
ביטוח
נסיעות

לחו״ל
מגדל מסע עולמי

גיל 
תקופת ביטוח מקסימלית עםתקופת ביטוח מקסימליתפרמיהתכניתכניסה

החמרת מצב רפואי
0-17

מגדל מסע עולמי 
פלטינום*

60 יום60 יום1.80 $

180 יום180 יום2.20 18-30$

60 יום60 יום2.20 31-44$

60 יום60 יום2.70 45-60$

60 יום60 יום4.40 61-65$

30 יום30 יום6.30 66-70$

15 יום15 יום8.90 71-75$

15 יום15 יום10.20 76-80$

10 יום10 יום10.20 81-85$

7 יום7 יום24.60 $+86

*המחיר כולל איתור וחילוץ $0.20 וכיסוי צד ג׳ $0.20
התעריפים הנ"ל תקפים לכל העולם למעט יבשת אמריקה )ביבשת אמריקה תתווסף תוספת 10%(

גיל 
הערותפרמיההטבהכניסה

0-44
מגדל מסע עולמי -

Low Cost הטבת

$ 1.50
עד 14 יום נסיעה - הטבה מיוחדת

44-60$ 2.00



מגדל חברה לביטוח בע״מ
התנאים המחייבים הינם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין ידיעון זה לבינם  יגברו תנאי הפוליסה.

מהדורת יולי 2021. 

פלטינום הכיסוי

ללא השתתפות עצמיתהשתתפות עצמית

$5,000,000גבול אחריות המבטח להוצאות רפואיות

אין הגבלה יומית להוצאות אשפוז או לשכר מנתח הוצאות בעת אשפוז

עד לסכום הביטוח המירביפינוי יבשתי

עד לסכום הביטוח המירביפינוי אוירי /ימי

עד לסכום הביטוח המירביהטסה רפואית

$10,000תרופות

$1,500טיפול חירום בשיניים

$1,500כרטיס נסיעה

$150 ליום וסה”כ 2,500 $הוצאות לינה בחו”ל

עד לסכום הביטוח המירביהעברת גופה

עד לסכום הביטוח המירביהריון עד שבוע 12 בתנאי שאובחן לראשונה בחו״ל

$1,500הטסת בן משפחה קרוב

$1,500מילוט

$150,000צד שלישי : גבול אחריות

$2,500, הגבלה לפריט עד $300סה”כ כיסוי למטען במידה ונרכשה הרחבת כבודה

$500 אך לא יותר מ-$300 לפריט או מערכת פריטיםדברי ערך

$300מזוודה/תיק/ארנק

פירוט הכיסויים וסכומי הביטוח

פרמיה יומית מגדל מסע עולמי פלטינום הכיסוי
הרחבות כבודה בתוספת פרמיה

יש לרכוש תוספת הרחבה זו לצורך כבודה
$0.40כיסוי המטען האישי

1,500$$0.80 (השתתפות עצמית 100$)מחשב אישי / טאבלט

GPS / $1,000$1.90 )השתתפות עצמית $30(טלפון נייד

הרחבות בתוספת פרמיה

הריון עד שבוע 32
גבול אחריות מקסימלי  - $200,000

לרוכשות הרחבה להריון תקופת הנסיעה המירבית - 60 יום
$4.00

$350,000החמרת מצב רפואי קיים

$ 3.5 - 0-17$ 7.5 - 66-74

$ 4.0 - 18-60$ 15 - 75-85

$ 6.5 - 61-65$ 20 - 86+

$6.75 - ניתן לבחור ימיםכיסוי עד לסכומי הביטוח הנקובים בפרקים 2-5הרחבה לספורט חורף

$0.60 - ניתן לבחור ימיםכיסוי עד לסכומי הביטוח הנקובים בפרקים 2-5הרחבה לספורט אתגרי

$2.50 ליום ומקסימום $20 לכל תקופת הנסיעהכיסוי עד לסכומי הביטוח הנקובים בפרקים 2-5ספורט תחרותי

הרחבה לאיתור וחילוץ
העברה לישראל במקרה של שימוש בסמי 

הזיה

$500,000
$15,000

)השתתפות עצמית $2,000( 
כלול בפוליסה )$0.20(

הרחבה לביטול דמי השתתפות עצמית 
$6.50 - ניתן לבחור ימים$1,500לרכב שכור

ביטול / קיצור נסיעה

ביטול נסיעה: $6,000 מתוכם כרטיס נסיעה 
למבוטח עד $2,000 סידורי קרקע עד $4,000

קיצור נסיעה: $6,000 מתוכם כרטיס נסיעה 
למבוטח עד $2,000 ולמלווה עד $1,000 סידורי 

קרקע עד $3,000

$1.5 - 0-75
$2.5 - 76+

ועד $15 מקסימום לכל תקופת הנסיעה

הגדלת תקרת ההחזר להרחבה לביטול 
וקיצור נסיעה בזמן מגיפה

ביטול נסיעה: $5,000 מתוכם כרטיס נסיעה 
0-60 - $1.3למבוטח עד $2,000 

קיצור נסיעה: 5,000$ מתוכם כרטיס נסיעה

תנאי הפוליסה החדשים

$2.6 -61+
למבוטח עד2,000 $ 




