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 הסטוריהקצת 



 ?בריאותביטוח צריך למה 
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:  סל בריאות ציבורי  
 חוק בריאות ממלכתי

1 

ן”שב  
 שירותי בריאות נוספים

2 

פרטי     
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 מערך ביטוחי הבריאות בישראל

4 



 רובד ראשון
 עיקרי עקרונות חוק הבריאות הממלכתי

בריאות ביטוח חוק לתוקף נכנס 1995  בשנת 
 ממלכתי

 

מבוטחים ישראל מדינת תושבי כל 
 

את ומחייב אחיד ,מוגדר הבריאות שירותי סל  
 החולים קופות כל

 

י”ע מתבצעת הבריאות ביטוח דמי גביית  
 המבוטח שכר לגובה בהתאם הלאומי הביטוח

 החולים לקופות ומועברת (מהשכר 5%)
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 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי  3'ס
 המשך -בריאות הזכות לשירותי 

 הבריאות שירותי בסל הכלולים הבריאות שירותי

 באיכות ,רפואי דעת שיקול לפי בישראל יינתנו

  ממקום סביר ובמרחק סביר זמן בתוך ,סבירה

 המימון מקורות במסגרת והכל ,המבוטח מגורי

 .החולים קופות לרשות העומדים
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 רובד שני
 שירותי בריאות נוספים  - ן"שב

  

  נוספים רפואה שירותי משווקת חולים קופת כל•
 הבריאות לסל מעבר ,משלה

 

 תקנון - ן"השב תוכניות•

 

  בסל ומותנים מוגבלים לעיתים ן"השב כיסויי•
 הבריאות
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 מענה הביטוח המשלים
 שירותי בריאות נוספים - ן”שב
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 רופא מומחה

 הקדמת תור לבתי אבות

  אביזרים רפואיים

 חבילה להריון

 חבילת בדיקות

  בדיקות מעבדה ייחודיות

  טיפול במקרי בעיות התפתחות לילדים

 הנחות בטיפולי שיניים

 בדיקות תקופתיות

 

 ניתוח

ל”ניתוחים בחו     

  השתלה

  תרופה

 סיעוד

 

 נלווים רפואיים   

!!ן  חלקי בלבד"מענה השב  



    

 רמת הרפואה בישראל

 רמת הרפואה בישראל היא מהגבוהות בעולם

 ידע

 ציוד

 תשתית
 טכנולוגיה

 מחקר

 אקדמיה

 רופאים
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– 

 

     

הרפואה בישראלשירותי   

 רמת שירותי הרפואה בישראל איננה בסטנדרטים מערביים

 

 בחירה זמינות נגישות

 נקודת ההשקה שבין צרכן הרפואה לרמת הרפואה



     

 האבחנה -שירותי הרפואה בישראל 

 בריאהניתנים לאדם שירותים 

  

 זמין חולים קופת רופא•

 

 חולים בבית נולדים ילדים•
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 האבחנה -שירותי הרפואה בישראל 
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– 

 

    

 תרופה

 ניתוח

 השתלה

 ל"חו

חולה אדם  



 ?הקטסטרופות מהן
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 ניתוחים 

 הניתוח ביצוע ברמת פגיעה•
 

 ארוכה המתנה תקופת•
 

 ומרדים מנתח בחירת אין - נמוכים הצלחה סיכויי•

 

  ל"השתלות וטיפולים בחו

$   100,000להשתלה ועד $  250,000המדינה מממנת בסכום של עד 
 :ל בשני תנאים מצטברים”לטיפול או ניתוח מיוחד בחו

 

 חיים סכנת•
 

  בישראל לביצוע ניתן לא•
 

  צריך לוועדה לעלות) משיח ועדת - משרדית הבין הועדה אישור•
 (מיידית חיים בסכנת להיות

 



 המשך - ? הקטסטרופות מהן
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 תרופות
 

  סל .בסל שנמצאות תרופות רק נותנת המדינה•
  של בחוסר ישראל מדינת וכיום מעודכן אינו הבריאות

 המערבי לעולם ביחס תרופות 900

 ח”ש 270,000 – טיפול חודשי 9 של מחזור - הרצפטין•

 עלות גבוהה מאד



 
 רובד שלישי

 הפרטיהביטוח יתרונות 
 

 :בתהליךמאפשר שליטה 

 המטפל/ אפשרות בחירת הרופא המנתח •

 בחירת בית החולים•

 (איכות וזמינות)בחירת מועד •

 

 :נותן כיסוי לאירועים הגדולים

ניתוחים 

צורך בתרופות חדשניות ויקרות 

השתלות איברים 

שירותי סיעוד 

 

 (קופות החולים)אינו תלוי בשירותי מערכת הבריאות הציבורית 

 (בניגוד לתקנון הניתן לשינוי מעת לעת)חוזה ביטוח  –פוליסה 
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 הכיסויים מהם 

 ?הביטוח שלנו בתכנית 
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 רובד הבסיס

 הכיסויים פרק

 ל"השתלות וטיפולים מיוחדים בחו א

 תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי ב

 ל"ניתוחים בחו ג

 הפוליסהמבנה 
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 רובד הרחבה

 הכיסויים פרק

 1ד
לניתוחים פרטיים  -מסלול מורחב 

ושירותים רפואיים נלווים  , בישראל
 מהשקל הראשון –לניתוחים 

 2ד 
 ן"שבמסלול ניתוחים בישראל לבעלי 

 לניתוחים בישראל( החזר הוצאות)שיפוי 

 ל"טיפולים מחליפי ניתוח בישראל ובחו ה             

 שירותים אמבולטוריים ו

 הפוליסהמבנה 
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 הפוליסהתיאור 

 הביטוחתקופת 

 

 2015לאפריל  1 תחילת הביטוח•

 

 חודשים 60ההסכם משך •

 

 2020למרץ   31עד דהיינו •
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 המשך -הפוליסה תיאור 

 הבסיס לרובד - לפוליסה הצטרפות
 

  ללא לפוליסה להצטרף רשאים הקיימים העובדים•
  .הביטוח מתחילת יום 90 תוך וחיתום בריאות הצהרת
  ,זה מועד לאחר .הצטרפות טופס על שחתמו ובלבד

 בריאות הצהרת במילוי מותנית תהיה ההצטרפות

 

  ,25 גיל עד עובדים וילדי זוג בנות בני של הצטרפות•
  הפוליסה בעל עובדי של ונכדים כלות ,חתנים

  הצהרת ללא יצורפו הראשונים הימים 90 במהלך
  מצב לחריג ובכפוף זה מועד לאחר .וחיתום בריאות

 קודם רפואי
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 המשך -הפוליסה תיאור 

 הבסיס לרובד - לפוליסה הצטרפות
 

 העובד בהצטרפות מותנה המשפחה בני צירוף•

 

  למעט .הזוג בני שני בצירוף מותנה ילדים צירוף•
 הורית חד משפחה של במקרה

 

 של זוג ובני משפחותיהם בוני חדשים עובדים צירוף•
  הצהרת במילוי צורך ללא יהיו שנישאו עובדים
  תחילת מיום יום 90 תוך חיתום בהליך או בריאות

  חדשים עובדים הצטרפות זה מועד לאחר .עבודתם
 .בריאות הצהרת במילוי מותנית
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 המשך -תיאור הפוליסה 

 הרחבהלרובד  -הצטרפות לפוליסה 
 

  בקשת במילוי מותנית וולנטרית הינה ההצטרפות•
  הליך וקיום  בריאות הצהרת מילוי ,הצטרפות

 הקבלה תנאי לקביעת חיתומי
 

  במהלך הביטוח את שירחיבו משפחה ובני עובד•
  הצהרת ממילוי פטורים יהיו הראשונים הימים 90

 קודם רפואי מצב חריג עליהם יחול ,אולם .בריאות
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 המשך -תיאור הפוליסה 

 הרחבהלרובד  -הצטרפות לפוליסה 
 

  בהצטרפות מותנה ההרחבה לרובד הצטרפות•
 הבסיסי לרובד

 

  בריאות בהצהרת יעשה לידה לאחר תינוק צירוף•
  הימים 120 במהלך יעשה הצירוף אם למעט

 מולד מום לחריג ובכפוף הלידה ממועד הראשונים
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  משמעות הצטרפות ללא הצהרת בריאות וללא חיתום

"כמוגדר ,רפואיות נסיבות מערכת - "קודם רפואי מצב 
  שאובחנו מנספחיה בנספח או ,הפוליסה מפרקי אחד בכל

 מחלה בשל לרבות ,לביטוח הצטרפותו מועד לפני במבוטח
  אבחנה של בדרך – "במבוטח אובחנו" זה לעניין .תאונה או

  מתועד רפואי אבחון הליך של בהליך או מתועדת רפואית
  הצטרפותו למועד שקדמו החודשים בששת שהתקיים

 לביטוח

 

"בפוליסה כללי חריג – "קודם רפואי מצב בשל סייג 
 המבטח חבות את המפחית או ,מחבותו המבטח את הפוטר

  לו ממשי גורם אשר ביטוח מקרה בשל ,הכיסוי היקף את או
  חל שבה בתקופה למבוטח ארע ואשר קודם רפואי מצב היה

 הסייג
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 המשך -הפוליסה תיאור 

 ביטולו/הפסקתו/רצף ביטוחי בתום ביטוח -המשכיות 

 

 אצל חידוש אי או עבודה מקום עזיבת של במקרה•
 במשך זו פוליסה י"עפ שבוטחו מי רשאים יהיו המבטחת

 פרט בביטוח המבטחת אצל להמשיך לפחות חודשים 12
 שנים 5 למשך 25% של בהנחה דומים כיסויים עם

  צורך ללא העת באותה המבטחת אצל לתנאים בהתאם
 רפואי בחיתום

 

  כרוך יהיה פרט לפוליסת והמעבר יתכן כי יובהר•
 למבוטח משמעותית פרמיה בהעלאת
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 המשך -הפוליסה תיאור 

 (רשימה חלקית בלבד)חריגים 
 

 שירות המבוטח בצבא•
 

בכפוף למצב רפואי  )מחלות תורשתיות , מום  מולד•
 (קודם 

 

 השתתפות פעילה  של המבוטח במעשה פלילי•

 אלכוהוליזם•
 

 התאבדות טיפולים נפשיים•
 

 שימוש בסמים•
 

 פעילות ספורטיבית מקצועית•
 

 26 איידס•



 המשך -הפוליסה תיאור 

 (רשימה חלקית בלבד)חריגים 
 

למעט כנוסע  , טיסה בכלי טיס אזרחי מכל סוג•
 .בכלי טיס אזרחי בעל תעודת כשירות

 

 .סקי או צלילה, צניחה, דאייה, רחיפה•

 

בדיקות שיגרה או מעקב שאינן עקב בעיה רפואית  •
 .פעילה
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נותנת פוליסת ביטוח בריאות מה 

הקבוצתית לעובדי המכללה האקדמית  

 ?ובני משפחותיהם
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 :כריתה כירורגית או הוצאה מגוף המבוטח

  וכל רחם ,שחלה ,מעי ,כבד ,לבלב ,כליה ,לב ,ריאה•

 ביניהם שילוב

 מגופו נלקחו אשר מנו חלק או שלם איבר והשתלת•

 במקומם אחר אדם של

  .אחר מתורם או ממבוטח עצמות מח של השתלה או•

 אב מתאי או גזע מתאי לרבות

  או מלאכותי איבר של השתלה גם תכלול השתלה•

  להיות חדלו אלו שפרוצדורות בשלב החי מן איבר

 המערב מארצות באחת או בישראל ניסיוניות

?מהי -השתלה   
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 שיפוימסלול 
 

 מלאכיסוי  -השתלה אצל נותן שירות שבהסכם •
 

  עד שיפוי .בהסכם שאינו שירות נותן אצל השתלה•
 ₪ מיליון 4.5 לסך

 
  2 עד החי מן איבר או מלאכותי איבר של השתלה•

 ₪ מיליון
 

 פרקי רובד הבסיס

ל"השתלות בישראל או בחו -פרק א   
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 (ללא מעורבות המבטחת)מסלול פיצוי 
 

  על להשתלות הלאומי המרכז באישור ₪ אלף 250•
 הצורך קיום

 

 גמלה חודשית•
 

   השתלת למעט)ההשתלה ביצוע לפני חודשית גמלה•
  חודשית גימלה למיטתו המרותק למבוטח ( עצם מח

  בפועל ההשתלה ביצוע עד של לתקופה ₪ 7500 בסך
 חודשים 12 -מ יותר ולא

  ולמשך ₪ 3,700 חולים בבית המאושפז למבוטח
 חודשים 12 עד של תקופה

 

 
 

 פרקי רובד הבסיס

ל"השתלות בישראל או בחו -פרק א   
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 מסלול פיצוי
 

  למעט) ההשתלה ביצוע לאחר חודשית החלמה גמלת•
 (עצם מח השתלת

 חודשים 24 -ל ₪ 7700
 חודשים 24 למשך ₪ 3850 ,18 לגיל מתחת מבוטח

 
 המבטחת מעורבות ללא השתלה•

   המרכז אישור כנגד .₪ 'א 250 בסך פעמי חד פיצוי
 .בהשתלה לביצוע הצורך על להשתלות הלאומי

 
  השתלת חוק הוראות קיום - ומהותי מיקדמי תנאי•

 באיברים סחר איסור לעניין איברים
 
 

 פרקי רובד הבסיס

ל"השתלות בישראל או בחו -פרק א   

32 



  שמתקיים ל"בחו אחר רפואי טיפול או/ו ניתוח
 :הבאים מהתנאים אחד לפחות בו

 
  סכנה מהווה ומניעתו חיים להצלת חיוני הטיפול1.

 המבוטח לחיי ממשית
 

  לגרום עלול מהסביר ארוך ההמתנה זמן2.
 המבוטח חיי את המסכנת משמעותית להחמרה

 

  גבוהים ל"בחו המיוחד הטיפול הצלחת סיכויי3.
 בישראל שנעשו לטיפולים משמעותית

 

  או שמיעה הצלת / איבר / חיים להצלת ניתוחים4.
  טיפול לו ואין בישראל ביצוע ברי שאינם ראיה
 דומות תוצאות לו הנותן בישראל חלופי

 

?מהו -ל "טיפול מיוחד בחו  
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  בפועל שהוצאו ממשיות הוצאות בגין המבוטח שיפוי•
  עד המיוחד הטיפול לצורך רפואיים שירותים עבור
  ₪ אלף 850 על יעלה שלא מירבי לסך

 

  טיפול או מהשתלה כתוצאה מוות למקרה פיצוי•
 מיוחד

   או ההשתלה לאחר ימים 7 במהלך המבוטח נפטר

 ₪ אלף 120 בסך מוטביו יפוצו ,הניתוח

 

 

 פרקי רובד הבסיס

ל"ים בחו/ים מיוחד/טיפול -פרק א   
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  הנכללות לתרופות או בסל שאינן לתרופות מימון•

  הנדרשת הרפואית להתוויה אינן אך הבריאות בסל
 .למבוטח

  הרשויות ידי על ניתן להתוויה שהאישור מותנה    
  או/ו ((FDA ב"בארה או/ו בישראל המוסמכות

 (2004 מאי לפני) האירופי באיחוד החברות במדינות
 וקנדה יפן ,באוסטרליה או/ו
 

  או/ו בישראל לשימוש שאושרה  OFFLABELתרופת•
  להתוויה לא אך ,המוכרות מהמדינות באחת

   .המבוטח של הרפואי במצבו לטיפול הרפואית
  

תרופות מיוחדות -פרק ב   

 תרופות שאינן בסל הבריאות
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  הרפואית להתוויה כיעילה הוכרה שהתרופה מותנה

  באחד לפחות המבוטח של הרפואי במצבו לטיפול
 :כגון מוכרים גופים מרשימת
  בתנאי המפורטים דומים מוסדות או FDA -ה פרסומי

 הפוליסה
 
  ברשויות לרישום הגשה בהליכי נמצאת התרופה•

 .המתאימות
 

  אישור) הרוקחים לפקודת 'ג 29 סעיף מכח תרופה•
  (התרופות בספר רשום שאינו רפואי תכשיר למתן

  הנדרשות לתרופות בישראל הרשות כאישור ייחשב
 הסרטן למחלת

 

תרופות מיוחדות -פרק ב   

 תרופות שאינן בסל הבריאות
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 .נדירה במחלה לטיפול יתום תרופות•

 
  המוכרות במדינות אושרה שלא ניסיונית תרופה•

 המבוטח של הרפואית בהתוויה לטיפול
 

  תיחשבנה לא – יתום תרופת או OFFLABEL תרופת•
 ניסיוניות כתרופות

 
  הינה זה פרק י"עפ בתביעה הנדרשת ההוכחה נטל•

 .המבוטח על
     

תרופות מיוחדות -פרק ב   

 תרופות שאינן בסל הבריאות
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 ₪  2,000,000המרבי לתקופת הביטוח הסכום •
 

  .תרופתי למרשם 250₪ של עצמית השתתפות•
  .חודש באותו תרופה לאותה מרשמים מספר נתנו

 בלבד אחת פעם העצמית ההשתתפות תנוכה
 

  תנוכה לא ,החודש באותו תרופות מספר נתנו•
 עצמית השתתפות

 
  בת לתקופה עד ליום ₪ 306 התרופה מתן שירות•

 .ימים 60
 
 

 

תרופות מיוחדות -פרק ב   

המשך -הבריאות תרופות שאינן בסל   
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  את המבוטח של ן"השב או/ו החולים קופת מימנה•

  המבוטח זכאי יהא חלקי / מלא התרופות עלויות

  לקופתו שילם אותה העצמית ההשתתפות להחזר

  מהמחיר 10% בשיעור חודשי פיצוי יקבל ובנוסף

 .לחודש ₪ 1800 מ יותר ולא התרופה של המירבי

תרופות מיוחדות -פרק ב   

המשך -הבריאות תרופות שאינן בסל   
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תרופות מיוחדות -פרק ב   

המשך -הבריאות תרופות שאינן בסל   

 חריגים
 

 :אין כיסוי לתרופות 
 

 קוסמטיות או אסתטיות•
  

 לטיפול במחלות נפש•
  

 תרופות לטיפולי שיניים  •
 

 תרופות הקשורות לרפואה מונעת•
 

 תוספי מזון, חיסונים, ויטמינים•
 

או לצהבת  ( AIDS)מחלת הכשל החיסוני הנרכש •
 Cמסוג 
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 המבטח של מראש לאישור בכפוף מלא כיסוי•

 

  על תעשה ל"בחו לניתוח הנוגע בכל ההתקשרות•
  נותני עם ותיאום התקשרות תוך המבטח ידי

 ל"בחו הרפואי השירות
 

 ניתוח ולאחר לפני ל"בחו התייעצות•
 

 וחזרה (לניתוח) הטסה להוצאות כיסוי•
 

 ₪ 50000 עד רפואית הטסה להוצאות כיסוי•
 

 מלווה של שהייה הוצאות•
 

 גופה העברת הוצאות•

 41 

ל"ניתוחים בחו -פרק ג   



 טיפולים 10ריפוי ועיסוק עד •
 

 ימים 5הוצאות החלמה בעקבות ניתוח עד •
 

 ₪ 120000פיצוי במקרה של מוות בניתוח אלקטיבי עד •
 

 שנה 21למבוטחים שטרם מלאו להם •
 

 לקבלת מהותי תנאי הוא המבטח מאת מוקדם אישור•
 .זה פרק י"עפ כיסוי

 

   במלואו ישופה מרדים ורופא מנתח שכר•
 

  ישופו חולים בבית ואשפוז ניתוח חדר הוצאות כיסוי•
   יום 30 על תעלה לא אשפוז תקופת במשך במלואן

 

 

 

ל"ניתוחים בחו -פרק ג   
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בדיקה פתולוגית ישופו במלואן, חדר ניתוח 
 

 40,000עד לתקרה של  -שתל  ₪ 
 

600 ל עד ניתוח לאחר פיזיוטרפיסט או אחות שכר 
  ימי 8 על תעלה שלא לתקופה אשפוז יום כל בגין ₪

 אשפוז
 

 כיסוי מלא -שירותי אמבולנס 
 

  אישור מוקדם מאת המבטח הוא תנאי מהותי
 י פרק זה"לקבלת כיסוי עפ
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המשך -ל "ניתוחים בחו -פרק ג   
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המשך -ל "ניתוחים בחו -פרק ג   

 חריגים
 

 :ים/אין כיסוי לניתוח
 

 אסטתיקה או יופי למטרות•
 

 רפואי צורך קיים אם אלא קיבה קיצור•
 

 עקרות או בפוריות הקשור•
 

  קיסרי ניתוח למעט מראש מתוכננת קיסרית לידה•
 רפואי מצורך הנובע

 



 

המשך -ל "ניתוחים בחו -פרק ג    

 חריגים
 

 :ים/אין כיסוי לניתוח
 

  הקשורים ניתוחים ,דנטליים שתלים השתלת•
 ובחניכיים בשיניים

 

 מילה ברית•
 

 לייזר באמצעות העור או הציפורן בפטרת טיפולים•
 

 מקצוענית ספורטיבית פעילות•
 

 ל"בחו ים/מיוחד ים/טיפול או השתלה•
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 ניתוח פרטי בארץ
 

  ,ניתוח חדר ,חולים בית ,מרדים ,למנתח מלא כיסוי•
 פתולוגית בדיקה

 

   ת/פרטי אחות/אח•
 

 באמבולנס הסעה•
 

 ניתוח עקב בעיסוק ריפוי•
 

 ניתוח עקב החלמה הוצאות•
 

 .ל"ובחו בישראל ניתוח לפני  התייעצות•
46 

כיסוי לניתוחים בישראל  - 1פרק ד  

 מהשקל הראשון

 פרקי רובד ההרחבה



  של ישירה כתוצאה מוות של במקרה פעמי חד פיצוי•
  שמלאו למבוטחים עד ₪ 150,000 אלקטיבי ניתוח

 שנה 21 להם
 

 באשפוז הקשורים לאירועים פיצוי•
 

  ימי 25 ל ועד ימים 4 מעל אשפוז יום לכל פיצוי•
 במצטבר אשפוז

 

  מהותי תנאי הוא המבטח מאת מוקדם אישור•
 זה פרק י"עפ כיסוי לקבלת

 כיסוי לניתוחים בישראל  - 1פרק ד

 המשך -מהשקל הראשון 
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 החולים מקופות באחת ן"שב לבעלי המוצע כיסוי•

 

  בנספח הקבוע בהיקף פרטיים לניתוחים כיסוי•
  פי על הזכאות מיצוי לאחר כהשלמה הקודם

 ן"השב

 

 זה פרק על גם יחולו 1ד בפרק הקבועים החריגים•

 

  מהותי תנאי הוא המבטח מאת מוקדם אישור•
 זה פרק י"עפ כיסוי לקבלת

 

 

 ן"שבכיסוי לניתוחים לבעלי  - 2פרק ד

 (  החזר הוצאות)שיפוי 

 ניתוחים פרטיים בישראללביצוע 
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  בישראל הפוליסה י"עפ המכוסה לניתוח חלופי טיפול
 :הבאים המצטברים התנאים לקיום בכפוף ל"בחו או

 

  הצורך את קבע ל"בחו או בישראל מומחה רופא•
 החלופי הטיפול ביצוע על והמליץ הניתוח לביצוע

 

 החלופי הטיפול נותן י"ע בוצע החלופי הטיפול•
 

  או בישראל חולים בבית בוצע החלופי הטיפול•
  בפקודת כהגדרתה בישראל במרפאה או ל"בחו

 העם בריאות
 

 מחליפי ניתוח  טיפולים  -פרק ה 

 ל"בישראל ובחו
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 :בישראל המירביסכום השיפוי 
 

  הטיפול בא אותו ,הניתוח ביצוע מהוצאות 150%•
 להחליף החלופי

 

 ₪' א 250לטיפול בישראל  מירביסכום שיפוי •
 

 :ל"בחו המירביהשיפוי סכום 
 

  הטיפול בא אותו ,הניתוח ביצוע מהוצאות 200%•
 בישראל מבוצע היה אם להחליף החלופי

 

 ₪' א 200ל "בחולטיפול  מירביסכום שיפוי •
 

 טיפולי מחליפי ניתוח  -פרק ה 

 המשך -ל "בישראל ובחו
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 חריגים
 

 :ים/אין כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח
 

 י נותן השירות החלופי"שלא בוצעו ע•
 

 טיפולים במסגרת הרפואה האלטרנטיבית•
 

 פיזיותרפיה•
 

 כימותרפיה•
 

 תרופות מחליפי ניתוח מכל מין וסוג•
 

  גם ,הפלה לרבות ,לידה או להריון הקשורים טיפולים•
 רפואיות סיבות עקב נדרשת היא אם

 טיפולי מחליפי ניתוח  -פרק ה 

 המשך -ל "בישראל ובחו
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 אליהם והפניה בשירותים הצורך קביעת מוקדם תנאי
 .המבטח של מוקדם באישור מומחה רופא י"ע תעשה

 

התייעצויות 3  - בישראל מומחה רופא עם התייעצות  
 בתחום פעילה רפואית בעיה לגבי מומחה רופא עם

 ילדים רופא כולל לא) התייעצות כל 1000₪ עד הרלוונטי
 קבוע באופן המטפלים גניקולוג או משפחה רופא או

 (במבוטח
 

 20%בכפוף להשתתפות עצמית של 
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שירותים אמבולטוריים -פרק ו   



80% בגובה ביטוח תגמולי - אבחנתיות רפואיות בדיקות  
 ועד המבוטח הוציא אשר בפועל הממשיות מההוצאות

 ביטוח לשנת הבדיקות לכלל ₪ 10,000 לסך
 

למצב טיפולים לשנה ₪ 1,200 עד - פיזיוטרפיים טיפולים 
 לטיפול ₪ 100 מ יותר לא מקרה ובכל אחד רפואי

 

עד חזר פונדקאית אם או/ו למבוטחת - הריון בדיקות 
 או/ו הריון לקראת בדיקות בגין ,הריון לכל ₪ 1,500

   במהלכו
 

פונדקאית אם על גם יחולו אלו בדיקות   

 זה הסכם י"עפ למבוטחת חוקית זיקה לה אשר   
 

 20%ל תחול השתתפות עצמית של "שלושת הבדיקות הנעל 

 

 

 

 

 

 

המשך -שירותים אמבולטוריים  -פרק ו   
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 ? ?עולה כמה זה 
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 דמי הביטוח

  ח במסלול מהשקל הראשון"דמי הביטוח החודשיים בש

 .ללא דמי ביטוח -מהילד השלישי ואילך  25ילד עד גיל )*( 

 המשפחהוולונטרי לבני אובליגטורי עבור העובדים  -רובד בסיס

 

  ₪ 14.00 (גילום שווי מסללא )במימון המעסיק )ת /עובד
  ₪ 14.00 (25מעל גיל )ילד בוגר , בת זוג/בן

  ₪   4.00 (25עד גיל )ילד 

 וולונטרי   -רובד הרחבה

מסלול ניתוחים    

 מהשקל הראשון

 ן  "מסלול משלים שב

₪ 60.00   ₪ 72.00 ת  /עובד    
 ₪ 60.00  ₪ 72.00 (25מעל גיל )ילד בוגר , זוגבת /בן

₪ 18.00   21₪ (25עד גיל )ילד   

 15.02.2015אשר פורסם בתאריך  2015מדד חודש ינואר :   המדד היסודי
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 אופן הגשת תביעה

  בזמן בכתב למבטח יימסר ביטוח מקרה על הודעה•
 שניתן ככל ומוקדם מהר  סביר

 

  רפואיים מסמכים ויצורפו מלא תביעה טופס ימולא•
 שיידרש כפי ואחרים

 

  לצורך שישמש רפואית סודיות על ויתור כתב יימסר•
  וחובות זכויות לבירור יידרש שהדבר ככל מידע קבלת

 הפוליסה י"עפ
 

  קבלות י"עפ ורק אך יהא ותשלומים הוצאות החזר•
 מקוריות וחשבוניות

 

  לבדיקה המבוטח את להעמיד הזכות תהא למבטח•
 בכך צורך שיראה אימת וכל עת בכל חשבונו על
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 שירות ותפעול
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  תלווה ומהיר מקצועי אישי ושירות טיפול קבלת לשם
 אורן נמרוד של בראשותו להבים סוכנות אותנו

 
  הקשורים הנושאים בכל לרשותנו עומדת הסוכנות
  ,זכויות וברור מידע ,לביטוח הצטרפות כמו בביטוח
   ועוד תביעות הגשת ,אישיות שאלות

 
  ידי על המכוסה רפואי טיפול של מקרה בכל

  ביצוע בטרם הביטוח סוכנות אל לפנות יש הפוליסות
  הקיימות הזכויות ממלוא ליהנות מנת על וזאת הטיפול

 בתוכנית



 יועצים

  חברת ,הביטוח סוכנות בצד מלווים הפוליסות את•
 יועצים בי.די.ווי ,שלנו היועצים

 

  דחיית לגבי הסכמה אי של מקרה בכל לפנות ניתן•
  ולא שלנו בפוליסה הקשורים נושאים ועוד תביעה

   רצון משביע באופן פתרונם את מצאו

 
                  dina@beres.co.il   ברסד דינה "עו

 sarit@ogen.co.ilגיורא  בר שרית  

03-6911390    03-6958662  
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 ?ומה הלאה 
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התוכניות תנאי אליכם יועברו הקרוב החודש במהלך  
 המלאות

 

ליהנות מנת על נאות גילוי טבלאות את לקרוא מומלץ  
 בתוכנית הקיימות הזכויות ממלוא

 

במועדים לרשותכם תעמוד ביטוחל סוכנות להבים  
 שיפורסמו

 

 

 

 

 

 

 

 

08-6278241   08-6654605  

www.lcc-ins.com 

http://www.lcc-ins.com/
http://www.lcc-ins.com/
http://www.lcc-ins.com/
http://www.lcc-ins.com/116572/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99-%D7%91%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F


 שאלות
 

 ????? 
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 תודה על ההקשבה

ר בעז ים"ד             גיורא  -ברשרית     ד        "עו, ברסדינה   61 

 רק בריאות


