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PassportCard לנוסע המתמיד - פוליסת ביטוח שנתית לאנשי ונשות 
עסקים. פוליסה שנתית הפוטרת אותך מרכישת ביטוח בכל פעם מחדש 
לפני הנסיעה לחו”ל. משך התקופה המרבית בכל נסיעה הינו 30 ימים ועד 
סך מצטבר של 120 ימים בשנה וכולל כיסוי למצב רפואי קיים, בהתאם 
לתנאי הפוליסה. פטור מלא מהשתתפות עצמית בהוצאות רפואיות רק 

.PassportCard אם נעשה שימוש בכרטיס

עיקרי הכיסוי

.PassportCard השתתפות עצמית בסך $50 תחול בכל מקרה תביעה ששולם ללא כרטיס *

השתתפות עצמיתגבול אחריות המבטחהכיסוי

גבול אחריות המבטח
גבול אחריות המבטח במקרה של 

ספורט אתגרי/חורף

$1,200,000
כמפורט להלן$500,000

ללא השתתפות עצמיתכלול בגבול האחריותהוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל

ללא השתתפות עצמיתכלול בגבול האחריותהוצאות העברה ברכב יבשתי לבי"ח

ללא השתתפות עצמיתכלול בגבול האחריותפינוי אווירי ממקום האירוע לבי"ח קרוב

ללא השתתפות עצמיתכלול בגבול האחריותהטסה רפואית לישראל

הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז 
בחו"ל: בדיקות רופא, בדיקות אבחון, 

תרופות
ללא השתתפות עצמית*כלול בגבול האחריות

ללא השתתפות עצמית*$500טיפול חירום בשיניים

ללא השתתפות עצמית*$1,200טיפול חירום שיניים כתוצאה מתאונה

$150 לטיפול רפואה משלימה - עקב אירוע תאונתי
ללא השתתפות עצמית*ועד $750 בגין סה”כ הטיפולים

רפואה משלימה - עקב אירוע ספורט 
ללא השתתפות עצמית*$100 ולא יותר מ-5 טיפוליםאתגרי/חורף

ביטוח נסיעות - עלון מידע

לנוסע המתמיד
PassportCard
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השתתפות עצמיתגבול אחריות המבטחהכיסוי

הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה
$7,000

מתוכם $2,000 לכרטיס נסיעה 
ו-$1,000 למלווה

$50

$1,000$50דמי ביטול - הזמנת מלון

$4,000$50ביטול נסיעה עקב צו 8

 ביטול פגישת עסקים - 
$50כיסוי מלאדמי שינוי או ביטול כרטיס

$8,000הפסד תשלומים בגין קיצור נסיעה
מתוכם $2,000 כרטיס נסיעה

$50

$4000מלווה
מתוכם $1,000 כרטיס נסיעה

$2,000$50נסיעת חירום של בן משפחה קרוב

פיצוי מיוחד בגין אובדן ימי עבודה 
עקב מקרה אשפוז

 $75 לכל יום 
$50ולא יותר מ-10 ימי פיצוי

הוצאות משפטיות בהליכים 
$5,000$50פליליים בחו”ל

$1,500$50פשיטת רגל של חברת תעופה

$200,000$50חבות כלפי צד שלישי

מגיל 18 עד גיל 70 - $20,000תאונות אישיות
$50עד גיל 18 )נכות בלבד( - $10,000

הוצאות מיוחדות

עיקרי הכיסוי )המשך(
השתתפות עצמיתגבול אחריות המבטחהכיסוי

 ספורט אתגרי/חורף - 
הוצאות רפואיות בישראל - 

התייעצות לפני ניתוח

 $150 להתייעצות 
ללא השתתפות עצמית*ועד 2 התייעצויות

הוצאות הארכת שהייה בחו"ל במקרה של אירוע רפואי:

$2,000כרטיס טיסה

ללא השתתפות עצמית
מקסימום $100 ביום למשך 10 מלון בחו"ל

ימים ובסה”כ לא יותר מ-$1000

ללא השתתפות עצמיתכיסוי מלאהעברת גופה

.PassportCard השתתפות עצמית בסך $50 תחול בכל מקרה תביעה ששולם ללא כרטיס *

השתתפות עצמיתגבול אחריות המבטח
PassportCard בתביעות בהן לא נעשה שימוש בכרטיס

הרחבה לכיסוי הוצאות 
ללא השתתפות עצמית*$200,000החמרה של מצב רפואי קיים
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שירותי סיוע ותמיכה
PassportCard לנוסע המתמיד מעמידה לרשות המבוטח שירותי סיוע ותמיכה הכוללים:

מוקד חירום רפואי, הפועל 24 שעות ביממה.	•

מוקד מידע ושירות המאויש בצוות אנשי שירות מקצועי.	•

המוקד עומד לרשות המבוטח בנושאים הבאים:	•

מידע אודות תוכנית הביטוח.	•

מתן אישור הארכת תקופת ביטוח בעת שהות המבוטח בחו”ל.	•

חיתום רפואי.	•

שינויים ועדכונים.	•

הכוונה ומידע על אופן הגשת תביעה.	•

 ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות לקוחות PassportCard  בשיחה בחיוג חינם 
או ב- מכל מקום בעולם או בטלפון: 972-9-8920930+

 www.passportcard.co.il :אתר החברה

כשזה חשוב לך, זה חשוב לנו

השתתפות עצמיתגבול אחריות המבטחהכיסוי

$3,000כבודה

$50

$750סה”כ דברי ערך

גניבה מתא מטען/שמירת 
$250חפצים

$450איחור בהגעת כבודה

$250שחזור מסמכים

$1,000שחזור מסמכים עסקיים

$750$100מחשב אישי נישא

דמי ביטוח ותקופת ביטוח

הרחבות לבחירה, תמורת תשלום דמי ביטוח נוספים

גבול אחריות המבטחהכיסוי

$120,000איתור, חיפוש וחילוץ

תקופת ביטוח מרבית בכל 
דמי ביטוח שנתיים למבוטחנסיעה

דמי ביטוח שנתיים נוספים 
עבור הרחבה להוצאות 

החמרה של מחלה קיימת

$120$80עד 30 יום

גיל מרבי לביטוח 70 שנה

30
11
10
22


