לכבוד :המכללה האקדמית עמק יזרעאל
באמצעות :להבים סוכנות לביטוח

18/08/19

הצעה לצירוף לביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי


הפניקס מן החבר ות הגדולות ,המקצועיות והאמינות במשק ,הינה נבחרת אנושית הלוקחת על עצמה אחריות
להענקת ביטחון כלכלי לציבור לקוחותיה .מיום הקמתה ,שמה הפניקס בראש מעייניה את היחס האישי והמסור
כלפי לקוחותיה ,כמו גם את הדאגה לביטחונם בהווה ובעתיד ותוך מתן מענה לצרכיהם בכל תחומי החיים.



בעקבות הרפורמה בענף ביטוח הנסיעות לחו"ל שנכנסה לתוקף ביום  1בספטמבר ,2017 ,השקנו את פוליסת
הפניקס  .SMART GROUPפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתית הכוללת את הכיסויים הרחבים ביותר בענף.

בברכה,
דודי עוז ,מנהל תחום ביטוח נסיעות לחו"ל
אגף בריאות ,הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

אנו מתכבדים להציע לכם להצטרף לביטוח נסיעות לחו"ל בהתאם לאמור להלן:
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הסכם לביטוח נסיעות לחו"ל
אשר נערך ונחתם ביום  1לחודש אוקטובר 2019
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

בין:

מרחוב דרך השלום  53גבעתיים
("המבטח")
לבין:

מצד אחד;

המכללה האקדמית עמק יזרעאל
ח.צ520044330 .

מרחוב -ד.נ עמק יזרעאל

מצד שני;

("בעל הפוליסה")
הואיל:

והמבטח מורשה כדין על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ,התשמ"א 1981 -
("החוק") ,לעסוק כמבטח בעסקי ביטוח בישראל;

והואיל:

ובעל הפוליסה מעוניין לבטח את עובדי בעל הפוליסה ו/או בני משפחותיהם
בביטוח נסיעות לחו"ל של המבטח ("המבוטחים" ,כהגדרתם בתוכנית
הביטוח) לעניין סעיף זה המונח "חו"ל" מתייחס ליציאת המבוטחים אל מחוץ
לארץ מגוריהם הקבועה.

והואיל:

והמבטח מעוניין לבטח את המבוטחים כאמור .

והואיל:

והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם בכתב בכל הקשור לפוליסת הביטוח ,נהלי
דיווח ותשלום;
בעל הפ וליסה מצהיר ומתחייב כי לעניין היותו בעל פוליסה הוא פועל
באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד וכי אין לו ולא תהיה לו כל
טובת הנאה מהיותו בעל פוליסה.
לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 .1תוכנית הביטוח-הכיסוי הביטוחי בהסכם זה יהיה בכפוף לתנאי פוליסה "הפניקס-
."SMART GROUP
התוכנית מיועדת למבוטחים עד גיל  85כולל .במקום בו קיימת סתירה בין
האמור בפוליסה לאמור בהסכם  ,יגברו הוראות הסכם זה.
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 .2דמי הביטוח-
 2.1דמי בטוח הבסיסיים כוללים:


כל הכיסויים המופיעים בפוליסה הבסיסית (חלק א') לרבות כיסוי:
 oאיתור וחילוץ
 oחבות כלפי צד ג'



כיסוי עבור כבודה



כיסוי עבור ביטול/קיצור נסיעה



כיסוי עבור מחשב נייד  /טאבלט עד $2,000



כיסוי עבור החמרה למצב רפואי קודם ובכפוף לאמור בסעיף  9להסכם זה.



כיסוי עבור הריון עד שבוע  12שהתגלה לראשונה בחו"ל.



כיסוי עד  $50,000עבור מוות או נכות מלאה וצמיתה כתוצאה מתאונה

פרמיה יומית-
פרק בפוליסה

כיסויי הבסיס

חלק א +
פרקים , 9,10
16,18

כאמור בסעיף 2.1

גיל מרבי

דמי
הביטוח
ליום
$ 1.70
$ 2.00
$ 3.00
$ 4.00
$ 5.30
$ 7.00
$ 9.50

30
31-50
51-65
66-71
72-76
77-81
82-85

תקופת
ביטוח
מירבית
 365ימים
 180ימים
 60ימים
 30ימים

 2.2הרחבות בתוספת פרמיה
הרחבות

הסעיף/
פרק
בפוליסה

הריון עד שבוע  32ועד גיל
( 46לאם לעובר ולפג)
ספורט אתגרי

תוספת
לדמי
הביטוח
הבסיסיים
$ 3.0

פרק 11

 $ 0.5ליום

ספורט חורף

פרק 12

$ 6.00

גבול
אחריות
הפוליסה
גבול
אחריות
הפוליסה
$2,000

75 - 24

פרק 17

$ 1.00

$1,000

85

ללא

נספח ספורט תחרותי

פרק 21

 $ 20לכל
התקופה

גבול

75

ללא

מצלמה

פרק 15

$ 1.00

בטול דמי השתתפות
עצמית ברכב שכור
גניבת
טלפון סלולארי

פרק 17

$ 6.00

גבול
אחריות

גיל
מרבי

השתתפות
עצמית

$350,000

46

ללא

75

ללא

75

ללא
ללא

אחריות
הפוליסה
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$2,000

85

$100

.3

תשלום דמי הבטוח-
דמי הבטוח ישולמו למבטח על ידי המבוטח באמצעי גבייה אישי אשר יימסר למבטח.
 .4תקופת ההסכם -הסכם זה הינו לתקופה  12חודשים החל מ  01.10.2019ועד
30.09.2020
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 לעיל ,ויחולו כל הכיסויים הביטוחיים שעל פיה עד תום תקופת הביטוח ,אם
קיבל המבטח דמי ביטוח בעד המבוטח בשל כיסויים אלה.
 .5ביטול ההסכם – המבטח יהיה רשאי לבטל הסכם זה במידה ובעל הפוליסה/
המבוטח לא ישלם את דמי הבטוח כאמור בסעיף  3לעיל וזאת בכפוף להוראות
חוק חוזה בטוח  ,התשמ"א  1981ובכפוף להתראה של  14יום מראש.
ביטול ההסכם במקרה זה לא יגרע מחובת בעל הפוליסה /המבוטח לשלם את דמי
הביטוח שנצטברו עד למועד הביטול .
ולא יגרע מחובת המבטח לדון ולטפל בכל התביעות אשר אירעו בתוך תקופת
ההסכם.
מובהר בזה כי המבטח לא יהיה אחראי בגין מקרה ביטוח שאירע לאחר
ביטול ההסכם .למעט מקרה ביטוח שארע במהלך נסיעה שנרכשה ושולמה
במועד היות ההסכם בתוקף והסתיימה לאחר ביטול ההסכם.
 .6בעל הפוליסה מתחייב לפרסם בקרב היוצאים מטעמו לחו"ל את תנאי הפוליסה
והסכם ההתקשרות.
 .7כפל ביטוח( :א) המבטח יהיה אחראי ,לחוד ,כלפי המבוטח על מלוא סכום תגמולי
הביטוח 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 אצל מבטח אחר( .ב) בפוליסות שתגמולי ביטוח לפיהן
משולמים בהתאם לשיעור הנזק שנגרם ,יישאו המבטחים בנטל החיוב בינם לבין
עצמם ,לפי היחס שבין תקרות תגמולי הביטוח הנוגעות למקרה הביטוח כפי שהן
קבועות בפוליסות הביטוח.
 .8אופן ההצטרפות לביטוח :הביטוח מיועד למבוטחים עד גיל  85כולל בלבד.
מבוטחים מעל גיל  85יכנסו לביטוח ,רק בכפוף להעברת מסמכים רפואיים עדכניים,
קבלת אישור מיוחד מהמבטח הנתון לשיקול דעתו הבלעדי ופרמיה נוספת .נסיעת
אדם מעל גיל  76לא תחייב את המבטח בהעדר אישור לצירוף לביטוח כאמור.
הצטרפות להרחבות יתבצעו לאחר מילוי טופס ייעודי בו יבחרו ההרחבות בכפוף
לתנאים המפורטים לעיל.
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הצטרפות להרחבות היריון למבוטחת הינו עד לגיל  46בלבד ובכפוף למילוי
שאלון המופיע כנספח ג' להסכם זה  ,לקבלת אישור המבטח ולתשלום פרמיה
נוספת.
הצטרפו ת להרחבה כיסוי לביטול דמי השתתפות עצמית לרכב שכור בחו"ל
הינו למבוטח מגיל  24עד גיל  76ובכפוף למילוי שאלון המופיע כנספח ג'
להסכם זה ולקבלת אישור המבטח.
 .9בנוסף לאמור בתנאי הפוליסה חריגיה וסייגיה ,להלן רשימת מחלות אשר
אינן מכוסות במסגרת הפוליסה ובגינן יש לדרוש אישור מיוחד מחברת
הביטוח הנתון לשיקול דעתו הבלעדי טרם יציאת המבוטח את הארץ ותיגבה
בגינן פרמיה נוספת:
-

המופיליה וכל מחלה הדורשת טיפול בעירוי דם

-

אי ספיקת כליות כרונית/טיפולי דיאליזה למיניהם

-

בעיות נפשיות ו/או פסיכיאטריות

-

סיסטיק פיברוזיס

-

אירוע מוחי

-

אפילפסיה

-

פרקינסון

-

מחלות מעיים (מחלת קרוהן ו/או דיברטיקוליטיס)

-

מחלת מערכת העצבים לרבות מחלות ניוון שרירים וטרשת נפוצה ( .)MS

-

מחלה ממארת שטרם עברו  3שנים ממועד גמר הטיפול הרפואי.

-

מחלת הכשל החיסוני הנרכש () AIDS

-

מושתלי איברים

-

סוכרת תלוית אינסולין

-

 ( COPDשימוש בחמצן)

-

 ( COPDללא שימוש בחמצן)

-

קרישיות יתר

-

מחלת מערכת העצבים

-

צנתור /בלון ,התקף לב  /אוטם שריר הלב בעשר השנים האחרונות ,ניתוח
מעקפים או ניתוח לב פתוח ,מחלת לב פעילה.

-

הפרעות בקצב הלב ו/או פרפור פרוזדורים

-

מחלה או תאונה או מצב בריאות קיים אשר בגינם היה צורך באשפוז ,טיפול
בחדר מיון בעת היציאה לחו"ל או במשך שלושת החודשים שקדמו לכך למעט
טיפול תרופתי.

-

מועמדים לביטוח שנמצא בהליך של בירור רפואי שטרם נקבעה בגינו אבחנה
רפואית ו/או קיימת המלצת רופא להימנע מנסיעה לחו"ל.
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 .10הפסד תשלומים בגין קיצור/ביטול נסיעה -מוסכם כי להרחבה זו לא תהיה
תחולה ביחס למועמד לביטוח אשר בן משפחה קרוב שלו הנו במצב רפואי
קודם /בהיריון ,אלא אם כן המועמד לביטוח מטעם בעל הפוליסה מילא את
הצהרת הבריאות המצורפת כנספח ה' להסכם זה והתקבל לביטוח על ידי
המבטח לאחר חיתום רפואי כאמור ,לרבות קבלה בהחרגות ו/או תוספות
רפואיות כלשהן אשר עברו את אישורו של המועמד לביטוח.
 .11מובהר ומוסכם בזאת כי בניגוד לאמור בהגדרות הפוליסה בסעיף 1.10
תקופת הביטוח המקסימאלית הינה כאמור בסעיף  2.1להסכם זה.
 .12מובהר ומוסכם בזאת כי למרות האמור בפוליסה "חלק א' לפוליסה ,פרק
הגדרות סעיף  ,1.9במקרים בהם מטרת הנסיעה הינה שבתון ,הפוליסה
תישאר בתוקפה למרות כניסותיו של המבוטח לארץ ויציאותיו לחו"ל במהלך
תקופת הביטוח.
 .13חתימת הצדדים על הסכם זה מהווה תנאי מהותי לחבות המבטח על פי
הסכם זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

חותמת החברה וחתימת בעל
הפוליסה
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נספח א' -טבלת גבולות האחריות-

הסעיף
בפוליסה

הכיסוי

תקרת גבול אחריות המבטח

השתתפות עצמית

תקרת גבול אחריות כוללת לפוליסה עד $ 10,000,000
הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל

2.1

כלול בתקרת גבול האחריות לפוליסה

ללא

הוצאות העברה ברכב יבשתי ממקום האירוע לבי"ח קרוב

2.2

כלול בתקרת גבול האחריות לפוליסה

ללא

פינוי אווירי או ימי ממקום האירוע בחו"ל לבי"ח קרוב
באמצעות המבטח
הטסה רפואית מחו"ל לישראל בקרות אירוע באמצעות
המבטח
הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז בחו"ל

2.2

כלול בתקרת גבול האחריות לפוליסה

ללא

2.3

כלול בתקרת גבול האחריות לפוליסה

ללא

3.1

כלול בתקרת גבול האחריות לפוליסה

ללא

תרופות מרשם שלא בעת אשפוז בחו"ל

3.2

כלול בתקרת גבול האחריות לפוליסה

ללא

טיפול חירום בשיניים בחו"ל

3.3

כלול בתקרת גבול האחריות לפוליסה

ללא

פרק 4

עד $550,000

ללא

הוצאות איתור וחילוץ

(למעט אם פרק זה לא צוין בדף פרטי

הביטוח)

החזר הוצאות מיוחדות בחו"ל

פרק 5

החזר הוצאות עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח,
בעקבות אירוע בתקופת הביטוח

5.1

הוצאות הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל

5.2

הוצאות העברת גופה מחו"ל לישראל באמצעות המבטח

5.3

כרטיס נסיעה למבוטח ו/או למלווה עד
 $3,000במחלקת תיירים בלבד

ללא

מלון בחו"ל עד  $150ליום למבוטח ו/או
למלווה
כרטיס נסיעה למקום אשפוזו של המבוטח
בחו"ל במחלקת תיירים בלבד עד לסך של
$5,000
הוצאות נסיעה משדה התעופה למקום
האשפוז בחו"ל וחזרה עד לסך של $150
הוצאות לינה בחו"ל עד  $100ליום ועד
$2000
כלול בתקרת גבול האחריות לפוליסה

ללא

הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז כתוצאה מהריון עד
שבוע  12שאובחן לראשונה בחו"ל

5.4.1

כלול בתקרת גבול האחריות לפוליסה

ללא

הוצאות רפואיות בעת אשפוז כתוצאה מהריון עד שבוע
 12שאובחן לראשונה בחו"ל

5.4.2

כלול בתקרת גבול האחריות לפוליסה

ללא

חבות כלפי צד שלישי בשל אירוע בחו"ל (למעט אם פרק
זה לא צוין בדף פרטי הביטוח)

פרק 6

$ 250,000

ללא

כבודה (שיפוי בגין נזק/אובדן/גניבה בקיזוז שיפוי/פיצוי
ממוביל אווירי/יבשתי/ימי/גורם אחראי צד ג')

פרק 9

$3,000

ערך פריט
דברי ערך
גניבה של מזוודה /תרמיל /תיק גב /ארנק
שיפוי בגין פריטים חיוניים עקב איחור בהגעת כבודה
בחו"ל
הוצאות לשחזור מסמכים
הפסד תשלומים בגין ביטול/קיצור נסיעה

9.2.1
9.2.2
9.2.3

$500
$ 1,000
$ 150

ללא
ללא
ללא

9.2.4

$ 500

ללא

9.2.5
פרק 10

$ 400

ללא

הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה

10.1

עד  $6,000מתוכם כרטיסי טיסה עד
 $2,000במחלקת תיירים בלבד

ללא
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ללא
ללא
ללא

הפסד תשלומים בגין קיצור נסיעה

10.2

עד  $6,000מתוכם כרטיסי טיסה עד
 $2,000במחלקת תיירים בלבד

ללא

ספורט אתגרי
ספורט חורף
ספורט תחרותי
גניבה של טלפון נייד
גניבה של מצלמה

פרק 11
פרק 12
פרק 13
פרק 14
פרק 15

כלול בתקרת גבול האחריות לפוליסה
כלול בתקרת גבול האחריות לפוליסה
כלול בתקרת גבול האחריות לפוליסה
עד$1,000 -
עד$2,000 -

ללא
ללא
ללא
$100
$100

גניבה של מחשב נייד/מחשב לוח (טאבלט) בחו"ל

פרק 16

עד $2,000

$100

הוצאות בגין החמרה בחו"ל בלתי צפויה של מהלך הריון
שגרתי עד שבוע  32של מבוטחת שגילה עד _ 46לאם
לעובד ולפג)

פרק 17

עד $ 350,000

ללא

החמרה של מצב רפואי קודם

פרק 18

עד $10,000,000

ללא

מוות או נכות מלאה וצמיתה כתוצאה מתאונה

פרק 19

$50,000

ללא

Smart international group

פרק 20

כלול בתקרת גבול האחריות לפוליסה

ללא
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