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 ביטוח נסיעות לחו"ל -פוליסה "שיר לנוסע" 

במהלך ששת החודשים שקדמו למועד  - מצב רפואי קודם תהחמרלהרחבה 

 רכישת הפוליסה

, אושרה דמי ביטוח נוספיםהרחבה זו מהווה חלק בלתי נפרד מפוליסת נסיעות לחו"ל, בתנאי שנרכשה תמורת 

 והדבר צוין במפורש ברשימה. על ידי המבטח

, חלים גם על הרחבה זו, אלא אם צוין הבסיסית ההגדרות, התנאים והחריגים הכלליים המפורטים בפוליסה

 במפורש אחרת.

ים מבוטחים אחרולא יחולו על  שרכש את ההרחבההכיסויים הנרכשים במסגרת הרחבה זו יחולו על המבוטח 

 .בפוליסה שלא רכשו את ההרחבה

 

 :הגדרות .1

 .: מי ששמו נקוב ברשימההמבוטח .1.1

 :להרחבה )אלא אם אושר אחרת על ידי המבטח(: תקופת ביטוח מרבית .1.2

 .ימים מיום היציאה לחו"ל. 180עד  -)כולל(  60למבוטחים עד גיל  .1.2.1

 .ימים מיום צאת המבוטח לחו"ל 120עד  - )כולל( 75עד  61למבוטחים מגיל  .1.2.2

 ימים מיום צאת המבוטח לחו"ל. 60 עד - )כולל( 80עד  76בגיל  יםלמבוטח .1.2.3

 ימים מיום צאת המבוטח לחו"ל. 30 עד -)כולל(  85עד  81בגיל  יםלמבוטח .1.2.4

 :החמרת מצב רפואי קודם .1.3

מחלה  שינוי לרעה פתאומי ובלתי צפוי במצב בריאותו של המבוטח, במהלך תקופת הביטוח, מחמת  

  .שינוי במהלך ששת החודשים שקדמו למועד רכישת הפוליסהקיימת אשר היה בה 

 :הכיסוי .2

המבטח בגין הוצאות  אותו בהרחבה זו, ישפה הכהגדרת, החמרה במצב רפואי קודםלמבוטח  האירע .2.1

 . הבסיסית רפואיות בחו"ל כמפורט בפרק ב' בפוליסה

עד לסכום דולר ליום אשפוז,  20מענק אשפוז בסך לעיל, יוענק למבוטח  2.1בנוסף לשיפוי המצוין בסעיף  .2.2

 . דולר 400מרבי של 

 שעות. 24: שהייה רצופה בבית חולים, בהוראת רופא, למשך יום אשפוז"בסעיף זה "

 :תנאים להרחבה .3

חלף סכום השיפוי המפורט לעניין  דולר 250,000לא יעלה על הכיסויים לפי הרחבה זו השיפוי המרבי לכל  .3.1

  .הבסיסית פוליסהפרק ב' בזה 

הכיסוי לפי הרחבה זו יחול רק כאשר היה הכרח  רפואי בביצוע האשפוז או תשלום ההוצאות הרפואיות ולא  .3.2

היה ניתן לדחותם עד שובו של המבוטח לישראל, בין אם במועד שובו המתוכנן מראש או במועד מוקדם 

 יותר.

 הארכת תקופת הביטוח   .3.3

דלעיל  1.2מתקופת הביטוח המרבית המצוינת בסעיף רכש מבוטח פוליסה לתקופה קצרה  .3.3.1

וברשימה, וביקש מהמבטח בעודו בחו"ל להאריך את תקופת הביטוח, לפני תום תקופת הביטוח, 

יוארך הביטוח עד לתקופה שביקש המבוטח, או עד לתום תקופת הביטוח המרבית, לפי המוקדם 

לפוליסה המשווקת על ידי המבטח באותה מבניהם. הביטוח יהיה בתנאי כיסוי ומחיר דומים בהתאם 

 עת.

רכש מבוטח פוליסה לתקופה קצרה מתקופת הביטוח המרבית כאמור לעיל וביקש מהמבטח בעודו  .3.3.2

בחו"ל, להאריך את תקופת הביטוח אחרי תום תקופת הביטוח, יוארך הביטוח ממועד בקשתו ועד 
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מבניהם. הביטוח יהיה בתנאי  לתקופה שביקש או עד לתום תקופת הביטוח המרבית, לפי המוקדם

 כיסוי ומחיר דומים בהתאם לפוליסה המשווקת על ידי המבטח באותה עת.

לא יכוסה מקרה ביטוח שאירע בין תקופות ביטוח לא רצופות, קרי בין תקופת הביטוח המקורית לבין  .3.3.3

 התקופה הנוספת.

עה, או פוליסה פוליסה לנסיעה שלא החלה בישראל, או פוליסה שהוצאה לאחר תחילת הנסי .3.3.4

שהוצאה רק לחלק מתקופת הנסיעה בפועל, לא תהיה תקפה אלא אם אושרה מראש בכתב על ידי 

 המבטח.

 

 חריגים להרחבה .4

לא ישלם המבטח תביעה הנובעת או הקשורה בגורמים  הבסיסיתבנוסף לחריגים המפורטים בפוליסה 

פיזיותרפיה, מכנותרפיה, הידרותרפיה, נטורופתיה, הומיאופתיה, תכנית מרפא, דיקור  הבאים:

 טיפול שיניים )למעט טיפול חירום(.)אקופונקטורה(, כירופרקטיקה, טיפול חניכיים, 
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