آذار 2015

كالليت خارج البالد
بـواسـطة كالل شركة للتأمين م.ض
تـأمـيـن الــسـفـر األوفــر
ألعضـاء كالليت.

حتى نصف سنة

كالليت خارج البالد األساسية
مبادئ التغطيات

الحد األقصى للكفالة

مصاريف طبية ومكوث في خارج البالد،
تشمل السفرة الجوية
عالج طوارئ أسنان

حتى $500,000
حتى )*( $400

حوادث شخصية:

(للمؤمنين حتى جيل 50

يمكن التمديد حتى عامين)

تعويض في حالة إعاقة مستديمة لألجيال  16-65حتى $20,000
$10,000
تعويض في حالة الموت لألجيال 16-65
تعويض في حال وجود إعاقة مستديمة لألجيال  66-75حتى $10,000
$5,000
تعويض في حالة الموت لألجيال 66-75

اختصار سفرة ،خسارة تذكرة السفر،
سفر مرافق ومصاريف سفر إضافية
خسارة أمانات أو إلغاء سفر ،يشمل أمر التجنيد 8
مصاريف الدفن والنقل إلى البالد
مصاريف لمكوث إضافي
التزامات لطرف ثالث
تغطية لألمراض الحالية
تغطية لمشاكل الحمل

حتى $6,000
حتى $6,000
حتى $5,000
حتى  $100لليوم من اليوم الثاني حتى  14يوم
حتى $100,000
ال يوجد
ال يوجد

(*) من ضمن حدود الكفالة لمصاريف طبية ومكوث في خارج البالد.

تغطيات وتوسيعات مقابل دفع دفعة اضافية
أغراض شخصية
أجهزة ديجيتالية
استدالل وإنقاذ أساسي
رياضة تحدي

إشـتـراك ذاتـي

حتى $1,250
حتى $2,000
حتى $100,000

		

حتى حدود الكفالة لمصاريف طبية ومكوث

		

أغراض شخصية
في كافة األحداث ما عدا المكوث

$50
$30

كالليت خارج البالد من مجموعة كالل شركة للتأمين م.ض

حتى نصف سنة

كالليت خارج البالد األساسية
جيل الـمؤمـن
دفـع مقـابـل الـتـأمين
لفترة حتى ستة أشهر*:
حتى جيل 30
30-40
40-50
50-65
65-75
75-80
فوق 80

(للمؤمنين حتى جيل 50

يمكن التمديد حتى عامين)

لـزبائـن
كالليت
خارج البالد مـوشالم
دفعة ليوم

دفعة ليوم

$1.82
$2.01
$2.27
$2.79
$4.87
$8.63
$11.86

$1.37
$1.81
$2.05
$2.52
$4.39
$7.77
$10.68

لـزبائـن
بالتينوم

دفعة ليوم
$1.09
$1.51
$1.70
$2.37
$4.14
$7.34
$10.08

دفـع مقـابـل الـتـأمين
لفترة فوق نصف سنة
حتى جيل 30
30-40
40-50

$2.45
$2.67
$2.98

* الدفعة تشمل تغطية ألغراض ،يمكن اقتناء بدون أغراض.
* الدفعة ليوم او لجزء منه.
* الحد األدنى للدفع يساوي لـ  5 -ايام سفر.
* الدفع بـ ش.ح وفق سعر الصرف الحالي للدوالر في يوم الدفع.

كالليت خارج البالد من مجموعة كالل شركة للتأمين م.ض

$1.84
$2.41
$2.69

$1.47
$2.00
$2.24

كالليت خارج البالد المطورة
مبادئ التغطيات

مصاريف طبية ومكوث في خارج البالد،
تشمل السفرة الجوية
عالج طوارئ أسنان
تغطية لألمراض الحالية

حوادث شخصية:

الحد األقصى للكفالة

حتى نصف سنة

(للمؤمنين حتى جيل 50

يمكن التمديد حتى عامين)

حتى $850,000
حتى )*( $600
حتى $225,000

تعويض في حالة إعاقة مستديمة لألجيال  16-65حتى $27,000
$20,000
تعويض في حالة الموت لألجيال 16-65
تعويض في حالة إعاقة مستديمة لألجيال  66-75حتى $13,500
$10,000
تعويض في حالة الموت لألجيال 66-75

اختصار سفرة ،خسارة تذكرة السفر،
سفر مرافق ومصاريف سفر إضافية
خسارة أمانات أو إلغاء سفر ،يشمل أمر التجنيد 8
مصاريف الدفن والنقل إلى البالد
مصاريف لمكوث إضافي
التزامات لطرف ثالث

حتى $8,000
حتى $7,000
حتى $10,000
حتى  $100لليوم من اليوم الثاني حتى  14يوم
حتى $150,000

(*) من ضمن حدود الكفالة لمصاريف طبية ومكوث في خارج البالد.

		
تغطيات وتوسيعات مقابل دفع دفعة اضافية
أغراض شخصية
أجهزة ديجيتالية
تغطية لمشاكل الحمل حتى األسبوع الـ 26
تغطية لمشاكل الحمل حتى األسبوع الـ 30
تغطية لمرض اإليدز
استدالل وإنقاذ أساسي
رياضة تحدي

إشـتـراك ذاتـي

حتى $2,000
حتى $2,000
حتى $200,000
حتى $50,000
حتى $100,000
حتى $100,000

حتى حدود الكفالة لمصاريف طبية ومكوث

$50
أغراض شخصية
$30
في كافة األحداث ما عدا المكوث
في فصل التغطية لألمراض الحالية ما عدا المكوث $50

يرجى اإلنتباه :تغطية لألمراض الحالية

البوليصا تغطي أيضًا أي نغيير سلبي مفاجيء وغير متوقع ،في الحالة الصحية للمؤمن جراء مرض حالي ،والذي
كان قبل النصف سنة الفائتة ليوم بداية التأمين ،يشمل مرض السرطان ،شريطة أن تمر سنة كاملة منذ
تماثل المؤمن للشفاء من المرض ،خاضع لشروطها واستثناءاتها.
مدة المكوث القصوى في خارج البالد لهذه التغطية:
جيل
حتى 50

50-65
65-70
70-80
فوق 80

مدة المكوث
 730يوم
 110يوم
 100يوم
 60يوم
 45يوم

كالليت خارج البالد من مجموعة كالل شركة للتأمين م.ض

حتى نصف سنة

كالليت خارج البالد المطورة
جيل الـمؤمـن

كالليت
خارج البالد
دفعة ليوم

(للمؤمنين حتى جيل 50

يمكن التمديد حتى عامين)

لـزبائـن
مـوشالم

دفعة ليوم

لـزبائـن
بالتينوم

دفعة ليوم

دفـع مقـابـل الـتـأمين
لفترة حتى ستة أشهر*:
حتى جيل 30
30-40
40-50
50-65
65-70
70-80
فوق 80

$2.15
$2.60
$2.93
$4.31
$8.70
$12.24
$16.28

$1.61
$2.34
$2.64
$3.88
$7.83
$11.03
$14.65

$1.29
$1.95
$2.20
$3.66
$7.40
$10.4
$13.84

دفـع مقـابـل الـتـأمين
لفترة فوق نصف سنة
حتى جيل 30
30-40
40-50

$2.66
$2.94
$3.84

$2.00
$2.65
$3.46

$1.60
$2.21
$2.88

* الدفعة تشمل تغطية ألغراض ،يمكن اقتناء بدون أغراض.
* الدفعة ليوم او لجزء منه.
* الحد األدنى للدفع يساوي لـ  5 -ايام سفر.
* الدفع بـ ش.ح وفق سعر الصرف الحالي للدوالر في يوم الدفع.

الحمل (في برنامج كالليت مطورة فقط)
مصاريف المكوث والمصاريف الطبية نتيجة لمشاكل الحمل ،أحداث حتى وتشمل األسبوع الـ 26
للحمل حتى قيمة  ,$200,000األحداث من األسبوع الـ  27حتى وتشمل األسبوع الـ  30للحمل حتى
قيمة  ,$50,000مقابل دفعة شهرية إضافية بقيمة  $1.90لليوم.
كالليت خارج البالد حيتوميت
في حالة مرض حالي لم يكن متواجدًا في النصف سنة التي سبقت يوم بداية التأمين ،يمكن
فحص إمكانية تغطية التأمين خاضع الكتتاب طبي.
لتفاصيل اضافية يمكن التوجه الى مركز كالليت خارج البالد هاتف.03-9420630 :

كالليت خارج البالد من مجموعة كالل شركة للتأمين م.ض

الدفع مقابل رياضة التحدي ،اإلستدالل واإلنقاذ*
إستدالل وإنقاذ المفقودين يتم بواسطة شركات "كالل سيتل"

فترة المكوث

إضافة دفعة
للفترة مقابل
إستدالل وإنقاذ أساسي
حتى $100,000

حتى  7أيام		
من 8-حتى  15يوم		
من 16-עד  30يوم		
$10
حتى  30يوم
$15
حتى  45يوم
$20
حتى  60يوم
$30
حتى  90يوم
$40
حتى  120يوم
$60
حتى  150يوم
$80
حتى  180يوم
$100
فوق  180يوم

إضافة دفعة
للفترة مقابل
رياضة التحدي
		
$5
$10
$15
$15
$20
$25
$30
$40
$50
$60
$80

* تكلفة هذه التغطيات وفق مدة الفترة المجملة بالنسبة لمكوث المؤمن في خارج البالد
وليس لفترة التغطية.

كالليت خارج البالد من مجموعة كالل شركة للتأمين م.ض

		

كالليت خارج البالد التحدي
مبادئ التغطيات

الحد األقصى للكفالة

مصاريف طبية ومكوث في خارج البالد،
تشمل السفرة الجوية
عالج طوارئ أسنان

حتى $1,300,000
حتى )*( $500

حوادث شخصية:

حتى جيل 50
حتى عامين

تعويض في حالة إعاقة مستديمة لألجيال  50حتى $25,000
$15,000
تعويض في حالة الموت لألجيال 50

اختصار سفرة ،خسارة تذكرة السفر،
سفر مرافق ومصاريف سفر إضافية
خسارة أمانات أو إلغاء سفر ،يشمل أمر التجنيد 8
مصاريف الدفن والنقل إلى البالد
مصاريف لمكوث إضافي
التزامات لطرف ثالث
أغراض شخصية
أغراض وصلت متأخرة
استدالل وإنقاذ أساسي
رياضة تحدي
أمراض جغرافية
تغطية لألمراض الحالية
تغطية لمشاكل الحمل

حتى $6,000
حتى $4,000

حتى حدود الكفالة
حتى  $100لليوم من اليوم الثاني حتى  14يوم
حتى $100,000
حتى $2,000
حتى $120
حتى $150,000
حتى حدود الكفالة لمصاريف طبية ومكوث
حتى $6,500
ال يوجد
ال يوجد

(*) من ضمن حدود الكفالة لمصاريف طبية ومكوث في خارج البالد.

		
تغطيات وتوسيعات مقابل دفع دفعة اضافية
أجهزة ديجيتالية

$2,000

إشـتـراك ذاتـي

أغراض شخصية
في كافة األحداث ما عدا المكوث

$50
$30

دفع مقابل التأمين*
جيل الـمؤمـن

حتى 40
40-50

كالليت تحدي
ليوم سفر

$2.70
$3.05

* الدفعة ليوم او لجزء منه.
* الحد األدنى للدفع يساوي لـ  30 -يوم سفر.
* الدفع بـ ش.ح وفق سعر الصرف الحالي للدوالر في يوم الدفع.

كالليت خارج البالد من مجموعة كالل شركة للتأمين م.ض

لزبائن موشالم
ليوم سفر

		$2.20
		
$2.47

لزبائن بالتينوم
ليوم سفر

$1.62
$2.01

توسيعات (في كافة البرامج)
إستدالل وإنقاذ

يمكن إقتناء تغطية لـ  $100,000 -إضافية مقابل دفعة بقيمة  $0.60لليوم
أو تغطية لـ  $200,000 -اضافية مقابل دفعة بقيمة  $1.20لليوم.

أجهزة ديجيتالية

بإمكان المؤمن ان يوسع حدود الكفالة لألجهزة الديجتالية حتى  $2,000مقابل دفعة اضافية بقيمة
 $12لـ  30 -يوم للجهاز.

حادثة

يمكن توسيع التعويض فيما يتعلق بحادثة حدثت في خارج البالد ،زيادة عن التعويض الموجود في البوليصة.
لـ  $50,000 -إضافية مقابل دفعة بقيمة  $0.75ليوم سفر
أو لـ  $100,000 -إضافية مقابل دفعة بقيمة  $1.50ليوم سفر.

تطعيمات

اذا كانت جهة السفر الى أسيا ،أفريقيا أو جنوب أمريكا فإن المؤمن ملزم بإجراء عالجا طبي وقائي في مركز
الطب الجغرافي في البالد وأن ينفذ تعليمات المركز خالل مكوثه في خارج البالد.
لزبائن موشالم زهاف المسافرين الى خارج البالد  75%تخفيض على االستشارة الطبية والتطعيم في عيادات
ضمن االتفاق (خاضع ألنظمة كالليت موشالم).

 -UnitedHealthcareللمسافرين الى الواليات المتحدة

شركة التأمين كالل ،توفر لخدمة مؤمني كالليت خارج البالد المسافرين الى الواليات المتحدة خدمة خاصة
وعصرية  -توصيل لشبكة مزودي خدمات الصحة التابعة لشركة  ،UnitedHealthcareواحدة من كبرى
شركات التأمين ،األفضل والرائدات في الواليات المتحدة.
لدى الشبكة مئات آالف المزودين للخدمات الطبية بأعلى المستويات ،المنتشرين في جميع أنحاء الواليات
المتحدة ،وهكذا يمكنك ،عند الحاجة ،إيجاد األطباء ،العيادات والمستشفيات ،األفضل واألقرب الى مكانك.
هذا وباإلضافة ،فإن العالج الطبي المتوفر والمهني تحصل عليه عند إظهار الملحق المرفق للبوليصة ،بدون
مصاريف دفع *( ،)Cash-Less Serviceما عدا اإلشتراك الذاتي.

كيف نحصل على كالليت خارج البالد؟
•
•
•
•

مركز هاتفي للدفع بواسطة بطاقة اإلعتماد او أمر سحب
 *2700أو 972-3-9420630
التوجه للمركز بواسطة أجهزة الهواتف المخصصة في عيادات 		
خدمات الصحة الشاملة كالليت
في اإلنترنتwww.clalit.co.il/hul :
موضح هنا أن بيع التأمين يتم على يد كالل شركة للتأمين م.ض.

في الحالة الطارئة في خارج البالد ،يمكن االتصال لمركز الطوارئ الطبي
التابع لفامي الذي يعمل  24ساعة يوميًا هاتف+972-3-5620000 :
كل م��ا ذك��ر أعاله خاضع لش��روط البوليص��ات ،تقيداته��ا وإس��تثنائتها .في كل موض��ع تناقض تك��ون الغلبة
لتعليمات البوليصة .نوصي المؤمن باإلطالع على شروط البوليصة عند استالمها .موضح هنا أن خدمات الصحة
الشاملة ال تشكل وكيل تأمين أو مندوب للمؤمن في كل امر وموضوع.
وان ليس لديها رخصة وكيل تامين وليس في اعمالها استشارة تأمين وان البوليصة اعدت عن طريقها ،فقط
كخدمة تقدمها العضائها ،وهي ليست طرفا في اتفاقية التأمين.

أدخلوا الى موقع اإلنترنت

www.clalit.co.il/hul

ويمكنكم إقتناء تأمين لخارج البالد
 24ساعـة يومياً
وفي الدقيقة األخيرة أيضاً

