ביטוח תיירים -TOPחברת ביטוח מנורה -קופ"ח לאומית
מנורה חברה לביטוח בע"מ מציעה לתיירים השוהים במדינת ישראל ביטוח רפואי .השירותים הרפואיים ניתנים באמצעות
"קופת חולים לאומית"  ,באמצעות כרטיס מגנטי הניתן לכל מבוטח בדומה לאזרחים הישראלים החברים בקופה.
למי מתאימה התכנית?
הפוליסה מתאימה לתיירים ולשוהים זרים בארץ (בין אם חוקיים ובין אם לאו).
ניתן לבטח מגיל  3חודשים עד גיל 65
תקופת הביטוח האפשרית :החל מ 7-ימים עד  365ימים
ניתן בכל עת לבטל את הפוליסה מכל סיבה שהיא ולקבל החזר יחסי עבור הימים שלא נוצלו.
עיקרי הכיסויים:
 .1שירותים רפואיים ניתנים בסניפי קופ"ח לאומית בפריסה ארצית – ללא השתתפות עצמית.
 .2חדר מיון ואמבולנס במצב חירום – בהפניית רופא בלבד.
 .3ביקורי בית של רופא ראשוני –  24שעות ביממה.
 .4הוצאות אשפוז -בכפוף לתנאי הפוליסה.
 .5שירות בית מרקחת ,בדיקות מעבדה ,רפואת מומחים ושירותים נוספים – יינתנו בסניפי הקופה ללא כל השתתפות
עצמית.
 .6כיסוי מלא לתרופות הכלולות בסל הבריאות – עם מרשם רופא.
 .7הטסה רפואית -מימון כרטיס טיסה עבור המבוטח בעקבות מקרה ביטוח המחייב הטסה – עד תקרה של .$10,000
 .8הטסת גופה – במקרה של מוות המבוטח – העברת הגופה לארץ המוצא – עד . $5000
 .9טיפול שיניים חירום עד לסכום של  $500למבוטח לכל תקופת הביטוח.
תמצית החריגים:
הביטוח אינו מכסה כל מקרה ביטוח הנובע או הקשור ב:
 .1מחלה קיימת ,מצב רפואי או מקרה רפואי שאירע לפני תחילת הביטוח ,בדיקות אבחון תקופתיים ,איידס ,הריון,
לידה ,טיפת חלב ,שימוש בסמים ו/או אלכוהול ,תאונות עבודה ,תאונות דרכים ,פעולות איבה ,שירותים פסיכולוגיים
ופסיכיאטריים ,טיפולים סיעודיים ,בעיות אין אונות ,טיפולי הפרייה ,טיפולים בים המלח לחולי פסוריאזיס ,רפואה
אלטרנטיבית ,טיפולי שיניים.
 .2פירוט סייגים נוספים מופיעים בפוליסה המלאה.
איך רוכשים?
 .1יש למלא הצהרת בריאות לכל מבוטח בשפת האם שלו .יש לצרף אמצעי תשלום .ניתן לחלק לתשלומים באשראי אם
מבצעים לתקופה של עד שנה.
 .2הפוליסה תכנס לתוקף לאחר שהטפסים אושרו ע"י המבטח.
 .3שרות רפואי ניתן לקבל כעבור  48שעות מיום הפקת הפוליסה – למעט אירוע תאונתי.
לרכישת הביטוח ניתן לפנות לסוכנת של חברת הביטוח מנורה :
או דרך המיילronit@makombatuah.co.il :
"רונית -מקום בטוח" בטלפון 050-7294041

