
 

                                                                                                                      

 
 

 קצרות -פוליסת עמית 
 

 
 טבלת גבולות אחריות והשתתפויות עצמיות

השתתפות  גבול האחריות הכיסוי
 עצמית

  001110111$ גבול אחריות בפוליסה

  0010111$ החמרה של מחלה קיימת

  יום 01עד  אשפוז עקב החמרה של מחלה קיימת

חרום  – גילוי ראשוני בחו"ל – ממארת )סרטן( המחל
 בלבד

0010111$  

  כלול בגבולות האחריות הטסה רפואית

  יום 01עד  המשך אשפוז בבית חולים בישראל

 00$ כלול בגבולות האחריות הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז

 011$ 00111$ הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז במקרה של החמרה

 00$ כלול בגבולות האחריות תרופות 

  כלול בגבולות האחריות בי"ח קרובפינוי יבשתי ממקום האירוע ל

  כלול בגבולות האחריות טיפול חרום בשיניים

  00111$ הוצאות רפואיות בישראל שלא בעת אשפוז עקב תאונה

 001$ 010111$ועד  20עד שבוע  הריון ולידה 

  0000111$ סיבוך במהלך לידה

  0000111$ תינוק שנולד בעל מום

  20111$ טיפול נפשי חירומי

  00111$ טיפול סיעודי חירומי

  010111$ / ניתוח קוסמטי חירומי עקב תאונהפיזיותרפיה

  כלול בגבולות האחריות העברת גופה

  00111$ קבורה במדינת קרות מקרה הבטוח

 21$ 00111$ימים ועד  01עד  שהייה במלון לאחר תום תקופת הבטוח

 מתוכו: -ביטול נסיעה 
 כרטיס נסיעה

 מלווה

00111$ 
00111$ 
00111$ 

 

 מתוכו: -קיצור נסיעה 
 כרטיס נסיעה

 מלווה

00111$ 
00111$ 
00111$ 

 

  00011$ימים ועד  01עד  נסיעת חרום לבן משפחה קרוב

 
 
 



 

                                                                                                                      

 
 

השתתפות  גבול האחריות הכיסוי
 עצמית

  ימי אשפוז $01 ליום ועד מקסימום 01 פיצוי מיוחד במקרה של אשפוז

  00111$ דמי ביטול הזמנת מלון

 $ למבוטח יחיד00111 הוצאות במקרה של טיסת חרום
 $ למשפחה00111

 

 תאונות אישיות
 81-56מוות 

 81נכות עד גיל 

 
010111$ 
010111$ 

 

  0010111$ חבות כלפי צד שלישי

 $ למבוטח00111 מחצית מהסכום( מתוכם: 81מטען אישי נלווה )עד גיל 
 $ למשפחה00111

21$ 

 דברי ערך
 

 תיק מזוודה או ארנק
 גניבת מטען מרכב

 שיחזור מסמכים
 איחור בהגעת כבודה
 נזק / שבר למצלמה

 $ למבוטח001
 $ למשפחה00111

011$ 
011$ 

250$ 
250$ 
350$ 

21$ 

  00111$ מחשב אישי נישא

  כלול בגבולות האחריות רעידת אדמה

  00עד  גיל מבוטח

 
 

 הרחבות נוספות תמורת דמי בטוח נוספים:

השתתפות  גבול אחריות כיסויה
 עצמית

  כלול בגלות הפוליסה ספורט אתגרי

 21$ 0210111$ איתור חיפוש וחילוץ

 21$ כלול בגבולות האחריות ספורט חורף

 011$ 001$ טלפון נייד

 00011$ אופניים
00011$ 
00111$ 

אובדן כללי 
$ גניבה 01

001$ 

 
 

 ו את המבטח.רק תנאיה וחריגיה המלאים של הפוליסה יחייב
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                      

 
 
 

 כללי:

 00 – גיל מרבי. 

  חיתום רפואי. הכוללתפוליסה 

 .)פוליסה לנסיעות קצרות )יום עד שנה 

 דמי הבטוח –  

 $ ליום למבוטח.0.01   - 65עד גיל 

 $ ליום למבוטח.1..0   - 05עד  68

 $ ליום למבוטח.0.01   - 07עד  08

 $ ליום למבוטח0.01  -ואילך  15מגיל 

 
 בות תמורת דמי בטוח נוספים: ההרח

 

 דמי הבטוח ליום למבוטח הכיסוי

$ 00 -$ ליום ולא יותר מ1.01 ספורט אתגרי
 לתקופה

 $ 1.01 איתור, חיפוש וחילוץ

 $ 0.11 ספורט חורף

 0.01$ טלפון נייד

 
 אופניים

  תקופת הבטוח  סכום הבטוח

 ימים 75עד  ימים 55עד  ימים 05עד  

0,655$ 20$ 000$ 000$ 

0,555$ 00$ 022$ 011$ 

5,555$ .0$ 00.$ 000$ 
 
 

 

 


