
 ביטוח נסיעות קבוצתי לחו“ל לחברי לאומית
שירותי בריאות באמצעות כלל חברה לביטוח בע“מ

מדיכלל עולמי לאומית

מוקד חירום דובר עברית 24/7

כיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו״ל עד $1,500,000

הרחבות נוספות
הטסה רפואית

כיסוי משתלם לנסיעה לחו"ל:

 למידע ולהצטרפות
 ניתן לפנות לאתר לאומית:

www.leumit.co.il
 או לחייג למוקד דרכונית לאומית:

 03-9420425 | *9094

דרכונית
לאומית

דרכונית
לאומית

לטוס בראש שקט
עם דרכונית לאומית



טבלת מחירים:  דרכונית לאומית נותנת מענה בזמן אמת לצרכים העשויים להתעורר כשאתם בחו"ל.
עלותם של שירותים רפואיים בחו"ל עלולה להיות יקרה ביותר ולחשוף אתכם להוצאות בלתי צפויות רבות. 

 דרכונית לאומית כוללת כיסוי ביטוחי לאירועים רפואיים הנגרמים בעקבות תאונה או מחלה,
החל מביקור רופא, רכישת תרופות, טיפול חירום בשיניים ועד לכיסוי הוצאות אשפוז בחו"ל.

 לאומית שירותי בריאות וכלל חברה לביטוח בע"מ מאחלות לכם נסיעה טובה
ושהייה בטוחה ומהנה בחו"ל.

נספחים נוספים )פרמיה יומית(

⋅ תאונות אישיות - $0.05
⋅ מכשיר אלקטרוני - $1

⋅ נספח חיתום - $3.5
⋅ הריון עד שבוע 30 - $7 )ניתן לרכישה בגילאי 19-50(

⋅ נספח למטייל הכולל ספורט חורף וספורט אתגרי - $0.6*
  *לנוסעים למינימום 30 יום. ניתן לרכישה עד גיל 50.

נספחים )ניתן לרכוש עבור חלק מתקופת הנסיעה(
⋅ ספורט חורף - $1.3

⋅ ספורט אתגרי - $0.3

Health Care UHC - הנוסעים לארצות הברית מוזמנים ליהנות מגישה לרשת ספקי הבריאות מהגדולות ומהמובילות 
בארה"ב, ולקבל שירות רפואי זמין ומקצועי ללא הוצאת תשלום )למעט השתתפות עצמית כמותנה בפוליסה(.

שירות 24/7 - לרשות המבוטחים עומדים מוקדי שירות הפועלים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, מאוישים באנשי 
מקצוע מיומנים ומומחים בתחומם. כלל מפעילה צוותי סיוע רפואי וצוותי איתור וחילוץ מהטובים ומהמנוסים ביותר בעולם.

גבול אחריות מרביעיקרי הכיסויים

רובד 1 - 
הוצאות
רפואיות
ואשפוז

גבול אחריות להוצאות רפואיות ואשפוז 
בחו“ל, כולל הטסה רפואית לארץ והטסה 

באמבולנס אווירי

$1,500,000 עד לגבול האחריות להוצאות 
אשפוז

ולהוצאות רפואיות בחו“ל, ומתוך זה עד 
$250,000 בגין מצב רפואי קודם

$600טיפול חירום בשיניים
הוצאות רפואיות הקשורות ו/או נובעות 

מהריון עד השבוע ה-12 שהתגלה 
לראשונה בחו“ל

 עד לגבול האחריות להוצאות אשפוז
ולהוצאות רפואיות בחו“ל

הרחבות נוספות

רובד 2 - 
מומלץ 
לרכוש 

בכל 
נסיעה

 ביטול נסיעה - זמנית לא ניתן לרכוש 
                          את הכיסוי

$7,000

$8,000קיצור נסיעה

רובד 3 -
כיסויים

חשובים
להתאמה

אישית
לפני

נסיעה

$200,000הרחבה להריון עד שבוע 30
$250,000הרחבה למצב בריאותי קיים שאינו יציב

 עד לגבול האחריות להוצאות אשפוזספורט אתגרי
ולהוצאות רפואיות בחו“ל

 עד לגבול האחריות להוצאות אשפוזספורט חורף
ולהוצאות רפואיות בחו“ל

 עד לגבול האחריות להוצאות אשפוזנספח למטייל
ולהוצאות רפואיות בחו“ל

$2,000הרחבה למכשיר אלקטרוני אחד
$27,000הרחבה לתאונות אישיות

כלול בבסיס בסיס
וניתן להסרה

כלול בבסיס 
וניתן להסרה

הוצאותקבוצת גיל
רפואיות

איתור 
קיצור נסיעהביטול נסיעהמטעןצד ג'וחילוץ

זמנית לא 0-18$1.49$0.17$0.03$0.33
ניתן לרכוש
את הכיסוי

$0.05

19-30$1.85$0.34$0.03$0.33$0.05

31-40$2.45$0.34$0.03$0.33$0.07

41-50$2.5$0.34$0.03$0.33$0.13

51-65$3.19$0.34$0.03$0.33$0.20

66-70$7.09$0.34$0.03$0.33$0.20

$10.27$0.34$0.03$0.33$0.20

76-80$10.79$0.34$0.03$0.33$0.20

+81$15.53$0.34$0.03$0.33$0.20

 בפוליסה הבסיסית תשולם פרמיה מינימלית בגין 3 ימי ביטוח.
 תשלום דמי הביטוח יבוצע בשקלים,

בהתאם לשער הדולר ביום התשלום.

המבטחת היא כלל חברה לביטוח בע“מ )“המבטח”(. מכירת הביטוח נעשית על ידי המבטח. ההצטרפות לביטוח 
 כפופה לתשלום דמי ביטוח ולאישור המבטח. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בפוליסה

ו/או הנספחים, יגבר האמור בפוליסה ו/או הנספח הרלוונטי.

באופן זמני ניתן לרכוש את הביטוח עד גיל 60 בלבד.

הכיסויים מעבר לרובד הראשון הינם לפי בחירת המבוטח.

תקופת ביטוח מירבית בימים )כולל הארכות(

מדיכלל גילאים
עולמי

מדיכלל עולמי + 
נספח למטייל

מינימום 30 ימים

באופן זמני, תקופת הביטוח 0-18
המירבית היא 10 ימים 19-38

39-50

51-65

66-75

76 ומעלה

71-75

באופן זמני ניתן לרכוש את הביטוח עד גיל 60 
בלבד.


