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נספח "כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח"
 -גילוי נאות -

חלק א – ריכוז התנאים
סעיף

נושא
א .כללי

ב .שינוי תנאים

 .1שם הביטוח  /הנוסף
 .2הכיסויים
 .3משך תקופת הביטוח

נספח "כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח".
שיפוי בגין ביצוע טיפול חלופי לניתוח.
ביטוח זה יהיה בתוקף בתנאי שתכנית הביטוח אליה הוא
מתווסף תהיה בתוקף מלא ,בקרות מקרה הביטוח.

 .4תנאים לחידוש אוטומטי
 .5תקופת אכשרה

אין
 90ימים מתאריך התחלת הביטוח הנוסף.

 .6תקופת המתנה
 .7השתתפות עצמית
)בכפוף לתקרות הנקובות בפוליסה(
 .8שינוי תנאים במהלך תקופת הביטוח

אין
יש ,ראה חלק ב'.

ג .הפרמיה

 .9סכום הפרמיה
 .10מבנה הפרמיה
 .11שינוי הפרמיה במהלך תקופת הביטוח

ד .תנאי ביטול

 .12ביטול על-ידי המבוטח
 .13ביטול על-ידי המבטח

ה .חריגים וסייגים

תנאים

באישור מראש של המפקח על הביטוח ,אך לא לפני  1במאי
.2008
השינוי ייכנס לתוקף  30ימים לאחר שהודיע המבטח למבוטח
על-כך בכתב.
הפרמיה מפורטת בדף פרטי הביטוח.
קבועה
באישור מראש של המפקח על הביטוח ,אך לא לפני ה-
 .01/01/2008השינוי יכנס לתוקף  30יום לאחר שהודיע
המבטח למבוטח על-כך בכתב.
בכל עת בהודעה בכתב למבטח.
אין החזר פרמיה.
• כאשר הביטוח היסודי יבוטל.
• אם דמי-ביטוח )פרמיות( בגין ביטוח נוסף כלשהו ,שהגיע
זמן פירעונם ,ו/או דמי הביטוח בעבור ביטוח נוסף זה ,לא
שולמו בזמן פירעונם הנקוב ,יבוטל ביטוח נוסף זה על-פי
הוראות חוק הביטוח.
• במקרה של הפרת תנאי מהותי על-פי חוק
החוזים התשל"ג ,1973 -חוק החוזים )תרופות
בשל הפרת חוזה( התשל"א  1970 -וחוק
הביטוח.

 .14החרגה בגין מצב רפואי קודם

אם קיימת החרגה ,הפירוט מופיע בדף פרטי הביטוח.

 .15חריגים  /סייגים

סעיף  : 5תת סעיף5.6 ,5.5 ,5.4 ,5.3 ,5.2 ,5.1 :
כמו כן ,כל ההחרגות התקפות עפ"י הביטוח היסודי ,תקפות גם
לגבי ביטוח נוסף זה.
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חלק ב  -ריכוז הכיסויים ומאפייניהם

פירוט הכיסויים
בפוליסה

שיפוי
או
פיצוי

צורך
באישור
המבטח
מראש
)מנהל
מחלקת
תביעות(

ממשק עם
סל הבסיס
ו/או השב"ן
רובד ביטוחי

קיזוז
תגמולים
מביטוח
אחר

סכום השיפוי בגין טיפול או סדרת טיפולים
חלופיים ,לא יעלה על תקרה של  150,000ש"ח
או עלות הניתוח בביטוח היסודי ,הנמוך מבינהם.
שיפוי בתנאי שהצטברו שני תנאים הבאים:
 .1רופא מומחה בתחום הרלוונטי לניתוח קבע
את הצורך לביצוע הניתוח.
 .2המבוטח פנה למבטח לפני קבלת הטיפול
החלופי וקיבל אישור מוקדם לכיסוי
ההוצאות.

שיפוי

כן

מוסף

לא

שכר רופא מומחה למתן  2ייעוצים בגין מקרה
ביטוח אחד ,האחד לפני ביצוע ההליך החלופי
והשני לאחריו.
עד  619ש"ח בכפוף להשתתפות עצמית של
. 20%

שיפוי

כן

מוסף

לא

תיאור הכיסוי

 .1שיפוי בגין ביצוע טיפול חלופי לניתוח
שיפוי בגין ביצוע טיפול חלופי לניתוח.

 .2ייעוצים
 2ייעוצים

הסכומים צמודים למדד  10016שפורסם ב 15-בספטמבר . 2004

* הגדרות  -הגדרות אלה תקפות ליום פרסומן.
ביטוח תחליפי
ביטוח משלים
ביטוח מוסף

 ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או בשב"ן .בביטוח זה ישולמו תגמוליהביטוח בלא 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 ,ישולמותגמולים שהם הפרש בין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו /או השב"ן.
 ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן ,בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח"מהשקל הראשון".

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים.
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נספח מס' 905
אפריל 2005

נספח כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח
מבוא
תמורת תשלום דמי ביטוח )פרמיה( נוספים כאמור בדף פרטי הביטוח ,ישפה המבטח את המבוטח או ישלם
ישירות לנותן הטיפול החלופי ,עבור כל ההוצאות המכוסות בביטוח נוסף זה ובכלל זה בגין התייעצות עם רופא
מומחה לפני ולאחר ביצוע הליך טיפול חליפי ,בכפוף לתנאים הכלליים להגדרות ולסייגים של הפוליסה אליה
צורף נספח זה )להלן " -הביטוח היסודי"( ולתנאים המיוחדים המפורטים בביטוח נוסף זה.
המבטח יהיה משוחרר מכל מחוייבותיו על פי ביטוח נוסף זה ,אם הביטוח היסודי וביטוח נוסף זה לא יהיו
בתוקפם המלא בקרות מקרה ביטוח.

הגדרות

מק"ט 04/2005 – 030 – 905 – 64020613

טיפול חלופי -

טיפול רפואי המחליף את הניתוח המהווה את מקרה הביטוח ,בתנאי כי טיפול
רפואי זה יביא לתוצאות דומות לתוצאות הניתוח שעל פי הביטוח היסודי.

מקרה הביטוח -

מצבו הבריאותי של המבוטח המחייב ביצוע ניתוח המכוסה על פי תנאי
הביטוח היסודי ,ואשר נקבע על ידי רופא מומחה בתחום בו נדרש הניתוח.

נותן טיפול חלופי-

רופא בעל רשיון תקף לעסוק ברפואה בישראל והמורשה על ידי השלטונות
המוסמכים בישראל לתת את הטיפול החלופי הרלוונטי.

נותן טיפול חלופי
שבהסכם -

נותן טיפול חלופי אשר בינו לבין המבטח קיים הסכם במועד התביעה למתן
טיפול חלופי ,לפיו ,התמורה לה זכאי נותן השרות החלופי בגין השירות שיינתן
למבוטח ישולם ישירות על ידי המבטח.
התאריך הנקוב ב"דף פרטי הביטוח" כתאריך התחלת הביטוח שעל פי ביטוח
נוסף זה.
רופא ,למעט רופא שיניים ,שהוסמך על ידי השלטונות המוסמכים בישראל
בתחום רפואי מסוים ושמו כלול ברשימת הרופאים המומחים באותו התחום.

תאריך התחלת
הביטוח הנוסף -
רופא מומחה
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 .1התחייבות המבטח
 .1.1בקרות מקרה הביטוח ,ישפה המבטח את המבוטח בגין ביצוע טיפול חלופי באופן מלא וישיר,
באמצעות נותן טיפול חלופי שבהסכם או תמורת קבלות מקוריות ,שימציא לו המבוטח בגין ההוצאות
הממשיות המפורטות להלן ,אשר הוצאו בפועל .הסכום המרבי אותו ישלם המבטח ,לא יעלה על
הסכום המשולם על ידו לנותן הטיפול החלופי שבהסכם ,עבור טיפול חלופי שניתן למבוטח בתוך
תקופת הביטוח ולא יותר מתקרת השיפוי המרבי כקבוע בביטוח נוסף זה ובהתאם לתנאים המפורטים
להלן.
 .1.2המבוטח יהא זכאי לתגמולי הביטוח על פי ביטוח נוסף זה אם קוימו במצטבר שני התנאים הבאים:
 .1.2.1רופא מומחה בעל התמחות בתחום הרלוונטי בו נדרש הניתוח ,קבע את הצורך לביצוע בפועל
של הניתוח המהווה את מקרה הביטוח ,תוך ציון סוג הניתוח אותו חייבים לבצע.
 .1.2.2המבוטח פנה לפני קבלת הטיפול החלופי למבטח על מנת לקבל אישור מוקדם לכיסוי
ההוצאות המכוסות ,בהתאם לתנאים כקבוע להלן של הטיפול החלופי.
מודגש כי שני התנאים שלעיל מהותיים לאחריות המבטח שעל פי ביטוח נוסף זה.
 .1.3ההוצאות המכוסות  -ההוצאות הרפואיות עבור בצוע הטיפול החלופי המכוסות על פי ביטוח נוסף זה
)להלן :ההוצאות המכוסות( הינן-:
 .1.3.1שכר רופא מומחה למתן ייעוץ נוסף מקדמי ,הנוגע לביצוע הטיפול החלופי ו/או מתן ייעוץ
לאחר ביצוע ההליך הטיפולי מחליף הניתוח.
 .1.3.2שכר נותן הטיפול החלופי.
 .1.3.3הוצאות חדר ניתוח או חדר טיפולים.
 .1.3.4הוצאות אשפוז בבית חולים.
 .1.4הטיפול החלופי יינתן למבוטח על ידי נותן טיפול חלופי או על ידי נותן טיפול חלופי שבהסכם )להלן –
"נותני טיפול חלופי"( ,לאחר אישור המבטח ,בבית חולים או במרפאה כהגדרתה בס'  34לפקודת
בריאות העם ) (1940אשר רשומה כדין בפנקס המרפאות .במקרים בהם נדרש רישוי כלשהו לשם כך,
יהא נותני הטיפול החלופי ,המרפאה או בית החולים בו מבוצע הטיפול החלופי בעלי רשיון מתאים.
 .1.5בוצע טיפול חלופי על ידי נותן טיפול חלופי שבהסכם  -ישולמו ההוצאות המכוסות במלואן ישירות
לנותן הטיפול החלופי שבהסכם ,בכפוף לתקרת השיפוי המרבי כאמור להלן.
 .1.6בוצע הטיפול החלופי על ידי נותן טיפול חלופי שלא בהסכם עם המבטח  -ישפה המבטח את
המבוטח בגין ההוצאות המכוסות אשר הוצאו בפועל על ידי המבוטח עד לגובה התעריף הממוצע של
נותני שרות הטיפול החלופי שבהסכם ,כפי הנהוג אצל המבטח באותה תקופה ,בכפוף לתקרת
השיפוי המרבי שעל פי האמור להלן.
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 .2תקרת השיפוי המרבי
 .2.1סכום השיפוי בגין טיפול או סדרת טיפולים חלופיים לא יעלה על עלות הניתוח בביטוח היסודי אותו
מחליף הטיפול החלופי או סך השיפוי המרבי כנקוב בדף פרטי הביטוח ,הנמוך מבניהם ,כפי שמשולם
על ידי המבטח לנותן/י שירות שבהסכם בגין הניתוח שעל פי הביטוח היסודי.
 .2.2עד לסך הנקוב בדף פרטי הביטוח ,בהשתתפות עצמית של  20%עבור שני ייעוצים בגין מקרה ביטוח
אחד ,האחד לפני ביצוע ההליך החלופי והשני לאחריו.
 .2.3סך השיפוי הכולל שישלם המבטח בגין מקרה ביטוח על פי ביטוח נוסף זה ,לא יעלה על סך השיפוי
המרבי המפורט בדף פרטי הביטוח – כאמור בסעיף  2.1לעיל.

 .3מקום מתן הטיפול החלופי
הטיפול החלופי יינתן בישראל בלבד .לא ישולמו תגמולי ביטוח ולא תהא למבטח כל אחריות בגין טיפולים
חלופיים שניתנו מחוץ לישראל.

 .4תקופת אכשרה
למקרה ביטוח על פי ביטוח נוסף זה תקופת אכשרה בת  90ימים מתאריך התחלת הביטוח הנוסף.

 .5חריגים
 .5.1נוסף לקבוע בחריגים הכלליים ובחריגים של פרק הניתוחים של הביטוח היסודי אליו
מצורף ביטוח נוסף זה ,לא יהא המבטח אחראי ולא יהיה חייב לשלם תגמולי ביטוח
בגין מקרה ביטוח במקרים הבאים-:
 .5.2לטיפול/ים הניתנים במסגרת הרפואה
הומיאופתיים ,אקופונקטורה והיפרתרמיה.

האלטרנטיבית

לרבות

טיפולים

 .5.3לטיפול/י פיזיותרפיה ולטיפולים כימותרפיים.
 .5.4הוצאות לרכישת תרופות במידה והן ניתנות במהלך הטיפול החליפי שלא במסגרת
אשפוז.
 .5.5טיפולים חלופיים שהינם ניסיוניים.
 .5.6לטיפולים חלופיים אשר בוצעו לאחר ביטול נספח זה.
 .5.7לטיפול/ים אשר טרם בוצעו בפועל במבוטח או בגין התחייבות נותן הטיפול החלופי
לטיפולים חלופיים עתידיים.
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החלטת המבוטח לקבל טיפול חלופי ובחירת נותן השירות לטיפול החלופי הינה של
המבוטח בלבד ולמבטח לא תהא כל אחריות בגינה .
המבטח לא יהא אחראי לכל נזק אשר ייגרם למבוטח עקב החלטתו ובחירתו של המבוטח
לקבל טיפול חלופי ולא לעבור את הניתוח שהומלץ לו .כמו כן ,לא יהא המבטח אחראי
בשום צורה ואופן לכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למבוטח עקב בחירתו בנותני השירות
לטיפול חלופי ,לרבות אם הם נותני שירות שבהסכם.

 .6שינוי בדמי הביטוח )פרמיה(
 .6.1דמי הביטוח המשולמים על פי ביטוח נוסף זה יהיו צמודים למדד הקבוע בתחילת נספח זה והרשום
בדף פרטי הביטוח.
 .6.2באישור מראש של המפקח על הביטוח ,אך לא לפני ה 1-לינואר  ,2008יהיה המבטח זכאי לשנות את
דמי הביטוח והתנאים לכלל המבוטחים שעל פי ביטוח נוסף זה .אם ייערך שינוי כנ"ל יחושבו דמי
הביטוח החדשים לפי התעריף החדש הישום לכלל המבוטחים בלא התחשבות בשינוי שחל במצב
בריאותם מיום קבלתם לביטוח שעל פי נספח זה.
 .6.3נעשה שינוי כאמור לעיל ואושר על ידי המפקח על הביטוח ,הוא יכנס לתוקף  30יום לאחר שהודיע על
כך המבטח בכתב למבוטח.

 .7ביטול הביטוח
תוקף ביטוח נוסף זה יפוג או יתבטל בקרות המקרים שלהלן ,המוקדם מביניהם:
 .7.1הביטוח היסודי בוטל.
 .7.2אם דמי ביטוח כלשהם אשר הגיע מועד פירעונם על פי הביטוח היסודי או על פי ביטוח נוסף זה לא
שולמו במועדם הנקוב יבוטל ביטוח זה בהתאם להוראות חוק הביטוח.

 .8ויתורים או שינוי בתנאים
 .8.1כל שינוי או וויתור או סטייה מהאמור בביטוח היסודי ,יחייב גם לעניין ביטוח נוסף זה רק אם נכלל
במפורש בתנאי ביטוח נוסף זה.
 .8.2במקרה של סתירה בין האמור בביטוח נוסף זה לבין האמור בביטוח היסודי או בנספחים אחרים
המצורפים לביטוח היסודי ,יחייבו לעניין ביטוח נוסף זה התנאים הקבועים בביטוח נוסף זה בלבד.
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"דף פרטי הביטוח" בנספח כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח
כל הסכומים צמודים למדד 10016

סעיף

סוג הטיפול הרפואי

תקרת ההוצאות

2.1

סך שיפוי מרבי בגין טיפול חלופי

 ₪ 150,000או עלות הניתוח המקביל,
הנמוך מבניהם

2.2

 2ייעוצים

עד  ₪ 619בכפוף להשתתפות עצמית
של 20%

