פירוט תקרות הכיסוי לתוכנית פניקס סמארט
כיסוי
סכום הביטוח המירבי להוצאות רפואיות שבאשפוז ושלא בעת
אשפוז (אשפוז,בדיקות רופא ,צילומים ,ניתוחים ,תרופות ועוד)
פינוי יבשתי  /פינוי אווירי
הטסה רפואית  /העברת גופה
תרופות
טיפול חירום בשיניים
כרטיס נסיעה
הוצאות לינה בחו"ל
איתור וחילוץ
הטסת בן משפחה קרוב
הריון עד שבוע  12בתנאי שאובחן לראשונה בחו״ל
חבות כלפי צד שלישי
כלול חינם
סה"כ כיסוי לכבודה
מתוכם  -דברי ערך
מזוודה /תיק/ארנק
שחזור מסמכים
איחור בהגעת כבודה
כלול חינם
ביטול או קיצור נסיעה
ניתן להרחיב
ספורט אתגרי
ניתן להרחיב
תאונות אישיות – נחמד ,לא חובה
ניתן להרחיב
סקי חורף
ניתן להרחיב
החמרת מצב רפואי קיים
ניתן להרחיב
החזר להוצאות רפואיות בישראל

השתתפות עצמית
גיל
0-17
18-60
61-65
66-70
71-75
76-85
86-90
+91

גבול אחריות המבטח
ללא הגבלה בסכום הכיסוי
אין הגבלה על ימי אשפוז או סוג המקום הרפואי
ללא הגבלה בסכום הכיסוי!
ללא הגבלה בסכום הכיסוי!
ללא הגבלה בסכום הכיסוי
ללא הגבלה בסכום הכיסוי
3,000$
באירוע רפואי המונע מעבר ליעד הבא
 100$ליום
[כלול וניתן להסיר ולחסוך  0.2$ליום]
250,000$
במקרה של אשפוז המבוטח בחו"ל
2,000$
5,000,000$
פיצוי כספי עקב נזק שגרם המבוטח בטעות
250,000$
בגניבה מתוך כלי רכב ציבורי הכיסוי עד 300$
2,500$
 550$אך לא יותר מ –  300$לפריט או מערכת פריטים
150$
דרכון ,כרטיסי אשראי וכדומה
300$
לקנות דברים חיוניים שצריך עקב איחור מזוודה
150$
 6,000$כיסוי להוצאות כרטיסי נסיעה ,מלון והשכרת רכב
בנג'י ,רפטינג ,בננות ועוד
10,000,000$
פיצוי כספי במוות או נכות מתאונה
50,000$
חובה למי שנוסע לסקי
10,000,000$
 500,000$לאנשים עם בעיות רפואיות קיימות חובה להרחיב
 5,000$עקב תאונה בחו"ל – עד  3חודשים מיום חזרה לישראל

אין בכלל !
עלות ליום כולל מזוודה וחילוץ
1.9$
2$
2.7$
3.1 $
4$
7.5$
14$
19.7$

מקבלים החזרים מלאים

הרחבות אפשריות

עלות ליום  /סכום כיסוי

סלולרי
מחשב נייד  /טאבלט
מצלמה
הריון – ניתן להרחבה עד שבוע 32
ספורט אתגרי
ספורט תחרותי
החמרה למצב רפואי קיים

החזר הוצאות רפואיות בישראל עד
 3חודשים מיום חזרתו מהטיול
ביטול או קיצור נסיעה

1,000$ / 0.8$
2,000$ / 0.8$
2,000$ / 1$
 / 3$כיסוי עד 250,000$
0.5$
 25$לכל תקופת הנסיעה
2$ – 0-60
3$ – 61-75
4$ – 76-85
10$ – 86-90
15$ – 91-120
 10$עלות חד פעמית למבוטח /
כיסוי עד 5,000$
הרחבה חינם

סקי חורף
הרחבה תאונות אישיות
ביטול השתתפות עצמית ברכב
סכום כיסוי עד 2,000$
נזק או גניבת אופניים – בתנאי שלא
היו בחזקת מוביל.

7$
0.5$
רכב פרטי – 6$
קרוואן – 15$
 200$לכל התקופה  /עד 2,500$
 500$לכל התקופה  /עד 7,500$

בברכת חופשה מהנה ובטוחה ,המומחים בביטוח נסיעות  -סוכנות Safe4You
03-940-0033

