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הפניק' TRAVEL - פולי'ה לביטוח נ'יעות לחו"ל

מבוטח /ת יקר/ה,

הפניק! TRAVEL - ביטוח נ!יעות לחו"ל מבית הפניק!.

רחב  ב!י!י,  מרובד  הבנויה  ביטוח  פולי!ת  הינה   -  TRAVEL הפניק! 
במיוחד ו!ל הרחבות לבחירה.

ההרחבות המגוונות, המוצעות, במ!גרת פולי!ה זו, מאפשרות התאמה 
למצב הבריאות ול!גנונ הנ!יעה: חופשה, ע!קימ, פעילות אתגרית, !קי 

ועוד.

אנו ממליצימ לעיינ בתנאי הפולי!ה המלאימ ובמיוחד בחריגי הפולי!ה.

הפניק! חברה לביטוח בע"מ תעמוד לשרותכ גמ בעת שהייתכ בחו"ל.

בכל שאלה ו!יוע נא לפנות למוקד הפניק!.

נ!יעה טובה ובטוחה

מחלקת ביטוח נ!יעות לחו"ל
הפניק! חברה לביטוח

מוקד להתקשרות מחו"ל במקרה חירומ 24 שעות ביממה
972-3-9206919

skype: assistance.ima

email: fnx@ima-mc.com

מוקד ביטוח נ'יעות לחו"ל
לחיוג מישראל: 03-7338141

לחיוג מחו"ל: 972-3-7338141
פעילות המוקד: א'-ה' 08:00-20:00   ו' 08:00-13:00
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תוכנ
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הוצאות מיוחדות 14-16פרק 5 
חריגימ לפרקימ 2 עד 5 16-18פרק 6 

תאונות אישיות  18פרק 7 
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הרחבה לכי!וי גניבת מכשיר !לולארי 34-35פרק 17 

הרחבה לבטול דמי השתתפות עצמית לרכב שכור  פרק 18 
בחו"ל

36

תנאימ וחריגימ לכל פרקי חלק א' וחלק ב' 37חלק ג' 
חריגימ כלליימ 37-38פרק 19 
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תנאימ כלליימ לכל פרקי הפולי!ה 39-41פרק 21 

42-43נ!פח מצב רפואי קיימ מיוחד 1,000
43-44נ!פח !פורט תחרותי 1,001

44-45נ!פח ביטול נ!יעה עקב פעילות מבצעית למשרתי קבע 1,002

46-50הנחיות וטפ5ימ 

תוכנ
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טבלת גבולות אחריות לחלק א' - הפולי'ה הב'י'ית
ה'עיפ הכי'וי

בפולי'ה
השתתפות עצמיתגבול אחריות

גבול אחריות המבטח 
להוצאות רפואיות 

פרק 2 
ופרק 3 

כמפורט להלנ:2,000,000 $

הוצאות רפואיות בעת 
אשפוז בחו"ל

כלול בגבול 2.1 
האחריות

ללא השתתפות 
עצמית

הוצאות העברה ברכב 
יבשתי

כלול בגבול 2.2 
האחריות

ללא השתתפות 
עצמית

פינוי אווירי ממקומ 
האירוע לבי"ח קרוב

כלול בגבול 2.3
האחריות

ללא השתתפות 
עצמית

כלול בגבול 2.4הט!ה רפואית לישראל
האחריות

ללא השתתפות 
עצמית

הוצאות רפואיות שלא 
בעת אשפוז, בדיקות 
רופא, בדיקות אבחונ

כלול בגבול 3.1
האחריות

$ 30

תרופות שלא במ'גרת 
אשפוז בחו"ל 

3.2$ 200

30 $ 400 3.3$טיפול חירומ בשיניימ 
הפ'ד תשלומימ בגינ 
ביטול או קיצור נ'יעה

פרק 4

4000 $ מתוכמ: 4.1 ביטול נ!יעה
כרטי' נ'יעה 

במחלקת תיירות 
 עד ל'כ 1500 $

למבוטח ועד 
ל'כ 1000 $ 

למלווה

$ 30

1500 $ למבוטח 4.1.3.6בטול נ!יעה עקב צו 8
בלבד.

 $ 30

4000 $ מתוכמ: 4.2קיצור נ!יעה
כרטי' נ'יעה 

במחלקת תיירות 
 עד ל'כ 1500 $

למבוטח ועד 
ל'כ 1000 $ 

למלווה

$ 30
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ה'עיפ הכי'וי
בפולי'ה

השתתפות עצמיתגבול אחריות

פרק 5 הוצאות מיוחדות
החזר הוצאות עקב 
שהות בחו"ל מעבר 

לתקופת הביטוח

כרטי' נ'יעה: 5.1
1500 $ מבוטח 
1000 $ מלווה

$ 30

מלונ בחו"ל - 
1000 $ מתוכמ: 

 עד ל'כ 100 $
לכל יומ ולא 

יותר מ-10 ימימ

$ 30

הוצאות נ!יעה של בנ 
משפחה קרוב

5.2$ 2000$ 30

כי!וי מיוחד להריונ 
עד שבוע 12 –הוצאות 
רפואיות בעת אשפוז 
בחו"ל במקרה חרומ 

ללא השתתפות 30,000 5.3$
עצמית

הוצאות הגנה משפטית 
בהליכימ פליליימ

5.4$ 5000$ 30

ביצוע העברה 5.5 העברת גופה 
באמצעות 

המבטח - כי'וי 
מלא

העברת גופה 
שלא באמצעות 

 המבטח -
$ 4000

ללא השתתפות 
עצמית

תאונות אישיות – פיצוי 
בגינ מוות או נכות 

כתוצאה מתאונה (עד 
גיל 67)

20,000 $ מגיל פרק7
18 עד 67

10,000 $ עד גיל 
18 נכות בלבד

ללא השתתפות 
עצמית

ללא השתתפות 100,000 $פרק 8חבות כלפי צד שלישי
עצמית
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ה'עיפ הכי'וי
בפולי'ה

השתתפות עצמיתגבול אחריות

כבודה(מטענ אישי 
נלווה) מתוכה :

30 $ לאירוע2,000 $פרק9 

פריט או מערכת 
פריטימ 

9.1$ 300

500 9.2$!ה"כ דברי ערכ
50 9.3$תיק /ארנק

גניבה מתא מטענ/
שמירת חפצימ

9.4$ 300

150 9.5$איחור בהגעת כבודה
200 9.6$שחזור מ!מכימ
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 חלק א' - תנאי פולי'ה לביטוח נ'יעות לחו"ל 
הפניק' TRAVEL - כי'וי ב'י'י

פרק 1 - הגדרות  1
הגדרות פרק זה תחולנה על כל פרקי הפולי!ה וחלקיה, אלא אמ צויינ 

אחרת במפורש.
הפניק! חברה לביטוח בע"מ המבטח1.1
הנקובימ המבוטח1.2 משפחתו  מיחידי  אחד  כל  ו/או  המבקש 

בהצעה ו/או בדפ הרשימה. 
בו פולי'ה1.3 המבטח,  לבינ  המבוטח  שבינ  זה,  ביטוח  חוזה 

הפולי!ה  תנאי  המבוטחימ,  הכי!ויימ  מפורטימ 
ו!ייגיה.

הפולי'ה 1.4
הב'י'ית

 1-9 פרקימ  א'  בחלק  כמפורט  הביטוחי  הכי!וי 
כולל.

הפרטימ וההצהרות בדפ ההצעה / הרשימה.ההצעה1.5
מטו! חו"ל1.6 או  אניה  כולל  לישראל,  מחוצ  ארצ  כל 

בדרכמ מישראל או אליה.
תוכ נ'יעה1.7 לישראל  וחזרה  לחו"ל  מישראל  אחת  יציאה 

תקופת הביטוח כמפורט בפולי!ה.
תקופת הביטוח כפי שצוינה בהצעה בתו!פת 48 תקופה1.8

התחבורה  אמצעי  ידי  על  עיכוב  נגרמ  אמ  שעות, 
אשר בו עמד המבוטח לחזור ארצה.

התקופה המירבית לפולי'ה ב'י'ית:
למבוטחימ עד גיל 17– עד 180 יומ.

למבוטחימ מגיל 18 עד גיל 60 - עד 180 יומ.
למבוטחימ מגיל 61 עד 75 - עד 180 יומ.
למבוטחימ מגיל 76 ועד 84 - עד 180 יומ.

ביטול  בגינ  תשלומימ  הפ'ד  לגבי  התקופה   1.8.1
הפולי'ה  הוצאת  מיומ  תתחיל   – נ'יעה 
היציאה  מועד  לפני  יומ  מ-90  יותר  לא  אכ 
הטי'ה  ביומ  ות'תיימ  מישראל  המתוכננ 

לחו"ל.
תחל  הביטוח  כבודה – תקופת  ביטוח  1.8.2 לגבי 
בדרכו  ביתו  את  עזב  המבוטח  שבו  מהרגע 
לפני  למוביל  הכבודה  מ'ר  אמ  או  לחו"ל 
ישירות  בשובו  ות'תיימ  המ'ירה  מרגע  כנ 
כמצוינ  הביטוח  תקופת  בתוכ  הכל  לביתו, 
בהצעת הביטוח ו/או ברשימה של הפולי'ה.

במשכ אירוע1.9 בחו"ל  למבוטח  שאירעו  מחלה  או  תאונה 
בגינמ  מחלה  או  תאונה  למעט  הביטוח  תקופת 
או  בלבד  תרופתי  ולו  רפואי  בטיפול  המבוטח  היה 
בהשגחה בעת צאתו לחו"ל או במשכ 3 החודשימ 

שקדמו לצאתו.
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בלתי תאונה1.10 פתאומי,  מאירוע  כתוצאה  גופנית  חבלה 
צפוי מראש ,אשר נגרמה למבוטח במהלכ תקופת 
והוא  לעינ  הגלוי  חיצוני  אלימ  אמצעי  ע"י  הביטוח 
ה!יבה היחידה, הישירה והמיידית למותו או לנכותו 
של המבוטח, למעט נזק שנגרמ כתוצאה מאלימות 

מילולית.
למצב אירוע חירומ1.11 במישרינ  שגרמ  לעיל,  כהגדרתו  אירוע 

שמנע  דיחוי,  וללא  מיידי  טיפול  נדרש  בגינו  רפואי 
קבלת  טרמ  מראש  למבטח  להודיע  מהמבוטח 
את  לדחות  מהמבוטח  נמנע  ו/או  הרפואי  השירות 

קבלת הטיפול עד לשובו לישראל.
מצב של בריאות לא תקינה, קיומ בעייה בריאותית, מחלה1.12

הפרעה  הגופ,  אברי  של  הבריאות  במצב  הפרעה 
כל  לזהותמ,  שניתנ  ות!מינימ  !ימנימ  עמ  גופנית 

מצב לא תקינ או כשל תפקודי של הגופ.
הרשויות בית חולימ1.13 המוכר על-ידי  בישראל  ו/או  בחו"ל  מו!ד 

המו!מכות כבית חולימ ומשמש כבית חולימ בלבד, 
למעט מו!ד שהוא גמ !נטוריומ ו/או מו!ד משקמ.

תקופת ביטוח נו!פת מעבר לתקופה הנקובה בדפ תקופת הארכה1.14
התקופה  !יומ  ביומ  תחילתה  אשר  הביטוח  פרטי 
ידי  על  ובכתב  מראש  אושרה  ואשר  המקורית 
שיקבעו  כפי  ההארכה  תנאי  יחולו  ובגינה  המבטח 

על ידי המבטח.
הניתנימ הוצאות אשפוז1.15 רפואיימ  ושירותימ  אשפוז  עבור  התשלומ 

בגינ  תשלומ  ובכללמ  אשפוז  בעת  חולימ  בבית 
חדר  אבחונ,  בדיקות  רופא,  טיפול  המזונ,  החדר, 
ניתוח, שכר מנתח, טיפול נמרצ, מרדימ ותרופות, 
מחיריהמ  ורמת  התקופה  במשכ  תחילתמ  אשר 
יותר  ולא  הטיפול  מתנ  מקומ  בארצ  כמקובל 

מהקבוע בפולי!ה.
שהייה רצופה בבי"ח ליממה בת 24 שעות.יומ אשפוז1.16
התשלומ עבור טיפול רופא, בדיקות אבחונ, תרופה, הוצאות רפואיות1.17

למבוטח  שניתנו  בקשר לתאונה,  בהשאלה  אביזר 
במשכ  ב!נטוריומ.  ולא  אשפוז  בעת  שלא  בחו"ל 
בארצ  המקובלימ  התעריפימ  ובמ!גרת  התקופה, 

מקומ מתנ הטיפול ולא יותר מהקבוע בפולי!ה.
הט'ה רפואית 1.18

לישראל
מיוחד  במטו!  ו/או  רגיל  מטו!ימ  בשרות  הט!ה 
רפואית  מבחינה  המותאמ  רפואי,  צוות  בליווי 
מחו"ל  המועבר  המבוטח,  של  הרפואי  למצבו 

לישראל, ובכפיפות לתנאימ המצטברימ הבאימ:
א. רופא מטעמ המבטח קבע כי ההט'ה הרפואית 

הכרחית ואפשרית מבחינה רפואית.
להתעורר  עלול  כי  קבע  המבטח  מטעמ  רופא  ב. 

צורכ בהתערבות רפואית במהלכ הטי'ה.
מטעמ  או  באמצעות  בוצעה  הרפואית  ההט'ה  ג. 

המבטח.
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אדמ שהו!מכ על ידי הרשויות המו!מכות לע!וק רופא1.19
ברפואה במדינה בה הוא פועל כרופא.

את מרשמ1.20 אישר  אשר  רופא,  ידי  חתומ על  רפואי  מ!מכ 
הטיפול,  אופנ  את  קבע  בתרופה,  בטיפול  הצורכ 

את המינונ הנדרש ומשכ זמנ הטיפול הנדרש.
במצב תרופה1.21 לטיפול  נועד  אשר  ביולוגי,  או  כימי  חומר 

רפואי, מניעת החמרתו (לרבות מניעת התפתחותמ 
הישנותו,  מניעת  או  נו!פימ)  רפואיימ  מצבימ  של 

כתוצאה ממחלה או תאונה.
אתר האינטרנט 1.22

של המבטח 
www.fnx.co.il אתר אינטרנט שכתובתו

בנ משפחה 1.23
קרוב

ידי  על  כזה  הוכר  אשר  המבוטח  של  זוגו  בנ/בת 
בת,  בנ,  אמ,  אב,  בישראל,  המו!מכות  הרשויות 
נכדה  נכד,  !בתא,  !ב,  חמות,  חמ,  אחות,  אח, 
ושותפ יחיד לע!ק (בע!ק של שני שותפימ בלבד), 

אדמ אחר המלווה את המבוטח עפ"י הוראת רופא מלווה1.24
למבוטח  המתלווה  קרוב  משפחה  בנ  או  בחו"ל 

בעת שהייתו בחו"ל
בתקופת ביטול נ'יעה1.25 לחו"ל  מישראל  המבוטח  יציאת  אי 

הביטוח.
ושובו קיצור נ'יעה1.26 בחו"ל  הנמצא  המבוטח  שהות  הפ!קת 

לישראל לפני המועד שתוכננ על–ידו כקבוע ב!עיפ 
1.7 לעיל.

במקומ כרטי' נ'יעה1.27 בחו"ל  מבוטח  שרכש  נ!יעה  כרטי! 
לשוב  מנת  על  מישראל,  בצאתו  שרכש  הכרטי! 

לישראל מיעד מ!וימ ב!ופ הנ!יעה.
הפ'ד תשלומימ 1.28

בגינ ביטול או 
קיצור נ'יעה

בגינ  המבוטח  של  הישירות  הוצאותיו  הפ!ד 
המבוטח  על  שחלה  או  מראש  ששולמו  תשלומימ 
חובה לשלממ למטרות לינה וכרטי!י נ!יעה בלבד 
בחו"ל  לשהותו  או  המבוטח  לנ!יעת  והכרחיימ 
נמנע  ובלתי  הכרחי  קיצור  או  ביטול  של  במקרה 
של הנ!יעה או הטיול ע"י המבוטח ובהתאמ לתנאי 

הפולי!ה וחריגיה.
מאורגנימ,  טיולימ  או  נופש  חבילות  של  במקרימ 
יחושב הפ!ד התשלומימ על פי החלק היח!י של 
ומקובלות  !בירות  ועלויות  המכו!ות  ההוצאות 
ביח! לכרטי!י הנ!יעה והלינה כפי שהיה במקרה 
במ!גרת  לא  או  מאורגנ  לא  בטיול  מדובר  היה  בו 
בטיול  הכרוכימ  נו!פימ  מרכיבימ  נופש.  חבילת 

מאורגנ וחבילות נופש אינמ נכללימ בהגדרה זו.
בטי!ה כלי רכב ציבורי1.29 נו!עימ  מטו!  אוניה,  רכבת,  אוטובו!, 

!דירה המאושרת על ידי השלטונות.
נכות עקב 1.30

תאונה
עקב  שנגרמה  חלקית  או  מלאה  לצמיתות  נכות 

תאונה.
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מות המבוטח עקב אירוע המכו!ה תחת פולי!ה זו מוות1.31
שארע תוכ תקופת הביטוח בלבד 

או כבודה1.32 במלונ  הנמצא  או  למבוטח  הנלווה  אישי  מטענ 
בדירה בה הוא מתאכ!נ בחו"ל.

דברי ערכ: שהינמ אחד מאלה:דברי ערכ1.33
דברי ערכ צמודימ למבוטח: מתכת יקרה, יהלומ, 
ואביזריה,  מצלמה  שעונ,  חנ,  אבנ  תכשיטימ, 
מחשב  לרבות  מחשב/ימ,  למינהו,  צילומ  ציוד 
ציוד  נלווימ,  ואביזר/אביזרימ  נישא  מחשב  יד,  כפ 
אלקטרוני, נגנ מו!יקה הכלולימ בכבודה, אשר יהיו 
במקומ  או  בכ!פת  או  עת  בכל  המבוטח  עמ  יחד 
דברי  לעיל,  לאמור  בנו!פ  אחר.  ושמור  מאובטח 
אשר  הכבודה  בתוכ  יהיו  לא  זו  בקטגוריה  ערכ 

תישלח בהעברה יבשתית או ימית או אווירית.
!קי,  ציוד  למבוטח:  צמודימ  שאינמ  ערכ  דברי 
ורוח,  חתירה  גלימ,  גלישת  ציוד  צלילה,  ציוד 
פרווה, כלימ נגינה, חפצי קודש ופולחנ, אשר אינמ 
צריכימ להיות עמ המבוטח בכל עת, ובלבד שדאג 

לאכ!נמ במקומ מאובטח ושמור.
דולר של ארצות הברית. שער הדולר יקבע על פי דולר1.34

שער הדולר היציג כפי שפור!מ על ידי בנק ישראל. 
פרק 2 - הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל  2

המבטח ישלמ בגינ אירוע הוצאות אשפוז כדלקמנ:
הניתנימ 2.1 רפואיימ  ושירותימ  אשפוז  עבור  התשלומ 

בגינ  תשלומ  ובכללמ  אשפוז  בעת  חולימ  בבית 
חדר  אבחונ,  בדיקות  רופא,  טיפול  המזונ,  החדר, 
ניתוח, שכר מנתח, טיפול נמרצ, מרדימ ותרופות 
ורמת מחיריהמ כמקובל בארצ מקומ מתנ הטיפול 

.semi private במחלקה בת 2 מיטות
פינוי ו/או 2.2

העברה יבשתי 
לבי"ח קרוב ו/או 

מתאימ

חולימ,  לבית  הימצאו  ממקומ  המבוטח  העברת 
העברתו  יחייב  המבוטח  של  הרפואי  שמצבו  ככל 
העברת  או  הימצאו  למקומ  הקרוב  חולימ  לבית 
אחר  חולימ  לבית  חולימ  ממרפאה/בית  המבוטח 

המתאימ לטיפול במצבו הרפואי.
תתבצע  חולימ  בתי  בינ  או  חולימ  לבית  העברה 
חולימ  להובלת  ייעודי  תחבורה  אמצעי  באמצעות 

או פצועימ.
נ'יעה במונית או ברכב פרטי אינה נכללת בכי'וי 

על פי 'עיפ זה. 
אחריות  גבול  בטבלת  כמפורט  הכי!וי  תקרת 

המבטח.
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פינוי ו/או 2.3
העברה אווירי או 
ימי לבי"ח קרוב 

ו/או מתאימ

חולימ,  לבית  הימצאו  ממקומ  המבוטח  העברת 
העברתו  יחייב  המבוטח  של  הרפואי  שמצבו  ככל 
העברת  או  הימצאו  למקומ  הקרוב  חולימ  לבית 
אחר  חולימ  לבית  חולימ  ממרפאה/בית  המבוטח 
המתאימ לטיפול במצבו הרפואי באמצעי תחבורה 
פצועימ  או  חולימ  להעברת  ימי  או  אווירי  ייעודי 

כאשר לא ניתנ לה!תייע בהעברה יבשתית.
ואישור  בתיאומ  תבוצע  ימית  או  אווירית  העברה 

מראש של המבטח בלבד. 
אחריות  גבול  בטבלת  כמפורט  הכי!וי  תקרת 

המבטח.
הט'ה רפואית 2.4

לישראל 
העברת המבוטח לישראל על פי המפורט ב!עיפ 

1.18 להמשכ אשפוז או טיפול בישראל.
באישור  מותנית  זה  'עיפ  פי  על  המבטח  אחריות 
הרפואית  ההט'ה  ובה'דרת  המבטח  של  מוקדמ 

באמצעות המבטח ו/או מי מטעמו בלבד.
כרטי!י טי!ה שהיו בידי המבוטח ו/או המלווה אותו 
לישראל יומחו לטובת המבטח והתמורה שתתקבל 
בגינמ תשמש להקטנת עלויות ההט!ה הרפואית. 
זה  ב'עיפ  הביטוחי  הכי'וי  כי  ומודגש  מובהר 
תהיה  שזו  ככל  הרפואית,  ההט'ה  לה'דרת  הינו 
אפשרית בנ'יבות הזמנ והמקומ בו שוהה המבוטח, 
בכפופ למצבו הרפואי של המבוטח וזמינות טי'ות 
בהתאמ  והכל  אמבולנ'  מטו'  או  מ'חריות 

להחלטת המבטח או מי מטעמו.
אחריות  גבול  בטבלת  כמפורט  הכי!וי  תקרת 

המבטח. 
העדר אחריות 2.5

המבטח 
לה'דרת פינוי ו/

או העברה

 ,2.2 ב'עיפימ  הביטוחי  הכי'וי  כי  ומודגש  מובהר 
ההעברה  ו/או  הפינוי  וה'דרת  לשיפוי  הינו   2.3
ב'עיפימ אלו, אולמ המבטח אינו אחראי למצבימ 
בהמ ה'דרת פינוי ו/או העברה בכל דרכ או צורה 
שהיא, אינה מתאפשרת באופנ זמני או בכלל, עקב 

נ'יבות הזמנ והמקומ בו שוהה המבוטח
פרק 3 - הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז בחו"ל  3

המבטח ישלמ בגינ אירוע כדלקמנ:
טיפול רופא, בדיקות איבחונ, אביזר בהשאלה עקב 3.1

תאונה.
במינונ תרופות מרשמ3.2 מטפל  רופא  בהוראת  מרשמ  תרופת 

של  הרפואי  במצבו  לטיפול  הנדרשימ  ובכמות 
פי  ועל  בלבד  הביטוח  תקופת  בתוכ  המבוטח 
גבולות  בטבלת  הנקוב  ל!כ  עד  הרופא,  הוראות 
שהמבוטח  תרופות  יכו'ו  (לא  בפולי!ה  האחריות 
נוטל לטיפול במחלות כרוניות ידועות לפני תחילת 

תקופת הביטוח).
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טיפול חירומ 3.3
בשיניימ 

בטבלת  הנקוב  ל!כ  עד   : בשיניימ  חירומ  טיפול 
טיפול  הביטוח.  תקופת  לכל  האחריות  גבולות 
ושיכוכ  ראשונה  לעזרה  טיפול  משמעו:  חירומ 
כאבימ במקרה של כאבי שיניימ הנובעימ מדלקות, 
זיהומימ או פצעי לחצ וכנ !תימה הכרחית בשנ או 
הדבקה של כתר שנ שנפל - המחייבימ טיפול מיידי 

ובלבד שהמבוטח לא זומנ לטיפול זה מראש.
'ה"כ התחייבות המבטח לפי פרק 2 (הוצאות רפואיות בעת אשפוז) ולפי 
הנקוב  ה'כ  לא תעלה על  אשפוז)  בעת  שלא  רפואיות  פרק 3 (הוצאות 

בטבלת גבולות האחריות
פרק 4 - הפ'ד תשלומימ בגינ ביטול או קיצור נ'יעה  4

המבטח ישלמ למבוטח וישפה אותו במקרימ הבאימ:
הפ'ד תשלומימ 4.1

בגינ ביטול 
נ'יעה

ביטול  בגינ  תשלומימ  הפ!ד  לגבי  התקופה   4.1.1
הפולי!ה  הוצאת  מיומ  תתחיל   - נ!יעה 
היציאה  מועד  לפני  יומ  מ-90  יותר  לא  אכ 
הטי!ה  ביומ  ות!תיימ  מישראל  המתוכננ 

לחו"ל.
של  במקרה  המבוטח  את  ישפה  המבטח   4.1.2
תוכ  הנ!יעה  של  נמנע  בלתי  נ!יעה  ביטול 
על   4.1.1 ב!עיפ  כאמור  הביטוח  תקופת 
אובדנ פיקדונות שאינמ מוחזרימ או תשלומימ 
ששולמו מראש או שחלה חובה על המבוטח 
לנ!יעת  הקשורות  הוצאות  עבור  לשלממ 
רכב   , מלונ  בתי  הזמנת  כדוגמת  המבוטח 

שכור. 
התחייבות המבטח במקרה של ביטול נ'יעה 
גבולות  בטבלת  הנקוב  ה'כ  על  תעלה  לא 

האחריות.
תיירות  במחלקת  למבוטח  נ!יעה  כרטי! 

ועד ל!כ הנקוב בטבלת גבולות האחריות.
בלבד,  אחד  מלווה   , למלווה  נ!יעה  כרטי! 
בטבלת  הנקוב  ל!כ  ועד  תיירות  במחלקת 

גבולות האחריות.
!עיפ 4.1  פי  לשיפוי על  זכאי  יהיה  המבוטח   4.1.3

אכ ורק עקב אחד מהמקרימ הבאימ
המלווה  ו/או  המבוטח  של  מוות   4.1.3.1
אותו, מ'יבה שאינה כלולה בחריגי 

הפולי'ה.
4.1.3.2 מוות או אשפוז של בנ משפחה קרוב 
עקב תאונה או מחלה מ'יבה שאינה 

כלולה בחריגי הפולי'ה
המלווה  ו/או  המבוטח  של  מחלה   4.1.3.3
בחריגי  כלולה  שאינה  אותו 
המבוטח  אושפז  ובגינה  הפולי'ה 
בבית  שעות   24 לפחות  המלווה  או 
חולימ בישראל או מחלה שמהלכה 
המבוטח  של  ריתוקו  מחייב  הרגיל 
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הוראת  פי  על  למיטה  המלווה,  או 
רופא או היעדרות מהעבודה למשכ 
שקדמ  בשבוע  וזאת  לפחות  ימימ   7

למועד הנ'יעה.
מטו'ימ  שרות  של  טי'ות  ביטול   4.1.3.4
'דיר עקב מגיפה, פרעות ומהומות 
באופנ  שהוכרזה  מלחמה  עקב  או 
רשמי בארצות היעד המונעות קיומ 

הטי'ה.
4.1.3.5 במקרה של ביטול נ'יעה תוכ 14 יומ 
של  בביתו  אמ  הנ'יעה,  מועד  לפני 
המבוטח אירעו שריפה, התפוצצות, 
כנ  כמו  שיטפונ,  'ערה,  בזדונ,  נזק 
של  האישית  נוכחותו  נדרשה  אמ 
משטרתית  חקירה  לצורכ  המבוטח 
עקב פריצה או ני'יונ לפריצה לביתו 

או לע'קו. 
לשרות  המבוטח  של  חרומ  גיו!   4.1.3.6
מילואימ על פי צו קריאה מיוחד (צו 
בתקופה  מו!מכ  צבאי  גורמ  ע"י   (8
המקורי  למועד  שקדמו  ימימ   7 של 
המבוטח  יציאת  של  המתוכננ 
לחו"ל. הפיצוי על פי 'עיפ זה יחול 
אכ ורק על הפ'די המבוטח כאמור 
לעיל ולא על הפ'די המלווה כאמור 
לעיל אשר נגרמו עקב גיו' המבוטח 

על פי צו הקריאה.
זה  'עיפ  פי  המבטח על  התחייבות 
בטבלת  הנקוב  ה'כ  על  תעלה  לא 

גבולות האחריות.
4.1.3.7 חטיפתו של המבוטח.
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הפ'ד תשלומימ 4.2
בגינ קיצור 

נ'יעה.

את  המבטח  ישפה  נ!יעה,  קיצור  של  במקרה 
של  יח!י  חלק  עבור  שיפוי  כדלקמנ:  המבוטח 
הוצאות שרותי הקרקע המתוכננימ ששולמו מראש 
שנעשו,  ההזמנות  לפי  להחזרה  ניתנימ  ואינמ 
הנ!יעה  של  יומ  כל  עבור  יח!י  באופנ  מחושב 
כרטי!  החזר  הוצאות  לרבות  שאבד,  המתוכננ 

טי!ה ארצה למבוטח והחזר למלווה אחד בלבד.
המלווה  ו/או  המבוטח  בידי  שהיו  נ!יעה  כרטי!י 
תקוזז  שעלותמ  או  המבטח  לטובת  יומחו  אותו 

מהפיצוי אותו חב המבטח למבוטח.
לא  נ'יעה  קיצור  של  במקרה  המבטח  התחייבות 

תעלה על ה'כ הנקוב בטבלת גבולות האחריות.
כרטי' נ'יעה למבוטח במחלקת תיירות ועד ל'כ 

הנקוב בטבלת גבולות האחריות.
בלבד,  אחד  ,מלווה  למלווה  נ'יעה  כרטי' 
במחלקת תיירות ועד ל'כ הנקוב בטבלת גבולות 

האחריות.
4.2.1 המבוטח יהיה זכאי לשיפוי על פי 'עיפ 4.2 

אכ ורק עקב אחד מהמקרימ הבאימ:
4.2.1.1 אירוע רפואי שארע בחו"ל למבוטח 
אישור  פי  אשר על  אותו  למלווה  או 
רופא מו'מכ בחו"ל נאלצ המבוטח 
חזרתו  מועד  את  לשנות  המלווה  או 
היה  ניתנ  ולא  לישראל  המתוכננ 
להשתמש בכרטי' הנ'יעה המקורי 

שנרכש.
המלווה  ו/או  המבוטח  של  מוות,   4.2.1.2
אותו, מ!יבה שאינה כלולה בחריגי 

הפולי!ה.
עקב  קרוב  משפחה  בנ  של  אשפוז   4.2.1.3
!כנת  נשקפת  בו  מחלה  או  תאונה 
קרוב  משפחה  בנ  של  מוות  או  חיימ 
בחריגי  כלולה  שאינה  מ!יבה   ,

הפולי!ה
אחריות המבטח לפי פרק 4 ותת 'עיפיו תחול בתנאי מפורש כי המקרה 

ארע לאחר הוצאת פולי'ה זו ותמורתה שולמה למבטח ע"י המבוטח.
פרק 5 - הוצאות מיוחדות  5

החזר הוצאות 5.1
עקב שהות 

בחו"ל מעבר 
לתקופת 
הביטוח

בפולי!ה  המכו!ה  רפואי  אירוע  של  במקרה 
לשוב  מהמבוטח  נבצר  ממנו  כתוצאה  אשר  זו, 
לישראל במועד המקורי המתוכננ, על פי חוות דעת 
המבטח  ישא  המטפל,  מהרופא  מפורשת  רפואית 

בהוצאות המבוטח כמפורט להלנ:
בטבלת  הנקוב  ל'כ  עד  נ'יעה:  כרטי'   5.1.1
ועבור  המבוטח  עבור  האחריות  גבולות 

מלווה אחד בלבד.
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בחו"ל  במלונ  נו!פת  שהייה  בחו"ל:  מלונ   5.1.2
חוות  נמ!רה  אמ  הביטוח  לתקופת  מעבר 
השהות  שאלמלא  מו!מכ  רופא  דעת 
הנו!פת עלולימ חיי המבוטח להיות ב!כנה 

ועד ל!כ הנקוב בטבלת גבולות האחריות.
הוצאות נ'יעת 5.2

חרומ של בנ 
משפחה קרוב 

למקומ אשפוזו 
של המבוטח 

בחו"ל

משפחה  בנ  של  חרומ  נ!יעת  הוצאות  החזר 
של  אשפוזו  למקומ  מישראל  המבוטח,  של  קרוב 
בטבלת  הנקוב  ל!כ  עד  וחזרה  בחו"ל  המבוטח 

גבולות האחריות בכפיפות לתנאימ הבאימ:
א. המבוטח אושפז בבית חולימ בחו"ל עקב אירוע 
עקב  כי  המטפל  הרופא  ע"י  נקבע  בו  תאונתי 

האירוע האמור:
1. המבוטח נמצא ב'כנת חיימ.

או,
2. מתחייב הליכ כירורגי חודרני ואשפוז המבוטח 

לתקופה העולה על 7 ימימ.
ב. המבוטח או בנ משפחתו הקרוב ימציא למבטח 
המאשרימ  החולימ  בית  מטעמ  מ'מכימ 
לאמור  בהתאמ  החרומ  נ'יעת  של  נחיצותה 

ב'עיפ קטנ א'1 ו-2 לעיל.
כי'וי מיוחד 5.3

להריונ עד שבוע 
12 – הוצאות 
רפואיות בעת 
אשפוז בחו"ל 
במקרה חרומ

המבטח   , !עיפ 6.5 להלנ  בפרק 6  האמור  למרות 
ישא בהוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל, במקרה 
חירומ, כתוצאה מהריונ אשר אובחנ לראשונה בחו"ל 
שהות  בעת  מתועדת  רפואית  אבחנה  של  בדרכ   ,
בתנאי  יכו!ו  כאמור  הוצאות  בחו"ל.  המבוטחת 

שהוצאו עד השבוע ה –12 להריונ וכמפורט להלנ:
הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל – במקרה של 
אירוע חירומ כתוצאה ממהלכ ההיריונ, בו נשקפת 
בהוצאות  המבטח  יישא  המבוטחת,  לחיי  !כנה 
פרטי  חצי  בחדר  האשפוז,  במהלכ  הרפואיות 
בטבלת  הנקוב  ל!כ  עד  וזאת   ,(SEMI PRIVATE)

גבולות האחריות.
ולא  חייב  יהיה  לא  המבטח  מיוחדימ  חריגימ   5.3.1
ישא בכל הוצאה ו/או בכל תביעה הקשורה 
מהמקרימ  יותר  או  מאחד  הנובעת  ו/או 

המפורטימ להלנ:
אבחנה  של  בדרכ  שאובחנ  הריונ   5.3.1.1
יציאת  טרמ   , מתועדת  רפואית 

המבוטחת לחו"ל.
5.3.1.2 הפלה יזומה .

5.3.1.3 הוצאות מעקב הריונ שוטפ, בדיקות 
ובדיקות  שיגרה  ובדיקות  מעקב 

גנטיות.
שבועות   12 מלאת  לאחר  הוצאות   5.3.1.4

להריונ.
5.3.1.5 הוצאות כלשהנ הניתנות למבוטחת 
והוצאות  אשפוז  במ'גרת  שלא 

שאיננ הכרחיות.
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הוצאות הגנה 5.4
משפטית 
בהליכימ 

פליליימ בחו"ל

להגנה  דינ  עורכ  טרחת  שכר  הוצאות  החזר 
המבוטח  כנגד  שיוגשו  פליליימ  בהליכימ  משפטית 
כאשר  בחו"ל,  שהותו  בעת  הביטוח  בתקופת 
שהאישומ  או  זכאי  יצא  המבוטח  אלה  בהליכימ 
מחדל  או  למעשה  התייח!  המשפטי  ההליכ  נשוא 
החוק  פי  על  א!ור  נחשב  שאינו  המבוטח  של 

בישראל.
על  תעלה  לא  זה  'עיפ  פי  על  המבטח  אחריות 

ה'כ הנקוב בטבלת גבולות האחריות.
במקרה מות המבוטח עקב אירוע המכו!ה על פי העברת גופה5.5

גופת  העברת  בהוצאות  המבטח  ישא  זו  פולי!ה 
המבוטח ממקומ האירוע לישראל כדלקמנ:

או  המבטח  באמצעות  נעשתה  הגופה  העברת  א. 
מי מטעמו – כי'וי מלא להוצאה.

ב. העברת הגופה נעשתה שלא באמצעות המבטח 
גופה  העברת  הוצאות  ישולמו  באישורו  ושלא 
ממקומ האירוע לישראל עד ל'כ הנקוב בטבלת 

גבולות האחריות.
פרק 6 - חריגימ לפרקימ 2, 3, 4 ,5  6

המבטח לא ישלמ בגינ תביעה/ות הנובע/ות או הקשורה/ות ב -
קרוב 6.1 בנ-משפחה  מחלת  ו/או  המבוטח  מחלת 

שהטיפול בה היה צפוי ו/או אמ מקרה הביטוח הוא 
תוצאות  ו/או  מחלה  של  טבעי  מהלכ  ו/או  תוצאה 
ובלתי  פתאומי  לרעה  ושינוי  החמרה  ו/או  מחלה 
בטיפול  המבוטח  היה  שבשלה  מחלה,  של  צפוי 
מצב  ו/או  בלבד,  תרופתי  טיפול  לרבות  רפואי, 
המבוטח  כי  המליצ  המטפל  הרופא  אשר  בריאות 
צאתו  בעת  בהשגחה,  ו/או  לחו"ל,  בגינו  י'ע  לא 
לחו"ל או במשכ 3 החודשימ שקדמו לצאת לחו"ל. 
(לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מחלה 

ממארת)
והוצאות 6.2 אשפוז  בגינ  אחראי  יהיה  לא  המבטח 

מבחינה  הכרחיות  שאיננ  פעולות  עבור  רפואיות 
רפואית וכאשר ניתנ היה לדחותנ עד שוב המבוטח 

לישראל.
המבוטח 6.3 לחייב  זכאי  המבטח  יהא  מקרה  בכל 

לשוב לישראל לבצוע טיפול או להמשכ טיפול, אמ 
בכל  רפואית,  מבחינה  תתאפשר  ארצה  החזרתו 

עת במשכ התקופה.
באמצעות 6.4 שלא  בוצעה  אשר  רפואית,  הט'ה 

המבטח על פי אישור מטעמו.
הפלה, 6.5 הריונ,  שמירת  לרחמ,  מחוצ  הריונ  הריונ, 

לידה (כולל לידה מוקדמת), טיפול בוולד או בעובר 
או בפג.

חריג זה לא יחול ביח' לכי'וי ב'עיפ 5.3 לעיל.
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 בדיקות 'קר או בירור, בדיקות שגרתיות בדיקות 6.6
של  לשובו  עד  לדחותנ  היה  שניתנ  וטיפולימ 
המבוטח  עמד  שבגינה  מחלה  לישראל.  המבוטח 
אקטיבית  כירורגית  או  רפואית  ההתערבות  לפני 
או בדיקת בירור בלתי שגרתית, תרופות וטיפולימ 

רגילימ שנקבעו למבוטח טרמ נ'יעתו
איבר או איברימ, אי 'פיקת כליות תלוית דיאליזה, 6.7

פרקינ'ונ, אפילפ'יה, הפרעות בקצב הלב, מחלת 
קרישה,  הפרעות   לב,  'פיקת  אי  אי'כמית,  לב 
קרוהנ,   ,(ALS) שרירימ  ניוונ   ,(MS) נפוצה  טרשת 
'כרת  הכבד,  כבד/שחמת  'פיקת  אי  קולטי', 
תלוית אינ'ולינ, גידולימ מוחיימ (שפירימ), מחלת 
נפש, מחלת ריאה כרונית, בעיות שלד ועמוד שדרה 
שנתיימ  חלפו  שטרמ  ממארת  מחלה  כרוניות, 
פיברוזי'  'י'טיק  הרפואי,  הטיפול  גמר  ממועד 

(CF), נכות פונקציונלית מעל 50%.
המבטח לא יכ'ה הוצאות אשפוז בישראל, וכנ לא 6.8

יכ'ה הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז בישראל 
כהמשכ לאירוע המכו'ה בחו"ל.

המבטח לא ישלמ עבור טיפולימ מה'וגימ הבאימ: 6.9
טיפולימ  הומאופתיה,  נטורופתיה,  הידרוטרפיה, 
אלטרנטיביימ, תכנית מרפא, דיקור (אקופונטורה), 
טיפול ע"י כירופרקט, בדיקות ביקורת תקופתיות, 
(למעט  שיניימ  טיפול  חניכיימ,  טיפול  ו/או  ניתוח 

טיפול חירומ), הפרעה נפשית.
או 6.10 רפואיימ  אביזרימ  עבור  ישלמ  לא  המבטח 

משקפיימ  משקפיימ,  הבאימ:  מה'וגימ  אחרימ 
תותבות  שמיעה,  מכשירי  מגע,  עדשות  אופטיימ, 

למיניהנ.
(הפ'ד 6.11 'עיפיו  ולתת   5 לפרק  מיוחדימ  חריגימ 

והוצאות  נ'יעה  קיצור  או  ביטול  בגינ  תשלומימ 
מיוחדות ).

או  מהשהייה  ממשלתית,  תקנה  או  חוק   6.11.1
הרשומ,  הזמנימ  לוח  של  שינוי  או  תיקונ 
כלשהו  חלק  על  מידה  במתנ  ממחדל 
טעות,  (לרבות  המתוכננת  החופשה  של 
מחדל או השמטה) ע"י כל 'פק של שרות 
או  המתוכננת  מהנ'יעה  חלק  המהווה 
שבאמצעותמ  נ'יעות  מארגנ  או  'וכנ  של 

נרשמה או הוזמנה הנ'יעה.
או בעקיפינ  במישרינ  עבור תביעה הנובעת   6.11.2
לצאת  כלשהו  מבוטח  של  רצונו  מאי 

לנ'יעה הנובע ממצבו הכלכלי.
של  מחדש  ומימונ  נ'יעה  הוצאות  עבור   6.11.3
בעקבות  בחו"ל,  כלשהי  לארצ  נ'יעה 

ביטול הנ'יעה או קיצורה.
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או בעקיפינ  במישרינ  עבור תביעה הנובעת   6.11.4
כתוצאה מכל מעשה בלתי חוקי או הליכימ 
נ'מכות  שעליו  אדמ  כל  של  פליליימ 
תכניות הטיול למעט עיכוב מחמת הזמנה 

להעיד בבית משפט.
או בעקיפינ  במישרינ  עבור תביעה הנובעת   6.11.5
או  נ'יעות  ל'וכנ  הודעה  במתנ  ממחדל 
תחבורה  שרותי  ל'פק  או  טיולימ  מארגנ 
או שירותי לינה ואיכ'ונ, מיד שהובהר שיש 

לבטל או לקצר את הנ'יעה
כרטי'  עבור  יח'י  להחזר  תביעה  עבור   6.11.6
וחזרה  יציאה  לשמ  שנוצל  מקורי  טי'ה 
המוביל  ע"י  באחר  שהוחלפ  או  לישראל 
נ'יעה  קיצור  באיחור,  שיבה  של  במקרה 

או הפ'קתה.
פרק 7 - תאונות אישיות: פיצוי בגינ מוות /נכות כתוצאה מתאונה  7 

     (עד גיל 67)
הישירה  ש!יבתו  גופ  נזק  הביטוח  תקופת  תוכ  בחו"ל,  למבוטח  נגרמ 

תאונה, ישולמו תגמולי הביטוח כדלקמנ:
במקרה מות המבוטח, למוטב הנקוב בהצעה, או מוות מתאונה7.1

באינ מוטב ליורשיו החוקיימ של המבוטח או מנהלי 
בטבלת  הנקוב  ל'כ  עד  צוואתו,  מבצעי  או  עזבונו 

גבולות האחריות.
נכות צמיתה 7.2

(כהגדרתה 
בפרק א' 
לפולי'ה)

שתיקבע,  הנכות  כאחוז  ישולמו  הביטוח  תגמולי 
 11 לתקנה  בתו!פת  אשר  למבחנימ  בהתאמ 
דרגת  (קביעת  לאומי  לביטוח  המו!ד  שבתקנות 
 ,15 תקנה  למעט   ,1956 עבודה)  לנפגעי  נכות 

מ'כומ הביטוח לנכות מלאה וצמיתה.
אשר  מתאונה  כתוצאה  צמיתה  נכות  של  במקרה 
אינה מופיעה במבחני הבטוח הלאומי , יקבע שיעור 
הנכות על פי המלצת שני רופאימ מומחימ בתחומ 
הרלוונטי. חישוב תגמולי הביטוח שישולמו במקרה 

זה יהיה , מכפלת שיעור הנכות ב'כומ הביטוח .
צמיתה  נכות  בעל  בנ 50  מבוטח  ההמחשה,  לשמ 
זכאי  יהיה   50% של  נכות  אחוזי  לו  נקבעו  אשר 
לתשלומ של 50% מ- 20,000 $, דהיינו 10,000 $.

המבוטח  גיל  כאשר  צמיתה  לנכות  הביטוח  !כומ 
עד   – כולל)  (לא  שנה   18 עד  האירוע:  במועד 
גיל  כאשר  האחריות  גבולות  בטבלת  הנקוב  ל'כ 
המבוטח במועד האירוע 18-67 שנה (כולל) - עד 

ל'כ הנקוב בטבלת גבולות האחריות.
לא ישולמו תגמולי ביטוח במקרה של מוות מתאונה חריגימ7.3

למבוטח אשר גילו ביומ האירוע קטנ מ-18 שנה או 
עולה על 67 שנה.

לא ישולמו תגמולי ביטוח במקרה של נכות מתאונה 
למבוטח אשר גילו ביומ האירוע עולה על 67 שנה.
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פרק 8 - חבות כלפי צד שלישי  8
ובלבד  שלישי  צד  כלפי  החוקית  חבות  בגינ  המבוטח  את  ישפה  המבטח 
שגבול אחריות המבטח לא יעלה על ה!כ הנקוב בטבלת גבולות האחריות 
לכל מבוטח, וזאת עבור נזק גופ או רכוש אשר אירעו בתקופת הביטוח 

ואשר בגינמ חב המבוטח לצד שלישי עפ"י פקודת הנזיקינ.
חריגימ נו'פימ לפרק 8 חבות כלפי צד שלישי

כלפי  המבוטח  של  חבותו  כאשר  זה  פרק  לפי  ביטול  ישולמו תגמולי  לא 
בעקיפינ  או  במישרינ  נובעות  או  להלנ  מהחבויות  חבות  הינה  שלישי  צד 
של  קרוב  משפחה  בנ  כלפי  חבות  או  חוזית  חבות  מעבידימ,  חבות  מהנ: 

המבוטח. חבות עקב מעשה מכוונ, מעשה זדונ, או מעשה בלתי חוקי.
חבות בגינ בעלי חיימ השייכימ למבוטח או הנמצאימ בשליטתו בהחזקתו 

או תחת השגחתו.
חבות עקב משלח יד, ע'ק או מקצוע.

חבות עקב בעלות או חזקה או שימוש בכלי רכב, בכלי טי' או בכלי שיט.
חבות כתוצאה מ'פורט אתגרי , כהגדרתו בפרק 12 להלנ.

שימוש בכלי נשק על ידי המבוטח. 
לפי  הכי'וי  הורחב  אמ  בפרק 13 להלנ (אלא  כהגדרתו   , חורפ  ב'פורט 

פולי'ה זו והוחל גמ על 'פורט חורפ).
פרק 9 - כבודה (מטענ אישי נלווה)  9

למטענו  שארע  נזק  או  אובדנ  של  במקרה  פיצוי  למבוטח  ישלמ  המבטח 
בטבלת  הנקוב  ל!כ  עד   1.8.2 בהגדרה  כקבוע  התקופה  במשכ  הנלווה 

גבולות האחריות.
למבוטח עד גיל 18 מחצית מה'כומ האמור בטבלת גבולות האחריות.
מתוכ ה'כ המרבי כאמור לעיל יוגבלו תגמולי ביטוח הכבודה כדלקמנ:

נלווימ 9.1 (כולל  פריטימ  מערכת  ו/או  פריט  ערכ 
גבולות  בטבלת  הנקוב  ל'כ  עד  למערכת) 

האחריות.
גבולות 9.2 בטבלת  הנקוב  ל'כ  עד  ערכ  'ה"כ דברי 

האחריות.
'ה"כ ערכ מזוודה או תיק או ארנק עד ל'כ הנקוב 9.3

בטבלת גבולות האחריות.
'ה"כ גניבה של מטענ מכלי רכב או מתא לשמירת 9.4

ל'כ  עד  פריצה  בעקבות  גניבה  לרבות  חפצימ 
הנקוב בטבלת גבולות האחריות.

בהגעת 9.5 שעות   24 על  העולה  איחור  של  במקרה 
גבולות  בטבלת  הנקוב  ל'כ  עד  ליעדו  המטענ 
המבוטח  שעשה  הכרחיות  הוצאות  בגינ  האחריות 
לשמ רכישת פריטי מטענ החיוניימ להמשכ שהותו 
בחו"ל. התברר כי המטענ אבד ולא נמצא או נגרמ 
למבוטח  המגיע  מהפיצוי  זה  'כומ  ינוכה  נזק,  לו 

בגינ אובדנו של המטענ.
טי'ה 9.6 כרטי'  דרכונ,  מ'מכימ:  לשחזור  הוצאות 

ורישיונ נהיגה בלבד עד ל'כ הנקוב בטבלת גבולות 
האחריות בפולי'ה לעניינ זה.
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חריגימ נו'פימ 9.7
מיוחדימ לפרק 

9

תביעות  בגינ  ביטוח  תגמולי  ישלמ  לא  המבטח 
הנובעות או הקשורות ב:

בולימ,  'וג,  מכל  המחאות  מזומנ,  כ'פ   9.7.1
די'קטימ,  מחשב,  תוכנת  צילומ,  'רטי 
 disk ,תקליטורימ, מכשיר טלפונ 'לולארי

on key אופניימ.

ע'קיות,  'חירות  לדוגמאות  נזק  או  אובדנ   9.7.2
ציוד מקצועי.

9.7.3 משקפיימ, עדשות מגע, מכשירימ רפואיימ, 
תרופות  שמיעה,  מכשירי  תותבות,  שיניימ 

(כמטענ).
9.7.4 מטריה, שמשיה, דברי אומנות,

של  במקרה  למעט  נ'יעות  או תיק  מזוודה   9.7.5
גניבה או אש.

הדרגתית,  התבלות  שחיקה,  רגיל,  בלאי   9.7.6
שבר או קלקול מכני או חשמלי, נזק הנגרמ 

ע"י עש, תולע, החרמה, הפקעה.
 1.33 בהגדרה  כקבוע  למעט   – ערכ  דברי   9.7.7
ועד ל'כ הנקוב בטבלת גבולות האחריות.
ו/ ציבורי)  לרכב  (פרט  מרכב  הנגנב  מטענ   9.7.8
כקבוע  למעט  חפצימ,  לשמירת  מתא  או 

בפרק 9.
המבוטח  של  התנהגותו  כאשר  הנגרמ  נזק   9.7.9
מבוטח  של  התנהגות  מ'טנדרט  חורגת 
נפשי  במצב  לוותה  וכשהתנהגותו  'ביר, 
נקיטת  אי  או  אכפתיות  אי  או  פזיזות  של 
או  להקטנתו  למניעתו,  'בירימ  אמצעימ 

להחזרתו.
9.7.10 נזק תוצאתי.

פריטימ ניכוי בלאי9.8 (לרבות  הניזוק  שהרכוש  במקרה   9.8.1
מתכלימ שלא נעשה בהמ כל שימוש) נרכש 
ובידי  האירוע  לפני  שנה  עד  של  בתקופה 
ככ,  על  המעידות  קניה  קבלות  המבוטח 
עבור  ניכוי  (ללא  המבטח  ע"י  הנזק  יוערכ 
ערכ  מ'  ינוכה  הפיצוי  מ'כומ  אולמ  בלאי) 

מו'פ הנהוג במדינה בה נרכש המוצר.
כאמור  קניה  קבלות  למבוטח  ואינ  במקרה   9.8.2
לפני  שנה  מעל  רכישתו  מועד  ו/או  לעיל 
ע"י  הניזוק  הרכוש  של  ערכו  יוערכ  האירוע, 
התשלומ  יהיה  מקרה  בכל  אולמ  המבטח 
למטענ  נזק  או  אובדנ  בגינ  שישולמ  המרבי 
כלשהו, ערכו של הפריט כחדש בניכוי בלאי 
 65% על  יעלה  ולא  מ-35%  יפחת  שלא 

מערכו של הפריט כחדש 
למענ ה'ר 'פק יצויינ כי הוראות ניכוי בלאי חלות 
זו,  פולי'ה  פי  על  המכו'ימ  הערכ  דברי  כל  על 

לרבות תכשיטימ או מתכות יקרות.
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או 9.9 או יבשתי  אווירי  מוביל  בחזקת  שהייתה  כבודה 
"המוביל"),  (להלנ  שלישי  צד  באחריות  שהייתה 
למוביל  להודיע  המבוטח  חובת  תהא  זה  במקרה 
שבחזקתו הייתה הכבודה על אובדנה או נזק וזאת 
יהיה  .המבוטח  הגניבה  או  האובדנ  לגילוי  ב'מוכ 
הקטנת  לצורכ  המבטח  עמ  פעולה  לשתפ  חייב 
 20.3 ב'עיפ  לאמור  בכפופ  והכל  למבטח  הנזק 

להלנ.
כאמור,  במקרה  המבוטח  את  יפצה  המבטח 
הצד  או  המוביל  ידי  על  שישולמ  ה'כומ  מעל  רק 
של  אחריותו  לגבול  ועד  העניינ,  לפי  השלישי, 
והכל  האחריות  גבולות  טבלת  פי  על  המבטח 

בכפופ ל'עיפימ 20.2 ו-20.3 להלנ.
בכל מקרה של אבדנ או נזק כאשר הכבודה הייתה 
כי  בזאת  מובהר  שלישי,  צד  או  מוביל  באחריות 
ההחזר הינו בכפופ לככ שהמבוטח מיצה את כל 
הגשת  בדבר  המוביל  ידי  על  הנדרשות  הפעולות 
לא  אשר  מבוטח  שלישי.  צד  או  למוביל  תביעה 
שלישי  צד  או  המוביל  להוראות  בהתאמ  יפעל 
תביעתו  תידחה  מככ  וכתוצאה  התביעה  להגשת 
רק להפרש  זכאי  יהיה  שלישי,  צד  או  המוביל  נגד 
צד  או  המוביל  ידי  על  ניתנ  שהיה  ההחזר  שבינ 

שלישי לבינ תקרת הכי'וי על פי הרחבה זו.
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תמצית גבולות האחריות לחלק ב' - הרחבות לפולי'ת 
ביטוח נ'יעות לחו"ל הנרכשות תמורת דמי בטוח נו'פימ

ה'עיפ הכי'וי (הרחבה)
בפולי'ה

השתתפות עצמיתגבול אחריות

החמרה של מצב 
רפואי קיימ

30 300,000$ $פרק 10

30 200,000$ $פרק 11 הריונ עד שבוע 24
60,000 $משבוע 24 ועד שבוע 32

30 $לפרקימ 2 עד 5פרק 12'פורט אתגרי
טיפול שיניימ ו/או 
שיקומ שיניימ ו/או 

שיקומ חניכיימ

$ 1,000

לפרקימ 2 עד 5 פרק 13'פורט חורפ
ו-9

$ 30

טיפול שיניימ ו/או 
שיקומ שיניימ ו/או 

שיקומ חניכיימ

$ 1,000

אופניימ ורכיבה על 
אופניימ

2500 / 4000 / פרק 14 
$ 10,000 / 6000

נזק תאונתי 
לאופניימ 150 $

ללא השתתפות 170,000 $פרק 15איתור חיפוש וחילוצ
עצמית

פרק 16נ'יעה ע'קימ
אובדנ ימי עבודה עקב 

אשפוז
75 $לכל יומ ועד 

10 ימימ
$ 30

כבודה –
$ 30 800 $מחשב נייד

750 $שחזור מ'מכימ
200 $איחור בהגעת מטענ
1000 $דוגמאות מ'חריות
750 $ למכשיר, פרק 17מכשיר 'לולארי

למבוטח 
ולתקופת הביטוח

$ 100

75 $ לכל פרק 17אביזרימ נלווימ 
האביזרימ יחד

20%

ביטול השתתפות 
עצמית ברכב שכור 

30 1500$ $פרק 18

נ'פח מצב רפואי קיימ 
מיוחד

נ!פח 
1000

$ 50,000$ 30

נ!פח נ'פח 'פורט תחרותי
1001

בהתאמ לפרק 
הרלוונטי

$ 30
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חלק ב' - הרחבות לחלק א' (כי'וי ב'י'י), אמ נרכשו על ידי 
המבוטח ואמ צויינ במפורש בדפ הרשימה

א'  בחלק  הכלליימ  והתנאימ  החריגימ  ההגדרות,  כל  'פק  ה'ר  למענ 
חלימ גמ על חלק ב'.

פרק 10 - הרחבה לכי'וי החמרה של מצב רפואי קיימ  10
הביטוח לפי פרק זה תקפ רק אמ נרכש על ידי המבוטח ואמ צויינ במפורש 

בדפ הרשימה.
הגדרות לפרק 10.1

זה
בגינמ  מחלה  או  תאונה  קיימ-  רפואי  מצב   10.1.1
תרופתי  ולו  רפואי  בטיפול  המבוטח  היה 
או  לחו"ל  צאתו  בעת  בהשגחה  או  בלבד 
בכפופ  לצאתו  שקדמו  החודשימ   3 במשכ 

לאמור בחריגי הפרק !עיפ 10.3
ובלתי  פתאומי  שינוי  משמעותה  החמרה:   10.1.2
צפוי, במצב בריאותו של המבוטח, מחמת 

מצב רפואי קודמ. 
הוצאות 10.2 מכ!ה  זה  פרק  כי  בזה  ומו!כמ  מוצהר 

נ!יעה,  כרטי!  הפ!ד  רפואיות,  הוצאות  אשפוז, 
או  הנ!יעה,  נו!פת,קיצור  לשהות  הוצאות 
כמוגדר  הכל  גופה,  העברת  הוצאות  הפ!קתה, 
במצב  החמרה  של  במקרה  הב!י!ית,  בפולי!ה 
רפואי קיימ שקדמ למועד תחילת הביטוח כמפורט 

להלנ.
'ה"כ אחריות המבטח להרחבה על פי פרק זה לא 

תעלה על ה'כ הנקוב בטבלת גבולות האחריות.
חריגימ לפרק 10.3

10 - הרחבה 
לכי'וי החמרה 
של מצב רפואי 

קיימ 

המבטח לא ישלמ בגינ תביעה הנובעת או הקשורה 
הוגשו  אמ  למעט  הבאימ:  מהחריגימ  באחד 
והמבטח  למבטח,  מתאימימ  רפואיימ  מ'מכימ 

אישר בכתב לפני היציאה מהארצ.
שקדמו  החודשימ   3 בתוכ  שהחלה  מחלה   10.3.1
ליומ התחלת הביטוח או אמ חלה החמרה 
שקדמו  החדשימ   3 בתוכ  במחלה  שינוי  או 
שלא  מחלה  ו/או  הביטוח  תחילת  ליומ 
שקדמו  החדשימ   3 בתוכ  מיוצבת  הייתה 

ליומ תחילת הביטוח.
שגרתיות  בדיקות  בירור,  או  'קר  בדיקות   10.3.2
לדחותנ  היה  שניתנ  וטיפולימ  בדיקות 
מחלה  לישראל.  המבוטח  של  לשובו  עד 
ההתערבות  לפני  המבוטח  עמד  שבגינה 
בדיקת  או  אקטיבית  כירורגית  או  רפואית 
וטיפולימ  תרופות  שגרתית,  בלתי  בירור 

רגילימ שנקבעו למבוטח טרמ נ'יעתו.
אשפוז  בגינ  אחראי  יהיה  לא  המבטח   10.3.3
שאיננ  פעולות  עבור  רפואיות  והוצאות 
הכרחיות מבחינה רפואית וכאשר ניתנ היה 

לדחותנ עד שוב המבוטח לישראל.
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לחייב  זכאי  המבטח  יהא  מקרה  בכל   10.3.4
טיפול  לבצוע  לישראל  לשוב  המבוטח 
ארצה  החזרתו  אמ  טיפול,  להמשכ  או 
עת  בכל  רפואית,  מבחינה  תתאפשר 

במשכ התקופה.
10.3.5 פרק זה לא יחול על בנ משפחה קרוב.

10.3.6 מושתל איבר או איברימ, אי 'פיקת כליות 
אפילפ'יה,  פרקינ'ונ,  דיאליזה,  תלוית 
הפרעות בקצב הלב, מחלת לב אי'כמית, 
טרשת  קרישה,  הפרעות  לב,  'פיקת  אי 
קרוהנ,   (ALS) שרירימ  ניוונ   ,(MS) נפוצה 
הכבד,  כבד/שחמת  'פיקת  אי  קולטי', 
נפש,  מחלת  (שפירימ),  מוחיימ  גידולימ 
א'פקת  תלויות  כרונית  ריאה  מחלת 
חמצנ, מחלה ממארת שטרמ חלפו שנתיימ 
'י'טיק  הרפואי,  הטיפול  גמר  ממועד 

 .(CF) 'פיברוזי
10.3.7 ניתוח לב, השתלת קוצב לב וצנתור לב שלא 
באו ב'מוכ לאוטמ שריר לב שארע בחו"ל.

תקופת ביטוח 10.4
מירבית 

להרחבה של 
החמרה במצב 

רפואי קיימ

למבוטחימ מגיל: 
0 עד 17– עד 90 יומ.

18 עד גיל 75 - עד 90 יומ.
76 עד 84 - עד 45 יומ.

משכ הנ'יעה לחו"ל המכו'ה על פי הרחבה זאת 
בפ'קה  המרבית  הביטוח  תקופת  על  עולה  אינו 
הפולי'ה  תוארכ  אמ  אפ  וזאת  מעלה  המפורטת 

הב'י'ית. 
פרק 11 - הרחבה להוצאות הריונ - עד שבוע 32  11

הביטוח לפי פרק זה תקפ רק אמ נרכש על ידי המבוטח ואמ צויינ במפורש 
בדפ הרשימה.

לכ!ות 11.1 מורחב  זה  פרק  כי  בזה  ומו!כמ  מוצהר 
הוצאות  בחו"ל,  אשפוז  בעת  רפואיות  הוצאות 
שלא בעת אשפוז בחו"ל והוצאות מיוחדות (פרקימ 
5 ,2,3,4 ) במקרה החמרה בלתי צפויה של מהלכ 
ההיריונ המחייבת קבלת טיפול רפואי בחו"ל וזאת 

בכפופ לתנאימ הבאימ: 
'ה"כ התחייבות המבטח להוצאות רפואיות בעת 11.2

אשפוז ושלא בעת אשפוז בחו"ל לא יעלה על:
שבועות   24 מלאת  עד  שתחילתו  לאירוע   11.2.1
גבולות  בטבלת  הנקוב  ל!כ  עד  להריונ- 

האחריות.
השבוע  מתחילת  החל  שתחילתו  לאירוע   11.2.2
'ה"כ  ה-32,  השבוע  לתומ  ועד  ה-25 
התחייבות המבטח עד ל'כ הנקוב בטבלת 
לידה  הוצאות  כולל  האחריות  גבולות 
מוקדמת, הוצאות רפואיות לטיפול בפג או 

עובר והט'ה רפואית לישראל לאמ ולפג.
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שקדמה  בתקופה  כי  מותנה  לעיל  ההוצאות  כי'וי 
ולא  שגרתי  באופנ  ההיריונ  התנהל  הנ'יעה  למועד 
הרופא  ידי  לצאת לחו"ל על  המבוטחת  נא'ר על 

המטפל.
הינה  לעיל  שצוינה  כפי  המבטח  התחייבות  'ה"כ 
 2 פרק  לפי  המבטח  התחייבות  'ה"כ  במ'גרת 
באה  ואינה   3 לפרק  ב'יפא  כמצוינ   3 פרק  ולפי 

בנו'פ.
חריגימ לפרק 11.3

11
המבטח לא יהיה אחראי ולא ישא בכל הוצאה/ות 
ו/או בכל תביעה/ות הקשורה ו/או הנובע/ות מאחד 

או יותר מהמקרימ המפורטימ להלנ:
11.3.1 הריונ שהוגדר על ידי רופא ו/או על ידי הצוות 
עקב  גבוה  ב'יכונ  כהריונ  בכתב  המטפל 
אחד או יותר מהתופעות המפורטות להלנ: 
דימומימ  לרבות  ההיריונ  במהלכ  דימומימ 
זיהומימ  והשני,  הראשונ  בטרימ'טר 
מבוטחת  עישונ,  השתנ,  בדרכי  חוזרימ 
הרחמ,  בצוואר  תפר   ,18 לגיל  מתחת 
'ונאר  בבדיקת  קצר  שנמצא  רחמ  צוואר 
(אולטר'אונד) בטרימ'טר השני , ניתוחימ 
הריונ  רחמ,  מומי  הרחמ,  בצוואר  בעבר 
בעבר,  מוקדמת  לידה  עוברימ,  מרובה 
הריונ של מבוטחת החולה במחלה כרונית.
מעבדה  בדיקות  או  שגרתיות  בדיקות   11.3.2

הקשורות להריונ ולהתפתחותו.
אחר  רפואי  גורמ  או  רופא  אשר  הריונ   11.3.3
לא  בגינו  כי  המליצ  במבוטחת  המטפל 

תי'ע המבוטחת לחו"ל.
ברשימת  המבוטחת  נמצאת  בגינו  הריונ   11.3.4

המתנה לאשפוז או לניתוח.
11.3.5 טיפול שהיה צפוי מראש.

11.3.6 שמירת הריונ, למעט שמירת הריונ המחייבת 
הוראת  עפ"י  בחו"ל  חולימ  בבית  אשפוז 
המבטח  התחייבות  במ'גרת  והכל  רופא 

כאמור ב'עיפ 11.2 לעיל.
11.3.7 הפלה יזומה.

או  בעובר  או  בוולד  ,טיפול  מוקדמת  לידה   11.3.8
בפג למעט האמור ב'עיפ 11.2.

11.3.9 מקרה הבטוח הינו כתוצאה מ'פורט אתגרי 
מפעילות  כתוצאה  או  חורפ  'פורט  ו/או 
מאומצת שבוצעה על ידי המבוטחת ואשר

משומ  זאת  בפעילות  שיש  להניח  'ביר 
'כנה ממשית לפגיעה במהלכ ההיריונ.

11.3.10 לאחר מלאת 32 שבועות להריונ.
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פרק 12 - הרחבה ל'פורט אתגרי  12
הביטוח לפי פרק זה תקפ רק אמ נרכש על ידי המבוטח ואמ צויינ במפורש 

בדפ הרשימה. 
המבוטח הגדרה12.1 של  פעילותו  משמעותו:  אתגרי  'פורט 

באתר  המופיעימ  הפעילות  מענפי  יותר  או  באחד 
www.fnx.co.il: האינטרנט של החברה בכתובת

הנעשית   פעילות  ולמעט  בלבד  תחביב  במ!גרת 
במ'גרת התאגדות ו/או במ'גרת תחרותית כלשהי

התחייבות 12.2
המבטח

בחו"ל  המבוטח  נפגע  בו  אירוע  במקרה   12.2.1
!פורט  במ!גרת  מפעילותו  כתוצאה 
בחו"ל  רפואיימ  לשירותימ  ונזקק  אתגרי 
בעת  רפואיות  הוצאות  המבטח  יכ!ה 
הוצאות   ,2 בפרק  כאמור  בחו"ל  אשפוז 
כאמור  בחו"ל  אשפוז  בעת  שלא  רפואיות 
בפרק  כאמור  מיוחדות  הוצאות   , בפרק 3 
קיצור  או  ביטול  בגינ  תשלומימ  והפ!ד   ,4
נ!יעה כאמור בפרק 5 בפולי!ה – הכי!וי 

הב!י!י.
12.2.2 טיפול שיניימ ו/או שיקומ שיניימ ו/או שיקומ 
המבוטח  נפגע  בו  במקרה   - חניכיימ 
יכ!ה  אתגרי  !פורט  מפעילות  כתוצאה 
וזאת עד  בחו"ל  רפואיות  הוצאות  המבטח 

ל!כ הנקוב בטבלת גבולות האחריות. 
רפואי  טיפול  המשכ  יכו'ה  לא  כי  יובהר 

בישראל. 
חריגימ ותנאימ 12.3

מיוחדימ 
להרחבה זו

הוצאה/ות בכל  ישא  ולא  אחראי  יהיה  לא   המבטח 
הנובע/ות  ו/או  הקשורה/ות  תביעה/ות  בכל  ו/או 

מאחד או יותר מהמקרימ המפורטימ להלנ:
12.3.1 מקרה בו המבוטח נהג שלא בהתאמ לכללי 
הבטיחות הי'ודיימ של האתר או המ'גרת 

בה הייתה הפעילות.
12.3.2 'פורט אתגרי שבוצע במ'גרת תחרות ו/או 

התאגדות כלשהי.
12.3.3 'קי שלג ו/או 'נובורד ו/או מזחלות שלג. 

12.3.4 מבוטחת שהייתה בהריונ במהלכ פעילות זו 
אמ ידעה על מצב הריונה.

מוזכרת  שאינה  'פורט  פעילות  כל   12.3.5
בכתובת החברה  של  האינטרנט   באתר 

.www.fnx.co.il
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פרק 13 - הרחבה ל'פורט חורפ  13
הביטוח לפי פרק זה תקפ רק אמ נרכש על ידי המבוטח ואמ צויינ במפורש 
בדפ הרשימה וכל !פורט חורפ אחר כמפורט ברשימה באתר האינטרנט 

www.fnx.co.il של המבטח
המבוטח הגדרה13.1 של  פעילותו  משמעותו:  חורפ  'פורט 

הנעשית  הבאימ  הפעילות  מענפי  יותר  או  באחד 
הנעשית  פעילות  ולמעט  בלבד  תחביב  במ!גרת 
תחרותית  במ'גרת  ו/או  התאגדות  במ'גרת 
'נובורד ו/או  שלג  'קי  להלנ:  כמפורט   ,  כלשהי 

ו/או מזחלות שלג.
התחייבות 13.2

המבטח
בחו"ל  המבוטח  נפגע  בו  אירוע  במקרה   13.2.1
כתוצאה מפעילותו במ!גרת !פורט חורפ 
יכ!ה  בחו"ל  רפואיימ  לשירותימ  ונזקק 
אשפוז  בעת  רפואיות  הוצאות  המבטח 
רפואיות  הוצאות   ,2 בפרק  כאמור  בחו"ל 
שלא בעת אשפוז בחו"ל כאמור בפרק 3 , 
והפ!ד   ,4 בפרק  כאמור  מיוחדות  הוצאות 
נ!יעה  קיצור  או  ביטול  בגינ  תשלומימ 
כאמור בפרק 5 בפולי!ה – הכי!וי הב!י!י.
13.2.2 טיפול שיניימ ו/או שיקומ שיניימ ו/או שיקומ 
המבוטח  נפגע  בו  במקרה  חניכיימ- 
יכ!ה  חורפ  ב!פורט  מפעילותו  כתוצאה 
וזאת עד  בחו"ל  רפואיות  הוצאות  המבטח 

ל!כ הנקוב בטבלת גבולות האחריות.
יובהר כי לא יכו'ה המשכ טיפול רפואי בישראל.

בגבול  כלולה  זה  פרק  פי  על  המבטח  התחייבות 
אחריות המבטח הנקובה בפרקימ 2 עד 5 ובכפופ 
שונו  אמ  אלא  אילו  לפרקימ  ול'ייגימ  לתנאימ 

במפורש בפרק זה.
חריגימ ותנאימ 13.3

מיוחדימ 
להרחבה זו

הוצאה/ות  בכל  ישא  ולא  אחראי  יהיה  לא  המבטח 
הנובע/ות  ו/או  הקשורה/ות  תביעה/ות  בכל  ו/או 

מאחד או יותר מהמקרימ המפורטימ להלנ:
13.3.1 מקרה בו המבוטח נהג שלא בהתאמ לכללי 
הבטיחות הי'ודיימ של האתר או המ'גרת 

בה הייתה הפעילות.
13.3.2 'פורט חורפ שבוצע במ'גרת תחרות ו/או 

התאגדות כלשהי.
במהלכ  בהריונ  הייתה  אשר  מבוטחת   13.3.3

פעילות זו אמ ידעה על מצב הריונה.
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פרק 14 - הרחבה לאופניימ ורכיבה על אופניימ  14
הביטוח לפי פרק זה תקפ רק אמ נרכש על ידי המבוטח ואמ צויינ במפורש 

בדפ הרשימה.
מו!כמ בזאת כי פולי!ת הביטוח, פרקימ 5, 2 ,3, 14.1

בעת  המבוטח  פעילות  את  לכלול  תורחב  ו-9,   4
רכיבת אופניימ בחו"ל למטרת:

או  שטח  רכיבת  או  !פורטיבית  אופניימ  רכיבת 
רכיבה אתגרית.

השתתפות המבוטח בתחרויות מאורגנות לרכיבת 
אופניימ.

לתנאימ  בכפיפות  הינו  זה  !עיפ  פי  על  הכי!וי 
הבאימ:

14.1.1 חבות המבוטח כלפי צד שלישי בגינ רכיבה 
על האופניימ לרבות רכיבה בעת תחרויות 
האחריות  לגבול  עד  מכו'ה  מאורגנות 

הנקוב בפרק 8 (צד שלישי) של הפולי'ה.
על  הרכיבה  בעת  ק'דה  חובש  המבוטח   14.1.2

האופניימ.
בדרכימ  תיערכ  האופניימ  על  הרכיבה   14.1.3

'לולות או דרכי עפר כבושות
הכביש  בשולי  חניות  יבצע  לא  המבוטח   14.1.4

בעת שימוש באופניימ.
הרכיבה  תהא  והחשיכה  השקיעה  בשעות   14.1.5
בלבד  עירוניימ  בכבישימ  האופניימ  על 
מופעלת  בתאורה  מצוידימ  יהיו  והאופניימ 
ובמחזירי אור. הרוכב יהיה מצויד במחזירי 

אור על בגדיו.
14.1.6 חבות המבוטח כלפי צד שלישי בגינ רכיבה 
והחשיכה,  השקיעה  בשעות  האופנימ  על 
מצוידימ  היו  שהאופניימ  בתנאי  תכו'ה 

בתאורה שפעלה ובמחזירי אור.
כי'וי נזק 14.2

תאונתי 
לאופניימ

בגינ  נו!פימ  ביטוח  דמי  תמורת  כי  בזה  מו!כמ 
נזק  לתנאיה  בכפופ  הפולי!ה  תכ!ה  זה  !עיפ 
האופניימ,  גניבת  לאופניימ,כולל  שייגרמ  תאונתי 
בעת  המבוטח  ידי  על  צויינו  ותיאורמ  שערכמ 
רכישת ההרחבה לפולי!ה, ובעת הימצאמ בחו"ל 

בחזקת המבוטח.
המבוטח  ע"י  באופניימ  שימוש  גמ  כולל  הכי!וי 
או  שטח  רכיבת  או  !פורטיבית  רכיבה  למטרת 
מאורגנות  בתחרויות  והשתתפות  אתגרית  רכיבה 

לרכיבת אופניימ בכפיפות לתנאימ הבאימ:
'כומ  על  תעלה  לא  המבטח  אחריות   14.2.1
המצורפת  הרשימה  בדפ  הרשומ  הביטוח 

לפולי'ה זו.
14.2.2 נזק תאונתי לאופניימ יכו'ה:

א. אכ ורק בעת רכיבה בדרכימ 'לולות או 
כבושות.
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ב. בתנאי שהאופניימ היו מצוידימ בתאורה 
רכיבה  בעת  אור  ובמחזירי  שפעלה 

בשעות השקיעה והחשיכה.
בנוכחות  מותנה  האופניימ  לגניבת  הכי'וי   14.2.3
לאופניימ  בצמוד  המבוטח  של  מתמדת 
באמצעות  האופניימ  בקשירת  לחילופינ  או 
מקובע  לעמוד  יעודיימ,  ומנעול  שרשרת 

בקרקע או עצמ מקובע אחר.
14.2.4 לא יכו'ו האופניימ כמטענ במוביל אווירי או 

ימי.
השתתפות 14.3

עצמית
בנזקימ  עצמית  בהשתתפות  ישא  המבוטח 

כדלקמנ:
14.3.1 במקרה של נזק תאונתי לאופניימ ובמקרה 
ל'כ  עד   - מהאופנימ  חלקימ  גניבת  של 

הנקוב בטבלת גבולות האחריות.
ל'כ  עד   - האופניימ  גניבת  של  במקרה   14.3.2

הנקוב בטבלת גבולות האחריות.
פרק 15 - הרחבה להוצאות איתור, חיפוש וחילוצ  15

הביטוח לפי פרק זה תקפ רק אמ נרכש על ידי המבוטח ואמ צויינ במפורש 
בדפ הרשימה.

וברורימ הגדרות15.1 בדיקות  ביצוע  ראשוני:  בירור   15.1.1
ראשונימ לאיתור מקומ שהותו של המבוטח, 
באמצעות משרד החוצ של מדינת ישראל 
ו/או באמצעות משלוח הודעות לאנשי קשר 
באופנ !ביר  הנדרש  לפי  הכל  החברה  של 

בנ!יבות המקרה.
המידה  פי  על  בו  האזור  ההעלמות:  אזור   15.1.2
לאחרונה  המבוטח  שהה  למבטח  שנמ!ר 
באופנ  המבטח  יניח  בו  אחר  אזור  כל  או 

!ביר שהמבוטח עשוי להימצא בו.
שהותו  מקומ  לאיתור  ני!יונ  בשטח:  בירור   15.1.3
של  הקשר  אנשי  ידי  על  המבוטח  של 
המבטח באזור ההעלמות, אשר יתבצע על 

פי הנדרש באופנ !ביר בנ!יבות המקרה.
תצא  אשר  משלחת  חיפושימ:  משלחת   15.1.4
ואיתור  חיפוש  לצורכ  ההיעלמות  לאזור 
הנדרש  פי  על  יקבע  שהיקפה  המבוטח, 

באופנ !ביר בנ!יבות המקרה.
המבוטח  של  הימצאו  מקומ  איתור  איתור:   15.1.5

אותה עת.
הימצאו  ממקומ  המבוטח  הוצאת  חילוצ:   15.1.6

אותה עת למקומ מבטחימ.
הקרוב  הישוב  מקומ  מבטחימ:  מקומ   15.1.7
למקומ הימצאו של המבוטח, אשר קיימימ 

בו תחנת משטרה ובית חולימ.
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15.1.8 העדר קשר: העדר קשר ישיר או עקיפ בינ 
ו/או לבינ  קרוב  משפחה  בנ  המבוטח לבינ 
כהגדרתמ  המבוטח,  עמ  שנ!ע  מלווה 
מקומ  על  מידע  כל  העדר  וכנ  בפולי!ה, 

הימצאו במשכ 30 ימימ רצופימ.
בכתב  למבטח  שתינתנ  הודעה  ההודעה:   15.1.9

על העדר קשר עמ המבוטח.
חד  ממצא  קיימ  בו  מקרה  חרומ:  מקרה   15.1.10
צורכ  יש  כי  פניו  על  המצביע  משמעי 

בביצוע פעולת חילוצ דחופה.
על  הודעה  מ!ירת  ההעלמות:  מקרה   15.1.11
רפואית,  עזרה  שרות  למוקד  קשר  העדר 
מפורטימ  שלו  הטלפונ  ומ!פרי  שכתובתו 

בפולי!ה.
היעלמותו של המבוטח.מקרה הביטוח15.2
התחייבות 15.3

המבטח בפרק 
זה 

בהוצאות  המבטח  ישא  הביטוח  מקרה  בקרות 
ועד   – המבוטח  וחילוצ  חיפוש  לאיתור  הדרושות 
ובכפופ  האחריות  גבולות  בטבלת  הנקוב  ל'כומ 

לתנאימ ולחריגימ המפורטימ להלנ.
את איתור וחיפוש15.4 המבטח  יבצע  ההעלמות  מקרה  קרות  עמ 

הפעולות הבאות:
מקרה  מקרות  ע'קימ,  ימי  שבעה  בתוכ   15.4.1
פרטימ  קיבל  שהמבטח  ולאחר  ההעלמות, 
של  האחרונ  שהותו  מקומ  אודות  מלאימ 
המבוטח יחל המבטח בביצוע בירור ראשוני. 
לצורכ 'עיפ זה, "פרטימ מלאימ" משמעמ 
המבוטח,  של  המתוכננ  הטיול  מ'לול   -
עממ  אנשימ  האחרונ,  הידוע  שהותו  מקומ 
היה בקשר במהלכ הטיול ו/או כל פרט אחר 

'ביר אשר יידרש על ידי המבטח.
15.4.2 אמ בתומ שבעה ימימ מיומ שהחל המבטח 
מקומ  יאותר  לא  בשטח  הבירור  בביצוע 
בביצוע  המבטח  יחל  המבוטח  של  שהותו 

בירור בשטח.
15.4.3 אמ בתומ שבעה ימימ מיומ שהחל המבטח 
מקומ  יאותר  לא  בשטח  הבירור  בביצוע 
שהותו של המבוטח יקימ המבטח משלחת 
לאזור  תצא  החיפושימ  משלחת  חיפושימ. 
שהותו  מקומ  לאיתור  ותפעל  ההיעלמות 

של המבוטח.
15.4.4 בתומ חודש ימימ מצאת משלחת החיפושימ 
מקומ  היוודע  עמ  ו/או  ההיעלמות  לאזור 
גבול  מיצוי  עמ  ו/או  המבוטח  של  הימצאו 
כמפורט  וחילוצ  חיפוש  לאיתור,  האחריות 
ב'עיפ 15.3 לעיל ו/או עמ היוודע דבר מותו 
יפ'יק  מביניהמ)  (המוקדימ  המבוטח  של 
המבוטח  לאיתור  פעולותיו  את  המבטח 

באמצעות משלחת החיפושימ.
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15.4.5 במקומ בו קיימ ממצא חד משמעי והמצביע 
על ככ שאינ צורכ בקיומ בירור ראשוני או 
דחופה,  חילוצ  פעולת  אלא  בשטח,  בירור 
לפעול  שביכולתו  כל  יעשה  המבטח 

בהקדמ האפשרי לביצוע החילוצ.
15.4.7 לאחר הפ'קת הפעולות לאיתור המבוטח 
כמפורט  החיפושימ  משלחת  באמצעות 
ב'עיפ 15.4 לעיל ולמשכ תקופה של ששה 
בביצוע  המבטח  ימשיכ  נו'פימ  חודשימ 
מותו  דבר  נודע  שלא  ובלבד  בשטח  בירור 

של המבוטח.
(תומ  הנו'פימ  החודשימ  ששת  בתומ   15.4.8
תקופת החיפושימ לצורכ פרק זה) יפ'יק 
פי  על  וחובותיו  שהיא  פעולה  כל  המבטח 

פולי'ה זו תבואנה ל'יומנ.
למענ ה'ר 'פק, מובהר ומוצהר בזאת כי 
אינ בהתחייבות המבטח, בהתאמ לפולי'ה 
המבוטח.  של  איתורו  להבטיח  כדי  זו, 
המבטח יעשה כל שביכולתו בני'יונ לביצוע 

האמור לעיל, בהתאמ לתנאי הפולי'ה.
מאמצי  למרות  המבוטח,  של  איתורו  אי 
יחשב  לא  לאיתורו,  ופעילותו  המבטח 
מצד  הפולי'ה  תנאי  מילוי  אי  ו/או  להפרה 

המבטח.
החיפושימ חילוצ15.5 תקופת  במהלכ  יאותר  והמבוטח  היה 

למקומ  עצמו  בכוחות  יכול להגיע  אינו  כי  וי'תבר 
מבטחימ, בשל פגיעה במצבו הבריאותי ו/או מגבלה 
גופנית אחרת המכו'ה על פי תנאי הפולי'ה, יפעל 

המבטח כמיטב יכולתו לחילוצ המבוטח.
תומ תקופת 15.6

החיפושימ:
ובמקרה  החיפושימ  תקופת  תומ  עמ   15.6.1
יודיע  חולצ  ו/או  אותר  לא  שהמבוטח 
המבוטח,  של  קרוב  משפחה  המבטח לבנ 
אותר  לא  המבוטח  כי  בפולי'ה,  כמוגדר 
החיפוש  פעולות  את  מפ'יק  והמבטח 

אחריו.
על  ההודעה  מתנ  מיומ  ימימ,   15 בתוכ   15.6.2
דו"ח  המבטח  ימציא  החיפושימ,  הפ'קת 
בו יפורטו הפעולות שבוצעו על ידי המבטח 
לפיהמ  זמנימ  לוחות  המבוטח,  לאיתור 
אודות  שנתקבלו  ידיעות  הפעולות,  בוצעו 
ידיעה  וכל  המבוטח  של  שהותו  מקומ 
של  הבריאות  מצב  אודות  שנתקבלה 

המבוטח.
חריגימ לכי'וי 15.7

לפי פרק -15 
איתור, חיפוש 

וחילוצ:

 18 שבפרק  הכללימ  והחריגימ  ל'ייגימ  בנו'פ 
זה  פרק  לפי  ביטוח  תגמולי  ישולמו  לא  בפולי'ה 
במהלכמ  שארע  או  הבאימ  מהמקרימ  אחד  בכל 

או בקשר אליהמ:
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לפי  ביטוח  תגמולי  ישלמ  לא  המבטח   15.7.1
במדינה  שארעה  תביעה  בגינ  זו,  פולי'ה 
שאינה מתירה ו/או מאפשרת פעילות צוות 
איתור וחילוצ ישראלימ ו/או במצבימ בהמ 
נשקפת 'כנת חיימ ממשית לצוות החילוצ 
אזרביג'נ,  להלנ:  מהמדינות  באחת  ו/או 
אינדונזיה, אירנ, אלג'יריה, אמירויות ערביות 
מאוחדות, אפגני'טנ, אריטריאה, בורקינה 
לבנונ,  כווית,  ירדנ,  ג'יבוטי,  בחריינ,  פא'ו, 
מצרימ,  מלזיה,  מאלי,  מאוריטניה,  לוב, 
הדרומית,  'ודנ  'ודנ,  ניג'ריה,  מרוקו, 
עומאנ,  'עודיה,  'נגל,  'וריה,  'ומליה, 
קוריאה-צפונית,  צ'אד,  פקי'טנ,  עירק, 
קטאר, קניה, רו'יה - צ'צניה, רפובליקת 
ושטחימ  תימנ.  תוני'יה,  אפריקה,  מרכז 
בשליטה או ניהול של הרשות הפל'טינית 
טרור  גורמי  ידי  על  המוחזקימ  שטחימ  או 
של  האינטרנט  באתר  לרשימה  ובכפופ 

www.fnx.co.il המבטח
מלחמתית,  בפעולה  השתתפ  המבוטח   15.7.2
הפיכה,  מחתרתית,  משטרתית,  צבאית, 
בפעולה  או  חבלה  מהומות,  פרעות,  מרד, 

בלתי חוקית אחרת.
נציגי  עמ  פעולה  לשתפ  מ'רב  המבוטח   15.7.3

המבטח ו/או מ'רב לחזור לישראל.
15.7.4 חירותו של המבוטח נשללה, בינ אמ באופנ 
מהאמור  לגרוע  ומבלי  לא  אמ  ובינ  חוקי 

חטיפתו של המבוטח.
15.7.5 המבוטח נמצא תחת השפעת 'מימ באופנ 
חוקי  ביצוע  מהמבטח  למנוע  כדי  בו  שיש 

של החילוצ.
פי  על  מהתחייבויותיו  פטור  יהיה  המבטח   15.7.6
הוצאת  לאחר  כי  יתברר  אמ  הפולי'ה 
הפולי'ה או ב'מוכ להוצאתה חלה הפיכה 
צבאי שינוי  כל  ו/או  במשטר  שינוי   ו/או 
אפשרות  את  המונע  אחר  ו/או  מדיני  ו/או 
ו/או  ארצ  מאותה  היציאה  ו/או  הכני'ה 
מונע מהמבטח לבצע את התחייבויותיו על 

פי הפולי'ה.
15.7.7 למענ ה'ר 'פק, מובהר בזאת כי המבטח 
פי  על  פעולה  כל  להפ'יק  רשאי  יהא 
 הפולי'ה בכל שלב, כאשר עלות הפעולה
ו/או הפעולות אותנ ביצע לקיומ התחייבויותיו 
תעלה על 'כומ תגמולי הביטוח בפרק זה 
ועמ מיצוי מלוא תגמולי הביטוח בפרק זה 

יבוא הכי'וי ל'יומו.
מי  ו/או  המבוטח  יהיה  לא  מקרה  בשומ   15.7.8
מטעמו רשאי לקבל את תגמולי הביטוח או 

חלק מהמ בגינ איתור, חיפוש וחילוצ.
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יכו'ו  וחילוצ  חיפוש  איתור,  בגינ  הוצאות   15.7.9
מראש  המבטח  ידי  על  שאושרו  ובתנאי 

ובכתב.
פרק 16 - הרחבה לנ'יעת ע'קימ  16

הביטוח לפי פרק זה תקפ רק אמ נרכש על ידי המבוטח ואמ צויינ במפורש 
בדפ הרשימה.

פעילותו 16.1 את   , זו תכ!ה  הרחבה  כי  בזאת  מו!כמ 
של המבוטח בעת שהותו הזמנית בחו"ל, במ!גרת 
זמנית  פעילות  בעת  לרבות  עי!וקו  או  ידו  משלח 
ו/או  פיזית  בעבודה  ו/או  כפיימ  בעבודת  הכרוכה 

בהפעלה של ציוד או מכונות.
חריגימ   19 בפרק   19.15 'ייג  זה,  'עיפ  לעניינ 

כלליימ - בטל ומבוטל.
המבוטח יחזיר למבטח כל 'כומ לו הוא זכאי בגינ 
ואשר  לאומי  הביטוח  חוק  פי  רפואיות על  הוצאות 

עבורנ קיבל המבוטח שיפוי על פי 'עיפ זה.
חד 16.2 זעיר  במטו!  או  במ!וק  מטי!ה  הנובע  אירוע 

בחו"ל  מקומית  תעופה  חברת  ע"י  המופעל  מנועי 
לצורכ  ורק  אכ  וזאת  נו!עימ  בהט!ת  שעי!וקה 

עי!וקו של המבוטח.
פיצוי מיוחד 16.3

במקרה אשפוז 
בחו"ל 

המכו!ה  אירוע  המבוטח עקב  אשפוז  של  במקרה 
בחו"ל  המבוטח  שהות  בעת  הפולי!ה,  פי  על 
למבוטח  המבטח  ישלמ  ע!קיות,  למטרות  בחו"ל 
של  מאשפוזו  הנובעימ  עבודה  ימי  אובדנ  בגינ  פיצוי 

המבוטח.
יומ  לכל  האחריות  גבולות  בטבלת  הנקוב  ל!  עד 
אשפוז אשר כתוצאה ממנו הוארכה תקופת שהותו 
של המבוטח בחו"ל ולא יותר מ-10 ימי פיצוי ב!כ 

הכל.
הכי!וי על פי פרק 9 כבודה , מורחב לכלול הוצאות 16.4

כדלקמנ:
16.4.1 אובדנ או גניבה למחשב אישי נייד אובדנ או 
גניבה למחשב אישי נייד בבעלות המבוטח 
או בחזקתו עד ל!כ הנקוב בטבלת גבולות 

האחריות בכפופ לחישוב בלאי.
הכי!וי על פי !עיפ זה הינו בנו!פ ל!כומ 

הביטוח לכבודה הקבוע בפולי!ה.
אישי  מחשב  יכו'ה  לא  האמור  למרות 
ולא  השגחה  ללא  רכב  בכלי  בהימצאו 
שייגרמ  נזק  או  התוכנה  עלות  תכו'ה 

לתוכנה או למחשב.
מ'מכימ  שחזור  הוצאות  מ'מכימ  שחזור   16.4.2
בטבלת  הנקוב  ניזוקו  או  שאבדו  ע'קיימ 

גבולות האחריות.
הכי!וי על פי !עיפ זה אינו גורע מזכאותו של 
מ!מכימ  שחזור  הוצאות  לכי!וי  המבוטח 

אישיימ כמצוינ בתנאי פרק 9 (כבודה).
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איחור  של  במקרה  מטענ  בהגעת  איחור   16.4.3
העולה על 24 שעות בהגעת המטענ ליעדו, 
הוצאות  בגינ  המבוטח  את  המבטח  יפצה 
רכישת  לשמ  המבוטח  שעשה  הכרחיות 
שהותו  להמשכ  החיוניימ  מטענ  פריטי 

בחו"ל.
תעלה  לא  זה  !עיפ  בגינ  המבטח  אחריות 
על ה!כ הנקוב בטבלת גבולות האחריות.

המבוטח  של  האישי  מטענו  כי  התברר 
אבד ולא נמצא, ינכה המבטח את ה'כומ 
מתוכ  זה  'עיפ  פי  על  למבוטח  המגיע 
אובדנו  בגינ  למבוטח  המגיע  הפיצוי  'כומ 

של המטענ.
!עיפ  פי  על  הביטוח  מ'חריות  דוגמאות   16.4.4
נזק  או  לאובדנ  כי!וי  לכלול  מורחב  זה 
חנ,  אבני  (למעט  מ!חריות  לדוגמאות 
הנקוב  ל!כ  עד   - ויהלומימ)  תכשיטימ 

בטבלת גבולות האחריות.
פרק 17 - הרחבה לכי'וי גניבת מכשיר 'לולארי  17

הביטוח לפי פרק זה תקפ רק אמ נרכש על ידי המבוטח ואמ צוינ במפורש 
בדפ הרשימה. 

17.1.1 תקרת הכי'וי: תקרת הכי!וי בגינ הכי!ויימ הגדרות17.1
כמפורט  הינה  !לולארי  מכשיר  לעניינ 

להלנ.
17.1.2 מכשיר 'לולארי: מכשיר טלפונ נייד הפועל 
 Smart באמצעות רשת !לולארית, לרבות

Phone, בבעלות המבוטח ואביזריו.

כמכשיר  ייחשב  מעלה  כאמור  מכשיר  כל 
 6.5 מ-  קטנ  המ!כ  גודל  אמ  רק  !לולארי 
אינצ'. מכשיר אשר גודל המ!כ שלו עולה על 
6.5 אינצ' ייחשב כמחשב נייד או מחשב לוח 

ואינו נכלל במ!גרת הכי!וי על פי פרק זה.
17.1.3 אביזר/ימ נלווה/ימ: אוזניות, דיבורית, תחנת 

עגינה ומטענ (כולל כבלי טעינה).
הכבודה מקרה הביטוח17.2 לפרק  החריגימ  ב!עיפ  הקבוע  אפ  על 

במקרה  המבוטח  את  המבטח  ישפה  זו,  בפולי!ה 
וייגנב למבוטח המכשיר ה!לולארי אותו נשא בעת 
ביטוח  דמי  ששולמו  בתנאי  לחו"ל  מישראל  צאתו 
ובתנאי  הפולי!ה  ע"ג  ונרשמו  זה  לכי!וי  נו!פימ 
בתוכ  בחו"ל  ארעה  הנ"ל  הטלפונ  של  הגניבה  כי 
תקופת הביטוח. !כומ השיפוי אשר ישולמ על ידי 
המבטח למבוטח בכפופ לטבלת גבולות האחריות 
המכשיר  של  הממשי  מערכו  יותר  ולא  לפולי!ה 
המבוטח  להצהרת  ובהתאמ  הנ"ל,  ה!לולארי 
המכשיר  ודגמ  !וג  על  הפולי!ה  רכישת  בעת 
ואביזרימ  ה!לולארי  המכשיר  גיל  ה!לולארי, 
הנלווימ ובניכוי כל !כומ שישולמ למבוטח כשיפוי



35 הפניק+ חברה לביטוח בע"מ מהדורת יוני 2016   300308119

מחברת  ו/או  ה!לולארי  המכשיר  חברת  ממבטח 
המכשיר ה!לולארי עצמה.

גבול האחריות המירבי של המבטח למקרה ביטוח 
בטבלת  הנקוב  ל!כ  עד   – הביטוח  ולתקופת 
!לולארי  ממכשיר  יותר  ולא  האחריות  גבולות 
ובכפופ  הביטוח  תקופת  ולכל  למבוטח  אחד 

להשתתפות עצמית.
תנאימ כללימ 17.3

לכי'וי
17.3.1 נקיטת אמצעי זהירות: על המבוטח לנקוט 
המכשיר  על  להגנה  !בירימ  אמצעימ 
מפני  הנלווימ  והאביזרימ  ה!לולארי 
גניבה, על ידי השגחה צמודה על המכשיר 
ידי  על  או  הנלווימ  והאביזרימ  ה!לולארי 
למבוטח  רק  אשר  נעול  במקומ  הפקדתו 

ישנה גישה אליו.
במקרה  בלאי:  וניכוי  בעלות  הוכחת   17.3.2
שהמכשיר ה!לולארי  ו/או האביזר הנלווה 
מקרה  לפני   שנה  עד  של  בתקופה  נרכש 
קניה  קבלות  המבוטח  ובידי  הביטוח 
המבטח  ע"י  יוערכ  ככ,  על  המעידות 
הנלווה  האביזר  ו/או  ה!לולארי  המכשיר 

שננגב/ו (ללא ניכוי עבור בלאי)
קניה  קבלות  למבוטח  ואינ  במקרה 
שנה  מעל  מועד רכישתו  ו/או  לעיל  כאמור 
המכשיר  של  ערכו  יוערכ  האירוע,  לפני 
בכל  אולמ  המבטח  ע"י  שנגנב  ה'לולארי 
שישולמ  המרבי  התשלומ  יהיה  מקרה 
של  ,ערכו  שנגנב  ה'לולארי  המכשיר  בגינ 
יפחת  שלא  בלאי  בניכוי  כחדש  הפריט 
של  מערכו   65% על  יעלה  ולא  מ-35% 

הפריט כחדש.
ו/או 'ייגימ17.4 תביעה  ו/או  הוצאה  בכל  יישא  לא  המבטח 

לעיל   17 פרק  לפי  הכי'וי  בגינ  לתשלומ  דרישה 
כאשר מתקיימ אחד או יותר מהתנאימ המפורטימ 

להלנ:
17.4.1 גניבת 'וללות נטענות או אחרות מכל מינ 

ו'וג.
17.4.2 כי'וי לתוכנה, מערכות הפעלה, נזק ישיר, 
עקיפ או תוצאתי כתוצאה מאובדנ חומרימ, 
תמונות, מצגות וכל דבר אחר השמור על 
מותקנ  אמ  בינ  כלשהוא,  זיכרונ  רכיב  גבי 
למכשיר  נלווה  או  'לולארי  במכשיר 
נייד  זיכרונ  זיכרונ,  כרטי'י  כגונ  'לולארי 

למחשב וכדומה.
17.4.3 כל הנגרמ למבוטח כתוצאה מאובדנ, גניבה 
אביזר  ו/או  'לולארי  מכשיר  של  נזק  או 
נזק עקיפ,  לרבות  כבודה,  או  מטענ  נלווה, 
נזק תוצאתי, הפ'ד כ'פי או אחר, עגמת 

נפש וכדומה.
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פרק 18 - הרחבה לבטול דמי השתתפות עצמית לרכב שכור בחו"ל  18
הביטוח לפי פרק זה תקפ רק אמ נרכש על ידי המבוטח ואמ צויינ במפורש 

בדפ הרשימה.
כוחו 18.1 באי  את  או  המבוטח  את  ישפה  המבטח 

דמי  עבור  הביטוח  מקרה  בקרות  החוקיימ 
עליו  או  נשא  המבוטח  בהמ  העצמית  השתתפות 
שאירע  לרכוש  תאונתי  נזק  של  במקרה  לשאת, 
לרכב פרטי או מ!חרי שמשקלו עד 3.5 טונ לרבות 
המבוטח  ע"י  שכור  היותו  בעת  הרכב,  גניבת 
מחברת ההשכרה כמפורט בדפ הרשימה לשימושו 
שלישי  צד  של  לרכוש  תאונתי  נזק  או  בחו"ל 
כתוצאה משימוש ברכב הנ"ל ואשר אירעו במשכ 
לגבול  עד  ברשימה.  כמפורט  הביטוח  תקופת 
זה  בפרק  הנקוב  המבטח,  של  המירבי  האחריות 
כמפורט  ותנאיה  !ייגיה  הפולי!ה  לתנאי  ובכפופ 

להלנ:
ל!כ 18.2 עד   – המבטח  של  המירבי  האחריות  גבול 

הנקוב בטבלת גבולות האחריות.
למבוטח או לכל אדמ הנוהג ברשות המבוטח היה 18.3

בעת קרות מקרה הביטוח רישיונ נהיגה בר תוקפ 
המתאימ ל!וג הרכב השכור על ידו.

ופרטיות 18.4 חברתיות  למטרות  ברכב  שימוש  בעת 
אחר  שימוש  בגינ  ולא  ע!קימ  במהלכ  ולנ!יעות 

כלשהו.
!כומ 18.5 פי  על  יהיה  הביטוח  תגמולי  תשלומ 

ע"י  המבוטח  חוייב  שבו  העצמית  ההשתתפות 
חברת ההשכרה עד לתקרת גבול האחריות המירבי 

של המבטח הנקוב בטבלת גבולות האחריות.
דמי 18.6 בגינ  ובתשלומ  באחריות  ישא  המבטח 

קרות  ועמ  בלבד  אחת  פעמ  עצמית  השתתפות 
מקרה הביטוח המזכה את המבוטח בפיצוי י'תיימ 

הביטוח על פי פרק זה.
הוצאות חריגימ18.7 עבור  כלשהמ  ביטוח  תגמולי  ישולמו  לא 

או  במישרינ  הושפעו  או  הו'בו  או  שנגרמו  כלשהנ 
בקשר  או  ע"י  רחוקה  או  קרובה  מ'יבה  בעקיפינ 

עמ:
בהיותו  לנהוג  המורשה  או  המבוטח  נהיגת   18.7.1

תחת השפעת 'מימ
'וג  מכל  תחרות  למטרות  ברכב  שימוש   18.7.2

שהוא.
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חלק ג' - תנאימ וחריגימ לכל פרקי חלק א' וחלק ב'
פרק 19 - חריגימ כללימ  19

ישלמ  לא  עליהמ  ובנו!פ  פרק  בכל  הקבועימ  בחריגימ  לפגוע  מבלי 
המבטח תגמולי ביטוח לפי פולי!ה זו בגינ כל תביעה הנובעת מכל אחד 

מהמקרימ הבאימ או שארעה במהלכמ או בקשר אליהמ:
גרעיני 19.1 היתוכ  גרעיני,  ביקוע  וולקנית,  התפרצות 

או זיהומ רדיואקטיבי, ולמעט נזק שנגרמ למבוטח 
כתוצאה מרעידת אדמה.

טי'ה של המבוטח כטיי' או איש צוות בכלי טיי' 19.2
כלשהו .

בכלי 19.3 או  מנועי  חד  טי'  בכלי  המבוטח  של  טי'ה 
ירידה  או  עליה  לרבות  כדינ  אינה  שהט'תו  טי' 

ממנו. 'ייג זה לא יחול:
תעופה  בקו  טיי'  בכלי  כנו'ע  טי'ה  לגבי   19.3.1
בהובלת  השלטונות  ע"י  המורשה  'דיר 

נו'עימ ע"י צוות מורשה ומו'מכ.
ע"י  המופעל  במ'וק  כנו'ע  טי'ה  לגבי   19.3.2
השלטונות  ע"י  המורשית  'דירה  חברה 
בהובלת נו'עימ ע"י טיי' מורשה ומו'מכ.

השתתפות פעילה של המבוטח בפעולה מלחמתית 19.4
צבאית.

בפעולה 19.5 המבוטח  של  פעילה  השתתפות 
פרעות,  מרד,  מהפיכה,  מחתרתית,  משטרתית, 

מהומות, חבלה, טרור, או בפעולה בלתי חוקית.
בה  טרור  מפעולת  כתוצאה  למבוטח  שנגרמ  נזק 

לא לקח חלק פעיל - אינו מוחרג.
איבוד לדעת או ני'יונ לככ.19.6
מהפעילויות 19.7 יותר  או  באחד  המבוטח  פעילות 

נו'פת לביטול  פרמיה  שולמה  אמ  למעט  הבאות 
חריג זה (19.7), והדבר צוינ במפורש בדפ הרשימה 

של הפולי'ה.
הרכב 19.8 בכלי  שנהג  למבוטח  כאשר  דרכימ  תאונת 

לא היה רישיונ תקפ לארצ האירוע.
נהיגה  ברישיונ  צורכ  אינ  האירוע  שבארצ  במקרה 
פי  על  כי'וי  יינתנ  הרלוונטי,  הרכב  לכלי  תקפ 
פולי'ה זו רק אמ למבוטח היה רישיונ ישראלי תקפ 
ו/או רישיונ בינלאומי תקפ ל'וג כלי הרכב שבו נהג 

המבוטח.
('פורט 19.9 שלג  מזחלות  ו/או  'נובורד  ו/או  שלג  'קי 

נו'פת לביטול  פרמיה  שולמה  אמ  למעט  חורפ), 
של  הרשימה  בדפ  במפורש  צויינ  והדבר  זה  חריג 

הפולי'ה.
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או 19.10 שטח  רכיבת  או  'פורטיבית  אופניימ  רכיבת 
רכיבה אתגרית או השתתפות המבוטח בתחרויות 
מאורגנות לרכיבת אופניימ-אלא אמ צויינ במפורש 
חריג  לביטול  נו'פימ  בטוח  דמי  ושולמו  ברשימה 

זה.
ותחרויות 19.11 תמורה  או  שכר  כנגד  ב'פורט  עי'וק 

'פורט מכל 'וג שהוא. למעט אמ שולמה פרמיה 
נו'פת לביטול חריג זה והדבר צויינ במפורש בדפ 

הרשימה של הפולי'ה.
שימוש ב'מימ.19.12
אשר 19.13 או  בישראל  החלה  שלא  לנ'יעה  פולי'ה 

תהיה  לא  בפועל  הנ'יעה  תחילת  לאחר  הוצאה 
תקפה אלא אמ אושרה מראש בכתב ע"י המבטח.

נזק/נזקימ תוצאתיימ מכל מינ ו'וג שהוא.19.14
ו/או 19.15 פיזית  בעבודה  הכרוכ  המבוטח  של  עי'וקו 

הדבר  צוינ  אמ  אלא  מכונות  או  ציוד  של  בהפעלה 
במפורש בדפ הרשימה ושולמו דמי ביטוח נו'פימ 

לביטול חריג זה.
פרק 20 - תביעה  20

ואחרי 20.1 לפני  המבטח  עמ  פעולה  ישתפ  המבוטח 
לאפשר  כדי  הנדרש  כל  ויעשה  תביעתו  הגשת 
הפולי'ה  עפ"י  לתשלומ  חבותו  לברר  למבטח 

והיקפה.
המבוטח יודיע למבטח מיד על כל אירוע ביטוחי.20.2

למבטח  יועברו  אשר  והקבלות  המ'מכימ  כל 
בהעדר  בלבד.  מקוריימ  יהיו  בתביעה  לטיפול 
למ'ור  מחויב  המבוטח  אמ  מקוריימ-  מ'מכימ 
אינ  אחרת  מ'יבה  אמ  או  אחר  לגורמ  גמ  אותמ 
של  העתק  להציג  המבוטח  על  להציגמ,  ביכולתו 
נשלחו  למי  ה'בר  בצירופ  המקוריימ  המ'מכימ 
בגינ  הגורמ  אותו  של  ואישור  המקוריימ  המ'מכימ 
או  אלו  מ'מכימ  בגינ  למבוטח  ששילמ  ה'כומ 
המקוריימ  המ'מכימ  נשלחו  למי  ה'בר  בצירופ 

ופירוט ה'יבה לככ שאינ ביכולתו להמציאמ
אשפוז:  בעת  שלא  רפואיות  הוצאות  או  אשפוז  א. 
לרבות  לרופא  או  חולימ  לבית  המיועד  הטופ' 

מרשמימ וקבלות כשהמ ממולאימ וחתומימ.
ב. כרטי' נ'יעה: 

החדש  הכרטי'  נוצל,  שלא  המקורי  הכרטי' 
המעידה  המטפל  הרופא  ותעודת  שנרכש 
המבוטח להשתמש  של  יכולתו  אי  במפורש על 

בכרטי' המקורי.
ג. אובדנ או נזק לכבודה:

כשהוא  לפולי'ה  המצורפ  התביעה  טופ' 
פרטי  תאור  כולל  פרטיו,  כל  על  וחתומ  מלא 
האירוע והמטענ שאבד או ניזוק, ובצרופ ,אישור
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בחו"ל,  האירוע  ממקומ  למשטרה  הודעה  על 
כלי  של  האחראי  למשרד  או  התעופה  לחברת 
תחבורה ציבורי אחר, אישורי רכישה וכנ אישור 
כבודה  הוצאת  על  בארצ  המכ'  שלטונות 

החייבת במכ'.
ד. הפ'ד תשלומימ בגינ ביטול או קיצור נ'יעה:

ו/או  הרשמיימ  והמ'מכימ  התעודות  כל 
כגונ:  המבוטח  זכאות  את  המוכיחימ  הרפואיימ 
או  תשלומ  על  הנ'יעות, קבלות  משרד  אישורי 
אישורי  הזמנות,  אישורי  פיקדונות,  אישורימ על 

חברת תעופה וכדו'.
ה. בכל מקומ בו נדרש אישור מוקדמ של המבטח 
היעדר  הביטוח:  מקרה  עמ  בקשר  להוצאות 
לקבל  למבטח  המבוטח  של  מוקדמת  פניה 
ב'כומ  להפחתה  לגרומ  יכול  מוקדמ,  אישור 
תגמולי הביטוח עד לגובה ה'כומ שהיה משלמ 

המבטח לו הייתה נמ'רת לו הודעה מראש.
תנאי 20.3 מהווה  המבוטח  ע"י  לעיל  האמור  ביצוע 

מהותי לחבות המבטח ותשלומ פיצוי כלשהו עפ"י 
פולי'ה זו.

פרק 21 - תנאימ כללימ לכל פרקי הפולי'ה  21
השתתפות 21.1

עצמית
מכל אירוע תאונתי ו/או מחלתי ומכל תביעת מטענ 
תנוכה  זו  פולי'ה  על-פי  המבטח  ישלמ  עבורמ 
השתתפות עצמית של המבוטח , כקבוע בטבלת 

גבולות האחריות בפולי'ה זו.
בכתב 21.2 הודעה  למבטח  למ'ור  חייב  המבוטח  א. 

מיד לאחר שנודע לו על כל ביטוח אחר שנעשה 
מפני ה'יכונימ המכו'ימ על פי פולי'ה זו.

ב. פולי'ה זו תכ'ה אובדנ או נזק או הוצאה כלשהי 
אמ בזמנ קרות אובדנ או נזק כנ"ל היה קיימ לגביו 
ביטוח אחר או ביטוחימ אחרימ, בינ שנעשה על 
וזאת  אחר,  ידי  על  שנעשה  ובינ  המבוטח  ידי 
אולמ  זו.  בפולי'ה  הקבוע  האחריות  לגבול  עד 
ו/או  המבטח  כלפי  השיבוב  זכות  תהא  למבטח 

המבטחימ האחרימ לגבי ה'כומ החופפ.
עבור 21.3 המבטח  מאת  תשלומ  המבוטח  תבע  א. 

הוצאה או נזק בהמ חלה אחריות של צד שלישי 
לכ'ותמ על פי דינ או על פי ה'כמ לרבות ה'כמ 
ביטוח ותשלומ כנ"ל שולמ על ידי המבטח, יהא 
המבטח זכאי לשובב ה'כומימ ששולמו על ידו 

למבוטח.
ב. שולמו על ידי המבטח תשלומימ כאמור ב'עיפ 
שהייתה  זכות  כל  למבטח  תעבור  לעיל,   20.2
או שישנה למבוטח כנגד צד שלישי וזאת בגובה 

'כומ תגמולי הביטוח ששולמו על ידו.
ג. על המבוטח לשתפ פעולה עמ המבטח ולעשות 
כל פעולה על מנת לאפשר קבלת ה'כומימ אשר 
שולמו על ידי המבטח והיו באחריות הצד השלישי.
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כל תשלומ במטבע ישראלי על-פי פולי'ה זו יבוצע 21.4
לעניינ  הנוגע  מטבע  של  היציג  החליפינ  שער  לפי 

ביומ ביצוע התשלומ למבוטח על-ידי המבטח.
המבטח 21.5 של  ה'כמה  ללא  רשאי  המבוטח  אינ 

התחייבויות  ליטול  או  בחבות  להודות  בכתב, 
המחייבות את המבטח.

הליכ 21.6 כל  המבוטח  בשמ  לנהל  זכאי  יהא  המבטח 
הנובע מחבות לפי פולי'ה זו או קשור לתביעה זו. 
על אפ האמור לעיל, לגבי ביטוח אחריות כלפי צד 
שלישי, רשאי המבטח - ולפי דרישת הצד השלישי 
תגמולי  את  השלישי  לצד  לשלמ   - הוא  חייב 
שהודיע  ובלבד  למבוטח,  חייב  שהמבטח  הביטוח 
והמבוטח  מראש  ימימ  למבוטח 30  בכתב  ככ  על 
שהמבטח  טענה  אולמ  זו;  תוכ תקופה  התנגד  לא 
יכול לטעונ כלפי המבוטח תעמוד לו גמ כלפי הצד 

השלישי.
יציאתו ביטול הפולי'ה 21.7 לפני  המבוטח  ע"י  הפולי'ה  בוטלה  א. 

לחו"ל ולא הייתה למבוטח עילת תביעה על פיה 
יוחזרו למבוטח דמי הביטוח ששולמו בתנאי כי 
לביטול  בבקשה  למבטח  בכתב  פנה  המבוטח 
הפולי'ה ,טרמ תחילת תקופת הביטוח הנקובה 

בדפ הרשימה.
ב. המבטח רשאי לבטל את הפולי'ה טרמ יציאת 
המבוטח את הארצ, במקרה כזה יודיע המבטח 
הביטוח  דמי  את  לו  ויחזיר  ככ  על  למבוטח 

במלואמ.
קיצור תקופת 21.8

ביטוח
תומ  טרמ  לישראל  שובו  את  המבוטח  הקדימ 
תקופת הביטוח הנקובה ברשימה ובלבד שחזרתו 
הוגשה  ולא  הביטוח  מקרה  עקב  אינה  המוקדמת 
זכאי  המבוטח  יהא  תביעה,  תוגש  ולא  תביעה 
פי  על  המבטח  תעריפי  כפי  ביטוח  דמי  להחזר 
ההפרש בינ דמי הביטוח שחויב בהמ המבוטח לבינ 
בגינ  בהמ  מחויב  להיות  אמור  שהיה  הביטוח  דמי 

תקופת השהיה בפועל של המבוטח בחו"ל
הארכת תקופת 21.9

ביטוח
מוצהר בזה כי המבטח אינו חייב בהארכת תקופת 
הביטוח מעבר לתקופה הנקובה בדפ הרשימה של 

הפולי'ה.
ובכתב  מפורשת  בקשה  תתקבל  אמ  אולמ, 
להארכת  הביטוח  תקופת  תומ  טרמ  מהמבוטח, 
תקופת הביטוח, רשאי המבטח על פי שיקול דעתו 

הבלעדי, לאשר הארכת תקופת הביטוח.
הנו'פימ,  הביטוח  דמי  בתשלומ  ישא  המבוטח 
בהתאמ לתעריפי המבטח הנהוגימ באותה תקופה 
שזו  לאחר  הביטוח  תקופת  מהארכת  כמתחייב 

אושרה ע"י המבטח באופנ מפורש ובכתב.
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תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא התיישנות21.10
3 שנימ מיומ האירוע. למעט תביעה על פי פרק 7 
חבות כלפי צד שלישי. תביעה כזו לא תתיישנ כל 
עוד לא התיישנה כדינ תביעת הצד השלישי כלפי 
הייתה  התביעה  עילת  בהמ  במקרימ  המבוטח. 
מתאונה,  או  ממחלה  למבוטח  שנגרמה  נכות 
למבוטח  שקמה  מיומ  ההתיישנות  תקופת  תימנה 
זכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי תנאי חוזה הביטוח.

כל הליכ משפטי על פי פולי'ה זו או הנובע ממנה חוק21.11
יידונ על פי דיני מדינת ישראל.

ישראל מקומ שיפוט21.12 בתחומ  המו'מכות  המשפטיות  הערכאות 
בלבד.
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נ'פח זה בתוקפ בתנאי שנרכש על ידי המבוטח וצוינ במפורש בדפ 
הרשימה

מוצהר ומו'כמ כי נ'פח זה יהא בתוקפ רק כנ'פח לפולי'ה שאליה 
הוא מצורפ כמפורט בדפ הרשימה (והלנ: "הפולי'ה הב'י'ית") והוא 
ולמעט  ו'ייגיה  חריגיה  לרבות  הב'י'ית,  הפולי'ה  תנאי  כפופ לכל 

נושאימ המו'דרימ מפורשות בנ'פח זה

נ'פח מצב רפואי קיימ מיוחד (1,000) 
הרחבה למצב רפואי קיימ מיוחד

הביטוח לפי פרק זה תקפ רק אמ נרכש על ידי המבוטח ואמ צויינ במפורש 
בדפ הרשימה
הגדרות  1

הגדרות נו'פות לנ'פח זה בלבד 
תהא  הב!י!ית  שהפולי!ה  ובתנאי  עוד  כל  בתוקפ  יהיה  זה  נ!פח   •

בתוקפ.
זה,  בנ!פח  מפורשות  שונו  שלא  ככל  הב!י!ית,  הפולי!ה  הוראות   •

ימשיכו לחול ללא כל שינוי.
הוראות  הב!י!ית לבינ  הפולי!ה  הוראות  בינ  !תירה  של  מקרה  בכל   •

נ!פח זה יחולו הוראות הנ!פח.
מצב רפואי 1.1

מיוחד 
המצב הרפואי המיוחד שצויינ מפורשות ככזה בדפ 

הרשימה.
החמרה במצב 1.2

רפואי מיוחד 
של  בריאותו  במצב  צפוי,  ובלתי  פתאומי  שינוי 
תקופת  בתוכ  בחו"ל  שהותו  במהלכ  המבוטח 
הביטוח, מחמת מצב רפואי קיימ, וכאשר הטיפול 
רפואית  מבחינה  הכרחי  היה  כזה  בשינוי  הרפואי 
יכול  לא  והמבוטח  בחו"ל  לביצוע  חירומ  כטיפול 
לשובו  עד  הטיפול  את  לדחות  רפואית  מבחינה 
הטיפול  לביצוע  לישראל  לשוב  ו/או  לישראל 

הרפואי.
 2

מוצהר ומו!כמ בזה כי נ!פח זה מכ!ה הוצאות אשפוז, הוצאות רפואיות, 
במקרה  הב!י!ית,  בפולי!ה  כמוגדר  הכל  בלבד,  גופה  העברת  הוצאות 

של החמרה במצב רפואי קיימ מיוחד כמפורט מעלה.
'ה"כ אחריות המבטח להרחבה על פי נ'פח זה לא תעלה על 'כ הנקוב 

בטבלת גבולות האחריות לפולי'ה.
חריגימ לפרק זה  3

בנו'פ לפרק 19, חריגי הפולי'ה, יחולו בגינ הרחבה זו גמ החריגימ להלנ. 
המבטח לא ישלמ בגינ תביעה הנובעת או הקשורה ב:

בפולי'ה 3.1  4 פרק  לפי  נ'יעה  קיצור  הוצאות 
הב'י'ית.

בפולי'ה 3.2  4 פרק  לפי  נ'יעה  ביטול  הוצאות 
הב'י'ית.
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בפולי'ה 3.3  7 פרק  לפי  נכות  או  מוות  עקב  פיצוי 
הב'י'ית.

והוצאות 3.4 אשפוז  בגינ  אחראי  יהיה  לא  המבטח 
מבחינה  הכרחיות  שאיננ  פעולות  עבור  רפואיות 
רפואית וכאשר ניתנ היה לדחותנ עד שוב המבוטח 

לישראל.
המבוטח 3.5 לחייב  זכאי  המבטח  יהא  מקרה  בכל 

לשוב לישראל לבצוע טיפול או להמשכ טיפול, אמ 
בכל  רפואית,  מבחינה  תתאפשר  ארצה  החזרתו 

עת במשכ התקופה.

נ'פח זה בתוקפ בתנאי שנרכש על ידי המבוטח וצוינ במפורש בדפ 
הרשימה

מוצהר ומו'כמ כי נ'פח זה יהא בתוקפ רק כנ'פח לפולי'ה שאליה 
הוא מצורפ כמפורט בדפ הרשימה (והלנ: "הפולי'ה הב'י'ית") והוא 
ולמעט  ו'ייגיה  חריגיה  לרבות  הב'י'ית,  הפולי'ה  תנאי  כפופ לכל 

נושאימ המו'דרימ מפורשות בנ'פח זה

נ'פח 'פורט תחרותי (1,001) 
הביטוח לפי נ!פח זה תקפ רק אמ נרכש על ידי בעל הפולי!ה ואמ צוינ 

במפורש בדפ הרשימה.
תהא  הב!י!ית  שהפולי!ה  ובתנאי  עוד  כל  בתוקפ  יהיה  זה  נ!פח   •

בתוקפ.
זה,  בנ!פח  מפורשות  שונו  שלא  ככל  הב!י!ית,  הפולי!ה  הוראות   •

ימשיכו לחול ללא כל שינוי.
הוראות  הב!י!ית לבינ  הפולי!ה  הוראות  בינ  !תירה  של  מקרה  בכל   •

נ!פח זה יחולו הוראות הנ!פח.
הגדרה  1

עי'וק ב'פורט, לרבות אימונ לקראת תחרות בחו"ל ו/או מחנה אימונימ 
בחו"ל ו/או הדרכה לקראת תחרות בחו"ל בקשר עמ תחרות 'פורט בינ 
לרשימת  ובכפופ  עצמאי  באופנ  או  'פורט  קבוצת  אגודה,  במ'גרת  אמ 
 www.fnx.co.il  – בכתובת  האינטרנט  שבאתר  תחרותי  ה'פורט  ענפי 

של המבטח אשר תעודכנ מעת לעת.
 2

המבטח ישלמ למבוטח בגינ קרות אירוע חירומ בו נפגע המבוטח בחו"ל 
כתוצאה מפעילותו במ!גרת !פורט תחרותי בהתאמ להוראות הפרקימ 
מהמ  אחד  לכל  האחריות  גבול  לתקרת  ועד  בלבד  הבאימ  וה!עיפימ 

בפולי!ה הב!י!ית: 
פרק 2 - הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל 

פרק 3 - הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז בחו"ל 
!עיפ 4.2 - הפ!ד תשלומימ בגינ קיצור נ!יעה 

!עיפ 5.1 - החזר הוצאות עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח
אשפוזו  למקומ  קרוב  משפחה  בנ  של  חרומ  נ!יעת  הוצאות  !עיפ 5.2 - 

של המבוטח בחו"ל
!עיפ 5.5 - העברת גופה
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חריגימ לנ'פח 'פורט תחרותי  3
אחראי  יהיה  לא  המבטח  הב'י'ית,  בפולי'ה  והחריגימ  ל'ייגימ  בנו'פ 
ולא ישלמ תגמולי ביטוח לפי נ'פח זה, בגינ תביעה/ות הנובעת/ות באופנ 
או  במהלכמ  שארעה  או  הבאימ  מהמקרימ  אחד  מכל  עקיפ  ו/או  ישיר 

בהקשר אליהמ:
לכללי 3.1 בהתאמ  שלא  נהג  המבוטח  בו  מקרה 

בה  המ'גרת  או  האתר  של  הי'ודיימ  הבטיחות 
הייתה הפעילות.

שהמבוטחת 3.2 מככ  הקשורה  ו/או  הנובעת  תביעה 
בהריונ למעט אמ לא ידעה על הריונה.

כל פעילות 'פורט תחרותי שלא כלולה ברשימת 3.3
המבטח  של  האינטרנט  שבאתר  ה'פורט  ענפי 
בדפ  במפורש  וצוינה  מראש  אושרה  אמ  למעט 

הרשימה.

נ'פח זה בתוקפ בתנאי שנרכש על ידי המבוטח וצוינ במפורש בדפ 
הרשימה

מוצהר ומו'כמ כי נ'פח זה יהא בתוקפ רק כנ'פח לפולי'ה שאליה 
הוא מצורפ כמפורט בדפ הרשימה (והלנ: "הפולי'ה הב'י'ית") והוא 
ולמעט  ו'ייגיה  חריגיה  לרבות  הב'י'ית,  הפולי'ה  תנאי  כפופ לכל 

נושאימ המו'דרימ מפורשות בנ'פח זה

נ'פח ביטול נ'יעה עקב פעילות מבצעית למשרתי קבע (1,002) 
הגדרות  1

פעילות מבצעית – פעילות צבאית שאינה אורכת 1.1
יותר מ 72 שעות. 

אלופ  1.2 תת  בדרגת  מפקד/קצינ   – מאשר  גורמ 
לפחות.

זוג, 1.3 בנ/בת   – בלבד  זה  נ!פח  לעניינ  משפחה  בני 
לרבות ידועימ בציבור וילדיהמ עד גיל 18 בלבד אשר 
ומתוכננימ  זו  בפולי!ה  המבטח  אצל  מבוטחימ 
לשוב  בכוונה  מישראל  בצאתו  למבוטח  להתלוות 

עימו. 
מוצהר ומו'כמ בזה כי פרק זה מכ'ה הוצאות ביטול נ'יעה     2

כהגדרתמ בפרק 4, 'עיפ 4.1 עבור המבוטח ובני המשפחה.  
של  מהשתתפותו  כתוצאה  בלבד  נ'יעה  ביטול  הוצאות  מכ'ה  זה  פרק 

המבוטח בפעילות מבצעית. 
'ה"כ אחריות המבטח להרחבה על פי פרק זה לא תעלה על 'כ הנקוב 

בטבלת גבולות האחריות לפולי'ה לפרק זה.
הזכאות הינה למבוטח ובני המשפחה כהגדרתמ לעיל בלבד. 
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 3
הגורמ  ידי  וחתומה על  כתובה  א!מכתא  למבטח  המבוטח להמציא  על 
לחו"ל  יציאתו  את  מהמבוטח  מנעה  המבצעית  הפעילות  כי  המאשר 

וכתוצאה מהפעילות המבצעית נדרש לבטל את הנ!יעה.
חריגימ לפרק זה  4

בנו'פ לפרק 19, חריגי הפולי'ה, יחולו בגינ הרחבה זו גמ החריגימ להלנ. 
המבטח לא ישלמ בגינ תביעה הנובעת או הקשורה ב:

פעילות מבצעית שנמשכה מעבר ל 72 שעות.4.1
הוצאות קיצור נ'יעה לפי פרק 4 בפולי'ה.4.2
א'מכתא 4.3 הומצאה  לא  אמ  נ'יעה  ביטול  הוצאות 

מתאימה מהגורמ המאשר.
כל פיצוי או שיפוי על פי פולי'ה זו ו/או שאינו על פי 4.4

הוראות ביטול נ'יעה בפרק 4, 'עיפ 4.1.
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מבוטח יקר,
וההנחיות  המידע  את  עבורכ  ריכזנו  אירוע,  בקרות  לכ  ל!ייע  מנת  על 

לפעולה:
I.M.A - מוקד 'יוע וחירומ רפואי 24 שעות ביממה

לחיוג מחו"ל: 972-3-9206919
בית  של  מחובתו  בעצמכ,  קשר  ליצור  מ!וגל  ואינכ  במידה  לידיעתכ, 
החולימ להתקשר למוקד החירומ לצורכ מתנ התחייבות כ!פית לתשלומ 

הוצאות האשפוז.
בתביעה להחזר הוצאות רפואיות שלא במ!גרת אשפוז, נא וודא כי הרופא 

המטפל מ!ר לידיכ, בכתב, דיאגנוזה, !יבת הטיפול ואופנ הטיפול.
במקרה של טיפול ממושכ, יש לפרט כל טיפול בנפרד. נא צרפ קבלות 

מקוריות.
ברכישת תרופות מרשמ, יש לצרפ את המרשמ והקבלות המקוריות.

את  הכוללת  הרפואית  התעודה  את  לצרפ  יש  הדמיה  בדיקות  מעבדה, 
!יבת ההפניה וקבלות מקוריות.

נא מלא את טופ! התביעה וצרפ את כל המ!מכימ כאמור לעיל.
לפנות  ניתנ  או   www.fnx.co.il החברה  באתר  נמצא  התביעה  טופ! 

למוקד מידע ושירות ביטוח נ!יעות לחו"ל בטל': 03-7338141
בתביעת מטענ

יש למלא את טופ! ההודעה על תביעת מטענ. 
הנתבע,  הרכוש  פרוט  האירוע.  ופרטי  נ!יבות  את  במדויק  לרשומ  יש 

תאריכי רכישה, מקומ רכישה, ו!כומ כל פריט.
הכרחי  תנאי  בחו"ל.  האירוע  ממקומ  מקורי  משטרה  אישור  צרפ  נא 

לטיפול בתביעת המטענ.
יש לצרפ קבלות המעידות על רכישת הפריטימ (אמ ישננ).

יש לצרפ אישור מקורי של חברת התעופה/ה!פנות, במידה והאירוע ארע 
בעת הטי!ה או השייט.

לרשותכ מוקד ביטוח נ'יעות לחו"ל המטפל בנושאימ הבאימ:
מידע אודות תכנית הביטוח• 
הארכת תקופת הביטוח• 
קיצור נ!יעה וקבלת החזרימ• 
!יוע בהגשת תביעה• 
משלוח טפ!י תביעה• 

לחיוג מישראל: 03-7338141
לחיוג מחו"ל: 972-3-7338141

פעילות המוקד
א'-ה' 08:00-20:00   ו' 08:00-13:00

כתובת למשלוח תביעות
מחלקת תביעות חו"ל 

הפניק! חברה לביטוח בע"מ
ת.ד 25285 תל-אביב 61253

הפניק! מאחלת לכ 
נ!יעה טובה ובטוחה 
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The Pheonix Insurance Company Ltd.
Head Office: 53 Derech Hashalom, Givatayim 53454, ISRAEL
Fax: 972-3-5735222 | www.fnx.co.il | info@fnx.co.il 
 

For The Hospital,
Our insurance policy covers hospitalization expenses at a SEMI-
PRIVATE room rate.  
These expenses will be paid according to the usual customary 
and reasonable price prevailing in the area in which the services 
were rendered plus phyisicians and surgeons fees, intensive care, 
laboratory tests.  
X rays and ancillary hospital services.

Requirements for coverage:

1. Your institution serves exclusively as a hospital.

2.  Illness is not pre-existing (under treatment observation, or 
medication for 3 month prior to departure).

3. Illness is not excluded in the policy.

For insurance coverage

please contact The Pheonix emergency

Phone no. 972-3-9206919
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 TRAVEL הפניקס
מעמידה לרשות המבוטח שירותי סיוע ותמיכה הכוללים:

מוקד חירום רפואי - 24 שעות ביממה. • 
מוקד מידע ושירות המאויש בצוות אנשי שירות מקצועי.• 
המוקד עמוד לרשות המבוטח בנושאים הבאים:• 
מידע אודות תוכנית הביטוח• 
מתן אישור הארכת תקופת ביטוח בעת שהות המבוטח • 

בחו"ל 
חיתום רפואי • 
שינויים ועדכונים • 
הכוונה ומידע כל אופן הגשת תביעה • 

לקבלת מידע נוסף:

מוקד ביטוח נסיעות לחו"ל  03-7338141
פעילות המוקד | א-ה 08:00-20:00 | ו' 08:00-13:00

300308119 | מהדורת דצמבר 2014 | הפניק1 חברה לביטוח בע”מ

להורדה נא -ירקו את הקוד באמצעות 
מכשיר ה-מארטפונ


