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 + SAFE STAYתמצית תנאי הביטוח  

 פוליסת בריאות מורחבת לעובד הזר

 05/2021מהדורה 

 מצית פרטי הפוליסהת
 + SAFE STAY שם הביטוח 
 ביטוח בריאות לעובדים זרים סוג הביטוח 

חודשים ממועד  12הביטוח ושלא תעלה על בדף פרטי המצוינת תקופה ה תקופת הביטוח 
 לפוליסה 1.11בסעיף כמפורט  תחילת הביטוח

וכולל בין היתר שירותי  ,ביטוח בריאות למי ששוהה בישראל כעובד זר תיאור הביטוח
בריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, סל התרופות וסל שירותים 

ן כהשירותים יינתנו אצל נותן שירות שבהסכם עם החברה בלבד. בעבודה. 
עובד בענף לאי כשירות של שירותי חירום ברפואת שיניים, פיצוי לכיסוי קיים 

 ופיצוי תאונתי במקרים מסויימים.  הסיעוד
המבוטח הפוליסה אינה מכסה את 

 במקרים הבאים )חריגים בפוליסה(
  5ף בסעי מקרים המפורטיםביתר ה באירוע ביטוחי בגין מצב רפואי קודם וכן

 .מפורט בעניין זהבאפשרותך לפנות לחברה לקבלת מידע . לפוליסה
 .  ליסהלפו 1.24בסעיף  מוגדרכעל פי התשלום הנהוג  השתתפות עצמית

 
 

 
 

חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה במקרה של שיפוי " הערות

בפוליסה. שים לב, במידה ויש לך כיסוי זהה בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול 

 ."ובכפוף לתנאי הפוליסהמעבר לגובה ההוצאות בפועל 

 
 

  התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסה.

 הכיסויים בפוליסהתיאור מצית ת
 מה הסכום המקסימלי שניתן לתבוע הכיסויתיאור  הכיסוישם 

סל טיפולים על פי  -לפוליסה 3 סעיף שירותי בריאות
התוספת השנייה לחוק בריאות ממלכתי, 
לרבות הוצאות רפואיות בעת אשפוז ושלא 

 .  נותן השירותאצל  -בעת אשפוז 

על פי המוגדר בחוק ביטוח בריאות 
 ממלכתי. 

פיצוי חד פעמי לעובד בענף 

 הסיעוד

פיצוי חד פעמי לעובד בעל  -לפוליסה 3 סעיף
רישיון בענף הסיעוד שנמצא בלתי כשיר 
מסיבות רפואיות לבצע את עבודתו והנו 

    מעל וותק ועל פי התנאים בפוליסה. 

פיצוי חד פעמי  -לפוליסה 3 סעיף
 ₪.  80,000בגובה 

מתן כיסוי מלא להוצאות -לפוליסה 4 סעיף וכיסויים נוספים הטסה רפואית
הקשורות לטיסתו של המבוטח מישראל 
חזרה לארץ מוצאו של המבוטח, במקרה 
רפואי כמפורט בתנאי הפוליסה. וכן כיסוי 
להוצאות נוספות כגון טיסת חירום לבן 
משפחה קרוב והוצאות שהייה בישראל 

של מצב רפואי מיוחד של המבוטח במקרה 
 כמוגדר בתנאי הפוליסה. 

 

הוצאות שהייה של  – לפוליסה 4 סעיף
 6,000בן משפחה קרוב, עד לסך של 

 ,ימים במלון 10עלות שהייה של עד ₪ 
 ליום₪  160עד לסך מירבי של 
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