
תקנון ישראכרט-עלית

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

מטרה
מטרתו של תקנון זה היא לקבוע את תנאי ההטבה.

הגדרות
•  "גיל הלקוח"- גיל הלקוח ביום הולדתו האחרון;

•  "ההטבה" - ביטוח נסיעות לחו"ל חינם ב- AIG ללקוחות ישראכרט הזכאים להטבה;
; AIG TRAVEL - ELITE הפוליסה" - פוליסת נסיעות לחו"ל"  •

•  "ישראכרט" - ישראכרט בע"מ;  
•  "לקוח ישראכרט הזכאי להטבה" - 

תנאים למימוש ההטבה
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1. לקוח ישראכרט מגיל 18 עד גיל 80 מחזיקי כרטיס אשראי מסוג  World Elite MasterCard בתוקף 
ואשר הינו תושב ישראל שמרכז חייו בישראל; 

2. בן/ בת הזוג, מגיל 18 עד גיל 80, (נשואים או ידועים בציבור) של מחזיק הכרטיס אשר הינו תושב/ת 
ישראל שמרכז חייו/ה בישראל המתגורר באותה כתובת; 

3. ילדים של מחזיק הכרטיס, עד גיל 25, אשר הינם תושבי ישראל שמרכז חייהם בישראל;

•   לקוח ישראכרט הזכאי להטבה, אינו מחויב להפעיל את הביטוח לפני כל נסיעה.
•   הפוליסה תכנס לתוקף החל מיום 16/10/2016 ותסתיים בסיום ההסכם לביטוח נסיעות לחו"ל בין החברה 

לבין ישראכרט. 
•   הכיסוי הביטוחי הינו בהתאם לתנאי הפוליסה המלאים של AIG ועל אחריותה בלבד.

   ,AIG תנאי הפוליסה המלאים מופיעים באתר האינטרנט של   •
ובאתר של ישראכרט  www.isracard.co.il. אנו ממליצים לקרוא את התנאים בעיון.

לפני כל נסיעה לחו“ל יש לבדוק באתר האינטרנט של AIG וישראכרט את תנאי הפוליסה בהתאם למהדורה העדכנית.

תנאים נוספים
AIG וישראכרט שומרות לעצמן את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי   •

התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתן הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב 
את AIG וישראכרט רק נוסחו החדש.

AIG וישראכרט לא תישאנה באחריות לכל נזק, הפסד אובדן או הוצאה, שייגרמו למי מן הלקוחות הקשורים   •
במישרין או בעקיפין להטבה. אין באמור כדי לגרוע מתוקפה של הפוליסה. 

המידע מוצג באופן כללי בלבד והנוסח המחייב את AIG הוא הנוסח המופיע בפוליסה.  •
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה   •

הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. בכל עניין הקשור בתנאי ההטבה ניתן יהיה לפנות למחלקת שירות הלקוחות 
של החברה.  

בכל מקרה של סתירה בין הקבוע בתקנון זה לבין הפוליסה, יחייבו הוראות הפוליסה.   •
נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהיה מצוי מעת לעת באתר AIG ובאתר האינטרנט של ישראכרט.  •

תוקף ההטבה וביצועה יהיו בתוקף כל עוד ההסכם בין AIG ישראכרט בתוקף.   •
תוקף ההטבה וביצועה כפופים לכל דין ו/או החלטה שיפוטית.   •

שימוש בהטבה תחשב כהסכמה לכל תנאיה כמפורט בתקנון זה.  •
כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה.  •

www.aig.co.il


