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פוליסה לביטוח נוסעים לחו”ל
“הראל - קרוואנים"
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זה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל חברה לביטוח בע"מ, החברה המובילה 
והמתמחה זה עשרות בשנים בביטוחי בריאות ובביטוחי נסיעות לחו"ל.

תכנית הביטוח "הראל-קרואנים", על כל סעיפיה המופיעה בחוברת זו, מהווה   .1
את פוליסת הביטוח שלך.

פוליסה זו הנה לנסיעה אחת בלבד ולתקופת ביטוח המוגדרת על ידך בטופס   .2
הבקשה ו/או בפרטי המחשב ואשר אינה עולה על 180 ימים.

זכור ! לא ניתן לבצע ביטוח לתקופה הקטנה מתקופת הנסיעה בפועל.  

גולת הכותרת של "הראל - קרוואנים" היא בפרק ההרחבות שהינו עשיר ביותר.   .3
פרק זה נותן בידך אפשרות לבחירה בכיסויים ביטוחיים חשובים על פי צרכיך 

המיוחדים וזאת תמורת תשלום דמי ביטוח נוספים.

כמו כן - שים לב: כי על אף תנאיה המקיפים אין "הראל - קרוואנים"   .4
כוללת כיסוי לאירועים הנובעים ממצב בריאותי קיים. פירוש הדבר, כי 
למבטח לא תהא אחריות לכל הוצאה רפואית מכל מין וסוג שהוא 
בקשר עם מקרה ביטוח בגינו היית בטיפול רפואי ו/או בהשגחה ו/או 
בטיפול תרופתי בלבד בעת צאתך לחו"ל או במהלך 6 חודשים שקדמו 

לצאתך. המבטח גם לא יהא אחראי להחמרה אם תחול במצב זה.

אשר על כן במסגרת פרק ההרחבות, כללנו אפשרות לרכישת הרחבה   .5
של הכיסוי עבור החמרה של מצב בריאותי קיים והחמרה למחלת 
לב קיימת. קרא בעיון את ההגדרות בנושא ההחמרות ואת התנאים 

והמגבלות הקיימים בנושא זה.

בפרק ההרחבות תוכל למצוא את הכיסויים הנוספים הבאים:-  .6
◆   החמרה של מחלה קיימת ומחלת לב קיימת

◆   הריון עד שבוע 32 ועד גיל 39

◆   ספורט חורף

◆   ספורט אתגרי

◆   איתור וחילוץ

◆   מחשב אישי נישא

◆   אופניים

◆   ביטול השתתפות עצמית בבטוח רכב )נזקי רכוש ונזקי רכוש צד ג'(

כל הרחבה ניתנת לרכישה בנפרד תוך ציון דבר הבחירה בבקשה לביטוח  
בחר את ההרחבה/ות הדרושות לך על פי מצב בריאותך ועל פי צרכי ויעד   

נסיעתך.

ביטוח כבודה, הינו למטען אישי בלבד. דברי ערך משמעותיים וכן מטען מסחרי/  .7
עסקי דורשים ביטוח מיוחד נוסף.
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לביטוח "הראל - קרוואנים" כמו לכל תכניות הביטוח שלנו שירותי עזרה ומוקד   .8
חירום 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע כמפורט בחוברת זו. 

בפוליסה יש הנחיות מפורטות איך לנהוג במקרה של תביעה. אנא קרא בקפידה   .9
את פרק ה"תביעה" ואת "נוהל הגשת תביעות" ופעל בהתאם להנחיות.

הראל חברה לביטוח בע"מ על כל צוות עובדיה ושירותי האסיסטנס שלה ילוו   .10
אותך במסעך לחו"ל, על מנת שתהא שהייתך שם בטוחה והנאתך שלמה. 

 

נסיעה טובה

"הראל קרוואנים"
תנאי פוליסה

פרק ראשון - הגדרות:

הגדרות בפוליסה זו:  .1

המבטח: הראל חברה לביטוח בע"מ.  1.1

המבוטח: המבקש ו/או כל אחד מיחידי משפחתו הנקובים בהצעה.  1.2

חו"ל: כל ארץ מחוץ לישראל, כולל אוניה או מטוס בדרכם מישראל   1.3
או אליה.

נסיעה: יציאה אחת מישראל לחו"ל וחזרה אחת לישראל תוך תקופת   1.4
הביטוח כמפורט בפוליסה.

תקופה: תקופת הביטוח כפי שצוינה בהצעה ובתנאי שלא תעלה על   1.5
תקופה מרבית של 180 יום בתוספת עד 48 שעות אם נגרם עיכוב 

בשל אמצעי התחבורה אשר בו היה אמור המבוטח לחזור ארצה.
תקופה מרבית למבוטחים בריאים עד גיל 70 - עד 180   1.5.1

יום.
למבוטחים הזקוקים לכיסוי עבור החמרה של מחלה קיימת,   1.5.2

תקופת הבטוח המרבית הינה כדלקמן: 
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מבוטחים עד גיל 60 - תקופה של עד 90 יום.  
מבוטחים מגיל 61 עד 65 - תקופה של עד 60 יום.   
מבוטחים מגיל 66 עד 70 - תקופה של עד 45 יום.   

התקופה לגבי הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה - תתחיל מיום   1.5.3
הוצאת הפוליסה אך לא יותר מ- 30 יום לפני מועד היציאה 

המתכונן מישראל ותסתיים ביום הטיסה לחו"ל.
למרות האמור לעיל:  

תקופת הביטוח לגבי הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה  א. 
עקב מוות של המבוטח מאירוע המכוסה עפ"י תנאי הפוליסה 
וחריגיה, תחל מיום הוצאת הפוליסה אך לא יותר מ-90 
יום לפני מועד היציאה המתוכנן מישראל, ותסתיים ביום 

הנסיעה לחו"ל.
תקופת הביטוח לגבי הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה  ב. 
עקב אירוע המכוסה עפ"י תנאי הפוליסה וחריגיה, בגינם 
היה המבוטח בטיפול רפואי ולו תרופתי בלבד או בהשגחה 
או במשך 6 החודשים עקב אירוע שקדם למועד הנסיעה 
)להלן: מחלה קיימת(, תחל מיום הוצאת הפוליסה אך לא 
יום לפני מועד היציאה המתוכנן מישראל,  יותר מ-45 
והכל בתנאי שנרכשה  ותסתיים ביום הנסיעה לחו"ל. 
בפוליסה הרחבה לכיסוי החמרה של מחלה קיימת עבור 

המבוטח.

לגבי ביטוח כבודה - תחל מהרגע שבו המבוטח עזב את ביתו   1.5.4
בדרכו לחו"ל או - אם מסר את הכבודה למוביל לפני כן - מרגע 
המסירה ותסתיים בשובו מחו"ל ישירות לביתו, הכל בתוך 

התקופה המרבית.

בית חולים:   1.6
בית חולים בחו"ל: מוסד בחו"ל המוכר ע"י הרשויות המוסמכות  א. 
כבית חולים ומשמש כבית חולים, להוציא מוסד שהוא סנטוריום ו/

או מוסד משקם ו/או מוסד החלמה בלבד.
בית חולים ציבורי כללי בישראל: מוסד המאושר ע"י משרד  ב. 
הבריאות בישראל לפעול כבית חולים לאשפוז כללי, אשר הינו 
בית חולים כללי בבעלות ממשלתית ו/או בבעלות קופת חולים ו/

או בבעלות רשות מקומית ו/או בית חולים הדסה עין כרם ו/או בית 
חולים שערי צדק, בלבד.

במסגרת בית חולים כללי ציבורי בישראל לא יכללו שירותי רפואה   
פרטית )שר"פ( הניתנים בבתי חולים )בין אם הם מכונים בשם זה 
ובין אם בשם אחר ובלבד שמהותם הינו שירות פרטי או אפשרות 
בחירת רופא(, כל מוסד משקם לרבות מחלקות שיקומיות מכל 
מין וסוג שהוא, בית חולים לחולי נפש לרבות מחלקות מכל מין וסוג 
שהוא המיועדות לטיפול במחלות נפש כמו כן לא יכלל בית חולים 
בבעלות מסיון ו/או בית חולים בבעלות פרטית ו/או מוסד שהוא 

גם סנטוריום ו/או בית החלמה /הבראה.
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הוצאות אשפוז: התשלום עבור אשפוז ושירותים רפואיים הניתנים   1.7
בבית חולים בעת אשפוז ובכללם תשלום בגין החדר, המזון, טיפול 
רופא, בדיקות אבחון, חדר ניתוח, שכר מנתח, טיפול נמרץ, מרדים 
ותרופות אשר תחילתם במשך התקופה ורמת מחיריהם כמקובל בארץ 

מקום הטיפול ולא יותר מהקבוע בפוליסה.

הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז: התשלום עבור טיפול רופא,   1.8
בדיקות אבחון, תרופה, אביזר שנרכש בקשר לתאונה, אשר שולמו ו/

או שיש לשלמם בחו"ל בגין המבוטח ואשר ניתנו לו שלא בעת אשפוז 
בסנטוריום, במשך התקופה, ובמסגרת התעריפים המקובלים בארץ 

מקום מתן הטיפול ולא יותר מהקבוע בפוליסה.

תאונה: נזק גופני בלתי צפוי מראש הנגרם במשך התקופה על ידי   1.9
אמצעי אלים חיצוני הגלוי לעין, והוא הסיבה הישירה והבלעדית למקרה 
הביטוח אשר ארע למבוטח. מודגש כי אין הגדרות תאונה כוללת 
מקרה ביטוח שהוא תוצאה של אלימות מילולית ו/או לחץ נפשי 

ואין היא כוללת התקף לב ו/או אירוע מוחי.

אירוע: מקרה ביטוח שמקורו תאונה או מחלה ו/או ליקוי בריאותי שאירעו   1.10
למבוטח בחו"ל במשך תקופת הבטוח, למעט מחלה ו/או ליקוי בריאותי 
בגינם היה המבוטח בטיפול רפואי ולו תרופתי בלבד ו/או טיפול במחלה 
פעילה ו/או בהשגחה בעת צאתו לחו"ל או במשך 6 חודשים שקדמו 

לצאתו )להלן: "מחלה קיימת"(.

אובדן איברים: אובדן מוחלט, אנטומי או פונקציונלי, של איבר או גפה   1.11
או חלקיהם, עקב תאונה הנגרם תוך 12 חודש מעת קרותה.

מוות: מות המבוטח עקב תאונה, הנגרם תוך 12 חודשים מעת קרותה   1.12
והוא תוצאה ישירה של התאונה.

הטסה רפואית: הטסה בשירות מטוסים רגיל ו/או במטוס מיוחד, בליווי   1.13
צוות רפואי המותאם מבחינה רפואית למצבו של המבוטח, המועבר 
מחו"ל לישראל, בתנאי שרופא המבטח בתאום עם הרופא המטפל 
בחו"ל, קבע כי עלול להתעורר צורך בהתערבות רפואית במהלך הטיסה 
ובתנאי נוסף כי ההטסה הרפואית אפשרית והכרחית מבחינה רפואית.

כרטיס נסיעה: כרטיס נסיעה שרכש מבוטח בחו"ל במקום הכרטיס   1.14
שרכש בצאתו מישראל על מנת לשוב לישראל מיעד מסוים בסוף 

הנסיעה.

בן משפחה קרוב: אישה, בעל, בן/ת זוג, אב, אם, בן, בת, אח, אחות,   1.15
חם, חמות, סבא, סבתא, נכד, נכדה ושותף יחיד לעסק )בעסק של שני 

שותפים בלבד(.

מלווה: אדם אחר המבוטח אצל המבטח בביטוח נסיעות לחו"ל המתלווה   1.16
למבוטח בצאתו מישראל בכוונה לשוב עימו ובתנאי שהמלווה הינו בן 
משפחה קרוב כהגדרתו לעיל, למעט שותף יחיד לעסק. או בן משפחה 
קרוב כמוגדר בס' 1.15 הבא מישראל לסעוד את המבוטח כקבוע 

בחלק השני בסעיף 10 להלן.
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ביטול נסיעה: אי יציאת המבוטח מישראל לחו"ל בתקופת הביטוח.  1.17

קיצור נסיעה: הפסקת שהות המבוטח הנמצא בחו"ל ושובו לישראל   1.18
לפני המועד שתוכנן על ידו כקבוע בס' 1.5 בהגדרות.

כבודה: מטען אישי לשימוש פרטי הנלווה למבוטח או הנמצא במלון או   1.19
בדירה ששם הוא מתאכסן.

דבר ערך: כמפורט להלן - מתכת יקרה, חפצי זהב וכסף, תכשיטים,   1.20
אבני חן, שעון, פרווה, דברי חשמל, ציוד אלקטרוני או אופטי, ציוד 
צלילה, גלשני גלים ורוח, ציוד סקי, מצלמה ואביזריה, ציוד צילום למינהו, 
מסרטת וידאו, מחשב/ים, כלים מוסיקליים, חפצי קודש ופולחן הכלולים 

בכבודה.

דולר: דולר של ארה"ב.  1.21

הצעה: הפרטים וההצהרות בדף ההצעה.  1.22

הארכה: פוליסה חדשה אשר תופק על ידי המבטח על פי בקשת   1.23
המבוטח, כהמשך לפוליסה זו.

חלק שני: מקרה ביטוח - התחייבות המבטח

פרק ראשון - הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל

הוצאות אשפוז בבית חולים בחו"ל  .1
המבטח ישלם בגין אירוע הוצאות דמי אשפוז בבית חולים בחו"ל כדלקמן:  

דמי אשפוז, תרופות, בדיקת אבחון, שכר רופא, שכר מנתח, מרדים,   1.1
עלויות חדר ניתוח - ברמת המחירים המקובלת במדינת מתן הטיפול 
במחלקה בת 2 מיטות SEMI PRIVATE, למשך תקופה של עד 200 

ימים.

דמי אשפוז ביחידה לטיפול נמרץ ישולמו על ידי המבטח ברמת המחירים   1.2
המקובלת במדינת מתן הטיפול.

פרק שני - הוצאות רפואיות בחו"ל שלא בעת אשפוז

המבטח יחזיר למבוטח בישראל בגין אירוע הוצאות רפואיות שהוצאו ע"י המבוטח   .2
בחו"ל שלא בעת אשפוז כדלקמן:

התייעצות עם רופא, בדיקת אבחון, לרבות בדיקת רנטגן, ו/או בדיקות   2.1
הדמיה, גבס/ים ו/או אביזרים אורטופדיים המותקנים עקב תאונה - ברמת 

המחירים המקובלת בארץ מקום מתן הטיפול.
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תרופות - תרופת מרשם בהוראת רופא מטפל בעל רישיון מהרשויות   2.2
המוסמכות במדינה בה שוהה המבוטח בהתאם לצורך הרפואי הישיר 
הנובע ממצבו הרפואי של המבוטח. עקב אירוע תאונתי עד $1,000 
לתקופת הביטוח ועקב אירוע שאינו תאונתי עד $200 לתקופת 

הביטוח.

טיפול חירום בשיניים עקב אירוע שארע בחו"ל. עקב אירוע תאונתי   2.3
עד $1,000 לתקופת הביטוח ועקב אירוע שאינו תאונתי עד $500 

לתקופת הביטוח

טיפולי פיזיותרפיה על פי הוראת רופא ובאישור מוקדם מאת המבטח,   2.4
עד לסך מרבי של $5,000. הכיסוי הנ"ל ינתן הן בישראל - בתקופת 
מרבית של 90 יום מיום הגעת המבוטח לישראל או מיום תום תקופת 
הביטוח, המוקדם משניהם, והן בחו"ל - במשך תקופת הביטוח בגין 
אירוע תאונתי, ובתנאי כי האירוע ארע בחו"ל תוך תקופת הביטוח.

הוצאות המשך אשפוז בבתי חולים ציבוריים כלליים בישראל   .3

אושפז המבוטח בישראל כהמשך רציף לאשפוזו עקב אירוע שארע בחו"ל   3.1
המכוסה על פי פוליסה זו, יהא המבוטח זכאי לכיסוי הוצאות האשפוז 
בישראל לתקופת אשפוז שלא תעלה על 90 ימים מיום העברתו של 
המבוטח מחו"ל לבי"ח הציבורי בישראל או מיום תום תקופת הביטוח, 
המוקדם משניהם, בתנאי שאין המבוטח זכאי לכיסוי הוצאות האשפוז 

בבית חולים בישראל מגורם אחר כלשהו.

הוצאות להעברה ו/או לפינוי יבשתי / אווירי / ימי ממקום האירוע   .4
לבי"ח קרוב

היה המבוטח זקוק עקב אירוע להעברה ממקום האירוע לבית חולים   4.1
קרוב ברכב יבשתי המותאם למצבו, יכוסו הוצאות אלה במלואן על ידי 

המבטח.

היה המבוטח זקוק עקב האירוע לפינוי אווירי/ימי ממקום האירוע לבית   4.2
חולים קרוב המותאם למצבו הרפואי, יכוסו הוצאות אלה על ידי המבטח 

עד לסך מרבי של $25,000.

תנאי מוקדם לאחריות המבטח על פי ס' 4.2 לעיל הינו קבלת אישור   4.3
מוקדם מאת המבטח ובביצוע הפינוי הנ"ל באמצעות המבטח ו/או 
מי מטעמו בלבד. תשובת המבטח תינתן לא יאוחר מ-24 שעות 
ממועד קבלת ההודעה על הצורך בפינוי כאמור. קבלת אישור 
מוקדם מאת המבטח כאמור לעיל הנה תנאי מוקדם לאחריות 
המבטח כאמור לעיל, למעט במקרה של אירוע חירום שלא ניתן 
היה לתאם עם המבטח מראש ואשר הסתיים באשפוז המבוטח 

בבית חולים בגינו. 

הטסה רפואית   .5

המבטח ישא בהוצאות המבוטח בגין הטסה רפואית כמוגדר בס' 1.13   .5.1
להגדרות לעיל, במקרה של אירוע המכוסה על פי פוליסה זו )אירוע אשר 
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המבוטח היה זכאי בגינו להחזר הוצאות אשפוז( ויעביר את המבוטח 
לישראל להמשך טיפול. דרך ההעברה תיקבע באופן בלעדי על ידי 
רופא מטעם המבטח, לאחר קבלת מידע מדויק על מצבו הרפואי של 
המבוטח ואפשרות הטיפול במבוטח במקום בו חלה או נפגע. אחריות 
המבטח על פי סעיף זה מותנית באישור מוקדם מטעם המבטח וביצוע 
ההטסה הנ"ל באמצעות המבטח ו/או מי מטעמו בלבד ובתנאי שהמבוטח 

זקוק להמשך אשפוז בישראל.

למען הסר ספק, כרטיסי נסיעה שהיו בידי המבוטח ו/או המלווה   .5.2
אותו לישראל יומחו לטובת המבטח.

טיפול/ים פסיכולוגיים למבוטח ו/או לבן משפחה קרוב  .6
היה המבוטח עקב אירוע תאונתי שארע לו בחו"ל במשך התקופה, זקוק לטיפול   
פסיכולוגי ע"י פסיכולוג מורשה ו/או בעקבות האירוע יהא בן משפחה קרוב 
למבוטח כמוגדר בס' 1.15 להגדרות, זקוק לטיפול כנ"ל יישא המבטח בעלות 

טיפול/ים אלה כדלהלן:
למבוטח - עבור טיפול/ים שינתנו ע"י רופא/ים פסיכיאטר/ים ו/או פסיכולוג/ א. 

ים מורשים, עד 75% מעלות הטיפול אך לא יותר מ-150 ₪ עבור כל טיפול 
ועד 10 טיפולים בגין אירוע תאונתי אחד.

6.א. אולם מספר  ינתנו הטיפולים כקבוע בסעיף  לבן משפחה קרוב -  ב. 
הטיפולים שינתנו לבן משפחה קרוב לא יעלו על 5 טיפולים בגין אירוע 

תאונתי אחד.

מוות או אבדן איברים עקב תאונה  .7
נגרם למבוטח בחו"ל תוך תקופת הביטוח נזק גופני שסיבתו הישירה תאונה   

כמוגדר בס' 1.9 להגדרות ישולמו תגמולי הביטוח כדלקמן:

במקרה מות המבוטח, למוטב הנקוב בהצעה או באין מוטב ליורשיו   7.1
החוקיים של המבוטח ו/או למנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו.

גיל המבוטח בעת קרות מקרה הביטוח 18-65 - עד $25,000 בגין   
תאונת דרכים ועד $15,000 בגין תאונה שאינה תאונת דרכים.

אובדן איברים עקב תאונה:  7.2
נגרם למבוטח שגילו בעת קרות מקרה הביטוח 18-65 אובדן איבר/  

ים כהגדרתו בסעיף 1.11 להגדרות, יהא זכאי לאחוזים מהסכום הנקוב 
בסעיף 7.1 דלעיל. מבוטח עד גיל 17 בעת קרות מקרה הביטוח יהא 

זכאי לפיצוי בגובה אחוזים כלהלן מסך של $7,500.
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שמאל ימין  איבר גוף  אחוזים  איבר בגוף 
65%  75% זרוע   30% עין אחת  
55%  65% אמה   100% שתי עיניים 
50%  60% כף יד   20% אוזן אחת 
20%  25% בוהן יד   50% שתי אוזניים 
12%  15% אצבע יד   60% רגל )מעל הברך( 
10%  12% צרדת יד   70% ירך  

8%  10% קמיצת יד   50% כף הרגל 
10%  12% זרת יד   5% בוהן רגל 
שליש מהאחוז  פרק אצבע   3% אצבע רגל אחת 

הרשום לעיל.     

האחוזים המצוינים בטבלה לעיל, מתייחסים ל-100% אבדן של אותו   
האיבר. יובהר כי אין כיסוי לאבדן איבר אחר אשר אינו מצוין בטבלה לעיל. 
אובדן איבר שאירע לפני התאונה יובא בחשבון לצורך קביעת שיעור אובדן 
האיבר , וינוכה ממנו. איבר שמאל של איטר יד ימין יחושב כאיבר ימין עפ"י 
הלוח הנ"ל. מובהר, כי אין כיסוי עבור "נכות פלסטית" או כל נכות שאינה 

תפקודית.

הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה  .8

המבטח ישלם למבוטח במקרה של ביטול נסיעה עקב אירוע כהגדרתו   8.1
בס' 1.10 להגדרות, שארע בישראל לפני צאת המבוטח לחו"ל כמפורט 
להלן עבור, אבדן פיקדונות הקשורים ישירות לנסיעה שאינם מוחזרים, 
או תשלומים ששולמו מראש ולא ניתן לקבלם בעתיד )כדוגמת הוצאות 
לינה ורכב שכור( או תשלומים שחלה על המבוטח חובה לשלמם עד 
לסך מרבי של 7,000 $ אשר בתוכם יכללו הוצאות בגין הפסד כרטיס 

נסיעה עד לסך של $2,000.

המבטח ישלם וישפה גם מלווה אחד כמוגדר בס' 1.16 להגדרות עבור   8.2
הוצאותיו בגין ביטול נסיעה של המבוטח כקבוע להלן, עד לסך מרבי 
של $4,000 אשר בתוכם יכללו הוצאות בגין הפסד כרטיס נסיעה עד 

לסך $1,000

המבטח ישפה את המבוטח ומלווה אחד עפ"י סעיפים 8.1 ו- 8.2 דלעיל   8.3
בגין ביטול נסיעה אך ורק עקב המקרים הבאים:

מות המבוטח עקב אירוע. א. 
אירוע שארע למבוטח, אשר רופא קבע כי כתוצאתה על המבוטח  ב. 

לבטל הנסיעה ולהישאר בישראל ורופא המבטח אישר זאת.
בן משפחה קרוב עקב  מוות או אשפוז בבי"ח בישראל של  ג. 

אירוע.
חטיפת המבוטח. ד. 
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אירוע שריפה, התפוצצות, נזק בזדון, סערה, שיטפון אשר אירעו  ה. 
בביתו של המבוטח ו/או בעסקו )אם הינו בעל עסק עצמאי( תוך 

14 יום לפני מועד הנסיעה המיועד.

הפסד תשלומים בגין קיצור נסיעה  .9

המבטח ישלם למבוטח במקרה של קיצור נסיעה עקב אירוע כהגדרתו   9.1
בס' 1.10 להגדרות, אשר ארע למבוטח בעת היותו בחו"ל בתוך 
התקופה על פי החלק היחסי של הוצאות שירותי הקרקע והמתוכננים 
ששולמו על ידו מראש, הקשורים ישירות לנסיעה ואינם ניתנים להחזרה 
על פי הזמנות שנעשו ולא ניתן לקבלם בעתיד )כדוגמת הוצאות לינה 
ורכב שכור(, מחושב באופן יחסי עבור כל יום של הנסיעה המתוכננת 
שקוצר עד לסך מרבי של 8,000 $ אשר בתוכם יכללו הוצאות עבור 
רכישת כרטיס נסיעה ארצה ו/או עבור הפרש או תוספת בגין כרטיס 

הנסיעה הקיים עד לסך של 2,000 $.

המבטח ישפה גם מלווה אחד כמוגדר בס' 1.16 להגדרות, עבור   9.2
הוצאותיו בגין קיצור נסיעה כמוגדר בפוליסה אם המבוטח יקצר הנסיעה 
עקב מקרה ביטוח כקבוע בס' 9.1 דלעיל, עד לסך מרבי של 4,000 $ 
אשר בתוכם יכללו הוצאות עבור רכישת כרטיס נסיעה ארצה ו/או 
עבור הפרש או תוספת בגין כרטיס הנסיעה הקיים עד לסך מרבי של 

.$ 1,000

המבטח ישפה את המבוטח ואת מלווהו על פי סעיף 9.1 וסעיף 9.2   9.3

דלעיל בגין קיצור נסיעה אך ורק עקב המקרים הבאים:
מות המבוטח עקב אירוע. א. 

אירוע שארע למבוטח, אשר רופא קבע כי כתוצאתו על המבוטח  ב. 
לקצר נסיעתו ולשוב לישראל, ורופא המבטח אישר זאת. 

מוות או אשפוז בבי"ח בישראל של בן משפחה קרוב עקב אירוע. ג. 

אחריות המבטח על פי סעיף 8 ו-9 לפרק ראשון ושני תחול בתנאי כי   
מקרה הביטוח ארע במהלך תקופת הביטוח ודמי הביטוח שולמו למבטח 

ע"י המבוטח.

הוצאות מיוחדות למלווה הבא לסעוד המבוטח בעת אשפוז בחו"ל  .10

אם אושפז המבוטח בבי"ח עקב אירוע מעל לתקופה של 10 ימים   10.1
יהא זכאי, במידה ואין עימו מלווה במשמעות הרישא של סעיף 1.16 
להגדרות, לכיסוי הוצאות בן משפחה קרוב אחד אשר יוטס לסעדו 

בעת אשפוזו בחו"ל ו/או ללוותו חזרה לישראל.

המבטח ישפה את המבוטח עבור הוצאות בן משפחה קרוב אחד הבא   10.2
לסעדו כאמור בסעיף 10.1דלעיל, עד לסך מרבי של 2,000 $, וזאת 

כמפורט בסעיף 10.3 להלן.

הוצאות אלה יכללו הוצאות בגין כרטיס נסיעה במחלקת תיירים וכן   10.3
הוצאות מלון ברמה סבירה, הוצאות נסיעה ותקשורת כקבוע בפוליסה 

זו להלן.
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הוצאות בגין מלון  .11

ארע למבוטח היוצא לחו"ל בטיול קבוצתי אירוע בעת היותו בחו"ל במשך   11.1
התקופה, אשר בגינו נאלץ היה על פי הוראת רופא מטפל להפסיק 
את טיולו במסגרת הקבוצה הנ"ל, יישא המבטח בהוצאות מלונו ברמת 
המלון בו שהה עם קבוצתו בעת קרות האירוע עבורו ועבור מלווה אחד 
)אם הנ"ל נשאר עימו(, למשך תקופה שלא תעלה על 3 ימים ו/או עד 
שובו לישראל במועד הקרוב ביותר על פי לוח מועדי הטיסות, המוקדם 

מבין השניים.

ארע למבוטח אירוע בעת היותו בחו"ל במשך התקופה ותמה תקופת   11.2
הביטוח עפ"י תנאי הפוליסה ונמסרה למבוטח חוות דעת רופא מוסמך 
כי אסור למבוטח עדיין לטוס לישראל וכי נשקפת סכנה לבריאותו ולחייו, 
יישא המבטח וישפה את המבוטח בעלות הוצאות מלון בדרגת 3 כוכבים 
כמקובל בארץ מקום שהותו של המבוטח. היה מלווה עם המבוטח לאחר 
גמר תקופת הביטוח מלווה כמוגדר בס' 1.16 להגדרות, אשר לא בא 
לסעוד המבוטח מישראל, ישפה המבטח גם את המלווה, השיפוי הנ"ל 

לא יעלה על סך של $1,000 למבוטח ו-$1,000 למלווה אחד.

לא יכול היה המבוטח לעשות שימוש בכרטיס הנסיעה שלו בגלל מקרה   11.3
ביטוח כמתואר בס' 11.2 לעיל יישא המבטח בהוצאות בגין כרטיס 
נסיעה חדש לישראל ו/או עבור הפרש או תוספת בגין כרטיס הנסיעה 

הקיים עד לסך של $1,000 למבוטח ו-$500 למלווה אחד.

הוצאות תקשורת ותחבורה  .12
אירע למבוטח אירוע תאונתי בעת היותו בחו"ל במשך התקופה, יישא המבטח   
וישפה המבוטח בהוצאות של תקשורת טלפונית ממקום האירוע בחו"ל לביתו
הימצאו מוניות הנדרשות להעברת המבוטח ממקום  וכן עבור  בישראל 

לטיפול/ים רפואיים לפי הוראת רופאיו בחו"ל.
הסך המרבי שישולם על ידי המבטח לא יעלה על סך של 150 $ לכל תקופת   

הביטוח.

הוצאות בגין העברת גופה  .13
מת המבוטח עקב אירוע המכוסה על פי פוליסה זו, יישא המבטח בהוצאות   13.1
להעברת גופתו ממקום האירוע לישראל, בתנאי מפורש כי העברה זו 

תתבצע על ידי המבטח ו/או מי מטעמו בתאום עם המבטח.

ביקש/ו מוטבי המבוטח ו/או יורשיו החוקיים לקברו בארץ מקום האירוע   13.2
מקרה הביטוח, ישפה המבטח את המוטב ו/או באין מוטב את יורשיו החוקיים 

של המבוטח בעלות הקבורה בפועל אך לא יותר מ- $2,500.

הוצאות משפטיות   .14
המבטח ישפה את המבוטח במידה והמבוטח יתבע על ידי גורם כלשהו בגין   
הוצאות משפטיות, אם תוצאנה בפועל על ידי המבוטח בחו"ל במשך תקופת 
הביטוח. הכיסוי בגין ההוצאות המשפטיות הנ"ל יהא בגין טיפול במעצר ו/או בגין 
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חקירה ו/או בגין תביעה ו/או תביעות הנוגעות הן לעילות אזרחיות והן לעילות 
פליליות אשר תוגשנה נגדו בגין מעשה ו/או מחדל שאירעו בעת שהותו בחו"ל 
בתוך תקופת הביטוח. מודגש בזאת כי הכיסוי אינו כולל כל הקשור ו/או הנובע 
משימוש ו/או סחר ו/או בלדרות של סמים מכל סוג ו/או אלכוהול. כמו כן הכיסוי 
אינו חל על כל פעולה שנעשתה ע"י המבוטח בצורה מודעת והנוגדת את החוקים 
והתקנות של המדינה בה נעברה העבירה ובמיוחד עבודה ללא רישיון עבודה. 
מודגש כי הוצאות אלה תהיינה עבור עזרה משפטית ו/או ייעוץ משפטי ו/או 
בגין עו"ד להגנה ו/או לטיפול משפטי ולא בגין קנס או היטל כספי ו/או עונש אם 
יוטל על המבוטח בגין מעשה ו/או מחדל. סה"כ התחייבות המבטח עפ"י סעיף 

זה לא תעלה על $5,000

סה"כ התחייבות המבטח ואחריותו המרבית על פי פרק ראשון ושני,
על כל מרכיביהם , לא יעלה על $1,000,000.

פרק שלישי - חריגים - לפרקים ראשון ושני

הוצאות רפואיות בעת אשפוז
הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז

)חריגים משותפים לשני פרקי הפוליסה(

המבטח לא ישלם בגין מקרה ביטוח ו/או בגין תביעה/ות הנובעת במישרין או 
בעקיפין מ:-

מצב בריאות שהטיפול בו היה צפוי. א.   3.1
מצב בריאות אשר הרופא המטפל המליץ כי המבוטח לא ייסע  ב. 

בגינו לחו"ל.
מצב בריאותי בגינו המבוטח נמצא ברשימת המתנה לטיפול רפואי  ג. 

או לאשפוז או לניתוח.
מצב בריאות בגינו היה המבוטח או בן משפחה קרוב בטיפול  ד. 
רפואי הכולל טיפול תרופתי, בעת צאת המבוטח לחו"ל או במשך 
6 חודשים שקדמו לצאתו, או בגין החמרה ושינוי לרעה פתאומי 
ובלתי צפוי של מחלה שהיתה קיימת בעבר לפני צאת המבוטח 
לחו"ל )לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מחלה ממארת(. 
מובהר בזאת כי מבוטח שתמורת דמי ביטוח נוספים רכש הרחבה 
לכיסוי למקרה של החמרה, יהא זכאי לכיסוי המפורט בפרק 6 סעיף 

6.1 ותת סעיפיו.
נסיעה שמטרתה או אחת ממטרותיה קבלת טיפול רפואי. ה. 
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המבטח לא יהיה אחראי בגין אשפוז והוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז   3.2
עבור פעולות שאינן הכרחיות - חירומיות מבחינה רפואית, ואשר ניתן 

לדחותן עד שוב המבוטח לישראל.

בכל מקרה יהא המבטח זכאי בכל עת לחייב המבוטח לשוב לישראל לבצוע   3.3
אשפוז ו/או לבצוע טיפול רפואי או להמשך אשפוז ו/או להמשך טיפול 

רפואי, אם החזרתו ארצה תתאפשר מבחינה רפואית.

הטסה רפואית אשר בוצעה שלא באמצעות המבטח ו/או מי מטעמו ו/או   3.4
על פי אישור מהמבטח.

הריון, הריון מחוץ לרחם, שמירת הריון, הפלה, לידה )כולל לידה מוקדמת,   3.5
טיפול בוולד או בעובר או בפג( אלא אם נרכשה הרחבה להיריון וצוינה 

בדף פרטי הביטוח. 

הפרעה נפשית או עצבנית ו/או מצב נפשי זמני ו/או בגין מחלת נפש.  3.6

מחלות הכשל החיסוני הנרכש )AIDS( השתלת איבר או איברים.  3.7

המבטח לא יכסה הוצאות אשפוז בישראל, וכן לא יכסה הוצאות רפואיות   3.8
שלא בעת אשפוז בישראל כהמשך לאירוע תאונתי ו/או כהמשך לאירוע 
המכוסה בחו"ל, למעט כקבוע בחלק שני, פרק שני בסעיף 2.4 ובסעיף 3. 

המבטח לא ישלם עבור טיפולים מהסוגים הבאים )בין שניתנו בעת אשפוז   3.9
ובן שלא בעת אשפוז(: 

פיזיותרפיה )למעט האמור בחלק שני, פרק שני בסעיף 2.4 לפרק הראשון(,    

מכנתרפיה, הידרותרפיה, נטרופתיה, הומאופתיה, טיפולים אלטרנטיביים, 
תכנית מרפא, דיקור )אקופונטורה(, טיפול ע"י כירופרקט, בדיקות ביקורת 
תקופתיות, ניתוח/י חניכיים ו/או טיפול/י חניכיים, טיפול שיניים )למעט טיפול 

חירום בחו"ל(, ניתוח ו/או טיפול קוסמטי - אסטטי )ניתוח פלסטי(.

אביזרים רפואיים ו/או אחרים אשר נרכשו בישראל ו/או בחו"ל ו/או עבור   3.10
נזק ו/או אובדן בחו"ל של משקפיים, משקפיים אופטיים, עדשות מגע, 
מכשירי שמיעה, תותבות למיניהם. למען הסר ספק ישלם המבטח עבור 

אביזר אורטופדי המותקן בחו"ל עקב תאונה.

חריגים נוספים מיוחדים לפרק שני סעיפים 8-9 על כל סעיפי המשנה שבו    3.11
)הפסד תשלומים בגין ביטול או קיצור נסיעה(: 

המבטח לא ישלם עבור מקרה ביטוח הנובע במישרין או בעקיפין מ:  
חוק או תקנה ממשלתית, מהשהייה או תיקון או שינוי של לוח הזמנים  א.  
הרשום, של חברת תעופה, ממחדל במתן מידע על חלק כלשהוא של 
החופשה המתוכננת )לרבות טעות, מחדל או השמטה( ע"י כל ספק של 
שרות המהווה חלק מהנסיעה המתוכננת או של סוכן או מארגן הנסיעה.

עבור תביעה הנובעת במישרין או בעקיפין מאי רצונו של מבוטח  ב. 
כלשהו לצאת לנסיעה ובכלל זה מסיבה הנובעת ממצבו הכלכלי 

או מכל סיבה אחרת.
עבור הוצאות נסיעה ומימון מחדש של נסיעה לארץ כלשהיא בחו"ל,  ג. 

בעקבות ביטול נסיעה או קיצורה.
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עבור תביעה הנובעת במישרין או בעקיפין כתוצאה מכל מעשה  ד. 
בלתי חוקי או הליכים פליליים של כל אדם שעליו נסמכות תוכניות 

הטיול למעט עיכוב מחמת הזמנה להעיד בבית משפט.
עבור תביעה הנובעת במישרין או בעקיפין ממחדל במתן הודעה  ה. 
לסוכן נסיעות או מארגן טיולים או ספק שרותי תחבורה או שרותי 

לינה ואכסון, מיד משהוברר שיש לבטל או לקצר את הנסיעה.
עבור תביעה להחזר יחסי עבור כרטיס טיסה מקורי שנוצל לשם  ו. 
יציאה וחזרה לישראל או שהוחלף באחר ע"י המוביל במקרה של 

שיבה באיחור, קיצור נסיעה או הפסקתה.
הוצאות נסיעה ושהייה בהן נשא המבוטח ואשר היו מוצאות על ידו  ז. 

גם אלמלא קרות מקרה הביטוח או החזרה ארצה.

פרק רביעי - חבות כלפי צד שלישי

המבטח ישפה את המבוטח בגין חבותו החוקית כלפי צד שלישי ובלבד שגבול אחריות 
המבטח לא יעלה על סך של 100,000 $ לכל מבוטח, וזאת עבור נזק גוף או רכוש 

אשר אירעו בתקופות הביטוח ואשר בגינם חב המבוטח לצד ג' עפ"י כל דין.

חריגים לפרק רביעי - חבות צד שלישי

לא ישולמו תגמולי ביטוח לפי פרק זה כאשר חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי 
הינה חבות מהחבויות להלן או נובעות במישרין או בעקיפין מהן:

חבות מעבידים, חבות חוזית או חבות כלפי בן משפחה קרוב של המבוטח. חבות 
עקב מעשה מכוון, מעשה בזדון, או מעשה בלתי חוקי. חבות בגין בעלי חיים השייכים 
למבוטח או הנמצאים בשליטתו בהחזקתו או תחת השגחתו. חבות עקב משלח 
יד, עסק או מקצוע, חבות עקב בעלות או חזקה או שימוש בכלי רכב, בכלי טייס 
או בכלי שיט. חבות כתוצאה מעיסוק בטיפוס הרים, בצלילה, ברכיבה, בשימוש 

בכלי נשק ובספורט חורף. 

כל החריגים הנוגעים לפרק הכבודה אשר בפוליסה זו, יחולו גם על נזקי רכוש 
במסגרת חבות כלפי צד שלישי.
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פרק חמישי

ביטוח כבודה - אבדן או גניבה למטען אישי נלווה - התחייבות המבטח:  .5

המבטח ישלם למבוטח וישפה אותו בגין ערך כבודה במקרה אבדן או   .5.1
גניבה שארע במשך התקופה בדרכו של המבוטח ישירות לחו"ל, בחו"ל 
ובדרכו ישירות מחו"ל לביתו בישראל, עבור מטענו הנלווה אליו עד לסך של 
2,000 $ אך לא יותר מערכו הממשי )בניכוי בלאי(, למבוטח עד גיל -18 
מחצית מהסכומים הנקובים בפרק זה. תגמולי ביטוח הכבודה יהיו מוגבלים 
ל-$300 לכל פריט ו/או מערכת פריטים )כולל פריטים נלווים למערכת(.

סייגים לפרק הכבודה  
תגמולי ביטוח הכבודה יהיו כדלקמן:  .5.2

הסך המרבי של תגמולי הביטוח עד 2,000 $ ומתוכם:  
דברי ערך כהגדרתם בסעיף 1.20 עד לסך של $500 א. 

שחזור מסמכים כגון דרכון, כרטיסי נסיעה וכיו"ב עד לסך של $250. ב. 
ערך מזוודה או תיק או ארנק עד $75 )הכיסוי המקסימאלי הינו  ג. 

עבור מזוודה או תיק אחד במצטבר(.
גניבת מטען מרכב )פרט לרכב ציבורי(, לרבות במקרה של  ד. 
גניבת המטען במהלך ותוך גניבת הרכב עצמו, ו/או מתא 

שמירת חפצים יהא עד לסך מרבי של $750.

חריגים לפרק חמישי - ביטוח כבודה - מטען אישי נלווה

המבטח לא ישלם בגין מקרה ביטוח ו/או תביעה/ות הנובעת/ות   5.3
או הקשורה/ות בו:

כסף מזומן, המחאות מכל מסוג, בולים, סרטי צילום, כרטיסים   
למיניהם, כרטיסי נסיעה ובכלל זה כרטיסי טיסה, רכבת, אוטובוס, 
תיאטרון ומופעים אחרים, תוכנת/ות מחשב, דיסקטים, תקליטורים, 
מכשיר טלפון סלולארי, אובדן או נזק לכלי עבודה עסקיים ו/או טובין 
מסחריים כולל דוגמאות עסקיות, משקפיים, עדשות מגע, מכשירים 
רפואיים לרבות שיניים תותבות, מכשיר שמיעה, תרופות )כמטען(, 
מטריה, שמשייה, דברי אומנות, אופניים, חפץ שביר. כל זאת בין 
אם הנזק ו/או האובדן ארע/ו לפריט בנפרד או במסגרת המטען 
כולו. בלאי רגיל, שחיקה, התבלות הדרגתית, נזק למצלמה ו/או 
אביזריה, נזק הנגרם ע"י עש, תולע, בלאי, החרמה, הפקעה, שבר 
או קלקול מכני או חשמלי. מזוודה או תיק נסיעות למעט במקרה 
של גניבה או אש. נזק הנגרם ברשלנות המבוטח או אי נקיטת 
אמצעים סבירים למניעתו, להקטנתו או להחזרתו, אובדן או נזק 
הנגרם לדברי ערך כהגדרתם בפוליסה, אשר הוחזקו שלא על גופו 

של המבוטח או שלא בתיק יד הצמוד אליו.

במקרה שהרכוש הניזוק היה חדש ובידי המבוטח קבלות קניה  א.   5.4
המעידות על כך, יוערך הנזק ע"י המבטח )ללא ניכוי עבור בלאי(,   



17

פרק שישי - הרחבות )לבחירה(
הקדמה

פרק זה כולל הרחבות הניתנות לרכישה על ידי המבוטח, וזאת אך ורק בעת  א. 
רכישת הפוליסה עצמה. ההרחבות להלן הינן עבור: )א( החמרה של מחלה 
קיימת או החמרה של מחלת לב קיימת;או )ב( הרחבה הנוגעת לנושאי הריון; 
או )ג( מחשב נישא; או )ד( אופניים; או )ה( ספורט אתגרי; או )ו( ספורט חורף; 
או )ז( איתור וחילוץ; או )ח( ביטול השתתפות עצמית עקב תאונת דרכים ברכב 

שכור.

ניתן לרכוש כל פרק ופרק הנוגע להרחבה בנפרד תמורת תשלום דמי ביטוח  ב. 
נוספים הקבועים עבור אותו פרק.

החמרה של מחלה קיימת או החמרה של מחלת לב קיימת לאירוע/ים   .6.1 
בריאותי/ים שאינם תאונה )לפרק שני בחלק שני בלבד( ובתנאי 

שנרכשה הרחבה זו וצוינה בדף פרטי הביטוח או ע"ג הפוליסה.

כל מבוטח זכאי לרכוש את ההרחבה שלהלן, אולם הכיסוי להחמרה   6.1.1
של מחלת לב קיימת כהגדרתה בסעיף 6.1.2.1 ב' להלן, הינו בתנאי 
שחלפו לפחות 6 חודשים מהיום בו עבר המבוטח אירוע לב כהגדרתו 

בסעיף 6.1.3 להלן, ובכפוף למפורט בסעיף 6.1.5.1 להלן.

על פרק זה יחולו כל ההגדרות הקבועות בחלק א' לתנאי הביטוח   6.1.2
ובנוסף להן יחולו ההגדרות הבאות:

אולם מסכום הפיצוי ינוכה מס ערך מוסף הנהוג במדינה בה 
נרכש המוצר.

במקרה ואין למבוטח קבלות קניה מתאריכים קודמים לקרות  ב. 
מקרה הביטוח ייחשב הפריט כפריט שאינו חדש וככזה יוערך 
ערכו של הרכוש הניזוק ע"י המבטח, אולם בכל מקרה יהיה 
התשלום המרבי שישולם בגין אובדן ו/או נזק למטען כלשהו 

שאינו חדש, ערכו של הפריט כחדש בניכוי בלאי של 35%.
על מנת למנוע ספק, בכל מקרה ובכלל זה על פי ס'ק' א' וס'ק' ב'    
דלעיל המבטח לא ישלם מעבר לסכומים המרביים כקבוע בפרק 
הכבודה הן לגבי הסך כולו, הן לגבי דברי ערך והן לגבי כל פריט ו/

או מערכת פריטים כמצוין לעיל.

כבודה שהיתה בחזקת מוביל אווירי, או ימי או יבשתי או שהיתה   5.5
באחריות צד שלישי, במקרה זה תהא חובת המבוטח להפנות 
התביעה למוביל או לצד השלישי והמבטח יפצה את המבוטח רק 
בסכום ההבדל שנוצר בין סכום הפיצוי ששולם או ישולם למבוטח 
על ידי המוביל ו/או הצד השלישי ועד לגבול אחריותו של המבטח 
על פי פוליסה זו. על מנת למנוע ספק, מובהר בזאת כי איחור 
בהגעת כבודה אינו מכוסה עפ"י פוליסה זו, וכן כל נזק כתוצאה 

מאיחור בהגעת כבודה לא יהא באחריות המבטח.

המבטח לא יהא אחראי לנזקים תוצאתיים כלשהם.  5.6
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החמרה של מחלה קיימת והחמרה של מחלת לב קיימת:   .6.1.2.1
החמרה של מחלה קיימת: שינוי לרעה פתאומי  א. 
ובלתי צפוי של מחלה קיימת שהטיפול בה היה 
הכרחי בחו"ל כטיפול חירום. במסגרת ההחמרה 
לא יכוסו מחלה ממאירה, מחלת הכשל החיסוני 
הנרכש )AIDS(, ניתוח/י לב, צנתור לב, אנגיוגרפיה 
)בלון( ו/או כל הליך לפתיחת חסימה בכלי דם 
בלב, השתלת איבר/ים, השתלת קוצב לב, 

.C.F -ו M.S ,דיאליזה
החמרה של מחלת לב קיימת: שינוי לרעה פתאומי  ב. 
ובלתי צפוי של מחלת לב קיימת, שהטיפול בה 
היה הכרחי בחו"ל כטיפול חירום. מודגש, למען 
הסר ספק כי במסגרת ההחמרה של מחלת לב 
קיימת יכוסו:- צנתור לב, אנגיוגפיה )בלון( ו/או כל 
הליך לפתיחת חסימה בכלי דם בלב ו/או ניתוח/י 
לב, השתלת קוצב לב, אם אירעו בסמיכות מיידית 

לאירוע לב חריף ואקוטי שארע למבוטח בחו"ל.
אירוע לב: התקף לב, ניתוח/י לב מכל סוג, אנגיוגרפיה )בלון( ו/או כל   .6.1.3
הליך לפתיחת חסימה בכלי דם, צנתור אבחנתי שממצאיו בלתי תקינים, 
צנתור טיפולי מכל סוג, הפרעות בקצב הלב, התקנת קוצב לב זמני 
או קבוע, אשפוז בבית חולים בגין תעוקת חזה )אנגינה פקטוריס( ו/או 

עקב בעיית לב כלשהי.

תקופה מירבית: תקופת ביטוח כפי שצוינה בהצעה ובתנאי שלא   6.1.4
תעלה על מספר הימים המצוינים בהצעה מיום צאת המבוטח לחו"ל. 

מקרה הביטוח - התחייבות המבטח:  .6.1.5
61.5.1.  המבטח ישלם או ישפה המבוטח בגין אירוע בריאותי שאינו 
תאונה, בגין כל ההוצאות הקבועות והמפורטות בפרק שני 
לתנאי הביטוח וזאת על אף היות המבוטח בטיפול רפואי 
הכולל טיפול תרופתי כרוני ו/או טיפול במחלה פעילה , בעת 
צאתו לחו"ל או משך 6 חודשים שקדמו לצאתו וזאת אם 

קויימו התנאים הבאים במצטבר:
הרחבה להחמרה של מחלה קיימת ולהחמרה של מחלת  א. 
לב קיימת נרכשה ע"י המבוטח, וצוינה בדף פרטי הביטוח 

או ע"ג הפוליסה. 
מקרה הביטוח עונה להגדרות הקבועות בפרק זה לגבי  ב. 
החמרה ו/או החמרה של מחלה קיימת ו/או החמרה של 

מחלת לב קיימת.
ההחמרה ארעה למבוטח בתוך התקופה כקבוע בפרק  ג. 
ראשון בסעיף 1.5.2 להגדרות ובמהלך נסיעה כקבוע 

בסעיף 1.4 להגדרות.
היה הכרח רפואי חרומי בביצוע ההוצאות כקבוע בפרק  ד. 
שני לתנאי הביטוח, ולא ניתן לדחותן עד שוב המבוטח 
לישראל, בין אם במועד שובו המתוכנן מראש או במועד 

מוקדם יותר.
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חריגים לסעיף 6.1 ותת סעיפיו

כל החריגים הקבועים בפרק שלישי )כחריגים לפרק ראשון ושני( יחולו על  א. 
מחויבות המבטח על פי פרק זה למעט חריג 3.1 ד' בפרק הנ"ל אשר יבוטל 

כלפי המבוטח שרכש כיסוי להחמרה בלבד וצוין בדף פרטי הביטוח.
המבטח לא ישלם בגין מקרה ביטוח ו/או בגין תביעה/ות הנובעת/ות  ב. 
מהחמרה למחלת לב קיימת אם המבוטח סבל מאירוע לב כמוגדר בפרק 
זה 6 חודשים או פחות לפני צאתו לחו"ל, בין אם שולמו דמי ביטוח בגין 

החמרה למחלת לב קיימת ובין אם לאו.
מודגש כי בכל מקרה )גם אם טרם חלפה התקופה הנ"ל( יהא המבוטח זכאי   
לכיסוי הוצאות אמבולטוריות והוצאות אשפוז עד לסך המרבי למקרה של 
החמרה של מחלה קיימת, למעט הוצאות בגין חדר ניתוח, שכר מנתח 

והוצאות בגין כל התערבות כירורגית.
המבטח לא ישלם מקרה ביטוח ו/או תביעה/ות הנובע/ות מהחמרה של  ג. 
מחלה קיימת ו/או החמרה של מחלת לב קיימת אם החמרה של המחלה 
הקיימת ו/או ההחמרה של מחלת הלב הקיימת ארעה/ו למבוטח שלא 

בתוך התקופה המרבית כקבוע בפרק שישי בסעיף 6.1.4 לעיל. 

6.1.5.2   החמרה של מחלת לב קיימת - הכיסוי להחמרה של מחלת 
לב קיימת כהגדרתה בסעיף 6.1.2.1 ב' לעיל ובכפוף לתנאים 
המצטברים המפורטים בסעיף 6.1.5.1 לעיל, הינו בתנאי 
שחלפו לפחות 6 חודשים מהיום בו עבר המבוטח אירוע לב 

כהגדרתו בסעיף 6.1.3 לעיל.
מודגש כי בכל מקרה )גם אם טרם חלפה התקופה הנ"ל( יהא 
המבוטח זכאי לכיסוי הוצאות אמבולטוריות ולהוצאות אשפוז 
עד לסך המרבי למקרה של החמרה, למעט הוצאות בגין חדר 

ניתוח, שכר מנתח והוצאות בגין כל התערבות כירורגית.

האחריות המרבית של המבוטח להרחבת הכיסוי למקרה החמרה   
של מחלה קיימת ו/או החמרה למחלת לב קיימת, לא תעלה על 

.$200,000
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הריון - ובתנאי שנרכשה הרחבה זו וצוינה בדף פרטי הביטוח או ע"ג הפוליסה.  6.2
הריון: המבטח ישלם למבוטחת הוצאות הקשורות להריון, בתנאי ששולמו דמי 
ביטוח נוספים עבור כיסוי זה ועבור הטסה רפואית ונרשמו על גבי הפוליסה, 

כמפורט להלן:
עד מלאת 32 שבועות להריון ביום האירוע: אשפוז בחו"ל והוצאות רפואיות  א. 
בחו"ל שלא בעת אשפוז כולל הוצאות רפואיות הקשורות ללידה מוקדמת 
וכולל הוצאות הקשורות לטיפול ו/או אשפוז הוולד או העובר או הפג שנולד 
עד סוף השבוע ה-32. על מנת למנוע ספק מודגש כי בכל מקרה המבטח 
לא יהא אחראי בגין הוצאות לבדיקות שגרתיות ו/או בדיקות מעבדה 
הקשורות להריון ולהתפתחותו וכן לא יכללו המסגרת סעיף זה ההוצאות 

המוחרגות בסעיף 6.2.1.
סה"כ התחייבות המבטח למקרה של לידה מוקדמת ולמקרה של טיפול   

ו/או אשפוז בוולד או בפג, יהיה כמפורט להלן:
עד לסך של $10,000 למקרה של לידה מוקדמת.  .1

עד לסך של $40,000 ולא יותר מ-14 ימי אשפוז, המוקדם משניהם,   .2
למקרה של טיפול ו/או אשפוז הוולד או הפג.

למען הסר ספק, הסך הנ"ל כולל הוצאות הטסה רפואית לוולד או   
הפג.

ביטול חריג ספורט חורף ו/או ספורט אתגרי לא יחול על הוצאות הקשורות  ב. 
להריון על פי סעיף 6.2 א' לעיל, והוצאות אלה לא תכוסינה אם מקרה 

הביטוח נובע ו/או תוצאה של ספורט חורף ו/או ספורט אתגרי.

הסך המרבי להתחייבות המבטח על פי סעיף 6.2 לא יעלה על $50,000   
ומתוכם עד לסך מרבי של $10,000 עפ"י סעיף 6.2 א.1. ועד לסך מרבי 
של $40,000 על פי סעיף 6.2 א.2. למען הסר ספק, הסך המרבי עפ"י 
סעיף 6.2 כלול בסך המרבי האמור בסיפא לפרק 2 )$200,000 למקרה 

של מחלה קיימת( ואינו בנוסף לו.

6.2.1  חריגים להיריון
חריגים נוספים להוצאות בגין הריון כקבוע בס' 6.2 א':

הריון שהטיפול הרפואי במהלכו היה צפוי מראש. א. 
הריון אשר הרופא או גורם רפואי אחר המטפל המליץ, כי בגינו לא תיסע  ב. 

המבוטחת לחו"ל.
הריון בגינו נמצאת המבוטחת ברשימת המתנה לטיפול רפואי או לאשפוז או  ג. 

לניתוח.
הריון שהוגדר ע"י רופא ו/או הצוות המטפל כהריון בסיכון גבוה עקב אחד או  ד. 

יותר מהתופעות המפורטת להלן:
לידה מוקדמת בעבר, דימומים במהלך ההריון הכוללים דימומים בטרימסטר   
ראשון ושני, זיהומים חוזרים בדרכי השתן, הריון מרובה עוברים, תפר בצוואר 
הרחם, צוואר הרחם שנמצא קצר בבדיקת סונאר )אולטראסאונד( בטרימסטר 

שני, מומי רחם, ניתוח/ים בעבר בצוואר הרחם.
בדיקות שגרתיות ו/או בדיקות מעבדה הקשורות להריון ולהתפתחותו. ה. 
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הריון שהושג על ידי טיפול/י הפריה. ו. 
אי קיום דרישה לבדיקות שגרתיות ו/או בדיקות מעבדה הקשורות להריון  ז. 

ולהתפתחותו.
לאחר מלאת 32 שבועות להריון, לא יכוסה כל הקשור ו/או הנובע מהריון ו/או לידה. ח. 

כל הקשור ו/או הנובע מטיפול ו/או אשפוז הוולד או העובר או הפג, למעט  ט. 
האמור בסעיף 6.2 א'.

מבוטחת מעל גיל 40 בעת קרות מקרה הביטוח. י. 

אובדן / גניבה של מחשב אישי נישא - ובתנאי שנרכשה הרחבה זו וצוינה   .6.3
בדף פרטי הביטוח או ע"ג הפוליסה.

בנוסף לכיסוי הקבוע בפוליסה זו בפרק הכבודה )במסגרת הכיסוי   .6.3.1
לדברי ערך( ישפה המבטח את המבוטח בגין אבדן גניבה של 
מחשב אישי נישא, אם האובדן או הגניבה כנ"ל אירעו בחו"ל 
בתוך תקופת הביטוח ובתנאי ששולמו דמי ביטוח נוספים עבור 

כיסוי זה ונרשמו ע"ג הפוליסה.

סכום השיפוי אשר ישולם על ידי המבטח למבוטח לא יעלה על   
סך $1,000. אך לא יותר מערכו הממשי של המחשב הנישא 
הנ"ל )בניכוי בלאי( בתנאי שקויימו על ידי המבוטח כל התנאים 

הבאים במצטבר:
המבוטח רכש את המחשב האישי הנישא לפני   .6.3.1.1

תחילת תקופת הביטוח.

המבוטח הצהיר למבטח על סוג המחשב הנישא   .6.3.1.2
ופרטיו בבקשתו לקבלת כיסוי מיוחד זה.

המבוטח הצהיר במכס בעת יציאתו לחו"ל על כי לקח   .6.3.1.3
עימו לחו"ל את המחשב האישי הנישא אשר פרטיו 
נמסרו למבטח בבקשתו לכיסוי המיוחד, והמבוטח 

חתום על ההצהרה הנ"ל במכס.
בכל מקרה של תביעה על פי ס' 6.3.1 דלעיל, תהא   6.3.1.4

למבוטח השתתפות עצמית בסך של $100.

חריגים למחשב אישי נישא 
בנוסף לכל החריגים הכלליים הקבועים בפרק החמישי )חריגים לביטוח כבודה( "הראל 
- קרוואנים", יחול על הכיסוי על פי ס' 6.3 דלעיל החריגים הבאים והמבטח לא יהא 

אחראי ולא ישלם מקרה ביטוח או תביעה/ות הנובעת/ות והקשורה/ת ב:
אבדן או גניבה הנגרמים למחשב האישי הנישא עקב הפקעה או החרמה. ב. 

נזק מכל סוג שהוא למחשב האישי הנישא, בין אם הינו ישיר ובין אם הוא  ג. 
תוצאתי.

אובדן או נזק או גניבת תכנה ו/או תוכנות שהינן חלק מהמחשב האישי הנישא  ד. 
הנ"ל ו/או תוכנות שאינן קשורות אליו ישירות.
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ספורט אתגרי - פעילות ספורטיבית שהינה אחת מאלה ובתנאי   6.4
שנרכשה הרחבה זו וצוינה בדף פרטי הביטוח או ע"ג הפוליסה:

צלילה לעומקים )בתנאי שהמבוטח מחזיק ברישיון צלילה מתאים ותקף או   
שצלל בליווי מדריך מוסמך ובתנאי שצלל על פי חוק/י הצלילה הישראלי ו/או 
חוק/ים בחו"ל המקביל/ים לחוק/ים הישראלי(, טיפוס הרים בעזרת חבלים, סקי 
מים, שימוש באופנוע ים, סנפלינג בליווי מדריך מוסמך, צניחה/ גלישה באוויר 
ללא מנוע עזר, בנג'י ראפטינג, יובהר כי צניחה ממטוס או מכל כלי אווירי אחר 

אינה מכוסה. 
המבטח ישלם את הוצאותיו הרפואיות של המבוטח, הנובעות מעיסוק   6.4.1
בספורט אתגרי כהגדרתו לעיל, בתנאי ששולמו דמי ביטוח נוספים 
לכיסוי זה ונרשמו ע"ג הפוליסה. בכל מקרה, כיסוי זה לא יחול לגבי 

הוצאות הקשורות להריון ולידה.

סה"כ התחייבות המבטח עפ"י סעיף 6.4 לא תעלה על סך מרבי של   
.$80,000

6.4.1 חריגים לסעיף 6.4 ספורט אתגרי
מבלי לפגוע בחריגים הקבועים בכל פרק בפוליסה ו/או בתוספות לפוליסה, לא ישלם 
המבטח תגמולי ביטוח לפי פרק זה בגין כל תביעה הנובעת מכל אחד מהמקרים 
הבאים או שארעה במהלכם או בקשר אליהם: השתתפות המבוטח בדאייה, סנפלינג 

שלא בליווי מדריך מוסמך, ריחוף/גלישה בעזרת מצנחים עם מנוע עזר ו/או כל 
מכשיר אחר עם מנוע עזר המשמש לריחוף/ גלישה לרבות כדור פורח, השתתפות 
פעילה של המבוטח במרוץ/י מכוניות ו/או מרוצי אופנועים ו/או מרוץ אופנוע/י שלג 
ו/או כל כלי אחר לרבות כלי שייט ו/או נהיגה/ נסיעה בכלי רכב כלשהו על מסלול 
מרוצים בין אם במסגרת מרוץ ובין אם לאו, איגרוף, היאבקות וכל סוגי קרב מגע, 
צלילה ללא רישיון או ללא ליווי מדריך מוסמך, הוצאות הקשורות להריון ולידה )בין 

אם המבוטחת רכשה כיסוי להריון ובין אם לאו(.

ספורט חורף - ובתנאי שנרכשה הרחבה זו וצוינה בדף פרטי הביטוח   6.5
או ע"ג הפוליסה.

המבטח ישלם למבוטח הוצאות אשפוז, הוצאות רפואיות ותגמולי ביטוח   6.5.1
המכוסים בפוליסה זו, הנובעים מפעילותו של המבוטח בספורט חורף 
בחו"ל וכן פיצוי בגין הכיסויים המפורטים להלן ובתנאי שנרכשה הרחבה 

זו וצוינה בדף פרטי הביטוח או ע"ג הפוליסה.

 1 הגדרות נוספות לכיסוי זה )בנוסף להגדרות הקיימות בפרק   6.5.2
בפוליסה(:

ספורט חורף: גלישה במדרון בעזרת מגלשיים, סנובורד, מזחלות,  א. 
גלישה במישור )קרוס קאנטרי - סקי הליכה(, אופנועי שלג, אשר 
נעשה באתר המיועד לכך, בשעות הפעילות המוכרזות של 

האתר ובמסלולים המיועדים לכך.
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טרם נסיעתו של המבוטח, לתקופות נסיעה שיחולו בין התאריכים 15 
בדצמבר לבין 31 למרץ, לכל שנה קלנדרית. כרטיס טיסה עד לסך 
$300, שרותי קרקע - עד לסך $50 ליום אך לא יותר מ-5 ימים.
אירוע מזכה: למען הסר ספק, אירוע מזכה הינו רק עם הצגת  ג. 
אישור מקורי של הרשויות המוסמכות על אי פתיחת האתר 

בתקופה הרלוונטית תזכה את המבוטח בסך הנקוב בנספח זה.
להסרת ספק מובהר, כי כיסוי זה כפוף להגדרות ביטול נסיעה   
בפוליסה. תקופת הביטוח לגבי הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה 
כמפורט בסעיף זה יחל מיום הוצאת הפוליסה אך לא יותר מ-60 
ימים לפני מועד היציאה ולא פחות מ-30 ימים לפני מועד היציאה 

המתוכנן מישראל ותסתיים ביום הנסיעה לחו"ל. 
איחור בהגעה לאתר הסקי בשל מזג אויר: במקרה של איחור  ד. 
של למעלה מ-24 שעות מהמועד המתוכנן בהגעת המבוטח לאתר 
הסקי לראשונה הנגרם כתוצאה ממזג אויר מזכה, יפצה המבטח את 
המבוטח עד לגבול האחריות הנקוב בהרחבה זו, ובלבד שהמבוטח 
שילם מראש עבור טיסה, שהות וסקי פס. $50 ליום למבוטח 

ולא יותר מ-6 ימי סקי בפועל.
מזג אויר מזכה: תנאי מזג אוויר קשים, אשר בגינם הוחלט על ידי  ה. 
הרשויות המוסמכות במדינה הרלוונטית על השבתת האתר לרבות 
המעליות המשמשות לצורך עליה וירידה מהאתר. הצגת אישור 
מקורי על סגירת האתר בתקופה הרלוונטית תזכה את המבוטח 

בסך הנקוב בתנאי נספח זה. 

וירידה  סקי פס: כרטיס עליה לרכבל המשמש לעליות  ב. 
במעליות אתר הסקי.

ציוד ספורט חורף: מגלשיים, סנובורד, נעלי סקי, חליפת  ג. 
סקי, ביגוד טרמי, כפפות.

התחייבות המבטח: המבטח ישלם למבוטח פיצוי בגין הכיסויים המפורטים   6.5.3
להלן: 

שיפוי בגין אובדן ימי סקי בגין אירוע רפואי מזכה: המבטח ישפה  א. 
את המבוטח עבור הוצאותיו ברכישת סקי פס ששולמו מראש בגין 
ימים, שלא נוצלו על ידו, כתוצאה מאירוע רפואי מזכה כהגדרתו 
בפוליסה, זאת בתנאי שהאירוע הרפואי שארע למבוטח מכוסה 

עפ"י תנאיה וחריגיה של הפוליסה. 
השיפוי הנו עבור יתרת ימי הסקי פס, שבמהלכם נמנעה מהמבוטח   
היכולת לבצע איזה מפעילויות ספורט חורף כהגדרת מונח זה לעיל 

עד לסך $300.

למען הסר ספק, המבטח לא ישלם הוצאות בגין אובדן ימי סקי   
פס שלא שולמו מראש על ידי המבוטח.

ביטול נסיעה עקב היעדר שלג באתר הסקי: המבטח ישפה את  ב. 
המבוטח בגין ביטול נסיעה לאתר סקי עקב החלטת הרשויות המוסמכות 
במדינה הרלוונטית על אי פתיחת האתר עקב היעדר שלג. במקרה 
זה המבטח ישפה את המבוטח בגין תשלום ששילם מראש עבור 
חבילת סקי שלא תפחת מ-4 ימים, אשר נרכשה לפחות 30 יום 
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אובדן ימי סקי עקב סגירת האתר לתקופה של 48 שעות  ו. 
ומעלה: המבטח יפצה את המבוטח, בקרות אירוע מזכה, בגין אובדן 
ימי סקי שלא נוצלו בפועל עקב סגירה של אתר הסקי לתקופה 
העולה על 48 שעות ברצף, הנגרם כתוצאה ממזג אויר מזכה, 
עד לגבול האחריות הנקוב בהרחבה זו, ובלבד שהמבוטח שילם 
מראש עבור טיסה, שהות וסקי פס. $75 ליום למבוטח ולא יותר 
מ-6 ימי סקי בפועל. אירוע מזכה: תנאי מזג אויר קשים שאינם 
מאפשרים פתיחת האתר במשך 48 שעות ברצף. יום ההגעה 

ויום העזיבה לא ייחשבו במניין הימים לצורך קבלת פיצוי כספי.
מובהר, כי המבוטח לא יהיה זכאי, בנסיבות אלה, לכיסוי בפוליסה   

של קיצור נסיעה אלא לפיצוי המפורט בהרחבה זו בלבד.
איחור בהגעת ציוד ספורט חורף: המבטח ישפה את המבוטח  ז. 
בגין איחור בהגעת ציוד הספורט כמפורט לעיל של מעל 24 שעות 
מהמועד המתוכנן, הנגרם בשל רשלנות של חברת התעופה. 
השיפוי יעשה כנגד הצגת אישור חברת התעופה על אי הגעת 
הציוד כאמור במלואו או בחלקו. המבטח ישפה את המבוטח בגין 

שכירת ציוד סקי ליום הראשון בלבד.
התחייבות המבטח עפ"י סעיף זה הינה עד לסך מרבי של $200   
לכל הציוד ומתוכם מקסימום $20 לפריט ומקסימום $50 לזוג 

פריטים.
המשך טיפול שיניים בישראל עקב אירוע תאונתי בלבד: המשך  ח. 

טיפולי שיניים בישראל עקב תאונת סקי שארעה בחו"ל עד לסך 
.$5,000

טיפולי פיזיוטרפיה: טיפולי פיזיוטרפיה ו/או טיפולי רפואה משלימה  ט. 
כתוצאה מאירוע תאונתי בלבד באתר הסקי בחו"ל עד ל-$100 

לטיפול ולא יותר מ-10 טיפולים.
פינוי אווירי לבית חולים קרוב: הוצאות פינוי אווירי במקרה בו נדרש  י. 
טיפול חירום למבוטח, ממקום האירוע לבית חולים קרוב. אחריות 
המבטח על פי סעיף זה מותנית בכך שהיה הכרח חרומי לביצוע 
פינוי אווירי דחוף, וכי הפינוי הסתיים באשפוז בגינו היה המבוטח 
זכאי להחזר הוצאות אשפוז בהתאם להוראות הפוליסה. למרות 

האמור בפוליסה, יורחב סכום הבטוח כך שינתן כיסוי מלא.
 

שונות:
עוד מובהר, כי הכיסויים המפורטים בהרחבה זה מותנים בכך שספורט החורף   .1
שנעשה היה כהגדרת מונח זה בהרחבה זו, ושנעשה באתר המיועד לכך, 

בשעות הפעילות המוכרזות של האתר ובמסלולים המיועדים לכך.
שיפוי בגין כל אחד מהכיסויים שלעיל מותנה בכך שהמבוטח שילם מראש   .2

עבור חבילת הסקי, לרבות טיסות וסקי פס.
להסרת ספק מובהר, כי כיסוי זה כולל תאונה עקב ספורט חורף והינו כפוף   

לתנאי כיסוי מוות או אובדן איברים עקב תאונה בפוליסה. 
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ייעשה  תקופה אקטיבית: תקופת מרבית בת 30 ימים בה   6.6.1.6
מאמץ רצוף לחפש לאתר ולחלץ את המבוטח במקרה של 

ניתוק קשר.
תקופה פסיבית: תקופה מרבית בת 180 ימים שתחילתה   6.6.1.7
לאחר תום התקופה האקטיבית, בה יחודשו פעולות חיפוש 
איתור וחילוץ כמתבקש במקרה של ניתוק קשר, על פי מידע 
ו/או ראיות אחרות בעלות משקל וחד משמעיות, המצדיקות 
לפי שיקול דעת המבטח את חידוש הפעולות הנ"ל והפעילות 

הכרוכה בהן.
התחייבות המבטח - המבטח, יישא בהוצאות בגין חיפושו, איתורו    6.6.2
וחילוצו של המבוטח )להלן "המבצע"(, אך ורק אם וכאשר נותק עמו 
הקשר כהגדרתו בסעיף 6.6.1.5 לפרק ההגדרות, והכול כמפורט להלן 

ובכפוף למלוא תנאי הפוליסה:
6.6.2.1  ניתוק קשר: נותק הקשר עם המבוטח כהגדרתו בסעיף 6.6.1.5 
להגדרות ובן משפחה קרוב הודיע על כך למוקד יפעיל המבטח 

את המבצע בהתאם לנסיבות כדלהלן:
א.  מיום קבלת ההודעה אצל המבטח, יחל המבטח באמצעות 
צוות "הראל 669" בישראל, הכולל גם פסיכולוג בישראל, 
בברור נסיבות ניתוק הקשר עם המבוטח. ברור יסודי זה 
ייעשה ע"י הצוות עם בן משפחה קרוב ו/או עם כל מקור 
מידע סביר אחר שיובא לידיעתו מהארץ ומכל מקום 

6.6  איתור וחילוץ - ובתנאי שנרכשה הרחבה זו וצויינה בדף פרטי הביטוח
אם נרכש כיסוי זה וצוין בדף פרטי הביטוח או שנרשם על גבי הפוליסה, תורחב 
הפוליסה לכלול כיסוי להוצאות איתור וחילוץ )כהגדרת מונח זה בפוליסה(, וזאת 

עד לסך מרבי הנקוב בפרק זה.
הגדרות בפרק זה בנוסף להגדרות הקיימות בפוליסה  .6.6.1

6.6.1.1  חיפוש איתור וחילוץ: חיפוש, איתור וחילוץ כאמור בסעיף 6.6 
ותת סעיפיו לפוליסה.

"הראל 669": קבוצת אנשים אשר נבחרה על ידי המבטח בגין   6.6.1.2
כישוריה הייחודיים ומיומנויותיה לבצע פעולות איתור וחילוץ, כאמור 
בסעיף 6.6 ותת סעיפיו לפוליסה. צוות זה יכלול פסיכולוג המוכר 

ככזה על ידי הרשויות המוסמכות בישראל.
מוקד: מוקד הפניות של המבטח ליצירת קשר באמצעות מספר   6.6.1.3
ו/או אתר האינטרנט אשר צוינו  ו/או מספרי הפקס  הטלפון 

בפוליסה.
        harel-ins.co.il :כתובת דואר אלקטרוני  6.6.1.4

ניתוק קשר: הפסקה מסיבות בלתי ברורות וידועות, לתקופה   6.6.1.5
העולה על 14 יום, של הקשר שהיה נהוג בין המבוטח לבין מי מבני 
משפחתו הקרובה ו/או עם המוקד ואשר כתוצאה מהפסקת קשר 
זה, לא יודע אף אחד מבני משפחתו הקרובה ואף לא המבטח 
את מקום הימצאו של המבוטח ובתנאי מפורש כי הפסקה זו 

ארעה בתוך תקופת הביטוח.
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אחר בעולם ובכללם אנשי יחידת הקשר של משרד החוץ 
בישראל ומחוצה לה וכן ישתמש במידע שהועבר אליו על 
ידי המבוטח באמצעות התיבה-הקולית על פי מחויבותו של 
המבוטח בהתאם לתנאי ביטוח זה, על מנת שיוכל לאתר 

את מקום הימצאו של המבוטח ו/או את מסלול טיולו.
ב.  לא אותר המבוטח במהלך הברור כקבוע בסעיף 6.6.2.1 א' לעיל,

תוך 14 ימי עבודה מיום קבלת ההודעה מבן המשפחה 
הקרוב, יפעיל המבטח את "המבצע", בהתאם לנתונים 
שיקבל בברור שעשה על פי סעיף 6.6.2.1 א' לעיל בין 
באמצעות צוות "הראל 669" אשר ישלח על ידו מישראל ובין 
באמצעות צוות בינלאומי ו/או מקומי אשר יופעל על ידי צוות 
"הראל 669" של המבטח ו/או בשילוב הצוותים או חלקם.
ג.  למרות האמור בסעיף 6.6.2.1 ב' לעיל, למבטח שמורה 
הזכות להפעיל את המבצע גם אם טרם חלפו 14 הימים 
הנ"ל וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובנסיבות בהן 

ימצא לנכון לעשות כן.
במסגרת "המבצע", המבטח יישא בהוצאות הטסתו בשירות   6.6.2.2
מטוסים רגיל של בן משפחה קרוב אחד, אם יתבקש לעשות 
זאת, על מנת שהנ"ל יצטרף לצוות "המבצע" ובתנאי מפורש 
כי המבוטח טרם אותר. בן המשפחה הקרוב המתלווה "למבצע" 
לא יהא זכאי להתערב בשיקולי הדעת של עורכי "המבצע".

המבטח יישא בכל ההוצאות הקשורות במבצע ויפעיל לשם   6.6.2.3
ובין באמצעות צוות   "669 כך, בין באמצעות צוות "הראל 
ו/או מקומי, כל אמצעי תעבורתי מכל סוג שהוא  בינלאומי 
בהתאם לנסיבות, וכן ציוד מכני ו/או טכני על מנת למלא את 
משימות המבצע ולהביא את המבוטח למקום הקרוב ביותר בו 
ניתן לספק לו שירות עזרה רפואית בהתאם למצבו הרפואי.

6.6.2 על  המבטח מתחייב להפעיל את כל האמור בסעיף   6.6.2.4
כל סעיפי המשנה שבו במשך תקופה של עד 30 יום כמוגדר 
6.6.1.6 להגדרות כתקופה אקטיבית, או עד לגמר  בסעיף 
הסכום המרבי למחויבותו של המבטח על פי פרק זה )כמפורט 
בנספח גבולות האחריות בפוליסה(, המוקדם מבין השניים.

המבטח ימשיך במבצע גם לאחר עבור התקופה האקטיבית לעיל   6.6.2.5
למשך תקופה נוספת כמוגדר בסעיף 6.6.1.7 להגדרות כתקופה 
פסיבית, אם קוימו התנאים הקבועים בהגדרת התקופה הפסיבית 
ובתנאי מפורש כי טרם מוצה הסכום המרבי למחויבות המבטח 
על פי סעיף 6.6 זה )כמפורט בנספח גבולות האחריות בפוליסה(.
ו/או עם תום הסכום המרבי  לאחר תום התקופה הפסיבית   6.6.2.6
למחויבות המבטח על פי פרק זה, המוקדם מבין השניים, יפסיק 
המבטח את" המבצע" ותסתיים התחייבותו ואחריותו על פי 
פרק זה. המבטח ידווח לבן משפחה קרוב בכתב ויפרט את כל 
הפעילויות שביצע וזאת תוך 30 יום מיום גמר התקופה הפסיבית. 
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ימסור המבטח את כל המידע הרלוונטי  במסגרת דיווח זה 
והעדכני המצוי בידו כמו כן ידווח המבטח לפי בקשת בן המשפחה 
הקרוב את העלויות שהוצאו במהלך המבצע על ידי המבטח.

הסתבר למבטח במהלך הפעלת "המבצע" או לפניו כי המבוטח מת,   6.6.2.7
יפעל במסגרת פרק זה לחיפוש ו/או איתור ו/או לחילוץ גופת המבוטח 
והעברתה לישראל. הוצאות המבטח על פי סעיף זה יהיו בנוסף 
למחויבותו להעברת גופת המבוטח לישראל עפ"י פרק שני סעיף 13.

שיתוף הפעולה המלא של כל בני המשפחה הקרובים עם צוות "הראל   6.6.2.8
669" הינו מהותי ומהווה תנאי מוקדם למחויבות המבטח על פי פרק זה.

על מנת למנוע כל ספק אפשרי, מודגש, מוצהר ומוסכם כי אין   6.6.2.9
התחייבות המבטח על פי פרק זה להבטיח את הצלחת מבצע חיפושו, 
איתורו וחילוצו של המבוטח. המבטח מתחייב לעשות באופן סביר 
ככל שניתן בנסיבות הקיימות להצלחת המבצע, אולם אם למרות 
מאמצי המבטח לא יעלה בידו לאתר את המבוטח או לחלצו לא תהא 
בכך הפרת התחייבות המבטח על פי פרק זה ו/או תנאי מתנאיו.

התחייבות המבוטח - המבוטח מתחייב לשתף פעולה עם המבטח בכל   6.6.3
הקשור לפעולות המפורטות בפרק זה, ולקיים ולבצע את הפעולות הבאות:

6.6.3.1 להתקשר לפחות אחת ל-30 יום במהלך שהותו בחו"ל למוקד, 
בין ישירות באמצעות הטלפון ו/או בפקס ובין באמצעות התיבה 
הקולית. בהתקשרות זו יציין המבוטח את שמו, מס' הפוליסה 
שלו, מקום הימצאו המדויק בעת מסירת ההודעה, ואת המקום 
ו/או המקומות אליו/הם הוא עתיד להגיע ב-30 הימים הקרובים.

6.6.3.2  גם אם אין בכוונת המבוטח לשנות את מיקומו ב-30 הימים 
הקרובים שלאחר התקשרותו האחרונה, יהא המבוטח חייב 
לדווח למוקד ו/או לתיבה הקולית עובדה זו, תוך ציון כל הפרטים 
הנוגעים בדבר אשר פורטו לעיל. במידה והמבוטח ישנה את 
מיקומו במועד מוקדם יותר מ-30 יום כאמור לעיל, ובאפשרותו 
לדווח על כך למבטח ו/או לאתר האינטרנט ו/או למוקד יעשה 

זאת בטרם חלפו 30 הימים כאמור לעיל.
6.6.3.3  דיווח המבוטח כאמור לעיל באמצעות התיבה הקולית הכלולה 
במוקד, ישיב במדויק על כל השאלות אשר יוצגו לו על ידי 

התיבה הקולית ויפעל במדויק על פי הוראותיה.
6.6.3.4 לא מילא המבוטח את התחייבותו לפי פרק זה כמפורט לעיל, 
לא יוכל להאריך את תקופת הביטוח על פי פוליסה זו ו/או 

לרכוש פוליסה נוספת לתקופת ביטוח אחרת.

הכיסוי על פי פרק זה לא יחול במקרים הבאים:  6.6.4
אם ניתוק הקשר הינו כתוצאה ממצב פוליטי ו/או ממצב בטחוני בחו"ל. א. 

אם נמנע מהמבטח להפעיל את המבצע כתוצאה ממצב פוליטי  ב. 
ו/או ממצב בטחוני בחו"ל.

אם ניתוק הקשר נובע כתוצאה מרעידת אדמה. ג. 
 

ההתחייבות המרבית של המבטח על פי פרק זה לא תעלה על הסך המרבי 
של $130,000.
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6.7  אופניים דו גלגליים - ובתנאי שנרכשה הרחבה זו וצויינה בדף פרטי הביטוח
אם נרכש כיסוי זה וצוין בדף פרטי הביטוח או שנרשם על גבי הפוליסה, תורחב 
הפוליסה לכלול כיסוי לאובדן כללי או גניבה של אופניים בחו"ל )כהגדרת מונח זה 

בפוליסה(, וזאת עד לסך מרבי הנקוב בנספח גבולות האחריות.

על פרק זה יחולו כל ההגדרות, התנאים והחריגים של הפוליסה, בשינויים   6.7.1
שלהלן:

הגדרות בפרק זה:  .6.7.2
6.7.2.1  אופניים: בפרק זה "אופניים" פירושו - בהתאם לתקן הישראלי, 
אשר אינם ממונעים בעזרת מנוע כלשהו, ואשר לגביהם המציא 
המבוטח למבטח, בטרם רכישת הכיסוי הביטוחי, טופס בקשה 

מלא להרחבת הפוליסה לכיסוי עפ"י פרק זה.
לעניין כיסוי זה:

אופניים חדשים - עד שנה מיום הרכישה ובתנאי שנרכשו 
כחדשים.

הערכת מעריך - הערכה שניתנה למבוטח לכל היותר עד חודש 
לפני תחילת הביטוח, ואשר צורפה אליה תמונה עדכנית של 
האופניים או הערכה שניתנה לאחר קרות מקרה הביטוח על פי 

המפורט בסעיף 6.7.2.2 להלן.
6.7.2.2  אובדן כללי: אופניים שיצאו מכלל שימוש עקב מקרה ביטוח 
המכוסה עפ"י פרק זה ואשר על פי הערכת מעריך לא ניתן לתקנם 
בישראל בעלות פחותה מ-51% משווים. הערכת המעריך עד 

לסך $100 תהיה על חשבון המבטח. המבטח יהיה רשאי לחלוק 
על הערכת המעריך ולהציג הערכה נגדית. 

מקרה הביטוח  .6.7.3
הביטוח לפי פרק זה מכסה את האופניים המבוטחים מפני מקרי הביטוח   

שלהלן אשר אירעו בחו"ל.
6.7.3.1  אובדן כללי לאופניים המבוטחים, שאירע תוך כדי שימושו   

            הרגיל של המבוטח בהם. 
  תנאי לכיסוי זה:

השימוש באופניים בשעות החשיכה נעשה כאשר הייתה   א. 
להם תאורה שפעלה ומחזירי אור.

המבוטח המציא אישור מהמשטרה במקום האירוע בחו"ל,   ב. 
בדבר האירוע התאונתי שארע לאופניים.

האובדן לא נגרם בשל תוצאה ישירה או עקיפה של מעשה   ג.  
מכוון של המבוטח.

לא רכב על האופניים יותר מאדם אחד בו זמנית.  ד.  
6.7.3.2  גניבת האופניים
    תנאים לכיסוי זה:

בעת קרות הגניבה, האופניים היו נעולים וקשורים באמצעות   א. 
שרשרת ומנעול מסיבי המעוגן לקרקע או לקיר, או שהיו 

במקום פרטי שפתחיו סגורים ונעולים.
המבוטח המציא אישור מהמשטרה במקום האירוע בחו"ל,   ב. 
בדבר גניבת האופניים כולל מקום היותם בעת קרות הגניבה.
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אובדן כללי לאופניים המבוטחים, עקב אירוע תאונתי שאירע   6.7.3.3
תוך כדי הובלתם של האופניים בתוך או על כלי רכב.

תנאי לכיסוי זה:  
ההובלה באמצעות כלי הרכב נעשתה באמצעות מנשא ייעודי,  א. 

כאשר האופניים מעוגנים עפ"י הוראת יצרן המנשא.
המבוטח המציא אישור מהמשטרה במקום האירוע בחו"ל,  ב. 

בדבר האירוע התאונתי שאירע לרכב המוביל.
לא קיים כיסוי ביטוחי עבור הנזק לאופניים במסגרת פוליסת  ג. 

הביטוח של כלי הרכב המוביל.
הכיסוי עפ"י סעיפים 6.7.3.1 ו-6.7.3.3 הינו בתנאי שהמבוטח החזיר   
את האופניים לישראל והציג למבטח הערכת מעריך בישראל הקובעת 

שארע להם אבדן כללי כהגדרתו לעיל.

חריגים לפרק זה )בנוסף לחריגים המפורטים בפוליסה(  .6.7.4
הביטוח עפ"י פרק זה אינו מכסה:  

אובדן כללי לאופניים ו/או הוצאות רפואיות כלשהן, כתוצאה   6.7.4.1
משימוש באופניים בעת מרוץ ו/או תחרות ו/או פעילות 
ספורטיבית תחרותית, אלא אם נרכשה הרחבה לפוליסה 
הבסיסית לכיסוי פעילות זו ונרשמה ע"ג הפוליסה ובתנאי 

שהמבוטח חבש קסדה בעת הרכיבה על האופניים.
אובדן כללי לאופניים כתוצאה מפעילות אתגרית, ובכללה   6.7.4.2
 MounTain המכונה גם )Cross Country, XC( קרוס קאנטרי

MTB( Sport( Bike, רכיבת שבילים )All Mountain, AM או 

 Free Ride,( פרי רייד ,)Down Hill, DH( דאון היל ,)Enduro

FR(, קפיצות ו/או פעלולים אקרובטיים.

6.7.4.3 נזק כלשהו לאופניים לרבות התבלות טבעית, פחת, בלאי, 
קלקולים מסוג כלשהו של האופניים, למעט אובדן כללי 

עקב מקרה הביטוח כאמור בפרק זה.
אובדן כללי לאופניים שאינם משמשים לנסיעה רגילה   6.7.4.4

ובכללם חד אופן ותלת אופן. 
אובדן כללי שנגרם לאופניים בשל היות רוכב האופניים   6.7.4.5

נתון להשפעת סמים או אלכוהול.
רכיבה על אופניים שלא נערכה בדרכים סלולות או דרכי   6.7.4.6

עפר כבושות.

הודעה למשטרה   .6.7.5
על המבוטח להודיע למשטרה במקום האירוע בחו"ל, בכל מקרה של   
אובדן כללי או גניבה המכוסים על פי פרק זה וכן לעשות כמיטב יכולתו 

לגילוי המעורבים במקרה של גניבה.
6.7.5.1 נמצאו האופניים שנגנבו בטרם שולמו בעדם תגמולי הביטוח לפי 
פרק זה, יוחזרו האופניים למבוטח במקום בו הם נמצאו והמבטח לא 
ישלם תגמולי ביטוח אלא אם הרכוש שהוחזר הוכרז כאובדן כללי. 
6.7.5.2 נמצאו האופניים שנגנבו אחרי ששולמו בעדם תגמולי ביטוח, 
יעברו האופניים לבעלות המבטח והאופניים לא יוחזרו למבוטח 

ותגמולי הביטוח לא יוחזרו למבטח.



30

6.7.5.3 הודעה למשטרה כאמור, הינה תנאי מהותי לתשלום תגמולי 
הביטוח עפ"י פרק זה.

תביעה עפ"י נספח זה תוגש על טופס ייעודי של המבטח שאליו   .6.7.6
יצורפו:

אישור משטרה )מקורי בלבד( ממקום האירוע בחו"ל. א. 
אישור בעלות על האופניים - לפי דרישת המבטח. ב. 

במקרה של אבדן כללי - הערכת מעריך )מקורית בלבד(  ג. 
הקובעת את עלות התיקון האופניים בישראל + תמונה עדכנית 

של האופניים שארע להם אובדן כללי, שצולמה בישראל. 
האמור לעיל הינו תנאי מהותי לחבות המבטח עפ"י פרק זה.  

הכיסוי על פי פרק זה הינו על סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב   .6.7.7
למבטח, על כל השאלות שנשאל בהצהרה ששימשה בסיס לכיסוי זה, 
או בכל דרך אחרת, כפי שנתבקש, כמו כן הכיסוי על פי פרק זה הינו 
על סמך הנחתו של המבטח שהמבוטח השיב תשובות מלאות וכנות 
על השאלות שנשאל כאמור, לא הסתיר בכוונת מרמה עניין שהוא 
ידע או אמור היה לדעת, שהוא מהותי למבטח לצורך הערכת הסיכונים 
המבוטחים, וכן נקט באמצעים למניעת נזקים שהמבטח דרש בכתב 

את נקיטתם להקלת הסיכונים המבוטחים על פי פרק זה. 
עניין מהותי הוא כל שאלה שהוצגה בהצעה לרכישת כיסוי זה, ומבלי   

לפגוע בכלליות האמור, גם עניינים אלה:

סוג האופניים, ערך האופניים, מקום איחסון האופניים בחו"ל כאשר  א. 
אינם בשימוש.

נזקים שאירעו לאופניים לפני רכישת כיסוי זה, אשר כתוצאה מהן  ב. 
ירד ערך האופניים.

תגמולי הביטוח והשתתפות עצמית  .6.7.8
תגמולי הביטוח יהיו בגובה שווים של האופניים שבוטחו עפ"י פרק זה,   
עפ"י הערכת מעריך ו/או המסמכים המעידים על רכישת האופניים 
החדשים, ועד לסך המרבי הנקוב בנספח הגמלאות בפוליסה, ובניכוי 

השתתפות עצמית כמפורט בנספח הגמלאות בפוליסה.

הכיסוי על פי פרק זה הינו בגין מקרה ביטוח שארע בחו"ל בלבד ובתנאי   .6.7.9
מפורש כי:

האופניים נרכשו בישראל או יובאו לישראל, לפני צאת המבוטח לחו"ל. א. 
המבוטח המציא למבטח הערכת מעריך או מסמכים המעידים על  ב. 

רכישת האופניים החדשים.

6.8  ביטול השתתפות עצמית בביטוח רכב )נזקי רכוש ונזקי רכוש צד ג'( ובתנאי 
שנרכשה הרחבה זו וצוינה בדף פרטי הביטוח או ע"ג הפוליסה.

תמורת דמי ביטוח נוספים ששולמו עבור כיסוי זה ונרשמו ע"ג הפוליסה הבסיסית 
ו/או בדף פרטי הביטוח, החברה תשפה את המבוטח בגין דמי ההשתתפות 
העצמית בהם יחוב בשל אבדן או נזק, שיגרמו במשך תקופת השכרת הרכב, 

כמפורט בפרק זה.
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פרק א': הגדרות ותנאים כלליים לפרק זה
6.8.1  הגדרות נוספות בפרק זה

המבוטח - המבוטח בפוליסה זו ששמו נקוב בהסכם ההשכרה עם  .6.8.1.1
חברת ההשכרה.

6.8.1.2. החברה - הראל חברה לביטוח בע"מ.
6.8.1.3. הסכם שכירות: הסכם להשכרת רכב בחו"ל, שנכרת בין המבוטח לבין 

חברה להשכרת רכב )להלן - "הסכם ההשכרה"(
6.8.1.4. השתתפות עצמית - חלקו של המבוטח בהוצאה בגין אבדן או נזק 

שיגרם לרכב בהתאם להסכם ההשכרה.
6.8.1.5. מקרה הביטוח - חבותו של המבוטח בדמי ההשתתפות העצמית 

במקרה הכלול במסגרת פרק זה.
6.8.1.6. חו"ל - כל ארץ מחוץ לישראל.

6.8.1.7. ישראל - שטחי ישראל, לרבות השטחים שבשליטת צה"ל ושטחים 
המוחזקים על ידי הרשות הפלסטינאית.

  
6.8.2 תנאים כלליים

6.8.2.1. השכרת רכב - משמעה השכרת רכב לתקופה קצובה כפי שיוסכם 
בהסכם להשכרת הרכב בחו"ל בלבד. מובהר בזה, כי אין כיסוי ביטוחי 

כאמור בפרק זה להשכרת רכב בישראל.
6.8.2.2. תקופת הכיסוי - משך הכיסוי הביטוחי על פי פרק זה יהיה לתקופת 
קצובה של השכרת הרכב בלבד, כמצוין בדף פרטי הביטוח ובשובר 
להשכרת הרכב. שכר המבוטח בתום תקופת ההשכרה רכב לתקופה 

נוספת, לא יהיה למבוטח כיסוי על פי פרק זה אלא אם שב ורכש 
במפורש את הכיסוי עבור תקופת ההשכרה הנוספת.

6.8.2.3. תגמולי הביטוח - סכום שישולם למבוטח בכפוף לכל האמור בפרק 
זה להלן, השווה לסכום דמי ההשתתפות העצמית, שפורטו בהסכם 
ההשכרה, אותם חב המבוטח במקרה ביטוח. מובהר, כי תגמולי הביטוח 

לא יעלו בשום מקרה על סכום ההשתתפות העצמית כאמור.
6.8.2.4.  הגבלה לרכב אחד - הכיסוי בנספח זה יינתן לרכב מושכר אחד בלבד.
6.8.2.5. חיתום - מבוטח אשר שכר רכב לחו"ל, במסגרת הסכם השכרה, 
ובנוסף ביקש להצטרף לפרק זה, ימלא הצעת ביטוח בנוסח שיקבע על ידי 
החברה. קיבלה החברה את הצעת המבוטח, יצוין ע"ג הפוליסה הבסיסית 
ו/או בדף פרטי הביטוח עובדת רכישתו של פרק זה על ידי המבוטח.

6.8.2.6. המבוטחים
המבוטחים יהיו בני אדם הרשאים לנהוג ברכב עפ"י הסכם השכרת 
הרכב, ובתנאי שהם בעלי רישיון נהיגה בינ"ל בר-תוקף במקום השימוש 
ברכב ולנהיגת כלי רכב מסוג הרכב, ולא נפסלו מלקבל או מלהחזיק 
רשיון כזה על פי הוראות חיקוק, פסק דין, החלטת בית משפט או 

רשות מוסמכת אחרת.

6.8.3.     חריגים
על אף כל האמור בפרק זה, לא יהיה המבוטח זכאי לכיסוי ביטוחי 
כמפורט בפרק זה במקרים בהם ההשתתפות העצמית נגרמה 

מכל אחד מהאירועים שלהלן:
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א.  נזק תוצאתי;
ב.  אובדן או נזק, שנגרמו בשל היות נהג הרכב במצב שכרות 

או נתון להשפעת סמים;
ג.  אובדן או נזק שהם תוצאה של מלחמה, פעולות אויב, פיגועים 

חבלניים, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה;
ד.  אובדן או נזק, שהם תוצאה של קרינה מייננת, זיהום רדיואקטיבי, 
תהליכים גרעיניים וכל אבדן או נזק עקב חומר גרעיני או 

פסולת גרעינית;
ה.  אובדן או נזק שנגרמו ע"י המבוטח בזדון או כל איש שפעל 

מטעמו בזדון.
ו.  נזק גוף לאדם כלשהו.

ז.  שימוש ברכב בניגוד למוסכם בהסכם ההשכרה.
ח.  שימוש ברכב על ידי נהג שאינו בעל רישיון בר תוקף לנהיגה 

במקום השכרת הרכב.
ט.  בעיה מכנית ברכב.

י.   הסעה בתשלום.
יא.  אובדן גניבה של מטען מהקרוואן השכור אלא עד לתקרה של

70% מסכומי ביטוח הכבודה האמורים בפרק חמישי בפוליסה. 
יב.  נזק לצמיגים, אלא אם ניזוקו או אבדו חלקים נוספים מהרכב 

עקב מקרה הביטוח.

6.8.4.     הארכת הכיסוי - כל הארכה של תקופת הביטוח של פרק זה טעונה 
הסכמה מפורשת בכתב של החברה.

6.8.5     תביעה לתגמולי בטוח
קרה מקרה ביטוח, על המבוטח להודיע על כך לחברה ו/או לבעל 

הפוליסה מיד לאחר שנודע לו על כך.
תביעה לתשלום תגמולי בטוח על פי פרק זה תוגש בכתב. )א( 

על המבוטח למסור לחברה, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך,  )ב( 
את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות והיקפה ואם אינם 
ברשותו, עליו לעזור לחברה, ככל שיכול, להשיגם, וכן קבלות 

מקוריות של תשלום שביצע, אם ביצע.
החברה, מיד לאחר שקבל הודעה מהמבוטח על קרות מקרה  )ג( 

הבטוח, תעשה את הדרוש לבירור חבותה.
תגמולי הבטוח ישולמו למבוטח תוך 30 ימים מהיום שהיו בידי  )ד( 
החברה המידע והמסמכים הדרושים לברור חבותה, ולגבי גניבה 
אשר בעקבותיה לא נמצא הרכב במשך 30 ימים, תוך 7 ימים 

מהיום האמור.
6.8.6      הודאה ללא הסכמת החברה 

שילם המבוטח או אדם מטעמו פיצוי בקשר למקרה בטוח המכוסה לפי 
פרק זה, הודה בחבות, הציע, הבטיח או התחייב לפיצוי כאמור, ללא 

הסכמת החברה מראש, לא יחייב הדבר את החברה.
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6.8.7  פרק ב': כיסוי בגין אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש

מקרה הביטוח
בפרק זה מקרה הבטוח הוא חבות המבוטח לשלם דמי השתתפות עצמית עפ"י הסכם 
ההשכרה בשל תביעה של צד שלישי בגין נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה 

משימוש ברכב בתקופת הכיסוי.

גבולות האחריות

המבטח ישלם למבוטח את כל הסכומים שהמבוטח יהיה חייב לשלם כדמי השתתפות 
עצמית בשל מקרה הביטוח, וזאת עד לסכום תגמולי הביטוח כהגדרתם לעיל שהם דמי 

השתתפות עצמית של המבוטח בהסכם השכרת הרכב.

חריג לחבות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש

המבטח לא יהיה אחראי לתשלום כלשהו בשל חבותו של המבוטח בגין נזק לרכוש 
שבבעלות המבוטח, או נהג הרכב, או לרכוש הנמצא בפיקוחם או בשמירה של המבוטח 

או נהג הרכב או מי מטעמם.
סעיף החריגים בפרק א' יחול, בשינויים המחויבים, גם על הוראות פרק זה.

פרק שביעי - חריגים כלליים )כולל לפרק הבחירה(

מבלי לפגוע בחריגים הקבועים בכל פרק ובנוסף עליהם, לא ישלם המבטח תגמולי 
ביטוח לפי פוליסה זו בגין מקרה ביטוח ו/או בגין תביעה הנובעת מכל אחד מהמקרים 

הבאים או שארעה במהלכם או בקשר אליהם:
התפרצות וולקנית, ביקוע גרעיני, היתוך גרעיני או זיהום רדיואקטיבי.  7.1

טיסה שלא כנוסע בשירות מטוסים רגיל המאושר ע"י השלטונות.  7.2
השתתפות פעילה של המבוטח בפעולה מלחמתית, צבאית.  7.3

השתתפות פעילה של המבוטח בפעולה משטרתית, מחתרתית, מהפיכה,   7.4
מרד, פרעות, מהומות, חבלה, טרור, שביתה או בפעולה בלתי חוקית.

איבוד לדעת או ניסיון לכך.  7.5
טיפוס הרים באמצעות חבלים, טיפוס על צוקים או גלישה מהם )סנפלינג(,   7.6
צלילה, סקי מים, שימוש באופנוע ים, בנג'י, פעילות ספורטיבית במסגרת 
אגודת ספורט ו/או פעילות ספורטיבית תחרותית, איגרוף, האבקות, וכל 
סוגי קרב מגע, צנחה, ריחוף/דאייה בעזרת מצנחים ו/או כל מכשיר אחר 
המשמש לריחוף/דאייה, השתתפות פעילה של המבוטח במרוץ/י מכוניות 
ו/או אופנועים )לרבות אופנוע/י שלג( ו/או כלי רכב אחר לרבות כלי שייט ו/

או נהיגה/נסיעה בכלי רכב כלשהו על מסלול מרוצים בין אם במסגרת מרוץ 
ובין אם לא, שימוש בכלי נשק, ראפטינג, למעט אם נרכשה, הורחבה ושולמו 

דמיביטוח נוספים.
שתייה לשכרה.  7.7
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ספורט חורף, אלא אם שולמו דמי ביטוח נוספים לביטול חריג זה והם נרשמו   7.8
על גבי הפוליסה.

רעידת אדמה - אלא אם שולמו דמי ביטוח נוספים לביטול חריג רעידת אדמה   7.9
ונרשמו ע"ג הפוליסה, יורחב הכיסוי ויכלול הוצאות בגין רעידת אדמה עפ"י 

ההגדרות, תנאי וחריגי הביטוח המפורטים בפוליסה זו.
פוליסה לנסיעה שלא החלה בישראל או אשר הוצאה לאחר תחילת הנסיעה   7.10
או אשר הוצאה רק לחלק מתקופת הנסיעה בפועל לא תהיה תקפה אלא 

אם אושרה מראש בכתב ע"י המבטח.
נזק תוצאתי , לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הוצאות הנובעות   7.11
מהפסד ובזבוז זמן מכל סיבה שהיא, ביטול עסקה לרבות השהייה, עיכוב, 
פשיטת רגל, אובדן ימי עבודה ושכר ימי מחלה, הפסד הנאה, עוגמת נפש, 

כאב וסבל, עזרה סיעודית וכדומה.
המבטח לא יהיה אחראי לעצם קיומם של השירותים הרפואיים, איכותם,   7.12
כמותם או תוצאות נתינתם. כמו כן המבטח יהיה אחראי בכל מקרה בו נמנע 

המבוטח מלבקש ו/או מ לקבל סיוע רפואי.
אשרות, עמלות, היטלים מיסים, הוצאות משפטיות ושכר טרחה, ריבית,   7.13

הוצאות בנקאיות, קנסות וכדומה.
שימוש בסמים, למעט שימוש על פי הוראת רופא.  7.14

נכות פלסטית.  7.15

פרק שמיני - תביעה

המבוטח ישתף פעולה עם המבטח לפני ואחרי הגשת תביעתו ויעשה כל הנדרש   8.1
כדי לאפשר למבטח לברר חבותו לתשלום עפ"י הפוליסה והיקפה.

המבוטח יודיע למבטח מיד על כל מקרה ביטוח וימציא לו בהקדם האפשרי   8.2
את כל המסמכים )מקוריים בלבד( כולל חתימה על טופס ויתור סודיות רפואית 

והפרטים המפורטים להלן:

אשפוז בבית חולים בחו"ל: טופס אשפוז מבית חולים בו אושפז במבוטח. כמו  א. 
כן, על בית החולים להתקשר למבטח לצורך אישור תשלום האשפוז. 

הוצאות רפואיות בחו"ל שלא בעת אשפוז: מסמך של רופא הכולל  ב. 
דיאגנוזה, סיבת הטיפול ותולדות המחלה. באם נעשה טיפול בשלבים, יש 

לפרט כל טיפול בנפרד וסיבתו.
אישור על תשלום ע"י קבלות מקוריות. תרופות - מרשם רופא על הצורך   
ברכישת תרופות בצירוף קבלות מקוריות. למען הסר ספק, על המבוטח 
לשלם בחו"ל את כל ההוצאות הקשורות בהוצאות הרפואיות שלא בעת 
אשפוז כמפורט לעיל. על המבוטח להגיש למבטח בישראל את תביעתו 

לתגמולי הביטוח המגיעים לו, אם מגיעים לו, על פי תנאי פוליסה זו.
כרטיס נסיעה: הכרטיס המקורי שלא נוצל, הכרטיס החדש שנרכש ותעודת  ג. 
הרופא המטפל המעידה במפורט על הסיבה לאי יכולתו של המבוטח לקיים 

הנסיעה במועדה ולהשתמש בכרטיס המקורי.
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אובדן או נזק לכבודה: טופס התביעה המצורף לפוליסה כשהוא מלא וחתום על כל   ד. 
 פרטיו, כולל תאור פרטי האירוע והמטען שאבד או ניזוק ובצרוף האישורים 

המפורטים בהמשך:
אישור על הודעה למשטרה ממקום האירוע בחו"ל, לחברת התעופה או למשרד 
האחראי של כלי תחבורה ציבורי אחר, אישורי רכישה וכן אישור שלטונות 

המכס בארץ על הוצאת כבודה החייבת במכס.
הפסד תשלומים בגין ביטול או קיצור נסיעה ו/או הוצאות מיוחדות: כל  ה. 
התעודות והמסמכים הרשמיים ו/או הרפואיים המוכיחים את זכאות המבוטח 
כגון: אישורי משרד הנסיעות, קבלות על תשלום או אישורים על פיקדונות, 
אישורי הזמנות, אישורי חברת תעופה, סיכומי מחלה, תעודות רפואיות 

וכד'.

ביצוע האמור לעיל ע"י המבוטח מהווה תנאי מוקדם ומהותי לחבות המבטח   8.3
לתשלום תגמולי ביטוח כלשהם עפ"י פוליסה זו.

פרק תשיעי - תנאים כלליים
)לכל פרקי הפוליסה כולל פרק ההרחבות(

השתתפות עצמית: מכל אירוע תאונתי ו/או אירוע בריאותי שאינו תאונה ומכל   .9.1
תביעת מטען או טיפול חירום בשיניים ו/או מכל מקרה ביטוח אחר עבורם ישלם 
המבטח למבוטח על פי פוליסה זו תגמולי ביטוח, ינוכה סך של $50 כהשתתפות 
עצמית מכל מבוטח, אלא אם צויין במפורש סכום אחר להשתתפות עצמית. 

במקרה זה ינוכה הסך הרשום במפורש בכיסוי הרלוונטי.

סעיף 9.1 לא יחול, ולא ישולם על ידי המבוטח סך השתתפות עצמית, על   9.2
הוצאות בעת אשפוז ושיחזור מסמכים.

ביטוח בחברות אחרות:  .9.3
המבוטח חייב למסור למבטח הודעה בכתב מיד לאחר שנודע לו על כל  א. 

ביטוח אחר שנעשה מפני הסיכונים המכוסים על פי פוליסה זו.
פוליסה זו תכסה מקרה ביטוח ו/או אובדן או נזק או הוצאה כלשהי גם  ב. 
אם בזמן קרות אובדן או נזק כנ"ל היה קיים לגביו ביטוח אחר או ביטוחים 
אחרים, בין שנעשה על ידי המבוטח ובין שנעשו על ידי אחר, וזאת עד לגבול 

האחריות הקבוע בפוליסה זו. 
אולם למבטח תהא זכות השיבוב כלפי המבטח ו/או המבטחים האחרים   

לגבי הסכום החופף.

תבע המבוטח תשלום מאת המבטח עבור הוצאה או נזק בהם חלה א.   9.4
אחריות של צד שלישי לכסותם, על פי דין או על פי הסכם לרבות הסכם    
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ביטוח ותשלום כנ"ל שולם על ידי המבטח, יהא המבטח זכאי לשובב הסכומים 
ששולמו על ידו למבוטח.

שולמו על ידי המבטח תשלומים כאמור בס' ק' א' תעבור למבטח כל זכות  ב. 
שהיתה או שישנה למבוטח כנגד צד שלישי וזאת בגובה סכום תגמולי 

הביטוח ששולמו על ידו.
על המבוטח לשתף פעולה עם המבטח ולעשות כל פעולה על מנת לאפשר  ג. 
החזר הסכומים אשר שולמו על ידי המבטח והיו באחריות הצד השלישי.

הוראות תנאי זה כקבוע בס' ק' ג דלעיל לא יחולו על ביטוח מוות או אובדן  ד. 
איברים עקב תאונה.

כל תשלום במטבע ישראלי על פי פוליסה זו, יבוצע לפי השער הידוע ביום   .9.5
התשלום של תגמולי הביטוח למבוטח, של סוג שער החליפין, שלפיו שילם 

המבוטח את דמי הביטוח. 

אין המבוטח רשאי ללא הסכמה של המבטח בכתב, להודות בחבות או ליטול   9.6
התחייבויות המחייבות את המבטח.

המבטח יהא זכאי לנהל בשם המבוטח כל הליך הנובע מחבות לפי פוליסה זו או   9.7
קשור לתביעה על פי פוליסה זו.

התיישנות: תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח   9.8
על פי פוליסה זו היא 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח למעט תביעות צד ג'.

למען הסר ספק, מודגש כי אחריות המבטח על כל המשתמע מפוליסה זו,   9.9
תהיה אך ורק במסגרת התעריפים המקובלים בארץ מקום מתן הטיפול.

פרק עשירי - הארכת הפוליסה

רצה המבוטח להאריך את שהותו בחו"ל, מעבר לתקופת הביטוח המכוסה על   10.1
פי פוליסה זו וטרם תמה תקופת הביטוח, יהא המבוטח רשאי לבקש לבטחו 

בביטוח נסיעות לחו"ל מעבר לתקופה הנ"ל בתנאים שלהלן:
תוגש למבטח בקשה בכתב על ידי המבוטח, או מי מטעמו, לפני תום תקופת  א. 

הביטוח על פי פוליסה, על טופס ייעודי של המבטח.
תקופת הביטוח בפוליסה החדשה תהיה כהמשך רציף לפוליסה זו. ב. 

לא חל שינוי במצב בריאותו של המבוטח מיום יציאתו את ישראל ועד  ג. 
לתאריך תחילת הביטוח על פי הפוליסה החדשה.

הסכים המבטח לבקשת המבוטח, תופק למוטב פוליסה כאמור לעיל. ד. 

רצה המבוטח להאריך את שהותו בחו"ל מעבר תקופת הביטוח המכוסה על   10.2
פי פוליסה זו ותמה תקופת הביטוח, יהא המבוטח רשאי לבקש לבטחו בביטוח 

נסיות לחו"ל מעבר לתקופה הנ"ל בתנאים שלהלן:
תוגש למבטח בקשה בכתב חתומה על ידי המבוטח בלבד, על טופס ייעודי  א. 

של המבטח.
תקופת הביטוח בפוליסה החדשה תהיה מיום קבלת בקשת המבוטח במשרדי  ב. 

המבטח ואישורה.
לא חל שינוי במצב בריאותו של המבוטח מיום יציאתו את ישראל ועד  ג. 

לתאריך תחילת הביטוח על פי הפוליסה החדשה.
בפוליסה החדשה לא יהיה כיסוי לכבודה. ד. 
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בפוליסה החדשה תהא תקופת אכשרה של 7 ימים מתחילת הביטוח,  ה. 
למעט במקרה של אירוע תאונתי ו/או אשפוז חרומי שאירעו לאחר תחילת 

ההארכה.
הסכים המבטח לבקשת המבוטח, תופק למבוטח פוליסה כאמור לעיל. ו. 

אושפז המבוטח בחו"ל ובמהלך אשפוזו של המבוטח תמה תקופת הביטוח על   10.3
פי פוליסה זו, והרופא המטפל בחו"ל קבע כי המבוטח אינו יכול לשוב לישראל. 
במקרה זה תוארך תקופת הביטוח לתקופה של 14 יום או עד המועד בו קבע 
הרופא כי המוטב יכול לחזור לישראל, המוקדם משניהם. הארכה זו תבוצע על 
פי שיקול דעת של המבטח, לאחר שיומצאו לו המסמכים הרפואיים הנוגעים 
לאשפוז, ורק עפ"י אישורו של המבטח בכתב, תופק למבוטח פוליסה חדשה, 

תמורת דמי ביטוח נוספים, בתנאים ובהגבלות שייקבעו ע"י המבטח.

פרק אחד עשר - ביטול פוליסה

בוטלה הפוליסה על ידי המבוטח לפני יציאתו לחו"ל, והצהיר בכתב כי לא היתה   11.1
ולא תהיה עילת תביעה על פיה, יוחזרו למבוטח דמי הביטוח למעט עבור היום 
הראשון, לפי תעריף המבטח, בתנאי כי הפוליסה המקורית תוחזר בפועל 
למבטח טרם תחילת תקופת הביטוח הנקובה בה. מובהר, כי אם בקשר עם 
ביטול הנסיעה הגיש או יגיש המבוטח תביעה לפיצוי בגין הפסד תשלומים , לא 
יהיה זכאי המבוטח להחזר חלק כלשהו מדמי הביטוח ששילם עבור כל תקופת 

הביטוח אותה רכש.

המבטח רשאי לבטל את הפוליסה טרם יציאת המבוטח את הארץ, במקרה   11.2
כזה יודיע המבטח למבוטח על כך ויחזיר לו את דמי הביטוח במלואם.

לאחר יציאת המבוטח את הארץ יהא המבוטח זכאי להחזר יחסי של דמי   11.3
הביטוח היומיים שלא נוצלו, במקרה של קיצור שהיה בחו"ל העולה על 9 ימים 
ובלבד שלא הוגשה תביעה עפ"י פוליסה זו ובתנאי שדרישה להחזר כאמור 

תוגש למבטח תוך 30 יום מיום חזרתו לישראל.
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פרק שניים עשר - חוק ושיפוט

חוק חוזה הביטוח: הוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א-1981, יחולו על פוליסה   12.1
זו לגבי כל אותם עניינים אשר לא הוסדרו בפוליסה עצמה.

מקום השיפוט: כל הליך משפטי על פי פוליסה זו, או הנובע ממנה יידון על פי   12.2
דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי והייחודי בכל הליך כזה יהיה בבית 

המשפט בישראל.
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השתתפות עצמית לאירועעד לסךתמצית עיקרי הכיסוי

$1,000,000

כלול בגבולות האחריות

$200 / $1,000

$500 / $1,000

$5,000

עד 90 יום

כלול בגבולות האחריות

$25,000

כלול בגבולות האחריות

$5,000

$15,000 / $25,000

$7,500

)$2,000( $7,000

)$1,000( $4,000

ללא השתתפות עצמית

$50

ללא השתתפות עצמית

$50

ללא השתתפות עצמית

$50

ללא השתתפות עצמית

$50

נספח גבולות אחריות והשתתפות עצמית פוליסת "הראל קרוואנים"

חלק שני פרק ראשון

SEMI PRIVAT הוצאות רפואיות בעת אישפוז - רמת אשפוז בחדר עם שתי מיטות לפחות

חלק שני פרק שני

התייעצות עם רופא, בדיקת איבחון, בדיקות רנטגן ו/או בדיקות הדמיה

תרופות עקב אירוע תאונתי/מחלתי

טיפול חירום בשיניים עקב אירוע תאונתי/מחלתי

טיפולי פיזיותרפיה

המשך אישפוז בישראל עקב אירוע שאירע בח"ול

פינוי לבי”ח קרוב  - ברכב יבשתי

פינוי לבי”ח קרוב - פינוי אווירי/ימי

הטסה רפואית

טיפולים פסיכולוגיים למבוטח ו/או לבן משפחה קרוב

מוות או אובדן איברים עקב תאונה - גיל 18-65, תאונת דרכים/תאונה אחרת

עד גיל 17 )אובדן איברים בלבד(

ביטול נסיעה - מבוטח )כולל כרטיס נסיעה(

מלווה )כולל כרטיס נסיעה(

מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הפוליסה וחריגיה
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השתתפות עצמית לאירועעד לסךתמצית עיקרי הכיסוי

)$2,000( $8,000

)$1,000( $4,000

$2,000

3 ימים או עד שובו ארצה במועד
הקרוב ביותר - המוקדם משניהם

$1,000 / $1,000

$150

כלול בגבולות האחריות

$2,500

$5,000

$100,000

$2,000

$500

$75

$50

ללא השתתפות

$50

$50

$50

נספח גבולות אחריות והשתתפות עצמית פוליסת "הראל קרוואנים"

קיצור נסיעה - מבוטח )כולל כרטיס נסיעה(

מלווה )כולל כרטיס נסיעה(

הוצאות מיוחדות למלווה הבא לסעוד המבוטח בחו”ל

הוצאות בגין מלון - מבוטח בטיול קבוצתי שעפ"י הוראת רופא נאלץ להפסיק טיולו עם הקבוצה -
מלון ברמת המלון בו שהה עם הקבוצה

הוצאות מלון בחו"ל - תמה תקופת הביטוח ועפ"י הוראת רופא אסור למבוטח חטוס לישראל -
מלון בדרגת 3 כוכבים למבוטח/למלווה

הוצאות תקשורת ותחבורה

הוצאות העברת גופה

קבורת המבוטח במדינה בא אירע מקרה הביטוח

הוצאות משפטיות

חלק שני פרק רביעי

חבות כלפי צד ג’

חלק שני פרק חמישי

כבודה - מטען אישי נלווה )למבוטח עד גיל 18 מחצית מהסכומים האמורים בסך זה(

ומתוכה:  דברי ערך

ערך מזוודה או תיק

מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הפוליסה וחריגיה
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השתתפות עצמית לאירועעד לסךתמצית עיקרי הכיסוי

$750

$250

$300

$200,000

$50,000

$10,000

$40,000

$1,000

$80,000

$300

כרטיס נסיעה - עד $300

שירותי קרקע - עד $50 ליום ולא יותר מ-5 ימים

$50 ליום ולא יותר מ-6 ימי סקי בפועל

$75 ליום ולא יותר מ-6 ימי סקי בפועל

$75 ליום ולא יותר מ-6 ימי סקי בפועל

$50

ללא השתתפות

$50

$50

$100

$50

נספח גבולות אחריות והשתתפות עצמית פוליסת "הראל קרוואנים"

גניבת מטען מרכב )פרט לרכב ציבורי(

שיחזור מסמכים

מגבלה לפריט

חלק שני פרק שישי - הרחבות לבחירה

החמרה של מחלה קיימת ו/או מחלת לב קיימת

הריון עד שבוע 32 - עד גיל 39

ומתוכו:  לידה מוקדמת

אישפוז הפג/עובר כולל הטסה רפואית

אובדן/ גניבה של מחשב אישי נישא

ספורט אתגרי

ספורט חורף - שיפוי בגין אובדן ימי סקי בגין אירוע רפואי מזכה

ביטול נסיעה עקב היעדר שלג באתר הסקי

איחור בהגעה לאתר הסקי בשל מזג אויר

אובדן ימי סקי עקב סגירת האתר לתקופה של למעלה מ-48 שעות

מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הפוליסה וחריגיה
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השתתפות עצמית לאירועעד לסךתמצית עיקרי הכיסוי

עד $200 לכל הציוד ומתוכם מקסימום $20 
לפריט ומקסימום $50 לזוג פריטים

$5,000

עד $100 ולא יותר מ-10 טיפולים

כיסוי מלא

$130,000

עד לתקרת סכום הביטוח שנרכש

)$2,500 / $4,500 / $6,000(

עפ"י הרשום בהסכם השכירות של הקרוואן

עד 70% מהאמור בפרק 5

$50

ללא השתתפות

ללא השתתפות

$50

$250

ללא השתתפות

$50

נספח גבולות אחריות והשתתפות עצמית פוליסת "הראל קרוואנים"

איחור בהגעת ציוד ספורט חורף

המשך טיפול שיניים בישראל עקב ארוע תאונתי

טיפולי פיזיותרפיה

פינוי אוירי לבית חולים קרוב

איתור וחילוץ

אופניים דו-גלגליים - אובדן כללי

גניבה

ביטול השתתפות עצמית בביטוח רכב )נזקי רכוש ונזקי צד ג'(

אובדן גניבת מטען מהקרוואן

מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הפוליסה וחריגיה
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הונפק בתאריך:

מספר ימים:

פרטי המבוטח/ת )שוכר/ת הרכב(:  שם משפחה:

פרטי קבוצת הרכב:

תואר:קבוצת גיל:שם פרטי:

ביטוח החזר השתתפות עצמית בכפוף לשובר שכירות מס':

תאריך סיום:תאריך התחלה:

CAR TYPE (or similar)SIPPGROUP

נספח ביטוח החזר השתתפות עצמית

תמצית הכיסוי הביטוחי:

בעסקת השכרת הרכב שרכשת כלולים הביטוחים הבאים:

ביטוח CDW, אשר מכסה את שוכר/ת הרכב במקרה של נזק לרכב השכור.  .1

ביטוח TP, אשר מכסה את שוכר/ת הרכב במקרה של גניבת הרכב השכור.  .2

ביטוחים אלו אינם כוללים השתתפות עצמית בשיעור מוגדר מראש, בכל מקרה של נזק לרכב או של גניבתו, וזאת ללא תלות באשמה. שיעור ההשתתפות העצמית משתנה 
ממדינה למדינה, ולעיתים אף בין קבוצות הרכב השונות.



44

ביטוח החזר השתתפות עצמית אשר מכסה את שוכר/ת הרכב במקרה בו חויב בסכום ההשתתפות העצמית. כיסוי זה מסופק על ידי "הראל חברה לביטוח", ואינו חלק מתנאי   .3
השכירות עליהם תחתום במעמד קבלת הרכב מחברת ההשכרה בחו"ל )ייתכן ובמעמד לקיחת הרכב יוצע לך ביטוח נוסף, המבטל את ההשתתפות העצמית. שים לב כי אם 

תרכוש ביטוח זה לא יינתן כל החזר על כפל ביטוחים(.

במידה ותחויב/י על ידי חברת ההשכרה בחו"ל בשיעור ההשתתפות העצמית הקבוע בהשכרת הרכב שלך, תוכל/י לתבוע סכום זה בחזרה מ"הראל חברה לביטוח", באמצעות חברת 
"אופיר ושות", כל עוד נשמרו התנאים להלן: המקרה נגרם במסגרת תקופת השכירות הנקובה בשובר השכירות, המקרה נגרם תוך שימוש סביר וחוקי ברכב השכור )נסיעה בדרכים 
סלולות, נהיגה שלא תחת השפעת סמים או אלכוהול, אי השארת המפתחות ברכב וכדומה(, המקרה לא נגרם בזדון בידי שוכר/ת הרכב או מי מטעמו/טעמה, פרטי המקרה דווחו 

לחברת ההשכרה ולמשטרה והונפק דוח נזק בהתאם.

נא לשים לב כי הכיסוי הביטוחי יינתן לרכב מושכר אחד בלבד ובכל מקרה אינו כולל נזקי גוף לנוסעים ברכב השכור, מקרה של נזק או גניבה של תכולת הרכב והמטען האישי הקיים 
בו, נזק לצמיגים, קלקולים מכניים וחשמליים ברכב וכדומה, הוצאות גרירה, דוחות משטרה ונזקים תוצאתיים אחרים, מקרים בהם נהג/ת הרכב השכור לא עמד/ה בתנאי הגיל, הוותק 

והרישיון ואשר פרטיו לא הופיעו בחוזה השכירות.
www.bandana.co.il :במקרה הצורך, ניתן לקבל את הנוסח המלא של הפוליסה במשרדינו או באתר האינטרנט של חברתנו בכתובת

להפעלת הכיסוי הביטוחי לאחר קבלת החיוב מחברת ההשכרה בחו"ל, יש לפנות בכתב ישירות ל-"הראל חברה לביטוח", באמצעות "אופיר ושות' סוכנות לביטוח",
רח' השוטרת 4, רמת גן, טלפון: 03-6737104, פקס: 03-6721684.

על הפניה לכלול את מירב המידע האפשרי והמסמכים הדרושים לשם הבירור )החיוב על ידי חברה ההשכרה, פירוט הסיבות לחיוב, חוזה השכירות, דוחות מצב הרכב עם קבלתו 
והחזרתו, דוח הנזק של חברת ההשכרה, דוח המשטרה ודוח שמאי להערכת הנזק(. במידה ולא תשמור/י מסמכים אלו עם חזרתך, נשמח לסייע בהשגתם מחברת ההשכרה, וזאת 

תמורת דמי טיפול בסך $20 למקרה.
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החזר החיוב יבוצע על ידי "הראל חברה לביטוח" בתוך 30 יום ממועד קבלת מלוא הפרטים הנדרשים, בשקלים חדשים על פי סכום החיוב אשר נגבה על ידי חברת כרטיסי האשראי. 
סכום ההחזר לא יעלה בכל מקרה על סכום החיוב אשר נגבה על ידי חברת ההשכרה ולא יעלה על $1,500.

לא יינתן כל החזר על ימי ביטוח לא מנוצלים.

אם מדובר בפרמיה יומית - במקרה של קיצור לדעתי לא ניתן לבצע מיכונית.

רכישת הכיסוי והתשלום עבורו מהווים את הסכמתך לתנאים לעיל.
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נספח - למחשב אישי נישא - תוספת המהווה חלק בלתי נפרד מפוליסת ביטוח נסיעה לחו"ל

תוספת לפוליסה מס' ___________-___________-___

הנני מבוטח בביטוח נסיעות לחו"ל בפוליסה שצוינה לעיל )להלן: הפוליסה הבסיסית(.
אבקש להרחיב את הכיסוי הביטוחי למקרה של אובדן או גניבה של מחשב אישי נישא )אחד(: 

 
הצהרה על הוצאת מחשב אישי נישא מישראל  .1

א.   אצא לחו"ל עם מחשב אישי נישא כלהלן )חובה למלא את כל הפרטים הנדרשים(:

ב.   יש בידי קבלה מקורית על רכישת המחשב האישי הנישא ו/או תעודת אחריות מקורית של המחשב האישי הנישא.

ג.   ידוע לי כי במידה ואין ברשותי קבלה מקורית ו/או תעודת אחריות מקורית כאמור לעיל, יהיה הכיסוי רק על פי דברי ערך בפרק "כבודה" בפוליסה הבסיסית.

ידוע לי כי הכיסוי הביטוחי מותנה בכך שהצהרה זו נתקבלה אצל המבטח, לפני תאריך תחילת הביטוח, כשהיא מלאה על כל פרטיה וחתומה על ידי וע"י  .2
סוכן/סוכנות הביטוח.

ידוע לי כי סה"כ התחייבות המבטח עפ"י נספח זה לא תעלה על $1,000.  .3
  

שם המבוטח/ת:   מס' זהות של המבוטח/ת:

   
חתימת הסוכן/סוכנות: חתימת המבוטח/ת:  תאריך: 

שם יצרן:דגם:מס' סידורישנת ייצור:
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קרבה משפחתית של המבקש לבעל האופניים:

פרטי האופניים: סוג האופניים/דגם:

פרטי המבקש: שם משפחה:

פרטי בעל האופניים: שם משפחה:
)ימולא רק אם האופניים אינם בבעלות המבקש(

מקום איחסון האופניים בחו"ל, כאשר אינם בשימוש:

נזקים שאירעו לאופניים מיום רכישתם, אשר כתוצאה מהן ירד ערך האופניים:

ערך האופניים ב-₪:תאריך רכישת האופניים:מקום רכישת האופניים:

שם פרטי:

שם פרטי:

כתובת:

כתובת:

טלפון:

טלפון:

בקשה לביטוח אופניים דו-גלגלי בחו"ל למקרה של אובדן כללי או גניבה
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רצ"ב:

מסמך המעיד על רכישת האופניים.
הערכת מעריך על שווי האופניים.

תמונה עדכנית של האופניים. 

יובהר כי בביטוח זה "אופניים" פירושו - אופניים שיובאו לישראל או יוצרו בישראל כחוק ובהתאם לתקן הישראלי, אשר אינם ממונעים בעזרת מנוע כלשהו, ואשר לגביהם המציא 
המבוטח למבטח, בטרם רכישת הכיסוי הביטוחי, הערכת מעריך או מסמכים המעידים על רכישת האופניים החדשים, בצירוף תמונה עדכנית של האופניים ובתנאי שהאופניים בבעלות 

המבוטח או בבעלות בן משפחה קרוב כהגדרתו בפוליסה הבסיסית.

יובהר כי הביטוח על פי נספח זה אינו מכסה אובדן כללי לאופניים שאינם משמשים לנסיעה רגילה ובכללם חד אופן ותלת אופן.

אני הח"מ מבקש לבטח את האופניים שפרטיהם צויינו לעיל למקרה של אובדן כללי או גניבה בחו"ל, כהרחבה לביטוח נסיעות לחו"ל שרכשתי ב"הראל" ועפ"י תנאי נספח כיסוי אובדן 
כללי או גניבה של אופניים בחו"ל.

ידוע לי כי טופס זה מהווה בקשה בלבד וכי הכיסוי הביטוחי מותנה באישור המבטח.

הריני מצהיר כי קראתי את כל ההבהרות המפורטות לעיל, לרבות לעניין הגדרת אופניים עפ"י כיסוי זה. 

תאריך:                                                                                                                חתימה:
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משרד ראשי:
בית הראל, רח’ אבא הלל 3, ת.ד. 1951

רמת גן 52118

מחוז צפון:
שדרות פל-ים 2, ת.ד. 347 חיפה 31000

מחוז ירושלים:
בית הראל, רח’ עם ועולמו 3, גבעת שאול,

ת.ד. 34343 ירושלים 91343

04-8606444

02-6405444

03-754777703-7547922

04-8606423

02-6404660

פרטי התקשרות


