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 לחברי הסגל שלום רב, 

 

עיקרי הכיסויים המיוחדים בפוליסה המוצעת לחברי ארגון הסגל ובני  

 משפחותיהם )בן/בת זוג, ילדים, הורים, אח/אחות ובני זוגם, נכדים( : 

 :  כיסוי מיוחד "לשבתונים" . א

 לבעלי 'תו ירוק' בלבד.   -ארה"ב  .1

 ין בידו תו ירוק מאושרת הנסיעה. איתר הארצות בעולם גם למי ש .2
רץ וממנה בתקופת השבתון ברצף מלא )אין הגבלה  אפשרות של כניסה ויציאה לא .3

 כניסות ויציאות מהארץ בתקופת הביטוח(. על 
 ימים.   365תקופת הביטוח עד  .4
.  תלהאריך לתקופת ביטוח נוספ לבקש  אפשרותחודש לפני סיום הביטוח ישנה  .5

בכפוף להצהרה על מצב  פניה דרך סוכן הביטוח בלבד )ניתן דרך האפליקציה(. 
 . ובכפוף להחלטת חברת הביטוח  הבריאות בתום תקופת השבתון

ה המקסימאלית לדיווח על בעיה רפואית שמחויבים לדווח עליה לפני היציאה  תקופ . ב

 חודשים בלבד.   3מהארץ 

 . חודשים לפני הנסיעה  3ניתן להעביר בקשה לביטוח נסיעות   . ג

ללא  -  UNLIMITED –כיסוי הוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל  .ד

 ללא הגבלה לשכר מנתח, עלות יום אשפוז, תרופות וכו'  השתתפות עצמית , 

 ללא השתתפות עצמית.  -  UNLIMITED -  החמרה למצב רפואי קיים .ה

 . ללא השתתפות עצמית -   UNLIMITED –לישראלהטסה רפואית  .ו

   סעיפים רבים בפוליסהביטול השתתפות עצמית ב . ז

בתוספת של   1,000$עד  100$. השתתפות עצמית כיסוי לגניבת טלפון סלולארי .ח

 לפרמיה הבסיסית.  1$

  3,000$מתוכם כרטיסי טיסה עד   7,000$פיצוי על קיצור נסיעה עד   .ט

 .במחלקת תיירים בלבד 

   ללא השתתפות עצמית.  - 7000$ביטול נסיעה לחו"ל עד  .י

משפחה קרוב,  החזר הוצאות שנגרמו עקב ביטול הטיסה עקב מצב רפואי / בן כולל 

+    500$כולל החזר עבור כרטיס נסיעה שבוטל במקרה של בידוד בישראל עד 

+ הוצאות  לכל מבוטח 7,000$קיצור נסיעה בחו"ל והוצאות שנגרמו עקב כך עד  

עבור מלווה שמוטס מהארץ כולל הוצאות טיסה ושהייה בבית מלון במקום אשפוזו  

 . של המבוטח בחו"ל

 ללא השתתפות עצמית.  -  3000$ומטען עד גבול של   כיסוי עבור כבודה .יא

 ללא השתתפות עצמית.  - 500$פיצוי על איחור בהגעת כבודה עד   . יב
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   –חמרה במצב בריאות כמוגדר בפליסה( ה כוללפרמיה לחבילה בסיסית )

דמי  כיסויי 
הביטוח  

ליום 
תעריף  
 *בסיסי

דמי הביטוח  
ליום תעריף  
מורחב "מגן  

 קורונה" **

גיל 
 מרבי

תקופת 
ביטוח  

 רביתמ

כבודה +    כולל : : תעריף בסיסי *
חילוץ ואיתור + צד ג׳ + החמרה של  

  32מצב רפואי קיים + הריון עד שבוע 
+ ביטול נסיעה/הרחבת   46ועד גיל 

שהיה בחו״ל )כולל החזר עבור כרטיס  
נסיעה למבוטח שבוטל במקרה של  

בידוד בישראל עקב מגיפה עד סך של  
נייד/טאבלט עד  ( + מחשב $500
 Smart+  $300ומכלי רכב עד  $2,000

International Group   פוליסה נוספת(
שמאפשרת לבטח מטפלים זרים  

 שאינם תושבי הארץ( 
 

2.30 $ 3.80 $ 0-30 

 65עד גיל 
 ימים 365

3.20 $ 4.70 $ 31-60 

3.50 $ 5.00 $ 61-65 

5.00 $ 6.50 $ 66-70 

 66-75גיל 
 71-75 $ 7.90 $ 6.40 ימים 180

11.60 $ 13.10 $ 76-80 
 ימים  90

11.60 $ 13.10 $ 81-85  
 ימים  60

24.57 $ 26.07 $ 86-90 
 ימים  45

 

לביטול/קיצור   +הרחבה מיוחדת "מגן קורונה",תעריף בסיס   תעריף מורחב :** 

כרטיס טיסה +  עבור   3,000מתוכם עד $  $7,000"הקורונה" עד  פתנסיעה כתוצאה ממג 

על סגר שהוכרז במדינת היעד   הוצאות בגין הפסדים על כרטיס הנסיעה עקב הוצאה

ללא   $2.50לבעלי תו ירוק    $1.50התוספת בהרחבה  בחו"ל )מילוט מסגר כללי( .

חבר סגל/בני משפחה שאין בידם תו ירוק לא יוכלו לרכוש ביטוח לארה"ב  . תו ירוק 

 בפוליסה הקולקטיבית. 

 

 להסדרת  ביטוח הנסיעות לחו"ל יש לבצע את הפעולות הבאות: 

 :    . באם זוהי הנסיעה הראשונה במסגרת פוליסה זוא

 כאן . למלא טופס בקשה מפורט על ידי לחיצה על הקישור: 1
 כאן מקוצר על ידי לחיצה על הקישור:   . למלא שאלון בריאות2

)במידה ועל אחת מהשאלות בשאלון הרפואי תשובתך הייתה חיובית, עליך לעבור  

-08לטופס שאלון רפואי מפורט ולהעביר אותו באמצעות הפקס למשרד הביטוח 

 ולל כל האישורים הרפואיים(. כ 6654605

 :    אם זאת לא הנסיעה הראשונה במסגרת פוליסה זוב. 

יש להשתמש בטופס בקשה מקוצר, המיועד לחברים שבוטחו בעבר ושמילאו שאלון  

חודשים יש למלא שאלון רפואי   12החודשים האחרונים )לאחר  12בריאות מקוצר ב 

ס בקשה מקוצר אנא לחץ על הקישור  חדש( ולא חל שינוי במצב בריאותם. למילוי טופ

 כאן

https://www.enter-system.com/site/form/showForm.asp?form_id=160866
http://www.lcc-ins.com/site/form/showForm.asp?form_id=200201
http://www.livecity.co.il/site/form/showForm.asp?form_id=177577
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להשלמת תהליך עריכת הביטוח לנסיעה לחו"ל ייצרו עמכם קשר מסוכנות  ג. 

הביטוח על מנת לקבל את פרטי כרטיסי האשראי ואישורי הכיסוי יישלחו 

 וזר. אליכם במייל ח 

שתתפות  אפליקציה חדשנית בתחום נסיעות לחו"ל שמשלמת עבורך ללא ה 

לטלפון הנייד  סגל שיוצא לחו"ל יקבל "לינק" החבר  - לאחר ביצוע הביטוח עצמית :

   את האפליקציה לשימושו בעת השהייה בחו"ל. שלו ויוכל להוריד

 :  לדוגמה - באפליקציה ניתן לקבל שירות ישיר

 והתשלום עובר ישירות אליו  -לרופא קביעת תור 

  מזמינים תור והרופא בדרך למלון - ביקור רופא

 שיחת וידאו בעברית/אנגלית עם רופא מקומי 

 שיחה והתייעצות עם רופא מישראל אונליין 

 

 lccins@gmail.com: , מייל6654605-08, פקס:  6278241-08טלפון:   לברורים מכל סוג

 

 לפי נוהל קקמ"ב ניתן לקבל החזר עבור הביטוח :

 ביטוח בריאות ליוצאים לחו"ל : 
מלאי היוצא להשתלמות, באישור הרשויות האקדמיות  חבר סגל, או ג 5.2.1

המוסמכות ומשתמש בכספים הרשומים לזכותו בקרן למימון פעילות  
אקדמית בחו"ל, זכאי לקבל מהאוניברסיטה השתתפות בהוצאות ביטוח  

הנלווים אליו, למשך תקופת   18בריאות, שלו, בת/בן זוג וילדים עד גיל 
 הפעילות שאושרה לו. תשלום הפרמיה לביטוח הבריאות ייעשה כדלקמן: 

 . ללא קשר לתשלום בפועלליום  0.75$יקבל החזר עד  פעיל  מרצה 5.2.2
 . ללא קשר לתשלום בפועלליום,  1.5$קבל החזר עד  אמריטוס י

חבר סגל שחייב   -פוליסה מיוחדת מסיבות בריאות, למעט מחלות כרוניות 
מסיבות בריאות בביטוח מיוחד העולה על הסכום המקסימלי יוכל לקבל  

מסכום הביטוח בתנאי שיציג קבלות על תשלום הפרמיה, וכן את   50%
 ים מתאימים. פוליסת הביטוח ומסמכים רפואי

השתתפות האוניברסיטה בכל החלופות לעיל, תיזקף לשכרו של    -מיסוי  5.2.3
 העובד כהטבה חייבת במס.  

העובד יהיה זכאי להחזר רק לאחר הצגת פוליסה ודיווח האם מדובר   5.2.4
 בנסיעה רגילה או בתקופת שבתון. 

   לקבלת החזר :
ה ביטון מגדל אשכול,  בעת הגשת דיווח החזר הוצאות נסיעה לחו"ל. תהיל

בדוא"ל  ( 52138)פנימי  04-8240138טלפון:   2405, חדר 24קומה 
tlevy@univ.haifa.ac.il 

 

 באתר הארגון נמצא כל המידע הרלוונטי לביטוח נסיעות חו"ל.

 כאן  צולח

 

 .אין מסמך זה מהווה תחליף לפוליסה
 

 

 בברכה 

 צוות המשרד

mailto:lccins@gmail.com
https://astaff.haifa.ac.il/index.php/bituchim-yoatzim-halvaot/bituchim/bituach-nesiot-le-hul

