תל-אביב 15 ,באפריל 2007
לכבוד
קמ"ג בע"מ
באמצעות נמרוד אורן סוכנות לביטוח

באמצעות פקס08-6654605 :

א.נ,.
הנדון:קמ"ג בע"מ – ביטוח נסיעות לחו"ל – כתב כיסוי
בהמשך לבקשתך ,להלן פוליסת נסיעות לחו"ל פתוחה עבור עובדי
חברת קמ"ג בע"מ:

 .1שם המבוטח  -קמ"ג בע"מ )בעל הפוליסה(.
 .2המוטבים  -עובדים מטעם המבוטח בעת נסיעות עיסקיות לחו"ל ו/או
חופשות מטעם המבוטח ו/או בני משפחה הנילווים למבוטחים בעת
נסיעות כנ"ל לחו"ל ו/או כל נוסע מטעם ובאישור המבוטח.
 .3תקופת ביטוח – 1.5.07 – 30.4.08
 .4גיל מירבי  65 -שנה.
 .5תקופת שהייה בחו"ל –  180יום.
כיסויי הבטוח הינם עפ"י תנאי פוליסה "כלל עולמי פלוס" .
ביטוח נסיעות חו"ל לתקופות קצרות )פוליסה קולקטיבית(
העובדים יבוטחו בפוליסה "כלל עולמי  "+המכסה מצב בריאות קיים ו/או
מחלות כרוניות וכן הריון )עד סוף שבוע  26להריון( .הפוליסה תכסה החמרה
)שינוי לרעה ,פתאומי ובלתי צפוי של מחלה כרונית( שהטיפול בה היה הכרחי
כטיפול חרום בחו"ל.
בפוליסה זו אין צורך במילוי שאלון רפואי אך יש לשים לב למגבלות.
א .להלן עיקרי הכיסויים:
*
*

*
*

הוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל
הוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל
במקרה החמרה למחלות כרוניות  /מצב
בריאות קיים  /הריון
המשך טיפול בארץ )אשפוז(
עד  3חודשים מיום החזרה לארץ
המשך טיפול בארץ )אמבולטורי(
עד  3חודשים מיום החזרה לארץ

עד

$1,000,000

עד

$200,000
כלול בג"א כנ"ל

עד

$5,000

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

העברת גופה
הטסה רפואית לרבות הטסה באלונקה
ואמבולנס אוירי
טיפול חרום בשיניים
תאונות אישיות )מוות או נכות צמיתה(
חבות כלפי צד ג'
שהייה נוספת בחו"ל וכרטיס טיסה למלווה
החזר הוצאות נסיעה
הפסד פיקדון או ביטול נסיעה
פיצוי בגין שהייה בבי"ח בחו"ל
כבודה – סה"כ תגמולי ביטוח
הגבלת חפצי ערך
הגבלת ערך פריט בודד
מזוודה  /תיק  /ארנק
פריצה ו/או גניבה מרכב
שיחזור מסמכי נסיעה
גניבה ו/או אובדן למסמכים עסקיים
איחור בהגעת מטען

כיסוי מלא

עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד

כיסוי מלא
$500
$15,000
$250,000
$5,000
$7,000
$6,000
$400
$2,250
$750
$450
$75
$500
$200
$200
$150

* השתתפות עצמית – בכל ארוע ישא המבוטח בסכום ראשון של .$50
ההשתתפות העצמית לא תחול במקרה אשפוז בבית חולים.
לפוליסה לא יהיה תוקף במקרה של אירוע רפואי הנובע מאחת או יותר
מהחלופות שלהלן:
 .1מחלה או תאונה או מצב בריאות אשר בגינם היה צורך בטיפול רפואי כלשהו,
אשפוז ,טיפול בחדר מיון ,ניתוח או בירור רפואי לצורך קבלת אבחון סופי או
תכנית טיפולית בעת היציאה לחו"ל או במשך ששת החודשים שקדמו לכך,
למעט טיפול תרופתי.
 .2מחלת לב שבגינה עבר המבוטח  2אירועים או יותר של אוטם בשריר הלב,
כל מצב פסיכיאטרי ,אי ספיקת כליות כרונית ,טיפולי דיאליזה למיניהם,
המופיליה וכל מחלה הדורשת טיפול בעירוי דם ,סיסטיק פיברוזיס ) ,(CFמחלה
ניוונית לרבות טרשת נפוצה ) ,(MSשחמת כבד ,אפילפסיה ,מחלת פרקינסון,
מחלה ממארת ,השתלת איברים.
 .3ניתוחי לב כלשהם ,אנג'יוגרפיה )צנתור( ,אנג'יופלסטיקה )בלון( ,אלא אם
בוצעו בסמיכות מיידית לאוטם שריר הלב שארע בחו"ל )תוך  72שעות
מקרות האירוע – האוטם(.
 .4למרות האמור בסעיף  3המפורט לעיל ,יכוסו ניתוחי לב כלשהם,
אנג'יוגרפיה )צנתור( ואנג'יופלסטיקה )בלון( ובתנאי שאינם קשורים ו/או נובעים
ממצב בריאותו הקיים ו/או מחלתו הכרונית של המבוטח.
הריון – ניתן לבטח נשים בהריון החל מהשבוע ה –  27להריון עד סוף שבוע 30
להריון )כולל( במסגרת פוליסה "כלל עולמי אקסטרא שור ) "+כפוף למילוי
שאלון רפואי ואישורו ע"י חברת הביטוח טרם יציאת המבוטחת את הארץ(.

ד .רשימת מחלות בגינן יש למלא שאלון רפואי לביטוח במסגרת פוליסה
"כלל עולמי אקסטרא שור :"+
המופיליה וכל מחלה הדורשת טיפול בעירוי דם ,אי ספיקת כליות כרונית,
מערכת עצבים מרכזית )רעידות ,התכווצויות ,שיתוקים( ,מחלות כבד ,מחלה
ממארת ,איבודי הכרה ,התעלפויות חוזרות ונישנות ,בעיות נפשיות ו/או
פסיכיאטריות ,מחלות זיהומיות כרוניות ,מחלות ריאה ודרכי נשימה למעט
אסטמה.

פרמיה
פרמיה ליום בטוח $1.50
בכל מקרה תועבר פרמיה פקדונית ומינימאלית עבור  1,000ימי נסיעה
בסך .$1,500
הרחבות
ניתן להרחיב את הפוליסה לכיסוי בגין מחשב נייד עד לסך  ,$2,000בכפוף לדף
הרחבה למחשב נייד – פרמיה  $2ליום .ניתן לכסות עבור כל העובדים באופן
גלובלי תמורת פרמיה של  $0.5ליום )פרמיה  $2.00ליום(.

ניתן לבטח עיסוק בספורט  -סקי שלג/מים תמורת פרמיה נוספת של $1
ליום.
התאמת פרמיה
בסוף כל חציון תועבר רשימת הנוסעים לחו"ל ובתום תקופת הבטוח תיערך
התאמת פרמיה על פי הרשימות.
הרשימות יכללו :שם המבוטח/נוסע ,תאריך לידה ,תאריך יציאה/חזרה,
ומספר ימים.

בכבוד רב,
יעקב מזרחי
מנהל מח' נסיעות חו"ל

