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נספח הרחבה להריון )2108(
ולהודעות שאותן מסר  להצהרות  להצעה,  ובהתאם  ביטוח כאמור ברשימה  דמי  תמורת תשלום 
המבוטח למבטח והמהוות חלק בלתי נפרד מנספח זה, יהיה המבוטח זכאי לכיסוי כמוגדר וכמפורט 
בנספח זה בכפוף להגדרות, לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים להלן, בגבולות אחריות המבטח 

על פי תנאי נספח זה והוראותיו ולא יותר מהנקוב ברשימה.
 

מוצהר ומוסכם כי נספח זה יהא בתוקף רק כנספח לפוליסה שאליה הוא מצורף כמפורט ברשימה 
)להלן: "הפוליסה הבסיסית"( והוא כפוף לכל תנאי הפוליסה הבסיסית, לרבות חריגיה וסייגיה,

ולמעט נושאים המוסדרים מפורשות בנספח זה. 

למרות האמור בסעיף 1 בחלק 2 שבפוליסה הבסיסית, ינתן כיסוי בגין הוצאות אשפוז והוצאות   .6
רפואיות בחו"ל גם למבוטחת בהריון עד השבוע ה-32 )כולל(, בכפוף לתנאים המפורטים 

בנספח זה.

יוכנסו  בסעיף בחלק 2: "הוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל" שבפוליסה הבסיסית,   .7
השינויים הבאים:

לאחר השורה הראשונה בטבלה שכותרתה: "תגמולי הביטוח על פי פרק זה הם   7.1
כמפורט בפרק זה לעיל ועד לסכומים המפורטים להלן" יתווספו השורות הבאות: 

חריגים לכיסוי   .8
בנוסף לסייגים ולחריגים הכלליים שבחלק 3 בפוליסה, המבטח לא יהיה אחראי ולא ישלם   
תגמולי ביטוח לפי פרק זה, בגין תביעה הנובעת באופן ישיר ו/או עקיף, מהריון בגינו 

הומלץ למבוטחת על ידי הרופא המטפל לא לנסוע לחו"ל.
נספח זה יהיה בתוקף כל עוד ובתנאי שהפוליסה הבסיסית תהא בתוקף.  .9

הוראות הפוליסה הבסיסית, ככל שלא שונו מפורשות בנספח זה, ימשיכו לחול ללא כל שינוי.  .10

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה הבסיסית לבין הוראות נספח זה יחולו הוראות הנספח.  .11
 

החריג שבסעיף 1.14.7 בחלק 2 לפוליסה הבסיסית בטל.  7.2

הכיסויים  כל  בגין  במצטבר  הביטוח  תגמולי  כל  סה"כ 
הכלולים בפרק זה.

מובהר כי בכל מקרה לא ישולם למבוטחת סכום העולה 
על מגבלת המקסימום.

הכיסויים  כל  בגין  במצטבר  הביטוח  תגמולי  כל  סך 
הכלולים בפרק זה הנובעים מהריון מהשבוע ה-27 ועד 

לשבוע ה-32 )כולל(.
מובהר כי בכל מקרה לא ישולם למבוטחת סכום העולה 

על מגבלת המקסימום.

50,000 $ בגין הוצאות לידה

20,000 $ בגין הוצאות
טיפול בפג

$ 55,000

נספח זה בתוקף בתנאי שנרכש על ידי המבוטח ושדבר רכישתו מצוין במפורש בדף הרשימה.
אם הנספח אינו מצוין בדף הרשימה הוא אינו בתוקף
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הנחיות במקרה תביעה

35

במקרה אירוע רפואי 
יש להמציא מסמכים רפואיים מקוריים ומפורטים כולל דיאגנוזה, פירוט הטיפול שניתן, קבלות תשלום 

או חשבונות ולשלוח אלינו בצרוף ערכה להגשת תביעה )*(

תביעת מטען
ארע אבדן או גניבה למטען, יש להמציא לחברת הביטוח אישור מהמשטרה בחו"ל, מוביל המטען, 

בית המלון.
במידה והאירוע אירע בהחזקתם של מובילים למיניהם )חברות תעופה/חברות אוטובוסים/רכבות/
אניות( יש להודיע להם מידית עם קרות האירוע, לקבל אישור בכתב על כך ולהציגו לחברת הביטוח. 
על גניבה ו/או אבדן כאמור יש לדווח למשטרה במקום האירוע תוך 24 שעות מקרות האירוע ולקבל 

על כך אישור מפורט כולל פירוט החפצים שאבדו או נגנבו.
יש לשלוח מסמכים וקבלות בצרוף ערכה להגשת תביעה )*(

 www.clal.co.il את הערכה ניתן להוריד מאתר החברה )*(
את מסמכי תביעה יש לשלוח לכתובת:

כלל חברה לביטוח בע"מ - מחלקת תביעות חו"ל
ראול ולנברג 36 תל אביב-יפו או ת.ד. 37070 תל אביב-יפו 6136902  

הארכת ביטוח
במידה ונסיעתך מתארכת מעבר לתקופת הפוליסה ניתן לפנות לסוכן הביטוח או למוקד מדיכלל עולמי 

בטלפון 03-7111117 טרם מועד סיום הפוליסה, על מנת לבחון אפשרות להארכת תוקף הפוליסה.

טיפים קטנים
על מנת להקל במקרה גניבה או אבדן מומלץ לשמור צילום דרכון בסמרטפון או במחשב   •

הנייד שלך. 
אל תשלח תרופות, עזרים רפואיים, כסף ודברי ערך במטען - קח אותם אתך במטען היד.  •


