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פוליסת ביטוח מודולארית המציעה פתרונות ביטוח מגוונים וסל הרחבות לבחירה:

 1. אין צורך להוציא כסף מהכיס! כרטיס ה-®PassportCard הינו Cash Less ולכן ישלם 
    את ההוצאות הרפואיות במקומך!

.PassportCard® 2. פטור מלא מהשתתפות עצמית בהוצאות רפואיות בעת שימוש בכרטיס
3. קבלה לביטוח בכל גיל ובכל מצב רפואי!**

4. התאמה לסגנון נסיעתך - חופשה, עסקים, מצב בריאותי, פעילות אתגרית ועוד.

השתתפות עצמית*גבול אחריות המבטחהכיסוי

ללא השתתפות עצמית$5,000,000גבול אחריות להוצאות רפואיות

הוצאות רפואיות בעת אשפוז
בחו”ל

ללא השתתפות עצמיתכלול בגבול אחריות

פינוי אווירי ממקום האירוע
לבי”ח קרוב

ללא השתתפות עצמיתכלול בגבול אחריות

ללא השתתפות עצמיתכלול בגבול אחריותהטסה רפואית לישראל

הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז, כגון: 
בדיקות רופא, תרופות ובדיקות אבחון.

ללא השתתפות עצמיתכלול בגבול אחריות

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ, ת.ד. 8767, נתניה 42504.  
החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ.

עלון מידע
PassportCard ®

.PassportCard® השתתפות עצמית בסך $50 בכל מקרה שהתשלום שולם ללא כרטיס*
**בכפוף לחיתום רפואי וע”פ תנאי הפוליסה.
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השתתפות עצמיתגבול אחריות המבטחהכיסוי

החזר הוצאות עקב שהות
בחו”ל מעבר לתקופת הביטוח

כרטיס נסיעה:
$1,500 מבוטח, $1,000 מלווה.

$ 50

מלון בחו”ל:
$100 ליום

$ 50

$2,000 לכרטיס נסיעה ותחבורה ציבוריתהוצאות נסיעה של מלווה מישראל
למתלווה $1,000

מלון בחו״ל - עד $100 לכל יום

$ 50

כיסוי מיוחד להיריון עד שבוע 12 
שנתגלה לראשונה בחו”ל - תכוסנה הוצאות 

רפואיות בגין אשפוז חירום

**ללא השתתפות עצמיתכלול בגבול אחריות

כיסוי מלא - ביצוע העברההעברת גופה
באמצעות החברה

ללא השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית$250,000איתור, חיפוש וחילוץ )*(

50 $100,000$חבות כלפי צד שלישי )*(

הוצאות מיוחדות

* אלא אם כן המבוטח ביקש לא לכלול כיסוי זה בפוליסה הבסיסית והדבר צוין בדף הרשימה
.PassportCard ® השתתפות עצמית בסך $50 בכל מקרה שהתשלום שולם ללא כרטיס**

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ, ת.ד. 8767, נתניה 42504.  
החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ.
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השתתפות עצמיתגבול אחריות המבטחהכיסוי

50 $2,500$כבודה

$4,000/ $8,000 מתוכם:ביטול נסיעה
כרטיס נסיעה עד לסך של $1,500/ $3,000 

למבוטח

$ 50

$4,000 מתוכם:קיצור נסיעה
כרטיס נסיעה עד לסך של $1,500 למבוטח

ועד $1,000 למלווה / מתלווה

$ 50

הרחבה לכיסוי הוצאות
החמרה של מצב רפואי קיים-

בכפוף לאישור החברה

*ללא השתתפות עצמית$350,000

*ללא השתתפות עצמית250,000 $ הריון

*ללא השתתפות עצמיתכלול בגבול אחריותהוצאות רפואיות כתוצאה מספורט אתגרי

*ללא השתתפות עצמיתכלול בגבול אחריותהוצאות רפואיות כתוצאה מספורט חורף

הרחבת ספורט חורף כוללת כיסוי החזר הוצאות סקי פס במקרה שלא ניתן לגלוש עקב בעיה רפואית

*ללא השתתפות עצמית$20,000פעילויות ספורט ותחרויות

100 800$ $ למכשירהרחבה לגניבת מכשיר סלולארי

$7520% לאביזרים נלווים

100 $750$/$1,500/$2,000הרחבה לגניבת מצלמה

100 $750$/$1,500/$2,000הרחבה לגניבת מחשב נייד/טאבלט

50 $ לאירוע1,500 $כיסוי מיוחד לביטול השתתפות עצמית ברכב שכור

$30,000 לגילאי 18-67פיצוי בגין מוות ו/או נכות מתאונה
$15,000 מתחת לגיל 18 או מעל גיל 67

ללא השתתפות עצמית

®PassportCard מעמידה לרשות המבוטחים מוקד שירות מקצועי בנושאים הבאים:

ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות לקוחות ®PassportCard בשיחת חיוג חינם מטלפונים נייחים
או באמצעות Skype או בטלפון: 972-9-8920930+

האמור לעיל אינו מכיל את מלוא תנאי הפוליסה וסייגיה. הנוסח הקובע הינו נוסח הפוליסה בלבד. ט.ל.ח.
.PassportCard ® השתתפות עצמית בסך $50 בכל מקרה שהתשלום שולם ללא כרטיס* 

שירותי סיוע ותמיכה 24/7

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ, ת.ד. 8767, נתניה 42504.  
החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ.

 הרחבות לבחירה
תמורת תשלום דמי ביטוח נוספים

מידע אודות תוכנית הביטוח	 
איתור ספק רפואי בחו”ל	 
חיתום רפואי	 

הכוונה ומידע בנושא תביעות כבודה	 
 	PassportCard® הטענת כרטיס
חדר רופאים - שיחה עם רופא ישראלי מכל מקום בעולם 24/7	 



www.passportcard.co.il
9912* מכל טלפון בישראל

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ, ת.ד. 8767, 
נתניה 42504.  החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ.


