
פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל
עיקרי הכיסוי



לתשומת לבך

ניתן לרכוש את פוליסת ביטוח הנסיעות של PassportCard עד 180 ימים לפני מועד 
היציאה מישראל לחו״ל. להפעלת הפוליסה יש להתקשר למוקד PassportCard. יש 

להודיע למוקד שירות הלקוחות על כל שינוי במצב הרפואי טרם היציאה לחו״ל. 



www.passportcard.co.il :באתר

פוליסה לביטוח נסיעות לחו”ל

מספר חיוג חינם מדינה

0800296476 אוסטריה

1800259516 אוסטרליה

0800504608 אוקראינה

800789215 איטליה

1800657192 אירלנד

8889071811 ארה”ב

008001103221 בולגריה

080070990 בלגיה

8008918939 ברזיל

08081011116 בריטניה

08001844944 גרמניה

80889946 דנמרק

0800982665 דרום אפריקה

0008003201487 הודו

08000229979 הולנד

800967365 הונג קונג

0680019411 הונגריה

00801136191 טייוואן

00800972131025 יוון

00531320030 יפן

80029852 לוכסמבורג

0018667377196 מקסיקו

מספר חיוג חינם מדינה

80016909 נורווגיה

0800441097 ניו זילנד

108003200056 סין

8009722059 סינגפור

0800003201 סלובקיה

900866675 ספרד

008004911655 פולין

800855413 פורטוגל

180013220062 פיליפינים

0800918232 פינלנד

12300201940 צ’ילה

800143810 צ’כיה

0800916678 צרפת

018005180533 קולומביה

00798148008142 קוריאה

8887496883 קנדה

80095438 קפריסין

0800895174 רומניה

88003337457 רוסיה

020791605 שוודיה

0800564162 שווייץ

00180032602 תאילנד

מספרי חיוג חינם

 +972-9-8920930  מכל מקום בעולם: 
9912* מכל טלפון בישראל 24/7 - חייג  לשירות לקוחות העומד לשירותך 

* לשיחה בחיוג חינם יש להשתמש בטלפון קווי בלבד. בחיוג ממכשירים סלולאריים תחויב בעלות 
זמן אוויר ו/או שירותי נדידה ע"י המפעיל הסלולארי.
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 פוליסת ביטוח מודולארית המציעה פתרונות ביטוח מגוונים 

וסל הרחבות לבחירה:

• כיסוי מלא להוצאות רפואיות בחו"ל, כולל בארצות הברית*, גם כתוצאה 
מהידבקות בקורונה.

* בנסיעה לארה"ב, בכפוף לכך שבמועד היציאה מישראל חלף לפחות שבוע מקבלת 
 מנה שניה של חיסון בפני קורונה, ועל פי הגדרות משרד הבריאות בישראל.

כיסוי לתרחישי מגיפה בישראל ובחו"ל:

• כיסוי לביטול נסיעה בעקבות מוות, אשפוז או ביקור במיון, לרבות במקרה של 
אבחנה חיובית בקורונה בשבוע שלפני הנסיעה, וכיסוי לקיצור הנסיעה מסיבות 

רפואיות.

• כיסוי להפסד הוצאות כרטיס הטיסה בעקבות חיוב בבידוד לפני היציאה לחו"ל. 
)בכפוף לשלושה ימי אכשרה שתחילתם ביום רכישת הכיסוי(.

• כיסוי להפסד הוצאות נסיעה עקב בידוד בחו"ל במהלך תקופת הביטוח

• כיסוי הוצאות בגין שהות נוספת בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח עקב הדבקות 
בקורונה.

השתתפות עצמיתגבול אחריות המבטחהכיסוי 

הוצאות רפואיות בחו"ל

גבול אחריות המבטח 
להוצאות רפואיות בחו"ל 

לרבות בדיקות אבחון 
ובדיקות רופא, פינוי רפואי 

יבשתי, אווירי או ימי, 
והטסה רפואית

ללא השתתפות עצמית$5,000,000

תרופות שלא במסגרת 
אשפוז בחו"ל

$5,000,000 $50
ללא השתתפות עצמית 

בעת שימוש בכרטיס

$50 $550טיפול חירום בשיניים
ללא השתתפות עצמית 

בעת שימוש בכרטיס

הוצאות נוספות

החזר הוצאות עקב שהות 
בחו"ל מעבר לתקופת 

הביטוח

כרטיס נסיעה:
עד $1,500 למבוטח

עד $1,000  למתלווה
מלון בחו"ל עד לסך $100  

לכל לילה ועד 15 לילות

הוצאות רפואיות לטיפול 
במצב רפואי כרוני -  עד 

לסך של $1,000

 $50
ללא השתתפות עצמית 

בעת שימוש בכרטיס



4

הוצאות נסיעה של מלווה 
מישראל

כרטיס נסיעה
ותחבורה ציבורית:

עד $2,000 למבוטח
עד $1,000 – למתלווה

מלון בחו"ל עד $100
לכל לילה

 $50

הוצאות רפואיות בגין 
אשפוז חירום להיריון עד 

שבוע 12 שנתגלה 
לראשונה בחו“ל

כלול בתקרת גבול 
האחריות

ללא השתתפות עצמית

כלול בתקרת גבול העברת גופה
האחריות

ללא השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמיתעד $250,000איתור, חיפוש וחילוץ )*(

$50עד $100,000חבות כלפי צד ג' )*(

* המבוטח רשאי לבקש להסיר את הכיסוי מהפוליסה הבסיסית.

הרחבות נוספות תמורת דמי ביטוח נוספים

השתתפות עצמיתגבול אחריות המבטחהכיסוי 

$50עד $2,500כבודה

$50עד 2,000 $פריט יקר ערך

עד $4,000קיצור נסיעה
מתוכם כרטיס נסיעה עד 

לסך של $1,500 למבוטח 
ועד $1,000 למלווה / 

מתלווה

$50

עד $4,000 מתוכם: ביטול נסיעה
כרטיס נסיעה

עד לסך $1,500

$50 

מקיף קורונה  
הוצאות מיוחדות -ביטול 

נסיעה, בידוד בחו"ל 
והארכת שהייה עקב 

מגיפה 

ביטול נסיעה - עד 4,000 $ 
מתוכם: כרטיס נסיעה,

עד $2,000

$50

הוצאות עקב בידוד בחו"ל -
עד $5,000 לכל תקופת 

הביטוח, ומתוכם עד $200 
ליום בידוד

$50

הוצאות הארכת שהיה 
מעבר לתקופת הביטוח- 

עד 5,000 $, ומתוכם: 
עד 2,000 $ בגין כרטיס 

נסיעה למבוטח ולמתלווה.
הוצאות לינה עד לסך של 

$200 לכל לילה.
הוצאות רפואיות לטיפול 
במצב כרוני עד לסך של 

$1,000

$50

התראה לפני סגר - 
השתתפות בכרטיס נסיעה 

עד 200 $

ללא השתתפות עצמית
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ביטול כרטיס טיסה בעקבות 
בידוד בישראל -עד $500 

)ובכפוף לשלושה ימי 
אכשרה שתחילתם במועד 

 רכישת הכיסוי(
*לרוכשי מקיף קורונה בלבד

$50

הרחבה לכיסוי הוצאות 
החמרה של מצב רפואי 

קיים – בכפוף לאישור 
החברה

$50עד $350,000

ללא השתתפות עצמיתעד $250,000הריון עד שבוע 32

הוצאות רפואיות כתוצאה 
מספורט אתגרי

ללא השתתפות עצמיתכלול בגבול האחריות

הוצאות רפואיות כתוצאה 
מספורט חורף

כולל החזר לסקי פס 
במקרה שלא ניתן לגלוש 

עקב בעיה רפואית

כלול בגבול האחריות
החזר לסקי פס – עד $300

ללא השתתפות עצמית

הוצאות רפואיות כתוצאה 
מפעילות ספורט 

במסגרת קבוצתית או 
תחרותית

ללא השתתפות עצמיתעד $20,000

עד $800/$1,600גניבת מכשיר סלולרי
למכשיר

$100

גניבת מחשב נייד/
טאבלט

$100עד $750/$1,500/$2,000

$100עד $750/$1,500/$2,000גניבת מצלמה

השתתפות עצמית ברכב 
שכור/ג'יפ בנהיגת שטח

$50 עד $1,500

ללא השתתפות עצמית 
בעת שימוש בכרטיס

ביטול נסיעה עקב 
פעילות מבצעית

$50עד $1,500

יש לעיין בפוליסה לקבלת המידע המלא אודות תנאי הכיסוי. הנוסח הקובע 
הינו נוסח הפוליסה בלבד. השתתפות עצמית בסך $50 בכל מקרה שהתשלום 

שולם ללא כרטיס PassportCard. ט.ל.ח.



באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי 2014 בע"מ, החברה המבטחת – דיויד שילד
חברה לביטוח בע"מ. בכפוף לתנאי הפוליסה, חריגיה וסייגיה, רכישת הביטוח בכפוף לביצוע תהליך 
חיתום על פי נהלי החברה, לרבות חיתום רפואי, ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל
נקודתיות  ומגבלות  משיכה  עמלות  בכרטיס,  השימוש  למגבלות  ובכפוף  הכרטיס,  באמצעות 
בכספומטים השונים. שירות חדר רופאים/ייעוץ רפואי מרחוק - באמצעות רופאים עצמאיים בהסכם. 
פספורטכארד איננה צד להתייעצות עם רופא, ואינה אחראית על טיב הייעוץ או התאמתו לצרכי הפונה.

PassportCard מעמידה לרשות המבוטחים מוקד שירות מקצועי 
בנושאים הבאים:

מידע אודות תוכנית הביטוח  •
איתור ספק רפואי בחו"ל  •

חיתום רפואי  •
הכוונה ומידע בנושא תביעות כבודה   •

הטענת כרטיס  •
חדר רופאים – שיחה עם רופא ישראלי מכל מקום בעולם 24/7  •

שירות ייעוץ רפואי מרחוק )Telemedicine( מבלי לעזוב את חדר המלון  •
)בארה"ב, אירופה, אנגליה, רוסיה, תאילנד, דרום אמריקה(.  

שירות סיוע ותמיכה 24/7

!PassportCard Pocket הורידו את

באמצעות ה-Pocket תוכלו:

• לבצע מגוון פעולות באזור האישי, באופן 
עצמאי ומהיר וללא צורך ביצירת קשר עם 

מוקד שירות הלקוחות.

• לאתר סביבכם בתי חולים, מרפאות, 
רופאים ובתי מרקחת.

מענה אנושי
באמצעות צ'אט בוואטסאפ: 972-50-670-8544+ 

צ'אט בעמוד הפייסבוק שלנו
PassportCard | פספורטכארד


