
 
 

  מיוחדות  בקשותו צרכים ב  מתחשבת אינההצהרה זו  . פוליסה רגות של הההח של וכן הכיסוי עיקרי   של סיכום   מספקת זו הצהרה

 . החוזה ובמסמכי מסמכי המידע המסופקים לפני ההתחייבות החוזית,ב  זה מוצר על כולל ה המידע את  למצוא   ותוכל .  כםשל

 ?ביטוחה  סוג מהו

  להזדקק  עשויים  הם להםהביטוחיות   וההטבות  הסיוע את , העולם רחבי כל ב  מטייליםל מבטיח WORLD TRAVEL נסיעות ביטוח  מוצר

 . אשפוז ועלויות  רפואיות  הוצאות, לארץ המוצא החזרה כגון  החוזה תקופת משך  כלב

 . יום 90על נסיעות שאורכן עולה  ל פרטי  חיים   ביטוח גם כולל הביטוח
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  World Travel נסיעות ביטוח
 MONDIALCARE של מוצר גילוי הצהרת

  WORLD TRAVEL: המוצר        GROUPAMA - GSL SPECIAL LINES:  הביטוח חברת

 ?בביטוח נכלל מה

 (COVID-19) קורונה במצבי החלים כיסויים

 ברגע ביטול, טיסה עיכוב של במקרה €300 עד
 בעקבות למטוס עליה סירוב של במקרה או, האחרון
 .לחום חשד או חום בדיקת

 עד ,בידוד חובת של במקרה ליום €100 של קבוע סכום
 .החוזה תקופת למשך €1,000 של מרבי לסכום

 המבוטח לליווי משפחה בני שני עד של נוכחות
 לאדם €60 בסך מלון הוצאות+  נסיעה כיסוי, המאושפז

 .החוזה תקופת למשך היותר לכל €1,000 עד, ללילה

 תאונה של במקרה סיוע

 בסיס על רפואית טסה/הסעהוהלארץ המוצאה  החזרה
 בפועל עלות

 מצבי ידי על שנוצרו אלה כולל, רפואיות הוצאות החזר
 €700,000 ועד €300,000 עד (Covid-19) קורונה
 €200 פיםדחו שיניים יטיפול הוצאות. וקנדה ב"בארה

 לאירוע

 מכל נסיעה כרטיס / המוחזר/  המבוטח ליווי
 .העולם

 מוות במקרי סיוע

 ברחבי עלות בסיס על קבורה וארון החזרה הוצאות
 העולם

 ימים 3 מקסימום עד ליום €150 בסך הנפטר ליווי

 ושירותים סיוע

 .€10,000 עד קנס חשבון על מקדמה
. €5,000 דין עורך טרחת ושכר משפטי סיוע

 למבוטח €5,000 עד והצלה חיפוש הוצאות
 לאירוע €10,000 ועד

 ביטוחי כיסוי

 מקצועי/  אישי וציוד מזוודות של הרס או גניבה, נזק, אובדן
 .€1,000 עד

 למטוס עליה אי או, נסיעה ביטול או עיכוב נסיעה אירועי
 .€300 עד

 :ל"בחו פרטיים לחיים צד שלישי אחריות
 עד, תוצאתיים ונזקים לרכוש נזק, גוף נזקי

 (€500,000 עד וקנדה ב"בארה למעט) €2,000,000
, לתביעה €500,000 עד ותוצאתיים חומריים נזקים

 .תביעה לכל €500 של עצמית בהשתתפות

 ? מבוטח לא   מה

 , המבוטח  ידי   על בכוונה  עוררו  או שנגרמו   תאונות

  סמים או בתרופות משימוש כתוצאה שנגרמו   תאונות

 . בשם צורך רפואי שנצרכו ללא מרשם רופא 

 מכוונות  תאונות של   השלכות

   ויימותמס שתתפות בפעילויות ספורטהמ כתוצאה תאונות

 לכוהול א  השפעת תחת מנהיגה כתוצאה תאונות

 ממלחמה כתוצאה שנגרמו   תאונות

 ? בכיסוי החרגות   יש האם 
 

 עיקרי הכיסוי ל  החרגות

 מטופלת  או/ ו שאובחנה  קיימת  מחלה כל

 טיפול  או /ו  אבחון  לצורך  המתבצעות נסיעות 

  מקרה ובכל, צפוי בלתי  סיבוך חל כן אם  אלא, הריון מצב
 להריון   36 משבוע 

  ניסיון או  סמים, בתרופות משימוש הנובע מצב כל
 התאבדות 

 בכוונה שנגרם נזק

  ספורט כתוצאה מהשתתפות ב  שהתרחשו  אירועים 
 אתגרי /מסוכן

,  חיצונית  מלחמה או  אזרחים  מלחמת  של   השלכות
איסור רשמי, החרמה, או החרמה בכח על ידי   , התקפות

 כוחות ביטחון. 
  היה בהם , או שוד , שביתות, מהומות של   השלכות
   פעיל באופן מעורב  המבוטח

  סופותהשלכות של תנאי מזג אויר קשים כגון סערות ו 
 . הוריקן

 . טבע  ואסונות   זיהום(, Covid-19 קורונה  למעט) מגיפות 

 

,  רפואיות  הוצאות כיסוי לגבי ,  ל" הנ החרגות  ל  בנוסף
 :מכוסים אינם  הבאים  הדברים

היתה ידועה  ש מחלה או תאונה בעקבות  שנגרמו הוצאות 
 . הביטוח  רכישת לפני

 תוצאתיות  חולים  בית הוצאות  או רפואיות  הוצאות 

 רווחה   ושרותי שחזור  ניתוחי, קוסמטיים   ניתוחים עלויות 

  בביטוח  ומכוסה  נגרם שלא, שהוא   סוג מכל  קוסמטי  ניתוח
 תאונות 

,  תפקודיים, דנטליים, אופטיים,  פנימיים עזרים   של עלות
 שמיעה  ומכשירי  אסתטיות  תותבות 



  

 

 ?בכיסוי החרגות   יש  האם

 כבודה לכיסוי  החרגות

 ממשלתית  או ציבורית רשות מהחלטת הנובע נזק

 , שלו טבעי פחת או בלאי, המבוטח הפריט  של רגיל מליקוי כתוצאה נזק

 'וכד נסיעה כרטיסי, אשראי כרטיסי או מגנטיים כרטיסים, קים'צ פנקסי, מזומנים

 ' וכד אמנות יצירות, נגינה כלי

 .הסוגים מכל ספורט וציוד תחבורה אמצעי

 .  שהוא סוג מכל וציוד תותבות, מגע עדשות, משקפיים

 ,  השגחה ללא שהושארו  אישיים וחפצים כבודה, גנוב מטען

 .בכספת נשמרו ולא במידה תכשיטים גניבת. תפקידם מילוי  בעת עובדים ידי על שבוצעה גניבה

 .זו פוליסה במסגרת המבוטחים אנשים של הולמת  בלתי התנהגות של השלכות

 .ממלחמה כתוצאה שנגרם אובדן או נזק

 . טבע מאסון  כתוצאה שנגרם אובדן או נזק

 : אישי  בביטוח החרגות

 .ממלחמה כתוצאה שנגרם נזק

 . טבע מאסון  כתוצאה שנגרם אובדן או נזק

 . במבנים המשמשים עופרת או אסבסט של השלכות

 הרתעתיים  או עונשיים נזקים

 מזיהום  נזק

 , לרכב חובה ביטוח בנושא הביטוח לחוק 211-1 סעיפים l בפרק שהוזכר מהסוג פגיעה

 .בחזקתו הנמצא או  לו המושכר ,המבוטח של בבעלותו הנמצא  בבניין שמקורם מים נזקי או פיצוץ, משריפה כתוצאה והפסד נזק

   הקודמת החרגהב שהוזכרו בבניינים שבוצעו גניבות

 . ברשותו שהופקד או בשימושו, המבוטח שבאחריות לרכוש שנגרם תוצאתי ונזק( הקודמות ההחרגות בשתי המוזכרים לאלו פרט) לרכוש נזקים

 .בשימושו או המבוטח שבבעלות שיט או טיס בכלי באגם או בנהר, בים, באוויר היגהנ של השלכות

 .מוקדם אישור ללא ידו על המוחזקים או המבוטח בבעלות והנמצאים אסורה שהחזקתם ותחמושת נשק מכלי שנגרם נזק

 .  מציד והנובע חוקית  מבחינה מבוטח להיות שאמור נזק

 .יםביתי שאינם  חיים בעלי ידי על שנגרם נזק

 .והשני הראשון מהסיווגים  כלבים ידי על שנגרם נזק

 

 

 

 . הכרטיס הזמנת לפני  שאירעו  ומחלה תאונה

 התאבדות  ניסיון, התאבדות

 . פסיכיאטריות או פסיכולוגיות הפרעות. מוסמכת  רפואית רשות ידי על נקבעו שלא תרופות או בסמים שימוש או הרעלה

 .מכל סוג לידה, פתולוגי או תקין, הריון

 .  זו פוליסה במסגרת המבוטחים אנשים של הולמת  בלתי התנהגות של השלכות

 . אמברגו או שביתה

 . המיועדים התחבורה של קלקול

 .התעופה לשדה לנסיעה שנועד אחר תחבורה אמצעי של היעדרות או עיכוב

 .  המיועדנסיעה ה אופן לצורך הנדרש מסמך של , לסיבה קשר ללא, מתן אי

 .התיירות  שרותי מפעיל או התעופה חברת  ידי על  המתקבלת החלטה כל

 

 
 
 
 

 ? מכוסה אני  היכן

 ,  העולם   ברחבי הנעשות מקצועיות או  פרטיות , הנסיעות  כל על  חל  הנוכחי  החוזה אחריות  כיסוי 

 . ימים 365 עד  של לשהות ,  שנבחרה  לחבילה  בהתאם, וקנדה  ב "ארה של החרגה  בלי  או עם

 : מקרה  בשום   נכללים  אינם  הבאים היעדים
  גינאה  פפואה , אפריקה מרכז , קוריאה צפון ,  פקיסטן, ניגריה, מאלי, לוב , עיראק ,  הונדורס, מצרים, אפגניסטן 
,  אפריקאית המרכז  הרפובליקה, סוריה, סודאן דרום, סודאן, סומליה, קונגו  של הדמוקרטית הרפובליקה, החדשה

 . תימן, ונצואלה, אוקראינה , עזה רצועת , אד 'צ



  

 

 
 

 

 

 ?שלי החובות מהן

 :עליך לפיכך, כיסוי הענקת לאי או הביטוח פוליסת לביטול לגרום עלול חובותיך מילוי אי

 הביטוח ברכישת 
 .עצמו על נוטל שהוא הסיכונים את יעריך שהמבטח מנת על לב בתום המבוטח הסיכון על להצהיר

 .הביטוח ברכישת המוזכרת הפרמיה את לשלם 
 הפוליסה במסגרת 

 .חדשים סיכונים ליצור או המכוסים הסיכונים את להגביר העלולות חדשות נסיבות כל על להצהיר
 אובדן אירוע של במקרה 

 להיות העשוי מסמך כל ולצרף, שנקבעו הזמן ולמסגרת לתנאים בהתאם לתביעה להוביל שעשויה תאונה כל על לדווח

, אחר מבטח מכל בחלקם או במלואם סיכונים אותם בגין שנרכש כיסוי כל על למבטח להודיע. התביעה להערכת שימושי
 .תביעה בגין שהתקבל החזר כל על גם כמו

 ?הפרמיות את אשלם ואיך מתי

 . המבטחמ הביטוח רכישת ביום הפרמיה את לשלם יש

 .בטלפון או המבטח באתר אשראי כרטיס באמצעות יבוצע התשלום

 ?מסתיים הוא ומתי לתוקף נכנס הכיסוי מתי

 .הביטוח נרכש עבורו האחרון הכיסוי ביום ומסתיימת הרכישה במועד לתוקף נכנסת הפוליסה

 ?הפוליסה את לבטל אוכל כיצד

 .המבוטח ידי על אין היא ניתנת לביטול, לפיכך, זמנית ביטוח פוליסת הינה זו ביטוח פוליסת


