ביטוח ביטול נסיעה
אם תיאלצו לבטל את החופשה ,לא משנה מאיזו סיבה ,חברת הביטוח
תדאג שתקבלו החזר כספי.

ביטוח ביטול נסיעה מיועד לקהל הנוסעים מישראל לחו"ל.

מזמיני טיסה או חבילת נופש לחו"ל ,יכולים לבטח את עצמם ולקבל החזר
כספי עבור ההוצאות שלא הוחזרו להם במצבים בהם נאלצו לבטל את
הטיסה  /ההזמנה.
ביטוח ביטול נסיעה חשוב לרכוש בצמוד להזמנת שירותי התיירות
הנדרשים לביטוח כדי שהביטוח יתחיל לפעול מאותו רגע ועד  24שעות
לפני הטיסה.

חישוב הפרמיה הינו ממוצע של בין  5-9%מערך העסקה.

תנאים מרכזיים לרכישת ביטוח ביטול נסיעה:

•
•
•

•
•

ניתן לרכוש את הביטוח עד  7ימים לאחר מועד ההזמנה של חבילת
הנופש.
ניתן לרכוש הביטוח רק אם מועד הטיסה הוא  15יום ומעלה ממועד
רכישת הפוליסה.
לא ניתן לבטח טיסה ו/או שירותים נוספים שנרכשו על בסיס שובר
זיכוי  /שובר מתנה  /זיכוי כספי שקיים לנוסע אצל סוכן הנסיעות
כנגד התחייבות קודמת.
ניתן לבטח את כל הנוסעים בהזמנה וגם שירותים נוספים שנרכשו
בחו"ל.
בפוליסה אחת ניתן לבטח עד  12נוסעים ועד לסכום מקסימלי של
 20,000דולר אמריקאי.

• הביטוח תקף מרגע רכישתו ועד  24שעות לפני מועד ההמראה של
הטיסה שבוטחה.
• הביטוח מכסה רק את ההוצאות שהמבוטח לא הצליח לקבל עבורן
החזר לאחר הביטול וכמובן רק עבור הטיסות  /חבילת הנופש
שבוטחו ועד לסכום המקסימלי שהוגדר ע"י המבוטח כנדרש
לביטוח.
תנאים מרכזיים להפעלת ביטוח ביטול נסיעה:
•

•

•
•
•

המבוטח יכול לבטל את הטיסה  /חבילת הנופש ,מכל סיבה שהיא
ביוזמתו ולקבל החזר של  80%עבור השירותים שבוטחו ולא הוחזרו
לו לאחר הביטול.
הביטוח מכסה רק ביטולים שהינם ביוזמת המבוטח .במידה והטיסה
בוטלה לפני יוזמת הביטול של המבוטח ( לדוגמא ביטול של חברת
תעופה ) הביטוח לא יכסה את החזר ההוצאות ( האחריות להחזרים
תהיה על הגורם שביטל את הטיסה ).
כדי להפעיל את הביטוח ולתבוע החזרים ,המבוטח מחויב קודם כל
לבטל את הטיסה  /החבילה שבוטחה.
כדי לקבל החזרים גם לשירותים נוספים שבוטחו ,המבוטח חייב
לבטל את השירותים הנוספים.
במקרה תביעה ,המבוטח יקבל החזר בגובה  80%מסך ההוצאות
עבור השירותים שבוטחו ולא הוחזרו למבוטח.

במידה ואתם מחליטים לרכוש ביטוח ביטול נסיעה

נא סמנו זאת במקום המיועד בטפסי ההזמנה
שנשלחו אליכם.

