
 
 

 התעשייה האוויריתוגמלאי/ות לעובדי/ות נסיעות לחו"ל ביטוח 
 

 :רקע
 חברות הביטוח ביטלו פוליסות ומוצרי ביטוח רלוונטיים וכפועל יוצא  .בשל מגיפת הקורונה, צומצמה במידה ניכרת היכולת לצאת מגבולות המדינה

 מכך פחת הצורך ברכישת ביטוח נסיעות לחו"ל.

 לאחר משא ומתן עם חברת "הראל", נערכו בהסכמה משותפת, מספר שינויים בכיסוי הביטוחי לנסיעות לחו"ל ביטוח שמחה להודיעך, כי הועדת 
 אלתא או גמלאי/ת התעשייה האווירית/אלתא בדגש על מתן מענה לנושאי /התעשייה האווירית ת/היותך עובד במסגרתאותו הנך זכאי/ת לרכוש 

 .מגפה בכלל ונושא הקורונה בפרט
 

 

 :כיסוי עקב מגיפה
 לביטול/קיצור נסיעה עקב מגיפה. בכיסוי בסיסי במסגרת ההרחבה הבסיסית לכיסוי ביטוחי  עבור ביטול קיצור/ נסיעה, התווסף כיסוי  - הכיסוי הבסיסי

  ,וכן במקרה של קיצור נסיעה או הארכת שהות בחו"ל )לפי העניין( החזר 400$קיים החזר עבור כרטיס הנסיעה במקרה של ביטול הנסיעה עד לסך של 
 $. 1,000ליום  ו/או הוצאות )במקרה של הארכת שהות מעבר לתקופת הביטוח( ועד לסך כולל של  150$עד  של

 5,000$פיצוי של עד  - 2.50$לעובדים המעוניינים לרכוש גבולות אחריות גדולים יותר, ניתן לרכוש בעלות יומית נפרדת בסך של  - הכיסוי המורחב
 ניתנת האפשרות לעשות כן ע"י רכישת כיסוי "ביטול/קיצור נסיעה עקב מגיפה" )למי שרכש את הכיסוי . $ עבור כרטיס נסיעה( 2,000)מתוכם עד 

 הבסיסי(.
 עיקרי הכיסוי הביטוחי לביטול/קיצור נסיעה עקב מגיפה מפורטים בנספח. 

 

 ץ להוסיפו עם ביצוע הפוליסה.מומל ימים טרם מועד הנסיעה, על כן מי שמעוניין לרכוש כיסוי זה 3 - ניתן לרכוש את הכיסוי החל מ
 

 שינויים עיקריים בפוליסה:
 : לצד הרחבת הכיסוי הביטוחי לביטול/קיצור נסיעה עקב מגיפה, נערכו מספר שינויים נוספים בפוליסה עקב גל התחלואה השוטף את מדינות העולם

 יום טרם מועד הנסיעה. 60-החל מ הינומשך האפשרות לרכישת פוליסת ביטוח נכון להיום,  •
 בהתאם למידע המפורט בטבלה מטה: הינהבחו"ל במסגרת הפוליסה  ביטוח לרכישתהתקופה המרבית  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 השהות המרבית ייבחנו מעת לעת ובמידה והתנאים הבריאותיים יאפשרו זאת יוגדלו התקופות. קופתותתקופת הרכישה 
 את טבלת היעדים אשר לגביהם לא תינתן האפשרות לרכוש שלה מעת לעת, ובהתאם למצב התחלואה בעולם תעדכן "הראל" באתר החברה כמו כן, 

 פוליסת נסיעות לחו"ל.
 

 עבור נסיעה לארה"ב: 
 לביטוח נסיעות נדרשים להשלים את תהליך החיסון המלא כנגד נגיף הקורונה, כפי שמוסדר בהנחיות משרד הבריאות בישראלהמועמדים  •

 , או שהינם מחזיקים בתעודת החלמה שהונפקה ע"י משרד הבריאות בישראל.טרם מועד הנסיעה
 וסנת.ניתן לבטח ליעד ארה"ב בתנאי שנוסע עם משפחתו והמשפחה מח – 16ילד עד גיל  •

 
 הנו המבוטחים משירות של "רופא יבנוסף, הוסכם כי במסגרת המשך טיפול בארץ בתביעת מבוטח הנוגעת למקרה ביטוח כתוצאה מתאונה בחו"ל, י

  .מלווה אישי" ו"אבחון רפואי מהיר" המעניקים למבוטח ייעוץ וליווי רפואי נוסף בתהליך אבחון המחלה וקביעת דרכי הטיפול בה
 ."הראלעם חברת "מהיר  הינו בביה"ח אשר בהסדר ההאבחון הרפואי 

 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 

 2021 אפריל

 

 



 יש לשים לב:
 הינם  לשימת ליבכם, כי על אף הרחבת יריעת הכיסוי הביטוחי כאמור לעיל, לא כל המקרים הקשורים למגיפה ניתנים לכיסוי ביטוחי והמקרים המכוסים

 בהתאם לתנאי פוליסה. 
 בפוליסה אשר יש לתת עליהם את הדעת בעת תכנון הנסיעה/חופשה:להלן מספר מקרים שאינם מכוסים 

במקרה שכזה, ניתן לבטל  .מגיפה עקב נוסעים לכניסת היעד מדינת נסגרה הפוליסה עריכת שלאחר במקרה נסיעה לביטול ביטוחי כיסוי אין .1
 את הפוליסה בהתאם לבקשת המבוטח ולקבל בחזרה את דמי הביטוח )לפני מועד הנסיעה(.

ארצה או להעברתם למדינה אחרת ממנה ניתן לטוס לישראל  מבוטחיםהטסת ל ביטוחי כיסוי אין, היעד מדינת אל המבוטח הגעת רלאח .2
 .כך על הורו אשר במדינות השמיים סגירת לפני

 הפוליסה אינה כוללת ביטול/קיצור נסיעה מכל סיבה, אלא רק למקרים שהוגדרו במפורש בפוליסה. .3
 

 הצהרת זיקה:
 : לסיום ברצוננו להעלות את המודעות לעובדה, כי רק ציבור המבוטחים בעלי זיקה לעובדי/גמלאי התעשייה האווירית וכהגדרתם המחייבת בפוליסה

 ו הורים ו/או בני/ /אעובד/ 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, ו"
 "א."יכולים לערוך ביטוח במסגרת פוליסת תע בנות זוג של ההורים ו/או חתנים/כלות ו/או נכדים/נכדות ו/או אלמן/נה

 יודגש כי לא יינתן כל כיסוי ביטוחי בעת מקרה ביטוח למבוטח שאיננו בעל זיקה לתע"א ואינו עונה להגדרת המבוטח בפוליסה כאמור, על כל 
 ות העולות מכך. המשמעוי

 אשר על כן, כל עובד/ת שהוא/היא מועמד/ת לביטוח יצהיר/תצהיר, בבואו/ה לערוך ביטוח באתר, כי הוא/היא בעל/ת זיקה לעובד/גמלאי התע"א 
 ומורשה לעריכת ביטוח. 

 אשר יש לו/לה זיקה  במסגרת הליך רכישת הפוליסה את שם ומספר תעודת הזהות של עובד/ גמלאי התע"א למלאבנוסף יידרש המועמד/ת לביטוח 
 כנה עשוי להשליך על תשלום תגמולי הביטוח. מילוי לאהעניין מהותי לביטוח ולכן  אליו.

 
 ועדת ביטוח. / באתר הועד מופיעיםוכן פרמיות הביטוח כתובת הקישור והסיסמא הייעודית לעובדי התע"א לעריכת ביטוח חו"ל 

 
 .הפוליסה רכישת לאחרעל ידי "הראל"  אליך שתישלח, כי התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המופיעים בפוליסת הביטוח יודגש

 

 הערה: הנוסח נכתב בלשון זכר , אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

 
 לחץ כאןלצפייה בפירוט הפרמיות 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכת אריכות ימים,    
 
 

 יאיר כץ          גיא שעשע           
 מזכיר האגודה                 יו"ר ועדת ביטוח 

 

http://vprn01.maman.iai/vprn01/files/Forms/Committee4/1617538115529_%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%97%D7%95''%D7%9C%20%20-%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C%202021.pdf?cache=04042021150858


 
 

 קיצור נסיעה עקב מגיפה / עיקרי הכיסוי הביטוחי לביטול -נספח
 

 

 , כי התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המופיעים בפוליסת הביטוח יודגש

 .הפוליסה רכישת לאחרעל ידי "הראל"  אליך שתישלח

 

 

 הכיסוי המקרה

גבול אחריות בכיסוי 
ת הבסיס בתוספ

$  0.05פרמיה בסך 
 ליום

אחריות  הרחבת גבולות
בתוספת פרמיה בסך 

 $ ליום 2.50
 הערות

עקב מחלת  ביטול נסיעה
 או סימפטומים חום

עלייה  אחרים, לפני
 .למטוס

עקב ביטול  כיסוי הוצאות
מי  עבור כל בלבד, טיסה

 ההרחבה לביטול שרכש את
 וקיצור נסיעה

 הוצאות$  400
 בלבד כרטיס נסיעה

5,000 $ 
 בור$ ע 2,000 ומתוכם

 נסיעהס כרטי

 למבוטח במקרה שאירע
 למשפחה גרעינית ו/או

 ההרחבה שרכשה את
 מלווה ו/או

 ביטול נסיעה עקב
לפני  תחלואה בנגיף
 הנסיעה

 בעק כיסוי הוצאות
 בלבד, ביטול טיסה

 את מי שרכש עבור כל
וקיצור  ההרחבה לביטול

 נסיעה

 הוצאות$  400
 בלבד כרטיס נסיעה

$  2,000 ומתוכם $ 5,000
ס כרטיהוצאות ר בוע

 נסיעה

 למבוטח ו/או במקרה שאירע
 שרכשה את למשפחה גרעינית

 ההרחבה
 מלווה ו/או

 נסיעה ביטול
 הנסיעה לפני בידוד עקב

 עקב ביטול כיסוי הוצאות
 בלבד, עבור כל טיסה

ההרחבה  מי שרכש את
 וקיצור נסיעה לביטול

 הוצאות$  400
 בלבד כרטיס נסיעה

 את להגדיל אפשרות אין
 זה במקרה ההחזר

 למבוטח שאירע במקרה
 גרעינית למשפחה או/ו

 3+ ההרחבה את שרכשה
 ממועד אכשרה ימי

 ההרחבה של הרכישה
 הארכת /  נסיעהר קיצו
 עקב מחלת ל"בחו שהות

 סימפטומים או חום
 עלייה לפני אחרים

 למטוס

 עקב תשלומים הפסד
 הארכת או שהות קיצור
 נסיעה כרטיס וכן ,שהות

 ל"בחו לינה והוצאות חלופי

1,000 $ 
$  2,000 ומתוכם $ 5,000

 הוצאות טיסה בורע

למבוטח  במקרה שאירע
 למשפחה גרעינית ו/או

 ההרחבה ו/או שרכשה את
 מלווה

 נסיעה קיצור
שהות  הארכת/
 עקב תחלואה ל"בחו

 הנסיעה בנגיף לפני

 עקב תשלומים הפסד
 הארכת או שהות קיצור
 נסיעה כרטיס וכן ,שהות

 ל"בחו לינה והוצאות חלופי

1,000 $ 
$  2,000 ומתוכם $ 5,000

 נסיעההוצאות  בורע

 במקרה שאירע
 למבוטח ו/או

 למשפחה גרעינית
 שרכשה את

 ההרחבה ו/או
 מלווה

 שהות הארכת/קיצור
 במדינה סגר עקב ל"בחו

 ל"בחו שוהים בה

 עקב תשלומים הפסד
 הארכת או שהות קיצור
 נסיעה כרטיס וכן ,שהות

 ל"בחו לינה והוצאות חלופי

1,000 $ 
$  2,000 ומתוכם $ 5,000

 נסיעההוצאות  בורע

 למבוטח ו/או במקרה שאירע
 שרכשה את למשפחה גרעינית

 מלווה ההרחבה ו/או


