הרחבת כיסוי ביטול  /קיצור נסיעה למקרה מגיפה

תשובות לשאלות נפוצות
האם ביטוח הנסיעות של הראל מכסה אירוע רפואי בחו"ל
עקב תחלואה בנגיף הקורונה?
הראל מציעה כיסוי מקיף להוצאות רפואיות עקב תחלואה בנגיף.
הכיסוי כולל הטסת מלווה לחו"ל בסעיף הוצאות מיוחדות.

האם ביטוח הנסיעות של הראל מכסה מצב
של ביטול או קיצור נסיעה עקב מגיפה?
במסגרת ההרחבה הרגילה לביטול וקיצור נסיעה נוספו כיסויים למקרה של
מגיפה .בנוסף ,ניתן להגדיל את תקרות ההחזר במקרה של מגיפה בעלות נוספת.

הגעתי לשדה התעופה ולא נתנו לי לעלות לטיסה עקב סימפטומים
העשויים להעיד על תחלואה בנגיף .האם יש לכך כיסוי?
ברכישת הרחבה לביטול  /קיצור נסיעה ,הפוליסה תכסה עד  $ 400עקב ביטול
כרטיס הטיסה לחו"ל .ניתן להרחיב את גובה הכיסוי לעד  $ 5,000בעלות נוספת.

במקרה שאובחנתי לפני הנסיעה כחולה מאומת,
האם הפוליסה מכסה את דמי הביטול?
ברכישת הרחבה לביטול  /קיצור נסיעה ,הפוליסה תכסה עד  $ 400עקב ביטול
כרטיס טיסה לחו"ל .ניתן להרחיב את גובה הכיסוי לעד  $ 5,000בעלות נוספת.

רכשתי פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל כולל הרחבה לביטול  /קיצור נסיעה
ולפני הנסיעה נדרשתי להיכנס לבידוד כי נחשפתי לחולה מאומת.
האם הפוליסה מכסה את ביטול הטיסה?
הפוליסה תכסה עד  $ 400להוצאות בגין כרטיס הטיסה בלבד ,למבוטח ו/או
למשפחה גרעינית שרכשה הרחבה.
הכיסוי ניתן לאחר תקופת אכשרה של שלושה ימים מרגע רכישת ההרחבה.

אני ומשפחתי רכשנו הרחבה לביטול  /קיצור נסיעה.
האם הפוליסה כוללת כיסוי במקרה שאחד מבני המשפחה ייאלץ לבטל את הנסיעה
בגלל תסמיני קורונה לפני עלייה למטוס  /תחלואה  /בידוד?
הפוליסה מכסה ביטול נסיעה עקב כל המקרים הללו ,למבוטח ו/או למשפחה גרעינית
שרכשה את ההרחבה לפחות שלושה ימים לפני הנסיעה ולפני גילוי המקרה.

במקרה שהתגלו אצלי חום או תסמיני קורונה לפני עלייה למטוס בחו"ל,
האם הפוליסה תכסה את הארכת השהות בחו"ל וההוצאות הנלוות?
ברכישת הרחבה לביטול  /קיצור נסיעה ,הפוליסה תכסה הפסד תשלומים עקב הארכת שהות וכן
כרטיס טיסה חלופי והוצאות לינה עד  .$ 1,000ניתן להרחיב את גובה הכיסוי לעד  $ 5,000בעלות נוספת.
הכיסוי הוא למבוטח ו/או למשפחה גרעינית ו/או למלווה שרכשו את ההרחבה.

במקרה שנידרש להאריך או לקצר את השהות שלנו בחו"ל עקב סגר במדינה
שבה אנו שוהים ,כפי שהיה בגל הראשון ,האם יהיה לכך כיסוי?
במקרה זה הפוליסה תכסה הפסד תשלומים עקב קיצור שהות או הארכת שהות ,וכן כרטיס
טיסה חלופי והוצאות לינה בחו"ל עד  .$ 1,000ניתן להרחיב את גובה הכיסוי לעד ,$ 5,000
מתוכם  $ 2,000יהיו עבור הוצאות הטיסה ,בעלות נוספת.

אני אמור לטוס ונודע לי שסוגרים את מדינת היעד עקב מגיפה.
האם יש כיסוי בפוליסה לביטול הנסיעה?
בפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל אין כיסוי לביטול נסיעה
בעקבות סגירת יעד הנסיעה עקב מגיפה.

עד איזה גיל ניתן לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל?
ניתן לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל בכל הגילאים ,בתהליך הדיגיטלי הקיים  ,עד גיל .95

האם קיימים הבדלים במחיר הביטוח בין היעדים?
בהראל אין דירוג מדינות לפני צבעים ,המחיר אחיד לכל היעדים (למעט ארה"ב).

