
Tour & Care

םירייתל תואירב חוטיב

 םורח לופיט ,הדבעמ תוקידב ,זופשא תעב אלשו זופשא תעב תויאופר תואצוהל יוסיכ תללוכה65 ליג דע דבלב םירייתל יאופר חוטב תסילופ
.דועו םיינישב

תינכותה ירקיע

 הימרפו יוסיכה ירקיע

:)חטבמה תא ובייחי הסילופב םיטרופמה םיאלמה םיאנתה קר( יחוטיבה יוסיכה תיצמת

םשרמל $-.5 :תופורת         $-.10:אפור רוקיב:תימצע תופתתשה
.)ללוכ( הנש65 ליג דע:חוטיבל יברמ ליג

:תיברמ חוטיב תפוקת
.םיפסונ םימי180 דע לש הכראהל תורשפא םע ,חוטיב ימי180 דע-49 ליג דע חטובמל.א
 ,הכראה לכל םיפסונ םוי90 דע לש תוכראהל תורשפא םע ,חוטיב ימי90 דע-65 דעו50 ליגמ חטובמל.ב

.םירבטצמ םוי360-מ רתוי אל כ"הסבו

:)חטבמה תא ובייחי ,הסילופב םיטרופמה ,םיאלמה חוטיבה יאנת קר ,הרקמ לכב(םיגירחה תיצמת
 יתלחמ בצממ עבונ/רושקה עוריא לכ :הסכת אל הסילופה .)יתנואת עוריא טעמל( תועש48 לש הרשכא תפוקת חוטיבל
 ,בלח תפיט ,הדיל ,ןוירה ,תויתפוקת תוקידב ,סדיא ,הרשכאה תפוקתב וא חוטיבה תליחת ינפל ותליחתש עוריא ,םייק
.םיכרד תונואת וא/ו הדובע תונואת ,לוהוכלא וא/ו םימסב שומיש

:יללכ
.הסילופ תקפנהל חטבמה ידרשמל ריבעהלו םולשת ףרצל ,חוטיבל העצה ספוט ג"ע םותחל שי ,חוטיב שוכרל ידכ .1
 האופר יתוריש קפס רותיאל ,םניח גויח תטישב הממיב תועש24 ךשמב ינופלט דקומ לעפומ "לארה" יחטובמ תושרל .2
.דקומל תונפל ןתינ ,עדימ תלבקלוא/ו אוהש גוס לכמ
.םכסהבש םיתורש יקפס תמישרו חטובמ סיטרכ ,הסילופ :חטובמ לכ רובע קיפנת ,מ"עב חוטיבל הרבח "לארה" .3
.תיללכ תואירב יתורש תועצמאב וא לארה לש יטרפה ךרעמב יאופר תוריש לבקל ןתינ .4

:חוטיבה תפוקת לכל שארמ םולשת- תימוי הימרפ

$ -ב ךסל דעחוטיבה ירקיע
100,000ילאמיסקמ חוטיב םוכס

100,000$ דעו םימי90 דע-ירוביצ ח"יבב יוסיכלארשיב זופשא תעב תויאופר תואצוה

-זופשא תעב אלש ,לארשיב תואצוה

םכסהה יאפור תמישר י"פע-אלמ יוסיכאפור רוקיב

םכסהה תודבעמ תמישר י"פעקר אלמ יוסיכתושובחת ,םיסבג ,.ג.ק.א ,ןגטנר ימוליצ ,הדבעמ תוקידב

 תחקרמה יתב תמישר י"פע קר חוטיבה תפוקתל200$ דעתופורת
םכסהבש

 תואפרמתמישר י"פע קר חוטיבה תפוקתל200$ דעםיינישב םוריח לופיט
םכסהבש םיינישה

5,000$ דעאצומה ץראל הפוג תרבעה

 תפוק תורש קפס- םויל הימרפלארה תורש קפס- םויל הימרפםיאליג
תיללכ םילוח

591.95$2.40$ דע
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 .םימי7-חטובמ לכל תילאמינימ חוטיב תפוקתTour & Care תסילופב **

.חוטיבה תסילופבש םיאנתה םניה םיבייחמהו םיאלמה םיאנתה

Coverage and Cost

MEDICAL INSURANCE FOR TOURISTS IN ISRAEL
Personal Policies

Deductibles:  Doctor’s visit - $ 10             Medication -  $5 per prescription
)Maximum age for insurance :                 Up to age 65 (inclusive

:Maximum insurance period
a.  For an insured aged 49 - 180 days insurance with a possibility of

.extending same up to a further 180 days
b.  For an insured aged 50 - 65 – up to 90 days insurance with a

possibility of extending same up to a further 90 days per
.extension – but not exceeding 360 accumulated days in total

Summary of Exceptions
The insurance has a preparatory period of 48 hours (except in the case of an accidental event).  The
policy shall not cover: any event connected and/or   emanating from an existing medical condition; an
event which commenced prior to the inception of the insurance or during the preparatory period;
AIDS;  periodic examinations; pregnancy; birth; baby care clinic (Tipat chalav); use of drugs and/or
alcohol; work accident and/or road accident.

In any event, only the full insurance conditions - as detailed in the policy- shall bind the
insurer.

Manner of joining - the insurance candidate is to complete a proposal form
and a declaration of health and to attach thee payment.

Manner of payment - the insurance fees shall be paid in advance for the entire
insurance period and to the order of the insurer.

Manner of receiving the services - an insurance card shall be issued to every insured and it to
be displayed to the medical service provider. the medical services shall only be provided by service
providers who have an agreement with the insurer. the insurance card is personal and may not be
transferred.

:Insurance fees

** The minimal insurance period for each insured- 7 days

60-653.50$3.90$

Daily premium - Clalit HMO
service provider

Daily premium - Harel
service provider

Age range

2.40$1.95$up to 59

3.90$3.50$60-65
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