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 ביטוח נסיעות לחו"ל –פוליסה "שיר לנוסע" 
 נסיעההרחבה לקיצור 

 
הרחבה זו מהווה חלק בלתי נפרד מפוליסת נסיעות לחו"ל שמספרה ____________, בתנאי שנרכשה 

 תמורת דמי ביטוח נוספים והדבר צוין במפורש ברשימה.
 

חלים גם על תנאי הרחבה זו, , פוליסה הבסיסיתההגדרות, התנאים והחריגים הכלליים המפורטים ב
 אלא אם צוין במפורש אחרת.

 

 הגדרות  .1
  .רשימהב תאריך החזרה הנקובשובו של המבוטח מחו"ל לישראל לפני  - "קיצור נסיעה"

 

 הכיסוי  .2
עבור הוצאות   ,זו הרחבה שרכשו הגרעינית משפחתו מבני אחד כלאת ו המבוטחהמבטח ישפה את 

  :במקרים הבאים ,זו הרחבה רכישת ממועד החל, עקב קיצור הכרחי ובלתי נמנע של הנסיעה

 ןהואשר כתוצאה מבמהלך תקופת הביטוח  ,למבוטח בחו"לאו מחלה שאירעו תאונה  .א
ובאישור רופא, נאלץ המבוטח לשנות את מועד חזרתו לארץ, ולא יכול היה לנצל את 

 כרטיס הטיסה שלו.
 הנלווה למבוטח בנסיעתו.קרוב משפחה  בןמוות פתאומי של  .ב
 ,אי ניצול כרטיס הטיסה כתוצאה מכך שהמבוטח מלווה חזרה לישראל מבוטח אחר .ג

תקופת  הלךשנפגע בתאונה בחו"ל או לקה במחלה שארעה לראשונה בחו"ל, במ
עמו ישראל או להישאר להביטוח, ורופא קבע כי קיים צורך ללוות את המבוטח שנפגע 

 בחו"ל.
 מכוח מילואים לשירות אחד מבני המשפחה הגרעינית שרכש כיסוי לפי הרחבה זו, גיוס .ד

, בעת שהותו בחו"ל במהלך 2008-"חהתשס, המילואים שירות לחוק 9 או 8 סעיפים
 ופת הביטוח.קת

 טיסת חירום של המבוטח  .ה
 .או מת מאושפז בבית חולים שלו בן משפחה קרובאם טיסה של המבוטח 

 

 :יכלול הפיצוי למבוטח על פי פרק זה .3

 דולר. 1,500בסכום מירבי של  לישראל חזרה הטיסה כרטיס מימון .א

 ממועד יחושב הפיצוי סכום. ושלא ניתן לקבל החזר עבורן מראש ששולמו הוצאות עבור פיצוי  .ב

 .הביטוח מקרה קרות
 

 לכיסוי לפי הרחבה זו: נוספיםתנאים  .4

רכש עלות כרטיס הטיסה המקורי שלא יעלה על הפיצוי או השיפוי לפי הרחבה זו  סכום .א
  . $ 6000 לסכום הפיצוי המרבי בסךועד  המבוטח בצאתו לחו"ל

 הכיסוי מותנה בהמחאת זכותו של המבוטח למבטחת, לשיפוי מצד ג' בגין קיצור הנסיעה.   .ב
 

 חריגים מיוחדים לכיסוי לפי הרחבה זו: .5
נובע במישרין או בעקיפין מאחד פיצוי או שיפוי לפי הרחבה זו בשל מקרה ביטוח ההמבטח לא ישלם 

 : המקרים הבאים

 הביטוח לסוכן או הנסיעות לסוכן ההודעה במתן ממחדל בעקיפין או במישרין הנובעת תביעה .א
 ובמידתאו למארגן טיולים או ספק שירותי תחבורה או ספק שירותי לינה ואכסון, מיד 

 .הנסיעה את לקצרשיש  משהוברר, האפשר
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 נסיעה ושהייה בהן נשא המבוטח ואשר היו מוצאות על ידו אלמלא קרות האירוע  הוצאות .ב
 או החזרה ארצה.  הרפואי

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


