כנס הבריאות הדיגיטלי
ענף הבריאות  -מאתגר להצלחה
21.10.2020

ביטוח נסיעות לחו"ל בעידן
וירוס הקורונה  -אוקטובר 2020
כיצד וירוס הקורונה משפיע על ביטוח הנסיעות?
במכירת ביטוח נסיעות לפני הנסיעה מומלץ לבחון
מה הכיסויים הרלוונטיים עבור לקוח שלכם.
כל הנתונים המובאים בטבלה מתייחסים
לחודש אוקטובר .2020
סו"ב ליסק ולנטין ,מנהל תחום ביטוח נסיעות לחו''ל' ,אליפים סוכנות לביטוח'

כנס הבריאות הדיגיטלי
ענף הבריאות  -מאתגר להצלחה

ביטוח נסיעות לחו"ל בעידן וירוס הקורונה  -אוקטובר 2020
שירביט חברה לביטוח

הראל

הפניקס

פספורטכארד

כלל

גבולות אחריות להוצאות רפואיות
1,600,000$

5,000,000$

ללא הגבלת סכום

5,000,000$

5,000,000$

גבולות אחריות לכיסוי החמרה של מצב רפואי קודם
פרק זה תקף רק אם נרכש על ידי המבוטח ואם צוין במפורש בדף פרטי הביטוח!
350,000$

250,000$

500,000$

2.45 $ - 0-16
2.5 $ - 17-60
3.35 $ - 61-65
4.55 $ - 66-70
6.45 $ - 71-75
11.45 $ - 76-80
11.85 $ - 81-85

2$ – 0-60
3.3$ – 61-65
4.25$ – 66-70
6.55$ – 71-75
11.6$ – 76-85
24.57$ – 86-90
 91+בכפוף לחיתום

3.3 $ - 0-16
3.9 $ - 17-60
6.4 $ - 61-65
7.4 $ - 66-70
8.9 $ - 71-75
14.5 $ - 76-80
15 $ - 81-85

4$ – 0-60
6$ – 61-65
7.5$ – 66-70
9$ – 71-75
15$ – 76-90
 91+בכפוף לחיתום

350,000$

250,000$

תעריפים

בסיס  +איתור,
חיפוש וחילוץ  +צד ג'

הרחבה להחמרה
של מצב בריאות

2.5 $ - 0-60
3.3 $ - 61-65
4.25 $ - 66-70
6.55 $ - 71-75
11.6 $ - 76-85
17.2 $ - 86-95

3.35 $ - 0-17
4 $ - 18-50
6.5 $ - 51-65
7.5 $ - 66-70
9 $ - 71-75
15 $ - 76-85
22 $ - 86-95

2.1$+1.2$ - 0-50
2.3$+1.2$ - 51-60
2.9$+1.2$ - 61-65
3.8$+1.2$ - 66-70
 + 71בכפוף לחיתום
 +בסיס מגיפה
יתווסף לפוליסה כל עוד
מוכרזת מגיפה עולמית
3.5 $ - 0-50
4.4 $ - 51-60
5.0 $ - 61-70
 + 71בכפוף לחיתום

2 $ – 0-18
2.7 $ – 19-60
5.5 $ – 61-65
7.2 $ – 66-70

2 $ – 0-18
2.5 $ – 19-50
4.5 $ – 51-60
5.5 $ – 61-65
7 $ – 66-70

כנס הבריאות הדיגיטלי
ענף הבריאות  -מאתגר להצלחה

ביטוח נסיעות לחו"ל בעידן וירוס הקורונה  -אוקטובר 2020
שירביט חברה לביטוח

הראל

הפניקס

פספורטכארד

כלל

תקופות הביטוח
0-60

עד  50יום

עד  60יום

עד  45יום

עד  30יום

עד  60יום

61-65

עד  35יום

עד  30יום

עד  30יום

דרך מוקד מכירות

עד  60יום

66-70

עד  35יום

עד  30יום

עד  30יום

דרך מוקד מכירות

עד  60יום

71-75

עד  15יום

עד  15יום

עד  15יום

בכפוף לחיתום רפואי

-

76-80

עד  15יום

עד  15יום

עד  15יום

-

-

81-85

עד  10יום

עד  10יום

עד  10יום

-

-

86-95

אין כיסוי

עד  10יום

עד  7יום

-

-

כמה זמן לפני הנסיעה אפשר לרכוש ביטוח?
 30יום

 30יום

 30יום

 30יום

 30יום

הרחבה לביטול נסיעה

במקרה של ביטול נסיעה ,המבטח ישפה את המבוטח בגין אובדן פיקדונות ו/או תשלומים ששולמו מראש ושאינם מוחזרים
ולא ניתן לקבל החזר עבור הוצאות הקשורות לנסיעת המבוטח לחו"ל.
לדוגמה :הוצאות בגין כרטיסי נסיעה ,הוצאות לינה ,בית הארחה ,דירת נופש ,כפר נופש ,שייט ,הוצאות רכב שכור ,הוצאות כרטיס נסיעה בתחבורה ציבורית.

גבול
אחריות

6,000$

6,000$

5,000$

4,000$

מתוכו 2,000$
לכרטיס נסיעה

מתוכו 2,000$
לכרטיס נסיעה

מתוכו 2,000$
לכרטיס נסיעה

מתוכו 1,500$
לכרטיס נסיעה

7,000$

כנס הבריאות הדיגיטלי
ענף הבריאות  -מאתגר להצלחה

ביטוח נסיעות לחו"ל בעידן וירוס הקורונה  -אוקטובר 2020
שירביט חברה לביטוח

הפניקס

הראל

פספורטכארד

כלל

פרק  -ביטול נסיעה עקב מגיפה
החזר הוצאות בגין הפסד
תשלומים עבור כרטיס
נסיעה בעקבות ביטול
נסיעה עקב אבחנה רפואית
של מבוטח כי הוא חולה
בקורונה שבמהלך השבוע
שלפני מועד הנסיעה
החזר הוצאות בגין הפסד
תשלומים עבור כרטיס
נסיעה בעקבות ביטול
נסיעה עקב בידוד בית (לא
חולה מאומת)
במהלך של  14יום לפני
יציאה לחו"ל של מבוטח

עד 400$

עד 400$

ברכישת הרחבה להגדלת
גבולות אחריות
עד 2,000$

עד 2,000$

מחלת חום או סימפוטמים
אחרים ,העשויים להעיד
עד 400$
לכרטיס נסיעה בלבד
על תחלואה במגיפה
או ברכישת הרחבה להגדלת
ושהתגלו אצל המבוטח
בנמל התעופה בבידוק טרום גבולות אחריות עד 5,000$
מתוכם כרטיס נסיעה
הטיסה ,ושבעקבותיהם
עד 2,000$
נאסר על המבוטח להצטרף
לטיסה

עד 2,000$

עד 5,000$

עד 400$

עד 400$

תקופת הכשרה
 3ימים ממועד רכישת
הרחבה לביטול נסיעה

ברכישת הרחבה להגדלת
גבולות אחריות
עד 2,000$

אין כיסוי

גבול אחריות עד 6000$
מתוכם כרטיס נסיעה
עד 2000$

תקופת הכשרה
 3ימים ממועד רכישת
הרחבה לביטול נסיעה

עד 400$
לכרטיס נסיעה בלבד

או ברכישת הרחבה להגדלת
גבולות אחריות עד 5,000$
מתוכם כרטיס נסיעה
עד 2,000$

אין כיסוי

עד 500$

גבול אחריות עד 4,000$

מתוכם כרטיס נסיעה
עד 2,000$

עד 5,000$

כנס הבריאות הדיגיטלי
ענף הבריאות  -מאתגר להצלחה

ביטוח נסיעות לחו"ל בעידן וירוס הקורונה  -אוקטובר 2020
שירביט חברה לביטוח

הפניקס

הראל

פספורטכארד

כלל

הארכת שהות בחו"ל עקב מגיפה

במקרה של מגיפה אשר בעקבותיה המבוטח נאלץ להאריך את שהותו בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח.
לדוגמה :מחלת חום או סימפטומים אחרים ,העשויים להעיד על תחלואה במגיפה ושהתגלו אצל המבוטח ,בנמל התעופה ,ושבעקבותיהם נאסר על המבוטח להצטרף לטיסה בחזרה לישראל ,חיוב המבוטח בבידוד עצמי
בשל מגיפה לקה המבוטח בחו"ל במחלה מגיפה ,הטלת סגר במדינת השהות בחו"ל שבעקבותיו לא ניתן לטוס חזרה לישראל במועד שתוכנן

הפסד תשלומים עבור
הוצאות לינה במקרה
הארכת שהייה בחו"ל מעבר
לתקופת ביטוח או
בידוד בחו"ל

ועד לסך כולל 1,000$
או ברכישת הרחבה
להגדלת גבולות אחריות
עד 5,000$

עד  150$ליום

גבול
אחריות

 6,000$מתוכו 2,000$
לכרטיס נסיעה

עד  150$ליום

המבטח ישפה את המבוטח
עד לסך של  100$לכל לילה
ללא מגבלת לילות

ועד לסך כולל 1,000$
או ברכישת הרחבה
להגדלת גבולות אחריות
עד 5,000$

עד 1,500$

שהייה נוספת במלון בחו"ל
עד  100$לכל לילה ועד 30
יום

עד  100$ליום

כיסוי למקרה של קיצור נסיעה*
 6,000$מתוכו 2,000$
לכרטיס נסיעה

 5,000$מתוכו 2,000$
לכרטיס נסיעה

 4,000$מתוכו 1,500$
לכרטיס נסיעה

8,000$

פרק  -קיצור נסיעה עקב מגיפה*

במקרה של מגיפה אשר בעקבותיה המבוטח נאלץ לקצר את שהותו בחו"ל ,המבטח ישפה את המבוטח בחלק היחסי של ההוצאות ששולמו על ידי המבוטח מראש כדוגמת הוצאות לינה ורכב שכור ,ו/או בגין כרטיס נסיעה לישראל
ו/או הפרש בגין כרטיס נסיעה קיים לבין כרטיס נסיעה חלופי שלא ניתן לקבל החזר בגינם מגורם אחר ,בכפוף לנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסות.

עד 1,000$
החזר הוצאות בגין רכישת
או ברכישת הרחבה להגדלת
כרטיס נסיעה חלופי או
גבולות אחריות
עלות שינוי כרטיס הנסיעה
עד 2,000$
המקורי עקב קיצור הנסיעה
עד לסך של  $150ליום

ההוצאות ששולמו על ידי
המבוטח מראש (לדוגמה
הוצאות לינה ורכב שכור)
הוצאות מילוט עקב התראה
לפני סגר על רקע מגיפה
במדינת היעד

ועד לסך כולל של 1,000$
או ברכישת הרחבה להגדלת
גבולות אחריות
עד 5,000$

עד 1,000$

עד 2000$
לכרטיס נסיעה במחלקת
תיירים בלבד

או ברכישת הרחבה להגדלת
גבולות אחריות
עד 2,000$

עד 1500$
במקרה שאושפז המבוטח
בחו"ל עקב היותו נשא של
נגיף מחולל מגיפה

עד לסך של  $150ליום

בגין שינוי כרטיסי הנסיעה
שבידו עד לסך של – 250$

* ב'הפניקס' ניתן לרכוש כיסוי למגיפה – בלי רכישת כיסוי ביטול/קיצור נסיעה

ועד לסך כולל של 1,000$
או ברכישת הרחבה להגדלת
גבולות אחריות
עד 5,000$
השתתפות בכרטיס נסיעה
עד לסך של200$

עד 1,500$

עד 1,500$

עד 2,000$

עד 5,000$

