
פניקס סמארט פירוט תקרות הכיסוי לתוכנית  

 כיסוי גבול אחריות המבטח

 ללא הגבלה בסכום הכיסוי
אין הגבלה על ימי אשפוז או סוג המקום הרפואי    

סכום הביטוח המירבי להוצאות רפואיות שבאשפוז ושלא בעת 
 ועוד(ניתוחים, תרופות , צילומים, רופא בדיקותאשפוז,)   אשפוז

הגבלה בסכום הכיסויללא   פינוי יבשתי / פינוי אווירי  

 / העברת גופה רפואיתהטסה  ללא הגבלה בסכום הכיסוי

 תרופות ללא הגבלה בסכום הכיסוי

 טיפול חירום בשיניים ללא הגבלה בסכום הכיסוי

00$3,0   כרטיס נסיעה 

 להוצאות לינה בחו" רפואי המונע מעבר ליעד הבא באירוע          ליום  100$

 איתור וחילוץ          250,000$

במקרה של אשפוז המבוטח בחו"ל                      $2,000   הטסת בן משפחה קרוב 

 בתנאי שאובחן לראשונה בחו״ל 12הריון עד שבוע  5,000,000$

תשגרם המבוטח בטעוי כספי עקב נזק פיצו         0,000$25     חבות כלפי צד שלישי 

             לכבודהסה"כ כיסוי   300$בגניבה מתוך כלי רכב ציבורי הכיסוי עד           ,$0052

 דברי ערך -מתוכם  לפריט או מערכת פריטים 300$ –אך לא יותר מ  550$

 ארנקמזוודה/ תיק/ 150$

דרכון, כרטיסי אשראי וכדומה                                  שחזור מסמכים 300$

איחור מזוודהעקב  שצריך  לקנות דברים חיוניים                150$           איחור בהגעת כבודה 

בנג'י, רפטינג, בננות ועוד           000,000$10,                                                  ספורט אתגרי  

כיסוי להוצאות כרטיסי נסיעה, מלון והשכרת רכב      6,000$                                      נסיעה או קיצור ביטול  

מוות או נכות מתאונהבפיצוי כספי                    0,000$5  ניתן להרחיב                  לא חובה  נחמד,  – תאונות אישיות 

חובה למי שנוסע לסקי               10,000,000$  להרחיב ניתן                                                         סקי חורף 

לאנשים עם בעיות רפואיות קיימות חובה להרחיב    500,000$  להרחיב ניתןהחמרת מצב רפואי קיים                                   
חודשים מיום חזרה לישראל 3עד  –עקב תאונה בחו"ל    5,000$  ניתן להרחיב      החזר להוצאות רפואיות בישראל                 

מקבלים החזרים מלאים                    אין בכלל !   תהשתתפות עצמי 
 

 

 

 

 עלות פוליסה 

 נסיעה.קיצור ול ביטוו ספורט אתגרי, איתור וחילוץ ,כבודה הוצאות רפואיות,כולל ליום  2.8$ מחיר הינוה

 

 יש לבחור הרחבה של ספורט אתגרי. –לרוכשים ישירות באתר שלנו  •

 2,500$ולא עד  300$כיסוי לכבודה שנגנבת מתוך כלי רכב הינו עד  •

 הסדר עם רופאים מסויימים בחו"ל שניתן לגשת והפניקס משלמת ישירות או לשלם ולהגיש מסמכים + טופס תביעה.  •

 תשלום תביעה תוך כדי הטיול שלכם.  •

 אפשרות הארכה עד שנה לכל היותר. •
 

 

 Safe4Youסוכנות  -ברכת חופשה מהנה ובטוחה, המומחים בביטוח נסיעות ב

03-940-0033 

 הרחבות אפשריות עלות ליום / סכום כיסוי

$0.8  /1,000$  סלולרי 

/ טאבלט מחשב נייד        $2,000/  .$50  

 מצלמה  2,000$/  1$

5,000$עלות חד פעמית למבוטח / כיסוי עד  10$ חודשים מיום חזרתו מהטיול 3החזר הוצאות רפואיות בישראל עד     

$7  סקי חורף 

תאונות אישיותהרחבה  0.5$  


