
 צ'כיה /פורטוגל   2017גימליאדה         
 לילות  7 –ימים  8

 בריאות ומטען   – ביטוח חו"ל מורחב     
 

 

 

 .ביום שנרשמתם לטיוללביטוח לנו את טופס ההרשמה  שילחו

 סות חו"ל מגדל.מוקד הפקת פולי - 076-8869323 :לפקס

 erlich@erlich-insur.co.il :למייל או                

 ייל למניעת חיובים כספיים כפולים!אל תשלחו טפסים גם לפקס וגם למ

תוך שבוע מקבלת טופס  במייל לכל נוסע/ת את הפוליסה לשלוח מתחייביםאנו 

 יום לפני הנסיעה(. 90הבקשה )אך לא לפני 

 יום לפני הנסיעה, אנחנו 21נסיעה עד  דמיביטול החזר היות והספק מכסה לכם 

 .)מסיבות בריאות בלבד( אחרוניםהיום  21-ביטול ב  דמילכם  נכסה

 לאמורבכפוף  כל היוצאים לגימליאדה מבוטחים על ידינו בביטוח רפואי מורחב.

 .32+סעיפים  2בעמוד 

לצרף לטופס  חייב מצב בריאות לא מיוצב בכל גיל, עלאו ב 80כל מבוטח מגיל 

תנאי קבלה ומחיר לקביעת  –קופ"ח  –ביטוח  תדפיס מידע רפואי מרופא מטפל ה

 .סופי

 יסות נשלחות ע"י מגדל במייל בלבד. חובה לרשום בטופס כתובת מייל!כל הפול

לעבור את תקופת ההרשמה וקבלת  לכולםששרות מיוחד זה יאפשר  אני בטוח
 הפוליסות בצורה חלקה ונעימה.

וליסה שתקבלו יהיו הפרמיות נקובות ב $, אל תדאגו : למרות שבפהערה חשובה

ואל תתייחסו! אתם תחויבו בש"ח לפי הפרמיות הנקובות בש"ח בטופס 

                                ההצטרפות.

 מעיכובים ולחץ של הרגע האחרון והמנעומראש  אנא! הרשמו

 בתודה   

       ובידידות ארוכת שנים           

   מנכ"ל – אלי ארליך                                   
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 קו טלפון מיוחד וזמין לגימליאדה  אנו מעמידים לרשותכם השנה 
 טפסים ומתן תשובות לשאלות החבריםכשירות מיוחד למילוי 

 .מוקד הפקת פוליסות חו"ל מגדל - 076-8867941קו הטלפון: 

mailto:erlich@erlich-insur.co.il


 ובני/ות זוג אויריתהתעשיה האי לגמל
 כל מחזור() ימים 8 – צ'כיה / פורטוגל – 7201גימליאדה           

 כולם מבוטחים בביטוח בריאות מורחב! – ביטוח בריאות ומטען
 !120עד גיל  – פוליסת חו"ל המשודרגת של סוכנות אלי ארליך

 ניתן לבטח טלפון סלולארי, מחשב נייד ואייפד
 
 

בריאות  כיסוי כולל הרחבה למצבה לילות( 7כולל יום יציאה ויום חזרה ) ימים 8 - טחוהחברים יבו
 מטען, רעידת אדמה. ,, הטסה רפואיתקיים

 
 $.250,000  - למצב בריאות קיים הכיסוימליון דולר.  2.2 -הוגדל לבריאות לארועי גבול אחריות 

השתתפות  אייפדלאייפון/ רועי בריאות, הטסה רפואית ומטען.אין השתתפות עצמית לא .1
 לא שבר או נזק! –$, למקרה אובדן או גניבה בלבד 100עצמית  

 3 –ב  מיוצבתהרחבה למצב בריאות קיים מכסה מחלה קיימת בתנאי שהיתה  שימו לב! .2
החודשים  3 –ב  מיוצבלא יכוסה מצב רפואי שלא היה  .לרכישת הביטוחחודשים שקדמו 

ניתוח, אשפוז,  במחלה קיימת ו/או לא בוצעחמרה משמעותו שלא חלה ה מיוצבכאמור. 
החודשים כאמור  3-מצב רפואי שלא היה מיוצב בטיפול מיוחד.  כלבדיקות בלתי שגרתיות או 

תכם לדווח לנו, להעביר מסמכים רפואיים ולצרף אישור רפואי מרופא שאין מניעה א מחייב
 איתנו. לטוס לחו"ל ואנו נחזור אליכם. בכל מקרה של ספק תתייעצו

דף תקציר מצב רפואי שלו מרופא  לטופס הביטוח חייב לצרף ומעלה 80ל יכל מבוטח מג .3
 ח."ופק

אומי או החמרה במצב כל מקרה של שינוי פתעל  מיידית חובה לדווח לנו .4
, אולטראסאונד,  MRIת )סי.טי,ואו בדיקות פתאומי ,או ניתוח ,הבריאות
וח, על מנת שנוכל לבדוק שלא היו קיימים בעת ההרשמה לביט ביופסיה(

 ולהתייחס למצב החדש.
 

 

 
 
 
 

 
                          972-3-9206900שעות ביממה  24 –חו"לבריאות ותאונה ב לתביעות –מוקד סיוע חירום 

 גיא כרמון. –A.M.Iחברת 
 050-6090880 שעות ביממה 24 למצבי חירום בחו"ל בלבדנייד אישי של אלי ארליך המנכ"ל יועמד לרשותכם 
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 :רותכם תמידלש משרדנו
 insur.co.il-erlich@erlichמייל:                  6090880-03: טלפון

  insur.co.il-http://www.erlich         בקרו אותנו באתר האינטרנט:

http://www.facebook.com/erlich.ins                         לדף הפייסבוק העסקי:
   

 

 דמי ביטול נסיעה וקיצור נסיעה מסיבות בריאות כמפורט בפוליסה.למבוטח  מכסההפוליסה 
קרובי  משפחה שהיו במצב בריאות לא תקין, או בגין  נסיעהוקיצור ביטול  לא מכסההפוליסה 

 קרוב משפחהאותו ל ששהיה צפוי או מקרה מוות קיימת מחלה סיעודי, או לקראת ניתוח, או 
 תתייעצו איתנו. שלקו בהם אותם קרובים עד מועד הנסיעה.

mailto:erlich@erlich-insur.co.il
http://www.erlich-insur.co.il/
http://www.facebook.com/erlich.ins
http://www.facebook.com/erlich.ins
http://www.facebook.com/erlich.ins


 ימלאי תעשיה אויריתג
 צ'כיה /פורטוגל ימים  8  2017גימליאדה 

 טופס הצטרפות לביטוח בריאות מורחב ומטען 
 

  3+  2סעיף  2כמפורט בדף  –לא מיוצב ומעלה ובעלי מצב בריאות  80גילאי 
 תדפיס "מידע רפואי" מרופא מטפל / קופ"חיצרפו 

 
 insur.co.il-@erlicherlich    במייל:                                     ותי ביטוח בע"מ לכבוד: אלי ארליך שר

                         076-8869323     בפקס:                                                               אריה-קרית 2היצירה 
                              4951228פ"ת 

                                                                                        
 

 אנו החתומים מטה מבקשים לצרף אותנו לביטוח שלכם כדלקמן:
 

 __________________יום חזרה: __ ______________תקופת הנסיעה: יום יציאה __
 פרטי המבוטחים

 )זכר/נקבה( בן / בת זוג      )זכר/נקבה( מבוטח ראשי
 

 ________________ ____ שם פרטי ______________שם פרטי ________שם משפחה 

 _______________עודת זהות __תתאריך לידה __________ _____תעודת זהות _______

 _______________ תאריך לידה _____________________________כתובת/מיקוד ___

 _________________  __קופ"ח    _____________סלולרי: *_____________טלפון ___

 __________________________ ___________כתובת מייל: _*

 *חובה למלא כתובת מייל ומספר טלפון סלולארי!

 :טבלת עזר למחיר

       ____ ₪  ___פרמיה לתשלום למבוטח ראשי: ___

       ____ ₪  ___פרמיה לתשלום לבן/בת זוג :      ___

 מכשיר אחד        שני מכשירים:                                                                                         ₪  49תוספת למכשיר סלולארי:  

 ___________________: ___יצרן ודגם____ שנים. _גיל מכשיר _

 

     _____________________________ שנים.  יצרן ודגם:_גיל מכשיר₪  25תוספת לאייפד: 

 : ______________ ₪ כולל מכשיר סלולארי/אייפד –סה"כ פרמיה לתשלום 

 גבייה מתבצעת במועד החיוב הקרוב בכרטיס!תשלום בכרטיס אשראי בלבד! 
 שם בעל הכרטיס _______________________________ ת.ז: ___________________

 כרטיס אשראי: מס'  
 
 
 

             :כרטיסתוקף    _______סוג כרטיס אשראי: _____________
 

 שנה               חודש                      אלו,בדפי הסבר  למפורטאנו מצהירים שקראנו, הבנו ואנו מסכימים 
 ובכפוף לתנאי פוליסת פלטינום של חברת מגדל.

                         ______________       _______________    _____________ 
 חתימת מבוטח ראשי         חתימת בן/בת זוג         תאריך                         
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גיל נחשב מיום הולדת עד 

 .יום הולדת הבא

 ₪   59 60עד גיל 
61-74  94   ₪ 
75-85  147  ₪ * 

86-120           262 ₪  * 
או בעלי מצב  80מגיל * 

בריאות לא מיוצב בכל גיל, 
תדפיס מידע רפואי יצרפו 

קביעת תנאי קבלה ומחיר ל
 סופיים.

    



  עיקרי הכיסוי וסכומי הביטוח

 
 
 
 

 גבול אחריות הכיסוי
 דש! מוגדל!$ ח2,200,000 גבול אחריות המבטח להוצאות רפואיות

 כיסוי מלא הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל
     $ 250,000 החמרה של מצב רפואי קודם

 כיסוי מלא הוצאות העברה ברכב יבשתי לבי"ח בחו"ל
כיסוי  –וירי ממקום האירוע לבית חולים קרוב ופינוי א

 חדש
 כיסוי מלא עד גבול האחריות לעייל.

 .ללא תוספת פרמיה – כיסוי מלא הטסה רפואית לישראל
 עד גבול האחריות. –כיסוי מלא   שלא בעת אשפוזהוצאות רפואיות בחו"ל 

. תרופות שנוטל מבוטח )שלא במסגרת אשפוז( תרופות
 באופן שוטף אינן בכיסוי.

עד גובה גבול אחריות  –)באשפוז בבי"ח $ 500
 לעייל(.

 $  500 טיפול חירום בשיניים
 400$ לטיפול פסיכולוגי בישרא

 )מעבר לתקופת הביטוח( הוצאות שהייה נוספת בחו"ל
 5000$ –כלול ב  –כרטיס נסיעה 

 5000$ –כלול ב  –     מלון בחו"ל

 5000$עד 
 2000$עד 
 1000$עד 

כנגד  – 70גיל ביטוח מירבי  –ספורט אתגרי וסקי 
 תשלום פרמיה כמפורט בטופס ההצעה.

 

 כיסוי מלא העברת גופה
 $ בלבד!2,000מתוכם כרטיס טיסה עד $ 6000 מהארץ בגין ביטול נסיעה הפסד תשלומים

 7000$ בחו"ל הפסד תשלומים בגין קיצור נסיעה
 2000$ נסיעת חירום של בן משפחה קרוב לחו"ל

 1500$ 8הפסד תשלומים בגין צו 
 5000$ הוצאות משפטיות בהליכים פליליים בחו"ל

 כות בלבד()נ 18עד גיל  10000$ תאונות אישיות
 65עד  18מגיל  20000$
 85עד  66מגיל  15000$

 מטען אישי –כבודה 
 מתוך הכבודה –דברי ערך 

 מגבלה לפריט )דברי ערך(
 גניבה מתא מטען/שמירת חפצים או אוטובוס

 איחור בהגעת כבודה
 שחזור מסמכים

 צד ג'

2250$ 
750$ 
450$ 
400$ 
150$ 
200$ 

200,000$ 
 1500$עד  פשיטת רגל של חברת תעופה

 500,000$עד  איתור וחילוץ
נזק או אובדן למשקפיים, עדשות מגע, שיניים תותבות, גוף מזוודה שניזוקה, : אין כיסוי  ל

תוכנות, תקליטורים, דיסקטים, דברי אומנות, חפצים שבירים, אובדן או נזק לדברי ערך שלא 
 צמודים למבוטח.

ים קוסמטיים,בדיקות תקופתיות ונסיעה לצורך מחלות נפש ועצבים,טיפול לא מכוסים בחו"ל:
 ניתוח. הכל בכפוף לחריגים בפוליסה.

)אובדן וגניבה  $ ליום נסיעה.$1.60 תמורת 750כיסוי ביטוחי לטלפון סלולארי עד  ניתן לרכוש
 בלבד בכפוף לאישור משטרה(

 לארועי בריאות, הטסה רפואית ומטען! אין יותר השתתפות עצמית :השתתפות עצמית
   $.100: בלבד אייפד –לאייפון 

 הכיסוי שלנו בטבלה גובר! –בכל מקום שנרשם בפוליסה כיסוי כספי נמוך יותר מהטבלה 
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 מורחב של חברת "מגדל".  PLATINUMבכפוף לתנאי
 הביטוח המפורטים בחוברת הפוליסה.מובהר בזאת שסכומי ועיקרי הביטוח המפורטים בדף זה גוברים על סכומי 

 לפי התחייבותנו בטופס ההצעה. החיוב בפועל יהיה בש"ח בלבד למרות שהפרמיה בפוליסה נקובה ב $,
 
 
 
 


