
 :םפלטיניודרכון 

 
)כולל(, המציעה היקף כיסויים רחב  56פוליסה המתאימה לאנשי ונשות עסקים שגילם אינו עולה על 

לחו"ל כאוות נפשו, אולם כל נסיעה  טוסבמיוחד. הפוליסה בתוקף לשנה, אשר במהלכה יכול המבוטח ל
   יום רצופים בחו"ל.  56מוגבלת לשהייה של עד 

    
 יסה?למי מיועדת הפול

  
)כולל(, מציעה היקף  56דרכון "פלטיניום" הינה פוליסה לנסיעה לחו"ל המתאימה לאנשי ונשות עסקים שגילם אינו עולה על 

כיסויים רחב במיוחד )כגון: אובדן/גניבת מחשב נישא, אובדן/גניבת טל' נייד ועוד(. הפוליסה בתוקף לשנה, אשר במהלכה יכול 
יום רצופים בחו"ל. הפוליסה מעניקה כיסוי בכל  56שו, אולם כל נסיעה מוגבלת לשהייה של עד לחו"ל כאוות נפ טוסהמבוטח ל

 העולם, בגבולות כיסוי המתאימים גם לארצות בהן עלות השירותים גבוהה.

 :)רק התנאים המלאים המפורטים בפוליסה יחייבו את המבטח(תמצית הכיסוי הביטוחי 

  

 עד לסך עיקרי הביטוח

ואיות בעת אשפוז ולא בעת הוצאות רפ
 אירועים תאונתיים -אשפוז

666,666 $ 

הוצאות רפואיות בעת אשפוז ולא בעת 
 אירועים מחלתיים -אשפוז

0,666,666 $ 

 $ 06,666 פינוי אווירי ממקום האירוע לבי"ח קרוב

 כיסוי מלא הטסה רפואית מחו"ל לישראל

 כמפורט בתנאי הפוליסה טיפולים פסיכולוגיים

 $ 6,666 אירועים תאונתיים -זטרפיהפיו

 ------------ אירועים מחלתיים -פיזיוטרפיה

 $ 0,666 אירועים תאונתיים -טיפול חירום בשיניים

 $ 666 אירועים מחלתיים -טיפול חירום בשיניים

 $ 06,666 מוות/ נכות מתאונה רגילה

 $ 06,666 מוות/ נכות מתאונת דרכים

 $ 0,666 ול נסיעההפסד תשלומים בגין ביט

 $ 0,666 הפסד תשלומים בגין קיצור נסיעה

 אבדן כושר עבודה עקב תאונה רגילה
ועד  01 -ש"ח ליום, החל מהיום ה 066

 יום. 556

 אבדן כושר עבודה עקב תאונת דרכים
ועד  01 -ש"ח ליום, החל מהיום ה 66

 יום. 006

 $ 066 תקשורת ותחבורה

הטסת בן משפחה קרוב למקום אשפוזו של 
 המבוטח

0,666 $ 

 כיסוי מלא העברת גופה

 $ 66,666 חבות כלפי צד ג'

 $ 5,666 כבודה )מטען אישי נלווה(

 $ 666 ומתוכה: איחור בהגעת כבודה           

 $ 666 דברי ערך                         

 $ 066 ב גניבת מטען מרכ                         



 $ 066 שחזור מסמכים                         

 $ 0,666 שחזור מסמכים עסקיים                         

 $ 0,666 אבדן/ גניבה של מחשב אישי נישא

 $ 066 אבדן/ גניבה של טלפון סלולארי

 $ 066 גניבת שיחות טלפון

 בהיקף הפוליסה ספורט חורף

 יסהבהיקף הפול רעידת אדמה

  

 

  

 הגבלת גיל פרמיה לשנה לנפש
 הגבלת משך

 תקופת הביטוח
 

  יום 556 עד 56עד גיל  66$...5

  

 הרחבת כיסוי תמורת דמי ביטוח נוספים:

  

  עד לסך דמי ביטוח לשנה לנפש סוג ההרחבה

החמרה של מחלה קיימת )כולל 
 החמרה של מחלת לב קיימת( 

066.66 $ 066,666 $  

ילדים עד  0-/ בת זוג והוספת בן
 00גיל 

  בהיקף הפוליסה $ 066.66

הוספת ילד שלישי ורביעי )עד 
 (00גיל 

  בהיקף הפוליסה $ 066.66

  

 

חודשים מהיום בו עבר המבוטח אירוע  6הכיסוי להחמרה של מחלת לב קיימת הינו בתנאי שחלפו לפחות  - תשומת לב

 כל נסיעה ונסיעה(.לב )כהגדרתו בפוליסה( ועד צאתו לחו"ל )ב

 
 $ למעט מקרים בפוליסה אשר בהם צוין במפורש סכום אחר. 066.66השתתפות עצמית 

 

 התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים שבפוליסת הביטוח.
 

 אופיר ושות' סוכנות לביטוח
  

 


