
PassportCard Business יתרונות
 כרטיס PassportCard אישי לכל עובד

 ללא השתתפות עצמית
 כולל כיסוי למצב רפואי קיים

 כולל כיסוי להריון
 מזומן במקום במקרה של עיכוב כבודה

 ממשק הפקה פשוט וידידותי למשתמש
 כיסוי לתרחישי קורונה )לרוכשי המסלול המורחב(
 תשלום רבעוני/חודשי מרוכז עבור נסיעות עסקיות
 PassportCard איש קשר לשירות אישי מטעם 

לשאלות מקצועיות ותמיכה בכל שאלה

תוכנית המאפשרת לארגונים וחברות להפעיל את 
 PassportCard של  הייחודי  הנסיעות  ביטוח 
באופן  עובדיהם,  ושל  שלהם  עסקיות  בנסיעות 

פשוט וקל.

 PassportCard תוכניות הביטוח  העסקיות של
מותאמות לתקופת הקורונה ומציעות ביטחון לכם 

ולעובדיכם בכל נסיעה ובכל תרחיש.

ניתן לבחור באחת משתי רמות הכיסוי במסלול ביטוח 
יומי או שנתי, בהתאם לאופי הנסיעה וצרכי הנוסע.

תוכנית ביטוח עסקית המותאמת 
לחברות, לכל נסיעה עסקית לחו"ל

חדש!
PassportCard Business



מסלול יומי 

מסלול שנתי

• הכיסוי הביטוחי לארה"ב מותנה בכך שבעת היציאה מישראל, המבוטח מחזיק בתו ירוק בהתאם להנחיות משרד הבריאות שבתוקף.

• עד 30 ימים לנסיעה ברצף, אין צורך לדווח לפני כל נסיעה.
• התוכנית השנתית מותנית בכך שבכל נסיעה לחו"ל, 

המבוטח מחזיק בתו ירוק בהתאם להנחיות משרד 
הבריאות שבתוקף במועד היציאה מישראל.

תוכניות הכיסוי וטבלת תעריפים
PassportCard Business בתוכנית

לפרטים נוספים פנה לסוכן הביטוח שלך או למחלקה 
:PassportCard העסקית של

Pcbusiness@passportcard.co.il :דוא"ל
טלפון:  09-8920976

*לא כולל: כיסוי למחלות קשות ו/או שינוי במצב הבריאותי ב-3 החודשים 
שקדמו לנסיעה, הריון שהוגדר בסיכון ו/או מרובה עוברים. תנאי התוכנית 
ההתקשרות  ולהסכם  הפוליסה  לתנאי  כפופים  וסייגיה  חריגיה  המלאים, 
בע"מ.  )2014( כללי  לביטוח  סוכנות  ישראל  פספורטכארד  עם  המלא 

תוכנית מורחבתתוכנית בסיססוג הכיסוי/ שם התוכנית

פוליסה בסיסית – כיסוי רפואי )כולל קורונה(

איתור חיפוש וחילוץ

כיסוי לכבודה

חבות כלפי צד ג'

החמרת מצב רפואי קיים *

כיסוי לסיבוכי הריון )עד שבוע 32(

כיסוי לגניבת מחשב נייד

"מקיף קורונה" – כיסוי להוצאות בחו"ל עקב מגיפה

ביטול נסיעה עקב בידוד בישראל

ביטול/קיצור נסיעה מסיבות רפואיות 

קבוצת גיל
המועמד לביטוח

תוכנית שנתית
לכל העולם

59 - 0$ 330

קבוצת גיל 
המועמד 

לביטוח

תוכנית מורחבתתוכנית בסיס

תוספת בנסיעה לארה"בכל העולם למעט ארה"בתוספת בנסיעה לארה"בכל העולם למעט ארה"ב

60 - 0$ 3.50$ 0.60 $ 6.50$ 0.60 

70 - 61$ 5.50$ 2.7$ 8.50$ 2.7

תוכנית בסיססוג הכיסוי/ שם התוכנית

פוליסה בסיסית – כיסוי 
רפואי )כולל קורונה(

איתור חיפוש וחילוץ

כיסוי לכבודה

חבות כלפי צד ג'

החמרת מצב רפואי קיים*

כיסוי לספורט חורף

כיסוי לספורט אתגרי

כיסוי לגניבת מחשב נייד 
750$

כיסוי לגניבת מצלמה 750$

"מקיף קורונה" – כיסוי 
להוצאות בחו"ל בגין מגיפה

ביטול נסיעה עקב בידוד 
בישראל

ביטול/קיצור נסיעה מסיבות 
רפואיות


