
גיל המובטח
דמי הביטוח ליום:

בסיס, חבות כלפי צד ג',
חיפוש איתור וחילוץ*

תקופה מרבית

90 יום0-60$2.20
60 יום61-65$3.30
60 יום66-70$4.25
60 יום71-75$6.55
20 יום76-85$11.60
15 יום86-95$17.20

*המחיר כולל כיסוי לאיתור וחילוץ בסך של 0.20 $ ליום, ניתן להסיר הרחבה זו.

פוליסה בסיסית - דמי ביטוח עבור נסיעה שאורכה עד 14 ימים
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גיל המובטח
דמי הביטוח ליום:

בסיס, חבות כלפי צד ג',
חיפוש איתור וחילוץ*

תקופה מרבית

90 יום0-60$2.50
60 יום61-65$3.30
60 יום66-70$4.25
60 יום71-75$6.55
20 יום76-85$11.60
15 יום86-95$17.20

*המחיר כולל כיסוי לאיתור וחילוץ בסך של 0.20 $ ליום, ניתן להסיר הרחבה זו.

פוליסה בסיסית - דמי ביטוח החל מהיום ה-15

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את היעדים אליהם לא ניתן לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל.

מוקד שירות לסוכן:  9254*

FIRST CLASS תעריפים דרכון
לכל היעדים )למעט ארצות הברית(



פוליסה בסיסית - עבור נסיעה לארה"ב שאורכה עד 20 ימים

גיל המובטח
דמי הביטוח ליום:

בסיס, חבות כלפי צד ג',
חיפוש איתור וחילוץ*

תקופה מרבית

60 יום0-60$3.50
60 יום61-65$6.80
60 יום66-70$9.70
60 יום71-75$11.60
20 יום76-80$21.20
10 יום21.20 81-85$
7 יום86-95$32.50

*המחיר כולל כיסוי לאיתור וחילוץ בסך של 0.20 $ ליום, ניתן להסיר הרחבה זו.

פוליסה בסיסית - דמי ביטוח החל מהיום ה-21

גיל המובטח
דמי הביטוח ליום:

בסיס, חבות כלפי צד ג',
חיפוש איתור וחילוץ*

תקופה מרבית

60 יום0-60$3.70
60 יום61-65$6.80
60 יום66-70$9.70
60 יום71-75$11.60

*המחיר כולל כיסוי לאיתור וחילוץ בסך של 0.20 $ ליום, ניתן להסיר הרחבה זו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את היעדים אליהם לא ניתן לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל.

מוקד שירות לסוכן:  9254*

FIRST CLASS תעריפים דרכון
יעד ארצות הברית



מוקד שירות לסוכן:  9254*
ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בבית 

הרחבות בתוספת תשלום
הערותעלות יומיתקבוצת גילהרחבה

הכיסוי אינו נכלל בפוליסה הבסיסית. התשלום $0.35לכל הגילאיםכבודה
עבור הרחבה זו הינו לכל תקופת הנסיעה.

ביטול וקיצור נסיעה 
)מסיבה רפואית( כולל 

כיסוי בסיסי למגיפה 
)קורונה(

הכיסוי אינו נכלל בפוליסה הבסיסית.0-17$0.30
18-40$0.35
41-60$0.70
61-75$0.80
76-85$2.00
86-95$3.50

ביטול או קיצור נסיעה 
כתוצאה ממגיפה )קורונה( 
עם תקרת החזר מוגדלת 

עד 5,000 $

ניתן לרכוש הרחבה זו בכפוף לרכישת הרחבה 2.50 0-95$
לביטול וקיצור נסיעה.

החמרה של מצב רפואי 
קודם

0-17$3.35
18-50$4.05
51-60$5.00
61-65$6.25
66-70$6.50
71-75$9.00
76-85$15.00
86-95$22.00

הריון עד שבוע 32 
למבוטחת שגילה עד 42

ארה״בשאר העולםעד 42
$5.00$10.00

ניתן לרכוש עבור חלק מתקופת הנסיעה.$1.00עד 75ספורט אתגרי

ניתן לרכוש עבור חלק מתקופת הנסיעה.$8.00עד 75ספורט חורף

אובדן או גניבה של מחשב 
אישי נישא / טאבלט

$2.00כל הגילאים

אובדן או גניבה של 
טלפון נייד

$1.60כל הגילאים

ֿ
ביטול השתתפות עצמית 
במקרה של נזק תאונתי 

לרכב / קראון שכור

אין צורך ברכישת כיסוי זה ליותר ממבוטח 24-75$6.50
חלק  עבור  הכיסוי  את  לרכוש  אחד.ניתן 

מתקופת הנסיעה.

אופניים - תעריף יומי
תקופה מרביתתעריף יומיסכום הביטוח

עד 90 יום1.33 2,500$ $
עד 90 יום2.46 4,500$ $
עד 90 יום3.30 6,000$ $

הערותקבוצת גילהרחבה
כל הגילאיםחיפוש איתור וחילוץ

כלול בפוליסה הבסיסית ללא עלות.כל הגילאיםחבות כלפי צד ג'

הרחבות הכלולות בפוליסה הבסיסית, שניתן להסירן


