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הרחבות לפוליסה הבסיסית - בתוספת תשלום2

הרחבות בתוספת תשלום    כלול בתוכניתתוספת לארה״במחיר ליוםגיל

0-60$2.70$0.60

61-65$4.10$2.00

66-70$5.00$4.00

71-75$16.10$2.80

76-79$25.30$8.00

80-84$25.30$8.00

בכפוף לקבלת מסמכים.85+

פוליסה
יומית - בסיס

הכיסוי אינו תקף במקרה של מוות/אשפוז של קרוב משפחה ששההלכל הגילאים
באשפוז/מיון בעקבות אותו מצב רפואי בששת החודשים שלפני הרכישה.

הכיסוי להפסד הוצאות הנסיעה בעקבות בידוד בישראל תקף לכרטיס הטיסה בלבד 
עד 500 $, ובכפוף לשלושה ימי אכשרה שתחילתם ביום רכישת הכיסוי.

לרוכשי הרחבת מקיף קורונה בלבד. ללא עלות-בכפוף לנתוני התחלואה בישראל.

ביטול וקיצור נסיעה )רפואי(

ללא עלותלכל הגילאים

ללא עלות

כלול בכל התכניות בכיסוי הבסיסי.

* רכישת הכיסוי לארה"ב מותנית בקבלת אישור על חיסון המבוטח או תעודת פטור מחיסון/בידוד, למעט ילדים עד גיל 16 במסגרת נסיעה עם הוריהם.

התוכנית ניתנת לרכישה גם לנוסעים בני 76 ומעלה ו/או לחולים במחלות קשות )פירוט המחלות בצידו השני של הדף(, באמצעות מוקד המכירות בטלפון 9912* ובכפוף לחיתום רפואי.
החל מגיל 71, הכיסוי להחמרת מצב קיים כלול במחיר. הפוליסה הבסיסית כוללת בתוכה כיסוי חבות כלפי צד ג' והוצאות לאיתור חיפוש וחילוץ, הניתנים להסרה.

חבות כלפי צד ג׳

כלול בפוליסה הבסיסית. ניתן להסיר את הכיסוי בניכוי 0.20 $ ליום. כל הגילאים איתור, חיפוש וחילוץ

מקיף קורונה - ביטול נסיעה 
והוצאות מיוחדות עקב מגיפה 

בחו"ל

ביטול נסיעה עקב בידוד 
בישראל

$0.80 ליום ועד $16
לנסיעה

 $0.5 לכל הגילאים

לכל הגילאים

כיסוי לאובדן או גניבת כבודה בחו"ל, כולל במקרה של עיכוב בהגעת הכבודה ליעד. כבודה

מומלץ לכל נוסע אשר ברשותו מכשיר סלולארי.  לכל הגילאים כיסוי לגניבת מכשיר סלולארי

$3.50החמרה במצב רפואי קיים
$4.40
$5.00

כלול בעלות פוליסת הבסיס

    0-50
  51-60
  61-70

71 +

לכל 
הגילאים

$2.50 ליום ועד $50 
לנסיעה

6.4 אינץ’. מחשב נייד, טאבלט, מכשיר סלולארי שגודל המסך שלו עולה על  $0.5לכל הגילאיםכיסוי לגניבה של מחשב נייד
$1.0
$1.5

$0.5לכל הגילאים
$1.0
$1.5

כיסוי לגניבה של מצלמה

$1.6 / עד $800

/ עד
/ עד
/ עד

$750
$1,500
$2,000

/ עד
/ עד
/ עד

$750
$1,500
$2,000

/ עד
/ עד
/ עד

הרחבה להפסד הוצאות הנסיעה והארכת שהייה בחו"ל בעקבות בידוד. 
)ההרחבה מומלצת לכל נסיעה בתקופת מגיפה, ללא תלות בחיסון 

המבוטח( 



 agentservice@passportcard.co.il | 1-800-800-930 :הכרטיס המגנטי לביטוח נסיעות, נא ליצור קשר עם מוקד הסוכנים בטלפון - PassportCard לפרטים ומידע נוסף על

ניתן לרכוש את הביטוח מראש החל מ- 90 ימים
לפני מועד היציאה מישראל.

הערות תוספת ליום/
תקרת כיסוי קבוצת גיל ההרחבה

 באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ, 
ת.ד. 8767, נתניה 42504. החברה המבטחת - דיויד שילד חברה לביטוח בע״מ.

בכפוף לתנאי הפוליסה, חריגיה וסייגיה. הרכישה כפופה לתהליך חיתום על פי שיקול דעת החברה.

תקופת ביטוח מירביתגיל

0-75                       עד 60 ימים

+76                 עד 30 ימים

19-30                      עד 180 ימים )למעט ארה"ב(

הערות תוספת ליום/
תקרת כיסוי קבוצת גיל ההרחבה

נוסע הנוטל יותר מאחת מהתרופות למטה ו/או מאובחן ביותר מאחת המחלות ו/או סובל מבעיה רפואית שאינה מוזכרת
בטבלה לעיל ו/או מטה, חייב ברכישת הרחבה למצב רפואי קודם:

יתר לחץ דם
שומנים בדם

תת פעילות של בלוטת התריס
קומדין או אספירין )כתרופה בודדת, למעט במקרים שלאחר מחלה חסימתית של כלי דם(

צרבות/ קיב קיבה
פסוריאזיס

אלרגיות לא מסכנות חיים
ערמונית מוגדלת

מיגרנות
הורמונים

נוסע עד גיל 70 המאובחן רק באחת המחלות ו/או הנוטל רק אחת מהתרופות לטיפול בבעיות כרוניות הרשומות בטבלה זו, אינו חייב ברכישת החמרה למצב קיים.

 ביטול נסיעה עקב כיסוי ייעודי למשרתי כוחות הביטחון.
פעילות מבצעית

$0.5

מומלץ לכל נוסע השוכר רכב/קראוון בחו”ל.24-75 ביטול השתתפות עצמית
במקרה של תאונה ברכב שכור

$8

כפוף לחיתום רפואילכל הגילאים כיסוי למצב רפואי קיים 
(SPEC( - מיוחד

בכפוף לחזרה לישראל עד שבוע 32. 0-39 $5.0הרחבת הריון

יש לפנות למוקד המכירות.כיסוי פעילויות ספורט ותחרויות  0-60

לכל הגילאים פיצוי בגין מוות או נכות 
עקב תאונה

$0.7

יש לרכוש הרחבה זו במידה והלקוח מתכוון לבצע אחת מהפעילויות הבאות בטיול: 
סקי שלג ו/או סנובורד ו/או מזחלות שלג. ניתן כיסוי גם להחזר הוצאות סקי-פס 

ע”פ תנאי הפוליסה.

0-75 $7כיסוי לספורט חורף

יש לרכוש הרחבה זו במידה והלקוח מתכוון לבצע בטיול פעילויות, כגון: רכיבת שטח, 
טיול ג’יפים, גלגיליות, אופנוע ים, גלישה, קיאקים ובננות ים, שייט, צלילה, טיפוס 

וכדומה.

0-75 $0.5 ליום )נסיעה עד 30 יום(כיסוי לספורט אתגרי
$1 ליום )לנסיעה שאורכה 

מעל 30 יום(

* בתקופת מגיפה, ובהתאם להתפתחויות בישראל ובעולם, עשויים לחול שינויים באיזורי הכיסוי, ובתנאי הקבלה לביטוח.

להלן מצבים רפואיים להם נדרש חיתום רפואי מלא באמצעות המוקד שמספרו: 9912*
פרקינסון, סרטן שטופל במהלך 12 החודשים האחרונים, מושתל איברים, איידס,CF, טרשת נפוצה,ALS, מחלת ריאות, מחלת נפש, דיאליזה,

אי ספיקת/שחמת הכבד, אנמיה אפלסטית, לחץ דם ריאתי, המופיליה, אלצהיימר, אי ספיקת לב/מחלת לב פעילה, נכות פונקציונאלית פיזית או נפשית מעל 80%.

תקופות ביטוח4

3


