו"ל.
 1.7.2תקופת הביטוח לגבי ביטוח כבודה:תחלמהרגע
בוהמבוטחעזבאתביתובדרכולחו"לאומסר
אתהכבודהלמוביללפניכןותסתייםבשובוישירות
לביתו,הכלבתוךתקופתהביטוח.
בית חולים:מוסדבחו"לאובישראלהמוכרעלידי
הרשויותהמוסמכותומשמשכביתחוליםבלבד,להוציא
מוסד שהוא גם סנטוריום או מוסד משקם.
הוצאות אשפוז:תשלוםעבוראשפוזושירותיםרפואיים
הניתניםבביתהחוליםבחו"לבעתאשפוזובכללם
תשלוםבגיןהחדר,המזון,טיפולרופא,בדיקותאבחון,
חדרניתוח,שכרמנתח,טיפולנמרץ,מרדיםותרופות,
אשרתחילתםבמשךתקופתהביטוח,ובמסגרת
התעריפיםכמקובלבארץמקוםמתןהטיפול,בסכום
כוללאשרלאיעלהעלהנקובבמפרטהפוליסה,עלפי
חבילת הביטוח שנרכשה על ידי המבוטח.
הוצאות רפואיות:תשלוםלרופאמוסמך,בדיקותאבחון,
תרופותשנקנובחו"ללפימרשםרופאאומוסדרפואי
מוכר,צילומירנטגןאובדיקותהדמיה,שנקבעועלידי
רופאמוסמך,ואשרנמצאוהכרחיותבגיןאירועושבוצעו
שלאבעתאשפוזובמסגרתהתעריפיםכמקובלבארץ
מקוםמתןהטיפול,בסכוםכוללאשרלאיעלהעלהנקוב
במפרטהפוליסה,עלפיחבילתהביטוחשנרכשהעל
ידיהמבוטח.
רופא:רופאבעלרשיוןכדיןהעוסקברפואהקונבנציונלית
עלפיחוקיהמדינהשבההואעובד,למעטהמבוטחאו
אדם שהינו בן משפחה קרוב כמוגדר להלן.
אירוע:אירועשלתאונהאואירועבריאותישאינותאונה
)כהגדרתמונחיםאלולהלן(,שארעולמבוטחלראשונה
בחו"לבמשךתקופתהביטוח,למעטתאונהאומחלה
בגינםהיההמבוטחבטיפולרפואיולותרופתיבלבדאו
בהשגחה,בעתצאתולחו"לאובמשך6חודשיםשקדמו
לצאתו,ולמעטאירועיםהמוחרגיםבפוליסהזוו/או
במפרטהפוליסה.
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1.13

1.14
1.15

1.16
1.17
1.18

1.19
1.20

1.21
1.22

תאונה:היזקגופניבלתיצפוימראשהנגרםבמשך
תקופתהביטוח,במישריןעלידיאמצעיאלימותפיזי
חיצוניוגלוילעיןאשרמהווה,ללאכלתלותבכלסיבה
אחרת,אתהסיבההיחידה,הישירהוהמיידיתלמותואו
לנכותוהצמיתהשלהמבוטחאולאשפוזואולטיפול
רפואיאחרהמכוסהעלפיפוליסהזו,למעטנזקשנגרם
כתוצאהמאלימותמילוליתו/אולחץנפשיו/אוכללחץ
אחר שאינו פיסי ו/או התקף לב ו/או אירוע מוחי.
אירוע תאונתי:תאונהאשרארעהלראשונהבחו"ל
במשךתקופתהביטוח.
אירוע בריאותי שאינו תאונה:מחלהו/אוליקויבריאותי
אחרשאינותאונהכמוגדרלעיל,אשררופאקבעכי
הינהמחלהאוליקויבריאותיכאמור,שארעהלמבוטח
לראשונהבחו"לבמשךתקופתהביטוח,למעטמחלה
ו/אוליקויבריאותיאחרשאינותאונהבגינםהיההמבוטח
בטיפולרפואיולותרופתיבלבדו/אוהשגחהו/אובמעקב
בעתצאתולחו"לאובמשך6חודשיםשקדמולצאתו.
נכות צמיתה:אובדןמוחלט,אנטומיאופונקציונלישל
איבראוגפהאוחלקיהם,עקבתאונהוהנגרםתוך12
חודשיםמעתהתרחשותה.
מוות:מותהמבוטחעקבתאונה,הנגרםתוך12חודשים
מעתהתרחשותה.
הטסה רפואית:הטסהבשירותמטוסיםרגילו/אובמטוס
מיוחדמחו"ללישראל,בליוויצוותרפואיהמותאםמבחינה
רפואיתלמצבושלהמבוטח,בתנאישרופאהמבטח
קבע,כיעלוללהתעוררצורךבהתערבותרפואיתבמהלך
הטיסהובתנאינוסףכיההטסההרפואיתאפשרית
והכרחיתמבחינהרפואית.
כרטיס נסיעה:כרטיסנסיעה,שרכשמבוטחבחו"ל
במקוםהכרטיסשרכשבצאתומישראל,עלמנתלשוב
לישראלמיעדמסויםבסוףהנסיעה.
מצב חירום רפואי:נסיבותבהןמצויהמבוטחבסכנה
מיידיתלחייואוקיימתסכנהמיידיתכיתגרםלמבוטח
נכותחמורהובלתיהפיכה,אםלאיינתןלוטיפולרפואי
דחוף.
בן משפחה קרוב:בן/בתזוג,הורה,ילד,אח/ות,גיס/ה,
חמ/ות,חתן/כלה,נכד/ה-שלהמבוטח)גםאםמימהם
בבחינתחורג/חורגת,מאומץ/ת(.
גיל המבוטח:גילהמבוטחביוםהולדתוהאחרוןטרם
כניסתהלתוקףשלפוליסהזו.
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1.23
1.24
1.25

1.26

1.27
1.28

1.29
1.30

1.31

1.32

מלווה:מבוטחאחרבביטוחנסיעותלחו"לאצלהמבטח,
המתלווהלמבוטחבצאתומישראלבכוונהלשובעמו
ובתנאי שהינו בן משפחה קרוב כמוגדר לעיל.
ביטול נסיעה:אייציאתהמבוטחמישראללחו"לבמהלך
תקופתהביטוח.
קיצור נסיעה:הפסקתשהותושלהמבוטחהנמצא
בחו"לתוךתקופתהביטוחושובולישראללפניהמועד
המתוכנן,אשרהיהנקובבכרטיסהנסיעהבחזרה
לישראל.
הפסד תשלומים בגין ביטול או קיצור נסיעה:הפסד
הוצאותיוהישירותשלהמבוטחבגיןאובדןפיקדונות
שאינםמוחזריםו/אותשלומיםששולמומראשאושחלה
עלהמבוטחחובהלשלמם,במקרהשלביטולאוקיצור
הכרחי ובלתי נמנע של הנסיעה על ידי המבוטח.
כבודה:מטעןאישילשימושפרטיהנלווהלמבוטחאו
הנמצא במלון או בדירה שבה הוא מתאכסן.
דברי ערך:מתכתיקרה,יהלום,תכשיטים,אבןחן,שעון,
פרווה,דבריחשמל,ציודאלקטרוניאואופטי,ציודסקי,
ציודצלילה,גלשניגליםורוח,מצלמהואביזריה,ציוד
צילוםלמיניו,מחשב/יםוציודמחשב)לרבותאמצעי
אחסוןמידע(,כליםמוסיקליים,חפציקודשופולחן
הכלוליםבכבודה.
דולר:דולרשלארה"ב.
תגמולי ביטוח:סכוםהפיצויאוהשיפוי,שישלםהמבטח
בגיןתביעההמכוסהלפיהפוליסה,אךבכלמקרהלא
יותרמןהסכוםהנקובבמפרטהפוליסה,עלפיחבילת
הביטוחשנרכשהעלידיהמבוטח.
גבולות אחריות:גבולותהאחריותשלהמבטחהינם
כנקובבמפרטהפוליסה.ידועלמבוטחכיגבולותאחריות
המבטחהינםבהתאםלחבילתהביטוחשנרכשהעל
ידו.
נותן שירות:ספקשירותיםרפואיים,המטפלבמקרי
ביטוחשאירעובחו"ל,המכוסיםעלפיפוליסהזו,אשר
זהותותקבעמעתלעתעלידיהמבטחואשרבינולבין
המבטחקייםהסכםבמועדהתביעהלמתןשירותרפואי,
למבטוחיפוליסהזוועלפיתנאיה.חובתהמבוטח
להתקשראולהודיעמיידיתלנותןהשירות,באמצעות
הטלפוניםהמפורטיםבפוליסה,עלקרותהאירועכאמור
לעילו/אולהפנותאתביתהחוליםאוהרופאהמטפל
אלנותןהשירותלאישורהתביעה.
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חלק ב' :התחייבויות המבטח

המבטחישלםלמבוטחו/אוישלםישירותלנותןהשירותאתתגמולי
הביטוחלהםזכאיהמבוטחעלפיפוליסהזו,עדלסךכמפורט
במפרטהפוליסהובתנאיה,בגיןאירועכמוגדרלעיל,אשרארע
למבוטחבמהלךתקופתהביטוח,והכלבהתאםובכפוףלגבולות
האחריותוהתנאיםהאחריםהנקוביםבמפרטהפוליסהוהנוגעים
לחבילתהביטוחשנרכשהעלידיהמבוטח.

פרק  : 1הוצאות אשפוז בחו"ל ,פינוי והטסה רפואית לישראל

בקרותאירוע,המבטחישלםהוצאותו/אותשלומיםכמפורטלהלן:
1.1הוצאות אשפוז בבית חולים בחו"ל:במחלקהבת2מיטות
Semi Privateלמשךתקופתאשפוזשלאתעלהעל150ימים.
הוצאותאלוישולמועלידיהמבטחישירותלביתהחולים
באמצעותנותןהשירותאובאמצעותשיפויהמבוטחבגין
תשלומיםכאמורשבוצעועלידו.
 1.2פינוי יבשתי:הוצאותסבירותלהעברהבכלאמצעיתחבורה
יבשתי,המותאםמבחינהרפואיתלמצבושלהמבוטח,לבית
חוליםקרוב.
 1.3פינוי אוירי/ימי:הוצאותפינויאויריאוימיבמצבחירוםרפואי
כמוגדרלעילממקוםהאירועלביתחוליםקרוב,עדלסךהנקוב
במפרטהפוליסהעלפיחבילתהביטוחשנרכשהעלידי
המבוטח.
1.4הטסה רפואית:המבטחיישאבהוצאותהמבוטחבגיןהטסה
רפואיתכמוגדרלעיל,במקרהשלאירועהמכוסהבפוליסהזו
ויעביראתהמבוטחלישראללהמשךטיפול.דרךהעברת
המבוטחמחו"ללישראלתקבעבלעדיתעלידירופאהמבטח,
לאחרקבלתמידעמדויקעלמצבוהרפואישלהמבוטח
ואפשרות הטיפול במבוטח במקום בו חלה או נפגע.
אחריות המבטח עפ"י סעיפים  1.2 - 1.4לעיל ,מותנית בקבלת
אישור מוקדם מאת המבטח ובביצוע הפינוי  /ההטסה הנ"ל
באמצעות המבטח ו/או נותן השירות בלבד.
לשםקבלתהשירותיםכאמור,עלהמבוטחלהודיעמיידית
לנותןהשירותעלקרותהאירוע,לאחדהטלפוניםהמפורטים
בפוליסה,ו/אולהפנותאתביתהחוליםאוהרופאהמטפלאל
נותןהשירותלאישורהתביעה.
 1.5אושפז המבוטח השוהה לבדו בחו"ל יותר מעשרה ימים:
יכסההמבטחאתהוצאותההטסהבלבדשלבןמשפחהקרוב
כמוגדרבפוליסה,אושלאדםאחרשאושרעלידיהמבטח,
אשריוטסמישראללמקוםהימצאושלהמבוטחוחזרהלישראל.
הכיסוייהאלהוצאותהטסהבמחלקתתייריםולאיכלולהוצאות
לוואיו/אושהיהוכיו"ב.
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 1.6הוצאות להחזרת ילדים לישראל:היההמבוטחמאושפזו/או
פונהו/אוהוטסלישראל,בגיןאירועעלפיהתנאיםשלעיל,
ישאהמבטחגםבהוצאותהעברתםלישראלשלילדיםשיצאו
עמולחו"לונשארושםללאהשגחה.
סעיףזהיחולרקלגביילדיםהתלוייםאךורקבמבוטחבגין
גילםאומצבםהמיוחד,ובתנאינוסףכיבוטחואצלהמבטח
בטרםצאתםלחו"לעםהמבוטחבכוונהלשובעמו.במקרה
הצורךתתבצעהחזרתהילדיםבליווישלבוגרשיקבעעלידי
המבטח.
הסך המרבי על פי סעיפים  1.5ו 1.6 -לא יעלה על הסך הנקוב
במפרט הפוליסה על פי חבילת הביטוח שנרכשה ידי המבוטח
ובתנאי שהכיסוי על פי סעיפים אלה כלול בחבילת הביטוח
שנרכשה.
במידהוהמבוטחו/אוילדיויהיוזכאיםלזיכויבגיןביטולכרטיס
הנסיעההמקורי,המבטחישלםרקאתההפרששביןמחיר
כרטיסהנסיעההחדש,שנרכשעבורהמבוטחו/אוילדיוכאמור,
לביןכרטיסהנסיעההמקורי.

פרק  : 2הוצאות רפואיות בחו"ל שלא בעת אשפוז

המבטח ישפה את המבוטח וישא בהוצאות הרפואיות כמוגדר
לעיל ,בגין אירוע אשר ארע למבוטח בחו"ל במשך תקופת הביטוח,
על פי חבילת הביטוח שנרכשה על ידי המבוטח ועד לסך הנקוב
במפרט הפוליסה ובחבילת הביטוח שנבחרה ,כדלהלן:
 2.1הוצאות רפואיות בחו"ל:בקרותאירועיהיההמבוטחזכאי
להחזרההוצאותהרפואיות,כהגדרתןלעיל.
א .תרופות:תרופותשניקנובחו"לבהוראתרופאמטפל
ובמידה סבירה ועד לסך כנקוב במפרט הפוליסה.
ב .טיפול חירום בשיניים ועזרה ראשונה בשיניים:
לאחתאויותרמשיניוהקבועותוהטבעיותשלהמבוטח,
אשרבגינןנזקקלטיפולשינייםמיידילשםשיכוךכאבים
בלבד.במסגרתטיפולהחירוםוהעזרההראשונהבשיניים
יינתנולמבוטחהשירותיםהבאיםבלבד:עששת
נרחבת-סתימהזמנית,חללפתוחבשן-סתימהזמנית,
צווארשןחשוף-חומרלמניעתרגישות,דלקתחריפה
עקירתעצבאוחומרחניטה,מורסהממקורהשן -ניקובמורסהאואיפולבסגר,דחיסתמזון-טיפול
בחניכיים ,דלקתסבכותרתית-שטיפהאוטיפול
תרופתי,כאביםלאחרעקירה-שיכוךכאבים.מודגש
כיכלטיפוליחירוםבשינייםועזרהראשונהיינתנואך
ורקבמסגרתרפואתשינייםמשמרתגםאםנדרשועל
פימצבקודם.
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מודגש כי אחריות המבטח להוצאות עפ"י סעיף  2.1תהיה
אך ורק במסגרת התעריפים המקובלים בארץ מקום מתן
הטיפול ובכל מקרה לא תעלה על הסכום המרבי הקבוע
במפרט הפוליסה ועל פי חבילת הביטוח שנרכשה.
 2.2הוצאות רפואיות בישראל שלא בעת אשפוז ,עקב תאונה
בלבד שארעה בחו"ל:המבטחישפהאתהמבוטחבגין
ההוצאותהרפואיותכהגדרתןלעיל,שלאבעתאשפוז,כהמשך
טיפולבישראלבאירועתאונתישקרהבחו"לובלבדשאין
המבוטח זכאי לכיסוי הוצאות אלה מגורם אחר כלשהו.
יודגש כי הוצאות אלה לא יכללו טיפולי שיניים מכל מין וסוג.
התחייבות המבטח על פי סעיף זה מוגבלת לתקופה של 90
ימים מיום שובו של המבוטח לישראל או מיום סיום תקופת
הביטוח ,המוקדם מביניהם.
 2.3הוצאות בגין העברת גופה:נפטרהמבוטחעקבאירועהמכוסה
עלפיפוליסהזו,ישאהמבטחבהוצאותהעברתגופתוממקום
האירועלישראל,בתנאימפורשכיהעברהזותתבצעעלידי
המבטחו/אומימטעמו.
סה"כ התחייבות המבטח לפי פרק  1ופרק  2לעיל יחדיו לא
תעלה על הסך המרבי הנקוב במפרט הפוליסה ביחס לחבילת
הביטוח אשר נרכשה על ידי המבוטח.

פרק  : 3הוצאות מיוחדות בגין ארועים תאונתיים
וארועים בריאותיים שאינם תאונתיים
הכיסוי הביטוחי על פי פרק זה יחול אך ורק אם צויין במפורש
במפרט הפוליסה ,ועד לסך הנקוב במפרט הפוליסה ,על פי חבילת
הביטוח שנרכשה.
המבטחישפהאתהמבוטחאוישלםישירותלנותןהשירותבגין
אירועשארעבמהלךתקופתהביטוח,עבורהוצאותמיוחדות
כדלקמן:
 3.1כרטיס נסיעה לישראל:כרטיסנסיעהלישראלשנרכשלאחר
תוםתקופתהביטוח,אםנרכשעבורהמבוטחבשלמצב
בריאותלקוישלהמבוטח,אשראינומאפשראתטיסתו
לישראלבמועדהמקוריוזאתעלפיאישורהרופאהמטפלוכן
כרטיסטיסהעבורמלווהאחדבלבד,והכלעדלסךהנקוב
במפרטהפוליסה.
במידהוהמבוטחו/אוהמלווהיהיוזכאיםלזיכויבגיןביטולכרטיס
הנסיעההמקורי,ישלםהמבטחרקאתההפרששביןמחיר
כרטיסהנסיעההחדששנרכשעבורהמבוטחו/אוהמלווה
כאמור,לביןכרטיסהנסיעההמקורי.
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 3.2הוצאות בחו"ל בגין שהות נוספת במלון:
3.2.1ארעלמבוטחהיוצאלחו"לבטיולקבוצתי,בעתהיותו
בחו"לבמשךתקופתהביטוח,אירועהמכוסהעלפי
פוליסהזו,אשרבגינונאלץעלפיהוראתרופאמטפל
להפסיקאתטיולובמסגרתהקבוצההנ"ל,ישאהמבטח
בהוצאותמלונוברמתהמלוןבושההעםקבוצתובעת
קרותמקרההביטוחעבורוועבורמלווהו)מלווהאחד
בלבד,אםהנ"לנשארעמו(,למשךתקופהשלאתעלה
על3ימיםו/אועדשובולישראלבמועדהקרובביותר
על פי לוח מועדי הטיסות ,המאוחר מבין שניהם.
 3.2.2ארעלמבוטחאירועהמכוסהעלפיפוליסהזובעת
היותובחו"לבמשךתקופתהביטוחותמהתקופתהביטוח
עלפיתנאיהפוליסהונמסרהלמבטחחוותדעתרופא

מוסמך,כיאסורלמבוטחעדייןלטוסלישראלוכינשקפת
סכנהלבריאותוולחייו,ישאהמבטחוישפהאתהמבוטח
בעלותהוצאותמלוןמדרגת3כוכביםכמקובלבארץ
מקוםשהותושלהמבוטח.היהעםהמבוטח,לאחרתום
תקופתהביטוח,מלווהכמוגדרבס'1.23לעיל,אשרלא
באלסעודאתהמבוטחמישראל,ישפההמבטחגם
את המלווה בגין עלות הוצאות המלון כאמור לעיל.
 3.2.3השיפוי האמור בסעיף  3.2זה יינתן אך ורק בגין המבוטח
ומלווה אחד בלבד.
 3.3הפסד תשלומים בגין ביטול או קיצור נסיעה:
 3.3.1ביטול נסיעה:המבטחישלםלמבוטחוישפהאותו
במקרהשלביטולהנסיעהבנסיבותשלהלן,עלאובדן
פיקדונותשאינםמוחזרים)כוללכרטיסנסיעה(או
תשלומיםששולמומראשאושחלהחובהעלהמבוטח
לשלמםעבורשירותיקרקעועדלסךכנקובבמפרט
הפוליסה.
 3.3.2קיצור נסיעה:המבטחישלםלמבוטחבמקרהשלקיצור
נסיעהבנסיבותשלהלן,חלקיחסישלהוצאותשירותי
הקרקעהמתוכננים,ששולמומראשואינםניתנים
להחזרהלפיההזמנותשנעשו,מחושבבאופןיחסיעבור
כליוםשלהנסיעההמתוכננתשאבד,עדלסךכנקוב
במפרטהפוליסה.
המבטח ישלם תגמולי ביטוח עפ"י סעיפים  3.3.1ו3.3.2 -
דלעיל בגין ביטול/קיצור נסיעה רק בגין המקרים הבאים:
 .1מחלתהמבוטחאוהמלווהאותו,בתנאישאושפזבביתחולים
לפחות24שעותבמהלךתקופתהביטוחכהגדרתהבסעיף
1.7.1לעיל,אומותהמבוטח,אותאונהשלהמבוטחאשר
רופאקבעכיכתוצאהממנהעלהמבוטחלבטלהנסיעה
ולהישארבישראל,ורופאהמבטחאישרזאת.
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.2
.3
.4
.5

מוותאואשפוזשלבןמשפחהקרובעקבתאונהאומחלה.
חטיפתושלהמבוטחאוהמלווהאותו.
ביטולטיסותשלשירותמטוסיםסדירעקבמגפה,פרעותו/או
מהומותבארצותהיעד,המונעיםקיוםטיסה.
ביטולנסיעהבמהלךתקופתהביטוחכהגדרתהבסעיף1.7.1
לעילאם14ימיםלפנימועדהנסיעהארעובביתהמבוטח
שריפה,התפוצצות,נזקבזדון,סערהו/אושיטפון,וכןאם
נדרשהנוכחותוהאישיתשלהמבוטחלצורךחקירהמשטרתית
עקבפריצהאוניסיוןפריצהלביתואועסקו.

פרק  : 4חריגים מיוחדים לפרקים  1 ,2 ,3 ,5 ,8לפוליסה
המבטח לא יהא חייב ולא ישלם תגמולי ביטוח בגין תביעה על פי
פרקים  1 ,2 ,3 ,5 ,8לפוליסה ,הנובעת או הקשורה בנסיבות
כדלקמן:
 4.1א .מצב בריאות שהטיפול בגינו היה צפוי ,במבוטח ו/או
בבן משפחה קרוב.
ב .מצב בריאות אשר הרופא המטפל המליץ ,כי המבוטח
לא ייסע בגינו לחו"ל.
מצב בריאות בגינו המבוטח נמצא ברשימת המתנה
ג.
לטיפול רפואי ו/או לאשפוז ו/או לניתוח.
ד .מצב בריאות בגינו היה המבוטח או בן משפחה קרוב
בטיפול רפואי ולו תרופתי בלבד ו/או בהשגחה ,בעת
צאת המבוטח לחו"ל או במשך  6חודשים שקדמו
לצאתו ,ו/או החמרה במצבו הרפואי של המבוטח אשר
היה קיים קודם לתחילת תקופת הביטוח )לרבות ומבלי
לפגוע בכלליות האמור לעיל ,מחלה ממארת(.
ה .נסיעה שמטרתה קבלת טיפול רפואי.
 4.2הריון ,הריון מחוץ לרחם ,שמירת הריון ,הפלה ,לידה )לרבות
לידה מוקדמת( ,טיפול בוולד ,בעובר או בפג.
 4.3המבטח לא יהיה אחראי בגין אשפוז והוצאות רפואיות שלא
בעת אשפוז עבור פעולות שאינן הכרחיות ודחופות מבחינה
רפואית ,אשר ניתן לדחותן עד שוב המבוטח לישראל.
 4.4בכל מקרה יהא המבטח זכאי לחייב את המבוטח לשוב
לישראל לביצוע טיפול או המשך טיפול ,אם חזרתו ארצה
תתאפשר מבחינה רפואית בכל עת.
 4.5הטסה רפואית אשר בוצעה שלא באמצעות המבטח או שלא
על פי אישור מטעמו.
 4.6מחלת הכשל החיסוני הנרכש ) (AIDSאו השתלת איבר או
איברים.
 4.7המבטח לא יכסה הוצאות אשפוז בישראל וכן לא יכסה
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הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז כהמשך לאירוע המכוסה
בחו"ל ,למעט כקבוע בסעיף  2.2לעיל.
 4.8המבטח לא ישלם עבור טיפולים מהסוגים הבאים:
פיזיותרפיה )למעט כנקוב בסעיף  2.2לעיל( ,מכנוטרפיה,
נטורופתיה ,הידרוטרפיה ,הומאופתיה ,טיפולים אלטרנטיביים,
תכנית מרפא דיקור )אקופונטורה( ,טיפול על ידי כירופרקט,
בדיקות ביקורת תקופתיות ,ניתוח ו/או טיפול חניכיים ,טיפול
שיניים )למעט טיפול חירום בחו"ל כקבוע בסעיף  2.1לעיל(,
הפרעה נפשית או עצבית ,טיפול לאחר ניתוח ו/או לאחר
טיפול חניכיים ,ניתוח ו/או טיפול קוסמטי-אסתטי )ניתוח
פלסטי(.
 4.9המבטח לא ישלם עבור אביזרים רפואיים או אחרים מהסוגים
הבאים :משקפיים ,משקפיים אופטיים ,עדשות מגע ,מכשיר
שמיעה ,תותבות למיניהן.
חריגים נוספים ומיוחדים לסעיף  3.3בפרק  - 3הפסד תשלומים
בגין ביטול/קיצור נסיעה.
המבטח לא ישלם עבור תביעה הנובעת במישרין או בעקיפין מ:
 .1חוק או תקנה ממשלתית ,מהשהייה או תיקון או שינוי של
לוח הזמנים הרשום ,ממחדל במתן מידע על חלק כלשהו של
החופשה המתוכננת )לרבות טעות ,מחדל או השמטה( על
ידי כל ספק של שירות המהווה חלק מהנסיעה המתוכננת,
או של סוכן או מארגן נסיעות שבאמצעותם נרשמה או
הוזמנה הנסיעה.
 .2עבור תביעה הנובעת במישרין או בעקיפין מאי רצונו של
מבוטח כלשהו לצאת לנסיעה ,הנובע ממצבו הכלכלי או מכל
סיבה אחרת.
 .3עבור הוצאות נסיעה ומימון מחדש של הנסיעה לארץ כלשהי
בחו"ל ,בעקבות ביטול הנסיעה או קיצורה.
 .4עבור תביעה הנובעת במישרין או בעקיפין כתוצאה מכל
מעשה בלתי חוקי או הליכים פליליים של כל אדם שעליו
נסמכות תוכניות הטיול.
 .5עבור תביעה הנובעת במישרין או בעקיפין ממחדל במתן
הודעה לסוכן נסיעות או מארגן טיולים או ספק שירותי
תחבורה או שירותי לינה ואכסון ,מיד משהובהר שיש לבטל
או לקצר את הנסיעה.
 .6עבור תביעה להחזר יחסי עבור כרטיס נסיעה דו-כיווני מקורי,
שנוצל רק לשם יציאה מישראל אך הוחלף בכרטיס אחר על
ידי המוביל במקרה של שיבה באיחור או קיצור נסיעה על ידי
המבוטח.
 .7קיצור/ביטול נסיעה לאישה שבעת רכישת הפוליסה היתה
בהריון בין אם ידעה על כך ובין אם לאו.
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 .8קיצור/ביטול נסיעה בשל מותו או אשפוזו של בן משפחה
קרוב ,הנובע ממצב בריאותי שהיה קיים אצלו לפני צאת
המבוטח לחו"ל )במקרה קיצור(  /בעת רכישת הביטוח
)במקרה ביטול(.
 .9הוצאות נסיעה ושהייה בהן נשא המבוטח ואשר היו מוצאות
על ידו גם אלמלא קיצור/ביטול הנסיעה.

פרק  :5תאונות אישיות

נגרםלמבוטחבחו"לבמהלךתקופתהביטוחנזקגוףשסיבתו
הישירהוהיחידההינהתאונהכהגדרתהבפרקההגדרותלעיל,
ישולמותגמוליהביטוחכדלקמן:
 5.1מוות עקב תאונה:במקרהמותהמבוטחעקבתאונה,ישולמו
ליורשיוהחוקייםשלהמבוטח,אומנהליעזבונואומבצעי
צוואתותגמוליביטוחבסךהנקובבמפרטהפוליסהבהתאם
לחבילתהביטוחשנרכשהעלידיהמבוטח.
תגמולי הביטוח על פי ס"ק זה לא יחולו לגבי מבוטחים שטרם
מלאו להם  18שנה במועד האירוע התאונתי או מבוטחים
שבמועד האירוע התאונתי מלאו להם  70שנה.
 5.2נכות צמיתה עקב תאונה:במקרהשלנכותצמיתהעקב
תאונהישלםהמבטחלמבוטחאחוזיםכמפורטבטבלהשלהלן
מהסכוםהנקובבמפרטהפוליסהבהתאםלחבילתהביטוח
שנרכשהעלידיהמבוטח.
הכיסוילמבוטחשבמועדהאירועהתאונתיטרםמלאולו18
שניםיהא50%מהסכוםביחסלמבוטחבגירכאמורלעיל
ובהתאם לחבילת הביטוח שנרכשה על ידי המבוטח.
איברהגוף
עיןאחת
שתיעיניים
אוזןאחת
שתיאוזניים
רגל)מתחתלברך(
ירך
כףהרגל
בוהןרגל
אצבע רגל אחרת

 %מן הסכום איברהגוף
הנקובבמפרט
50%
100%
50%
100%
60%
70%
50%
5%
3%

זרוע
אמה
כףיד
בוהן כף יד
אצבע כף יד
אמת כף יד
קמיצתכףיד
זרת כף יד
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 %מן הסכום
הנקובבמפרט
ימין שמאל
65% 75%
55% 65%
50% 60%
20% 25%
12% 15%
10% 12%
8% 10%
10% 12%

 £האחוזיםהמצויניםבטבלהלעיל,מתייחסיםל100%-נכות
צמיתהשלאותואיבר.
 £נכותהקיימתלפניהתאונהתופחתבעתקביעתשיעורהנכות
עלפיפרקזה.
 £איברשמאלשלאיטרידימיןיחושבכימיןעלפיהלוחהנ"ל.
 £במקרהשלנכותצמיתהאשרלאצוינהבסעיף5.2לעיל,
ישולםשיעורמתאיםשלסכוםהביטוח,לפישיעורהנכות
שיקבעעלידירופאהמבטח,בהתאמהלשיעוריהנכות
המפורטיםבסעיף5.2לעיל.
חריגים
על פרק זה יחולו כל החריגים הקבועים בפרק  4וכל החריגים
הקבועים בפרק החריגים הכלליים – פרק  ,9על כל סעיפי המשנה
שבהם.

פרק  :6חבות כלפי צד שלישי

הכיסוי הביטוחי על פי פרק זה יחול אך ורק אם צויין במפורש
במפרט הפוליסה ועד לסך הנקוב במפרט הפוליסה ,על פי חבילת
הביטוח שנרכשה.
המבטחישפהאתהמבוטחבגיןחבותוהחוקיתכלפיצדשלישי,
עלפיפסקדיןסופישלביתמשפטמוסמך,ובלבדשגבולהאחריות
לאיעלהעלהסךכנקובבמפרטהפוליסה,וזאתעבורנזקגוףאו
רכוש,אשרארעובחו"לבתקופתהביטוח.החבותהביטוחיתשל
המבטחעלפיסעיףזהלאתעלהבכלמקרהעלחבותוהחוקית
שלהמבוטחכלפיצדשלישיכאמורעלפיפקודתהנזיקיןבישראל.
חריגים לפרק  - 6חבות כלפי צד שלישי:
לא ישולמו תגמולי ביטוח לפי פרק זה כאשר חבותו של המבוטח
כלפי צד שלישי הינה אחת מהחבויות להלן או נובעת במישרין
או בעקיפין מהן:
 .1חבות מעבידים ,חבות חוזית או חבות כלפי בן משפחה קרוב
של המבוטח ,חבות עקב בעלות או החזקה בקרקע או במבנים
)למעט כאשר תפיסתם היא רק לשם מגורים באופן זמני(.
 .2חבות עקב מעשה מכוון ,מעשה בזדון או מעשה בלתי חוקי,
חבות בגין בעלי חיים השייכים או הנמצאים בשליטתו,
בהשגחתו או תחת השגחתו של המבוטח.
 .3חבות עקב משלח יד ,עסק או מקצוע.
 .4חבות עקב בעלות או חזקה או שימוש בכלי רכב ,בכלי טייס
או בכלי שיט.
 .5חבות כתוצאה מעיסוק בספורט אתגרי ו/או ספורט חורף
כמפורט בסעיף  9.7להלן.
 .6כל החריגים לפרק כבודה בפוליסה זו )פרק  7להלן( ,יחולו גם
על נזקי רכוש במסגרת חבות כלפי צד שלישי.
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פרק  :7כיסויים נוספים

הכיסוי הביטוחי על פי פרק זה יחול אך ורק אם צויין במפורש
במפרט הפוליסה ,ועד לסך הנקוב במפרט הפוליסה ,על פי חבילת
הביטוח שנרכשה.
 7.1כבודה )מטען אישי נלווה(:המבטחישפהאתהמבוטח
במקרהשלאובדן,גניבהאונזק,שארעלמטענוהנלווהשל
המבוטחבנסיעה,במשךתקופתהביטוחכהגדרתהבסעיף
1.7.2לעיל,עדלסךמרביהנקובבמפרטהפוליסה)ביחס
לכבודהו/אוביחסלכלפריטבנפרד(,אךלאיותרמערכו
הממשי של המטען האישי הנלווה כאמור )בניכוי בלאי(.
הכיסויביחסלמבוטחעדגיל18הינומחציתהסכומיםהנקובים
בפרקזהביחסלמבוגרבגיר.
 7.2גניבת כבודה מרכב או מתא שמירת חפצים:במקרהשל
גניבתמטעןאישימרכב)פרטלרכבציבורי(,לרבותבמקרה
שלגניבתהמטעןבמהלךותוךגניבתהרכבעצמוו/אומתא
שמירתחפציםמוגבללסכוםהנקובבמפרטהפוליסהעלפי
חבילתהביטוחשנרכשה.
 7.3כיסוי בגין דברי ערך:במקרהשלאובדן,גניבהאונזקלדברי
ערךכהגדרתםבסעיף1.28לעיל,אחריותהמבטחמוגבלת
לסכומיםהנקוביםבמפרטהפוליסה.
חריגים לסעיפים : 7.1 - 7.3
 .1המבטח לא ישלם תגמולי ביטוח על פי סעיפים  7.1-7.3בגין
תביעות הנובעות או הקשורות ב:
 £כסף מזומן ,המחאות מכל סוג ,בולים ,סרטי צילום ,כרטיסים
למיניהם )כרטיסי טיסה ,רכבת ,אוטובוס ,תאטרון ומופעים
אחרים שאינם ניתנים לשחזור וכיו"ב( ,תוכנת מחשב ,דיסקים,
תקליטורים ,מכשיר טלפון סלולרי ,אובדן או נזק לכלי עבודה
עסקיים ו/או טובין מסחריים כולל דוגמאות עסקיות ,מסמכים
עסקיים ומסחריים ,שרטוטים כלשהם ,משקפיים ,עדשות
מגע ,מכשירים רפואיים לרבות שיניים תותבות ,מכשיר
שמיעה ,תרופות )כמטען( ,מטריה ,שמשיה ,דברי אומנות,
חפץ שביר ,בשמים ,והכל בין אם הנזק ו/או האובדן ארע/ו
לפריט בנפרד או במסגרת המטען כולו.
 £בלאי רגיל ,שחיקה ,התבלות הדרגתית ,שבר או קלקול מכני
או חשמלי ,נזק הנגרם על ידי עש ,תולעת ,החרמה ,הפקעה,
נזק למזוודה או לתיק נסיעות למעט במקרה של גניבה או
אש.
 £אובדן או נזק הנגרם לדברי הערך הבאים :מתנה יקרה ,יהלום,
תכשיטים ,אבן חן ,שעון ,ציוד אלקטרוני או אופטי ,מצלמה
ואביזריה ,ציוד צילום למינהו ,מחשבים וציוד מחשב )לרבות
אמצעי אחסון מידע( ,אשר הוחזקו שלא על גופו של המבוטח
או שלא בתיק יד הצמוד אליו.
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 £נזק הנגרם ברשלנות המבוטח או שהמבוטח לא נקט אמצעים
סבירים למניעתו ו/או להקטנתו.
 .2במקרה שהרכוש הניזוק היה חדש ובידי המבוטח קבלות קניה
המעידות על כך ,יוערך הנזק על ידי המבטח )ללא ניכוי בלאי(,
אולם מסכום הפיצוי ינוכה מס ערך מוסף הנהוג במדינה בה
נרכש המוצר .במקרה ואין ברשות המבוטח את קבלות הקניה
המקוריות ,יוערך ערכו של הרכוש הניזוק על ידי המבטח,
אולם בכל מקרה יהיה התשלום המרבי שישולם בגין אובדן
או נזק למטען כלשהו ,ערכו של הפריט כחדש בניכוי בלאי
שלא יפחת מ.35% -
 .3במקרה של כבודה שהייתה בחזקת מוביל אווירי או יבשתי
או שהייתה באחריות צד שלישי ,תהא חובת המבוטח להפנות
התביעה למוביל או לצד שלישי כאמור ,והמבטח ישפה את
המבוטח רק בגין הנזק שמעל לסכום הפיצוי שישולם על ידי
המוביל ו/או צד שלישי כאמור ,ובכל מקרה עד לגבול אחריותו
של המבטח על פי פוליסה זו.
 .4המבטח לא יהיה אחראי לנזקים תוצאתיים ו/או עקיפים
כלשהם.
 7.4עיכוב בהגעת כבודה:במקרהשחלעיכובהעולהעלמספר
השעותכנקובבמפרטהפוליסהבהגעתכבודתושלהמבוטח,
אשרנמסרהעלידולחברתהתעופהאוהשייטלשםהובלתה
באותההנסיעהבהנוסעהמבוטח,ישפההמבטחאתהמבוטח
בגיןההוצאותהדחופותוהנחוצותבלבדהנובעותבשלהעיכוב
בהגעתהכבודהכאמור,שהוציאהמבוטחבפועללרכישת
חפציםובגדיםחיוניים,ובלבדשנרכשועלידובתוך72שעות
ממועדהגעתוליעדוולאיאוחרממועדהגעתהכבודהליעדה,
והכלעדלסכוםהנקובבמפרטהפוליסהובכפוףלמסירת
קבלותהקניההמקוריותשלהחפציםוהבגדיםהחיונייםכאמור
לידיהמבטח,ובניכויהסכוםשפוצהבגיןהעיכובמחברת
התעופהאוהשייט.
 7.5אובדן דרכון:במקרהשלאובדןדרכונוהישראלישלהמבוטח
בחו"ל,ישפההמבטחאתהמבוטחבגיןההוצאותהנחוצות
והסבירותשהוציאהמבוטחבפועלבקשרעםהשגתדרכון
חדש בחו"ל ,עד לסכום כנקוב במפרט הפוליסה.
חריגים לסעיף  - 7.5אובדן דרכון:
המבטח לא ישלם תגמולי ביטוח על פי סעיף  7.5בגין אובדן או
גניבת דרכון בנסיבות כדלקמן:
 £תפיסה או החרמה של דרכון המבוטח וכן מעצר ,מאסר או
עיכוב כלשהו של המבוטח בידי רשויות מוסמכות בחו"ל
)לרבות משטרה ומכס(.
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 £במידה והדרכון נגנב ,והמבוטח לא דיווח על כך לרשויות
המשטרה בחו"ל בתוך  24שעות ממועד גילוי הגניבה.
במקרה גניבת דרכון ,על המבוטח להמציא למבטח אישור
רשמי מאת רשויות המשטרה במקום גניבת הדרכון בחו"ל
על הגשת תלונה בגין הגניבה.
 £הדרכון הושאר ללא השגחה ,אלא אם הושאר בחדר נעול בו
מתארח המבוטח )חדר מלון או דירה( ,ולא ניתן היה להפקיד
את הדרכון לשמירתו בכספת בית המלון.
 7.6עיכוב נסיעה:אםחלעיכובהעולהעלמספרהשעות
כנקובבדףפרטיהביטוח,ביציאתהמבוטחמישראל
לחו"לו/אובשובומחו"ללישראל,בטיסהסדירהבלבד
)להבדילמטיסתשכר–אשראיןכיסויבגינה(,ביחס
למועדהנסיעההקבועמראשוזאתבשלשביתה,סכסוך
עבודה,תנאימזגאוירקשיםאותקלהמכניתבמטוס,
ישלםהמבטחלמבוטחפיצויבסךהנקובבמפרט
הפוליסה.תנאימהותילתשלוםעלפיסעיףזההוא
בהמצאתאישורלמבטחעלידיהמבוטחמאתחברת
התעופה,בדברמשךהעיכובכאמור.
חריגים לסעיף  - 7.6עיכוב נסיעה:
המבטח לא ישלם תגמולי ביטוח על פי סעיף  7.6שדלעיל בגין
עיכוב בטיסה אשר נגרם בשל:
 £איחור של המבוטח לטיסה ,לרבות טיסת המשך.
 £שביתה או סכסוך עבודה ,אשר היו קיימים במועד רכישת
כרטיס הנסיעה לטיסה.

פרק  :8כיסויים מיוחדים וייחודיים לספורט
אתגרי ולספורט חורף

.8.1מבוא :הכיסוי הביטוחי על פי פרק זה יחול ויהא תקף אך ורק
אם צויין כך במפורש במפרט הפוליסה ,לגבי מבוטח אשר
רכש את חבילת הביטוח "אקסטרים" בלבד ,והכל עד לסך
הנקוב במפרט הפוליסה.
חבילהזוכוללתכיסוייםלספורטהאתגריולספורטהחורף,
כמוגדרלהלןוהיאמבטלתאתהחריגיםבנושאיםאלה,
הקבועיםבחריגיםהכללייםלפוליסה,ובכךמאפשרתלמבוטח
ליהנותמכיסויביטוחיגםבעתשהינומבצעפעילויות
ספורטיביותחריגותוהשתתפותבפעילויותספורטחורףוספורט
אתגריכמוגדרבפרקזה.
פרק8זהמשליםאתהמטריההביטוחיתהכוללתוהמקיפה
הקיימתבAIG Travel-ובכךמשדרגאתהכיסוייםהכלוליםבו
ומאפשרשקטנפשיגםבמהלכןשלפעילויותיוצאותדופן.
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תשומת הלב ,כי הכיסוי על פי חבילה זו להוצאות רפואיות
בעת אשפוז ולהוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז )פרקים
 (1-2לארוע הנוגע לפעילויות הנ"ל ,מוגבל לסך הנקוב במפרט
הפוליסה בחבילת ה"אקסטרים".
מודגש כי גבול האחריות בגין ספורט אתגרי ו/או ספורט חורף
הינו כלול בסך המלא הנקוב כגבול האחריות הכללי המרבי
במפרט הפוליסה.
 8.2הגדרות:
ספורט אתגרי:פעילותספורטיביתשהינהאחתאויותר
8.2.1
מאלה:צלילתעומק)בתנאישהמבוטחהינובעלרישיון
צלילהמקיףותקףכחוקאושהינוצוללבליווימדריך
מוסמךבהתאםלחוקהצלילההספורטיבית,תשל"ט-
1979אוחוק/יםמקביליםותקפיםבחו"לבארץביצוע
הצלילה(,טיפוסהריםבעזרתחבלים,סקימים,הפעלת
אופניים,טיפוסעלצוקיםאוגלישהמהם)סנפלינג(
בליווימדריךמוסמך,גלישתאוויר,גלישתגלים,בנג'י,
ראפטינג ,צניחה ,ריחוף/דאיה בעזרת מצנחים.
ספורט חורף:גלישתסקישלג,הןבאמצעותמגלשיים
8.2.2
והןבאמצעותסקייטבורד,סקישלגהמהווהקרוס
קאנטריאוהחלקהבמזחלותאוכלפעילותספורט
הקשורהבהחלקהבשלג.
הכיסוי הביטוחי
.8.3
 8.3.1ספורט אתגרי:המבטחיישאבכלהמחויבויות
הקבועותבפרקיהפוליסה1-2-3ו5-ויכסהכל
ארועכהגדרתולעילבפרקזהגםלגביאירועים
המוגדריםבפרקזהכספורטאתגרי,וזאתעד
לגבולהאחריותהנקובבמפרטהפוליסהביחס
לספורטאתגרי.
אשרעלכן,כלהחריגיםהמופיעיםבסעיף9.7
בפרק)9החריגיםכלליים(לאיחולועלאירוע
אשרארעבמהלךתקופתהביטוח,המהווהספורט
אתגרי.
 8.3.2ספורט חורף:המבטחישאבכלהמחויבויות
הקבועותבפרקיהפוליסה1-2-3ו5-לכיסויכל
אירועכהגדרתולעילבפרקזההמהווהספורט
חורף,וזאתעדלגבולהאחריותהנקובבמפרט
הפוליסהביחסלספורטחורף.
אשרעלכןכלהחריגיםהמופיעיםבסעיף9.7
להלןלאיחולועלאירועאשרארעבמהלךתקופת
הביטוחהמהווהספורטחורף.
על פרק זה יחולו כל החריגים הקבועים בפרקים  4ו 9-לפוליסה
זו.
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פרק  :9חריגים כלליים לפוליסה
מבלי לפגוע בחריגים הקבועים בכל פרק בפוליסה זו ובנוסף
עליהם ,לא ישלם המבטח תגמולי ביטוח לפי פוליסה זו בגין
תביעה/ות הנובעת/ות מכל אחד מהמקרים הבאים או שארעה
במהלכם או בקשר אליהם:
 9.1רעידת אדמה ,התפרצות וולקנית ,ביקוע גרעיני ,היתוך גרעיני
או זיהום רדיואקטיבי ,חומרים ביולוגים ,כימיים או מלחמתיים.
 9.2טיסה או שייט שלא כנוסע בשירות מטוסים/שייט רגיל,
המאושר על ידי השלטונות.
 9.3השתתפות פעילה של המבוטח בפעולה במהפיכה ,מרד,
פרעות ,מהומות ,חבלה ,טרור ,שביתה ,שימוש בכלי נשק,
פעילות בלתי חוקית.
 9.4מלחמה ,תקיפה ,פעולת אויבים זרים או עוינים )בין שהוכרזה
מלחמה ובין שלא( ,מלחמת אזרחים ,הפגנה ומהומות
אזרחיות ,החרמה ,השהייה ,הלאמה ,הפקעה ,הפיכה ,מרד,
כוח צבאי ,שביתה ,פעולה בלתי חוקית או מהפכנית ,מעשה
פלילי ,הריסה או נזק לרכוש על פי או בהתאם לצו ,חוק או
תקנה של ממשלה או רשות ציבורית או רשות מקומית.
מובהר במפורש ,כי פוליסה זו תכסה ארועים עקב טרור ו/או
פעילות אויבים זרים ו/או גורמים עוינים ,בתנאי שהמבוטח
לא נטל חלק פעיל בפעולות אלה ו/או לא היה בשירות פעיל
בצה"ל או בכל רשות ביטחונית אחרת.
 9.5אירוע שנגרם כתוצאה ממשלח יד של המבוטח.
 9.6איבוד לדעת או ניסיון לכך.
 9.7כל פעילות ספורטיבית אתגרית ,פעילות ספורט חורף ,לרבות
פעילות המוגדרת בפרק  8לפוליסה זו ,ובנוסף ,מבלי לפגוע
בכלליות האמור ולהדגשת האמור בתחילה ,טיפוס הרים
באמצעות חבלים ,טיפוס על צוקים או גלישה מהם )סנפלינג(,
צלילה ,סקי מים ,שימוש באופנוע ים ,בנג'י ,צניחה ,רפטינג,
ריחוף/דאייה בעזרת מצנחים ,אימון או הדרכה לכל הפעילויות
המפורטות לעיל ,אלא אם נרכשה על ידי המבוטח חבילת
הביטוח "אקסטרים" המבטלת חריג זה אך ורק לגבי הפעולות
המוגדרות במפורש על פי סעיף  8לעיל כספורט אתגרי
וספורט חורף בלבד.
 9.8אגרוף ,האבקות וכל סוג קרב מגע ,סנפלינג שלא בליווי מדריך
מוסמך ,צלילה ללא רישיון או ליווי מדריך מוסמך ,השתתפות
פעילה של המבוטח במירוצ/י מכוניות ,פעילות ספורטיבית
תחרותית ,שימוש בנשק.
 9.9עיסוק בספורט מכל מין וסוג שהוא ,אם אינו חובבני ולמען
הנאה בלבד ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,פעילות
ספורט במסגרת תחרות מאורגנת או אימון במסגרת אגודת
ספורט ,אשר שכר בצדה.
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9.10שתייה לשכרה ,שימוש באלכוהול או בסמים.
 9.11הוצאות אשפוז בישראל כהמשך לאירוע שתחילתו בחו"ל,
וכן הוצאות רפואיות בישראל שלא בעת אשפוז כהמשך
לאירוע המכוסה בחו"ל ,למעט כקבוע בסעיף  2.2לעיל.
 9.12פוליסה לנסיעה שלא החלה בישראל או אשר הוצאה לאחר
תחילת הנסיעה או אשר הוצאה רק לחלק מתקופת הנסיעה
בפועל ,לא תהיה תקפה אלא אם אושרה מראש ובכתב על
ידי המבטח.
 9.13נזק/ים תוצאתיים ו/או עקיפים מכל מין וסוג שהוא ,לרבות
הפסד זמן ,ביטול עסקה ,ביטול פעילות הקשורה בעבודה,
במילואים או בהשתלמות ,עיכובים ,פגיעה במוניטין ,פשיטת
רגל ,אובדן ימי עבודה ושכר ,ימי מחלה ,הפסד הנאה ,עגמת
נפש ,כאב וסבל ,עזרה סוציאלית ,הוצאות משפטיות,
וכדומה.
 9.14המבטח ו/או נותן השירות ו/או מי שפועל מטעמם לא יהיו
אחראים למתן השירותים ,איכותם ,כמותם או תוצאות
נתינתם.
כמו כן ,המבטח ו/או נותן השירות לא יהיו אחראים בכל מקרה
בו נמנע המבוטח מלבקש או מלקבל סיוע רפואי.
 9.15הוצאה או היזק שצד שלישי חייב לכסותם.
 9.16רכיבה בכלי רכב דו או תלת גלגלי כנהג או כנוסע ,אם הנוהג
בכלי הרכב האמור נהג ללא רישיון נהיגה המתאים לסוג
הרכב המעורב באירוע ,אך למעט במדינות בהן לא נדרש
רישיון נהיגה בכלי רכב זה.
 9.17תאונת דרכים אשר ארעה למבוטח שנהג בכלי רכב ללא
רישיון נהיגה מקומי בתוקף בארץ האירוע או רישיון בינלאומי
תקף ,גם אם בארץ האירוע לא נדרש רישיון נהיגה.
 9.18הוצאות נסיעה במונית ,אשרות ,עמלות ,היטלי מיסים,
שיחות טלפון ,פקסים ,הוצאות משפטיות ושכר טרחה,
ריבית ,הוצאות בנקאיות ,קנסות וכדומה.
 9.19מחלה או פגיעה שנגרמו בזדון באופן עצמי או חשיפה
עצמית לסכנות ללא צורך ,מחלות נפשיות ,הפרעות נפשיות,
עצביות או פסיכיאטריות.

פרק  :10תביעות

10.1המבוטחישתףפעולהעםהמבטחועםנותןהשירותלפני
ואחריהגשתתביעתוויעשהכלשנדרשעלמנתלאפשר
למבטח לברר חבותו לתשלום על פי הפוליסה.
10.2המבוטחיודיעלמבטחמיידעלקרותאירועהמכוסהעלפי
פוליסהזו,ימציאויעבירלמבטחבהקדםהאפשריאתכל
המסמכיםהמקורייםוהמידעהדרושיםבהקשרעםתביעתו,
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 ומבלילפגועבכלליותהאמורלעילאתהפרטיםשלהלן:
א .אשפוז בבית חולים בחו"ל:טופסאישוראשפוזמבית
חוליםבחו"לבואושפזהמבוטח.הטופסשיועבריכלול
אתהסיכוםהמלאשלאשפוזהמבוטח.
כמו כן ,ידאג המבוטח כי בית החולים הנ"ל ייצור קשר
עם המבטח בכל דרך אפשרית על מנת לקבל אישור
לתשלום עבור האשפוז.
ב .הוצאות רפואיות בחו"ל שלא בעת אשפוז:מסמךמאת
הרופאהמטפלהכוללאבחנה,סיבתהטיפולותולדות
הארוע.במידהונעשהבמבוטחטיפולבשלבים,ישלפרט
כלטיפולבנפרדוסיבתו.כתנאילתשלוםתגמוליהביטוח,
עלהמבוטחלמסורלמבטחאתהקבלותהמקוריותבגין
ההוצאותכאמור.
תרופות:מרשםרופאמטפלעלהסיבהוהצורךברכישת
ג.
התרופהבצירוףשםהתרופהומינונהובצירוףקבלה
מקורית.
כרטיס נסיעה:הכרטיסהמקורישלאנוצל,הכרטיס
ד.
החדששנרכש,בצירוףתעודתהרופאהמטפלהמעידה
במפורטעלהסיבהלאייכולתושלהמבוטחלקייםאת
הנסיעה במועדה ולהשתמש בכרטיס המקורי.
ה .כבודה:
.1במקרהשלגניבהאואובדןשלהמטעןשהיהבאחריות
צדשלישיכדוגמתחברותתעופה,ישלדווחעלכך
לנציגחברתהתעופהבשדההתעופהביוםהאירוע
ולקבלממנואישורבכתבעלהאובדןאוהגניבה.הכיסוי
הביטוחיעלפיפוליסהזוחלרקמעברלסכוםהפיצוי
שישולםעלידיחברתהתעופה.
.2גניבה/אובדןשלמטעןבמשךהשהותבחו"ל-יש
לפנותלתחנתהמשטרההקרובהמיידעםגילוי
הגניבה/אובדן,ולהמציאלמבטחאתהאישורהמשטרתי
המקורי.
הפסד תשלומים בגין ביטול או קיצור נסיעה ו/או
ו.
הוצאות מיוחדות על פי פרק  3לעיל:כלהתעודות
והמסמכיםהרשמייםאוהרפואייםהמוכיחיםאתזכאות
המבוטח,כגון:אישורימשרדהנסיעות,קבלותעלתשלום
אואישוריםעלפקדונות,אישוריהזמנות,אישוריחברת
תעופה ,סיכומי מחלה ,תעודות רפואיות וכדומה.
ביצוע האמור לעיל מהווה תנאי מוקדם לחבות המבטח ולתשלומי
שיפוי או פיצוי על פי תנאי הפוליסה.
 10.3עלמנתלמנועספק,עלהמבוטחלשלםבחו"לאתכל
ההוצאותבגיןהשירותיםהרפואייםשניתנולושלאבעת
אשפוזכמפורטלעיל.עםשובולארץעלהמבוטחלהגיש
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למבטחבישראלאתתביעתולתגמוליביטוחלהםהינוזכאי
עלפיפוליסהזו.
10.4תגמוליהביטוחישולמותוך30ימיםמהיוםשהיובידיהמבטח
המידעוהמסמכיםהדרושיםלבירורחבותו.

פרק  : 11תנאים כלליים

 11.1השתתפות עצמית:בגיןכלתביעהעלפיפוליסהזו,ינוכה
סךכנקובבמפרטהפוליסהכהשתתפותעצמיתמכלמבוטח.
סעיף11.1זהלאיחולולאישולםעלידיהמבוטחבגיןהוצאות
בעתאשפוז)סעיף1.1לעיל(וטיפולחירוםלשיניים)סעיף
2.1לעיל(.
 11.2ביטוח בחברות אחרות:
א .המבוטחחייבלמסורלמבטחהודעהבכתבמידלאחר
שנודעלועלכלביטוחאחרשנעשהמפניהסיכונים
המכוסיםעפ"יפוליסהזו.
ב .פוליסהזותכסהאובדןאונזקאוהוצאהכלשהיאם
בזמןקרותהאובדןאוהנזקהנ"להיהקייםלגביוביטוח
אחראוביטוחיםאחרים,ביןאםנעשהעלידיהמבוטח
וביןשנעשועלידיאחר,וזאתעדגבולהאחריותהקבוע
בפוליסהזו,אולםלמבטחתהאזכותהשיבובכלפי
המבטחו/אוהמבטחיםהאחריםכאמור.
 11.3תחלוף:
א .תבעהמבוטחתשלוםמאתהמבטחעבורהוצאהאו
נזקבהםחלהאחריותשלצדשלישילכסותםעלפי
דיןאועלפיהסכםלרבותהסכםביטוח,ותשלוםכנ"ל
שולםעלידיהמבטח,יהאהמבטחזכאילנקוטהליכים
כנגדצדג'האמורו/אוחברתביטוחמטעמולשםהשבת
הסכומיםששולמועלידיהמבטחלמבוטחו/אוחלקם.
ב .שולמועלידיהמבטחתשלומיםכאמורבסעיףקטןא',
תעבורלמבטחכלזכותשהייתהאושישנהלמבוטח
כנגדצדשלישיוזאתבגובהתגמוליהביטוחששולמו
עלידו.
ג .עלהמבוטחלשתףפעולהעםהמבטחולעשותכל
פעולהעלמנתלאפשרקבלתהסכומים,אשרשולמו
על ידי המבטח והיו באחריות הצד השלישי.
ד .הוראותתנאיזהלאיחולועלביטוחתאונותאישיות.
 11.4הוראות כלליות:
א .כלתשלוםעלפיפוליסהזוהנקובבמפרטהפוליסה
במטבעזר,ישולםבמטבעישראליעלפיהשערהיציג
של המטבע הנוגע לענין ביום ביצוע התשלום.
ב .איןהמבוטחרשאיללאהסכמהשלהמבטחבכתב,
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להודותבחבותאוליטולהתחייבויותהמחייבותאת

המבטח.
ג .המבטחיהאזכאילנהלבשםהמבוטחכלהליךהנובע
מחבות לפי פוליסה זו או קשור לתביעה זו.
11.5תקופתההתיישנותשלתביעהלתגמוליביטוחעלפיפוליסה
זוהיא3שניםמיוםהאירוע.
 11.6הפוליסה תיכנס לתוקףלאחרקבלתהתשלוםעבורכל
תקופתהביטוח,ובתנאישבעתהוצאתהפוליסהשהה
המבוטחבישראל.
11.7חובת הזהירות:המבוטחינהגברכושובצורהנבונה,בהשגחה
סבירהבכלהקשורלביטחוןהרכושושמירתובאותהרמה
כאילוהרכושאיננומבוטחוינקוטבכלהאמצעיםהסבירים
עלמנתלמנועאובדן,גניבהו/אונזק,ויפעללהקטנתהאובדן,
הגניבהו/אוהנזק.
ביצוע האמור לעיל על ידי המבוטח ,מהווה תנאי מוקדם לחבות
המבטח ותשלום פיצוי כלשהו על פי פוליסה זו.

פרק  : 12הארכת פוליסה

12.1אושפזהמבוטחבחו"לובמהלךאשפוזותמהתקופתהביטוח
שעלפיפוליסהזו,תהאפוליסהזובמלואתוקפהכלעוד
מאושפזהמבוטחברציפותוכלעודלאתמוימיהאשפוז
כקבועבפוליסהזו.
12.2אושפזהמבוטחובמהלךאשפוזותמהתקופתהביטוחוהוא
שוחררמביתהחולים,אולםהרופאהמטפלבו,באישוררופא
המבטחקבעוכיהמבוטחאינויכוללשובלישראלבגיןמצב
בריאותו,תוארךתקופתהביטוחעלפיפוליסהזולתקופה
של14ימיםאועדהמועדבוקבערופאהמבטחכיהמבוטח
יכוללחזורלישראל,המוקדםמביןהשניים.
12.3הארכהכאמורבסעיפים12.1ו12.2-לעיל,תבוצעאךורק
עלפישיקולדעתושלהמבטח,לאחרשיומצאולוכל
המסמכיםהרפואייםהרלוונטייםהנוגעיםלאשפוזולמצבו
הרפואישלהמבוטחורקעלפיאישורושלהמבטחבכתב.
במקרהכזהתופקלמבוטחפוליסהחדשהתמורתדמיביטוח
נוספים בתנאים ובמגבלות שיקבעו על ידי המבטח.

פרק  : 13ביטול פוליסה

13.1בוטלההפוליסהעלידיהמבוטחלפנייציאתולחו"ל,ודמי
הביטוחשבגינהשולמובמלואםעלידיהמבוטח,ולאהיתה
ולאתהאעילתתביעהעלפיה,יוחזרולמבוטחדמיהביטוח
במלואם.
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