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איתור וחילוץ, הוצאות רפואיות, ספורט אתגרי עד גיל 70

פוליסה לתרמילאים מגיל 0 עד 40 ניתנת רק לתקופה מעבר ל-30 ימים בחו״ל ועד 365 ימים בעלות של 2.40 $ ליום,
כולל איתור וחילוץ, ספורט אתגרי קיצור/ביטול נסיעה מסלול  1 ספורט חורף ותאונות אישיות. אם מעוניינים נא לסמן:      כן        לא

הרחבה: תוספת למטען בעלות של 0.40 $ ליום, אם מעוניינים נא לסמן:      כן        לא
חובה רישיון צלילה + חובה רישיון נהיגה, לכל סוג רכב, במיוחד אופנוע/קטנוע!

הזמנת ביטוח נוסעים לחו"ל 2019 � טבלאות
מוקד חירום מגדל/מחלקת תביעות, לחיוג מחו״ל  24/7  972-3-9206912

טופס ממוחשב נגיש

אפשר להפיק פוליסה 180 ימים לפני הנסיעה לכיסוי פרק הפסד פיקדון ו/או ביטול נסיעה (מסיבה פתאומית: אשפוז/צו 8/מוות).

א.  פרטי המבקש, הנסיעה וכרטיס האשראי

ב.  פרטי המועמד/ים לביטוח

ג.  פרטים על הרחבות כבודה (בתוספת פרמיה)

הפוליסה כוללת:
מסלולים נוספים לבחירה:

כתובת מגורים

מתאריך

מספר הטלפון הנייד

עד תאריך

שם המועמד/ת
משפחה ופרטי

שם המועמד/ת
משפחה ופרטי

ה״ע = השתתפות עצמית

ראשי:

.2

.3

.4

.5

מספר זהות

לרכישת הרחבות כבודה - יש לרשום את פרטי המכשיר

מחשב נישא / טאבלט

דגם

המשך בעמוד 2

יצרןיצרן דגם

GPS / טלפון נייד

גיל

הרחבות מבוקשות - סמן        בטורים המתאימים  בתוספת פרמייה המופיעה בסעיף ז

כבודה
ספורט
חורף

תאונות
אישיות

הריון
ספורט
תחרותי

ביטול
ה״ע  *
לרכב
שכור

החמרה
למצב
רפואי
קיים

ביטול/
קיצור
נסיעה

מסלול 1

ביטול/
קיצור
נסיעה

מסלול 2

מין
(זכר/
נקבה)

כתובת הדואר האלקטרוני

יעד הנסיעה

.1

.2
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ו.  התעריפים לביטוח

ז.  התעריפים לביטוח הרחבות מיוחדות

ה.  שאלון רפואי
סוג

המועמד

השם

סמן

שאלות לכל המועמדים

ראשי

כן         לא

- 2 -

כן          לאכן         לאכן          לאכן         לא

מועמד 5מועמד 4מועמד 3מועמד 2

האם במהלך 3 חודשים האחרונים היית מאושפז, פנית לטיפול
בחדר מיון ו/או עברת ניתוח ו/או חלה החמרה במחלה קיימת?

האם את/ה סובל ו/או סבלת בעבר ממחלה כרונית, מחלת איידס,
פרקינסון, CF, לב, סרטן, טרשת נפוצה, אלצהיימר, ניוון שרירים

ו/או עברת או את/ה מועמד/ת להשתלת איברים?
האם את/ה נוטל/ת תרופות באופן קבוע? אם כן פרט להלן ורשום

לאיזה מועמד שייך כל פירוט

האם הומלץ לך על צורך בניתוח או טיפול רפואי בעתיד או הומלץ
על-ידי רופא שלא לנסוע לחו״ל?

האם את נמצאת בהיריון?

האם במהלך הנסיעה את עתידה לעבור את שבוע 32 בהיריון?

טווח הגילאים בשנים

17 - 0

60 - 18

65 - 61

70 - 66

75 - 71

84 - 76

120 - 85

סוג ההרחבה
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חשוב מאוד! יש לשמור את פתקיות הכניסה והיציאה שמתקבלות מביקורות הגבולות בשדות התעופה בישראל, למקרה תביעה או זיכוי בגין
                       חזרה מוקדמת.

                       בקשה לזיכוי בגין חזרה מוקדמת יש להגיש עד 30 ימים. מיום חזרתכם ארצה.

חתימת המועמד הראשיתאריך

סוג ההרחבהסוג ההרחבה פרמיה יומיתפרמיה יומיתפרמיה יומית

ספורט חורף
מקסימום 45 $ לכל התקופה

ספורט תחרותי

איתור וחילוץ

היריון

ביטול/קיצור נסיעה 1

ביטול/קיצור נסיעה 2 

ביטול ה״ע ברכב שכור

תאונות אישיות

$ 6.75

2.50 $ ליום מקסימום 20 $

0.20 $ - אפשר לבטל

$ 4.00

1.50 $ ליום מקסימום 5 $

$ 2.40

6.50 $ לפי מספר ימים

$ 0.50

כבודה

טלפון נייד

מחשב נייד

$ 0.40

$ 1.50

$ 0.80

פרמיה רגילה ליום וזמן מרבי לשהייה בחו״ל

1.50 $ (עד 180 ימים)

2.00 $ (עד 180 ימים)

2.70 $ (עד 180 ימים)

3.20 $ (עד 90 ימים)

4.00 $ (עד 90 ימים)

7.00 $ (עד 90 ימים)

מגיל 85 חובה חיתום רפואי ויש להמציא מסמכים רפואיים מתאימים.

פרמיה הכוללת החמרה רפואית ליום וזמן מרבי לשהייה בחו״ל

4.00 $ (עד 90 ימים בחו״ל)

4.50 $ (עד 90 ימים בחו״ל)

5.20 $ (עד 60 ימים בחו״ל)

6.70 $ (עד 60 ימים בחו״ל)

7.50 $ (עד 60 ימים בחו״ל)

10.50 $ (עד 45 ימים בחו״ל)

האם בבדיקת מעקב היריון שביצעת נמצאו ממצאים לא תקינים או
ההיריון אובחן על-ידי רופא או הצוות המטפל כהיריון בסיכון?

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

רשום את שם המועמד ואת שמות המחלות כגון: לחץ דם, כולסטרול, סכרת

�חתימת הלקוחתאריך
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אני מסכים ש ״ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח בע״מ״ (להלן: ״הסוכנות״) ו/או מי מטעמה ישלחו אליי מעת לעת, הצעות שיווקיות ודברי פרסומות,
באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר (SMS), שיחות טלפון וכדומה. הובהר לי שאינני חייב לתת את הסכמתי לקבלת

הצעות כאמור, ושככל שאתן את הסכמתי, אוכל לחזור בי בכל עת באמצעות אתר החברה ו/או פניה לחברה www.bth-direct.co.il או בפקס 03-5029330
* החתימה על סעיף זה אינה מהווה תנאי להתקשרות בחוזה ביטוח באמצעות הסוכנות


