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 יקר/ה שלום רב, מבוטח/ת 

 
 רצוי לקרא בערב לפני הטיסה ועם קבלת הפוליסה:: להלן הנחיות כלליות

 

הביטוח הינו ב"מגדל" חברה לביטוח : החיוב למשלמים בכרטיס אשראי: חשוב מאוד :**
בכרטיס האשראי יהיה בתשלום אחד , יהיה רשום בטופס פירוט התשלומים של כרטיס 

 בתשלום אחד . רקאך מדובר  קבע , הוראת-מגדל .האשראי
 

נא לשמור את פתקית הכניסה מביקורת הדרכונים, ע"מ  –יש לזכור : אם חוזרים מוקדם ***
יום  30ניתן לתבוע תוך -זיכוי בגין חזרה מוקדמת)חזרה מוקדמת זיכוי בגין : שתוכלו לתבוע 

 ת להגשתוגם חיוני  "כניסה ויציאה" תוימי ביטוח שלא נוצלו, הפתקילמיום החזרה ארצה(
 תביעות בריאות או מטען.

 
 =================================: במקרה אשפוז  ========גזור ושמור

 IMAמוקד  972-3-9206912מספר טלפון לחיוג מחו"ל לשעת חירום רפואי 
 ==================גזור ושמור ==================================
 

לא אשפוז ,או טיפול חירום בשיניים בחו"ל : יש להמציא ניירת ***במקרה של מחלה ל
 תביעה ללא השתתפות עצמית.-רפואית : דוח רפואי +קבלה בגין תשלומים לתרופות וכד'

 בגין מצב בריאות.,אם יש צורך בשינוי מועדי החזרה ארצה  ,חובה אישור רפואי מחו"ל***
יש -להצדקת שינוי במועד החזרה ארצה וללא ניירת רפואית,ללא תיאום עם מוקד החירום 

 מצב שהתביעה תידחה ע"י חברת הביטוח, נא להקפיד .
 

פריט יקר = חובה להמציא אישור משטרה מהעיר /מדינה  מטען/במקרה של גניבה /אובדן ***
 בה ארע מקרה הגניבה,

 תטופל בחברת הביטוח ללא המצאת אישור משטרה מקורי .  תביעה לא
 

יש לפנות לדלפק בשדה התעופה של חברת התעופה  -במקרה של איחור בהגעת מטען ***
ויש לשמור גם את מכתב תשלום הפיצוי עם הגשת  PIRנא לשמור את האישור –הנכונה

 תביעה בגין מטען .
 
 

 : חס וחלילה שעות , 24-,למעלה מבמקרה של אשפוז ***
 אשפוז ללא השתתפות עצמית תביעת  – 972-3-920-6912נא ליצור קשר עם מוקד החירום 

 
הערה אחרונה :טיפ אישי ממני : לאחרונה קיים ריבוי מקרים של איחור בהגעת כבודה 

ובו כל הציוד הראשוני שיכול להספיק ללילה או  , נא להקפיד להצטייד בתיק אישיבחו"ל, 
, יש מצב בו שניים, ללא ציודכם בחו"ל, עד לרכישת ציוד בהתאם או פיצוי, מחברת התעופה 

מגיעים למקומות שלא ניתן לרכוש ציוד אישי.)מעיל, קפוצ'ון, מכנס חולצה ,לבנים, כלי גילוח 
 צחצוח , לבוש לילה ,כדורים/תרופות  למחלות כרוניות וכד'.

 
 נסיעה טובה ורק בריאות.

 מחלקת נסיעות לחו"ל

 משקי הקיבוצים סוכנות לביטוח בע"מ

  03-5029355מחלקה פקס   03-5029338גלית  03-5029339לילך  03-5029337 מלי  טלפון
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