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 ביטוח נסיעות לחו"ל

 לעובדי וגמלאי התעשייה האווירית ובני משפחותיהם

 
 הראל חברה לביטוח מאפשרת לעובדים ולגמלאים רכישה מהירה של ביטוח נסיעות לחו"ל באמצעות
 קישור ייעודי לעובדי וגמלאי התע"א. ההצטרפות לביטוח הינה בדרך קלה ומהירה באמצעות הפורטל 

 .ובסיומה תשלח הפוליסה לכתובת המייל של המבוטח
 

 עיקרי הכיסויים:                       
 בחו"להוצאות רפואיות  ▪
 הטסה רפואית לישראל ▪
 תרופות ▪
 חיפוש איתור וחילוץ )ניתן להסיר( ▪
 חבות כלפי צד ג' ) ניתן להסיר( ▪

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 2021 אפריל

 הרחבות לביטוח:
 כבודה ▪
 ביטול ו/או קיצור נסיעה כולל כיסוי למגיפה▪

 *קיימת אפשרות להגדיל את הכיסוי במקרה של מגיפה      
 להחמרה של מצב רפואי קודםהרחבה ▪
 שנים  42למבוטחת שגילה עד  32כיסוי להריון עד שבוע ▪
 מוות או אובדן איברים עקב אירוע תאונתי▪
 אובדן או גניבה של טלפון נייד▪
 אובדן או גניבה של מחשב אישי נישא/ טאבלט▪
 אופניים דו גלגליים▪

 לקבלת הצעה ו/או לרכישת ביטוח נסיעות לחו"ל
 www.hrl.co.il/iai היכנסו לאתר החיצוני:

 IAIHשם משתמש וסיסמא: 
 

 ברצוננו להעלות את המודעות לעובדה, כי רק ציבור המבוטחים בעלי זיקה לעובדי/גמלאי התעשייה האווירית וכהגדרתם המחייבת בפוליסה: 
ם ו/או בני/ בנות זוג של ו/או הורי"עובד/ גמלאי, עובד/ת אגודת עובדי התעשייה האווירית ו/או בן או בת זוגו ו/או ידוע/ה בציבור ו/או  ילדי עובד ו/או ילדי בן/בת זוג, 

 ההורים ו/או חתנים/כלות ו/או נכדים/נכדות ו/או אלמן/נה. "יכולים לערוך ביטוח במסגרת פוליסת תע"א. 
 יודגש, כי לא יינתן כל כיסוי ביטוחי בעת מקרה ביטוח למבוטח שאיננו בעל זיקה לתע"א ואינו עונה להגדרת המבוטח בפוליסה כאמור, על כל 

 עולות מכך. המשמעויות ה
 



 
 

 
 

 

 

 
 תעריפי דמי הביטוח

 דמי הביטוח הבסיסיים כולל חבות כלפי צד' ג' וחיפוש איתור וחילוץ:

דמי ביטוח  ליום   גיל המבוטח
 למבוטח

 תוספת דמי ביטוח עבור שהייה בארה"ב *חיפוש איתור וחילוץ

0-60 $1.50 $0.09 $0.43 
61-67 $1.50 $0.09 $4.54 
68-70 $2.50 $0.09 $3.77 
71-75 $2.50 $0.09 $4.34 
76-80 $4.50 $0.09 $9.15 
81-85 $8.00 $0.09 $6.49 
86-90 $13.00 $0.09 $11.22 
91-95 $13.00 $0.09 $11.22 

 ניתן להסיר -* חיפוש איתור וחילוץ
 

 דמי ביטוח עבור החמרה למצב רפואי קודם:

 רפואי קודםדמי ביטוח ליום למבוטח החמרה למצב  גיל המבוטח
תוספת לדמי הביטוח  עבור החמרה של מצב 

 רפואי קודם  בנסיעה לארה"ב
0-60 $0.10 $3.6 

61-67 $0.10 $8.77 
68-70 $0.20 $9.1 
71-75 $0.20 $9.95 
76-80 $0.20 $18.65 
81-85 $1.70 $19.8 
86-90 $1.70 $32.2 
91-95 $1.70 $32.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תקופה מרבית לנסיעה
 ארה"ב לכל היעדים למעט ארה"ב גילאים

0-60 90 60 
61-75 60 60 
76-80 20 20 
81-85 20 10 
86-95 15 7 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 הרחבות תמורת דמי ביטוח נוספים:

 דמי הביטוח ליום הכיסוי
 $0.15 כבודה

 $0.01 מוות או אבדן איברים עקב אירוע תאונתי למבוטח
 $0.05 רפואית ביטול נסיעה וקיצור נסיעה מסיבה

 2.50$ ביטול וקיצור נסיעה כתוצאה ממגיפה
 $4.00 32היריון עד שבוע 

 $ 9.24 בנסיעה לארה"ב  32היריון עד שבוע 
 0.8 $ ספורט אתגרי

 $1.00 טלפון סלולארי
 $1.00 מחשב אישי נישא

 $6.00 ספורט חורף
ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק תאונתי לרכב/ קראון 

 $6.50 שכור בחו"ל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 אופניים:

 תקופה מרבית תעריף יומי סכום ביטוח
 יום  90עד  $1.33 $2,500
 יום 90עד  $2.46 $4,500
 יום 90עד  $3.30 $6,000


