
במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס.הפניקס חברה לביטוח בע"מ

העברות 
ופינויים

הוצאות העברה ברכב 
כלול בתקרת גבול האחריותיבשתי

פינוי אווירי ממקום 
כלול בתקרת גבול האחריותהאירוע לבי"ח קרוב

כלול בתקרת גבול האחריותהטסה רפואית לישראל

טיפולים 
רפואיים

הוצאות רפואיות בעת 
כלול בתקרת גבול האחריותאשפוז בחו"ל

הוצאות רפואיות שלא 
כלול בתקרת גבול האחריותבעת אשפוז

תרופות מרשם שלא 
2,000 $בעת אשפוז בחו"ל

טיפול חירום בשיניים 
600 $שלא בעת אשפוז

מקרה
מוות

כלול בתקרת גבול האחריותהוצאות העברת גופה

 העברת גופה שלא
 נעשתה באמצעות
ובאישור המבטח

$ 5,000

פיצוי בגין מוות כתוצאה 
מתאונה )למבוטחים בין 

הגילאים 18-70(
$ 20,000

ביטול/קיצור
נסיעה

 הפסד תשלומים בגין
ביטול נסיעה

6,000 $ מתוכם כרטיס נסיעה 
למבוטח עד 2000$ ולמלווה אחד 

עד 1000$ במחלקת תיירים.

 הפסד תשלומים בגין
 קיצור נסיעה

6,000 $ מתוכם כרטיס נסיעה 
למבוטח עד 2000$ ולמלווה אחד 

עד 1000$ במחלקת תיירים.

הריון
 עד שבוע 
12 שאובחן 
לראשונה 

בחו"ל

הוצאות רפואיות שלא 
בעת אשפוז כתוצאה 

מהריון שאובחן  
לראשונה בחו"ל  

$ 1,000

היריון עד שבוע 12 שאובחן 
לראשונה בחו"ל הוצאות 

רפואיות בעת אשפוז 
כתוצאה מהריון שאובחן  

לראשונה בחו"ל

$ 10,000

הוצאות 
מיוחדות

הארכת שהות
כרטיס נסיעה 

מבוטח ולמלווה אחד במחלקת 
תיירים ועד לסך של  2000 $ 

לכל אחד

הארכת שהות
מלון בחו"ל

1000 $ למבוטח ולבן משפחה 
קרוב יחד )100$ ליום ולמשך 

10 ימים בלבד(

נסיעת חירום של בן-
משפחה קרוב למקום 
אשפוזו של  המבוטח 

בחו"ל

2,500$

הוצאות הגנה משפטית  
6,000$בהליכים פליליים בחו"ל

הוצאות בגין הפסד 
1,750 $שכר לימוד ודמי שכירות

2,000$מילוט

תאונות

פיצוי בגין מוות כתוצאה 
מתאונה )למבוטחים בין 

הגילאים 18-70(
$ 20,000

פיצוי בגין נכות מלאה 
וצמיתה כתוצאה 

מתאונה )עד גיל 70(

 $ 10,000 עד גיל 18 -
$ 20,000 מעל גיל 18 -

250,000 $חבות כלפי צד שלישי

כבודה

כבודה )שיפוי בגין נזק/
אובדן/גניבה בקיזוז 
שיפוי/פיצוי ממוביל 

אווירי/יבשתי/ימי/גורם 
אחראי צד ג'(

 $ 1,250 עד גיל 18 -
$ 2,500 מעל גיל 18 -

300 $ערך פריט 

550 $דברי ערך

גניבה של מזוודה/ 
150 $תרמיל/ תיק גב/ ארנק 

גניבה של מטען מכלי 
רכב או מתא לשמירת 

חפצים 
$ 400

150 $איחור בהגעת כבודה

הוצאות לשחזור 
300 $מסמכים

הכיסוי                   תקרת גבול אחריות המבטחהכיסוי                   תקרת גבול אחריות המבטח 

אין השתתפות עצמית למעט 30 $ למקרה ביטוח במקרה של כיסוי לכבודה

הכיסויים הכלולים בפוליסה הבסיסית 

*כל אחד מהסכומים המופרטים לעיל, כפופים לתקרת גבול האחריות המירבית.

בלעדי בהפניקס תקרת גבול אחריות המבטח 5,000,000 $
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כלול בתכנית תקופת ביטוח מירבית

הרחבות אפשריות בתוספת תשלום

תקופת ביטוחגיל
 מירבית

תקופת ביטוח מירבית 
במצב רפואי קיים

180 יום365 ימים0-17

180 יום365 ימים18-60

120 יום180 ימים61-65

120 יום180 ימים66-70

120 יום180 ימים71-75

60 יום60 ימים76-85

כפוף לחיתום ולא60 ימים86-120
יותר מ- 30 יום

+

מי יכול ההרחבה
הערותהשתתפות עצמיתתקרת כיסוילרכוש

30 $כלולכולםכבודה
כלול במסגרת תוכנית הביטוח הבסיסית, למעט במקרה שבו המבוטח 
אינו יוצא מישראל. הסרת הכיסוי לכבודה תפחית את הפרמיה היומית 

ב 40 סנט למבוגר ו - 20 סנט לילד מתחת לגיל 18. 

0-75ספורט אתגרי

בהתאם לתקרת גבולות 
האחריות בפוליסה 

הבסיסית לפרקים3-2 
ולסעיפים 6.5,2.5,1.5,2.4.

ללא 

הרחבה לכיסוי הבסיסי שמתאימה למבוטחים שמתכוונים לבצע 
פעילות ספורט אתגרי כגון טיול ג’יפים , קיאקים, רפטינג, בננות בים, 

צניחה חופשית וכדומה או כל פעילות אחרת שמצוינת כספורט 
. www.fnx.co.il אתגרי באתר האינטרנט

0-75ספורט חורף

בהתאם לתקרת גבולות 
האחריות בפוליסה 

הבסיסית לפרקים3-2 
ולסעיפים 6.5,2.5,1.5,2.4.

ללא

הרחבה לכיסוי הבסיסי שמתאימה למבוטחים שמתכוונים לבצע פעילות 
ספורט חורף כגון גלישה בעזרת מגלשיים, מזחלות, סנובורד, סקי הליכה 
)קרוס קאנטרי( ואופנועי שלג או כל פעילות אחרת שמצוינת כספורט 

www.fnx.co.il חורף באתר האינטרנט

0-75ספורט תחרותי

בהתאם לתקרת גבולות 
האחריות בפוליסה 

הבסיסית לפרקים3-2 
ולסעיפים 6.5,2.5,1.5,2.4.

ללא

הרחבה לכיסוי הבסיסי שמתאימה למבוטחים שיוצאים להתחרות 
בתחרויות בחו"ל כגון: איש הברזל, מרתון וכדומה או לאימון במסגרת 

קבוצות כדורגל, כדורסל, שחייה וכדומה, או כל פעילות אחרת שמצוינת 
www.fnx.co.il כספורט תחרותי באתר האינטרנט

ללא0-75250,000$איתור  וחילוץ

הרחבה חשובה בנסיעות הכוללות פעילות ספורט אתגרי ו/או ספורט 
חורף ובנסיעות למדינות העולם השלישי . במסגרת ההרחבה קיים 

כיסוי גם לאשפוז חירום פסיכיאטרי במקרה של שימוש בסמי הזיה עד 
5,000$ ולהוצאות העברה לישראל במקרה של שימוש בסמי הזיה עד 

.15,000$

 גניבה של מכשיר
30 1000$$כולםטלפון סלולארי

כיסוי לגניבה של טלפון סלולארי שאינו עולה על 6.5 אינץ עד לגבול 
אחריות של 1,000$.

כולםגניבה של מצלמה
ניתן לבחור את גובה הכיסוי 

הרצוי 1000$ או 2000$
$ 100

כיסוי לגניבה של מצלמה מומלץ לרכוש כאשר המבוטח לוקח עימו 
מצלמה לחו"ל.

 גניבה מחשב נייד
כולםמחשב לוח טאבלט

ניתן לבחור את גובה הכיסוי 
הרצוי 1000$ או 2000$

$ 100
כיסוי לגניבה של מחשב נייד או טאבלט  ממולץ לרכוש כאשר 

המבוטח לוקח עימו מחשב לחו"ל.

+

בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים, הפניקס  "SMART TRAVEL" בכל מקרה של סתירה בין האמור בעלון זה לבין תנאי הפוליסה, תנאי הפוליסה הינם המחייבים. 
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ההרחבה
מי יכול 
לרכוש

תקרת
כיסוי

השתתפות
הערותעצמית

 נזק מתאונה
 לאופניים בחול  או

 גניבת אופניים בחול
שלא בחזקת מוביל

כולם

ניתן לבחור את גובה הכיסוי 
הרצוי 2500$ או 7500$

ואת תקופת הכיסוי 
המבוקשת מתחת ל 30 יום 

או מעל 30 יום.

נזק 50 $
גניבה 200 $

כיסוי לאופניים בלבד למקרים של נזק תאונתי או גניבה בחו"ל ובתנאי 
שלא היו בחזקת מוביל.

+
 נזק מתאונה

 לאופניים בחול או
 גניבת אופניים בחול

בחזקת מוביל

כולם
ניתן לבחור את גובה הכיסוי 

ניתן לרכוש את ההרחבה לכיסוי אופניים גם בזמן שהיו בחזקת מוביל.1000 $הרצוי 2500$ או 7500$

 ביטול דמי
 השתתפות עצמית

 לרכב פרטי/ רכב
קרוואן שכור בחול

24-75
ניתן לבחור את גובה הכיסוי 

הרצוי 1500$ או 3000$
ללא

שוכרים רכב /רכב קרוואן בחו"ל? הרחבת הכיסוי לביטול דמי 
השתתפות עצמית נחוצה לשם הגנה על תשלום השתתפות עצמית 

במקרה של אירוע תאונתי לרכב.

 חדלות פירעון
 של חברת תעופה

בינלאומית
ללא 1500$כולם

חשוב לרכוש את הכיסוי למקרה שבו חברת התעופה בה המבוטח  
הזמין כרטיס תחדל מלפעול עקב חוסר יכולת פיננסית / כלכלית 

אשר גרם לחברת התעופה לאובדן כושר כלכלי זמני ו/או קבוע

 ביטוח תאונות
 אישיות מות או נכות

צמיתה מתאונה
ללא18-7050,00$

כיסוי נוסף מעל הכיסוי בפוליסה הבסיסית למקרה של מוות ונכות 
מתאונה עד 50,000$.

 החמרה של מצב
ללא350,000$כולםרפואי קיים

מיועד למועמדים שסובלים ממחלות כרוניות או נוטלים כדורים באופן 
קבוע.

 הוצאות הריון
   שגרתי שאינו הריון

    בסיכון עד שבוע
32

18-46

עד $ 250,000 למקרה 
ביטוח. מתוכם כיסוי 

להוצאות לידה מוקדמת 
לרבות טיפול ,אשפוז ו/או 
הטסה רפואית של האם 

,הפג או הוולד עד 65,000$.

ללא
מיועד לנשים בהריון מגיל 18 ועד 46 שנים ובתנאי שהחזרה לישראל 
לפני סוף שבוע 32 להריון ולמעט במקרים של הריון  שמוגדר בסיכון.

 החמרה של מצב
ללא50,000$כולםרפואי קיים מיוחד

כיסוי מיוחד למחלות שונות בהם נדרש חיתום רפואי וקבלה לביטוח 
בתנאים מיוחדים

+

בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים, הפניקס  "SMART TRAVEL" בכל מקרה של סתירה בין האמור בעלון זה לבין תנאי הפוליסה, תנאי הפוליסה הינם המחייבים. 


