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 יש לצרף אישור רלוונטי )כרטיסי טיסה , אישור מרופא , וכו'..(

 מנוי הקפאת

 

 .כליל מנויים הקפאת ביטול או אחרת או כזו קצובה לתקופה, מנוי הקפאת על להחליט הזכות את לעצמה שומרת הקאנטרי הנהלת .א

 . שנתי חצי מנוי על וגם שנתי מנוי על גם חלה זו הוראה. ימים 30 -מ פחות של קצרה לתקופה מנוי הקפאת תאושר לא, מקרה בכל .ב

 .קיץ מנוי הקפאת אין מקרה בכל כי, מובהר .ג

 שימוש המונעים, אחרים חריגים מטעמים או רפואיים מטעמים תתבצע, כאמור הקאנטרי הנהלת דעת לשיקול בהתאם, מנוי הקפאת .ד

ימים רצופים .  90. במקרים רפואיים אשר לא מאפשרים שימוש במנוי תתאפשר הקפאה של , ימים 30 על העולה תקופה למשך במנוי

 פעם תינתן המנוי הקפאת. זה זמן פרק לשנות רשאית הקאנטרי הנהלת.  יומי הקפאה ( 14 –הוראה זו חלה על מנוי שנתי )למנוי חצי שנתי 

 .המנוי תקופת כל במשך אחת

 שבועיים תוך היותר לכל -(וכדומה תאונה) מראש לבקש ניתן לא בהן ובמקרים, מראש הקאנטרי להנהלת תועבר מנוי להקפאת הבקשה .ה 

 אישורים, טיסה כרטיסי כגון) הנדרשים האישורים כל אליה ויצורפו בכתב תועבר הבקשה. במנוי השימוש את המונע האירוע מתחילת

 '(.וכו רפואיים

 בהם במקרים תחול לא זו הוראה. מנוי של רטרואקטיבית הקפאה ותתאפשר תינתן ולא, ובכתב ככל שניתן מראש יינתן להקפאה האישור .ו

 (. האירוע מתחילת שבועיים תוך היותר לכל, לעיל כאמור הוגשה שהבקשה ובלבד) מראש ההקפאה את לבקש היה ניתן לא

 . הבקשה הגשת מיום ולא במנוי לשימוש המניעה מיום או/ואו כרטיסי טיסה או טופס מילואים  הרפואי האישור מתן מיום תהיה ההקפאה .ז

 .האמורה בתקופה תוארך המנוי תקופת אך( גבייתם הסתימה טרם אם) ההקפאה בתקופת יגבו המנוי דמי .ח

 . כאמור המנוי הארכת למעט, כספי החזר כל יינתן לא, המנוי הקפאת בגין .ט

 .במנוי שימוש לעשות( העניין לפי) המשפחה בני כל או הזוג של מניעות של במקרה רק יוקפא יחיד מנוי שאינו מנוי כי מובהר .י

 . חודש עד שנתי ומנוי הקפאה שבועיים עד שנתי חצי מנוי – רופין סטודנט מנויי .יא
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