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  1.02.20172מיום  GLOBAL  -ביטוח נסיעות לחו"ל  הסכם ל

                                       
 

 
 הפניקס חברה לביטוח בע"מ בין:

 

 גבעתיים 53מרחוב דרך השלום 

 "(המבטח)"

 

 

 

 ;מצד אחד

   

   ארגון הסגל האקדמי בטכניון לבין:

 589605450ח.צ. 
 

 

 , חיפה1שד' שיקגו  -מרחוב
 )"בעל הפוליסה"( 

 

 

 

 ;מצד שני

 

 1981 -והמבטח מורשה כדין על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, התשמ"א  הואיל:

 "(, לעסוק כמבטח בעסקי ביטוח בישראל;החוק)"

 בני משפחותיהםובעל הפוליסה מעוניין לבטח את עובדי בעל הפוליסה ו/או  והואיל:

)"המבוטחים", כהגדרתם בתוכנית טוח נסיעות לחו"ל של המבטח יבב

לעניין סעיף זה המונח "חו"ל" מתייחס ליציאת המבוטחים אל מחוץ  הביטוח(

 לארץ מגוריהם הקבועה. 

 .מעוניין לבטח את המבוטחים כאמור והמבטח  והואיל:

נהלי  והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם בכתב בכל הקשור לפוליסת הביטוח , והואיל:

 דיווח ותשלום;

 בעל הפוליסה מצהיר ומתחייב כי לעניין היותו בעל פוליסה הוא פועל והואיל:        ו

  א תהיה לו כלהמבוטחים בלבד וכי אין לו ול ובשקידה לטובת באמונה                    

 בעל  פוליסה. טובת הנאה מהיותו                    

 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

" GLOBAL -הכיסוי הביטוחי בהסכם זה יהיה בכפוף לתנאי פוליסה   "הפניקס-תוכנית הביטוח .1

 ובכפוף לסכומי הביטוח המפורטים להלן:' אלהסכם זה כנספח  המצורפת 2016מהדורת יוני 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 הכיסוי הבסיסי 1.1
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 הסעיף הכיסוי

 בפוליסה

 גבול אחריות

 

השתתפות 

 עצמית

 המסלול המורחב

                                                                                               $  3,000,000 -גבול אחריות המבטח   4-11כיסוי לפי פרקים 
 600,000$ -במקרה של מצב רפואי קיים -גבול אחריות המבטח  

 ללא האחריותכלול בגבול  4.1 הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל

הוצאות רפואיות שלא  בעת אשפוז 

 בחו"ל

 ללא כלול בגבול האחריות 4.2

 ללא $ 1,000 4.2.3 טיפול חירום שיניים

 ללא $ 1,000 4.2.3.2 טיפול חירום שיניים הנובע מתאונה

 ללא כלול בגבול האחריות 5.1 הוצאות העברה ברכב יבשתי

פינוי אווירי ממקום האירוע לבי"ח 

 קרוב

 ללא כלול בגבול האחריות 5.2

 ללא כלול בגבול האחריות 5.3 הטסה רפואית לישראל

 ללא כלול בגבול האחריות 5.4.1 העברת גופה

העברת גופה שלא בוצעה על ידי 

 המבטח

 ללא $ 4,000 5.4.2

 ביטול נסיעה 

 הארץמיום לפני היציאה  90

 ללא $ 10,000 6

                         קיצור נסיעה 
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 ללא $ 10,000

$ לכל יום אשפוז החל מהיום  $40 ) 4,000 9.1 פיצוי מיוחד במקרה של אשפוז בחו"ל

 ( 3-ה

 ללא

הוצאות נסיעת חרום של בן משפחה 
קרוב למקום אשפוזו של המבוטח 

 בחו"ל

 ללא כולל כרטיס טיסה  במחלקת תיירים 5,000 9.2 

הוצאות הארכת שהות המבוטח עקב 
 אירוע רפואי שארע בחו"ל 

כרטיס טיסה חזרה לישראל/ למדינת  9.3

ו  $ למבוטח3,000עד לסך -המוצא

$ ליום  150 –מלון בחו"ל  $ למלווה2,000

 למבוטח ומלווה.$  1500ועד 

 ללא

הוצאות הגנה משפטית בהליכים 

 פליליים בחו"ל

 ללא $ 5,000 9.4

 ללא $ 250,000 10 שלישי חבות כלפי צד

 ללא $ 25,000 11.1 מוות -תאונות 

 ללא 11.1 מהסך הנקוב בסעיף אחוז 11.2 נכות -תאונות 

 35$ $ 3,000 12 נלווה( מתוכה: כבודה )מטען אישי 

 35$ $ 500 12 הגבלה לפריט 

 35$ $ 750 12 סה"כ דברי ערך

סה"כ גניבה מרכב / מתא לשמירת 

 חפצים

12 750 $ 35$ 
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 35$ $ 500 12.1 סה"כ איחור בהגעת כבודה 

 35$ $ 400 12.2 סה"כ הוצאות לשחזור מסמכים

 100$ $ 2,000 12.3 מחשב אישי נישא

הרחבה להוצאות 

שאינו שגרתי  הריון

  הריון בסיכון גבוה

  43עד גיל 

 23עד שבוע 
 ללא 200,000$ 13.1.1.1

הוצאות אשפוז 
בגין הריון 

מחוץ לרחם 

שהתגלה 
לראשונה 

במהלך 
תקופת 

 הביטוח

 ללא $ 10,000 13.2.3

 ללא כלול כיסוי לרעידות אדמה

 ללא כלול כיסוי לתאונות דרכים

 ללא כלול כיסוי לתאונות עבודה

 ללא כלול כיסוי לסיכון טרור מלחמה פאסיבי

 
 דמי הביטוח הבסיסיים – 1.2

 

 מדמי הביטוח הבסיסיים ליום למבוטח. 10%הפחתה של  -ביטול מטען*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הרחבות בתוספת פרמיה 1.3

 דמי הביטוח פרק בפוליסה כיסויי הבסיס

 ליום

 גיל מרבי

 מסלול מורחב –בסיס 
4-12 ,12.3 ,

13.1.1.1 ,13.2.3 

1.70 $ 30 

1.90 $ 31-50 

2.50 $ 51-65 

3.40 $ 66-71 

4.70 $ 72-76 

6.30 $ 77-81 

8.00 $ 81-85 
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הסעיף/  הרחבות

 פרק

 בפוליסה

תוספת 

לדמי 

הביטוח 

 הבסיסיים

השתתפו גיל מרבי גבול אחריות

 ת עצמית

הרחבה 

להוצאות 

שגרתי  הריון

שאינו הריון 

  בסיכון גבוה

 43עד גיל 

סעיף  24-32שבוע 

13.1.1.2 

 ללא 43 80,000$ $ 1.85

$ לכל  10 14.1סעיף  ספורט אתגרי

 התקופה

גבול אחריות 

 הפוליסה

 ללא 76

גבול אחריות  $ 4.25 14.2סעיף  ספורט חורף

 הפוליסה

 ללא 76

בטול דמי השתתפות עצמית 

 ברכב שכור

 ללא 76 - 24 $ 1,500 $ 6.00 15פרק 

 ללא 76 120,000$ $ 1.00 16פרק  איתור וחילוץ

 גניבת

 טלפון סלולארי

 

$ מתוכם 750 $ 1.00 17פרק 

האביזרים  $ לכל75

 יחד

76 35$ 

 ביטול פגישת עסקים

 כרטיס ביטול או שינוי דמי
18 1.00 $ 

החזר בגין 

ביטול/שינוי כרטיס 

 טיסה: ללא תקרה
 ללא 76

 $ 1,000עד לסך של  מלון בתי הזמנת - ביטול דמי

פשיטת רגל של חברת 

 תעופה

 

$ לכל 25 19פרק 

 התקופה

 ללא 76 $ 1,500

 נספח ספורט תחרותי

 

 ללא 76 $ 300,000 $ 2.50 20פרק 

   -טוחיתשלום דמי הב 2

 דמי הבטוח ישולמו למבטח על ידי המבוטח באמצעי גבייה אישי אשר יימסר למבטח. 

                      27.02.2018ועד   28.02.2017 -משתחל הסכם זה הינו לתקופה  -תקופת ההסכם 3

 ניהול מו"מ בין בעל הפוליסה ובין המבטח על חידוש התקופה לא יהווה הסכמה של        

 המבטח להמשך ההסכם על פי תנאי הסכם זה.     

 פוליסה לביטוח בריאות קבוצתי לא תפקע לגבי מבוטח לפני תום תקופת הביטוח כאמור      

 שעל פיה עד תום תקופת הביטוח, אם קיבל  הביטוחיםלעיל, ויחולו כל הכיסויים      

 דמי ביטוח בעד המבוטח בשל כיסויים אלה.המבטח      
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כם זה במידה  לעיל המבטח יהיה רשאי לבטל הס 3למרות האמור בסעיף  – ביטול ההסכם 4

לעיל וזאת בכפוף  2 פיםכאמור בסעילא ישלם את דמי  הבטוח   /המבוטחובעל הפוליסה

 . 1981להוראות חוק  חוזה בטוח , התשמ"א 

ביטול ההסכם במקרה זה לא  יגרע מחובת בעל הפוליסה לשלם  את דמי הביטוח שנצטברו 

עד למועד הביטול וכן העברת כל הדיווחים שלא דווחו עד למועד  הביטול, ולא יגרע מחובת 

 תקופת ההסכם.  המבטח לדון ולטפל בכל התביעות אשר אירעו בתוך

לאחר ביטול יטוח שאירע מובהר בזה כי המבטח לא יהיה אחראי בגין מקרה ב

 ההסכם.
 

  טעמו לחו"ל את תנאי הפוליסה בעל הפוליסה מתחייב לפרסם בקרב היוצאים מ 5

 .' א נספח

באמצעות פנייה ל"להבים סוכנות ההצטרפות לביטוח הינה -הצטרפות לביטוח 6

  מילוי טופס הצטרפות וחיתום רפואי. לביטוח"

מובהר ומוסכם בזאת כי בניגוד לאמור בפוליסה "חלק א' לפוליסה, פרק הגדרות  7

 יום. 365-" תקופת הביטוח המקסימאלית היא עד ל1.7סעיף 

 לפוליסה מבוטל. 3.10חריג  8

בכפוף לחיתום רפואי  שפנו לאחר צאתם לארץ היעד הינולמועמדים  יביטוחכיסוי  9

 ולאישור בכתב של המבטח.מלא 

מובהר ומוסכם בזאת כי למרות האמור בפוליסה "חלק א' לפוליסה, פרק הגדרות  10

הפוליסה תישאר בתוקפה  " במקרים בהם מטרת הנסיעה הינה שבתון,1.7 -ו 1.6סעיף 

 למרות כניסותיו של המבוטח לארץ ויציאותיו לחו"ל במהלך תקופת הביטוח.

ממסירת תנאי הפוליסה לידי המבוטחים, הצדדים מתחייבים בזאת מבלי לגרוע  -סודיות 11

שמופיעים  בנספח ד לשמור על סודיות בכל האמור והנובע מהסכם זה. להוציא תנאי הפוליסה

 וכן עצם קיום הכיסוי הביטוחי מכח הסכם זה.

המבטח יהיה אחראי, לחוד, כלפי המבוטח על מלוא סכום תגמולי הביטוח   : )א(כפל ביטוח 12

עד לגובה  התקרה הקבועה בפוליסה הקבוצתית, אף אם היה המבוטח זכאי לכיסוי ההוצאות 

המשולמות בעד מקרה ביטוח גם לפי פוליסה לביטוח בריאות אחרת בין אצל אותו מבטח ובין 

בפוליסות שתגמולי ביטוח לפיהן משולמים בהתאם לשיעור הנזק   )ב( אצל מבטח אחר. 

טל החיוב בינם לבין עצמם, לפי היחס שבין תקרות תגמולי הביטוח שנגרם, יישאו המבטחים בנ

 הנוגעות למקרה הביטוח כפי שהן קבועות בפוליסות הביטוח.

במקום בו קיימת סתירה בין האמור בפוליסה לאמור  בהסכם , יגברו הוראות הסכם  13

 זה. 

 זה.חתימת הצדדים על הסכם זה מהווה תנאי מהותי לחבות המבטח  על פי הסכם  14

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

 
   

חותמת החברה וחתימת בעל 
)על ידי מורשי  הפוליסה

 חתימה מטעמו(

 המבטח 
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 Tipul@fnx.co.il -יש להעביר לכתובת מייל ההסכם חתוםאת 

 

 'אנספח 

 

 לחץ כאן ,לפרטים על הפוליסה

 

http://www.fnx.co.il/Documents/fnx-global.pdf
mailto:Tipul@fnx.co.il
http://www.fnx.co.il/Documents/fnx-global.pdf

