
 
 

 
 

  2017לספטמבר  3-החל מ תקנון

הזכאים,  ישראכרט מעניקה הטבה ללקוחות ("החברה"או  " "AIGאיי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ )להלן 

 וכמפורט בתנאי תקנון זה. AIGבהתאם, ובכפוף לתנאי 

 מטרה:

 ההטבה.מטרתו של תקנון זה היא לקבוע את תנאי 

 הגדרות:

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

o "ביטוח נסיעות לחו"ל חינם ב –" ההטבה- AIG  הזכאים להטבה ישראכרטללקוחות; 

o "ת נסיעות לחו"לפוליס –" הפוליסה AIG TRAVEL –ELITE ; 

o "בע"מ ישראכרט–" ישראכרט;   

o " הזכאי להטבה ישראכרטלקוח "–  

 World Elite אשראי מסוג  כרטיס מחזיקי 80גיל  עד 18 מגיל ישראכרט קוחל .1

MasterCard מחזיק)" ואשר הינו תושב ישראל שמרכז חייו בישראל בתוקף 

 ; "(הכרטיס

אשר  הכרטיס מחזיק של )בציבור ידועים נשואים או(, 80עד גיל  18בן/ בת הזוג, מגיל  .2

ובתנאי כי מחזיק  תכתוב באותה בישראל המתגורר ה/חייו שמרכז ישראל ת/תושב הינו

  ;הכרטיס עומד בתנאי הזכאות לקבלת ההטבה

 בישראל חייהם שמרכז ישראל תושבי אשר הינם 25, גיל עד הכרטיס, מחזיק שלילדים  .3

 ;ובתנאי כי מחזיק הכרטיס עומד בתנאי הזכאות לקבלת ההטבה

 

 :תנאים למימוש ההטבה

 

o  רק לאחר אישור התנאים המקדמיים לביטוח נסיעות לחו"ל, הפוליסה תכנס לתוקף

 . www.aig.co.il/t/5aZvt6הקישור שלהלן: באמצעות 

o  ,מחויבאינו הזכאי להטבה,  ישראכרטלקוח לאחר אישור התנאים המקדמיים כאמור לעיל 

 להפעיל את הביטוח לפני כל נסיעה.

o א קבלת טיפול רפואי. לא תכוסה נסיעה אשר מטרתה הי 

o ישראכרט ו/או של  האשראי מכרטיסי מאחד ביותר המחזיקהזכאי להטבה,  ישראכרט לקוח

 את המקנה אשראי כרטיס אותו במסגרת הניתן ביטוחי לכיסוי זכאי יהיה, אמריקן אקספרס

 .מביניהם הרחב הביטוחי הכיסוי

o אפגניסטן, קובה, קונגו, עירק, איראן, לבריה, סודן, במדינותלא יחול  הכיסוימצב  בשום :

. רשימת המדינות מופיעה באתר קוריאה וצפון קרים האי חצי, סעודיה, לבנון, תימן, סוריה

 החברה ועשויה להתעדכן מעת לעת.

o תקופת הביטוח הנה תקופה שתחילתה במועד צאת המבוטח לחו"ל וסופה  -הביטוח תקופת

יום רצופים  60במועד חזרת המבוטח מחו"ל, והכל בכפוף להגבלת הימים המקסימאליים שהם 

 יום. 28לכל נסיעה.  בהריון תהיה מגבלת הימים המקסימאלית 

http://www.aig.co.il/t/5aZvt6


 
 

 
 

o  להריון. 26שבוע , ועד 40כיסוי להריון יהיה תקף בגין מבוטחת אשר גילה לא עלה על 

o של  המלאים הפוליסה תנאיהכיסוי הביטוחי הינו בהתאם לAIG בלבד אחריותה ועל. 

o של  האינטרנט באתרמופיעים  יםהמלא הפוליסה תנאיAIG   www.aig.co.il 

 . אנו ממליצים לקרוא את התנאים בעיון.www.isracard.co.il ובאתר של ישראכרט  

בהתאם  הפוליסה תנאי את ישראכרטו AIG של האינטרנט באתר קויש לבד ל”לחו נסיעה כל לפני

 .למהדורה העדכנית

 

 תנאים נוספים:

o AIG שומרות לעצמן את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את  וישראכרט

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

 רק נוסחו החדש. וישראכרט AIGהחל ממועד שינויו של התקנון יחייב את 

o AIG באחריות לכל נזק, הפסד אובדן או הוצאה, שייגרמו למי מן  נהלא תישא וישראכרט

 אין באמור כדי לגרוע מתוקפה של הפוליסה.  .להטבההלקוחות הקשורים במישרין או בעקיפין 

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

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

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

 לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה.  

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

o אתר מצוי מעת לעת ב יההוא זה שיה נוסחו המחייב של התקנוןAIG  ובאתר האינטרנט של

 .ישראכרט

o  יהיו בתוקף כל עוד ההסכם בין  הוביצוע ההטבהתוקףAIG בתוקף.  ישראכרט 

o  כפופים לכל דין ו/או החלטה שיפוטית הוביצוע ההטבהתוקף . 

o בתקנון זה. מפורטכ התחשב כהסכמה לכל תנאי שימוש בהטבה 

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

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

