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ביטוח נסיעות

מגבלה חמורה כולל , "מורחב"גם אם , ביטוח סטנדרטי•
או  , לא יכוסה כל מצב רפואי שהיה לא יציב: "הקובעת כי 

אפילו שינוי בהרכב התרופות בששת החודשים , שחל בו שינוי
"  שטרם הנסיעה

.רפואיאצל רופא תחשב כטיפול ביקורת •

חודשים האחרונים  6ב אצל  הרופא אדם חולה שביקר •
עבר  שינה מינון של תרופה או , החליף לו תרופהוהרופא 

! בדיקות רפואיות לא יהיה לו כיסוי

אם הוא יקנה הרחבה לכיסוי מצב קיים תחת הכותרת גם •
".  פוליסה מורחבת"

או , מקבל כימותרפיה, בו אדם עבר בדיקה מיוחדת במקרה •
אז אפילו ביטוח  . עבר אשפוז  או ניתוח, טיפול ביולוגי

של מצב רפואי  לא " רגילה"רגיל שמכסה החמרה " מורחב"
.יכסה



ד"בס

ביטוח נסיעות

כל ישראלי מכוסה במסגרת חוק ביטוח בריאות  •

ממלכתי דרך אחת מקופות החולים למתן שירותים  

?ל"מה קורה בחואך 

כל , ל ולכן"חוק הבריאות הממלכתי  אינו תקף בחו•

ל  ויהיה זקוק  "עובד או מטייל בחו, מי שמבקר

.  לטיפול רפואי יאלץ לשלם בגינו מכיסו הפרטי
הצורךבכדי למנוע הוצאות גבוהות בעת 



ד"בס

הראל-זהירות 
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הראל-זהירות 
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(כללית)כלל –זהירות 
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ההסדר של העמותה

יש חברות שמשווקות פוליסה שמכסה כל אדם גם אם •

אנחנו ממליצים  . חל שינוי במצבו הרפואי לפני הנסיעה

שהכיסוי הרפואי בה נכתב והוגדר  , על פוליסה כזו

שמכסים כל אדם בכל מצב  , במיוחד למקרים אלו

בדיקה מיוחדת או  , ניתוח, גם אם עבר אשפוז, רפואי
.נקודה. סתם שינוי במינון של תרופה הוא יכוסה

מסמך רפואי כל שנה למי שלא -הקלה בבירוקרטיה •

או ביקורת אחרונה, חלה שינוי לרעה במצבו

(חבר עמותה, למי שבמצב יציב)הנחה •
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?למה לשים לב

קבלו המלצות מחברים בעלי ניסיון  , שימו לב שפניתם לחברה או סוכנות אמינות-אמון •

שימו לב שהתנאים זהים, בהשוואת מחירים בין פוליסות מחברות שונות-עלות•

וודאו שהפוליסה מכסה מצב בריאות  קיים ושניתן להצטרף לפוליסה בכל מצב  -כיסוי מקיף •

.גם אם האדם עבר בדיקה רפואית או שינוי תרופתי וסובל מבעיה אקוטית, רפואי

•Cashless–  שימו לב ליתרון של ביטוח שהמבוטח אינו צריך להוציא מכיסו על ההוצאה

נגרם לך נזק רפואי צלצל למוקד או השתמש באפליקציה והכרטיס ייטען בסכום  , הרפואית

.  למרפאה או לבית החולים, הנדרש לתשלום לרופא

יש חברות בהן כל מבוטח מקבל כרטיס אשראי  –אמצעי תשלום בעת פנייה לטיפול רפואי •

.  הפוליסה וניתן להפעילו שוב ושובהכרטיס מפעיל את ! שנים חינם5מגנטי בתוקף ל 

לכל חברה יש מדיניות  , בדקו את מדיניות נושא ההשתתפות העצמית-השתתפות עצמית •

.   שונה

?  האם ניתן להצטרף בכל גיל-גיל כניסה •

?בדקו האם הפוליסה מספקת שרות של רופא דובר עברית למתן ייעוץ טלפוני–שפה•

.  ל בהסדר"בתי חולים ומרפאות בחו, רשתות ענק של רופאי-פיזור •

.  בית חולים או מרפאה, ל לרופא מתאים"בדקו האם הפוליסה כוללת יעוץ והפניה בחו-ייעוץ •

מכל העולם או באמצעות ה  24/7בדקו האם הפוליסה כוללת שיחת חינם בעברית -שרות •

Skype אפליקציה אוWhatsApp 
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?ממה להיזהר

מוגבל לכיסוי של כ והיה הוא לא מכסה מצב רפואי קיים –חינםמביטוח כרטיסי האשראי הניתן •

מוגבלות  של חברות האשראי כיום הפוליסות $, 20,000ליום כשיום אשפוז עלול לעלות $ 2,000

יש גם להיזהר מההרחבה שמוכרות חברות  , אך אינו מכסה מצב קיים, ימים5הביטוח ל בימי 

היא עולה יותר מביטוח מורחב בכל חברת ביטוח אחרת ויש בו המגבלה של  , כרטיסי האשראי

.  שינוי במצב ששה חודשים

.שלא מכסים מי שחל שינוי רפואי במצבו" ביטוחים מורחבים"מ•

?    או עברת בעיה רפואית מיוחדת? משאלון של ביטוח מורחב בו נכתב עברת טיפול רפואי•

האם הנך מקבל טיפול  ? או עברת או עובר טיפול אונקולוגי או הנך חולה במחלה אונקולוגית 

ומי שלא יעשה זאת למעשה  " כן"כל אלו שאלות שיש לענות עליהן ? ( כולל ביולוגי)תרופתי 

.יקנה ביטוח שלא יכסה אותו

האם לא עדיף שבעת תביעה תקבל  –מביטוח שלוקח חודשים לקבל ממנו כסף בעת תביעה •

?הכסף לתשלום לספק הרפואי באופן מידי

.  מאומה על מצבכם הרפואילכם אינו יודעהמוקדן שעונה –מביטוח באמצעות קופת חולים •

לדוגמא  , שימו לב שביטוח מכסה רק מקרה בלתי צפוי אז משמע אם יש הוצאה רפואית צפויה•

גם ביטוח הנסיעות לא יכסה אותן ומומלץ להצטייד עם כמות  , אדם שנוטל תרופות באופן קבוע

.מספקת של תרופות מראש מהארץ
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:ביטוח המכסה

ניתוחים•

השתלות•

תרופות שלא בסל•

טיפולים אמבולטוריים•

ביטוח בריאות
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!שנים 5שנה לאחר שהמצב מוגדר יציב לעומת •

הנחה•

אך מצב רפואי חדש כן, לא יכוסה מצב קיים•

תנאי קבלה לביטוח בריאות
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לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות    18מסבתיקון -חוק •

 2018ח"התשע

מי שמתקבל לביטוח זה הוא אדם שעל פי הגדרה רפואית תוחלת  •

שנים5שנים וארוכה מ 3חייו התקצרה ב 

שנה15עד •

מכךיהיה על חצי הביטוח , ₪מיליון 1עד •

הבנק חייב לקבל תנאים אלו•

הביטוח לא יכסה מוות ממחלה שנתיים וחצי•

כחודשההליך לוקח •

רק לדירת מגורים אחת•

לחודש  ₪ 300המדינה מחזירה •

ביטוח משכנתא
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