
תקנון שת"פ max - לרוכשים ביטוח נסיעות לחו"ל החל מ-19 במרץ 2019 

איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("AIG" או "החברה") מעניקה הטבה ללקוחות max הזכאים, בהתאם 
ובכפוף לתנאי AIG וכמפורט בתנאי תקנון זה. 

מטרה:

ההטבה.שיתוף הפעולה ומתן ו של תקנון זה היא לקבוע את תנאי מטרת

 הגדרות:

o "גיל הלקוח ביום הולדתו האחרון  -"גיל הלקוח;

o "המפורט בחלק ב', פרקים בסיס חינם בכיסוי רובד נסיעות לחו"ל חמישה ימי ביטוח –"ההטבה(

; כל תקופת הנסיעהל AIG-בתנאי הפוליסה( בעת רכישת ביטוח נסיעות לחו"ל ב 3-, ו1,2

o "פוליסת נסיעות לחו"ל –" הפוליסה AIG TRAVELLER  בהתאם לכיסויים הנרכשים המצוינים

;במפרט

o "ב רכישת הפוליסה–" הפעלת הביטוח- AIG קבלת ו לכל תקופת הנסיעה בטרם יציאה מישראל

;ולמימוש ההטבה אישור למימוש הזכאות לכיסוי הביטוחי

max" o " – מקס איט פיננסים בע"מ;  

o " לקוחmax קוחותל –" הזכאי להטבה max מחזיקה    85גיל עד 18 מגיל ישראל תושב 

;הנסיעה בזמן לרבותבתוקף  ופלטינה עסקי זהב ,זהב בינלאומי כרטיסב

o "תקופת הביטוח תחל מתאריך תחילת הביטוח כנקוב במפרט הפוליסה ועד  –"תקופת הביטוח

;הפוליסה סיום הביטוח כנקוב במפרטליום 

:תנאים למימוש ההטבה

o פוליסה הכוללת הרחבת  במוקד הטלפוניבאתר האינטרנט או רכש זכאי להטבה, אשר לקוח ה

( הימים הראשונים מתחילת 5עה, יהיה פטור מתשלום עבור חמשת )כבודה לכל תקופת הנסי

תקופת הביטוח גם עבור הרחבה זו. 

o  'הפוליסה תכנס לתוקף אך ורק לאחר הפעלת הביטוח לפני כל נסיעה ולאחר קבלת מס

.הביטוח להפעלת האישור את מהווהה AIG -פוליסה מ

o ביטוחי כיסוי לאי תגרום הביטוח הפעלת אי.

o לפוליסה הרחבותבגין ו/או  הריוןו/או לקודם נה מעניקה כיסוי למצב מחלתי ההטבה אי.

o ועל ימיה הראשונים של הנסיעה  תינתן פעם אחת לכל נסיעההינה אישית ללקוח זכאי ו ההטבה

 .בלבד



 
 

 
 

o הטעונ ר,כאמו הזכאות להטבה מתוקף הניתנים לאלו מעבר כיסויים או/ו הרחבות רכישת כל 

 .בלבד נרכשו לגביה נסיעה לאותה ביחס תקפים יהיו והם ם,עבור נוספים ביטוח דמי תשלוםב

o ,הזכאי להטבה כלשהי בפוליסה גם במסגרת אחרת, אין כפל הטבות ו/או מבצעים. לקוח זכאי 
 הן.ניאחת מב להטבה זכאי יהיה

o של  המלאים הפוליסה תנאיהכיסוי הביטוחי הינו בהתאם לAIG של האינטרנט באתרמופיעים ה 

תנאי הפוליסה וחריגיה  לקרוא את  הנכם נדרשים . .www.aig.co.il :חברה המופיעים בכתובתה

 .יוןעב

o  :קובה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, הכיסוי הביטוחי לא יחול בהמדינות המוחרגות

דאן, סוריה, סעודיה, תימן, איראן, לבנון, צפון קוריאה וחצי האי אפגניסטן, עיראק, ליבריה, סו

קרים. זאת בנוסף לרצועת עזה ו/או שטחים שבשליטה ו/או בניהול הרשות הפלסטינית. 

 .עשויה להתעדכן מעת לעתו מופיעה באתר החברהרשימת המדינות המוחרגות

o :תנאים נוספים 

o AIG ו- max ת להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי שומרות לעצמן את הזכו

ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתן הבלעדי והמוחלט. החל 

 רק נוסחו החדש. max -ו AIGממועד שינויו של התקנון יחייב את 

o בכפוף לתנאי החיתום של  ליסה הינםהרחבות ו/או כיסויים נוספים לפוורכישת  הביטוח הפעלת

AIG .ונהליה 

o AIG ו-max  באחריות לכל נזק, הפסד אובדן או הוצאה, שייגרמו למי מן הלקוחות  נהלא תישא

 אין באמור כדי לגרוע מתוקפה של הפוליסה.  .להטבההקשורים במישרין או בעקיפין 

o תא בהמחיי חוהנוס דבלב יכלל ןבאופ גמוצ עהמיד AIG הבפוליס עהמופי חהנוס אהו. 

o  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים

ניתן יהיה  תנאי ההטבהבבכל עניין הקשור  .ועניין רכלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דב

 . לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה

o  בתקנון זה לבין הפוליסה, יחייבו הוראות הפוליסה.בכל מקרה של סתירה בין הקבוע  

o אתר מצוי מעת לעת ב יהנוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהAIG  ובאתר האינטרנט שלmax. 

o  יהיו בתוקף כל עוד ההסכם בין  הוביצוע ההטבהתוקףAIG ל- max  .בתוקף 

o  לטה שיפוטיתכפופים לכל דין ו/או הח הוביצוע ההטבהתוקף . 

o בתקנון זה. מפורטכ התחשב כהסכמה לכל תנאי שימוש בהטבה 

o .כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה 

 

 

 

http://www.aig.co.il/

