
 

 דוגמא למאמר

 ל"לחו נסיעות ביטוח
 

, ארזתם מזוודה, כמובן לבד ואף אחד לא נתן לטיסה לחו"ל אחרי שבחרתם את הדיל הטוב ביותר

, כעת נותר לכם לבטח את עצמכם גם כאשר אתם נמצאים בחו"ל. לכם משהו להעביר למישהו

משימה פשוטה, אולם עליכם לבצע אותה בצורה נכונה כמו לכאורה ביטוח נסיעות לחו"ל נשמע 

למרות שברוב המקרים  ,שנה חשיבות רבה לביטוח נסיעות לחו"ליולהימנע מטעויות נפוצות בדרך. 

את בריאותנו, עלינו ו חים את הרכב הפרטי שלנו, את הביתאנו לא משתמשים בו, אך כפי שאנו מבט

 לבטח את עצמנו גם בחו"ל. 

 לטובת אם ובין עסקיים לצרכים נסיעהבמדובר  אם בין מצריכה ביטוח נסיעות לחו"ל, ל"לחו נסיעהכל 

לגרום לכם להוצאות אשר עלולים כרוכים בטיולים ובילויים בחו"ל ה. יש לא מעט סיכונים חופשה

יע לאלפי שקלים ושלא גחשוב לציין כי במדינות רבות עלות טיפול רפואי יכול להכספיות גבוהות. 

המתומחרים בתעריפים עצומים. מעבר לכך, יש לא מעט מקרים בהם מטיילים  אשפוזימי לדבר על 

 זקוקים לחילוץ או להטסה בהולה לארץ, כך שביטוח נסיעות לחו"ל עונה לכם בדיוק על צרכים אלו. 

 נתחיל בדגשים חשובים:

מועד כמה זמן , לכן חשוב לדעת מבעוד ביטוח נסיעות לחו"ל מחושב על פי ימים –חישוב הביטוח 

 לשהות בחו"ל.  אתם מתכננים

במטוס אתם  םהביטוח מכסה אתכם מרגע שעליתם למטוס, לכן אם נפצעת –כניסת הביטוח לתוקף 

 הנזק.  בגיןרשאים לתבוע 

ביטוח נסיעות לחו"ל מכסה כל טיפול רפואי )בהתאם לסוג הפוליסה(, לכן חשוב  –שמירה על קבלות 

פית שנגרמה בעקבות הפציעה בחו"ל. ללא קבלות אלו, עליכם להוכיח לשמור קבלה על כל הוצאה כס

 ין הפציעה. גכי אכן הוצאתם כסף ב

חשוב בעת סגירת הביטוח לדווח על כל בעיה בריאותית או מחלה. פרמטר  –דיווח על מצב בריאותי 

כיוון שזהו מרכיב חשוב בעלות הביטוח. ברוב המקרים תצטרכו להוסיף תשלום על מזה חשוב, 

 הביטוח, על מנת לקבל כיסוי מלא. 

ם מפני נזק גח נסיעות לחו"ל אינו מגן רק על מקרים רפואיים, אלא וביט –ח נזק או אובדן כבודה וביט

בחו"ל, כך שנזק או אובדן  לרוב הרכוש היחיד שיש ברשותכם ןאו אובדן כבודה. המזוודות שלכם ה

נזק כספי. גם כאן ביטוח נסיעות לחו"ל נכנס לתמונה ומאפשר לכם ללגרום לכם לעוגמת נפש ו עלול

 לצמצם נזקים ועוגמת נפש. 

 על מה כדאי לשים דגש כדי להימנע מטעויות?

, נסיעה משפחתית קלילהבשלב הראשון, עליכם להתאים את הביטוח לצרכים שלכם: באם מדובר ב

לכל אחת מהמטרות הללו יש כיסויים  לאים וכו',עבודה, טיול אקסטרים, טיול תרמי נסיעה לצרכי

 . לסיטואציהמסוימים, לכן מומלץ להתאים את הביטוח 

לביטוח נסיעות לחו"ל בסיסי, ניתן להוסיף הרחבות שונות שיספקו לכם מעטפת רב שכבתית 

 איתור, אתגרי ספורט או ספורט לפעילויותבות הרחשתאפשר לכם לטוס בראש שקט. האופציות הן: 

 ועוד. בהיריון לנשים, נייד למחשב לסמארטפון או יטוחתוספת ב, בטיולי תרמילאים וחילוץ



 

 

 

 


