بوليصة مديكالل عالمي
لزبائن كالليت

تأمين سفر جماعي الى خارج البالد العضاء كالليت
بواسطة كالل شركة للتأمين م.ض

التغطيات في البوليصة
الحد االقصى للمسؤولية

التغطيات
تغطية المستوى االول
 .1مصاريف طبية

 $ 1,500,000ومنها حتى  $ 250,000مقابل المصاريف الطبية
والمكوث في الخارج البالد نتيجة لحالة طبية سابقة

حدود المسؤولية للمصاريف الطبية والمكوث في خارج البالد يشمل
سفر طبي الى البالد سفر باسعاف جوي

حتى أقصى حدود المسؤولية للمصاريف الطبية
والمكوث في خارج البالد

اخالء جوي و/أو مائي من مكان الحادث الى مستشفى قريب
او مناسب لحالته الطبية

حتى أقصى حدود المسؤولية للمصاريف الطبية
والمكوث في خارج البالد

عالج طوارئ لالسنان

$ 600

اقامة اضافية في خارج البالد للمؤمن بعد انتهاء فترة التامين

 $ 100لليوم

تغير موعد سفر المؤمن

$ 1,500

تغير موعد سفر المرافق المقيم مع المؤمن في خارج البالد

$ 1,500

سفر جوي للمرافق الى مكان مكوث المؤمن في خارج البالد
مصاريف سفر جوي

$ 2,000

سفر جوي للمرافق الى مكان مكوث المؤمن في خارج البالد
مصاريف السفر والنوم

 $ 100لليوم

مصاريف طبية متعلقة و/او ناجمة عن حمل
حتى االسبوع ال 12 -الذي تم اكتشافه الول مرة في خارج البالد

حتى أقصى حدود المسؤولية للمصاريف الطبية
والمكوث في خارج البالد

تغطيات موصى باقتنائها في كل سفر
 .2إستدالل تفتيش وانقاذ

$ 200,000

 .3التزام اتجاه طرف ثالث

$ 150,000

 .4الغاء سفر  -استرجاع المصاريف مقابل الغاء السفر

$ 7,000

 .5تقصير السفر  -استرجاع المصاريف مقابل تقصير السفر

$ 8,000

 .6الحمولة (االمتعة)  -فقدان او سرقة

$ 2,000

تغطيات لالقتناء وفق نوعية السفر
 .7تغطية لجهاز الكتروني واحد

$ 2,000

 .8توسعة للحمل حتى االسبوع 30

$ 200,000

 .9رياضة تحدي

حتى حدود المسؤولية

 .10رياضة الشتاء

حتى حدود المسؤولية

 .11ملحق لمسافر رياضة التحدي  -ورياضة الشتاء لفترة طويلة

حتى حدود المسؤولية

 .12حوادث شخصية

$ 27,000

* التغطيات فوق المستوى األول هي حسب إختيار المؤمن كل المذكور خاضع لشروط البوليصة ،المالحق ،تحفظاتها واستثناءاتها | المؤمنة
هي كالل شركة للتأمين م.ض ("المؤمن") | بيع التأمين يكون على يد المؤمن | اإلنضمام للتأمين خاضع لدفع رسوم التأمين ولمصادقة
المؤمن | في حالة وجود تعارض بين المذكور في هذا المستند والمذكور في البوليصة و  /أو المالحق ،تكون الغلبة لما ذكر في البوليصة
و  /أو الملحق المالئم.

فترة التأمين القصوى باأليام (يشمل التمديد)
األجيال

مديكالل عالمي

مديكالل عالمي  +ملحق للمسافر
على اآلقل  ٣٠يوم

0-30

730

730

31-40

730

730

41-50

730

730

51-65

110

-

66-75

100

-

76-80

60

-

 81وما فوق

45

-

رسوم التأمين (أقساط) بالدوالر لليوم
المصاريف
الطبية

طرف ج

إلغاء السفر

تقصير السفر

إستدالل
وإنقاذ

حمولة

0-18

1.29

0.03

0.18

0.05

0.17

0.33

19-30

1.48

0.03

0.18

0.05

0.34

0.33

31-40

2.08

0.03

0.28

0.07

0.34

0.33

41-50

2.13

0.03

0.53

0.13

0.34

0.33

51-65

2.82

0.03

1.46

0.20

0.34

0.33

66-70

6.72

0.03

2.36

0.20

0.34

0.33

71-75

9.90

0.03

3.11

0.20

0.34

0.33

76-80

10.42

0.03

3.39

0.20

0.34

0.33

81+

15.16

0.03

3.39

0.20

0.34

0.33

مجموعة
الجيل

مالحق اضافية (اقساط يومية)
• جهاز الكتروني $ 1.00
• توسعة للحمل (حتى االسبوع $ 7.00 )30
• توسعة لرياضة التحدي ( $ 0.30يمكن االقتناء مقابل قسم من فترة السفر)
• توسعة لرياضة الشتاء ( $ 1.30يمكن االقتناء مقابل قسم من فترة السفر)
• ملحق للمسافر  $ 0.60لليوم على االقل  ٣٠يوم
• ملحق االكتتاب $ 3.50
• حوادث شخصية $ 0.05

مقابل مصاريف طبية دفع القسط االدنى بمبلغ يعادل  ٥أيام.
دفع رسوم التأمين يتم بالشواقل حسب قيمة الدوالر في يوم الدفع.

خـدمـة 24/7
• لخدمة المؤمنين تتوفر مراكز خدمة تعمل  ٢٤ساعة في اليوم  ٧أيام في األسبوع ،يعمل بها مهنيين
مؤهلين ومختصين في مجالهم
• تشغل كالل طواقم مساعدة طبي وطواقم استدالل وإنقاذ  -من األفضل واألكثر خبرة في العالم

United Health Care – UHC
المسافرين الى الواليات المتحدة مدعويين لالستمتاع من الوصول الى شبكة المزودين الصحيين لشركة
 ،United healthcare-UHCواحدة من أكبر شركات التأمين الرائدة في الواليات المتحدة
والحصول على خدمة طبية متوفرة ومهنية بدون مصاريف دفع cashless service -
(ما عدا إشتراك ذاتي كما هو محدد في البوليصة).
في موقع اإلنترنت التابع لشركة  UHCيمكن استكشاف وإختيار مزود طبي من قائمة واسعة.

لإلقتناء يمكن التوجه الى موقع كالليت على العنوانwww.clalit.co.il/hul :
أو للمركز الهاتفي التابع لكالليت خارج البالد  *2700או03-9420630-

مديكالل عالمي كالليت
تغطية المستوى االول

تغطيات لالقتناء وفق نوعية السفر

 .1مصاريف طبية يشمل تدهور في حالة
صحية قائمة

تغطيات موصى باقتنائها في كل سفر
.2
.3
.4
.5
.6

إستدالل تفتيش وانقاذ
التزام اتجاه طرف ثالث
الغاء سفر
تقصير سفر
الحمولة (االمتعة)  -فقدان او سرقة

 .7تغطية لجهاز الكتروني واحد
 .8توسعة للحمل حتى االسبوع 30
 .9رياضة تحدي
 .10رياضة الشتاء
 .11ملحق لمسافر رياضة التحدي  -ورياضة الشتاء
لفترة طويلة
 .12حوادث شخصية

* التغطيات فوق المستوى األول هي حسب إختيار المؤمن كل المذكور خاضع لشروط البوليصة ،المالحق ،تحفظاتها واستثناءاتها | المؤمنة
هي كالل شركة للتأمين م.ض ("المؤمن") | بيع التأمين يكون على يد المؤمن | اإلنضمام للتأمين خاضع لدفع رسوم التأمين ولمصادقة
المؤمن | في حالة وجود تعارض بين المذكور في هذا المستند والمذكور في البوليصة و  /أو المالحق ،تكون الغلبة لما ذكر في البوليصة
و  /أو الملحق المالئم.

موقع كالليت في خارج البالد travel.clalit.co.il
لخدمتكم مركز طوارئ طبي فامي بريميوم
يعمل المركز  ٢٤ساعة في اليوم  ٧أيام في األسبوع

هاتف 972-3-5620000

لتقديم شكوى بعد العودة الى البالد
يجب التوجه لمركز الشكاوى التابع لكالل شركة للتأمين م.ض

هاتف  *5454أو 03-9420440

لتمديد التأمين ومعلومات إضافية
يجب التوجه الى مركز كالل المخصص لزبائن كالليت

هاتف 03-9420630

