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Medical Insurance 
רפואי לתיירים בישראלביטוח  –תקציר כיסויים   

 
וכלל האוכלוסיות  / צליינים תושבי חוץ / סטודנטים / תושבים חוזריםמתאים גם להשוהים בישראל, ביטוח רפואי לתיירים 

יים ניתנים בקופ"ח כללית באמצעות כרטיס מגנטי הניתן לכל מבוטח בדומה לאזרחי ירותים הרפוא, השהזרות בישראל
 ישראל החברים בקופה

 
 

 מי יכול להצטרף ?
שיבה, בני נוער וסטודנטים המגיעים לישראל בחורי י, בתקופת ההמתנה תושבים חוזריםתושבי חוץ, תיירים,  -

 למטרות בילוי, תיירות ולימודים לתקופות קצרות וארוכות
 שנים 65 –חודשים, גיל הצטרפות מקסימאלי  3 –גיל הצטרפות מינימאלי  -

 
 עיקרי הכיסוי

  ₪ 400,000 –ת לפוליסה גבול אחריו -
 ימי ביטוח 10מינימום  -
 רציתארפואיים ניתנים בסניפי קופ"ח כללית בפריסה השירותים ה -
 חדר מיון ואמבולנס במצב חירום, בהפניית רופא בלבד -
 שעות ביממה 24ביקורי בית של רופא ראשוני,  -
 טיפול יעוץ אצל רופאי קופ"ח כללית -
 יום בכפוף לתנאי הפוליסה 90של שפוז עד לתקופה הוצאות א -
 חת, בדיקות מעבדה, רפואת מומחים, חבישה, צילומי רנטגןשירות בית מרק -
 עזרה ראשונה בתחנת מד"א  -
 בכפוף לתנאי הפוליסה לתקופת ביטוח ₪ 800עד  עם מרשם רופא תרופות הכלולות בסל הבריאות -
 , בכפוף לתנאי הפוליסה ₪ 20,000הוצאות העברת גופה לארץ המוצא עד לסכום של  -
  בכפוף לתנאי הפוליסה ₪ 800עד לסכום של  "כללית סמייל"במרפאות טיפולי חירום בשיניים  -
 

 תמצית החריגים
 כל מקרה ביטוח הנובע או הקשור ב:הביטוח אינו מכסה 

 
דס, הריון, בדיקות אבחון תקופתיים, אייוח, טאירע לפני תחילת הביקיימת, מצב רפואי או מקרה רפואי שמחלה  -

ת דרכים, פעולות איבה, שירותים פסיכולוגיים, ו/או אלכוהול, תאונת עבודה, תאונ בסמים לידה, טיפת חלב, שימוש
פואה אלטרנטיבית, טיפולים סיעודיים, בעיות אין אונות, טיפולי הפריה, טיפולים בים המלח לחולי פסוריאזיס, ר

 ינייםטיפולי ש
 פירוט סייגים נוספים כפי שמופיעים בפוליסה  -
-  

 
 כללי
 דינת ישראל בלבדהביטוח תקף בגבולות מ -
 התנאים המלאים והמחייבים הם אלו הרשומים בתנאי הפוליסה וסייגיה בלבד -

 


