
 

 
 

 2013מעודכן  גילוי נאות
 קיבוץ נעןי חברל - פוליסה לביטוח רפואי קבוצתי )קולקטיבי(
 פוליסת בריאות מורחבת

 

 תנאים סעיף 

 קיבוץ נען שם בעל הפוליסה כללי

שם החברה 
 )המבטחת(

 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

רשאים להצטרף 
 לביטוח

ור( וכן אלמן/ה של חבר/ה, בן/בת זוג של החבר/ה )לרבות ידוע בציב
החבר/ה, ו/או ילדיהם שהיו מבוטחים בביטוח הקודם ו/או חברים שלא היו 

חברים שלא היו  60מבוטחים בביטוח הקודם וגילם אינו עולה על 
ובתנאי שמילאו הצהרת  60מבוטחים בביטוח הקודם וגילם עולה על 

 בריאות לשביעות רצונה של המבטחת.

ינו חבר בפועל או מועמד לחברות יובהר כי לעניין זה חבר/ה ה
 כהגדרתם אצל בעל הפוליסה.

 השתלות בארץ ובחו"ל וטיפולים מיוחדים בחו"ל** –פרק א'  הכיסויים בפוליסה
 תרופות מיוחדות -פרק ב' 
 כיסוי מורחב לניתוחים בישראל ובחו"ל -פרק ג' 
 שירותיים רפואיים נוספים לאחר ניתוח בלבד –פרק ד' 
 יעצויות עם רופאים מומחיםהתי –פרק ה' 
 פיצוי לאירועים הקשורים באשפוז –פרק ו' 
  בדיקות רפואיות אבחנתיות –פרק ז' 
 טיפולים מחליפי ניתוח -פרק ח' 
 הפריה חוץ גופית –פרק ט' 
 בדיקות הריון –פרק י' 

 בדיקות לרפואה מונעת –פרק י"א 
 בדיקות מעבדה לגידולים ממאירים -פרק י"ב 
 יפולים כימותרפיים ו/או רדיותרפייםט –פרק י"ג 
 עקירה כירורגית וניתוח חניכיים -פרק י"ד 
  וריכוז אבחון הפרעות קשב -פרק ט"ו 

 נספח תגמולי הביטוח
כתבי שירות: רפואה משלימה, יעוץ פסיכולוגי, עזרה ראשונה ברפואת 

 שיניים
 

נורה ** יובהר כי בטרם מתן שיפוי או פיצוי בעד ביצוע השתלה, תבחן מ
מבטחים אם ההשתלה בוצעה בהתאם להוראות חוק השתלת איברים, 

 , ובכלל זה אם התקיימו כל אלה:2008-התשס"ח
 . נטילת האיבר והשתלת האיבר נעשות על פי הדין החל באותה מדינה.1
 . מתקיימות הוראות החוק הנ"ל לעניין איסור סחר2

 .1.6.2010אך לא מוקדם מיום  בו צורף המבוטח לביטוח,המועד  משך תקופת הביטוח

 30.9.2020סיום תקופת הביטוח לאחר הארכה: 
 

חודשים כמפורט  30ולאחר מכן בכל  31.5.2015התאמת פרמיה תבוצע ב
 בפוליסה.

תנאים לחידוש 
 אוטומטי

 אין

יהיו  או ביטול הפוליסה על ידי בעל הפוליסה,/ו הפוליסהסיום  בעת המשכיות
ם למשך תקופה של שלוש שנים לפחות, רשאים מי שהיו מבוטחי

אצל  מיםקייבתנאים שיהיו  ברצף ביטוחי מלא, להמשיך בביטוח פרט,
מהתעריף שיהיה נהוג  15%, ובהנחה בגובה באותה עת המבטחת

אצל המבטחת באותה עת בכפוף לגיל המבוטח בעת מימוש זכות זאת, 
יסת שנים ראשונות. המבוטחים יהיו זכאים להצטרף לפול 3למשך 

וסכומי הביטוח בחיתום רפואי לגבי הכיסויים  ללא צורךהפרט, 
, אם יבקשו זאת אכשרה נוספת החופפים וללא צורך במעבר תקופת

 יום ממועד סיום תקופת הביטוח. 90תוך 
למרות האמור לעיל, מבוטחים שמילאו הצהרות בריאות וקויים הליך 

יחולו גם בפוליסות  חיתום לגביהם, סייגים ו/או חריגים שהוטלו עליהם



 

 הפרט על כיסויים וסכומים חופפים. 
תהיה למפרע מיום הפסקת  בביטוח הפרטתחילת תקופת הביטוח 

 הקבוצתי.  הביטוח
בוטל ביטוחו של החבר ו/או בן/ת זוגו וילדיו עקב סיום חברותו של 
החבר, אצל בעל הפוליסה מכל סיבה שהיא, לרבות מקרה גירושין 

, יהיו רשאים מבוטחים אלו להמשיך את הביטוח )לגבי בן/בת זוג(
בביטוח פרט אצל המבטחת, ללא תקופת אכשרה על כיסויים וסכומים 
חופפים, בתעריף בהתאם לגיל המבוטח בעת מימוש זכות זאת, 

 3ובתנאי שמבוטחים אלו היו מבוטחים על פי הסכם זה לתקופה של 
שה בכתב, שנים ברציפות. המשך הביטוח מותנה בכך שהוגשה בק

יום מיום ביטול הפוליסה  90 -להמשיך את הביטוח, לא יאוחר מ
 ותשלומי הביטוח הוסדרו במישרין מול המבטחת.

יובהר כי המעבר לפוליסת הפרט עשוי להיות כרוך בהעלאה 
 משמעותית של דמי הביטוח.

הזכאות לתגמולי ביטוח עפ"י פוליסה זו הינה ללא צורך בתקופת  תקופת אכשרה
יום הנדרשת בגין  90רה למבוטחים, למעט תקופת האכשרה של אכש

למען הסר ספק, מועד תחילת  .מבוטחים שעזבו את הביטוח וחזרו
הביטוח של מבוטחים קיימים, יחשב כמועד תחילת הביטוח הקודם 
לגבי הכיסויים הביטוחיים והסכומים החופפים בשני הביטוחים, 

ופת אכשרה בגין הכיסויים והמבוטחים הנ"ל יהיו פטורים ממעבר תק
 החופפים.

 אין תקופת המתנה תקופת המתנה

 גין הכיסויים הבאים:המבוטח נדרש בתשלום השתתפות עצמית ב השתתפות עצמית
 3.1סעיף  -תרופות מיוחדות –פרק ב' 
)ניתוח עקב סכנת חיים/מניעת נכות  2.1סעיף  -ניתוחים -פרק ג'
 בחו"ל(
 1,3,4,5-סעיפים -וחשירותים לאחר נית -פרק ד'
 2.4, 2.2, 2.1סעיף  -התייעצויות -פרק ה'
 4סעיף  -בדיקות רפואיות אבחנתיות -פרק ז'
 3סעיף  -הפריה חוץ גופית -פרק ט'
  3, 2, 1 -סעיפים -בדיקות הריון -פרק י'

 טיפולים כימותרפיים -פרק י"ג
 2סעיף  -עקירה כירורגית -פרק י"ד
 אבחון הפרעות קשב -פרק טו

שינויים בפוליסה  ינוי תנאיםש
במהלך תקופת 

 הביטוח

 אין

שינוי הפרמיה במהלך  
 תקופת הביטוח

המבטחת תהיה רשאית לבצע התאמת פרמיה בהתאם לניסיון 

חודשים לפחות מתחילת ההסכם, בהתאם  30התביעות לאחר 

 להסכם בין המבטחת ובעל הפוליסה כדלקמן:

 התאמת פרמיה: .1

, תערך 31.05.2015אשונים, ביום חודשי הביטוח הר 60לאחר  .1.1

התאמת פרמיה, בהתאם להסכם בין המבטחת ובעל הפוליסה 

 כדלקמן:

ערך החל ממועד תחילת הביטוח יהתאמת הפרמיה ת .1.1.1

)להלן: "תקופת החשבון"(  31.05.2015ועד ליום 

 חודשים בהתאם למפורט להלן: 30ולאחר מכן כל 

מכל הפרמיות ששולמו בתקופת  80% הכנסות: •

 ון, כשהן משוערכות למדד.החשב

סך כל הסכומים ששולמו עבור תביעות  הוצאות: •

)לרבות כתבי שירות( בגין מקרי ביטוח שאירעו 

בתקופת החשבון, ובגין תביעות תלויות )לרבות 

IBNRמשוערכים למדד.  (, כשהם 

הסכום בו עולות ההוצאות על ההכנסות. הפסדים: •

  

לעיל, תותאם אם נשאה תכנית הביטוח הפסדים, כאמור  .1.2

הפרמיה בהתאם לשיעור הנדרש למניעת הפסדים ביתרת 

 תקופת הביטוח )כמפורט להלן:



 

 :31.05.2015 -התאמת פרמיה ראשונה .1.2.1

במידה ויוארך הסכם הסיעוד לתקופה נוספת  .1.2.1.1

תתבצע התאמה לגבי ביטוח הבריאות והסיעוד 

מהסך הכללי  20% -לא יותר מיחד וזאת 

 המשולם בגין הביטוח.

ולא יוארך ביטוח הסיעוד לתקופה במידה  .1.2.1.2

 נוספת וזאת לאור הוראות רגולציה שונות,

 תתבצע התאמה לגבי ביטוח הבריאות בלבד

מסך הפרמיה  10% -לא יותר מוזאת 

 המשולמת בגין ביטוח הבריאות.

 התאמת פרמיה שניה: .1.2.2

חודשים לאחר ביצוע התאמת הפרמיה  30 -כ .1.2.2.1

הראשונה תבוצע, במידת הצורך התאמת 

נוספת , בהתאם לשיעור הנדרש  פרמיה

למניעת הפסדים ביתרת תקופת הביטוח 

 20% -)להלן: "הפרמיה החדשה"( ולא יותר מ

 העלאה מסך הפרמיה המשולמת.

לא נשאה תכנית הביטוח הפסדים כאמור לעיל,  .1.2.2.2

לא יחול שינוי בפרמיות שנקבעו לתקופת 

 החשבון למעט הצמדתן למדד.

לגבי גובה  במידה ולא הגיעו הצדדים להסכמה .1.2.2.3

העלאת הפרמיה, רשאי כל צד להודיע למשנהו 

חודשים מיום  3על הפסקת ההסכם תוך 

 .ההודעה

 במימון בעל הפוליסה – הפרמיה גובה ומבנה הפרמיה פרמיות

קבועה למעט הצמדה למדד והתאמת פרמיה כמפורט  – מבנה הפרמיה

 בפוליסה

ביטול הפוליסה ע"י  תנאי ביטול
 המבוטח

טוחי לגבי כל מבוטח ומבוטח יסתיים במותו, או במועד סיום הכיסוי הבי

או ביטול הסכם זה, או בחודשים הראשונים עבורו לא שולמו דמי 

 לפי המוקדם מביניהם. –הביטוח במועד

ביטול הפוליסה ע"י 
בעל הפוליסה ו/או 

 המבוטח

בעל הפוליסה או המבוטח רשאים לבטל את התקשרותם עם המבטחת 
יום מראש ובכתב למבטחת, מכל סיבה  60ה בהודעה של על פי הפוליס

 שהיא, ובכפוף לכל דין.

ביטול הפוליסה על ידי בעל הפוליסה משמעו ביטול הפוליסה לגבי 

 כל המבוטחים

סייג בשל מצב רפואי  חריגים
 קודם

 סייג בשל מצב רפואי קודם
המבטח לא יהיה אחראי ולא יהיה חייב לשלם תגמולי ביטוח,  .1

מקצתם, על פי אחד או יותר מפרקי הפוליסה, בכל כולם או 
הנובע במישרין או בעקיפין ממקרה ביטוח, אשר גורם ממשי לו 
היה מהלכו הרגיל של מצב רפואי קודם, ואשר אירע למבוטח 

 להלן. 2-4בתקופה שבה חל הסייג, כמפורט בסעיפים 
: מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח מצב רפואי קודם

עד הצטרפותו לביטוח, לרבות בשל מחלה או תאונה. לפני מו
בדרך של אבחנה רפואית  -לעניין זה, "אובחנו במבוטח"

מתועדת, או בתהליך של אבחון רפואי מתועד שהתקיים 
 בששת החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח.

סייג בשל מצב רפואי קודם, לעניין מבוטח שגילו במועד תחילת  .2
 –תקופת הביטוח הוא 

יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על  -שנים  65 -פחות מ .2.1
 .שנה אחת מתחילת תקופת הביטוח

יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על  -שנים או יותר  65 .2.2
 חצי שנה מתחילת תקופת הביטוח.

, בשל מצב 1לעיל, הסייג הנקוב בסעיף  2על אף האמור בסעיף  .3
קף רפואי מסוים שפורט ברשימה לגבי מבוטח מסוים, יהיה ת

 לתקופה שצוינה ברשימה לצד אותו מצב רפואי מסוים.
לא יהיה תקף אם המבוטח הודיע  1הסייג הנקוב בסעיף  .4

למבטח על מצב בריאותו הקודם, והמבטחת לא סייגה במפורש 
 ברשימה את המצב הרפואי המסוים הנזכר בהודעת המבוטח.



 

יובהר כי למבוטחים קיימים, תחילת תקופת הביטוח משמעה 
  תקופת הביטוח בביטוח הקודם. תחילת

סייגים לאחריות 
 המבטחת

בפרק התנאים  6סעיף -חריגים כלליים שיחולו על כל פרקי הפוליסה
 הכלליים. 

 3.4סעיף  -השתלות וטיפולים מיוחדים -פרק א'
 4סעיף  -ניתוחים בישראל ובחו"ל  -פרק ג'
 3סעיף  -טיפולים מחליפי ניתוח -פרק ח'

תקרת  - "תגמולי ביטוח מרביים שלא בערך נקוב"הגדרות בסעיף זה: ירוט תגמולי הביטוחפ תגמולי הביטוח
שיפוי או תשלום פיצוי בגין מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה, אשר אינם 

הסכום הכספי בערכו הנקוב  - פירוט תגמולי הביטוח"נקובים בסכום כספי. "
ם )כגון ימי אשפוז, של תגמולי הביטוח המרביים שלא בערך נקוב, לפי משתני

 שכר מנתח ועלות חדר ניתוח( או כסכום אחד כולל.

ח, על פי דרישתו, וכן במקרה שבו פנה "מנורה מבטחים" תמציא למבוט
המבוטח ל"מנורה מבטחים" לבירור זכויותיו בשל מקרה ביטוח מסוים, 
את פירוט תגמולי הביטוח הנכללים בפוליסה. כמו כן יוכל המבוטח לקבל 

ל פירוט תגמולי הביטוח באתר האינטרנט של "מנורה מבטחים" מידע ע
www.menoramivt.co.il  03-7107450במוקד הטלפוני שמספרו ו. 

קבוצתית  בריאותאנו מציעים לך לבחון, האם הינך מבוטח/ת בפוליסת  כפל ביטוח כפל ביטוח
את/ה זקוק/ה ליותר מפוליסת בריאות קבוצתית נוספת בחברתנו, והאם 

 .אחת

 

 

  

http://www.menoramivt.co.il/


 

 פירוט הכיסויים
 .15.05.2010נק'( שפורסם ביום  11404) 2010 אפרילמדד חודש להסכומים הנקובים בש"ח הינם צמודי מדד ונכונים 

 

 תיאור הכיסוי
השתתפות 

 עצמית
 שיפוי

 או פיצוי

 צורך באישור מראש
של "מנורה מבטחים 

 ביטוח בע"מ"
 והגוף המאשר

ממשק עם 
סל הבסיס/ 

 שב"ן

קיזוז תגמולים 
 מביטוח אחר

 השתלות בארץ ובחו"ל וטיפולים מיוחדים בחו"ל –פרק א' 

עד  – ר מן החיאיב /השתלת איבר מלאכותי
כולל הוצאות נלוות כמפורט ש"ח,  2,000,000

 בפוליסה.
ללא תקרה אצל מנתח  -השתלה אחרת כל

למנתח שלא  ש"ח 5,000,000 -ועד שבהסכם
 בהסכם

אישור רופא מומחה  שיפוי -
מנהל/סגן מנהל בדרגת 
 מחלקה

יש קיזוז, בכפוף  תחליפי
 לתנאי הפוליסה.

 גמלת החלמה לאחר השתלה:
חודשים )למבוטח עד  24ש"ח למשך   6,500

 הסכום(מ 70% – 18גיל 

 אין קיזוז מוסף  פיצוי -

 325,000פיצוי חד פעמי בסך   לחילופין:
 שישולם לאחר ביצוע ההשתלה בחו"ל ש"ח

 אין קיזוז מוסף  פיצוי -

שיפוי בגובה של עד  -טיפול מיוחד בחו"ל
כולל הוצאות נלוות כמפורט  ₪ 900,000

 הבפוליס

אישור רופא מומחה  שיפוי 
בישראל בדרגת מנהל 

מחלקה/ סגן מנהל 
 מחלקה

יש קיזוז, בכפוף  תחליפי
 לתנאי הפוליסה

 תרופות בהתאמה אישית –' בפרק 

רכישת תרופות שאינן בסל  בגיןשיפוי 
התרופות ו/או שאינן בסל להתוויה לה נזקק 

בהתאם  OFF LABELהמבוטח וכן תרופות 
₪,  1,000,000 עד  - לתנאי הפוליסה

 מתחדשים כל חמש שנים.

השתתפות 
₪  150 -עצמית

מעלות  5%או 
התרופה הגבוה 

 ש"ח מבינהם.

 אין קיזוז מוסף כנגד קבלות מקוריות  שיפוי

 בישראל ובחו"ללניתוחים  כיסוי מורחב –' גפרק 

 וחים(יתפרטי בארץ מהשקל הראשון )כיסוי לכל סוגי הנניתוח 

ותני שירות שבהסכם. לנותני לנ שיפוי מלא
שירות שלא בהסכם, לרבות מנתח, שיפוי עד 

תקרת הסכום המשולם לנותני שירות 
 שבהסכם.

 תחליפי - שיפוי -
יש קיזוז, בכפוף 
יום,  30עד  הכיסוי כולל : הוצאות אשפוז לתנאי הפוליסה

עד  שתלים, בדיקה פתולוגית, חדר ניתוח
טרפיסט אחות פרטית או פיזיוש"ח,  30,000

 אמבולנס.ימים,  14ש"ח ליום עד  500 פרטי

בבית חולים  אלקטיבי פיצוי במקרה ניתוח
  ציבורי שלא מומן כלל ע"י המבטח:

מהסך הנקוב במחירון משרד הבריאות  50%
  לשירותים אמבולטוריים ולשירותי אשפוז,

ליום אשפוז ₪  1,000ובמידה ולא נקוב סכום 
פיצוי  1או יום. 21החל מהיום השני ועד 

בבית חולים פרטי אלקטיבי במקרה ניתוח 
  שמומן בחלקו ע"י המבטח:

מהסך הנקוב במחירון משרד הבריאות  25%
  לשירותים אמבולטוריים ולשירותי אשפוז,

ליום אשפוז ₪  450ובמידה ולא נקוב סכום 
פיצוי בגין ניתוח יום. 21החל מהיום השני ועד 

₪  450לאשפוז  מהיום השני -שאינו אלקטיבי
 ימים. 21ליום ועד 

 אין קיזוז מוסף - פיצוי - 

תחת שיקוף,  יכוסו זריקות אפידורליות
, שיבוצעו במכון מורשה או בבית חולים

מההוצאה  30%  של השתתפות עצמיתב
 ש"ח לזריקה 1500-, ולא יותר מבפועל

 יש קיזוז מוסף נדרש אישור שיפוי 30%

  



 

 יתוחים בחו"לנ

שירותי ניתוח ואשפוז בגובה שיפוי עבור 
, מהסכום המשולם לנותני שירות 200%

 שבהסכם בגין ניתוח זהה בארץ. 
 תחליפי נדרש אישור שיפוי -

יש קיזוז בכפוף 
 לתנאי ההסכם

בגין ניתוח הנדרש עקב סכנה לחיי המבוטח או 
לשם מניעת נכות רפואית ) לא מקצועית( 

ומעלה תישא המבטחת  50%בדרגה של 
הניתוח לרבות שרותי האשפוז בעלות 

ובעלויות טיסה והשהייה בחו"ל כמפורט 
 .בניכוי השתתפות עצמיתבפוליסה, וזאת 

 תחליפי נדרש אישור שיפוי ש"ח 10,000
יש קיזוז בכפוף 

 לתנאי ההסכם

 דרפואיים נוספים לאחר ניתוח בלבשרותים  –פרק ד' 

בניתוחים  -החלמה ו/או שיקום לאחר ניתוח 
ימים  5ת האשפוז בגינם עלתה על אשר תקופ

ימים בהתאם למפורט בפוליסה, יהא  7או 
זכאי המבוטח לשיפוי הוצאות החלמה/ שיקום 
שהוצאו בפועל בעקבות ובסמוך לניתוח בגובה 

ליום  500מההוצאה בפועל ולא יותר  80%
( 14ולתקופה שלא תעלה על ארבע עשר )

 ימים 

מעלות  20%
 השיקום

 שיפוי
ל ידי הצורך נקבע ע
 רופא מומחה.

 תחליפי
יש קיזוז בכפוף 
 לתנאי ההסכם

שיפוי עבור טיפולים - טיפול פיזיותרפי
פיזיותרפיים לאחר ניתוח אשר יבוצעו ע"י 

מעלות כל  80%פיזיותרפיסט, בשיעור של 
 16לטיפול ועד ₪  110טיפול ולא יותר מ

 טיפולים.
 5טיפול פיזוטרפי לאחר שברים, יכוסו עד 

 20%השתתפות עצמית של טיפולים, ב
 לטיפול. ₪  110לטיפול, עד 

השתתפות  20%
 עצמית

 תחליפי נדרש שיפוי
יש קיזוז בכפוף 
 לתנאי ההסכם

 80%שיפוי בגובה - התעמלות שיקומית
מהוצאות בגין התעמלות שיקומית בעקבות 

אירוע לב או אירוע רפואי אחר המצריך 
התעמלות שיקומית על פי הפניה מפורשת 

 ש"ח 180לסכום של מומחה. עד מרופא 
 חודשים. 12לחודש ולתקופה שלא תעלה על 

 תחליפי נדרש שיפוי 20%
יש קיזוז בכפוף 
 לתנאי ההסכם

 80%שיפוי בגובה - מנוי למשדר קרדיולוגי
מההוצאות בפועל עבור דמי המנוי לשרות 

ש"ח לחודש  160משדר קרדיולוגי עד ל
 חודש. 24לתקופה מירבית של 

 תחליפי נדרש שיפוי 20%
יש קיזוז בכפוף 
 לתנאי ההסכם

 ם רופאים מומחיםהתייעצות ע –' הפרק 

המבוטח יהיה  התייעצויות בארץ לפני ניתוח:
זכאי לעד שלוש התייעצויות במהלך שנת 

. המבטחת תשלם למבוטח בארץ ביטוח
מההוצאות שהוציא   80%תגמולי ביטוח בגובה 

₪  750מר אך לא יותהמבוטח בגין התייעצות, 
 להתייעצות.

התייעצות אחת  -התייעצות בחו"ל לפני ניתוח
וכן  ש"ח 3200ועד  80%, החזר בשנת ביטוח
בגין רכישת כרטיס  ש"ח 3200תשלום עד 
 טיסה לחו"ל. 

 2 –בארץ  התייעצות שלא לפני ניתוח:
 %800 ועד  80התייעצויות בשנת ביטוח, החזר 

 ש"ח להתייעצות.
עד שתי  -חלה קשההתייעצות עקב גילוי מ

₪  1,000החזר של עד  -התייעצויות בשנה
  להתייעצות

יש כמפורט 
 בפוליסה

 שיפוי

בהתייעצות בחו"ל 
מטעם   נדרש אישור
" מבטחים רופא" מנורה

לנסיעה לחו"ל לצורך 
קבלת חוות דעת שלא 
באמצעות תקשורת 

 נתונים

תחליפי בארץ 
 ומוסף בחו"ל

יש קיזוז בכפוף 
 לתנאי ההסכם

  



 

 פיצוי לאירועים הקשורים באשפוז –' ופרק 

פיצוי חד פעמי  -פיצוי בגין תקופת אשפוז ארוכה
יהא זכאי  18ילד מתחת לגיל  ₪ 1,000בסך 

בגין כל יום אשפוז החל ₪  200לפיצוי בסך 
₪  5,000מהיום השני לאשפוז, ולא יותר מסך 

 פיצוי לכל חמש שנים

 אין מוסף - פיצוי -

בגין הדבקות במחלת מענק חד פעמי לפיצוי 
בהתאם לתנאי ₪  AIDS- 450,000 ה

 ההפוליס
 אין מוסף - פיצוי -

בגין הדבקות בנגיף  מענק חד פעמי
בהתאם לתנאי ₪  B- 60,000הפטיטיס 

 הפוליסה
 אין מוסף - פיצוי -

 רפואיות אבחנתיותקות ידב –' זפרק 

בגין בדיקות אבחנתיות ₪  4,000שיפוי בגובה 
 כמפורט בפוליסה

לבדיקה ₪  150
מעלות  20%או 

הבדיקה הגבוה 
 מביניהם

 תחליפי נדרש שיפוי
יש קיזוז בכפוף 
 לתנאי ההסכם

 טיפולים מחליפי ניתוח –' חפרק 

שיפוי לטיפול חלופי לניתוח המכוסה על פי 
מעלות  120%הפוליסה. גובה השיפוי עד 

 הניתוח אותו מחליף המחליף ניתוח 
 תחליפי נדרש שיפוי -

וז בכפוף יש קיז
 לתנאי ההסכם

 הפריה חוץ גופית –' טפרק 

טיפול הפריה חוץ גופית למבוטחת אשר נולדו 
לה, לפני הטיפול, שני ילדים לפחות )שלא 

טיפולי הפריה,  2 -בהפריה(. הזכאות הינה ל
 ש"ח לטיפול 6,700עד גובה 

מההוצאות  25%
 הממשיות

 תחליפי - שיפוי
יש קיזוז בכפוף 
 לתנאי ההסכם

 ריוןבדיקות ה –' יפרק 

סיקור גנטי למומים מולדים, סיקור גנטי 
לאבחון טרום לידתי וסריקה על קולית לקירת 

עד   השיפוי הינו בגובה -מערכות העובר
 ₪25%  2,000לביקה ולא יעלה על ₪  1,000

 לכל בדיקה.לכלל הבדיקות בהריון אחד

 תחליפי - שיפוי לכל בדיקה. 25%
יש קיזוז בכפוף 

 ההסכםלתנאי 

אשפוז כתוצאה מסיבוכי הריון לתקופה העולה 
ליום 100ימים, זכאית לפיצוי בסך 10על 

לכל ₪  5,000 -אשפוז רציף ולא יותר מ
 ההריון

     

 בדיקות לרפואה מונעת – א"יפרק 

 280 -זכאי לשיפוי של עד 50מבוטח מעל גיל 
בגין בדיקות לרפואה מונעת בהתאם לתנאי ₪ 
 ליסהוהפ

 תחליפי נדרש ישיפו 20%
יש קיזוז בכפוף 
 לתנאי ההסכם

 בדיקות מעבדה לגידולים ממאירים -פרק י"ב

בגין בדיקות ₪  4,000שיפוי עד לסך של 
 לממאירות גידולים בהתאם לתנאי הפוליסה

 תחליפי נדרש שיפוי -
יש קיזוז בכפוף 
 לתנאי ההסכם

 טיפולים כימותרפיים ו/או רדיותרפיים -גפרק י"

בגין ביצוע טיפולים ₪  10000שיפוי עד סך 
  כימותרפיים ו/או רדיותרפיים בהתאם לתנאי

 הפוליסה
 תחליפי נדרש שיפוי 20%

יש קיזוז בכפוף 
 לתנאי ההסכם

 ייםחניכעקירה כירורגית וניתוח  -פרק י"ד 

 יפוי בגין ביצוע עקירה כירורגית עד לסך שלש
ושיפוי בגין ניתוח חניכיים עד לסך ₪  280
 ש"ח 500

מעלות  25%
 הטיפול

 תחליפי נדרש שיפוי
יש קיזוז בכפוף 
 לתנאי ההסכם

 אבחון הפרעות קשב -ו"פרק ט

בגין אבחון הפרעות קשב ₪  500שיפוי בסך 
וריכוז בהתאם לתנאי הפוליסה, ואחת לחמש 

 נים, מתחדש כל חמש שנים.ש
 מוסף - שיפוי 25%

יש קיזוז בכפוף 
 לתנאי ההסכם

 אה משלימהכתב שירות רפו

 םטיפולים אלטרנטיביי 15זכאות לקבלת 
בשנת ביטוח כמפורט בכתב השירות במכוני 

 הסדר
 - מוסף - - לטיפול₪  40



 

 יגיעוץ פסיכולוכתב שירות 

"קו  מפגשים אצל פסיכולוגים שבהסדר וכן 11
 03-5688100יעוץ לחם" 

 - מוסף - - לטיפול₪  100

 שינייםעזרה ראשונה ברפואת כתב שירות 

טיפולי עזרה ראשונה כמפורט בכתב שירות, 
שעות ביממה ברשת מרפאות הסדר  24

 בפריסה ארצית
 03-5688100  לקבלת השירות חייג:

 - מוסף - - -

 
 

ות נוספים בקופות ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או השב"ן )שירותי בריא -ביטוח תחליפי 
 החולים(. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח ללא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים )מהשקל הראשון(.

ביטוח פרטי אשר על פיו ישולמו תגמולי ביטוח שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו/או השב"ן. כלומר, ישולמו תגמולים  -ביטוח משלים 
 להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו/או השב"ן.שהם הפרש שבין ההוצאות בפועל 

ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח מהשקל  -ביטוח מוסף 
 הראשון.

 
ה ובכל חלק מהפוליסה. התנאים הקובעים הינם כמפורט בתנאי הפוליסנספח "גילוי נאות" הוא למידע בלבד, ואינו מהווה 

 מקרה של סתירה, יגבר האמור בפוליסה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


