לטוס בראש שקט
עם "דרכונית לאומית”

ביטוח נסיעות לחו“ל באמצעות כלל חברה לביטוח בע“מ
דאגנו לכם לכיסוי
משתלם לנסיעה לחו"ל:

אתם הולכים לעוף על זה!

ביטוח חו“ל חינם לילדים עד גיל 6
כיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו״ל
כיסוי למטען אישי
מוקד חירום דובר עברית 24/7
הטסה רפואית
הוספת כיסוי לספורט אתגרי וספורט חורף

מהיום לא לוקחים סיכונים מיותרים
ודואגים לכיסוי ביטוחי גם
כשיוצאים לחו“ל.

להצטרפות:
מוקד "דרכונית לאומית”
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ביטוח נסיעות לחו"ל מבית
כלל חברה לביטוח בע"מ
לאומית שרותי בריאות מציעה לכם הנוסעים לחו"ל את דרכונית לאומית מבית כלל
חברה לביטוח בע"מ.
עלותם של שירותים רפואיים בחו"ל עלולה להיות יקרה ביותר ולחשוף אתכם להוצאות
בלתי צפויות רבות" .דרכונית לאומית“ נותנת מענה בזמן אמת לצרכים העשויים
להתעורר כשאתם בחו"ל.
"דרכונית לאומית" כוללת כיסוי ביטוחי לאירועים רפואיים הנגרמים בעקבות תאונה או
מחלה – החל מביקור רופא ,רכישת תרופות ,טיפול חירום בשיניים ועד לכיסוי הוצאות
אשפוז יקרות בחו"ל.
"דרכונית לאומית" כוללת כיסוי לנזק ,גניבה או אובדן למטען האישי הנלווה אליכם
בחו"ל ואף מעניקה פיצוי על איחור בהגעת הכבודה האישית .בנוסף לכיסויים הקיימים
בפוליסה ,ניתן לרכוש את ההרחבות הבאות :ספורט אתגרי ,הריון (עד שבוע  ,)30איתור,
חיפוש וחילוץ ומחשב נישא.
"לאומית שירותי בריאות" ו"כלל חברה לביטוח בע"מ" מאחלות לכם נסיעה טובה
ושהייה בטוחה ומהנה בחו"ל.
עיקרי הכיסויים:

כיסויים והרחבות תמורת תשלום פרמיה נוספת:
כיסויים

תוספת פרמיה

גבול אחריות

להחמרה במצב בריאות קיים שאינו יציב
(בכפוף לחיתום רפואי)

 $4ליום

עד $100,000

איתור ,חיפוש וחילוץ
 $0.50ליום
ספורט אתגרי (עד גיל  )70כולל ספורט חורף  $12לכל תקופת
הביטוח
מחשב נישא
מקסימום  $45ל 30-יום ראשונים ,ועד  $20לכל
 $2ליום

עד $80,000
עד $2,000

חודש נוסף או חלק ממנו.

הריון ולידה עד שבוע  30כולל

עלות הכיסוי
גיל
עד גיל  $1.46 22ליום
עד $100,000
 $1.10ליום
22-30
 $0.70ליום
30-50

השתתפות עצמית בעת תביעה $50 -
השתתפות עצמית בכל אירוע הנובע מהחמרה של מחלה קיימת $150 -

פירוט התשלומים ותקופות הביטוח:

גבול האחריות
עיקרי הכיסויים
הוצאות רפואיות ואשפוז בחו״ל עד $700,000
הוצאות רפואיות ואשפוז בגין
החמרה למצב בריאות קיים
עד $100,000
יציב
נכלל בגבול האחריות*
הטסה באמבולנס אווירי
נכלל בגבול האחריות*
הטסה באלונקה לארץ
נכלל בגבול האחריות*
העברת גופה
עד *$1,000
המשך טיפול בישראל
המשך טיפול בארץ במחלות
עד *$5,000
גיאוגרפיות
עד *$600
טיפול חירום בשיניים
עד $25,000
תאונות אישיות
עד $150,000
צד שלישי
עד $1,800
מטען אישי

פרמיה תקופת
גילאים
ליום* ביטוח מרבית
חינם  365ימים
0-6
 365 $1.50ימים
6-18
 545 $1.50ימים
18-22
 545 $1.90ימים
22-30
 545 $2.45ימים
30-38
 180 $2.45ימים
38-50
 90 $3.80ימים
50-65
 60 $8.50ימים
65-75
 45 $8.50ימים
75-76
 76ומעלה  45 $14.60ימים

רק בלאומית ילדים עד גיל  6חינם!
וכיסוי משתלם לנשים בהריון!

*התשלום בשקלים לפי שער הדולר במועד התשלום.
תשלום של פרמיה ליום או לחלק ממנו.
התשלום המינימלי שווה ערך ל 5-ימי נסיעה.

(הגבלת ערך פריט בודד )$350

מטען שהגיע באיחור
הפסד פיקדון או ביטול נסיעה
החזר הוצאות נסיעה

עד $80,000

עד $170
עד $6,000
עד $7,000

*נכלל בגבול האחריות בגין הוצאות רפואיות ואשפוז.
מובהר כי מכירת הביטוח נעשית ע"י כלל חברה לביטוח בע"מ.
• כל האמור כפוף לתנאי הפוליסה ,סייגיה וחריגיה • .בכל מקרה של סתירה יגברו

הוראות הפוליסה • .תנאי הפוליסה המלאים מופיעים באתר www.leumit.co.il

ניפגש בדיוטי!

למידע והצטרפות חייגו
למוקד "דרכונית לאומית”
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