
SMART TRAVEL הפניקס
 10% הנחה על מחיר הבסיס לרוכשים באמצעות סוכן הביטוח 

או באמצעות רכישה דיגיטלית מחכים לכם באופן אוטמטי בממשק
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86-9024.5727.023336.330

התעריף כפוף למסמכים וחיתום רפואי91 ומעלה

מידע המופיע בעלון זה הינו מידע כללי אודות התכנית בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה הפניקס "smart travel" המלאים ולסייגיה - מהדורת 
מרץ 2022. ההצטרפות לביטוח הינה בכפוף לתהליכי הצירוף ומדיניות החיתום של החברה. בכל מקום של סתירה בין העלון לבין תנאי הפוליסה - תנאי 

הפוליסה גוברים. כמו כן החברה שומרת לעצמה לעדכן את התעריפים מעת לעת בהתאם לצורך. 
הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

מוקד שירות לסוכן- 5091*

בלעדי בהפניקס
Smart Travel

אפליקציה ייחודית שמתאמת תור 
לרופא בחו"ל ומשלמת במקומכם. 

באמצעות השירות* ניתן לקיים 
שיחה עם רופא מקומי לקבלת 

מרשם , להתייעץ עם רופא ישראלי 
ואף להזמין את הרופא עד למלון.

אפליקציה זוכת פרס "תחרות מצטייני 
 המחשוב" של אנשים ומחשבים. 

 Air Doctor השירות ינתן על ידי *

תקרת אחריותהכיסוי

מגן קורונה "הדור הבא"
הוצאות מיוחדות לפני ואחרי 

יציאה לחו"ל עקב מגיפה
עלות 2 $ ליום

ועד 60 $ לנסיעה

החזר הוצאות לביטול נסיעה עקב מגיפה
כולל בידוד בישראל

6,000 $ מתוכם עד 2,000 $ לכרטיס נסיעה
)עד 500 $ לכרטיס נסיעה במקרה של בידוד בישראל(

הפסד הוצאות עקב אירוע של מגיפה בתוך 
תקופת הביטוח

 הפסד הוצאות לינה עד 200 $ ללילה ועד 10 לילות 
עבור הפסד הוצאות נוספות עד 3,000 $

החזר הוצאות עבור הארכת שהות בחו"ל מעבר 
לתקופת הביטוח עקב מגיפה

 עבור הוצאות לינה עד 200 $ ללילה ועד 15 לילות
עלות שינוי כרטיס טיסה עד 3,000 $

פיצוי בגין הדבקות בנגיף מחולל מגיפה מעבר 
50 $ ליום ועד 10 ימיםלתקופת הביטוח

הוצאות מילוט עקב התראה לפני סגר על רקע 
שינוי כרטיס טיסה עד 300 $. הכיסוי הגבוה בענף!מגיפה במדינת היעד בתוך תקופת הביטוח

הטלת סגר במדינת השהות ללא התראה מעבר 
לתקופת הביטוח

 הוצאות לינה עד 200 $ ללילה ועד 10 לילות
עבור שינוי כרטיס טיסה עד 3,000 $

הכיסוי הרחב והמשתלם 
ביותר בשוק!



הערותתוספת ליוםגילאיםההרחבה

הרחבות הכלולות בפוליסה הבסיסית

כלול בפוליסה הבסיסית למעט במקרה שבו המבוטח בוחר להסיר את הכיסוי כלולכולםאיתור וחילוץ
בקיזוז של 0.2 $ ליום בכל גיל.

כלול בפוליסה הבסיסית למעט במקרה שבו המבוטח בוחר להסיר את הכיסוי כלולכולםהוצאות צד שלישי
ללא קיזוז הפרמיה.

הרחבות בתוספת תשלום

כיסוי לאיחור בהגעת הכבודה עד 200 $ הכיסוי הגבוה בענף!0.5 $כולםכבודה
כיסוי לגניבה / אובדן כבודה עד 2,500 $

ביטול / קיצור 
נסיעה

0-60
61 ומעלה

 $0.5 ליום 
ועד $15 לנסיעה 

 $0.8 ליום 
ועד $24 לנסיעה 

הכיסוי להפסד תשלומים בגין ביטול/קיצור נסיעה לא יחול במקרה של מוות 
או אשפוז כתוצאה מהחמרה במצב רפואי קודם של בן משפחה קרוב ו/או 

הריון. עד 6,000 $ ומתוכם עד 2,000 $ לכרטיס טיסה במחלקת תיירים.

0.5 0-75$ספורט אתגרי 

הרחבה לכיסוי הבסיסי המתאימה למבוטחים המתכוונים לבצע פעילות 
ספורט אתגרי כגון: טיול ג‘יפים, קיאקים, רפטינג, בננות בים, צניחה חופשית 
וכדומה. רשימת הפעילויות המלאה נמצאת באתר האינטרנט של הפניקס 

.www.fnx.co.il :בכתובת

8.0 $ 0-75ספורט חורף 

הרחבה לכיסוי הבסיסי המתאימה למבוטחים המתכוונים לבצע פעילות 
ספורט חורף כגון: גלישה בעזרת מגלשיים,מזחלות, סנובורד, סקי הליכה, 

אופנועי שלג וכדומה. 
 רשימת הפעילויות המלאה נמצאת באתר האינטרנט של הפניקס 

.www.fnx.co.il :בכתובת

25.00 $ לכל 0-75ספורט תחרותי 
תקופת הביטוח

הרחבה לכיסוי הבסיסי המתאימה למבוטחים היוצאים להתחרות בחו"ל כגון: 
איש הברזל,מרתון וכדומה. בנוסף מבוטחים היוצאים לאימון במסגרת קבוצת 

כדורגל,כדורסל,שחייה וכדומה.
 רשימת הפעילויות המלאה נמצאת באתר האינטרנט של הפניקס 

.www.fnx.co.il :בכתובת

גניבה של מכשיר 
כיסוי לגניבה של טלפון סלולארי עד לגבול אחריות של 1,000 $.0.80 $כולםטלפון סלולארי

השתתפות עצמית של 100 $.

כיסוי לגניבה של המצלמה עד לגבול אחריות של 2,000 $.1.00 $כולםגניבה של מצלמה
השתתפות עצמית של 100 $.

גניבה מחשב נייד/
כיסוי לגניבה של מחשב נייד או טאבלט עד לגבול האחריות של 2,000 $.0.80 $כולםטאבלט

השתתפות עצמית של 100 $.

ביטול דמי 
השתתפות

עצמית לרכב פרטי/
קרוואן וג'יפ בנסיעת 

שטח בהשכרת 
רכב בחו"ל

24-75
8.00 $ רכב פרטי

15.00 $ קראוון וג'יפ 
בנסיעת שטח

שוכרים רכב / קרוואן / ג'יפ בחו"ל? הרחבת הכיסוי לביטול דמי השתתפות 
עצמית נחוצה לשם הגנה על תשלום השתתפות עצמית במקרה של אירוע 

תאונתי לרכב. עד לגבול האחריות של 2,000 $.

מידע המופיע בעלון זה הינו מידע כללי אודות התכנית בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה הפניקס "smart travel" המלאים ולסייגיה - מהדורת 
מרץ 2022. ההצטרפות לביטוח הינה בכפוף לתהליכי הצירוף ומדיניות החיתום של החברה. בכל מקום של סתירה בין העלון לבין תנאי הפוליסה - תנאי 

הפוליסה גוברים. כמו כן החברה שומרת לעצמה לעדכן את התעריפים מעת לעת בהתאם לצורך. 
הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

מוקד שירות לסוכן- 5091*

SMART TRAVEL הפניקס
כיסוי עבור הוצאות רפואיות 

!UNLIMITED ללא הגבלת סכום



הערותתוספת ליוםגילאיםההרחבה

נזק מתאונה 
לאופניים בחו"ל 

או גניבת אופניים 
בחו"ל שלא בחזקת 

מוביל

0-75

עד 2,500 $
200 $ לכל 

תקופת הביטוח 
עד 7,500 $
500 $ לכל 

תקופת הביטוח

כיסוי לאופניים בלבד למקרים של נזק תאונתי או גניבה בחו"ל ובתנאי שלא היו 
בחזקת מוביל. השתתפות עצמית של 200 $.

החמרה של מצב
רפואי קודם

0-60
61-70
71-75

76-90
91 ומעלה

$ 4.00
$ 6.00
$ 9.00

$ 15.00
בכפוף למסמכים 

וחיתום רפואי

הצורך ברכישת כיסוי להחמרה במצב רפואי קודם יהיה בהתאם לתשובות 
המבוטח לשאלון הרפואי הקיים בהליך רכישת הפוליסה. 

התוספת ליום יכולה להשתנות מהרשום בטבלה, בהתאם לסוג המחלה/מצב 
רפואי הכפוף לחיתום. גבול אחריות עד 500,000 $

החמרה של מצב 
כפוף לחיתום רפואיכולםרפואי קודם מיוחד

כיסוי מיוחד למחלות שונות בהם נדרש חיתום רפואי וקבלה לביטוח בתנאים 
מיוחדים. 

 תקופת הביטוח המרבית כמצוין בדף פרטי הביטוח. 
גבול אחריות עד 100,000 $

הוצאות בגין 
החמרה בלתי צפויה 

של מהלך הריון 
שגרתי

 18-46$ 4.00
מיועד לנשים בהריון מגיל 18 ועד 46 שנים ובתנאי שהחזרה לישראל הינה עד 
שבוע 32 )כולל( למעט מקרים של הריון המוגדר בסיכון ו/או מרובה עוברים. 

תקופת הביטוח המרבית כמצוין בדף פרטי הביטוח. גבול כיסוי עד 250,000 $

הוצאות רפואיות
כולםבישראל

0.5 $ ליום ולא
יותר מ-10 $ 
לכל התקופה

במסגרת הכיסוי יכסה המבטח החזר הוצאות רפואיות אשר ביצע המבוטח 
במהלך 3 החודשים מיום חזרתו לישראל עקב אירוע תאונתי בחו"ל ועד לסך 

של 5,000 $.

מידע המופיע בעלון זה הינו מידע כללי אודות התכנית בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה הפניקס "smart travel" המלאים ולסייגיה – מהדורת 
מרץ 2022. ההצטרפות לביטוח הינה בכפוף לתהליכי הצירוף ומדיניות החיתום של החברה. בכל מקום של סתירה בין העלון לבין תנאי הפוליסה - תנאי 

הפוליסה גוברים. כמו כן החברה שומרת לעצמה לעדכן את התעריפים מעת לעת בהתאם לצורך. 
הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
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SMART TRAVEL הפניקס
כיסוי עבור הוצאות רפואיות 

!UNLIMITED ללא הגבלת סכום


