
מחירון נסיעות לחו"ל
יוני 2022

דמי ביטוח ליום לארה"ב - פוליסה בסיסית*דמי ביטוח ליום - פוליסה בסיסית*גיל

0-60$ 2.10$ 3.20

61-65$ 3.50$ 6.00

66-70$ 5.00$ 8.50

71-75$ 7.00$ 11.50

76-80$ 12.50$ 17.50

81+$ 14.50$ 22.50

  * כולל כיסוי להוצאות רפואיות, איתור חילוץ וצד ג'
** מגיל 80 ואילך ההצטרפות הינה בכפוף לחיתום פרטני ואישור חברת הביטוח, ארה״ב מגיל 75.

הרחבות בתוספת תשלום
הערותעלותגילהרחבה

איתור חיפוש 
וחילוץ

0-18
19+

$ 0.22
$ 0.44

כלול בפוליסה הבסיסית )ניתן להסיר כיסוי זה (

כלול בפוליסה הבסיסית )ניתן להסיר כיסוי זה (0.04 $כל הגילאיםחבות כלפי צד ג'

0.36 $כל הגילאיםכבודה
כיסוי לאיחור בהגעת כבודה 170 $, 

כולל כיסוי למכשיר אלקטרוני עד 400 $

הרחבה נוספת 
לכבודה

0.10 $כל הגילאים
הרחבה זו מותנית ברכישת הרחבה לכבודה. ככל ונרכשה הרחבה 

זו תקרת גבול האחריות לכבודה תוגדל ל- 6,000 $

ביטול וקיצור 
נסיעה )ללא 

הרחבת קורונה(

0-30
31-40
41-50
51-65

66+

$ 0.29
$ 0.46
$ 0.86
$ 2.16
$ 2.26

ביטול וקיצור נסיעה עקב אירוע רפואי

ביטול וקיצור 
נסיעה )כולל 
עקב קורונה(

2.50 $כל הגילאים
 ביטול וקיצור נסיעה עקב אירוע רפואי 

או חשש להידבקות בקורונה
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0.46 0-75$ספורט אתגרי
ניתן לרכישה לחלק מתקופת הנסיעה. הרחבה המתאימה 
למבוטחים המתכוונים לבצע פעילות ספורט אתגרי כגון:

צלילה, סנפלינג, בנג'י ועוד.

6.38 0-75$ספורט חורף
ניתן לרכישה לחלק מתקופת הנסיעה. הרחבה המתאימה 
למבוטחים המתכוונים לבצע פעילות ספורט חורף כגון: 

סקי,סנוברד, מזחלות שלג ועוד.

ספורט תחרותי 
דרגה א'

0-75$ 3.25
פעילויות הכלולות בדרגה א': אופניים, אתלטיקה, באולינג, ג'ודו, 

גלישה, החלקה על הקרח ועוד.

ספורט תחרותי 
דרגה ב'

0-75$ 4.25
פעילויות הכלולות בדרגה ב': איש הברזל, הוקי קרח, הרמת 

משקולות, כדור יד ועוד.

מכשיר 
אלקטרוני

כל 
הגילאים

$ 1.32
מחשב, סלולארי ומצלמה. אובדן/גניבה. ניתן לרכוש עד 2 

הרחבות למבוטח, גבול אחריות למכשיר עד 2,000 $

7.50 18-50$הרחבת הריון
מיועד לנשים עד גיל 50 ובתנאי ששבוע סיום הנסיעה לפני 

שבוע 30 )כולל(.

ביטול 
השתתפות 

עצמית ברכב 
שכור

ביטול דמי השתתפות עצמית ברכב שכור. 8.00 $+17

מצב בריאות 
קיים יציב

0-18
19-50
51-60
61-65
66-75
76-80

81+

$ 2.00
$ 2.50
$ 4.50
$ 5.50
$ 7.00

 $ 12.00
$ 14.00

הצורך ברכישת כיסוי להחמרה במצב רפואי קודם יהיה בהתאם 
לתשובות המבוטח.

ביטול 
השתתפות 

עצמית בהוצאות 
רפואיות 

0-18
19-40
41-50
51-65
66-70
71-75
76-80

81+

$ 0.04
$ 0.07
$ 0.08
$ 0.10
$ 0.18
$ 0.23
$ 0.28
$ 0.57

ברכישת כיסוי זה תבוטל השתתפות עצמית בסך 50 $ באירועים 
רפואיים בלבד. 


