פוליסת מדיכלל עולמי

ללקוחות כללית
ביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי לחברי שירותי בריאות כללית
באמצעות כלל חברה לביטוח בע"מ

מדיכלל עולמי כללית
כיסוי רובד ראשון

 .1הוצאות רפואיות כולל החמרה למצב בריאות קיים וכיסוי לקורונה

כיסויים מומלצים לרכישה בכל נסיעה

.2
.3
.4
.5
.6
.7

איתור חיפוש וחילוץ
חבות כלפי צד שלישי
ביטול נסיעה (ללא הרחבת קורונה)
קיצור נסיעה (ללא הרחבת קורונה)
ביטול וקיצור נסיעה (כולל הרחבת קורונה)
מטען (כבודה)  -אבדן או גניבה

כיסויים חשובים להתאמה אישית לפני נסיעה

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

מכשיר אלקטרוני (טלפון נייד ,מצלמה ,מחשב)
היריון עד שבוע 30
ספורט אתגרי
ספורט חורף
נספח למטייל  -ספורט אתגרי וספורט חורף לנסיעה מעל  30ימים
ספורט תחרותי
הרחבה נוספת לכבודה
ביטול השתתפות עצמית ברכב שכור
ביטול השתתפות עצמית בגין אירוע רפואי

*הכיסויים מעבר לרובד הראשון הינם לפי בחירת המבוטח כל האמור כפוף לתנאי הפוליסה ,הנספחים,
סייגיהם וחריגיהם | 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.

הכיסויים בפוליסה
הכיסויים

גבול אחריות מירבי

כיסוי רובד ראשון
גבול אחריות להוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל כולל הטסה
רפואית לארץ ,הטסה באמבולנס אווירי
פינוי אווירי ו/או ימי ממקום האירוע לבית-חולים
קרוב או המתאים למצבו הרפואי

עד  $ 5,000,000ומתוך זה עד  $ 250,000עבור הוצאות
רפואיות ואשפוז בחו"ל כתוצאה ממצב רפואי קודם
עד לתקרת גבול האחריות להוצאות רפואיות
ואשפוז בחו"ל
עד לגבול האחריות להוצאות אשפוז והוצאות
רפואיות בחו"ל

טיפול חירום בשיניים

עד $ 600

 .1הוצאות רפואיות

שהייה נוספת בחו"ל של המבוטח לאחר תום
תקופת הביטוח כולל בידוד עקב חשש להידבקות בקורונה
שינוי מועד הטיסה של המבוטח ובמקרה בו המבוטח קטין-
של מלווה
שינוי מועד הטיסה של המלווה השוהה עם
המבוטח בחו"ל
הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח
בחו"ל הוצאות טיסה
הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח
בחו"ל הוצאות נסיעה ולינה
הוצאות רפואיות הקשורות ו/או נובעות
מהיריון עד השבוע ה 12-שהתגלה לראשונה בחו"ל

עד  $ 100ליום
עד $ 1,500
עד $ 1,500
עד $ 2,000
עד  $ 100ליום
עד לגבול האחריות להוצאות אשפוז והוצאות
רפואיות בחו"ל

כיסויים מומלצים לרכישה בכל נסיעה
 .2איתור חיפוש וחילוץ
 .3חבות כלפי צד שלישי
 .4ביטול נסיעה (ללא הרחבת קורונה) -
החזר הוצאות בגין ביטול נסיעה
 .5קיצור נסיעה (ללא הרחבת קורונה) -
החזר הוצאות בגין קיצור נסיעה

עד $ 200,000
עד $ 150,000
עד $ 7,000
עד $ 8,000

 .6ביטול וקיצור נסיעה כולל קורונה

ביטול נסיעה עקב אירוע רפואי עד $ 7,000
קיצור נסיעה עקב אירוע רפואי עד $ 8,000
ביטול וקיצור נסיעה עקב הידבקות או חשש להידברות בקורונה
עד  ,$ 5,000למעט במקרה של בידוד עד $ 500

 .7מטען (כבודה)  -אבדן או גניבה

עד $ 2,000

כיסויים לרכישה בהתאמה לאופי הנסיעה
 .8מכשיר אלקטרוני אחד
 .9הרחבה נוספת לכבודה
 .10היריון עד שבוע 30
 .11ספורט אתגרי
 .12ספורט חורף
.13ספורט תחרותי דרגה א'  /דרגה ב'
 .14נספח למטייל ספורט אתגרי –
וספורט חורף לתקופה ארוכה
 .15ביטול השתתפות עצמית ברכב שכור
 .16ביטול השתתפות עצמית בגין אירוע רפואי

עד $ 2,000
עד $ 6,000
עד $ 200,000
עד לגבול האחריות
עד לגבול האחריות
עד לגבול האחריות
עד לגבול האחריות
עד $ 2,000

תקופת ביטוח מירבית בימים (כולל הארכות)
גילאים

מדיכלל עולמי

0-50

180

51-70

90

71-75

60

76+

45

דמי ביטוח (פרמיות) בדולר ליום
קבוצת
גיל

הוצאות
רפואיות

איתור
וחילוץ

צד ג'

ביטול
נסיעה
(ללא
הרחבת
קורונה)

קיצור
נסיעה
(ללא
הרחבת
קורונה)

ביטול
וקיצור
נסיעה כולל מטען
הרחבת
קורונה

0-18

1.20

0.10

0.00

0.40

0.03

3.50

0.25

19-30

1.70

0.20

0.00

0.40

0.03

3.50

0.25

31-40

2.00

0.20

0.00

0.40

0.03

3.50

0.25

41-50

2.00

0.20

0.00

0.40

0.03

4.00

0.25

51-60

2.00

0.20

0.00

0.40

0.03

4.00

0.25

61-65

3.00

0.20

0.00

0.40

0.05

4.00

0.25

66-70

5.00

0.20

0.00

0.90

0.05

5.00

0.25

71-75

6.00

0.20

0.00

1.20

0.05

6.00

0.25

76-80

10.00

0.20

0.00

2.20

0.05

7.00

0.25

+ 81

14.85

0.20

0.00

2.20

0.05

8.00

0.25

*מגיל  70ואילך ההצטרפות הינה בכפוף לחיתום פרטני ואישור חברת הביטוח

נספחים נוספים (פרמיה יומית)
•מכשיר אלקטרוני $ 0.75
•הרחבה להיריון (עד שבוע $ 5.40 )30
•הרחבה לספורט אתגרי ( $ 0.23ניתן לרכישה עבור חלק מתקופת הנסיעה)
•הרחבה לספורט חורף ( $ 6.00ניתן לרכישה עבור חלק מתקופת הנסיעה)
•נספח למטייל  $ 0.47ליום מינימום  30ימים
•הרחבה לספורט תחרותי דרגה א' $ 2.46 -
•הרחבה לספורט תחרותי דרגה ב' $ 3.27 -
•הרחבה נוספת לכבודה $ 0.10 -
•ביטול השתתפות עצמית ברכב שכור $ 5.25 -
•ביטול השתתפות עצמית בגין אירוע רפואי ( $ 0.04-0.57 -בהתאם לגיל המבוטח)
תשלום דמי הביטוח יבוצע בשקלים בהתאם לשער הדולר ביום התשלום.

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

United Health Care - UHC
הנוסעים לארצות הברית מוזמנים ליהנות מגישה לרשת ספקי הבריאות של חברת
 ,United healthcare-UHCאחת מחברות הביטוח הגדולות והמובילות בארה"ב
ולקבל שירות רפואי זמין ומקצועי ללא הוצאת תשלום cashless service -
(למעט השתתפות עצמית כמותנה בפוליסה).
באתר האינטרנט של חברת  UHCניתן לאתר ולבחור ספק רפואי מתוך רשימה רחבה.

לרכישה ניתן לפנות לאתר כללית בכתובתwww.clalit.co.il/hul :

או למוקד הטלפוני של כללית חו"ל  *2700 :או03-9420630-

אתר כללית חו"ל travel.clalit.co.il
מוקד חירום רפואי

המוקד פועל  24שעות ביממה  7ימים בשבוע
טלפון972-3-5789010 :
שרות רופא Online
שיחת וידאו עם רופא דובר עברית
972-3-5620000

מוקד תשלום תביעות

מיידי ""CLAL EXPRESS

מלווים אותך בחו"ל עם שירות מהיר כלל Express
הנותן לך התחייבות מיידית לתשלום באירועים רפואיים ואיחור מזוודה
המוקד פועל  24שעות ביממה  7ימים בשבוע
טלפון972-3-5789010 :

להגשת תביעה לאחר החזרה לארץ
מוקד התביעות של כלל ביטוח ופיננסים
טלפון * 5454 :או 03-9420440

הארכת ביטוח ומידע נוסף לביטוח
מוקד כלל ביטוח ופיננסים המיועד ללקוחות כללית
טלפון03-9420630 :

