ארגון הסגל הבכיר אוניברסיטת אריאל
Fly smart. Be safe
חבר/ת סגל יקר/ה !!!

עיקרי הכיסויים המיוחדים בפוליסה המוצעת לחברי הסגל ובני משפחותיהם
לנסיעות לחו"ל לחופשות ,נסיעות בתפקיד ,ושבתונים ,הגדרת בן משפחה קרוב:
בן/בת זוג ,ילדים/בני/בנות זוג ,הורים ,אח/אחות ובני/בנות זוגם ,ונכדים/בני בנות זוג
כיסוי מיוחד "לשבתונים" לרבות אישורים למארחים ואישורים ל( J1-מחלקת ההגירה) בכל העולם כולל
אפשרות של כניסה ויציאה לארץ וממנה בתקופת השבתון ברצף מלא (אין הגבלה על כניסות ויציאות
מהארץ בתקופת הביטוח).
להסדרת ביטוח הנסיעות לחו"ל יש לבצע את הפעולות הבאות:
א .אם זוהי הנסיעה הראשונה במסגרת פוליסה זו :
 .1למלא טופס בקשה מפורט טופס מס ( 1רק בהרשמה הראשונה)על ידי לחיצה על הקישור :כאן
 .2למלא שאלון בריאות מקוצר טופס מס' (2רק לנסיעה הראשונה) על ידי לחיצה על הקישור :כאן
(במידה ואחת מהשאלות בשאלון הרפואי תשובתך תהה חיובית ,עליך לעבור לטופס מס' " 4שאלון רפואי מפורט"
ולהעביר אותו באמצעות הפקס או באימייל סרוק למשרד הביטוח  08-6654605כולל כל האישורים הרפואיים).
 .3טופס רישום לפוליסה לביטול טיסה מכל סיבה כאן
ב .החל מהנסיעה השנייה ואילך
יש להשתמש בטופס בקשה מקוצר טופס מס'  ,3המיועד לחברים שמילאו שאלון בריאות מקוצר ב  12החודשים
האחרונים ולא חל שינוי במצב בריאותם טרם הנסיעה .למילוי טופס בקשה מקוצר אנא לחץ על הקישור כאן
תעריפים לחבילה בסיסית (כולל החמרה במצב בריאות כמוגדר בפליסה
תקופת ביטוח על
גיל
דמי הביטוח ליום
כיסויי הבסיס
פי גיל
כולל כל הכיסויים המופיעים בכיסוי
30
$
1.70
הבסיסי והרחבות
ללא תוספת תשלום
 365ימים
31-50
$
2.00
• החמרה למצב בריאות קיים
• איתור וחילוץ
51-65
$
3.00
• חבות כלפי צד ג'
• כבודה
66-71
$
4.00
נסיעה
קיצור
ביטול/
•
 180ימים
• מחשב נייד  /טאבלט עד 2,000$
72-76
$
5.30
• הריון עד שבוע  12שהתגלה
בחו"ל
 60ימים
77-81
$
7.00
• עד  50,000$עבור מוות או נכות
מלאה וצמיתה כתוצאה מתאונה
9.50

$

 82-85כולל

 30ימים

להשלמת תהליך עריכת הביטוח לנסיעה לחו"ל לאחר שיתקבל טופס בקשה לביטוח נסיעתכם הקרובה ,אנו
ניצור עמכם קשר על מנת לקבל את פרטי כרטיסי האשראי ואישורי הכיסוי יישלחו אליכם במייל חוזר.
לברורים מכל סוג טלפון ,08-6278241 :פקס ,08-6654605 :מיילlccins@gmail.com :
לצפייה בפוליסה המלאה לחץ כאן אתר הבית של סוכנות "להבים"– www.lcc-ins.com
נמרוד אורן וצוות משרד "להבים סוכנות לביטוח"
טל086278241 :
Email:lccins@gmail.com

