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 ביטוח  נסיעות  לחו"ל לחברי מכבי שירותי בריאות   ( בנושא RFIמידע )קבלת לבקשה 
 ("הבקשה" –)להלן 

 
 כללי .1

 

לחו"ל   קבוצתי  ביטוח נסיעות מידע בנושא( מעוניינת לקבל "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1
ביטוח נסיעות ")לן לה ,בעת שהותם  בחו"לגם אם אינם חברי מכבי   םבני משפחתולחברי מכבי 

 (, כמפורט בבקשה."ל "לחו
 

לדואר אלקטרוני   ריקי רשףהמצורף ולשלוח אל  בקשהיש למלא על גבי טופס ה מידעאת ה .1.2
 reshef_r@mac.org.il  02.02.2020עד 

 

בהתאם לשיקול ויות קודמות פרסום הבקשה למידע  אינו מבטל את זכותה של מכבי להמשך התקשר .1.3
במסגרת בקשה זו על מנת לבטל ו/או לשנות  התייחסדעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע 

 ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.
 

התחייבות מצידה של מכבי  מובהר בזאת כי מטרת הפרסום הינה קבלת מידע ואין לראות בכך כל .1.4
מכבי שומרת לעצמה את הזכות  לקיים מו"מ או לבחור ספק כלשהו ו/או להתקשר עם מי מהפונים.

ו/או לא להתקשר בהסכם כלשהו עם מי  לפרסם פנייה נוספת ו/או לפרסם בקשה להצעות מחיר 
 מהפונים.

 
, לפיכך אין בה כדי ליצור בקשה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז .1.5

מחויבות כלשהי כלפי איזה מבין המשיבים לה ואין מכבי מחויבת להתקשר עם מי מבין המשיבים 

כאמור ו/או לפרסם מכרז בנושא. הבקשה נועדה לקבלת מידע בלבד ובעקבותיה תשקול מכבי את 
 המשך פעולותיה בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים.

 

רז בעתיד, תהא מכבי רשאית לשנות או להוסיף תנאים ודרישות מעבר לאש אם יתקיים הליך מכ .1.6
 כול לפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי ובהתאם לצרכיה כפי שיהיו מעת לעת.ה –רפורט בבקשה זו 

 

מכבי תהא רשאית לעשות שימוש בכל מידע )כולו או חלקו( שיימסר במסגרת תשובה לבקשה לקבלת  .1.7
 תהיינה טענות בדבר זכויות יוצרים מכל מין וסוג שהם. מידע זו ולמוסר המידע לא
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 : נשוא הבקשהשל הדרישות המקצועיות לאור כללי ית .2
 

 ים / תוספות המפורטים להלן.יביטוח נסיעות לחו"ל לפי הפוליסה התקנית, ובשינו  -כללי
 

 תכולה:    2.1
 י ביטוח  לחברי מכבי  ובני משפחותיהם גם אם אינם חברים במכב . 2.1.1
 מלאי מכבי  ובני משפחותיהם )פוליסה נפרדת(יביטוח לעובדי קבוצת מכבי, ג   2.1.2
 ביטוח לרופאים חברי ארגון הרופאים העצמאיים במכבי ובני משפחותיהם )פוליסה נפרדת(.   2.1.3
 גיל המבוטחל ההגבללא תהיה  . 2.1.3
 לפני הנסיעה. יום 180אפשרות  לרכישת  ביטוח   . 2.1.4
 תקופות ביטוח  מקסימליות: . 2.1.5

  יום 365שנה:  55עד וכולל גיל. 

  יום. 90שנה:  75שנה ועד וכולל גיל  56מגיל  
  יום. 60שנה:  80שנה ועד וכולל גיל  76מגיל 
  יום. 45 -שנה  81מגיל  

 
 :כיסוי  רפואי   2.2

 ביטוח בסיסי:. 2.2.1
אות רפואיות בחו"ל בעת יסוי הוצכמיליון $  ל 2.5כיסוי לאנשים בריאים גבול אחריות  של 

  לרבות תרופות  כולל הטסה רפואית .  ושלא בעת אשפוז אשפוז
 :ביטוח מורחב .2.2.2

אחריות  החודשים טרם הנסיעה. גבול   3-יציב ב רפואי קיים /קודם שהיהכיסוי להחמרה במצב 
 .אלף $  250  - הנ"ל  כיסוי ל

 :ביטוח בחיתום אישי . 2.2.3

ל תוספת פרמיה, במקרים חריגים תוכל חברת רמות ש 3עד  -קיים שאינו יציבמצב רפואי ל
למקרה הביטוח  לקבוע תעריף גבוהה יותר. רמות  של סיכון יקבעו  בהסכם. גבולות אחריות  

 . אלף $  100עד  אלף $ 50בין החיתום  
ים לחברי מכבי היוצאים לקבלת  טיפולים וניתוח דולר( 100,000)בכיסוי מופחת עד  ביטוח מיוחד .2.2.4

 למעט  הוצאות  הקשורות  לניתוח /לטיפול –מטעם  מכבי רפואיים לרבות השתלות  בחו"ל  
 . )כחלק משלוש רמות החיתום(

 כיסויים בתוספת פרמיה:. 2.2.5
  שנים 45 ושגילן עד  32- עד שבוע כיסוי לנשים בהיריון 
    ספורט חורף 

 יספורט אתגר 
 מחשב אישי נישא 

 טלפון נייד 
   ביטול /קיצור  נסיעה 

   הוצאות  איתור חיפוש וחילוץ 

   ביטוח כבודה 
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 רמת שרות:  .3
 שינויים. /מוקד טלפוני מטעם המבטח  לקבלת מידע וביצוע רכישה     3.1

ין  בשעות לכל הפחות  ב  לפעילות מותאמות  לקהל מבוטחים רחב  ותגבור מתאים  בתקופות "חמות"
    22:00עד  8:00

  למצב רפואי קיים ויציב  יוכלווח בסיסי או ביטוח הכולל החמרה  מבוטחים  להם נדרש  כיסוי  ביט .3.2
רפואי  באמצעות  מוקד השירות   לרכוש את הביטוח ללא המצאת מסמכים רפואיים  ובכפוף לשאלון

 /קישור  מאתר האון ליין  באמצעות רנט של חברת הביטוחהטלפוני, או באמצעות  אתר האינט
 של מכבי. אפליקציה 

 מתן או /ו הרפואי קציה  לנותן השירותיאפל / באמצעות כרטיס אשראיהסדר תשלום למבטח  קיים  .3.3
יש  ., ללא צורך בהצגת קבלות עם החזרה לארץשירותקבלת ההחזר  תשלום ישירות  למבוטח  עם 

   להגדיר עד איזה סכום ההסדר יחול.
 אפליקציה /של המבטח באמצעות כרטיס אשראי תשלום  העברתבמקרה של איחור בהגעת כבודה . 3.4

 - סכום קבוע  ללא קבלות איחור.ה העברת אישור מחברת התעופה על בכפוף לישירות לחשבון המבוטח 
 .יש להגדיר  סכום מקסימלי 

 ה .לצרף  פריס עבודה מול ספקים בהסכם / לא בהסכם.יכולת  . 3.5
  מענה אנושיבאמצעות   24/7על ניסיון   במתן שירותים הפועל  בהחברה תעמיד  מוקד  סיוע רפואי  . 3.6

 השרות של המוקד  יכלול: . (צ'ט אפ )טסטלפון  ו "ווא , באמצעותבעברית
 .גישה לתיק הרפואי של מכבי באמצעות תוכנה מטעם מכבי 

  רופא וליווי  מטופליםאפשרות ל הטסת. 
 עם רופא "און ליין" בעברית.צות יעיהת 

ם לספורט הוספת כיסויי-אפשרות לביצוע שינויים על ידי המבוטח לאחר הפקת הפוליסה  גם באון ליין . 3.7
 חורף /ספורט אתגרי במהלך תקופת הביטוח.

 ., בכפוף להצהרה רפואיתהארכת ביטוח /ביטול ביטוח טרם הנסיעה  באופן  עצמאי  באינטרנט .3.8
 פשרות  באפליקציה   באתר האינטרנט של המבטח שליחת מסמכים סרוקים.  א -הגשת  תביעה   .3.9

 
 

 אומדן כמויות פוליסות : .4
 
 פוליסות בשנה.   400,000-כ

 מיליון חברי מכבי . 2.3פוטנציאל קיים 
 האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא. 
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 : הבקשהפס טו .5
 

 .                                                                                       : ההמציעחברת הביטוח  .5.1
 

 _______________________________________.נוסף: ___מידע רלבנטי  .5.2
 

 :קבוצתי נסיעות  לחול   לביטוח לקוחות מרכזיים .5.3
 

נשוא ותק  ארץ לקוח
צל הבקשה א
 חברת הביטוח

 טלפון איש קשר

     

     

     

 


