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תמצית תנאי הביטוח TOUR&CARE -
ביטוח רפואי לתיירים בישראל
מהדורה 06/2021
שם הביטוח
סוג הביטוח
תקופת הביטוח
תיאור הביטוח

תמצית פרטי הפוליסה
TOUR&CARE
ביטוח רפואי לתיירים בישראל
התקופה המצוינת בדף פרטי הביטוח ושלא תעלה על התקופה המירבית
כמפורט בסעיף  1.8לפוליסה.
כיסוי אצל נותן שירות שבהסכם עבור הוצאות אשפוז והוצאות שלא בעת
אשפוז כמפורט בתנאי הפוליסה ,לרבות הוצאות חדר מיון ,בדיקות ,טיפול
חירום בשיניים ועוד .כמו כן תמורת דמי ביטוח נוספים יכלול הכיסוי הוצאות
להטסה רפואית.

הפוליסה אינה מכסה את המבוטח
במקרים הבאים (חריגים בפוליסה)

באירוע ביטוחי בגין מצב רפואי קודם וכן ביתר המקרים המפורטים בסעיף 4
לפוליסה .באפשרותך לפנות לחברה לקבלת מידע מפורט בעניין זה.

אחרי כמה זמן מתחילת הביטוח ניתן
לתבוע ולקבל תגמול (אכשרה)1

כמפורט בסעיף  1.9לתנאי הפוליסה –  48שעות.

השתתפות עצמית

על פי המפורט בדף פרטי הביטוח כמוגדר בסעיף  1.25לפוליסה.

 1תקופת אכשרה  -תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח .בקרות מקרה ביטוח במהלך תקופה זו ,לא יהיה זכאי
מבוטח (או מוטב) לתגמולי ביטוח.

שם הכיסוי

תמצית תיאור הכיסויים בפוליסה
תיאור הכיסוי

סעיף  3לפוליסה -השתתפות בהוצאות בגין
שירותי בריאות
טיפולים רפואיים בעת אשפוז ושלא בעת
אשפוז ,לרבות ייעוץ ,בדיקות ,תרופות
וטיפולי חירום בשיניים אצל נותן שירות
שבהסכם.
(הרחבה סעיף  5לפוליסה -זכאות להשתתפות
רפואית
הטסה
בעלות של הטסה רפואית מישראל לחו"ל,
תמורת דמי ביטוח נוספים)
במקרה של אירוע רפואי בגינו זכאי
המבוטח להחזר הוצאות רפואיות בפוליסה.
הערות

מה הסכום המקסימלי שניתן לתבוע
סעיף  - 3עד לסך  ₪ 350,000ועד 90
יום במקרה של אשפוז
עבור תרופות – עד לסך ₪ 700
עבור טיפולי חירום בשיניים – עד לסך
₪ 700
סעיף  5לפוליסה -עד לסך של
₪ 35,000

"במקרה של שיפוי חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה
בפוליסה .שים לב ,במידה ויש לך כיסוי זהה בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול
מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה".

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסה.

