
 
 

 - מידע בדבר ביטוח נסיעות לחו"ל

 
 

   יום לכל חברי הסגל האקדמי הבכיר ולחברי הסגל המקביל. 30עד   לנסיעה קיים ביטוח שנתי 

 . חברי הסגל במסלול הנלווה והגמלאים את  אינו כולל   ביטוח נסיעות לחו"ל

 

 - האוניברסיטה מצ"ב קישור לרכישת פוליסת ביטוח של חברת הביטוח "הראל" בתנאי 

http://venus.cc.huji.ac.il/ksafim/TravelInsurance.aspx 

 

 כוללת את הכיסויים הבאים: ספורט אתגרי, ספורט חורף, איתור וחילוץ.  לא   המוצעת הפוליסה 

 

 , הקיימים  להרחיב את הכיסויים   ו/או מבקשים יום  30- ביטוח מעבר ל ונדרש במידה  

 . 5881409-02 טלפון באו  simaa@savion.huji.ac.il במייל:   יש לפנות לגב' סימה אביטל 

 

 

 

 

 - לתקופה זו   םהרלוונטייסעיפים ספציפיים מטה לטובת המבוטחים מצורפים  

 

 הקיים בפוליסה לביטול נסיעה במקרה של אירוע רפואי עקב מגפת הקורונה: כיסוי ה
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התחייבות המבטח בגין הפסד תשלום לכרטיס נסיעה בעקבות ביטול נסיעה   .1.1
 במקרה של אירוע רפואי שארע עקב מגיפה:  , למבוטח ו/או למשפחה גרעינית

על פי המקרים המפורטים בסעיף  לעיל אשר בעקבותיה בוטלה נסיעה   במקרה של מגיפה כמוגדר
)אשר מחזיקים פוליסה  , המבטח ישפה את המבוטח ו/או את בני המשפחה הגרעינית  זה בלבד

,  בתוקף אצל המבטח, לביטוח נסיעות לחו"ל והרחבה לביטול וקיצור נסיעה בגין אותה נסיעה(
, שאינן מוחזרות ו/או  כרטיס נסיעה בלבד מבוטח עבור בחלק היחסי של ההוצאות ששולמו על ידי ה

$   400  ששולמו מראש ואינן מוחזרות ולא ניתן לקבל החזר בגינן מגורם אחר, ועד לסך כולל של
   לכרטיס נסיעה למבוטח, ובכפוף לנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה. 

אירעו במצב  אך ורק עקב המקרים הבאים ובתנאי ש   15.4המבטח ישלם עפ"י סעיף 
 של מגיפה, לאחר רכישת הרחבה זו:  

 

אחרים, העשויים להעיד על תחלואה במגיפה   מחלת חום או סימפוטמים  15.4.1
ושהתגלו אצל המבוטח ו/או המשפחה הגרעינית ו/או מלווה לנסיעה, בנמל  

התעופה בבידוק טרום הטיסה, ושבעקבותיהם נאסר על המבוטח ו/או  
 המשפחה גרעינית ו/או מלווה לנסיעה, להצטרף לטיסה. 

עה, בשבוע שקדם  לקה המבוטח ו/או המשפחה הגרעינית ו/או מלווה לנסי 15.4.2
 למועד הנסיעה במחלה לגביה מוכרז אירוע מגיפה.  

המבוטח ו/או המשפחה הגרעינית מצויים בבידוד בית על פי דיווח למשרד   15.4.3
 ימים לפני מועד הנסיעה.    14הבריאות, שהחל במהלך 

ימים, המתחילה   3בכללותו( תחול תקופת אכשרה של  15.4בגין סעיף זה )סעיף 
בה זו ובמהלכה אין זכאות לכיסוי ביטוחי בגין מקרה ביטוח שארע  מתאריך רכישת הרח

 בתקופה זו. 

אינו בא בנוסף    15.4למען הסר ספק יובהר כי הכיסוי בגין אירוע כמוגדר בסעיף  
לעיל, והמבוטח יהיה זכאי לכיסוי בגין אחד בלבד    15.2להתחייבות בסעיף  

ות האחריות, בכפוף  והנמוך מביניהם בתקרת גבול   15.4או ,   15.2מהסעיפים  
 לתנאים הנקובים.  

      המבטח בגין הפסד תשלומים והוצאות נוספות בעקבות שהות בחו"ל    התחייבות .1.2
    במקרה של אירוע רפואי שארע עקב מגיפה: 

לעיל אשר בעקבותיה המבוטח נאלץ להאריך או לקצר את שהותו    במקרה של מגיפה כמוגדר
, המבטח ישפה את המבוטח ו/או את בני  בסעיף זה בלבד על פי המקרים המפורטים בחו"ל  

)אשר מחזיקים פוליסה בתוקף אצל המבטח, לביטוח נסיעות לחו"ל  המשפחה הגרעינית 
, בחלק היחסי של ההוצאות ששולמו על ידי  והרחבה לביטול וקיצור נסיעה בגין אותה נסיעה(

לינה במקרה של הארכת שהות   המבוטח מראש )כדוגמת הוצאות לינה ורכב שכור(, /או הוצאות 
$ ליום, ו/או בגין כרטיס נסיעה לישראל ו/או הפרש   150בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח ועד לסך של 

בגין כרטיס נסיעה קיים לבין כרטיס נסיעה חלופי שלא ניתן לקבל החזר בגינם מגורם אחר, ועד לסך  
 יסה.  $ ובכפוף לנקוב בטבלת גבולות האחריות בפול 1,000כולל של 

    אך ורק עקב המקרים הבאים ובתנאי שאירעו בחו"ל במצב של  15.5המבטח ישלם עפ"י סעיף  
 מגיפה, למבוטח ו/או למשפחה הגרעינית ו/או למלווה לנסיעה ולאחר רכישת הרחבה זו:   

מחלת חום או סימפטומים אחרים, העשויים להעיד על תחלואה במגיפה   15.5.1
הגרעינית ו/או מלווה לנסיעה, בנמל  ושהתגלו אצל המבוטח ו/או המשפחה 

התעופה, ושבעקבותיהם נאסר על המבוטח ו/או על המשפחה גרעינית ו/או  
 על מלווה לנסיעה, להצטרף לטיסה בחזרה לישראל.  



 
לקה המבוטח ו/או המשפחה הגרעינית ו/או מלווה לנסיעה בחו"ל במחלה   15.5.2

 לגביה מוכרז אירוע מגיפה.  
שבעקבותיו לא ניתן לטוס חזרה לישראל   הטלת סגר במדינת השהות בחו"ל 15.5.3

" הנו מצור על מדינה אשר מגביל יציאה או  סגר"  -במועד שתוכנן. לעניין זה  
 כניסה של כלי טיס אליה.  

אינו בא בנוסף    15.5למען הסר ספק יובהר כי הכיסוי בגין אירוע כמוגדר בסעיף  
ן אחד בלבד  לעיל, והמבוטח יהיה זכאי לכיסוי בגי   15.3להתחייבות בסעיף  

, והנמוך מביניהם בתקרת גבולות האחריות, בכפוף  15.5או    15.3מהסעיפים  
 לתנאים הנקובים.  

, המבוטח ימחה את זכותו לשיפוי בגין כרטיס טיסה שלא נוצל מצד ג' לטובת המבטח,  למען הסר ספק 
 לבקשת המבטח. 

 חריגים נוספים לפרק זה בנוסף לחריגים הקיימים בפוליסה הבסיסית:   .1.3
המבטח לא ישלם תביעה/ות הנובעת/ות או הקשורה/ות  

                                                                                               ב:

הזמנים   חוק או תקנה ממשלתית, השהייה או תיקון או שינוי של לוח  15.6.1
הרשום של חברת תעופה, מחדל במתן מידע על חלק כלשהו של  

החופשה המתוכננת )לרבות טעות, מחדל או השמטה( ע"י כל ספק של  
שירות המהווה חלק מהנסיעה המתוכננת או של סוכן או מארגן נסיעות  

 באמצעותם נרשמה או הוזמנה הנסיעה. 
נסיעה או שהות   אי רצונו של מבוטח כלשהו לצאת לנסיעה או קיצור  15.6.2

,  15.3, 15.2בחו"ל הנובעים מכל סיבה אחרת למעט האמור בסעיף 
 לעיל.  15.5, 15.4

 הוצאות נסיעה ומימון מחדש של נסיעה לחו"ל, בעקבות ביטול   15.6.3
 הנסיעה או קיצורה או שהות בחו"ל. 

תוצאה של מעשה פשע או הליכים פליליים של כל אדם שעליו נסמכות   15.6.4
כוב של המבוטח ו/או המלווה לנסיעה מחמת  תכניות הטיול, למעט עי

 הזמנה להעיד בבית משפט. 
מחדל במתן הודעה לסוכן נסיעות או מארגן טיולים או ספק שירותי   15.6.5

תחבורה או שירותי לינה ואכסון, מיד משהוברר שיש לבטל או לקצר את  
 הנסיעה. 

תביעה להחזר יחסי עבור כרטיס נסיעה מקורי שנוצל לשם יציאה וחזרה   15.6.6
אל או שהוחלף באחר ע"י המוביל במקרה של שיבה באיחור,  לישר 
 נסיעה או הפסקתה.   קיצור

הוצאות נסיעה ושהייה בהן נשא המבוטח ואשר היו מוצאות על ידו גם   15.6.7
 אלמלא קרות האירוע הרפואי או החזרה ארצה.  

 


