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מבוטח/ת יקר/ה,
 ובטוחה.טובהנסיעה לים לך נו מאחנסים, א ופינ ביטוחתודה שבחרת בכלל

:7/24בכל זמן, מכל מקום בעולם וובים, העומדים לרשותך ותך, מספרי הטלפון החשוחלנ

אי:מוקד חירום רפו
 0701446-3-729ס פקב, 2323737-3-729רו: פסשמפון בטלד למוקפנות לניתן פואי ררום חירה במק

org.medassis@infoייל או במ

הנוסעים לארצות הברית:
 חברתשל הבריאות ספקי לרשת מגישה גם ליהנות מוזמנים הברית לארצות הנוסעים 

UHC- Healthcare United  - רפואי שירות ולקבל בארה"ב ת לומוביוהת לוהגדוטוח הבימחברות
פוליסה(.בכמותנה עצמית פות שתתה)למעט  service cashless– שלום תהוצאת ללא ומקצועי זמין 

תוך רשימה רחבה.ניתן לבחור ספק רפואי מ UHCנט של חברת ינטרבאתר הא
com.welcometouhc.1us://httpתר: /כתובת הא

:onlineא לשירות רופ
5620000-3-972ופא דובר עברית – טל':  וידאו עם רתשיח

ץ נעדרים:איתור, חיפוש וחילו
. 5783050-3-972- בטלפון נלאומי ביסיטל מוקד זה( סוי כינעדרים)לרוכשים וחילוץ חיפוש תור, אי

" - EXPRESS CLALמוקד תשלום תביעות מידי "
6440107-3-972 או בפקס: 7732323-3-972ון שמספרו: ת למוקד בטלפן לפנונית

חון.וביטנפשי ניקה לך שקט  ומענסיעהתך לאורך כל הלווה אונסים מ ופינטוח ביכלל
.37070 ת.ד. 6136902 תל-אביב 36 ולנברג וללביטוח בע"מ – ראכלל חברה 

 il.co.clalbit.wwwנטרנט: תובת אתר האיכ



כלל חברה לביטוח בע״מ
www.clal.co.il | 6136902 ראול ולנברג 36 | קריית עתידים, מגדל 8, תל אביב | מען למשלוח דואר ת.ד. 37070 תל-אביב מיקוד

4

60
55

5_
H

09
2_

M
ed

ic
la

lO
la

m
i_

M
ac

ca
bi

 | 
04

/2
01

9
23

16
ט 

ק״
מ

תוכן עניינים
5 מדיכלל עולמי מכבי )2316( 

5 חלק 1 - הגדרות 

9 חלק 2 – כיסוי הביטוח 

17 חלק 3 – תנאים כלליים 

22 חלק 4 – הרחבות 

22 הרחבה לביטול נסיעה 

24 הרחבה לקיצור נסיעה  

26 הרחבה לספורט אתגרי  

27 הרחבה לספורט חורף 

28 הרחבה להריון עד שבוע 30 

29 הרחבה לכבודה 

32 נספח הרחבה למכשיר אלקטרוני אחד 

34 נספח חיתום - הרחבה למצב בריאות קיים כולל מצב בריאות קיים שאינו יציב  

 הרחבה לתאונות אישיות מוות או נכות צמיתה מלאה כתוצאה מתאונה 
35 )עד גיל 75 בלבד(  

37 הנחיות במקרה תביעה  



כלל חברה לביטוח בע״מ
www.clal.co.il | 6136902 ראול ולנברג 36 | קריית עתידים, מגדל 8, תל אביב | מען למשלוח דואר ת.ד. 37070 תל-אביב מיקוד

5

חלק 1 - הגדרות

(2316 )מדיכלל עולמי מכבי
פוליסה לביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי לחברי מכבי שירותי בריאות

 תוודעולהת וצהרלה צעה,להם תאובה, חוטיהבי טפרבדף ור כאמ חויטב ידמ םותשלת ורתמ
את המבטח יפצה או ו\ישפה ליסה, מהפונפרד תי בלחלק הוות והמלמבטח המבוטח מסר תן שאו

 זופוליסה בפורט וכמכמוגדר הכול הביטוח, פת תקובמהלך שאירע ביטוח מקרה בגין המבוטח 
 יפ לע חטהמב תויחרא תולוגבב ,ןללה םיטורהמפ םיגיילסו תווראלה ,םינאתל ,תוגדרלה וףכפב

טוח. טי הבידף פרקוב ב יותר מהנ ולאתיו והוראו ביטוח זהאיתנ

גדרות - ה1חלק 
 . : איאירוע רפו1.1

 בפוליסה זו.2 לחלק 1.1ו בסעיף כהגדרת
:בית- חולים2.1

 המשמשיםמוסדות כבית-חולים. מדינה באותה המוסמכות הרשויות על-ידי המוכר מוסד 
 לאשקם מד סמואו ריום סנטופאה, רמפא, רמבית-ראה, בית-הבמה, כבית-החלרק 

לים.חוכבית- יחשבו 
:בן משפחה קרוב3.1

בעסק שותף חם/חמות, דיו, נכתו, סבסבו, חיו, אדיו, ילריו, הומבוטח, של זוג בת או בן 
לים בלבד(.תפים פעיני שו)בעסק של ש

:גבול אחריות4.1
 חוטיב הקרמ תוקרב חטובלמ םללש חטבהמ בייחתמ ותוא ילימקסהמ יויסכה םוכס

טוח.תנאי הביבהתאם ל
:דולר5.1

 ,לאישר קנב ייד ל-ע םתפרסהמ גיציה השער ילפ םיחדש םילקבש םלוישש בארה" לרוד
תו מועד. כון לאונ

:דמי ביטוח6.1
טוח. טי הבידף פרהפרמיה שעל המבוטח לשלם כמפורט ב

הצעה7.1
ליסה זו.רף לפובקשת המבוטח להצט

:השתתפות עצמית8.1
קי מפראחד בכל כמפורט טי נלווהרטוח הבימקרה גין בהוצאות בהמבוטח של קו חל

ידי על ששולמה אחר לרק תהיה הביטוח תגמולי לתשלום המבטח חבות הפוליסה. 
זו.להשתתפות שמעבר המבוטח אות הוצלגבי ורק העצמית ההשתתפות המבוטח 

 .

 .

 .

 .

 .

 :  .

 .
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חלק 1 - הגדרות

 . :חברת הסיוע9.1
חו"ל. איים בחברה מטעם המבטח, המטפלת באירועים רפו

:חו"ל10.1
ם יוראז טלמע ,יהלא וא לאישרמ םכבדר וסטמ וא יהינא תובלר ,לאישרל וץחמ םוקמ לכ

טוח.טי הבידף פרנות כמפורט בומדי
אשפוזיום 11.1

לים. חו בבית ן אושפז המבוטחצופות בהת ר שעו24
:מבטח12.1

טוח בע״מ.לביכלל חברה 
:מבוטח13.1

טוח כמבוטח.טי הבידף פר ואשר שמו רשום בהאדם שבוטח על פי פוליסה זו
:מוביל14.1

 ץ,רלאמחו"ל לחו"ל, ץ רמהאהמבוטח ע נוסעותו באמצרה התחבוכלי את עיל פהמרם גו
 חברתכגון: שר, ההקפי על בחו"ל, מדינה אותה בתוך או בחו"ל שונות דינות מבין 

נות.תעופה או חברת ספ
:מצב רפואי קודם15.1

 ךשבמאו ץ רלאץ לחוצאתו עת בשגחה בהאו פול בטיהמבוטח היה שלה שבמחלה 
תו. לצאששת החדשים שקדמו 

מחלה:16.1
 הפרעההגוף, איברי של הבריאות במצב הפרעה בריאותית, בעיה קיום או בריאותי ליקוי 

ף.הגושל פקודי תכשל או תקין לא מצב כל לזהותם, שניתן ותסמינים סימנים עם פנית גו
:מקרה ביטוח17.1

 תינקומ ימהיקתבה אשר ,יסהולהפ יקמפר חדא כלב תוארתהמ תויבנסו תוובדע תמערכ
ליסה.טי בפונלווטוח על פי הפרק הר בילמבוטח זכאות לתגמולי

משפחה גרעינית:18.1
וילדי כל אחד מהם.בן או בת זוג של מבוטח 

:נסיעה19.1
חזרה במועד תיימת ומסחו"ל למישראל לראשונה היציאה במועד תה חילשתקופה ת

לן. לה3 לחלק 6טוח כמפורט בסעיף ופת הביתקלישראל, במהלך נה לראשו
פוליסה20.1

ת, הבריאומצב על ת הצהרוההצעה, זה ובכלל למבוטח, המבטח בין שטוח הביחוזה 
טי הביטוח. ודף פריימים,ככל שק

 .

 :  .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 :  .
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חלק 1 - הגדרות

 . : ארופ21.1
לים קובהמלסטנדרטים בהתאם ת לינציוננבקוברפואה העוסק תקף יון רישבעל רופא 

 ידי המבטח.( ו/או רופא אחר שאושר עלDoctor Medicalבישראל )
:דף פרטי הביטוח22.1

 סה,פוליהר פסמאת הכולל ממנה, ד רפנבלתי חלק והמהווה זו סה פולילף רהמצוך סממ
 פיעל-הביטוחי לכיסוי עים הנוגפים נוספרטים והביטוח פת תקוגילם, המבוטח/ים, שמות 

מסוימים שפרקים להיקבע עשוי הביטוח פרטי דף במסגרת כי מובהר כן  זו.וליסה פ
הביטוח תגמולי מסוימים בפרקים כי או ו/המבוטח לגבי תקפים אינם שבפוליסה 

וגבלו.או האו הקף הכיסוי הוקטנו, הורחבו 
:אונהת23.1

רין במיששגרם טוח, הביקופת תבמהלך שהתרחש צפוי, תי ובלפתאומי ני, חיצואירוע 
 וא להחממ אהצוכת יעהגפ יכ בהרומ .חטובהמ וףגב תייספ היעגלפ ילעדב ןופאבו

 מילוליתאלימות מאה כתוצאו אומה( )מיקרוטרזעירות גיעות פשל מצטברת אה כתוצ
 .תאונהבגדר אינם ( VAC)מוחית פגיעה או אמוציונאלית או פסיכולוגית גיעה מפאו 

אזור ההעלמות:24.1
בו אחר אזור כל או לאחרונה המבוטח שהה למבטח שנמסר המידע פי על בו האזור 

 בו.שוי להימצאניח המבטח באופן סביר שהמבוטח עי
:איתור25.1

אותה עת.צאו של המבוטח בקום הימתור מאי
:בירור בשטח26.1

 ,תוההעלמור באזח טהמב שלקשר הי נשאי ידעל- חטוהמב של ותושהם וקמ ורתילא ןוייסנ
סיבות המקרה.נתבצע על פי הנדרש באופן סביר ב יאשר

:אשוניבירור ר27.1
משרד ת באמצעוהמבוטח, של תו שהוקום מתור לאיניים ראשווברורים קות בדייצוע ב

כן והמבטח, של קשר נשי לאהודעות וח משלצעות באמאו ו/ישראל נת מדישל החוץ 
הנדרש לפי הכל בוטח, המשל ריו תו ו/או חבמשפחני בעם קות שיחות ובדית צעובאמ

יבות המקרה. ביר בנסבאופן ס
הודעה על העדר קשר:28.1

תן למבטח בכתב על העדר קשר עם המבוטח.נתיהודעה ש
העדר קשר:29.1

נסע שלווה מלבין או ו/קרוב משפחה בן לבין המבוטח בין עקיף או ישיר קשר העדר 
תו אוסיבות נלתאם בההכל ברורות, בלתי סיבות מבפוליסה, כהגדרתם המבוטח, עם 

 ו,כלשהירוע אאזור ו תובאארע האם נה, ולאחרצא נמח וטהמבו בור האזת ולרבמקרה, 
רץ וכד'. לו עם האת הקשר השוטף שתדירו

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .
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חלק 1 - הגדרות

 . ץ:חילו30.1
חים.קום מבטאותה עת למאו בקום הימצוצאת המבוטח ממה

מקום מבטחים: 31.1
 משטרהת נחתו בם יימיקאשר ח, וטהמבשל ו צאימהם ולמקוב הקרוב ישהם ומק

לים.חוובית- 
מקרה חרום: 32.1

.ופהחד וץליח תלופע ועציבב ורךצ יש יכ וינפ לע יעצבהמ ימשמע חד צאממ םייק וב קרהמ
מקרה העלמות:33.1

הטלפון ומספרי תו תובשכאית רפועזרה שרות למוקד קשר העדר על הודעה ת מסיר
 ימסרו על ידי המבטח.לוש

משלחת חיפושים: 34.1
על יקבע שהיקפה המבוטח, תור ואיחיפוש לצורך ההעלמות לאזור צא תאשר ת משלח

סיבות המקרה.ננדרש באופן סביר בפי ה

 .

 .

 .

 .
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חלק 2 – כיסוי הביטוח

 – כיסוי הביטוח2חלק 
טוח בימקרה גין בטוח בילי תגמומהמבטח לקבל זכאי המבוטח יהיה טוח, הבידמי לום תשתמורת 
 ים,נאתלות, להגדרוף בכפיסה, ולהפי נאתבורט וכמפוגדר כמול הכוח, יטהבת תקופבמהלך שארע 

טים בה.גים המפוריילהוראות ולס

אות רפואיות בחו"לאשפוז והוצאות הוצ. 1
ורר תעשהי וארפת וירשת בקבלח וטהמבשל ורך צהו ניהח ויטהבמקרה זה, פרק ן ינלע .1.1

 שחלהמחלה או למבוטח עה שארמתאונה כתוצאה בחו"ל, הביטוח פת תקובמהלך 
ריות אחלות בוגלרבות לן, להטים המפורנים הקטבסעיפים למפורט תאם בההכל בה 

 םיתוירשכמה ת בקבלורך צהורר תעשהככל "(. אירפואירוע "ו: זיסה ולבפן )להלם ייגחרו
 יחשבו כולם כאירוע רפואי אחד.או מחלה,אונה תוצאה מאותה תים כרפואי

 וזאשפ תבע ל"וחב תויאורפ תוצאוה ורעב יויסכל חטוהמב יאכז יהיה יאורפ ועירא תוקרב .2.1
טים המפורויים לכיסזה ובכלל לן, לה 4.1- ו3.1בסעיפים תן כהגדראשפוז, בעת ושלא 

 להלן, 11.1בסעיף בטבלה כמפורט אחריות בגבולות הכל להלן,  10.1עד  5.1בסעיפים 
 ביצמב ותשדרנ ,ותפוחד שהן ,ורמאה יאופהר אירועה של ומויקמ אהצכתו ותשדרנה

אל, לישרלהחזירו יהיה שניתן עד המבוטח של מצבו ייצוב לצורך ו/או אי רפוחירום 
. אלא ניתן לדחותן עד שובו של המבוטח לישרושל

חזרה לשוב כשיר המבוטח שלפיו אי רפואישור קבלת עם אי, רשהמבטח כי מובהר 
א יישכזה במקרה בחו"ל. הטיפול בגין כיסוי למבוטח עוד ינתן א לכי להודיע ץ, ארל

במידה כי מובהר ספק הסר למען  .אללישרהמבוטח של השבתו בעלויות המבטח 
 ךבהמשך רצוללא טיול בך להמשייכול טח המבורש הנדרפואי הטיפול הר ולאח

אי לכיסוי מכוח פוליסה זו.א ימשיך להיות זכטיפול הו
אשפוז:איות בחו"ל בעת אות רפוהוצ .3.1

העברה הוצאות אשפוז, עבור חו"ל בלים חות-לביום תשלין בגחו"ל בהוצאות לות כול
קרוב לים חולבית-האירוע ממקום ימי או ו/אווירי וי נפיחו"ל, בחולים לבית-באמבולנס 

לות פעוגין במבוצעים כשהם אים, הבלומים התשולרבות אי, הרפוצבו למהמתאים או 
טיפול וחים תוניתרופות, נטגן, רלומי ציבדיקות, לרופאים, לום תשהאשפוז: במסגרת 

לו שהותאם בחדר או טי פרבחדר המבוטח אשפוז גין בהוצאות כוסו יכי מובהר רץ. נמ
אי בהתאם לאישור רופא המבוטח.כורח רפוהיווה במיוחד רק אם הדבר 

:אשפוזא בעת איות בחו"ל שלאות רפוהוצ. 4.1
גין- חו"ל בת בהוצאולות כול

לום לרופא.תש. 1.4.1
חיות כהכררופא -ידי עלשנקבעו גן, נטרלומי צילרבות קות, בדיבור עלום תש. 2.4.1

טיפול באירוע הרפואי.ל
 רמוכפואי רד סמואו פא רושם מרפי לבחו"ל שנקנו פות רותר עבוהוצאות . 3.4.1

טיפול באירוע הרפואי.חיות ל ידי רופא כהכרשנקבעו על
ניים.חירום בשיין טיפול תשלום בג. 4.4.1
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 האצותכו יריש המשךכ וסמךמ טיסתרפוייזפ ייד-לע םינתינש םייתרפוייזפ םילויפט .5.4.1
צה וחנ יהתרפוייזהפ יכ קבע ופאשר ינאתוב ,יעהנסה במשך תהקרש ,נהותאמ
אי. טיפול באירוע הרפול

אית:הטסה רפו .5.1
 יהיהית, וארפלהטסה י, וארפורך צלתאם בהוטח המבוק זקנו ישבגי רפואוע אירת ובקר

ת. ין ההטסה הרפואיהוצאות בגסוי הכיזכאי המבוטח ל
 וסבמט וו/איל רגם יוסמטת ובשרו ו/אי ירווא נסולבאמב הטסה- " איתרפוהטסה "
של מצבו לרפואית נה חימבהמותאמת או, לאם ן ובירפואי צוות יווי בלאם בין יוחד, מ

 בחו"ל,נה מדיבאותה או בחו"ל ת אחרנה למדיאו לישראל מחו"ל המועבר המבוטח 
מצבו הרפואי של המבוטח.נדרש לפי נקה, הכל כלולרבות הטסה בא

 שאמר ח,בטהמ אישור בלקית כיכך בנה מות זהף סעי פי על כיסויה כי בהרמו
 הסרלמען בד. בלמטעמו מי או ו/בטח המצעות אמבצע בותההטסה כי וב כתבו

 ןנתיי ,יאמצע ןפואב איתופר הטסה צעבל חרבי חוטבמו דהמיב יכ בהרומ ,קפס
 רפואיתהטסה וההבמידה טח המבנושא היה בהן הוצאות לגובה בהתאם כיסוי 

הייתה מתבצעת באמצעות המבטח. 
:או קבורה בחו"ל גופה העברת. 1.6

שיו יוראו עזבונו מנהל זכאים יהיו בחו"ל המבוטח פטר נשבגינו פואי ראירוע בקרות 
לשם ת הוצאואו לישראל, שרידיה או המבוטח ת גופהעברת לשם תיהם הוצאוסוי כיל
 קסט ןיגב תואצוה ללוכ וניא יויסכה קספ הסר ןלמע .ל"וחב חטובמה תופג תורבק

צבה. ו/או מקבורה
הביטוח:תקופת תום אחר לץ ארלהחזרה מועד שינוי אות והוצבחו"ל נוספת שהייה . 71.

 הישארותואת פואית, רלקביעה בהתאם המחייב, זה פרק פי על הביטוח מקרה בקרות 
 ךשלהמהמבוטח זכאי יהיה הביטוח פת לתקור עבשמפת סנופה לתקובחו"ל המבוטח של 

הוצאות הבאות:סוי עבור הכי וכן תנוספקופה הין התו בגאי פוליסה זתנסוי לפי כי
קופת לתמעבר המבוטח, של נוספת הייה שבשל חו"ל בלון במהייה שאות הוצ .1.7.1

הביטוח.
 שהיהאחד ומלווה המבוטח של לישראל חזרה הטיסה מועד שינוי עבור צאות הו. 2.7.1

חו"ל בקרות האירוע הרפואי.מצוי עמו ב
 בלבד,אחד למלווה מוגבל , 2.7.1קטן ף סעיפי על והן  1.7.1קטן ף סעיפי על הן הכיסוי, 

לקבלת ועד ית רפואנה חימבנדרש לבהתאם נו היהמבוטח, יווי ללת נדרשהקופה לת
רץ. אישור רפואי שלפיו המבוטח כשיר לשוב חזרה לא

אשפוז של המבוטח בחו"ל:הטסת מלווה למקום 8.1
ומעלה ימים  3הינו אשר אשפוז המצריך רפואי אירוע עקב חו"ל בהמבוטח אושפז 

חירת בלפי ווה מלשל טיסה טיס כררכישת לות עגין בהמבטח ישפה , בסכנהשחייו או 
נה.לינסיעות ולות כן ע וקום אשפוזו של המבוטחתיירים למהמבוטח במחלקת 

ח.וטהמבשל ו מטעמי מי ידעל ו תוזהקבע יתוה, והמלת וזהת אוע לקבח וטמהמבצר נב

 .
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אשונה בחו"ל: שהתגלה לר12בגין הריון עד השבוע ה-כיסוי . 1.9
איות רפואות וצוהאשפוז בעת שלא איות רפות הוצאוגין בסוי כילזכאית תהא בוטחת מ

 חתבוטלמגלה שהתלהריון קשור אשר אי רפואירוע מת וובענו ו/את וורהקשוז אשפת בע
)כולל(  12לשבוע עד התרחש אי הרפואירוע שהאי ובתנהנסיעה, במהלך אשונה לר

להריון.
בגין מקרה הנובע ממצב רפואי קודם:כיסוי 1.10

 בכלו"ל חבת ויוארפת וצאווהוז אשפת וצאוהן יבגי ויסלכי זכאיה יהח וטמב. 1.10.1
אך מצוי היה בגינה קיימת מחלה של בחו"ל צפויה בלתי להחמרה וגע הנ

 6במשך או לחו"ל אתו צבעת שוטף רפואי מעקב או ו/תרופתי בטיפול ורק 
מצבו היה חודשים  6אותם שבמהלך ובלבד לחו"ל לצאתו שקדמו חודשים 

"(, הקיימתהמחלה "ן: )להל מחלהאותה בהחמרה חלה א וליציב אי הרפו
 לן.הכל כמפורט לה

אים:אים הבבכפוף לתנהכיסוי ינתן . 2.10.1
 משינויה תוצאכבחו"ל רחי הכרום חטיפול בגין רק וך אסוי כיתן ינ1.2.10.1

אומי לרעה במחלה הקיימת.פת
הקשור בכל הכיסויים כל בגין במצטבר הביטוח תגמולי כל סך 2.2.10.1

$ 000,250של מצטבר לסכום עד וגבלים מיהיו הקיימת למחלה 
בלבד.

בכל זה כיסוי בגין המשולמים הביטוח תגמולי ספק, הסר למען . 3.2.10.1
אות להוצהאחריות גבול מתקרת יופחתו קיימת למחלה הקשור 

. אות רפואיות בחו"לאשפוז והוצ

 .

 .

 .
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 .  רטיםהמפולסכומים ועד לעיל זה רק בפרט כמפוהם זה רק פפי על טוח הביתגמולי 11.1
 להלן:

סה"כ כל תגמולי הביטוח במצטבר בגין כל 
הכיסויים הכלולים בפרק זה )להלן: "גבול 

האחריות"(. 
בכל מקרה לא ישולם למבוטח סכום העולה 

על גבול האחריות.

גבול האחריות - $1,500,000
גבול אחריות בגין מצב רפואי קודם 

)סעיף 1.10( – $250,000

מבלי לגרוע מגבול האחריות יהיו תגמולי הביטוח לכיסויים הספציפיים המפורטים להלן מוגבלים 
בסכום מקסימאלי כמפורט להלן:

סכום מקסימליסוג הכיסוי:סעיף

פינוי אווירי ו/או ימי ממקום האירוע לבית-חולים קרוב או 1.3
המתאים למצבו הרפואי 

עד לגבול האחריות

$600טיפולי חרום בשיניים ו/או חניכיים בתקופת הביטוח 1.4.4

עד לגבול האחריותהטסה רפואית1.5

עד לגבול האחריותהעברת גופה לישראל או קבורה בחו"ל1.6

שהייה נוספת בחו"ל של המבוטח לאחר תום תקופת 1.7.1 
הביטוח 

עד $100 ליום 

$1,500הוצאות בגין שינוי מועד הטיסה של המבוטח 1.7.2 

הוצאות בגין שינוי מועד הטיסה של המלווה השוהה עם 1.7.2 
המבוטח בחו"ל 

$1,500

הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל – הוצאות 1.8
טיסה 

$2,000

הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל – הוצאות 1.8
נסיעות ולינה 

$100 ליום 

הוצאות רפואיות הקשורות ו/או נובעות מהריון עד השבוע 1.9
ה-12 שהתגלה לראשונה בחו"ל

עד לגבול האחריות

 . קשור אינו )שאי רפואירוע כל בגין עצמית השתתפות סכום בתשלום א יישהמבוטח 12.1
 חבוטמה של פוזשא כוללה יאפור ירועא למעט אתוז 50$ של בסך ון(מהרי בענו או/ו

א השתתפות עצמית.א תהגינו לב
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אות רפואיות בחו"ל:אשפוז והוצאות בגין הוציגים לכיסוי חר .13.1
 ולאראי אחה יהילא טח המבה, סבפולי 3שבחלק הכלליים ריגים ולחסייגים לסף בנו

מכל עקיף או ו/ישיר באופן הנובעת תביעה בגין זה, פרק לפי ביטוח תגמולי ישלם 
או בהקשר אליהם:ארעה במהלכם, אים, או שאחד מהמקרים הב

 םייאופר םיולפיט ,אפמר ותינכת ,םייגרתש וא/ו םייפתוקת םיולפיוט ותקידב .1.13.1
טיים.קוסמוניתוחים טיים פלסניתוחים עה, הנסית רממסגכחלק רפא מר באת

 רכאמוט ע)למה רפיתפיזיובגלי-קול, טיפול סג'ים, מת, טיואמבסויים, עי2.13.1
דיקור אופט, הומאט, נטורופכירופרקט, על-ידי טיפול לעיל(,  5.4.1בסעיף 

.םיחרא םיבינטאלטר םוליפיט כןו יהפותרדרהי ,יהפותרנכמ ,(ורהקטנופוקא)
 תוחים(ני)שאינם רים אחטיפולים סיוניים, ניתוחים נית, סיוניונית בדיקו. 3.13.1

שהם ניסיוניים וכן תרופות ניסיוניות.
אית.אינה רפוהפלה מסיבה ש4.13.1
אונות.אין או טיפולי או טיפולי פוריות ו/טיפולי עקרות ו/. 5.13.1
תותבות.. 6.13.1
א וכן השתלת מח עצם.וג שהואיברים מכל סהשתלת 7.13.1
 כתרים,התקנת אורתודנטיים, טיפולים לרבות א שהוג סומכל שיניים טיפול  .8.13.1

 ףבסעי דרגומכ םיינשיב םוחר פוליט מעטל אתוז ,שורש יולפטי ,ורחזש
4.4.1.

 .

 .

 .

בדף מפורשות מופיע אם רק בתוקף יהיה זה כיסוי – שלישי צד כלפי חבות . 2
פרטי הביטוח.

כוש לראו לגוף תאונה, מתוצאה כשנגרם נזק גין בהמבוטח של תו וחב- טוח הבימקרה  .1.2
לישי.צד ששל 

 שלר מצטבריות אחלגבול עד המבוטח את המבטח ישפה הביטוח מקרה בקרות . 2.2
 .נסיעהקופת הין כל ת וזאת בג000,150$

קית חוהתו חבוהפרת בדבר נה טעגין במשפט אות הוצלמבוטח יו שיהבמקרה נוסף, ב .3.2
 אותצהון יבג חוטהמבת אח המבטישפה  זה,ק פר יפ על וסההמכור כאמי יששל צדי כלפ

 חהמבטשל  מראשלהסכמה וף בכפיל, לעוב נקהת ויחרהאול לגבמעבר  בירותס משפט
שכר גובה לביחס ת לרבוטית, המשפנה ההגניהול אופן ומייצג הדין העורך זהות על 

הטרחה.
 חוטיבה ילוגמת תא יישלהש צדל םללש ,בייח יישלהש צדה תישדר ילפו ,יארש חטבהמ .4.2

 והמבוטחראש מימים  30למבוטח בכתב כך על דיע שהוובלבד למבוטח, חייב שהמבטח 
לו תעמוד המבוטח כלפי עון לטכול ישהמבטח נה טעאולם זו; קופה תתוך התנגד לא 

לישי.גם כלפי הצד הש
 עילל 1.2עיף בסט רכמפונזק בגין עצמית השתתפות סכום בתשלום יישא טח המבו .5.2

$.50המכוסה על פי פרק זה בסך של 



כלל חברה לביטוח בע״מ
www.clal.co.il | 6136902 ראול ולנברג 36 | קריית עתידים, מגדל 8, תל אביב | מען למשלוח דואר ת.ד. 37070 תל-אביב מיקוד

14

חלק 2 – כיסוי הביטוח

בגין חבות כלפי צד שלישי:יגים לכיסוי חר. 6.2
 ביטוחגמולי תישולמו לא בפוליסה  3שבחלק הכלליים גים ולחריגים לסייבנוסף 

מהחבויות חבות כלפי הצד השלישי הינה של המבוטח חבותו אשר כזה, פרק לפי 
אלו: או בעקיפין מחבויות המפורטות להלן או נובעת במישרין 

חבות מעבידים.1.6.2
חבות חוזית.. 2.6.2
חבות כלפי מי מבני משפחתו של המבוטח. .3.6.2
או מעשה בזדון.או מחדל מכוון חבות הנובעת ממעשה 4.6.2
 םאיצמנו א חבוטמל םכישייה חיים בעלי םבימעור בו אירועמ בעתנוה בותח5.6.2

שגחתו.או תחת האו בהחזקתו בשליטתו 
או מקצוע.חבות הקשורה במשלח יד, עסק 6.6.2
 )למעטבמבנים או בקרקע חזקה או בבעלות הקשור אירוע מהנובעת חבות  .7.6.2

אופן זמני(. מגורים בא רק לשם אשר תפיסתם היכ
 ורהבתע יכל וא/ו יוענמ בכר יכלב שומיש וא קהחז וא ותבעלמ בעתונה ותבח8.6.2

אונת דרכים.או כלי שייט, לרבות תא, כלי טיס וג שהומכל ס
 כלשהם.אות משפטיות הנובעות מהליכים פליליםהוצ .9.6.2

או שגחתו התחת המצוי או בשימושו המצוי או למבוטח השייך לרכוש נזק 10.6.2
 ראחאדם כל או תו בימבני אחד או תו משפחבן או טח המבושל תו רומ

א בשרותו של המבוטח.שנמצ

 .

 .
 .

 .

 .

 .

 פרטיף בדמפורשות יופיע אם ק רף קבתויהיה זה כיסוי - ץ חילוואיתור  .3
הביטוח. 

איתור וחיפוש: 3.1
לות הבאות:ת הפעוצע המבטח א יבעם קרות מקרה ההעלמות

 םיפרטיבל קח שהמבטחר ולאת, וההעלממקרה ת ומקרם יימשבעה וך תב .1.1.3
ני.  בירור ראשו בביצוע יחל המבטחון של המבוטחתו האחרקום שהואודות מ

 ח,וטהמבשל ן נוכתהמול יהטול מסל– ם משמעם" י"פרטזה, יף סעורך צל
כל ו/או הטיול במהלך בקשר היה עמם שים אנהאחרון, הידוע שהותו מקום 
טים הפרלוא מתן מאי כי מובהר המבטח. ידי על יידרש אשר סביר אחר פרט 

יפול ובלבד שהם מאפשרים זאת. יפגע בהמשך הטלא
תר ויאלא י נוהראשור ירהבוע ציבבח המבטחל שהם וימם יימשבעה ם ותבם א .2.1.3

בביצוע בירור בשטח. יחל המבטח תו של המבוטח,קום שהומ
יאותר לא בשטח הבירור בביצוע המבטח שהחל מיום ימים שבעה תום באם . 3.1.3

 םיושיפחה תחלמש .םיושיפח תחלמש חטמבה םיקי ,חטובהמ לש ותוהש םוקמ
תו של המבוטח.קום שהוור מ ותפעל לאיתצא לאזור ההעלמותת
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יוודע העם ו/או ההעלמות לאזור חיפושים המשלחת ת מצאימים חודש בתום  .4.1.3
וץ ליחו ושיפח ,ורתיאל תויחרהא לובג יוצימ םע וא/ו חטוהמב לש ואצימה םוקמ

)המוקדם המבוטח של תו מודבר היוודע עם ו ו/אן, להל 4.3בסעיף כמפורט 
משלחת באמצעות המבוטח תור אילתיו לופעואת המבטח יפסיק ניהם(, בימ

יפושים.הח
מצביע המשמעי חד ממצא קיים בו במקום לעיל,  2.1.3בסעיף האמור למרות . 5.1.3

חילוץ בפעולת אלא בשטח, בירור או ני ראשובירור קיום בצורך אין שכך על 
חילוץ.הלביצוע האפשרי בהקדם לפעול תו כולבישכל יעשה המבטח חופה, ד

 ףבחלושים פוהחישלחת מעות באמצהמבוטח ר לאיתועולות פהסקת פהר לאח. 6.1.3
קופה תולמשך לעיל,  4.1.3בסעיף כמפורט ההעלמות, לאיזור צאתה מחודש 

חיפוש תור לאית ריוהאחגבול מוצה שלא י תנאובנוספים, חודשים ששה של 
ובלבד בשטח בירור בביצוע המבטח ימשיך לן, לה 4.3בסעיף כמפורט וחילוץ 
תו של המבוטח. נודע דבר מושלא 

 המבטחיפסיק זה( פרק צורך להחיפושים תקופת )תום נוספים ההחודשים ת ששבתום 
סיומן.תבואנה ליסה זו תיה על פולחובו וכל פעולה שהיא

 יסהולפל םאבהת ,חבטמה ותבייחבהת ןיא יכ אתבז צהרומו בהרומ ,קפס הסר ןמעל
 תושביכולכל ר סביבאופן ה עשיטח המבטח. המבושל רו תואיטיח הבלכדי זו, 

אי הפוליסה.אם לתנאמור לעיל, בהתבניסיון לביצוע ה
 רההפליחשב לא רו, תולאיתו עילוופטח המבמאמצי ת רולמטח, המבושל רו תואי-אי

אי הפוליסה מצד המבטח.ו/או אי מילוי תנ
ץ:חילו3.2

 למקוםעצמו בכוחות ע להגייכול אינו כי ר, סתבוישים פוהחיך במהלר יאותוהמבוטח היה 
 יפ לע הוסכהמ ,תחרא תינופג הלבגמ וא/ו יתואיברה ובצבמ היעגפ לבש ,םיחטבמ
מובהר ספק הסר למען המבוטח. חילוץ לתו כוליכמיטב המבטח יפעל ליסה, הפונאי ת

תו.גופחילוץ נוגע לתו של המבוטח בכל הכי האמור חל גם במקרה מו
תום החיפושים:. 3.3

לבן המבטח יודיע חולץ או ו/אותר לא שהמבוטח ובמקרה חיפושים התום עם  .1.3.3
והמבטח אותר לא המבוטח כי ליסה, בפוכמוגדר המבוטח, של קרוב משפחה 

יו.חיפוש אחרלות המפסיק את פעו
 דו"חהמבטח ימציא שים, פוהחיסקת פהעל עה דההומתן מיום ימים,  15ך בתו. 2.3.3

נים הזמחות לוהמבוטח, תור אילהמבטח ידי על שבוצעו לות הפעוטו יפורבו 
וכל המבוטח של תו שהוקום מאודות לו נתקבשת ידיעולות, הפעובוצעו לפיהם 

אודות מצב הבריאות של המבוטח.נתקבלה ידיעה ש
הכיסוי $. 000,200של לסך עד וגבל מזה בפרק המוסדר הכיסוי גין באחריות גבול . 3.4

אחריות. א גבול העל פי פרק זה יסתיים עם מיצוי מלו
פרק פי על פעולה כל להפסיק אי רשא יההמבטח כי בזאת מובהר ספק, הסר למען 

התחייבויותיו לקיום ביצע אותן הפעולות או ו/הפעולה עלות אשר כשלב, בכל זה 

 .
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המבטח כך על יודיע לעיל, כאמור הפעילות הפסקת עם האחריות. גבול על תעלה 
למוסר הודעה.

אש מרהמבטח ידי על אושרו שאי בתנרק יכוסו וחילוץ חיפוש איתור, בגין אות הוצ. 3.5
ובכתב.

במדינות רק יינתן ץ וחילולאיתור הכיסוי כי את בזומוצהר מובהר ספק, הסר למען 
איזורים שבהם ניתן להפעיל כיסוי זה. ו

חריגים: . 3.6
 ולאראי אחה יהילא טח המבה, סבפולי 3שבחלק הכלליים ריגים ולחסייגים לסף בנו

מכל עקיף או ו/ישיר באופן הנובעת תביעה בגין זה, פרק לפי ביטוח תגמולי ישלם 
או בהקשר אליהם:ארעה במהלכם, אים, או שאחד מהמקרים הב

אי סיני.א יינתן בחצי ההכיסוי ל1.6.3
ראל.לישר לחזורב מסו/או טח המבנציגי עם עולה פתף לשרב מסטח המבו .2.6.3
או.לאם בין וחוקי אופן באם בין לרצונו, גוד בנינשללה המבוטח של חירותו . 3.6.3
המונע אחר או ו/מדיני מצב או ו/בטחוני מצב או ו/פוליטי מצב או ו/הפיכה . 4.6.3

באופן מהמבטח מונע או ו/ארץ אותה מאה היציו/או הכניסה אפשרות את 
את התחייבויותיו על פי הפוליסה.אחר לבצע 

 .
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אים כלליים – תנ3חלק 
יגים הכללייםיגים והחרהסי. 1

 עתהנובעה תביבגין זו, פוליסה לפי טוח ביתגמולי ישלם ולא ראי אחיהיה לא המבטח 
אליהם:קשר בהאו כם, במהלארעה שאו אים, בהקרים מהמ חדאכל מף קיעאו ו/ישיר אופן ב
למען כחובב ספורטיבית פעילות למעט הדרכה, או אימון לרבות בספורט, עיסוק . 1.1

 גנתאורמבתחרות השתתף א לשהמבוטח אי ובתנמקובלת בדרך הכל בלבד אה הנ
אורגנות. או קבוצות ספורט מגוד ו/איגרת אימונים במסאו ו/

שכר בצידה.פעילות ספורטיבית כלשהי ש. 2.1
הבטיחות לכללי אם בהתא שלנהג המבוטח במסגרתה כלשהי ספורטיבית פעילות . 3.1

אתר בו בוצעה הפעילות.היסודיים של ה
ך רבדוכוללים רגילה ט ספורפעילות לעומת ר מוגבסיכון בהם שיש ט רספוענפי  .4.1

עשו נאם בין ת וזאה, סכנוה גובת, רוהימהבאים: רכיבים הממר תיואו אחד כלל 
ספורט בגדר אתגרי"(. "ספורט להלן: ) אחרת דרך בכל או מקצועי חובבני, אופן ב

ליווי או חבלים שימוש סביר אופן בהדורש טיפוס אות: הבהפעילויות יחשבו אתגרי 
 ה,נשימבציוד שימוש ת רשהדוה צלילחבלים, ת עובאמצת רועלמה סכניך, רימד

גלישה אייה, דומעלה,  3מדרגה אקים קיומעלה,  3גה מדרנג רפטינג, סנפלינג'י, ב
 בסירתשייט סרפינג, קייט פורח, כדור גיה, לסווצניחה רחיפה מצנחי אווירית, 

ר תשבאה רשימבט רכמפור אחרי תגאט רספווכל מים עי אופנומים, סקי רוץ, מי
.il.co.clalbit.wwwאינטרנט של המבטח שכתובתו: ה

שלג( אופנועי )לרבות אופנועים או ו/מכוניות ץ במירומבוטח של פעילה השתתפות . 5.1
על כלשהו רכב כלי או ו//נסיעה יגה נהאו ו/שיט כלי לרבות אחר רכב כלי כל או ו/

 או. אם לץ ובין אם במסגרת מירומסלול מירוצים בין 
 "ספורט)להלן: א, שהידרך כל בג בשלגלישה הכוללת בית ספורטיפעילות . 6.1

 כל ןכו גשל וענפואו גשל ותחלמז ,ינטראק וסקר ,דורבונס ,יקס ותבלר ,ף"(ורח
 שכתובתו:טח המבשל ט רנטהאינר שבאתרשימה בט רכמפור אחרף חוט רספו

il.co.clalbit.www .
 הרשויותידי על אושר הממטוסים בשירות מסחרית תעופה ברת חבכנוסע א שלטיסה  .7.1

ידי על נוסעים הובלת לשם המתקיימת טיסה במסגרת מדינה אותה בהרלוונטיות 
וזוהי אחר תחבורה שרות קיים א ולבמידה אמור, הלמרות כי מובהר מורשה. צוות 

 איםנהתקיימו התא לאם גם הטיסה כוסה תאירוע הנת דיבמבלת קוהמדרך ה
המפורטים לעיל.

א(, שלובין מלחמה שהוכרזה )בין עוינים כוחות או אויב פעולת תקיפה, מלחמה, . 8.1
פעולה ביטחונית, פעולה אית, צבפעולה אי, צבכוח מרד, הפיכה, אזרחים, מלחמת 

 אינבתו ,בטיותש מהומות ,חיותאזר מותמהו ,נותגהפ ,פלילי שהמע ,ניתכפמה
 טחוניתבירשות בכל או בצה"ל עיל פרות בשיהיה ו/או עיל פחלק בהם טל נטח שהמבו
אחרת.
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 אוחוק לצו, תאם בהאו על-פי רכוש לנזק או סה, ריהעה, הפקה, הלאמרמה, הח. 9.1
או רשות מקומית.או רשות ציבורית תקנה של ממשלה 

 פסולתאקטיבי, רדיוזיהום מייננת, קרינה כימי, גי, ביולוגרעיני, לחומר חשיפה . 10.1
תהליך "בערה" המילה פרוש א יהזה יג חרלמטרת גרעיני. דלק בערת או גרעינית 

 גרעיני המכלכל עצמו.כלשהו של ביקוע
א צורך.או עקב חשיפה עצמית לסכנות ללנגרם על ידי המבוטח בזדון אירוע ש. 11.1
או ניסיון לכך.אבדות הת .12.1
מותר א והוא רופאות להוראם בהתבוצע השימוש בו מקרה למעט בסמים, שימוש  .13.1

אם לדיני המדינה בה מצוי המבוטח.בהת
 אירוע.הץ ארלקף תרישיון היה א לב הרככלי בג שנהבוטח, למאשר כדרכים נת אות .14.1

כיסוי ינתן – הרלוונטי הרכב בכלי יגה נהברישיון צורך אין האירוע ץ ארשבבמקרה 
 תקףאומי בינלרישיון או ו/תקף אלי ישררישיון היה ח בוטלמאם ק רזו פוליסה פי על 
וג כלי הרכב שבו נהג המבוטח.לס

 ראחביטוח כל ו/או חובה בביטוח נדרש המבוטח נהג בו רכב הכאשר רכים דתאונת  .15.1
 כזה.אירוע ולא נערך ביטוחץ הארעל-פי החוק ב

בכלי נשק על ידי המבוטח.שימוש . 16.1

תביעות. 2
 היעבת תגשהל םוגרל לולהע ,חוטיבה תופקת לךהבמ וזאשפב וךכרה יאורפ ועירא הקר .1.2

 אורות, שיילמבטח עניין, הסיבות בנשניתן ד מיע דילהוהמבוטח על זו סה פוליפי ל
"(, ההודעה"לן: )להכאמור אירוע של סוג כל על סיוע, הלחברת הודעה תן מצעות באמ
טוח הביטי פרבדף טים המפורהטלפון ממספרי לאחד נית טלפונייה פבאמצעות ת לרבו
אל ו אישירות, המבטח אל המטפל הרופא או לים החובית את נות ולהפליסה, בפוו/או 

ליסה. אי הפותנסיוע לאישור על פי חברת ה
תביעה הגשת הווה מנה אילכשעצמה ההודעה תן מכי בזאת, מובהר ספק הסר למען 

וצאה.סוי ההכיהוות אישור לאין בה כדי לו
להגשת מסמכים ב"ערכת למפורט תאם בהתעשה זו לפוליסה בהתאם תביעה הגשת  .2.2

נט של החברה. נטרמצויה באתר האיתביעה" ה
תגמולי לתשלום בכתב תביעה וטוח הבימקרה קרות על הודעה למבטח נמסרו מש)א(  .3.2

תו.חבולבירור טוח, על המבטח לעשות מיד את הדרוש הבי
 םיכוהמסמ ידעהמ תא ,כךל נדרשש חראל ירבס ןזמ וךת ,חטבלמ ורלמס חטובהמ לע ב() 

להשיגם.יוכל, שככל למבטח, לעזור ליו עתו, ברשונם איואם ת, חבוהלבירור הדרושים 
 פשרמאהיה וקיומה במועדה,  3.2ף סעיפי לאו  1.2ף סעיפי לחובה קוימה לא )א(  .4.2

בהם חייב שהיה במידה אלא טוח הבילי בתגמוחייב הוא ין אתו, חבוטין להקלמבטח 
ת מאלה:חול בכל אחובה; הוראה זו לא תקוימה החלו יא

קות;מוצדסיבות חור מיקוימה באוימה או ובה לא ק( הח1) 
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על כביד הולא תו חבובירור את המבטח מן מנע לא איחורה או יומה קאי ( 2) 
הבירור.

חבותו בירור את המבטח מן למנוע כדי בו שהיה דבר במתכוון המבוטח עשה )ב(  
הם בחייב ה הישה במידלא אטוח ביתגמולי בחייב טח המבאין עליו, הכביד לאו 

.אילו לא נעשה אותו דבר
 להקטין,או למנוע היה יכול שהמבוטח נזק בעד ביטוח גמולי בתחייב א יהא להמבטח 5.2

הורה שהמבטח אמצעים או סבירים אמצעים בנקיטת הביטוח, מקרה קרות אחר ל
.נקוטלו ל

 תויביחתהול יטלו את וחבבת וודלהח, המבטשל תב בכהסכמה ללא י, רשאו ניאח וטהמב .6.2
לכל או למשטרה ת עובדומסירת על לות חזה סעיף הוראות ין אהמבטח. את חייבת המ

תם.דין לפי דרישגורם מוסמך אחר על פי כל 
 ורישאועד במיג ציהולר הדשער לפי בש"ח ו ולמישח וטלמבו ולמשישוח ביטי ולתגמ .7.2

המבוטח ידי על שולמו לא למבוטח המבטח משלם נן גישבת הוצאווהבמידה תביעה. ה
 ,ח"לש ונוממ לרולד יטנוולהר םולתשה בעטמ לש המרה חטהמב צעיב ,חבש" וא לרובד

תביעה.היציג במועד אישור ההכל בהתאם לשער 
 למשטרהנה תלות הגשעל אישור למבטח יא צלהמיש למטען, ניבה גו אאבדן ארע . 8.2

של חומם בתאירע והאירוע במידה נבו. נגאו שאבדו פצים החפירוט כולל הקומית המ
 להםלהודיע יש אניות( אוטובוסים/רכבות/ תעופה/חברות )חברות למיניהם מובילים 

גו למבטח.הצי ולאישור בכתב על כךאירוע, לקבל מידית עם קרות ה
או ו/המבוטח לעסקי נזק לרבות תוצאתי, או ו/עקיף נזק כי מובהר ספק הסר למען  9.2

 ,יהישהה ,קהיסע וליטב ,אישה בהיס כלמ ןמז זובבזו דפסמה ותבעונה ותאצוה
מחלה, ימי ושכר, עבודה ימי אובדן במוניטין, גיעה פאו אובדן שוק, אובדן עיכוב, 
אות הוצוכן סוציאלית, עזרה סיעודית, עזרה וסבל, אב כנפש, עגמת אה, הנהפסד 
 פוליסהרת במסגמכוסים אינם זו בפוליסה רש במפורטו פושלא תוצאתי ונזק נלוות 

זו.
 שיחותמיסים, טלים, היעמלות, אשרות, במוניות, נסיעות כי ר מובהספק הסר למען 10.2

חבות בגין בכיסוי במפורט )למעט טרחה שכר ומשפטיות הוצאות פקסים, טלפון, 
במסגרת מכוסים אינם וכדומה, קנסות איות, בנקאות הוצריבית, שלישי(, צד כלפי 
סה זו. פולי

 .

 .

מקרה ביטוח המכוסה על ידי צד שלישי . 3
שלא לישי, שאדם כלפי פוי שיו\או פיצוי כות זגם טוח, הבימקרה בשל למבוטח, הייתה  .1.3

מסוג טוח בילי תגמולמבוטח ששילם ת מעלמבטח זו ת זכות עוברביטוח, חוזה כוח מ
 ותובזכיפגע שלא ן ופבאוש ימשבה יעשה וא והם, ילששם יולתגמהם וסכובה ובגי" ויפ"ש

קיבל מהמבטח. קיבל שלים תגמולמעל שיפוי לישי השהאדם מן לגבות המבוטח של 
פי על למבטח גיע משהיה פוי שיו\או פיצוי חוק פי על ו ו\אלישי השמהאדם המבוטח 

ת וגעהפ תחרא להופע וא ורתיו ,פשרה חטוהמב עשה .חטלמב וירלהעב וילע ,זה יףסע
תו בשל כך. פצוליו לכות שעברה למבטח, עבז
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 סבירשמבוטח אדם בידי בכוונה שלא נגרם הביטוח מקרה אם יחולו לא זה סעיף וראות ה
ניהם. שביועובד מעביד של יחס או משפחה קרבת מחמת פוי, שיממנו תובע היה לא 

.ורכאמ חהמבט של ותוזכ ושיממם לש ונממ ידרשישככל  ולהפע תףלש יביחתמ חוטהמב
להודיע המבוטח על אחד, ממבטח תר יואצל קצתם, מאו כולם טוח, יהבמקרי חו בוט  .2.3

ליו.לו ענודע סף או לאחר שנוטוח הנעשה הביעל כך למבטח בכתב, מיד לאחר ש
אחר, מבטח מאת זה טוח ביפי על כוסות המהוצאות גין בלשיפוי זכאי המבוטח היה  .3.3

טוח הביסכום גבי להאחר המבטח עם חוד וליחד המבוטח כלפי אחראי המבטח יהיה 
טוח.חוזה הבי לחוק 59ת סעיף ו הוראוחול ויפף,חוה

תחולת חוק ושיפוט:. 4
הבלעדי השיפוט יהיה בישראל המוסמך המשפט לבית וישראל נת מדיני ידלו חויליסה הפועל 

ליסה.נובע מהפובכל הקשור או ה

התיישנות:. 5
טוח .מיום קרות מקרה הבינים לוש שטוח היא שלי ביתגמותביעה לת של נותיישת ההקופת

תקופת הביטוח:. 6
לן: להלמפורט בכפוף טוח, הביטי פרדף בקובים הנבמועדים וסופה שתחילתה קופה ת .1.6

– ת( נטיווהרלההרחבה נרכשה ש)ככל נסיעה טול ביין בגסוי כילגבי קופה תה .1.1.6
חו"ל. תיים במועד הנסיעה לוהיא תסת הפוליסה כישחילתה במועד רת

נטית( ווהרלההרחבה נרכשה ש)ככל כבודה טוח ביין בגסוי כיגבי לקופה תה .2.1.6
ישירות המבוטח יציאת ני לפלא אך טוח הביפרטי דף בקוב נהבמועד תחל – 
 למובילדה הכבואת ר מסאם או לחו"ל, שראל מידרכו בשראל ביפה עותדה של
 אךהביטוח רטי פף דבהנקוב ד במועתסתיים פה התקוהמסירה. רגע מ– כן פני ל

קופה תהתו. ביאל ישירות ונסיעה לישראל חו"ל מהמבוטח של שובו לאחר לא 
טי פרדף בקוב הנבמועד חילתה ת– האחרים הפוליסה קי פרגין בסוי כיגבי ל
חו"ל, לו בדרכספינה או טוס למהמבוטח של תו לייעמועד ני לפלא אך טוח ביה

 ראל,שמיהגבול ר עבמאת חצה בו ד עבמו- שתי יבעבר משל במקרה או, 
תוך אל המבוטח חזרת לאחר לא אך טוח הביפרטי דף בקוב נהבמועד סיומה ו

 ישראל. לותגבו
תקופת הביטוח:. 2.6

 חויטהבת ופתקם ותי נלפח ויטהבת ופתקת איך להארמהמבטח וטח מביקש ב. 1.2.6
קופת תתום לעד או שביקש קופה לתעד טוח הביאת טוח הביחברת לו תאריך 

סוי כינאי בתיהיה כאמור טוח ביניהם; מביהמוקדם לפי ת, המקסימליטוח הבי
 ללאת, עתה ובאח המבטי ידעל ת וקוהמשיסה וללפם תאבהם יומדיר חומ
נה יתלא והמבטח אכשרה קופת תללא קודם, רפואי מצב של חודשת מחינה ב

המבטח את יתבע לא כי הצהרה על המבוטח תימת בחקופה תההארכת את 
בעתיד.
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יאריך הביטוח קופת תתום אחרי טוח הבית קופתאת להאריך מבוטח ביקש . 2.2.6
קופת תום תקופה שביקש או לתו ועד לתטוח ממועד בקשלו המבטח את הבי

 םינאתלם תאבהיה תהור כאמהארכה ם. וקדהמי לפת, יימלהמקסח ויטהב
אים:נאים הב ובת לעיל,1.2.6המפורטים בסעיף 

שאת הביטוח את רכש נה גיביעה נסבאותה חו"ל, בנמצא המבוטח  .1.2.2.6
תו הוא מבקש להאריך;קופת

 תופתקם ותן ישבופה תקבח ויטבמקרה ח וטלמבוארע ידה במ. 2.2.2.6
 זהביטוח רה מק- שה דהחהביטוח פת תקולבין סתיימה שההביטוח 

 ימהיתשהס חוטיבה תופקת םות ןישב ופהקתוב ידהבמ  .וסהכמ וניא
 המבוטחשל פואי רהבמצבו שינוי ע ראשה דהחהביטוח פת תקולבין 

 מוגבלשינוי מהע הנוברה מקבגין פואיות רהוצאות בגין סוי הכייהיה - 
חוייבים.נויים המ לעיל בשי2 בחלק 10.1ת סעיף תאם להוראובה

אוטומטית של תקופת הביטוח:ארכה ה .3.6
טוס( ניה או מאוחבורה )כוב באמצעי התגין עיבמקרה והמבוטח יאחר לחזור ארצה, ב

 בהתאםהביטוח פת תקואוטומטית תוארך בשליטתו, שאינן מסיבות זור, לחד עמבו ר אש
נוספות.ת  שעו48יותר מ- קופת העיכוב, אך לא תל
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(2225)רחבה לביטול נסיעה ה
כיסוי זה יהיה בתוקף רק אם יופיע מפורשות בדף פרטי הביטוח

 ןתושאת וודעולהת וצהרלהצעה, להם תאובהח, ויטהבי פרטבדף ור כאמח ויטבי דמם ותשלת ורתמ
כמוגדר סוי לכיזכאי המבוטח יהיה זה, נספח מנפרד תי בלחלק וות והמהלמבטח המבוטח מסר 
 תוולבגבן, להלם יורטהמפם ייגיולסת ווראלהם, ינאתלת, ולהגדרוף בכפזה ח נספבורט וכמפ
רק בתוקף א יהזה נספח כי ומוסכם מוצהר תיו. והוראוזה נספח נאי תפי על המבטח ת יואחר

 הבסיסית"(,"הפוליסה )להלן: טוח הביטי פרבדף רט כמפורף מצוהוא אליה שלפוליסה כנספח 
המוסדרים אים נושולמעט יגיה, וסייגיה חרלרבות הבסיסית, הפוליסה תנאי לכל כפוף א והו

. מפורשות בנספח זה
 ילומגתל יאכז החמשפה ינבמ חדאו הבחהרה תא תיניגרע חהמשפ הכשור הידבמ יכ הרבומ
שרכשו נית הגרעיהמשפחה ני ביתר גם טוח הבילי לתגמוזכאים יו יהטוח, הבימקרה גין בטוח בי
נספח זה.ת עצמית כמפורט ב יישא בהשתתפו וכל אחד מהםת ההרחבהא

 שורחשהתד ובלבשלהלן סיבות מהעה, סיהנשל ע נמנובלתי רחי הכביטול - הביטוח רה מק .1
את העניין בנסיבות מידי אופן בביטל שהמבוטח אי ובתנזה ביטוח חוזה כריתת לאחר 

הטיסה, השיט, המלון, וכד' :
של או המבוטח של וי צפתי בלאשפוז או פוי צתי בלת מוואו נה תאומחמת ני גופנזק  (1)

בן משפחה קרוב. 
תי בלנוי שיעקב נסוע לכול ינו איהמבוטח כי מומחה מרופא בכתב מפורשת הוראה  (2)

מצבו הרפואי של המבוטח.פוי בצ
סון אעקב מוסדרת נות ספת חברשל שיט או תעופה חברת של סדירה טיסה טול בי (3)

ספק הסר ן למעיסה. טם ויקם ינעוהמיעד, הת וצבארת ווממהו את ופרעיפה, מגטבע, 
לסעיף בהתאם כוסה המטיסה טול כבייחשב לא הייה השו/או טיסה וב עיככי מובהר 
קטן זה.

המילואים, שירות לחוק  9או  8סעיפים מכח מילואים לשרות המבוטח של קריאתו  (4)
זו ליסה פוהוצאת לאחר המבוטח עבור הוצא יוחד המהקריאה וצו  2008התשס"ח-

טן קסעיף לפי סוי כיהכי מובהר ספק הסר למען חלקה. או כולה נסיעה, הקופת ולת
פחה שהמבני לגבי והן ר כאמומילואים שירות בנמצא ר שאהמבוטח לגבי יחול זה 

נית של המבוטח. הגרעי
נסיעה. בביתו של המבוטח אשר אירעה סמוך למועד השריפה (5)

 בקשרו ידעל ו ולמששכבר ם יומסכן יבגוטח המבת אהמבטח ישפה ח ויטהבמקרה ת ובקר. 2
א וללשלמם, ויב מחשהוא או בחזרה, לקבלם תן ניושלא המבוטח של נסיעה העם ישיר 

$. 000,7יותר מסך של 
א יישזו, הרחבה פי על לכיסוי אי זכא שימצמבוטח זה, בנספח אמור מהלגרוע מבלי 3

$.50בתשלום סכום השתתפות עצמית בסך של 
 .

חלק 4 – הרחבות
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חלק 4 – הרחבות

 וותבח ורירב את חבטמה ןמ וענמל ידכ וב יהשה ברד ןווכמתב בוטמה וא חוטבמה שהע4. 
אילו בהם חייב שהיה במידה א אלביטוח בתגמולי חייב המבטח אין עליו, להכביד או 

אותו דבר.א נעשה ל
 ובתנאיד עווכל סוי הכירת מכיד עממותחל עה סינלביטול רחבה הבגין סוי לכיזכאות ה .5

תוקף.ית תהא בליסה הבסיסשהפו
 כלללא לחול שיכו ימזה, פח בנסשות רפומשונו שלא ככל סיסית, הבפוליסה הראות הו .6

נוי.שי
 הוראותיחולו זה פח נסהוראות לבין הבסיסית פוליסה ההוראות בין רה סתישל מקרה בכל  .7

נספח.ה
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חלק 4 – הרחבות

(2226)הרחבה לקיצור נסיעה 
כיסוי זה יהיה בתוקף רק אם יופיע מפורשות בדף פרטי הביטוח

 ןתושאת וודעולהת וצהרלהצעה, להם תאובהח, ויטהבי פרטבדף ור כאמח ויטבי דמם ותשלת ורתמ
כמוגדר סוי לכיזכאי המבוטח יהיה זה, נספח מנפרד תי בלחלק וות והמהלמבטח המבוטח מסר 
 תוולבגבן, להלם יורטהמפם ייגיולסת ווראלהם, ינאתלת, ולהגדרוף בכפזה ח נספבורט וכמפ
רק בתוקף א יהזה נספח כי ומוסכם מוצהר תיו. והוראוזה נספח נאי תפי על המבטח ת יואחר

 ,ית"(יסבסה יסהולפ"ה :ן)להל חויטבה יפרט דףב ורטפמכ ףורצמ אוה יהאלש יסהולפל חפנסכ
המוסדרים אים נושולמעט יגיה, וסייגיה חרלרבות הבסיסית, הפוליסה תנאי לכל כפוף א והו

. מפורשות בנספח זה
 ילומגתל יאכז החמשפה ינבמ חדאו הבחהרה תא תיניגרע חהמשפ הכשור הידבמ יכ הרבומ
שרכשו נית הגרעיהמשפחה ני ביתר גם טוח הבילי לתגמוזכאים יו יהטוח, הבימקרה גין בטוח בי
נספח זה.ת עצמית כמפורט ב יישא בהשתתפו וכל אחד מהםת ההרחבהא

נוע למתן ניושלא חי הכראופן בלישראל תו חזרמועד את מקדים המבוטח - טוח הבימקרה . 1
לן:ת להטוסיבות המפורתו, מאחת מהאו
 בן משפחה קרוב באשפוז. תו שלו הימצאו בן משפחה קרוב, את שלמוו .1.1
 מבחינהמחייב פואית רקביעה פי על שר אזו פוליסה פי על-המכוסה פואי ררוע אי .2.1

 אלוה ותלשהם אדשל ו ו/אח וטהמבשל ישראל לו תחזרועד מי וניש תאת יוארפ
המבוטח לאותה נסיעה. 

המילואים, שירות לחוק  9או  8סעיפים מכח מילואים לשרות המבוטח של קריאתו . 3.1
זו ליסה פוהוצאת לאחר המבוטח עבור הוצא יוחד המהקריאה וצו  2008התשס"ח-

טן קסעיף לפי סוי כיהכי מובהר ספק הסר למען חלקה. או כולה נסיעה, הקופת ולת
פחה שהמבני לגבי והן ר כאמומילואים שירות בנמצא ר שאהמבוטח לגבי יחול זה 

נית של המבוטח. הגרעי
במחלקת טיסה כרטיס למחיר וגבלו יץ ארלחזרה טיסה כרטיס גין באות הוצ כימובהר 

תיירים בלבד.
חזרה לו שהטיסה כרטיס לות עגין בהמבוטח את המבטח ישפה הביטוח, מקרה ת בקרו .2

 תוקרועד ממלהשבה ת ונתינן ניואמראש ח וטהמבי ידעל ו ולמששת וצאוהן יובגלארץ 
$.000,8בכל מקרה לא יותר מסך של אך מקרה הביטוח, 

 למבטח.הנסיעה קיצור בשל טיסה הטיס כרגין בג' צד מפוי לשיתו כוזת אימחה המבוטח . 3
עצמית השתתפות סכום בתשלום א יישזו, הרחבה פי על לכיסוי זכאי א שימצמבוטח 

$.50אות הרחבה זו בסך של אות נסיעה המכוסה בהתאם להורבגין החזר הוצ
 וותבח ורירב את חבטמה ןמ וענמל ידכ וב יהשה ברד ןווכמתב בוטמה וא חוטבמה שהע4

אילו בהם חייב שהיה במידה א אלביטוח בתגמולי חייב המבטח אין עליו, להכביד או 
אותו דבר.א נעשה ל

תוקף.תהא בית ליסה הבסיסאי שהפותנ וב וכל עודתוקף יהיה בנספח זה. 5

 .
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חלק 4 – הרחבות

 כלללא לחול שיכו ימזה, פח בנסשות רפומשונו שלא ככל סיסית, הבפוליסה הראות הו .6
נוי.שי

 הוראותיחולו זה פח נסהוראות לבין הבסיסית פוליסה ההוראות בין רה סתישל מקרה בכל  .7
נספח.ה
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חלק 4 – הרחבות

(2227)גרי אתהרחבה לספורט 
אם יופיע מפורשות בדף פרטי הביטוחכיסוי זה יהיה בתוקף רק 

 ןתושאת וודעולהת וצהרלהצעה, להם תאובהח, ויטהבי פרטבדף ור כאמח ויטבי דמם ותשלת ורתמ
כמוגדר סוי לכיזכאי המבוטח יהיה זה, נספח מנפרד תי בלחלק וות והמהלמבטח המבוטח מסר 
 תויחראת וולבגבן, להלם יורטהמפם ייגיולסת ווראלהם, ינאתלת, ולהגדרוף בכפזה ח נספבורט וכמפ

תיו. נספח זה והוראונאי המבטח על פי ת
 ורטפמכ ףורצמ אוה יהאלש יסהולפל חפנסכ קר ףקובת איה זה חפנס יכ םכוסמו צהרומ
 תרבולת, סיסיהבסה הפוליתנאי לכל כפוף והוא ת"(, סיסיהבסה "הפוליהלן: )לה רשימב

. אים המוסדרים מפורשות בנספח זהיגיה, ולמעט נושיגיה וסיחר
 ומבוטל.נין חריג ספורט אתגרי, בטלת, בע בפוליסה הבסיסי3 לחלק 4.1סעיף  .1
תוקף.תהא בית ליסה הבסיסאי שהפותנ ובתוקף כל עוד יהיה בנספח זה .2
 כלללא לחול שיכו ימזה, פח בנסשות רפומשונו שלא ככל סיסית, הבפוליסה הראות הו. 3

נוי.שי
 הוראותיחולו זה פח נסהוראות לבין הבסיסית פוליסה ההוראות בין רה סתישל מקרה בכל  .4

נספח.ה
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חלק 4 – הרחבות

(2228)הרחבה לספורט חורף 
אם יופיע מפורשות בדף פרטי הביטוחכיסוי זה יהיה בתוקף רק 

 ןתושאת וודעולהת וצהרלהצעה, להם תאובהח, ויטהבי פרטבדף ור כאמח ויטבי דמם ותשלת ורתמ
כמוגדר סוי לכיזכאי המבוטח יהיה זה, נספח מנפרד תי בלחלק וות והמהלמבטח המבוטח מסר 
 תויחראת וולבגבן, להלם יורטהמפם ייגיולסת ווראלהם, ינאתלת, ולהגדרוף בכפזה ח נספבורט וכמפ

תיו. נספח זה והוראונאי המבטח על פי ת
 ורטפמכ ףורצמ אוה יהאלש יסהולפל חפנסכ קר ףקובת איה זה חפנס יכ םכוסמו צהרומ
 תרבולת, סיסיהבסה הפוליתנאי לכל כפוף והוא ת"(, סיסיהבסה "הפוליהלן: )לה רשימב

. אים המוסדרים מפורשות בנספח זהיגיה, ולמעט נושיגיה וסיחר
 רקוך את וזאומבוטל, בטל ף רחופורט סחריג בעניין הבסיסית פוליסה ב 3לחלק  6.1ף סעי .1

המיועדים במסלולים שלו, הפעילות בשעות לכך, המיועד אתר בשנעשו פעילויות גין ב
.לכך

תוקף.תהא בית ליסה הבסיסאי שהפותנ ובתוקף כל עוד יהיה בנספח זה. 2
 כלללא לחול שיכו ימזה, פח בנסשות רפומשונו שלא ככל סיסית, הבפוליסה הראות הו .3

נוי.שי
 הוראותיחולו זה פח נסהוראות לבין הבסיסית פוליסה ההוראות בין רה סתישל מקרה בכל  .4

נספח.ה
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חלק 4 – הרחבות

(2230) 30הרחבה להריון עד שבוע 
כיסוי זה יהיה בתוקף רק אם יופיע מפורשות בדף פרטי הביטוח

 ןתושאת וודעולהת וצהרלהצעה, להם תאובהח, ויטהבי פרטבדף ור כאמח ויטבי דמם ותשלת ורתמ
כמוגדר סוי לכיזכאי המבוטח יהיה זה, נספח מנפרד תי בלחלק וות והמהלמבטח המבוטח מסר 
 תוולבגבן, להלם יורטהמפם ייגיולסת ווראלהם, ינאתלת, ולהגדרוף בכפזה ח נספבורט וכמפ
רק בתוקף א יהזה נספח כי ומוסכם מוצהר תיו. והוראוזה נספח נאי תפי על המבטח ת יואחר

 הבסיסית"(,"הפוליסה )להלן: טוח הביטי פרבדף רט כמפורף מצוהוא אליה שלפוליסה כנספח 
המוסדרים אים נושולמעט יגיה, וסייגיה חרלרבות הבסיסית, הפוליסה תנאי לכל כפוף א והו

. מפורשות בנספח זה
 וזאשפת וצאוהן יבגי ויסכן תנית, ייסהבסיסה ולשבפ 2בחלק  1יף בסעור האמת ולמר. 1

הוצאות  ליםכולה)כולל(,  30ה-השבוע עד ריון בהלמבוטחת גם חו"ל ביות וארפוצאות וה
או טיפול מוקדמת, לידה אשפוז, במהלך שלא איות רפוהוצאות ריון, בההקשורות אשפוז 

טים בהרחבה זו.נאים המפורבכפוף לת, ואיתאשפוז של פג והטסה רפ
הוא נסיעה, קיצור להרחבה של וי כיסאו ו/נסיעה לביטול הרחבה של וי כיסשנרכש ככל 

והכל זו, הרחבה ת במסגרכוסה המהמבוטחת של ון מהרינובע הטוח ביבמקרה גם תן ני
טית.לוונטים בהרחבה הרנאים המפורבהתאם לת

אות והוצאשפוז אות "הוצשבפרק הכיסויים כל בגין במצטבר הביטוח תגמולי כל סך 2
 30ה-השבוע עד הריון בגין הבסיסית(, הפוליסה של  2בחלק  1)פרק בחו"ל" איות רפו

 2בחלק  1שבסעיף בטבלה אמור הלמרות את וז$, 000,200של סכום עד יהיו )כולל( 
אחריות המקסימלים.בפוליסה הבסיסית בדבר גבולות ה

השבוע עד להריון וגע בנזה נספח בגין המשולמים הביטוח גמולי תספק, הסר למען 3
בחו"ל איות רפווהוצאות אשפוז להוצאות האחריות גבול מתקרת יופחתו )כולל(  30ה-

 בפוליסה הבסיסית. 2 בחלק 1המפורטת בסעיף 
תוקף.תהא בית ליסה הבסיסאי שהפותנ ובתוקף כל עוד יהיה בנספח זה .4
 כלללא לחול שיכו ימזה, פח בנסשות רפומשונו שלא ככל סיסית, הבפוליסה הראות הו .5

נוי.שי
 הוראותיחולו זה פח נסהוראות לבין הבסיסית פוליסה ההוראות בין רה סתישל מקרה בכל  .6

נספח.ה

 .

 .
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(2231)הרחבה לכבודה 
אם יופיע מפורשות בדף פרטי הביטוח כיסוי זה יהיה בתוקף רק 

 ןתושאת וודעולהת וצהרלהצעה, להם תאובהח, ויטהבי פרטבדף ור כאמח ויטבי דמם ותשלת ורתמ
כמוגדר סוי לכיזכאי המבוטח יהיה זה, נספח מנפרד תי בלחלק וות והמהלמבטח המבוטח מסר 
 תויחראת וולבגבן, להלם יורטהמפם ייגיולסת ווראלהם, ינאתלת, ולהגדרוף בכפזה ח נספבורט וכמפ

תיו. נספח זה והוראונאי המבטח על פי ת
 ורטפמכ ףורצמ אוה יהאלש יסהולפל חפנסכ קר ףקובת איה זה חפנס יכ םכוסמו צהרומ
 תרבולת, סיסיהבסה הפוליתנאי לכל כפוף והוא ת"(, סיסיהבסה "הפוליהלן: )לה רשימב

. אים המוסדרים מפורשות בנספח זהיגיה, ולמעט נושיגיה וסיחר
 זקתו,בחהמצוי המבוטח, של שי האיענו למטרם שנגגניבה, או דן אוב- הביטוח רה מק .1

נסיעה.נרכש במהלך המוביל או נמסר מראש לחו"ל או אשר נלקח עימו ל
ת, משקפונים, שעורוות, פטים, תכשיסף, וכזהב פצי חיחשבו: זה פרק נין לעערך צי כחפ .2

ניידים(, מחשבים )לרבות קיהם וחלמחשבים קדושה, תשמישי אביזריהן, כולל צלמות מ
 דציופאות, מצתים, עטים, טאבלטים, פונים, טלסוגיהם, לרוניים ואלקטשמליים חרים שימכ
נה.גילי נלים, גלשן רוח, כי, גלשן גסק

 נבנגו אשאבד  ןהמטע שלו ערכ ןיבגי ויפלש חטוהמבי זכאיה יהח ויטהב מקרה תוקרב .3
 בלהבט מפורטכ חריותא בולותגב ,םינוודרכ יעהנס יכמסמ ורחזש ורעב תוצאוה ןיובג

טוח.קופת הבינגרמו למטען במהלך תניבה , ובלבד שהאובדן או הג להלן6שבסעיף 
וי:בסיס השיפ. 4

 רךשיועפי כנגנב, או ד שאבץ פהחשל שי הממרך העבסיס על המבוטח את פה שיהמבטח 
 לארה מקובכל המבטח די על-יע תיקבזה רה במקץ פהחשווי רכת עה המבטח.די יעל 
סף וכזהב פצי בחשמדובר ככל בלאי בהפחתת כחדש פץ החערך על טוח הבילי תגמולו יע

 .גןשווי הויקבע ערכם כ
 אתהמבטח ישלם ץ, פהחשל הרכישה תמורת בגין קבלה/חשבונית קיימת בו במקרה 

 ברבד הלבק חטובהמ גיצהש יאנתבו (ןינלע םאתבה) תינובחש/ההלבקה יפ לע תולהע
תיים שקדמו לאירוע.נבוצעה במהלך השכישה כי הרפץ המעידה כישה של החר

. הלןל 6עיף סשבה טבלבטים רהמפוטוח הביתגמולי ת רתקמר תיו ישולםלא ה, רמקבכל 
המבוטח על וביל, המשל תו בחזקהייתה כבודה הכאשר נגרמו ניבה הגאו אובדן והבמידה  .5

לפעול כדלקמן:
על בכתב אישור ו ממנלקבל לויים, גיעם מיד מוביל לניבה הגו אובדן האבדבר דווח ל. 1.5

לו למבטח.כים אהציג מסמ ולת האירוע,קרו
 הכבודהן בגיי-התאמה אוח דלמבטח יש להגהמבוטח על – יס טבכלי טיסה של במקרה  .2.5

(Report Irregularity Property - PIR.)
 ילובהמ יידעל- םולשש יוציהפ מעל קר ופהיש ואה ליובלמ ישהדר ישהג חטושהמב לככ .3.5

ליסה.לות הפוגבוועד ל
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 הסכומיםעל יעלו א וללעיל,  4בסעיף המפורט השיפוי בסיס על יחושבו הביטוח גמולי ת6. 
המפורטים להלן:

סה"כ כל תגמולי הביטוח במצטבר בגין כל 
הכיסויים הכלולים בפרק זה. מובהר כי בכל 
מקרה לא ישולם למבוטח סכום העולה על 

מגבלת המקסימום.

$2,000

מתוכם:
הערותסכום מקסימליסוג הכיסוי

כיסוי מכסימלי בגין פריט בודד )בין אם חפץ ערך ובין 
אם לא(

הכל עד $400
לגבולות 

אחריות של 
פרק זה, 

ובכל מקרה, 
במצטבר, 

לא יעלה על 
$2,000

סה"כ תגמולי הביטוח בגין כל חפצי הערך במצטבר 
]מובהר כי מצלמה ביחד עם אביזריה ו/או טלפון ביחד עם 
אביזריו ו/או מחשב ביחד עם אביזריו, יחשבו כפריט בודד[

$500 הכל עד לגבולות אחריות של פרק זה, ובכל מקרה, במצטבר, לא יעלה על $2,000

$200 הכל עד לגבולות אחריות של פרק זה, ובכל מקרה, במצטבר, לא יעלה על $2,000שחזור מסמכי נסיעה

$ בגין כל מקרה ביטוח. 50א בתשלום סכום השתתפות עצמית של המבוטח ייש7. 
חור בהגעת מטען – אי. 8

של לסך עד לשיפוי זכאי בוטח המיהא לעיל,  1בסעיף המפורט הביטוח למקרה נוסף ב
 ןמטע געתבה ורחיא של קרהמב םיחרא םיינויח םיצפחו םידגב שתיכר ןיגב 170$
א ללהמבוטח נותר בגינו בחו"ל ליעדו המבוטח הגעת מעת שעות  24מ-למעלה של 

.אמורחפצים חיוניים כ
בגין מטען:יגים לכיסוי חר9

א ולאי אחריהיה א להמבטח בפוליסה,  3שבחלק הכלליים גים ולחריגים לסייבנוסף 
 כלמ ףקיע וא/ו ירשי ןפואב בעתנוה יעהבת ןיגב ,זה קפר יפל חויטב יולמגת םשלי

או בהקשר אליהם:ארעה במהלכם, אים, או שאחד מהמקרים הב
 ריטשר, דואהמחאות עים, נוסת המחאוהמחאות, מזומן, כסף של גניבה או אובדן 1.9

מסמכים, תשלום, שוברי אי, אשרכרטיסי טיסה, כרטיסי למיניהם, ושטרות חוב 
יחול – ודרכונים נסיעה מסמכי )בעניין ודרכונים נסיעה מכי מסעסקיים, מסמכים 

אחריות המפורטים לעיל(.בגבולות ההכיסוי ביחס לעלות שיחזור המסמכים 
 ה,עשמירי עזע, מגת עדשוה, רטמולכל הם סוגיללמשקפיים ה גניבאו אובדן 2.9

אחרת, ותרופות.או כל תותבת שיניים תותבות ו/
או מטען עסקי כלשהו.  גניבה לסחורות עסקיות אואובדן 3.9
 ת,ראחת רשמית רשוכל או ס המכת רשועל-ידי ה השמדאו ה רמהחה, סתפיעיכוב, 4.9

לרבות חברות תעופה.
אומנות.סרטי צילום וחפצי 5.9

 .

 .

 .

 .
 .

 .
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 . אות.מוצרי מזון ומשק6.9
תהא בתוקף.ליסה הבסיסית אי שהפותנתוקף כל עוד וב יהיה בנספח זה .10
 כלללא לחול שיכו ימזה, פח בנסשות רפומשונו שלא ככל סיסית, הבפוליסה הראות הו .11

נוי.שי
 הוראותיחולו זה פח נסהוראות לבין הבסיסית פוליסה ההוראות בין רה סתישל מקרה בכל  .12

נספח.ה
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(2232)אחד אלקטרוני נספח הרחבה למכשיר 
אם יופיע מפורשות בדף פרטי הביטוחכיסוי זה יהיה בתוקף רק 

 ןתושאת וודעולהת וצהרלהצעה, להם תאובהח, ויטהבי פרטבדף ור כאמח ויטבי דמם ותשלת ורתמ
כמוגדר סוי לכיזכאי המבוטח יהיה זה, נספח מנפרד תי בלחלק וות והמהלמבטח המבוטח מסר 
 תויחראת וולבגבן, להלם יורטהמפם ייגיולסת ווראלהם, ינאתלת, ולהגדרוף בכפזה ח נספבורט וכמפ

תיו. נספח זה והוראונאי המבטח על פי ת
 ורטפמכ ףורצמ אוה יהאלש יסהולפל חפנסכ קר ףקובת איה זה חפנס יכ םכוסמו צהרומ
 תרבולת, סיסיהבסה הפוליתנאי לכל כפוף והוא ת"(, סיסיהבסה "הפוליהלן: )לה רשימב

. אים המוסדרים מפורשות בנספח זהיגיה, ולמעט נושיגיה וסיחר
תו, בחזקמצוי ההמבוטח, של ני אלקטרומוצר לנגרם שניבה, גו אאובדן - טוח הבימקרה  .1

נסיעה.נרכש במהלך המוביל או נמסר מראש לחו"ל או אשר נלקח עימו ל
 חטוהמב חוויד ויעל ,םיהבאם יטימהפר חדא חשבי וז חבההר ןיינלע ינוקטרלאצר וכמ. 2

'י.פי.אס, גני, לוויון טלפלולרי, סטלפון מצלמה, נישא, מחשב לפוליסה: תו הצטרפובמועד 
טבלט.

שאבד ני האלקטרומוצר השל ערכו גין בפוי לשיהמבוטח אי זכיהיה וח הביטמקרה ת בקרו .3
ניבה הגאו שהאובדן ובלבד , להלן 4בסעיף בטבלה כמפורט אחריות גבולות בנב, נגאו 

טוח. קופת הביני במהלך תמוצר האלקטרונגרמו ל
וי:בסיס השיפ .4

 אושאבד האלקטרוני המוצר של הממשי הערך בסיס על המבוטח את ישפה המבטח 
 תיקבעזה במקרה האלקטרוני המוצר שווי הערכת המבטח. ידי על שיוערך כפי נגנב, 

 כחדשי נוהאלקטרצר והמערך על ח ויטהבי ולתגמו יעללא מקרה ובכל ח המבטי ידעל-
אי. בהפחתת בל

 שלםיהאלקטרוני, המוצר של הרכישה תמורת בגין קבלה/חשבונית קיימת בו במקרה 
 חטובהמ גיצשה ינאתבו ן(ינלע םתאבה) תינובחש/הלהקבה יפ לע תולהע תא חטבהמ

תיים נהשבמהלך בוצעה כישה הרכי המעידה ני האלקטרומוצר השל כישה רבדבר קבלה 
שקדמו לאירוע.

 סכוםעל עלו יולא עיל, לט רהמפוהשיפוי ס סיבעל יחושבו טוח הביתגמולי ה, רמקבכל 
אחד.גין פריט $ ב000,2של 

על מוביל, השל בחזקתו היה ני האלקטרומוצר הכאשר נגרמו ניבה הגאו והאובדן במידה  .5
המבוטח לפעול כדלקמן:

בכתב אישור נו ממלקבל לויים, גיעם מיד מוביל לניבה הגאו האובדן בדבר דווח ל .1.1.5
לו למבטח.כים אציג מסמת האירוע, ולהעל קרו

 ןיבגתאמה י-האוח דלמבטח יש להגח וטהמבעל – יס טי בכליסה טשל במקרה . 2.1.5
(.Report Irregularity Property - PIRוני )וצר האלקטרהמ
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 יידל-ע םלושש יוציהפ מעל קר ופהיש ואה ליובלמ יעהתב ישהג חטושהמב לככ .3.1.5
ליסה.לות הפוגבו ועד למובילה

$ בגין כל מקרה ביטוח. 50א בתשלום סכום השתתפות עצמית של המבוטח ייש6
תוקף.תהא בית ליסה הבסיסאי שהפותנ ובתוקף כל עוד יהיה בנספח זה .7
 כלללא לחול שיכו ימזה, פח בנסשות רפומשונו שלא ככל סיסית, הבפוליסה הראות הו .8

נוי.שי
 הוראותיחולו זה פח נסהוראות לבין הבסיסית פוליסה ההוראות בין רה סתישל מקרה בכל  .9

נספח.ה

 .
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 נספח חיתום - הרחבה למצב בריאות קיים כולל מצב בריאות
(2234)אינו יציב קיים ש
אם יופיע מפורשות בדף פרטי הביטוחכיסוי זה יהיה בתוקף רק 

 ןתושאת וודעולהת וצהרלהצעה, להם תאובהח, ויטהבי פרטבדף ור כאמח ויטבי דמם ותשלת ורתמ
כמוגדר סוי לכיזכאי המבוטח יהיה זה, נספח מנפרד תי בלחלק וות והמהלמבטח המבוטח מסר 
 תויחראת וולבגבן, להלם יורטהמפם ייגיולסת ווראלהם, ינאתלת, ולהגדרוף בכפזה ח נספבורט וכמפ

תיו. נספח זה והוראונאי המבטח על פי ת
בדף כמפורט מצורף א הואליה שלפוליסה כנספח רק בתוקף א יהזה נספח כי ומוסכם מוצהר 
לרבות הבסיסית, הפוליסה אי תנלכל כפוף א והוהבסיסית"(, "הפוליסה )להלן: הביטוח פרטי 

. אים המוסדרים מפורשות בנספח זהיגיה, ולמעט נושיגיה וסיחר
חלק ב 1יף סעי לפו"ל, חבת ויוארפת וצאווהוז אשפת וצאוהן יבגי ויסלכי זכאיה יהח וטהמב .1

 פולבטיהמבוטח היה שבשלה מחלה של בחו"ל  רהלהחמהנוגע בכל הבסיסית, פוליסה ל 2
כמפורט הכל תו לצאשקדמו החדשים ששת במשך או רץ לאלחוץ תו צאבעת בהשגחה או 
איו. ננספח זה ותב

אות והוצאשפוז אות "הוצשבפרק הכיסויים כל בגין במצטבר הביטוח תגמולי כל סך . 2
 קיימת,למחלה ר הקשובכל הבסיסית(, הפוליסה של  2בחלק  1)סעיף בחו"ל" איות רפו

 הטבלבר האמות רולמת וזאבלבד, ר דול 000,250של ר טבמצסכום לעד מוגבלים היו י
אחריות המקסימליים.  גבולות ה בפוליסה הבסיסית בדבר2 בחלק 1שבסעיף 

 קיימתלמחלה הקשור בכל זה נספח בגין המשולמים הביטוח תגמולי ספק, הסר למען  .3
המפורטת בחו"ל איות רפואות והוצאשפוז אות להוצאחריות הגבול מתקרת יופחתו 
 בפוליסה הבסיסית. 2 בחלק 1בסעיף 

תוקף.תהא בית ליסה הבסיסאי שהפותנ ובתוקף כל עוד יהיה בנספח זה .4
 כלללא לחול שיכו ימזה, פח בנסשות רפומשונו שלא ככל סיסית, הבפוליסה הראות הו .5

נוי.שי
 הוראותיחולו זה פח נסהוראות לבין הבסיסית פוליסה ההוראות בין רה סתישל מקרה בכל  .6

נספח.ה
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חלק 4 – הרחבות

 אישיותאונות הרחבה לת
  אונהאה מתאה כתוצאו נכות צמיתה מלמוות 

(2235) בלבד( 75גיל )עד 
אם יופיע מפורשות בדף פרטי הביטוחכיסוי זה יהיה בתוקף רק 

 ןתושאת וודעולהת וצהרלהצעה, להם תאובהח, ויטהבי פרטבדף ור כאמח ויטבי דמם ותשלת ורתמ
כמוגדר סוי לכיזכאי המבוטח יהיה זה, נספח מנפרד תי בלחלק וות והמהלמבטח המבוטח מסר 
 תויחראת וולבגבן, להלם יורטהמפם ייגיולסת ווראלהם, ינאתלת, ולהגדרוף בכפזה ח נספבורט וכמפ

תיו. נספח זה והוראונאי המבטח על פי ת
 ורטפמכ ףורצמ אוה יהאלש יסהולפל חפנסכ קר ףקובת איה זה חפנס יכ םכוסמו צהרומ
 תרבולת, סיסיהבסה הפוליתנאי לכל כפוף והוא ת"(, סיסיהבסה "הפוליהלן: )לה רשימב

. אים המוסדרים מפורשות בנספח זהיגיה, ולמעט נושיגיה וסיחר
 ללאיחיד ישיר, גורם מהווה אשר הביטוח תקופת במהלך שארעה תאונה -  טוחהבירה מק1

הצמיתה תו כולנאו חודשים  13תוך בהמבוטח של תו למוו, כלשהאחר גורם עם קשר כל 
לן.לו להחים א חודשים, כהגדרתם של מונ37תוך  של המבוטח באההמל

ישלם המבטח: ת מקרה הביטוח, בקרו. 2
$. 000,27: במקרה מוות. 1.2
: אהנכות צמיתה מלבמקרה של  .2.2

$:000,27לן ב-טים להים המפורחוזת האיצוי בשיעור של מכפלפ

 .

 אחוזי נכות איבר הגוףאחוזי נכותאיבר הגוף
ימין

אחוזי נכות 
שמאל

75%65%זרוע30%עין אחת
65%55%אמה100%שתי עיניים

60%50%כף יד20%שמיעה באוזן אחת
25%20%אגודל יד50%שמיעה בשתי אזניים

15%12%אצבע יד60%רגל )מתחת לברך(
12%10%צרדת יד70%ירך

10%8%קמיצת יד50%כף רגל
12%10%זרת יד5%בוהן רגל

שליש מכל אחוז לעיל לגבי אותה פרק אצבע 3%אצבע רגל אחת
אצבע

$, 000,27- מ%70של לום לתשזכאי יהא בירך ומלאה צמיתה כות נבעל בוטח מההמחשה: לשם 
$. 900,18יינו דה
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חלק 4 – הרחבות

מדובר בו במקרה ימני. שהוא למבוטח תייחסים מלעיל בטבלה המפורטים כות הנחוזי א .3
מין, ייד לאברי שמאל יד אברי ליד הרשומים כות נהחוזי אתייחסו ישמאלי, שהוא במבוטח 

פך.ולה
הביטוח לי תגמויחושבו לעיל בטבלה צוין לא אשר באיבר מלאה צמיתה כות נשל במקרה  .4

נה שתמומוסמכת רפואית ועדה ידי על שיקבעו המלאה הצמיתה כות הנחוזי לאבהתאם 
נין זה רופא מומחה. יכריע לעקביעה כאמור,נה ניתטוח לאומי. לא לבי ידי המוסד על

חים הבאים כדלקמן:נו המו יוגדרסוי בפרק זהניין הכילע .5
נה.תוצאה ישירה מתאומות המבוטח כמוות - 

קיהם חלאו גפה או איבר של לי, נאציונקפואו טומי אנמוחלט, ן אובד -אה מלצמיתה נכות 
נה. ישירה מתאותוצאהאשר ארע כ

ולאחריה מלאה צמיתה נכות נקבע בו במקרה או אחד איבר מיותר פגע נבו במקרה 6
א להמצטבר הפיצוי סכום מקרה בכל אולם מצטבר, באופן הפיצוי יחושב מוות, נגרם 

$.000,27יעלה על 
מקרה של קיומו טרם נכות אחוזי למבוטח הוכרו בו במקרה כי מובהר ספק הסר למען 7

כיסוי פי על נכות השיעור קביעת לצורך יחשבו א להם לעיל,  1בסעיף הנזכר הביטוח 
זה. 

 ותכנ וא/ו יתקחל ותכנ ןיגב יויסכ וללכ וניא זה קפר יפ על יויסכה ,קפס הסר ןמעל8
אונה.אה מתאו חלקית כתוצזמנית, מלאה 

תוקף.תהא בית ליסה הבסיסאי שהפותנ ובתוקף כל עוד יהיה בנספח זה. 9
 כלללא לחול שיכו ימזה, פח בנסשות רפומשונו שלא ככל סיסית, הבפוליסה הראות הו. 10

נוי.שי
 הוראותיחולו זה פח נסהוראות לבין הבסיסית פוליסה ההוראות בין רה סתישל מקרה בכל . 11

נספח.ה

 .

 .

 .
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הנחיות במקרה תביעה 

אי אירוע רפובמקרה 
 ואם ותשלת וקבלן, תינשול יפהטוט ירפוזה, ניאגדולל כם יורטמפם ייוארפם ימסמכיא צלהמיש 

תביעה )*( בצרוף ערכה להגשת ולינ ולשלוח אנותחשבו
תביעת מטען

המטען, מוביל חו"ל, במהמשטרה אישור טוח הבילחברת ציא להמיש ן, למטעניבה גאו אבדן ארע 
ון.בית המל

כבות/טובוסים/ראותעופה/חברות )חברות ניהם למילים מובישל בהחזקתם אירע והאירוע במידה 
 הביטוח.רת לחבולהציגו ך כעל בכתב ר שואי,לקבל ע האירורות קעל דית מילהם ע דילהוש יאניות( 

ולקבל אירוע המקרות ת שעו 24תוך האירוע קום במלמשטרה דווח ליש כאמור ן אבדו/או ניבה ג
 וףצרבות וקבלים מסמכח לשלויש ו. נבנגו או שאבדים צחפהירוט פולל כורט מפור ישאכך על 

ערכה להגשת תביעה )*(
 il.co.clalbit.wwwתן להוריד מאתר החברה ני)*( את הערכה 

לוח לכתובת: יש לשתביעהכי האת מסמ
חו"לתביעות ת טוח בע"מ - מחלקלביכלל חברה 

6136902קוד  מי37070תל-אביב ת.ד.  36ולנברג ול רח' רא
il.co.clalbit.wwwליין ון להגשת תביעה א

הארכת ביטוח
 2711117-03בטלפון חו״ל מכבי למוקד תן ניליסה הפות קופלתמעבר מתארכת תך ונסיעבמידה 

ליסה.תוקף הפוחון אפשרות להארכת ת לב על מנ,יסהיום הפולטרם מועד ס
טיפים קטנים

במחשב או בסמרטפון כון דרלום צילשמור מומלץ אבדן או ניבה גבמקרה להקל ת מנעל  •
נייד שלך. ה

היד.במטען אתך אותם קח - במטען ערך ודברי סף כאיים, רפו,עזרים תרופות תשלח אל  •

הנחיות במקרה תביעה 



148 mm x 210 mm

נילרשותך מוקד סיוע טלפו בעת שהותך בחו"ל, 
2373232-3-797ון:  ימים בשבוע בטלפ7 שעות ביממה 24הפועל 

0006202-3-597ברית: בר ע רופא דו – שיחת וידאו עםonline שירות רופא 

"SCLAL EXPRES" מוקד תשלום תביעות מיידי 
3237322-3-797ון:  ימים בשבוע בטלפ7 שעות ביממה 42קד פועל המו

לרכישה או להארכת הביטוח
מוקד כלל ביטוח ופיננסים 

המיועד ללקוחות מכבי
03-7111172לפון: בט

*2627 או 1-700-702-202

להגשת תביעה לאחר החזרה לארץ
מוקד התביעות של כלל ביטוח ופיננסים 

03-9420424 או  *5454לפון: בט

ר מס' ת"זמסונסים יש לבכל פנייה למוקד כלל ביטוח ופינ

ביטוח נוסעים לחו"ל
מדיכלל עולמי לחברי מכבי
יםבאמצעות כלל ביטוח ופיננס
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