
 (קולקטיבי)קבוצתי בריאות פוליסה לביטוח 
 ובני משפחותיהם נמל חיפהלעובדי 

 

 תנאים כלליים המתייחסים לכל פרקי הפוליסה
 

 :מבוא .1
  
או תשלם לספק השירות עבור הוצאות /או תפצה את המבוטח ו/תשפה החברה ו ,כאמור להלן ,תמורת תשלום פרמיה 1.1 

אותו תשלם  ,בגבולות אחריות החברה ובלבד שהסכום המירבי, משך תקופת הביטוחב, מוכרות בגין מקרה הביטוח
 .בהתאם לאמור בפוליסה זו ובתנאיה, לא יעלה על סכום הביטוח למקרה ביטוח ,החברה

   

 . כותרות הסעיפים הן לצורך נוחות הקריאה ולצורכי פוליסה זו מחייב תוכן הסעיפים בלבד 1.1 
   

מילים הבאות בזכר . ולהיפך, מילים הבאות ביחיד משמען גם רבים, מלבד אם נאמר במפורש אחרת, בפוליסה זו 1.1 
 .פי הקשר הדברים ל עלווהכ, משמען גם נקבה ולהיפך

  

 :הגדרות .2

  

 .בפוליסה זו ובכל נספח המצורף אליה תהיה למונחים הבאים המשמעות שבצידם 

  

 . 513311125. פ.ח מ"וח בעהפניקס חברה לביט - "החברה" 1.1 

   

 511565315. פ.ח נמל חיפה  -" בעל הפוליסה" 1.1  
מצהיר ומתחייב כי לעניין היותו בעל הפוליסה הוא פועל באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בעל הפוליסה 

 . בלבד וכי אין לו ולא תהיה לו כל טובת הנאה מהיותו בעל פוליסה
   

  -" המבוטח" 1.1 

   

, "(קיים ובדע: "להלן) שנה 62 בתנאי שטרם מלאו לו, במועד תחילת הסכם זה בעל הפוליסהאצל עובד  1.1.1  
במדיה מגנטית על פי )י בעל הפוליסה "מופיע ברשימה שתועבר מידי חודש לחברה ע ה/שמובתנאי ש

 . להלן 1לאמור בסעיף צורף לביטוח בהתאם ו הפרמיה במלואה ה/ולמה בגינוש,(דרישת החברה
    

אשר , עובד חדש אצל בעל הפוליסה שלא היה מועסק אצל בעל הפוליסה במועד תחילת הסכם זה 1.1.1  
 ובתנאי ששמ, "(עובד חדש": להלן)שנה  62במועד תחילת העבודה אצל בעל הפוליסה טרם מלאו לו 
מגנטית על פי דרישת במדיה )י בעל הפוליסה "מופיע ברשימת המבוטחים שתועבר מידי חודש לחברה ע

 .להלן 1לאמור בסעיף  בהתאםיטוח צורף לבו הפרמיה במלואה ושולמה בגינ, (החברה
בו החלה עבודתו אצל בעל בחודש העוקב לחודש  1 –ה עובד חדש יחשב מבוטח מ, למען הסר ספק

 .הפוליסה
    

בתנאי ששמם מופיע  ל העובדאו ילדיו ש/ו, שנה 62 /בתנאי שטרם מלאו לו, בת זוג של עובד/בן 1.1.1  
במדיה מגנטית על פי דרישת )י בעל הפוליסה "ברשימת המבוטחים שתועבר מידי חודש לחברה ע

 . להלן 1סעיף התאם ללביטוח בצורפו ו שולמה בגינם הפרמיה במלואה, (החברה
 

    

ים שתועבר מידי חודש ובתנאי ששמו ושמם מופיע ברשימת המבוטח, ת בפוליסה/של עובד המבוטח ילד 1.1.1  
 .שנה 15ואשר טרם מלאו לו  להלן 1י בעל הפוליסה ובכפוף לאמור בסעיף "לחברה ע

    

דור ": להלן) בת זוגו ואת ילדיו/יהיה זכאי לצרף לביטוח את בן, ת בפוליסה/של עובד המבוטח - בוגר ילד 1.1.5  
 י בעל הפוליסה"חודש לחברה ע ובתנאי ששמו ושמם מופיע ברשימת המבוטחים שתועבר מידי ("ב

 . שנה 15ואשר מלאו לו  להלן 1ובכפוף לאמור בסעיף 
    

שהיה   1.1.5 –ו  1.1.1או בן משפחתו כאמור בסעיפים /עובד אצל בעל הפוליסה ו –" מבוטח חוזר" 1.1.6  
, חר הביטולמבוטח על פי פוליסה זו והביטוח בגינו בוטל בהתאם לבקשתו וחידש את צירופו לביטוח לא

 .שנה 62להלן ובלבד שבמועד בקשתו לחידוש טרם מלאו לו  1בהתאם לאמור בסעיף 
    

 . 16223ה נשר יאזור התעשי 15/13קידמה סוכנות לביטוח מרחוב המסילה  –סוכנות הביטוח  1.1 
 

 .רפים לוחוזה ביטוח זה שבין בעל הפוליסה לבין החברה וכל נספח או תוספת המצו – "הפוליסה" 1.5 



    1 

אשר בהתקיימה מקנה למבוטח , מערכת עובדות ונסיבות כמתואר בהסכם ביטוח זה על כל נספחיו -"מקרה ביטוח" 1.6 
  . . תגמולי ביטוח

    

ל כבית חולים להוציא מוסד שהוא "או בחומוסד רפואי המוכר על ידי הרשויות המוסמכות בישראל  –" בית חולים" 1.3 
 . או מוסד שיקומי( הבראה/בית החלמה)סנטרום 

   

או /כבית חולים ונמצא בבעלות ו י הרשויות המוסמכות"מוסד רפואי בישראל המוכר ע –" בית חולים ציבורי" 1.2 
לרבות המסלול הציבורי  בבית חולים אשר בו ניתנים או , בתפעול המדינה או רשות מקומית או קופת חולים כלשהי

 .ים ציבוריים ופרטיים גם יחדינתנו שירותי רפואה במסלולי
 

המוכר על ידי הרשויות המוסמכות כבית חולים ואינו בית חולים ל "או בחומוסד רפואי בישראל  – "בית חולים פרטי" 1.5 
, (ן"שר-פ או שירות רפואי נוסף"שר-לרבות שירות רפואי פרטי) שבמסגרתו ניתן לקבל שירותי רפואה פרטיים, ציבורי

 . וכן מסלולי שירותי רפואה פרטיים בבתי חולים ציבוריים, י רשות מוסמכת כדיןואשר אושר על יד
    

 .בתי חולים ששמם יצוין מעת לעת ברשימה המצויה בידי החברה –" רשימת בתי חולים" 1.13 

    

ניתוח שבוצע בעקבות ובקשר ל, שעות 11-למשך יותר מ בבית חולים ציבורי או פרטי רצופה שהייה  -" אשפוז" 1.11 
 .במבוטח

    

רופא שהוסמך על ידי השלטונות המוסמכים בישראל כמומחה בתחום רפואי מסוים ושמו כלול  –" רופא מומחה" 1.11 
 . ברשימת הרופאים באותו תחום

   

 .על ידי השלטונות המוסמכים בישראל כמומחה מנתחואושר הוסמך אשר רופא  –" רופא מנתח" 1.11 

    

 .כמומחה מרדיםרופא אשר הוסמך ואושר על ידי השלטונות המוסמכים בישראל  -" רופא מרדים" 1.11 
 

מרדים אשר הסכים לקבל ישירות מאת החברה שכר שהוסכם עמו עבור ניתוח /מנתח -" מרדים שבהסכם/מנתח" 1.15 
 .. תעדכנת מעת לעתהמ, ואשר שמו מופיע ברשימת המנתחים שבהסכם עם המבוטחאו הרדמה שביצע במבוטח /ו

    

 .חברהבהסכם עם האינו אשר  ,לעיל 1.11-1.11כמוגדר בסעיפים מרדים /מנתח - "מרדים אחר/מנתח" 1.16 

    

 . ל לעריכת הניתוח הרלוונטי"חדר המאושר על ידי הרשויות המוסמכות בישראל או בחו –" חדר ניתוח" 1.13 

   

 . השטחים המוחזקים על ידה מדינת ישראל לרבות -" ישראל" 1.12 

    

 .למעט מדינות אויב, כל מדינה מחוץ לישראל -" ל"חו" 1.15 

    

 
 

י "ה נשכרו באופן פרטי ע/אשר שירותיו, ות בעלי תעודות הסמכה של משרד הבריאות בישראל/אח - "ות/אח" 1.13
 . בעת האשפוז בבית חולים, ביצוע ניתוחמיד לאחר , המבוטח

 
 . טיפול רפואי אשר ביצועו מחייב קבלת אישור של וועדת הלסינקי – "טיפול נסיוני" 1.11 

   

ניסויים )הפועלת מכוח תקנות בריאות העם , להצהרת הלסינקי' לפרק א' א 1וועדה לפי סעיף  –" וועדת הלסינקי" 1.11 
 . ניים בבני אדםוהמוסמכת לאשר בין השאר טיפולים ניסיו, 1523 –א "השתמ, (רפואיים בבני אדם

   

הנדרש בכל אחד מפרקי , ספק שרות רפואי אשר בינו לבין המבטח קיים הסכם למתן שירות רפואי – "נותן שירות" 1.11 
 . תשולם לו ישירות על ידי המבטח, בגין שירות שיינתן למבוטח, לפיו התמורה לה זכאי נותן השירות, הפוליסה

   

כמצוין בכל פרק ופרק בפוליסה  ,המרבי שהחברה מתחייבת לשלם בגין מקרה ביטוח אחד הסכום – "סכום הביטוח" 1.11 
 .זו

   

או בהיעדר פרסום , המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות -" מדד" 1.15 
 .מדד המפורסם על ידי גוף רשמי אחר שיבוא במקומה, שכזה

   

 .תאריך לידתו של המבוטח ייקבע כמצוין בתעודת זהותו –" לידה תאריך" 1.16 

   

חודשים רצופים שהראשונה תחילתה בתאריך תחילת הביטוח כאמור בדף  11תקופה של כל  –" שנת ביטוח" 1.13 
 .הרשימה

   



    1 

 .כל תאריך בפוליסה נקבע על פי הלוח הגריגוריאני 1.12 

   

י "אף אם יתפרסם ע, שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה( כולל פירות וירקות)צרכן מדד המחירים ל –" המדד" 1.15 
בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שבנוי המדד , לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, כל מוסד ממשלתי אחר

את היחס בינו תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , אם יבוא מדד אחר במקום המדד הקיים. הקיים ובין אם לאו
 . לבין המדד המוחלף

 
  . נקודות 11111 15.11.1311המדד שפורסם ביום  – "המדד היסודי"
 

                                           .לשלם לחברה לפי תנאי הפוליסה או המבוטח/ו דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל בעל הפוליסה – "הפרמיה" 1.13 

   

הכולל בין השאר את תאריך , דף פרטי הביטוח המצורף לפוליסה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה-  "מהדף הרשי" 1.11 
                                   .ב"המדד היסודי וכיוצ, שיעור הפרמיה, תחילת הביטוח

   

 .שנה 15 שטרם מלאו להםוילדיהם  הזוגבת /בן, ת/עובד –" אב בית " 1.11 

   

 . ל כמעבדה רפואית"מעבדה רפואית המוכרת על ידי הרשויות המוסמכות בישראל או בחו –" בדהמע" 1.11 

   

הניתן למבוטח , שנים לפחות 5בעלי תעודת מומחה בתוקף של , ייעוץ עם רופאים מומחים – "ייעוץ לפני ניתוח" 1.11 
 . בגין צורך בביצוע ניתוח

   

 . 1521 –א "וח התשמחוק חוזה הביט – "חוק הביטוח" 1.15 

   

 . 1551 –ד "חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ –" חוק הבריאות" 1.16 

   

   

  – "תאריך תחילת הביטוח" 1.13 
ובכפוף לאמור בסעיף  תאריך תחילת הביטוח על פי פוליסה זו לגבי כל מבוטח יהיה המאוחר מבין התאריכים שלהלן

 :ביחס לאופן ההצטרפות להלן 1
 

 . למבוטחים שהיו בפוליסה הקודמת  1/1/35 –כהגדרתו להלן , המועד הקובע -לגבי עובד קיים     1.13.1
 

 . עבודתו אצל בעל הפוליסה לחודש העוקב לחודש בו התחיל את  1 –ה  –לגבי עובד חדש    1.13.1
 

  -לגבי מועמד לביטוח שחלה עליו החובה במילוי הצהרת בריאות וחיתום  . 1.13.1
 
 . אשר מולאה ונחתמה על ידו, המבוטח יגיש לחברה בקשת הצטרפות כולל הצהרת בריאות 1.13.1.1             

ימי  11החברה תיתן החלטתה בדבר תנאי הקבלה או הדחייה של המועמד לביטוח כאמור בתוך  1.13.1.1             
 . תה במשרדיהעסקים ממועד קבלת ההצעה וכל המסמכים הנדרשים לצורך קבלת החלט

המאוחר , הכיסוי הביטוחי על פי הפוליסה ייכנס לתוקפו באחד מהמועמדים המפורטים להלן 1.13.1.1              
 : מביניהם

 . מועד קבלת ההצעה הכוללת הצהרת בריאות בחברת הביטוח 1.13.1.1.1                              
 . המועד בו בוצע חיתום וקיבול על ידי המבטח 1.13.1.1.1                              
 . מועד ביצוע קיבול ואישור תנאי הקבלה לביטוח על ידי המבטח 1.13.1.1.1                              

 
מועד תחילת , מבוטח אשר יתקבל לביטוח בתנאים רגילים על סמך הצהרת בריאות שהגיש, למרות האמור לעיל

 . אצל המבטח, הכוללת את הצהרת הבריאות, עד קבלת הצעת הביטוחהביטוח לגביו יהיה מו
   

 .1.11.1311  – "המועד הקובע" 1.12 

   

מ "של המטבע בבנק דיסקונט לישראל בע( הגבוה)ישראל להעברות והמחאות ב לפי השער "דולר ארה –" דולר" 1.15 
 .ביום ביצוע התשלום

   

לרבות בשל מחלה  ,נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח מערכת  - "מצב רפואי קודם" 1.13 
או בתהליך של אבחון רפואי מתועד  ,בדרך של אבחנה רפואית מתועדת –" אובחנו במבוטח"לעניין זה ; או תאונה

 .שהתקיים בששת החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח
 

 החברהאו המפחית את חבות  החברה מחבותהסייג כללי בחוזה ביטוח הפוטר את   - "סייג של מצב רפואי קודם" 1.11 
ואשר ארע , בשל מקרה ביטוח אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל של מצב רפואי קודם, או את היקף הכיסוי



    1 

 .למבוטח בתקופה שבה חל הסייג

   

 1-ו 11הגיל במועד החישוב הינו , למשל. מועד החישובגילו של המבוטח נקבע על פי מועד הולדתו הקרוב ל –" גיל" 1.11 
 . 11חודשים הגיל ייקבע לפי גיל  2-ו 11במידה והגיל הינו . 11קבוצת הגיל תיקבע לפי גיל , חודשים

   

 
 : מהות הביטוח .1

   

 : פירוט הכיסויים בביטוח 1.1 
 תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות –' פרק א
 11.11.1311בתוקף עד ליום  –עודי ביטוח סי – 'פרק ב
 מסלול מלא מהשקל הראשון –ניתוחים פרטיים בישראל  – 1'פרק ג
 ן"מסלול משלים שב –ניתוחים פרטיים בישראל  – 2'גפרק 

 המבוצעים בישראל טיפולים מחליפי ניתוח – 'פרק ד
 ל"ניתוחים בחו – 'פרק ה
 טיפולים רדיותרפיים וכימותרפיים – 'פרק ו
 (הביטוח הסיעודי)' פרק זה ייכנס לתוקף בסיום פרק ב - טיפולים אמבולטוריים – 'פרק ז

 דף הרשימה
 לבני משפחה של עובד –ל "ל וטיפולים מיוחדים בחו"השתלות בארץ ובחו –' א נספח
 בעל הפוליסה התחייבות של כתב  – 'ב נספח

   

יהיה רשאי בעל , יטוח לאחר חתימת הסכם זהעל הבאו הוראה של המפקח /ובמקרה שתפורסם בחוזר הנחיה  1.1 
יותנה יישום , אם ליישום החוזר כאמור ישנה השלכה כספית. הפוליסה לדרוש יישומו של חוזר זה בתנאי הפוליסה

 . לפי דרישת המבטח, החוזר בהעלאת דמי הביטוח בהתאם
   

האחרון יהא רשאי להעביר את ההצעה תועבר לבעל הפוליסה וזה לשינוי הפרמיה דרישת המבטח , במקרה זה 1.1 
בעל הפוליסה יהא רשאי לבטל את הסכם הביטוח . החבר באגודת האקטוארים, לבדיקתו של אקטואר מטעמו

יום ממועד מסירת דרישת המבטח  13אשר תימסר למבטח בתוך , יום מראש למבטח 53בהודעה בכתב של 
 . זהלהעלאת הפרמיה בשל יישום הנחיות המפקח כאמור בסעיף 

   

או הוראה של המפקח על הביטוח לאחר חתימת הסכם זה הגורעת בתנאי /פורסם בחוזר הנחיה ובמקרה שת 1.1 
יותנו השינויים בהפחתת דמי הביטוח בהתאם ובהסכמת , ומחייבת את יישומו תוך כדי תקופת ההסכם, הביטוח
 . במידה והשינויים נוגעים לכיסויים ביטוחיים, הצדדים

   

 : תקופת הסכם הביטוח .1

   

וסיומן בתאריך  1.11.1311שתחילתן בתאריך , שנים 6הינה "( הביטוח"או " ההסכם"להלן )תקופת הסכם הביטוח  1.1 
 . 11.11.1311הביטוח הסיעודי יסתיים בתאריך "(. תקופת ההסכם: "להלן) 11.11.1315

   

תקופת : "להלן)שנים כל אחת  1של לתקופות נוספות  לאחר תום תקופת ההסכם יתחדש הסכם זה אוטומטית 1.1 
יום לפני תום תקופת  53לפחות , האחד למשנהו, אלא אם הודיע המבטח או בעל הפוליסה, ("ההסכם המוארכת

 . ההסכם על רצונו שלא לחדשו
   

על פי , קופת ההסכםיאריך המבטח את ת, לעיל 1.1במידה ולא יחודש ההסכם לתקופת ביטוח נוספת כאמור בסעיף  1.1 
 . בתנאים זהים להסכם זה, יום 53לתקופה נוספת של , דרישת בעל הפוליסה

   

 . יום למבטח 53על אף האמור לעיל בעל הפוליסה יהיה רשאי להפסיק את ההסכם בכל עת בהודעה מוקדמת של  1.1 

   

הקבוצתית במועד פקיעתה או בתום תקופת לא  לחודש הפוליסה , 53-פחת מספר המבוטחים אצל בעל הפוליסה מ 1.5 
 . לפי המוקדם, הביטוח

   

בעל הפוליסה יהיה רשאי לבקש לבצע שינויים ושיפורים בפוליסה בהסכמת , שנים מיום חידוש ההסכם 1בתום כל  1.6 
 . הצדדים

 
 :עובדים מהביטוחגריעת , תוקף הפוליסה, לביטוח הצטרפותאופן ה .5
  

  :ההצטרפות לביטוחאופן  5.1       
הצטרפות ילד ובן זוג של . אשר תתועד בכתב, הצטרפות כל אדם לפוליסה זו תעשה על פי הסכמתו המפורשת מראש

 . או בהסכמת המבוטח לצירוף ילדו או בן זוגו/ו( ביחס לאדם בגיר)מותנית בקבלת הסכמתו  –מבוטח בקבוצת המבוטחים 
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אם התקיימות , בטח אחרמבריאות קבוצתי שתחודש לתקופה נוספת אצל אותו האמור לעיל לא יחול על פוליסה לביטוח 
 :התנאים אלה

 . ית הייתה בתוקף לגבי קבוצת המבוטחים שלוש שנים לפחות לפני מועד חידושההפוליסה הקבוצת. 1
י כיסוי ביטוחי תוך שמירה על רצף ביטוח לגב, חידוש הפוליסה הקבוצתית נעשה בין באותם תנאים ובין בתנאים שונים. 1

 –" שמירה על רצף ביטוחי" ,לעניין זה; ושנכלל בפוליסה הקבוצתית לאחר אותו מועד, שהיה בתוקף עד מועד החידוש
 . שמירת הרצף ללא בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם וללא תקופת אכשרה

  

במועד הקובע ללא צורך במילוי יימים לביטוח את כל העובדים הק בעל הפוליסה מתחייב לצרף - עובדים קיימים 5.1.1 
, יום מהמועד הקובע 63עובדים קיימים שלא יצטרפו לביטוח תוך . הצהרת בריאות וללא חריג מצב רפואי קודם

והחברה אישרה את קבלתם לביטוח בהתאם לתנאי , יצטרפו לביטוח בתנאי שמילאו וחתמו על הצהרת בריאות
 . או סייגיהם/ההצטרפות ו

   

עובד . יום מיום תחילת עבודתם אצל בעל הפוליסה 63יצורפו לביטוח על ידי בעל הפוליסה תוך  - עובדים חדשים 5.1.1 
יום ממועד תחילת עבודתו אצל בעל הפוליסה יצטרף לביטוח בתנאי  63חדש שיבקש להצטרף לביטוח לאחר 

  .  או סייגיהם/אי ההצטרפות ווהחברה אישרה את קבלתו לביטוח בהתאם לתנ, שמילא וחתם על הצהרת בריאות
 חיתום, הצהרת בריאותבקשת הצטרפות הכוללת לביטוח מחייבת מילוי  מבוטח חוזרהצטרפות  - חוזר מבוטח 5.1.1 

 .על פי פוליסה זו ווהסכמת החברה לבטח
 

עובדי בעל הצטרפות בני משפחה של  -חדש /של עובד קיים (או ילדי העובדים/ות הזוג ו/בני)בני משפחה  5.1.1 
. חיתום רפואי והסכמת החברה לבטחם על פי פוליסה זו, בכפוף למילוי הצהרת בריאות תהפוליסה הינה וולונטרי

יום  63לבני משפחה של עובד קיים או יום מהמועד הקובע  63בני משפחה המצטרפים תוך , למרות האמור לעיל
יוכלו להצטרף בכפוף למילוי של עובד חדש  מיום תחילת עבודתו של העובד אצל בעל הפוליסה לבני משפחה

 . טופס הצטרפות הכולל הצהרת בריאות וחיתום
   

בתנאי שהוא  , בת זוגו וילדיהם/ילד עובד בוגר יוכל להצטרף לביטוח ולצרף את בן – ובני משפחתו ילד בוגר 5.1.5 
, נית במילוי הצהרת בריאותההצטרפות של ילד עובד בוגר בת זוגו וילדיהם מות. עצמו מבוטח בביטוח זה

ילד בוגר ובני משפחתו זכאים להצטרף ללא צורך . בחיתום רפואי ובהסכמת החברה לבטחם על פי פוליסה זו
 .יום מהמועד הקובע 63בתנאי כי הצטרפותם נעשתה תוך , במילוי הצהרת בריאות

   

 5.1.1
6 

ללא צורך במילוי הצהרת , החל ממועד הולדתו תינוק שנולד במהלך תקופת הביטוח יהיה מבוטח –תינוק שנולד 
הורה התינוק יגיש , בכל מקרה אחר. יום מיום הלידה 123קשת ההצטרפות הועברה תוך בתנאי כי ב, בריאות

לביטוח לאחר לידתו בצירוף תעודות רפואיות על מצבו ( כתנאי הכרחי לצירופו)למבטח בקשה לצירוף התינוק 
והתינוק יצורף לפוליסה זו רק לאחר אישור על כך בכתב מאת ( ור מבית החוליםתעודת שחר)הרפואי של התינוק 

 . המבטח
   

 5.1.1
3 

אשר נגרמה עקב השמטה , י בעל הפוליסה"יובהר כי גריעת מבוטח מרשימת המבוטחים ע –גריעת מבוטח 
, של אותו מבוטח אינה מהווה ביטול הפוליסה, או בטעות בתום לב של שם מהמרשימה/מקרית בלתי מכוונת ו

כולל תלוש שכר של בעל הפוליסה והמבוטח המאשרים את האמור , בתנאי שבמקרה כזו יועברו תצהירים בכתב
 . לעיל

   

 5.1.1
2 

עובדים ובני משפחתם המבוטחים בחברת ביטוח כלשהי  –הצטרפות מבוטחים בעלי פוליסות בריאות קודמות 
יצטרפו לפוליסה זו , תיות ברציפות עד למועד הקובע על פי פוליסה זואו קבוצ, במסגרת פוליסות בריאות אישיות

ללא צורך במילוי , קבוצתיות לבין פוליסה זו/ברצף ביטוחי ביחס לכיסויים החופפים בלבד בין הפוליסות האישיות
לגבי עובדים ובני משפחה אשר נקבעו עבורם מגבלות רפואיות , הצהרת בריאות עבור כיסויים חופפים אלו

יישארו מגבלות אלו , קבוצתית בשל מצב רפואי קודם טרם הכניסה לביטוח האישי/במסגרת הפוליסה האישית
 . בתוקף למשך שנת הביטוח הראשונה בלבד

   

 5.1.1
5 

 : מוטלת על המבוטח לפי תנאי הפוליסה לביטוח בריאות קבוצתי אחת מאלה .א
לרבות אם גבייתם חלה לאחר אותו , מהם או חלק, דמי ביטוח, במועד תחילת תקופת הביטוח, לשלם .1

 . לחוק עובדים זרים( ג)ד  1למעט עניין ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי לפי סעיף , מועד
אלא על פי , לא יצרף המבטח לאותו ביטוח. לשלם מס או תשלום אחר בשל הפוליסה לביטוח קבוצתי .1

ו או בן זוגו של חבר בקבוצת ואם המבוטח הוא ילד, אשר תועדה, הסכמתו המפורשת מראש
 . המבטח רשאי לצרפו לאחר שניתנה הסכמת אותו חבר לצירוף ילדו או בן זוגו -המבוטחים  

לא תחול על פוליסה לביטוח בריאות קבוצתי שתחודש לתקופה נוספת אצל אותו מבטח או ( א)תקנת משנה  .ב
 : אם התקיימו תנאים אלה, אצל מבוטח אחר

 . תה בתוקף לגבי קבוצת מבוטחים שלוש שנים לפחות לפני מועד חידושההפוליסה הקבוצתית היי .1
תוך שמירה על רצף ביטוחי , בין באותם תנאים ובין בתנאים שונים, חידוש הפוליסה הקבוצתית נעשה .1

לעניין . לגבי כיסוי ביטוחי שהיה בתוקף עד מועד החידוש ושנכלל בפוליסה הקבוצתית לאחר אותו מועד
שמירת הרצף ללא בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם וללא  – "רצף ביטוחישמירה על ", זה

 . תקופת אכשרה
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5.1 
 

 :תוקף הפוליסה
 :הפוליסה תכנס לתוקפה בכפוף לכל התנאים המצטברים הבאים

 
 .שולם הסכום הראשון בגין הפרמיה המגיעה בגין כל המבוטחים על פי הנקוב בדף הרשימה 5.1.1 

 
הכוללת פרטים  ,מבוטחיםכל הרשימת , פ דרישת החברה"במדיה מגנטית ע, י בעל הפוליסה"חברה עהועברה ל 5.1.1 

 (.כתובת מלאה וכדומה, תאריך לידה, מספרי תעודת  זהות, שמות)אישיים 
 "מבוטח"בעל הפוליסה מתחייב לצרף לרשימת המבוטחים רק עובדים ובני משפחותיהם אשר עונים להגדרה של 

 .  לעיל 1.1כאמור בסעיף 
    
     
     
     

 :גריעת עובדים מהביטוח ..5
רשאית , ומעלה 15%לעיל בשיעור של  1.1.1במקרה של גריעה מהביטוח על פי הסכם זה של מבוטחים כמוגדר בסעיף קטן 

 .החברה להתאים את הפרמיה בהתאם לגיל האקטוארי של העובדים המבוטחים בפועל על פי ההסכם
החודשים הראשונים לביטוח ולאחר  1כי תנאי יסודי לתוקפו של הסכם זה הוא כי בתום , יובהר בזאת , לעיל על אף האמור

  .מכלל עובדי בעל הפוליסה 33%מכן בכל עת במהלך תקופת הביטוח יהיו מבוטחים על פי הפוליסה לפחות 
 
 

 :המשכיות, תום הביטוח והפסקתו, תקופת אכשרה .6
 

המתחילה במועד תחילת הביטוח , תקופת זמן רצופה הנקובה בכל אחד מפרקי הפוליסה –תקופת אכשרה  6.1 
לגבי מקרה הביטוח , ומסתיימת בתום התקופה הנקובה בכל פרק, לעיל 3..2כמוגדר בסעיף , לגבי כל מבוטח

אשר מקרה ביטוח שארע במהלכה אינו מכוסה ואינו מזכה את המבוטח בקבלת תגמולי  ,על פי אותו פרק
כהגדרתה  ,לא תחול אם מקרה הביטוח ארע עקב תאונת דרכיםכי תקופת אכשרה  ,מוסכם בזאת. ביטוחה

 . או עקב פעולת טרור ,1735-ה"בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל
 

   

 
   
   
   
 :הפסקתואו /תום הביטוח ו 6.1 
   
ימי  1הביטוח יבוטל תוך . ל עת במהלך תקופת הביטוחכל מבוטח רשאי לדרוש את הפסקת הביטוח עבורו בכ 6.1.1  

 . עסקים ממועד קבלת הבקשה לביטול
אשר  לדרוש הפסקת הביטוח והחזר פרמיה רשאי, לעיל 2...2 –ו  1...2בסעיפים  ועובד כהגדרת ומבוטח שהינ

והחזר  טוחלביטול הבישל העובד זאת בתנאי שהבקשה , תקופת ביטוח שבה היה מבוטחעבור  ידו-שולמה על
יוגשו או /ו וחודשים ממועד תחילת הביטוח ובתנאי שלא הוגש .התקבלה במשרדי החברה במהלך  הפרמיה

לא יוחזרו פרמיות בגין תקופת ביטוח העולה על , למען הסר ספק. מבוטחהעובד תביעות בגין תקופה בה היה 
 . חודשים ממועד תחילת הביטוח .
 

 :מבין המועדים הבאים לפי המוקדםיהיה תום הביטוח עבור מבוטח  6.1.1  
 

 . שנה 62ביום בו מלאו למבוטח  6.1.1  
 

 .לעיל 1.1כאמור בסעיף  יום תום תקופת הסכם הביטוח 6.1.1  
 

הביטוח של העובד  –או פרישה לגמלאות /עזיבת העובד את עבודתו  אצל בעל הפוליסה מכל סיבה שהיא ו  6.1.1  

יסתיים ביום האחרון בחודש בו עזב , המבוטחים במסגרת הפוליסה', ת דור בלרבובני משפחתו של כל ו

 .העובד את עבודתו אצל בעל הפוליסה

 
סתיים ביום האחרון י בת הזוג/הביטוח של בן ,במקרה של גירושין – בעל הפוליסה גירושין או פטירה של עובד  6.1.1

לרבות דור  בני המשפחהכל הביטוח של , יסהבעל הפולובמקרה של פטירת עובד  של החודש בו ארע הארוע
  .יסתיים ביום האחרון של החודש בו ארע הארוע 'ב
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 :אפשרות להמשך הביטוח 6.1 

 
או התקיים אחד התנאים המפורטים  ,מכל סיבה שהיא, הפסיק עובד עבודתו אצל בעל הפוליסה 6.1.1  

ערב פרישת העובד  זה המבוטחים בביטוח ('דור בלרבות ) הוא ובני משפחתו ,לעיל 6.1.1 בסעיף
, בתנאים שיהיו מקובלים בחברה באותה עת, יהיו זכאים לעבור לפוליסת פרט אצל החברהמעבודתו 

תוך מתן רצף ביטוחי ביחס לכיסויים ולסכומים , "(פוליסת המשך: "להלן)לתקופת ביטוח לכל החיים 
 ודשת של מצב רפואי קודם וללא תקופת אכשרהללא חיתום מחדש או בחינה מח)החופפים בלבד 

דמי הביטוח יהיו דמי הביטוח שיהיו נהוגים במועד (. לגבי הכיסויים והסכומים החופפים בין הפוליסות 
שנים לכיסויים  1למשך  13%המעבר לכלל המבוטחים אצל החברה בפוליסה דומה בהנחה של 

 . ולסכומים החופפים בלבד
המשך תינתן למבוטח ובתנאי שהבקשה להצטרף לביטוח הפרטי הוגשה אפשרות המעבר לפוליסת ה

יום מיום האירוע והמבוטח הסדיר את תשלום הפרמיה באמצעות הוראת קבע  63בכתב לחברה תוך 
 .  או הוראה לחיוב כרטיס אשראי בתוך תקופה זו

  .תחילת תקופת הביטוח בפוליסת ההמשך תהיה למפרע מיום הפסקת הביטוח
יופחת הסכום , או בכל מקרה בו נקבעה תקרת כיסוי/ו( 'אפרק )י ביחס לפרק התרופות כ, יובהר

 . שכבר שולם למבוטח במסגרת פוליסה זו  מתקרת הכיסוי בביטוח ההמשכי הפרטי
 .פי פוליסה זו-ההצטרפות לביטוח סיעודי פרטי הנה כל עוד לא ארע מקרה הביטוח על

 . ך בעליית פרמיה ניכרתיתכן והמעבר לפוליסה הפרטית יהיה כרו
יחולו החרגות אלו , היה והמבוטח עבר חיתום רפואי בעת כניסתו להסכם זה והוטלו עליו החרגות

 . גם על הכיסויים החופפים בפוליסת הפרט
    
קב פטירה או עזו י פוליסה "המאבד את זכאותו לביטוח עפבעל הפוליסה  של עובדאו ילד /ובת זוג /בן 6.1.1  

לעיל בתנאי  6.1.1בסעיף אמור יהיה זכאי לעבור לפוליסה פרטית אצל החברה בהתאם ל, ןגירושי
והמבוטח  לפי העניין, יום מיום האירוע  63שהבקשה לעבור לביטוח הפרטי הוגשה בכתב לחברה תוך 

  . הסדיר את תשלום הפרמיה באמצעות הוראת קבע או הוראה לחיוב כרטיס אשראי בתוך תקופה זו
 

לא יוארך הסכם  ,חודשים מהמועד הקובע 63בתום תקופת הביטוח בת  במקרה ומכל סיבה שהיא 6.1.1  
יהיו , הביטוח והפוליסה לא תחודש בחברת ביטוח כלשהי לגביי כלל המבוטחים או חלק מהמבוטחים

עיף בס בהתאם לאמורלעבור לפוליסת פרט אצל החברה רשאים המבוטחים או חלק מהמבוטחים 
יום מיום  63תוך בתנאי שהבקשה להצטרף לביטוח הפרטי הוגשה בכתב לחברה  ,זאת. לעיל 6.1.1

מתן הודעת החברה על סיום תקופת הביטוח ואפשרות המעבר לביטוח הפרטי והמבוטח הסדיר את 
 . תשלום הפרמיה באמצעות הוראת קבע או הוראה לחיוב כרטיס אשראי בתוך תקופה זו

 
 :15טח שהגיע לגיל המשך ביטוח לילד מבו 6.1.1 
 
 

ימשיך הביטוח בגינו תמורת תשלום דמי ביטוח בסכום השווה , 15הגיע ילד מבוטח במהלך תקופת הסכם זה לגיל  
 . לדמי הביטוח הקבועים עבור עובד

 
 :סייגים כלליים לאחריות החברה .3

או הפנייתו על ידי החברה /המבוטח ו או לכל אחד אחר עקב בחירתו של/החברה אינה אחראית לכל נזק שיגרם למבוטח ו 
או עקב מעשה או /בית חולים או כל נותן שירות אחר ו, מנתח שברשימה, רופא מרדים, רופא מנתח, רופא מומחה, לרופא

 . לרבות בגין אי ביצוע ניתוח במועד שנקבע לכך מכל סיבה שהיא, ל"מחדל של הנ
או /או בעקיפין ו/פי פוליסה זו בגין מקרה ביטוח הקשור במישרין והחברה לא תהיה אחראית ולא תשלם תגמולי ביטוח על 

 :הנובע מ
   

או במהלך תקופת  לאחר תום תקופת הביטוח או הצטרפותו של המבוטח לביטוח מקרה הביטוח ארע טרם  3.1 
 . 6.1כמוגדר בסעיף  האכשרה

   

המקרים הבאים לא יכללו במסגרת החריגים , ור לעילעל אף האמ. או אסטטיים/או טיפולים קוסמטיים ו/ניתוחים ו 3.2 
במקרה בו קיים צורך רפואי לביצוע הניתוח הנובע מהפרעה בשדה הראייה ניתוח להרמת עפעפיים : לפוליסה זו

או /ניתוח להקטנת חזה במקרה בו קיים צורך רפואי לביצוע הניתוח הנובע מבעיות אורטופדיות ו; של המבוטח
ניתוח לשחזור שד לאחר כריתה לרבות שיחזור באמצעות שרירי ; יים/הנובעות מגודל השד מחלות עור זיהומיות

ניתוח לקיצור קיבה או ניתוח אחר לצורך הרזיה ובלבד , ניתוח לתיקון, גניקומסטיה אצל גברניתוח לתיקון ; הבטן
; ללא גורמי סיכון 04-גבוה מ BMIוהוא סובל מסכרת או יתר לחץ דם או יחס  6.-גבוה מ BMIשלמבוטח יחס 

, ניתוחים או שברים שנגרמו או בוצעו במהלך תקופת הביטוח, תאונות, ניתוח אסטטי לתיקון צלקות לאחר כוויות
ניתוח ; ניתוח לכריתת מיומה רחמית, ניתוח לתיקון הדרוצלה או וריקוצלה, כמו גם ניתוח לתיקון חיך שסוע

טיפול ; ם כטיפול מונע במקרה של סיכון מוגבר על רקע גנטיאו אברי רביה נשיי/או שדיים ו/לכריתת שחלות ו
 . מ בנקבה"ס 154-מ בזכר ו"ס 164-ה אם תחזית הגובה היא מתחת ל/בקומה נמוכה אצל ילד

   

  .או לידה/הריון ו, עיקור מרצון, אי פוריות, עקרות ..3 
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טיפולי , הומאופתיים או תרופות אלטרנטיביות לרבות טיפולים ,טיפולים רפואיים שאינם רפואיים קונבנציונליים 3.0 
 . או חיסונים וכדומה/ויטמינים ו, ניולרבות דיקור סי טיפולים שאינם מוכרים על ידי מדע הרפואה ,היפרטמיה

   

 או נובעים מאיידס / או קשורים ו/ או מצבים רפואיים המיוחסים ו( AIDS)תסמונת הכשל החיסוני הנרכש  3.5 
ותסמונת שהיא מוטציה או וריאציה  HIVלרבות תוצאה חיובית בבדיקת ,  ירוס המחולל איידסומהו או נובעים/ ו

 . שלו
   

 . או פציעה עצמית מכוונת בין שהמבוטח היה שפוי בדעתו ובין אם לאו/ ניסיון התאבדות ו 3.6 

   

או שימוש לרעה בחומרים שאינם /ם ואו שימוש בה/ או התמכרות לסמים אסורים על פי החוק ו/אלכוהוליזם ו  3.3 
למעט אם )או אנטי דיכאוניות על ידי המבוטח /או אנטי פסיכוטיות ו/או שימוש בתרופות נרקוטיות ו/ו סמים

  (. השימוש נעשה על פי המלצת רופא
   

סולת גרעינית חומר גרעיני מלחמתי או פ, תהליכים גרעיניים, זיהום רדיואקטיבי, חשיפה כלשהי לקרינה מיננת 3.8 
  .כלשהי

 
 .ששכר בצידה  מסגרת אגודות ספורטה משתתף המבוטח באופן מקצועי בפעילות ספורטיבית ב 3.7 

   
 .למעט טיסה בקווי תעופה אזרחים סדירים ורגילים שלא כאיש צוות, טיסת המבוטח בכלי טיס כלשהו 3.14 

   

 .סקי וצלילה , יהידא, רחיפה, צניחה 3.11 

   

 .שביתה או פעולה בלתי חוקית, מעשה חבלה, פרעות, מרד, הפיכה, משטרתית, צבאית, פעולה מלחמתית 3.12 

   

 .או טיפולים פסיכיאטרים/או טיפולים פסיכולוגיים ו/או טיפולים נפשיים ו/או מחלות נפש ו/הפרעות נפש ו .3.1 

   

או תכנון /או כלכליות ו/או חברתיות ו/או סוציאליות ו/והפלה מלאכותית ותוצאותיה שבוצעה מסיבות נפשיות  3.10 
 .משפחה

   

 . או ניתוחים הקשורים לכך/לרבות תרופות ו, טיפולי שיניים וחניכיים למיניהם 3.15 

   

 . וכדומה, עזרים אורטופדיים, עזרי שמיעה, עדשות מגע, משקפיים: אביזרי עזר רפואיים כגון 3.16 

   

   .הרלוונטי בפוליסה בסעיףמורכבות במהלך ניתוח מעבר לתקרה הקבועה תותבות ש 3.13 

    

 . תוספי מזוןשימוש ב 3.18 

   

 . או תרופה ניסיוניים המחייבים אישור של וועדת הלסינקי/או טיפולים ו/ניתוחים ו 3.17 

   

טיפולים כימותרפיים או , רנותהק, רנטגן, פעילהבדיקות שאינן עקב בעיה רפואית או /בדיקות שגרה ו 3.24 
למעט , הזלפות, (למעט הזרקה תחת מכשיר הדמייה)זריקה , טיפול היפותרמי, טיפול דיאליזה, אונקולוגיים

 . המכוסה בפרק השירותים האמבולטוריים
   

טח אינו המב. או האחרים הניתנים למבוטח במסגרת ביטוח זה/המבטח אינו אחראי לטיב השירותים הרפואיים ו 3.21 
או הפנייתו על ידי המבטח לנותני /או לכל אדם זולת עקב בחירתו של המבוטח ו/אחראי לכל נזק שיגרם למבוטח ו

 . ל"י מעשה או מחדל של הנ"או ע/או אחרים ו/שירותים רפואיים ו
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 :קודםפטור מאחריות בגין מצב רפואי  –תנאי מיוחד  .8
 

לרבות בשל , יבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפות לביטוחמערכת נס –" מצב רפואי קודם"   8.1
או בתהליך של אבחון רפואי , בדרך של אבחנה רפואית מתועדת –" אובחנו במבוטח", לעניין זה. מחלה או תאונה

 . מתועד שהתקיים בששת החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח
או מפחית את חבות , הפוטר את המבטח מחבותו, בחוזה ביטוחיג כללי סי -"סייג בשל מצב רפואי קודם"        

המבטח או את היקף הכיסוי בשל מקרה ביטוח אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל של מצב רפואי קודם ואשר ארע 
  . בתקופה שבה חל הסייגלמבוטח 

 
 :תוקף סייג בשל מצב רפואי קודם  8.2

 :הוא "הקובעמועד "לעניין מבוטח שגילו ב, ודםסייג בשל מצב רפואי ק          
 

 'ב –ו ' ים אלגבי פרק מתחילת תקופת הביטוח חצי שנהיהיה תקף לתקופה של  –שנים  65-פחות מ   8.2.1
סעיף זה נוסח באופן שמטיב עם המבוטח ביחס  .'ה –' גחודשים לגבי הפרקים  .ולתקופה של 

ד "בחוזר הביטוח הוראות למצב רפואי קודם התשסלהגדרות המינימום שקבע המפקח על הביטוח 
 .2440-1083חוזר ביטוח מספר  ,2440

 
 .יהיה תקף לתקופה של חצי שנה מתחילת תקופת הביטוח –שנים או יותר  65  8.2.2

 
 :סייג של מצב רפואי מסויים למבוטח מסויים  ..8

יקף הכיסוי בשל מצב רפואי מסויים שפורט או לה החברהסייג לחבות , לעיל 8.2 –ו  8.1 על אף האמור בסעיפים
יהיה תקף לתקופה שצוינה בדף פרטי הביטוח לצד אותו מצב רפואי , בדף פרטי הביטוח לגבי מבוטח מסויים

 .מסויים
 

 :תחולת סייג בשל מצב רפואי קודם  8.0
 הלא סייג והחברה, סייג בשל מצב רפואי קודם לא יהיה תקף אם המבוטח הודיע למבטח על מצב בריאותו הקודם

 .במפורש בדף פרטי הביטוח את המצב הרפואי המסוים הנזכר בהודעת המבוטח
 

 :השבת דמי הביטוח  8.5
פטורה החברה מחבותה בשל ההוראות המפורטות בסעיף זה ונתבטל חוזה הביטוח ומבטח סביר לא היה מתקשר 

חוזה הביטוח את מצבו הרפואי הקודם של אילו ידע במועד כריתת , באותו חוזה אף בדמי ביטוח גבוהים יותר
על . תגמולי ביטוח שבשלו שולמו למבוטחתחזיר החברה למבוטח את דמי הביטוח עבור כיסוי ביטוחי , המבוטח

 .דמי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה
   

 :תשלום תגמולי ביטוח .5

   

ישירות למי אשר סיפק , או כל חלק מהם/ו החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשלם את תגמולי הביטוח 5.1 
 .או לשלמם למבוטח עצמו, למבוטח את השירות הרפואי

במקרה של תשלום תגמולי ביטוח לנותני השירותים יבוצע התשלום כנגד חשבונות שיומצאו לחברה ובמקרה של 
 .יבוצע התשלום כנגד הצגת קבלות מקוריות, תשלום למבוטח עצמו

, כתב התחייבות כספית לנותן השירות, לפי דרישתו, יהיה המבוטח זכאי לקבל מהחברה, לעיל מבלי לגרוע מהאמור  
 .ובלבד שזכאותו על פי הפוליסה אינה שנויה במחלוקת, אשר יאפשר לו לקבל שירות רפואי כמפורט בפוליסה

   

ינת ישראל ישולמו במטבע חוץ ובלבד תגמולי ביטוח אשר נועדו לממן טיפולים רפואיים אשר ניתנים מחוץ לגבולות מד 5.1 
 .אם יהיה צורך בכך, שיימסר לחברה היתר להוצאת מטבע חוץ

   

תגמולי ביטוח הנקובים במטבע זר ומשולמים בישראל ישולמו בשקלים חדשים על פי השער להעברות והמחאות  5.1 
 .התשלוםמ ביום ביצוע "של המטבע הזר הרלוונטי בבנק  דיסקונט לישראל בע( הגבוה)

   

תשלם החברה את יתרת תגמולי הביטוח אשר הגיעו למבוטח ולא שולמו לו או בעבורו לפני , חס וחלילה, נפטר מבוטח 5.1 
או אם נותרה יתרה לתשלום ,  בהעדר התחייבות כלפי ספק השירות הרפואי. מועד הפטירה למי אשר התחייבה לשלם

תשלם החברה את היתרה , בגין שירות שניתן למבוטח לפני פטירתו ,לאחר ביצוע התשלום לפי ההתחייבות האמורה
 .או ליורשיו הנקובים בעותק צו קיום צוואה או בצו ירושה אשר יומצא לה לעיזבונו של המבוטח

   

 .לפי העניין, המבוטח לא יהיה זכאי לתגמולי הביטוח העולים על אלה המצוינים בכל פרק 5.5 
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עוברת זכות זו לחברה  , שלא מכוח חוזה ביטוח, שיפוי כלפי צד שלישי זכות של מקרה הביטוח גם יתה למבוטח ביה 5.6 
זכות זאת של החברה לא תפגע בזכותו של המבוטח . מששילמה למבוטח תגמולי ביטוח ובשיעור התגמולים ששילמה

 .ליסה זולגבות מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולי הביטוח שקיבל מהחברה לפי פו
עשה . עליו להעבירו לחברה, קיבל או זכאי לקבל המבוטח מן הצד השלישי שיפוי שהיה מגיע לחברה לפי סעיף זה

 . עליו לפצותה בשל כך, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה לחברה, פשרה
נה בידי אדם שמבוטח סביר או מחדל שלא בכוו/ הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח הוא תוצאה של מעשה ו

 .הםינאו יחס של מעביד ועובד שב/ פחה ומחמת קרבת מש, לא היה תובע ממנו שיפוי
 

 : כפל ביטוח 5.3 
 במסגרת פוליסה אחרת אצל, במלואן או בחלקן, היה המבוטח זכאי לכיסוי ההוצאות המוכרות על פי פוליסה זו( א)

בהתאם להיקף הכיסוי והסכום לו היה , רה באופן יחסי את חלקהתשלם החב ,החברה או מאת חברות ביטוח אחרות
, כלפי המבוטח על מלוא סכום תגמולי הביטוח, לחוד, כל אחד מהמבטחים יהיה אחראי. זכאי המבוטח מכלל המבטחים

אף אם היה המבוטח זכאי לכיסוי ההוצאות המשולמות בעד מקרה , עד לגובה התקרה הקבועה בפוליסה הקבוצתית
 . גם לפי פוליסה לביטוח בריאות אחרת בין אצל אותו מבטח ובין אצל מבטח אחר ביטוח

לתקופות  מקרי הביטוח לפי פוליסה זו והנספחים המצורפים מכוסים כולם או מקצתם אצל יותר ממבטח אחדאם ( ב)
 .ו על כךעל המבוטח להודיע על כך למבטחים בכתב מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע ל, חופפות

או /עלה סך תגמולי הביטוח להם זכאי המבוטח בגין מקרה ביטוח המכוסה על פי כל פוליסות הביטוח שנערכו על ידו ו
תהיה החברה , "(ההוצאות המכוסות: "להלן)על ההוצאות בפועל שהוציא המבוטח בגין אותו מקרה ביטוח , עבורו

ה זו בהמחאת זכויות המבוטח על פי הפוליסות האחרות זכאית להתנות את תשלום תגמולי הביטוח על פי פוליס
 .לגבי סכום תגמולי הביטוח העולים על חלקה היחסי של החברה בהוצאות המכוסות, לחברה

יישאו המבטחים בנטל החיוב בינם לבין , שנגרםשתגמולי ביטוח לפיהן משולמים בהתאם לשיעור הנזק , בפוליסות( ג)
היה ומקרי . מולי הביטוח הנוגעות למקרה הביטוח כפי שהן קבועות בפוליסות הביטוחלפי היחס שבין תקרות תג, עצמם

על , או מקצתם אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות, מכוסים כולם, הביטוח לפי פוליסה זו והנספחים המצורפים
 . המבוטח להודיע על כך לחברה בכתב מיד עם הגשת התביעה

   

 :תביעות .13

   

יודיע על כך המבוטח לחברה ויקבל את אישור החברה מראש לכל אחד  ,היוודע למבוטח על מקרה הביטוחב 13.1 
 .קבלת האישור כאמור היא תנאי מהותי לאחריות החברה על פי פוליסה זו. מהשירותים הרפואיים

במידה , ל"או בחו הזכות להחליט אם ברצונו לקבל את הטיפול הרפואי בישראלמובהר כי למבוטח , למען הסדר הטוב
 . ובכפוף להוראות פוליסה זו, ל"והכיסוי קיים בחו

   

החברה מתחייבת לאשר את . תנאי מהותי לאחריות החברה על פי פוליסת ביטוח זוקבלת אישור החברה כאמור הינו  13.1 
ימי  1-א יאוחר מובלבד שנמסרו לה כל המסמכים הדרושים לצורך האישור או ל, עבודהימי  11תביעת המבוטח תוך 
אם בוצע טיפול רפואי . קבלת האישור כאמור היא תנאי מהותי לאחריות החברה על פי פוליסה זו. עבודה במקרה חירום

ידון המבטח בתביעה לאחר הטיפול הרפואי ויאשר אותה אם היא עומדת בהוראות ההסכם , החברה מראשללא אישור 
או להעביר את טופס , אשר אושרה, בטח מתחייב לשלם את התביעההמ. והוגשו לחברה כל המסמכים כנדרש על ידה

מובהר כי במידה ומצבו . תוך שבעה ימים מהמועד בו אושרה התביעה, ההתחייבות לתשלום לספק השירות הרלוונטי
 . כפי שיחייב מצבו הרפואי של המבוטח, הרפואי של המבוטח יחייב זאת תשולם התביעה במועד מוקדם יותר

   

המבוטח ימסור לחברה את כל המידע המתייחס לתביעתו לרבות אבחנת הרופא המטפל ואת כל המסמכים הרפואיים  13.1 
לחתום על , בין היתר, עליו לעזור לחברה להשיגם ולשם כך עליו, ואם אינם ברשותו, הדרושים לחברה לבירור חבותה

או גוף /ואו למוסד לביטוח לאומי ולכל רשות /פואי וכתב  ויתור על סודיות רפואית ומתן הוראה לכל רופא או מוסד ר
 .כל מידע רפואי או ידיעה הנוגעים למבוטח הנמצא ברשותםלמסור לחברה ל "בארץ ובחו אחר

   

פי  או העתידית על/לצורך בירור חבותה המיידית ו, או חקירה/החברה תהיה רשאית לנהל על חשבונה כל בדיקה ו 13.1 
עיכוב העלול לסכן את , ובתנאי שתהליך הבדיקה לא יעכב את הטיפול, חברה תמצא לנכוןהכל כפי שה, הפוליסה

חס  ,לא תיפגע מחמת מותו כנקוב לעילזכותה של החברה לנהל את החקירות והבדיקות . בריאותו של המבוטח
 .של המבוטח, וחלילה

   

לבדיקה רפואית על ידי רופא מטעם החברה ועל  יעמיד עצמו המבוטח, י החברה"אם יידרש לכך ע –בדיקה רפואית  13.5 
קיום הוראה זו הינו תנאי מוקדם לחבות החברה לתשלום  .או מסמך רפואי שיידרש/וימסור כל פרט ו, חשבון החברה

 .פי פוליסה זו-תגמולי הביטוח על
   

 13.6 
 
 

לרבות רשימת , וליסה זוהחברה רשאית לשנות מעת לעת כל רשימה של נותני שירותים רפואיים הקשורים לפ
רשימת הרופאים תהיה הרשימה . רשימת רופאים מומחים ומנתחים ברשימה, רשימת שכר מנתחים, בתי חולים

 .  אשר תהיה בתוקף לכלל המבוטחים בפוליסות הבריאות אצל החברה
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הרפואיים והאחרים הדרושים המבוטח ימסור לחברה את כל המידע המתייחס לתביעתו לפי פרק זה ואת כל המסמכים  13.3 
 . לחברה לבירור חבותה לתשלום תגמולי הביטוח לפי פוליסה זו

 
או /חובותיו של המבוטח בהתאם לסעיף זה חלות הן לפני אישור התביעה והן במשך הזמן זו החברה משלמת ו 13.2 

 .נדרשת לשלם את תגמולי הביטוח
   

 :ל"או טיפולים מיוחדים בחו/ניתוחים ו בגין השתלות אובתשלום תגמולי ביטוח  13.5 
 : אזי, ל"אישרה החברה ביצוע השתלה או טיפול מיוחד בחו

   

 . ל"תיתן למבוטח התחייבות כספית המופנית לגורם המבצע את ההשתלה או הטיפול המיוחד בחו 13.5.1  

    

חלק מהן לספקי השירות או למבוטח לשלם הוצאות מוכרות או בכל , על פי שיקול דעתה, תהיה רשאית 13.5.1  
 . עצמו

    

יבוצע התשלום כנגד , ל כאמור לעיל"או חלקם ישירות לגורמים בחו, במקרה של תשלום תגמולי ביטוח 13.5.1  
יבוצע התשלום כנגד חשבוניות , במקרה של תשלום למבוטח עצמו. חשבונות מקוריים שיומצאו לחברה

 . מקוריות
    

כל הוצאה שתהא . לעיל 5.1מים במטבע חוץ שתשלם החברה יחושבו לפי השער האמור בסעיף תשלו 13.5.1  
לחברה בקשר עם המרת מטבע חוץ תחושב כחלק מתגמולי הביטוח המשולמים על ידה ולא תשולם בנוסף 

 . להם
    

 13.1
3 

 :בוררות
טח ביחס לפוליסה זו תמסר להכרעתו של או המבו/ין החברה לבעל הפוליסה והצדדים מסכימים בזאת כי כל מחלוקת ב

 . שיבחר על ידי הצדדיםיחיד בורר רפואי מוסכם 
  

 :סכום הביטוח .11

 .רבי שהחברה תשלם כתגמולי ביטוח בגין כל פרק לא יעלה על הסכום הנקוב באותו פרקהסכום המ 11.1 

   

תשלום " 5.1ח על פי הכללים הנקובים בסעיף "לש סכומי הביטוח הנקובים בדולרים יומרו למטבעות אחרים לרבות 11.1 
  .לעיל  "תגמולי הביטוח

   

מהמדד היסודי ועד למדד שיהיה ידוע , ח בפוליסה זו ישאו הפרשי הצמדה למדד"תקרת תגמולי הביטוח הנקובים בש 11.1 
 .במועד ביצוע תשלום תגמולי הביטוח

   

 
 :הפרמיה ודרך תשלומה .11

   

בכפוף לאמור בדף הרשימה  , ה החודשית עבור כל מבוטח הינה כמוסכם בין בעל הפוליסה לבין החברההפרמי 11.1 
למן המדד הבסיסי ועד למדד  , הפרמיה צמודה למדד ותשתנה מדי חודש בהתאם לשינוי במדד. המצורף לפוליסה זו

 . ההתאמה הוא המדד הידוע במועד ביצוע כל תשלום
   

י בעל הפוליסה לחברה עבור כל "עבאמצעות גביה מהשכר יבוצע במרוכז  בגין כל המבוטחים תשלום הפרמיות 11.1 
 . לכל חודש בגין החודש הקודם 15 –המבוטחים עד ל 

   

תקופת הביטוח תבוצע התאמה כספית בגין תשלום פרמיות נוספות שעל בעל הפוליסה לשלם במהלך בתום כל חודש  11.1 
או בגין עדכון פרמיה של מבוטחים העוברים קבוצת /ו ים המצטרפים במהלך אותו חודשלחברה עבור מבוטחים נוספ

 .תוך התחשבות במבוטחים אשר הביטוח חדל לחול ביחס אליהם במהלך אותו חודש, גיל
   

ימים לאחר שהמבוטח נדרש בכתב לשלמם רשאית  15לא שולמה הפרמיה או חלק ממנה במועד ולא שולמה גם תוך  11.1 
ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן  11בכתב כי הפוליסה תתבטל כעבור , מבוטחלברה להודיע הח

  .בתוספת ריבית פיגורים
   

אשר לטענתו מגיעה לו או למי מהמבוטחים מהחברה כנגד החיוב , בעל הפוליסה לא יהיה זכאי לקזז זכות כלשהי 11.5 
 .את תשלום הפרמיה החודשית מסיבה כלשהי, כן לא יהיה רשאי לעכבו, לשלם פרמיה על פי פוליסה זו

   

והוא יחשב כמי שלא  מהחיוב לשלמה המבוטחאין הדבר פוטר את , אם מסיבה כלשהי לא שולמה הפרמיה החודשית 11.6 
 . פרע את הפרמיה החודשית
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תהיה החברה מחויבת , לפוליסה זו  אם כתוצאה מהוראות חיקוק כלשהי או הוראת רשות ממשלתית המתייחסת 11.3 
תודיע החברה על כך לבעל , מעבר לשינוי הנובע מהצמדתם למדד, לשנות את דמי הביטוח הנקובים ברשימה

 .הפוליסה והוא יהיה חייב לשלם את דמי הביטוח כפי שישונו
   

 "(:פרמיות)"ביטוח ההתאמת דמי  .11

   

   .תותאם הפרמיה בהתאם לנוסחה הקבועה להלן מהמועד הקובעחודשי הביטוח הראשונים  16 בתום 11.1 

   

 ,כהפסדים בתכנית הביטוח בתקופת הביטוח החולפות יראו את הסכום בו עולה סכום התביעות המשולמות והתלויות 11.1 
רך בגין אותה תקופת ביטוח כשהוא משועותשלומים ששולמו על חשבון הקרן לפנים משורת הדין  I.B.N.Rלרבות 

התאמת הפרמיה . מסכום הפרמיות המשולמות בגין אותה תקופה כשהן משוערכות למדד 33%על סכום של , למדד
 .      י החברה לבעל הפוליסה"ימים מיום המצאת הנתונים ע 13תבוצע תוך 

   

בשיעור הביטוח  יועלו דמי – לעיל 11.1בסעיף כהגדרתם  , כי תכנית הביטוח נושאת הפסדים לחברה, אם יתברר 11.1 
 .המתאים למניעת הפסדים ביתרת תקופת הביטוח

האמור בסעיף  על אף, יהיו רשאים הצדדים, לא הגיעו הצדדים להסכמה בדבר שיעור השינוי הנדרש בפרמיה
  .להביא הסכם זה לסיומו, לעיל 0.2

   

למעט הצמדתן  ,קבעו לתקופה הקודמתלא יחול שינוי בפרמיות שנ, לא נשאה תכנית הביטוח הפסדים כאמור לעיל 11.1 
 .למדד

   

 : רשימות ותעודות, הצהרת בעל הפוליסה .11

   

בקובץ , למבטח את רשימת המבוטחים בחודש הקודם לדיווחיעביר בעל הפוליסה , בכל חודש 15-לא יאוחר מ 11.1 
, תעודת הזהות שלהם' מס, הכוללת את שמות כל המבוטחים( e-mail)באמצעות דואר אלקטרוני  EXCELבתוכנת 

פ פורמט קובץ מבוטחים שיועבר "הכל ע, תאריך הצטרפותם ואת גובה דמי הביטוח המשולמים בגינם, תאריכי לידתם
 . מהמבטח לבעל הפוליסה

   

קובץ הדיווח החודשי יכלול פרטים על מצטרפים חדשים לביטוח בחודש הקודם לדיווח ויגרע מהקובץ את שמות  11.1 
 . חים שהפסיקו להיות מבוטחים בחודש הקודם לדיווח עקב פרישה מהקולקטיבהמבוט

   

, לא ייחשבו מבוטחים על פי הסכם זה, מועמדים לביטוח שיידרשו למלא הצהרת בריאות וחיתום, למען הסר ספק 11.1 
טוח וקבלת והודעת המבטח בכתב בדבר הסכמתו ותנאיו לקבלת המועמדים לביוזאת עד להשלמת הליך החיתום 

מבלי שניתן אישור , תשלום פרמיה על ידי בעל הפוליסה בגין מבוטחים אלו. תשלום דמי הביטוח לראשונה עבורם
לביטוח  והמבטח לא יהיה חייב בכיסוי בגין צירופם, לא ייחשב כאסמכתא להיותם מבוטחים, מפורש מהמבטח כאמור

 . ללא אישור כאמור
   

 : פיגורים בתשלומים .15

   

יום נוספים  13המבטח ייתן ארכה לתשלום דמי הביטוח החודשיים למשך , לא שולמו דמי הביטוח או חלקם במועד 15.1 
לא שולמו דמי הביטוח . במשך תקופה זו יישאר הסכם הביטוח בתוקפו. לאחר מועד התשלום כקבוע בהסכם זה

 . כפוף להוראות החוקב, יבוטל הביטוח לפי הסכם ביטוח זה, למבטח בתום תקופת ההארכה
   

יום מהמועד הקובע לתשלום  13תוך , תינתן לבעל הפוליסה האפשרות, לעיל 15.1לאחר ביטול הביטוח לפי סעיף  15.1 
י תשלום כל דמי הביטוח שבפיגור בתוספת הפרשי ריבית והצמדה "לחדש את הביטוח ע, שלא שולמו, דמי הביטוח

המבטח לא יהיה אחראי למקרי . הביטוח יחודש ביום בו נפרעו כל הפיגורים. ממועד התשלום עד יום התשלום בפועל
 . ביטוח שאירעו ממועד ביטול הביטוח ועד מועד חידושו

   

לא תחול על המבטח חובת חידוש הביטוח לפי הסכם ביטוח , יום ממועד תשלום דמי הביטוח שלא שולמו 53אחרי  15.1 
 . זה

   

 (:סברוגציה)תחלוף  .16

   

ורק לאחר שכיסה את התביעה אשר הגיש המבוטח בגין שירותים רפואיים להם הוא , מששילם המבטח תגמולי ביטוח 16.1 
אשר , כל זכות לתשלום או לשיפוי, עד סכום תגמולי הביטוח ששולמו, עובדת אליו, זכאי במסגרת הסכם זה במלואם

או /או מכוח הסכם ביטוח אחר ו/פ חוק ו"או מכוח זכות ע/ו ,עמדה או אשר עומדת לזכות המבוטח מצד שלישי כלשהו
מובהר כי זכות זו של המבטח תהיה תקפה אך ורק אם , למען הסר ספק. ן שנערכו על ידו או עבורו"מכוח הסכמי שב

 . הכיסוי לא זכאי המבוטח מצד שלישי הינו כיסוי מסוג של שיפוי ולא מסוג של פיצוי
   



    11 

לא הגיעו כדי שיפוי מלא של הוצאות המבוטח בפועל בגין מקרה , י המבטח"אשר שולמו ע, הביטוחבמידה ותגמולי  16.1 
אשר ישלים את השיפוי עד לכדי שיפוי , תעמוד לזכות המבוטח הזכאות לקבל את אותו חלק מצד שלישי, הביטוח

 . מלא
   

יובהר כי בכל , להסרת ספק. כאמור, טחלשם מימוש זכאותו של המבש רהמבטח מתחייב לשתף פעולה ככל שייד 16.1 
 . מקרה ההליכים כאמור לעיל לא יפגעו בזכותו של המבוטח לקבל שירות מהמבטח ולא יגרמו לעיכוב באישור התביעה

   

 :ביטול בעקבות חידוש או שינוי במהלך תקופת הביטוח  .13

   

סכמה מפורשת של המבוטח והודיע המבוטח למבטח או חודש הביטוח או שונו תנאיו במהלך תקופת הביטוח שלא על פי ה 
, על ביטול הביטוח לגבי מבוטח, לפי העניין, הימים שלאחר מועד חידוש הביטוח או מועד השינוי 63במהלך , לבעל הפוליסה

כויות לפי ובלבד שלא הוגשה תביעה למימוש ז, לפי העניין, יבוטל הביטוח שלגביו החל במועד חידוש הביטוח או במועד השינוי
 . הימים כאמור 63הפוליסה בשל מקרה ביטוח שארע בתקופת 

   

 : מתן מסמכים למבוטח .12

   

ובין במועד ה לראשונבין בהצטרפותו , המבטחת תמסור עם תחילת תקופת הביטוח לכל יחיד מקבוצת המבוטחים 12.1 
דף פרטי ביטוח וכן מסמכים , הנחיות המפקחטופס גילוי נאות לפי , העתק פוליסה, חידוש הביטוח לתקופה נוספת

למעט הארכת תקופת הביטוח בלא שינוי  –" חידוש ביטוח", בתקנה זו; נוספים שיורה עליהם המפקח על הביטוח
שבמהלכה מתקיים משא ומתן בין , לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים, בדמי הביטוח ובתנאי הכיסוי הביטוחי

 . על חידוש הביטוח לתקופה נוספתבעל הפוליסה ובין המבטח 
   

העתק מהחוזה שבין , לפי דרישתו, ישלח המבטח למבוטח, חלה על מבוטח חובה לשלם דמי ביטוח או חלק מהם 12.1 
 . ימים מן המועד שהתקבלה בו בקשת המבוטח 13המבטח ובין בעל הפוליסה תוך 

   

, לפי דרישתו, ישלח המבטח לבעל הפוליסה, לואם כולל שווי מסנקבע כי בעל הפוליסה ישלם את דמי הביטוח במ 12.1 
ואולם , ימים מן המועד שהתקבלה בו בקשת בעל הפוליסה 13תוך , העתק מן החוזה שבין המבטח ובין בעל הפוליסה

 . המבטח רשאי שלא לשלוח למבוטח הוראות בחוזה האמור לעניין גובה דמי הביטוח והתאמת דמי הביטוח
   

 : ן הודעות למבוטחמת .15

   
במועד חידוש ביטוח הבריאות הקבוצתי או במהלך תקופת הביטוח , חל שינוי בדמי הביטוח או בתנאי הכיסוי הביטוחי 11.1 

ימים לפני מועד תחילת  13, ימסור המבטח לכל יחיד בקבוצת המבוטחים, (מועד תחילת השינוי –בתקנת משנה זו )
  –לעניין זה ; פירוט של אותו שינויהודעה בכתב הכוללת , השינוי

במלואה או בחלקה או , לרבות העברת חובת תשלום דמי הביטוח מבעל הפוליסה למבוטח – "שינוי בדמי הביטוח"
ולמעט שינוי בדמי הביטוח בשל הצמדתם למדד שנקבע מראש או שינוי בדמי הביטוח בשל מעבר בין , הרחבתה

 ;יטוח שנכללה בפוליסהקבוצות גיל כפי שפורט בטבלת דמי הב
, למעט הארכת תקופת הביטוח לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים – "שינוי בתנאי הכיסוי הביטוח"

 . שבמהלכם מתקיים משא ומתן בין בעל הפוליסה ובין המבטח על חידוש הביטוח לתקופה נוספת
   
אשר לפי תנאי הפוליסה , ובה לשלם דמי ביטוחחלה על מבוטח במועד ההצטרפות לביטוח הבריאות הקבוצתי הח 11.1 

הודעה בכתב , ימסור המבטח למי שמשלם את דמי הביטוח שאינו בעל הפוליסה, תחל גבייתם לאחר המועד האמור
 . ;הודעה כאמור, בדבר המועד שבו תחל הגבייה של דמי הביטוח

   
 :התיישנות .13

   

 .ביטוח על פי פוליסה זו היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוחתקופת ההתיישנות של תביעה לתשלום תגמולי  

  

 :מעמד בעל הפוליסה .11

   

וכל הודעה שתימסר לבעל הפוליסה כמוה כהודעה  עניין הקשור לפוליסה זודבר ובעל הפוליסה הנו שלוח של המבוטחים בכל  
 .הבהרה להסכם ובכפוף לנאמר בנספח  אצל המבוטח שנמסרה ונתקבלה

   

 :חובת גילוי .11

  

או שהמבוטח העלים מהחברה עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבות , דה והמבוטח מסר לחברה עובדות כוזבותבמי 
  .או כל חוק אחר שיבוא במקומו 1521 –א "י הוראות חוק חוזה הביטוח תשמ"תנהג החברה עפ, החברה
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 :מיסים והיטלים .11

   

המוטלים על  יב בתשלום כל המיסים הממשלתיים והאחרים החלים על פוליסה זו אוחי, לפי העניין, בעל הפוליסה או המבוטח 
יוטלו במועד מאוחר  אם, הפרמיות ועל תגמולי הביטוח ועל כל התשלומים האחרים שהחברה חייבת לשלמם על פי הפוליסה

 . יותר
, ו חלקם במקום המבוטח ובמקרה זוכאמור א, ההיטלים וההוצאות, לשלם המיסים, על פי שקול דעתו הבלעדי, המבטח רשאי

 . חלק מתגמולי הביטוח, כאמור, יהיה הסכום ששולם
  

 הגבלת אחריות המבטח מחוץ לגבולות מדינת ישראל .11

  

ל "המבטח לא יהיה אחראי לתשלום תגמולי ביטוח על פי פוליסה זו אם המבוטח מתגורר בעת קרות מקרה הביטוח בחו 
 .ל"כי פוליסה זו אינה מקנה כיסוי עבור ביטוח נסיעות לחו, יובהר, למען הסר ספק. ברציפות יום 53לתקופה העולה על 

  

 לפנים משורת הדיןלתשלום תביעות קרן  .15

  

הוצאות עבור טיפולים רפואיים שאינם לשלם עבור מבוטח במסגרת הפוליסה  לחברהבכתב להורות בסמכות בעל הפוליסה  
ומעבר לתקרות , ן לאשר תשלומים עבור הוצאות רפואיות מעבר למכסת הטיפולים המצוינת בפוליסהוכ, מכוסים בפוליסה זו
מהפרמיה הכוללת המצטברת שהתקבלה אצל  1%ובלבד שהסכום המצטבר לאישורים אלו לא יעלה על , הנקובות בפוליסה

 במצטבר פוליסה אינה נושאת הפסדיםהשנכון ליום הבקשה המבטח החל מתחילת ההסכם ועד ליום מתן האישור ובכפוף לכך 
  .מיום תחילת הביטוח

  

 :חקיקה .16

  

 . או כל חוק אחר שיבוא במקומו 1521 –א "כל פוליסה זו יחולו הוראות חוק חוזה הביטוח התשמ 

  

 
 :הודעות .13

 :הינן הסכם זהכתובות הצדדים לצורך מתן הודעות בקשר להוראות  

   

 נמל חיפה:    בעל הפוליסה 
 .חיפה, נמל חיפה: כתובת                       

   

  מ"הפניקס חברה לביטוח בע            :החברה 
 .51151 גבעתיים, 51דרך השלום : כתובת                         

   

 .כתובתו האחרונה של המבוטח כפי שנמסרה לחברה:            המבוטח 

  

י הנמען "תחשב כהודעה שהתקבלה  ע, לפי עניין, מבוטחלאו /ו אר רשום לפי הכתובות הרשומות לעילכל הודעה שתשלח בדו 
 .ההודעה בדואר ולשם הוכחת המסירה די להוכיח כי המכתב הופקד בדוארהמסר המכתב הכולל את  שעות מעת 31תוך 
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 תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות -' אפרק 
 

 :הגדרות .1
 

 :יחולו על פרק זה הגדרות נוספות שלהלן, בנוסף להגדרות כלליות הקבועות בתנאים הכלליים לפוליסה זו 
 

 .ביטוח בריאות ממלכתיי חוק "מבוטח אשר הינו מבוטח גם עפ – "מבוטח" 1.1 
   
מטעמו , מומחה בתחוםפ הוראות רופא "נטילת תרופה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח ע – "מקרה הביטוח" 1.1 

 : של המבוטח לפי הפירוט שלהלן
 

, כל תרופה שאינה כלולה בסל שירותי הבריאות - תרופה שאינה כלולה בסל שירותי הבריאות 1.1.1  
ימוש על פי ההתוויה הרפואית לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח בידי הרשות ואשר אושרה לש

, קנדה, ארצות הברית, ישראל "(:המוכרות המדינות" :להלן)המוסמכת באחת המדינות הבאות 
אחת מהמדינות החברות באיחוד האירופי לפני מאי , איסלנד, נורבגיה, ייץושו, ניו זילנד, אוסטרליה

 (.EMEA)רישום המרכזי של האיחוד האירופי או במסלול ה,  1331
 

אשר אינה , כל תרופה הכלולה בסל שירותי הבריאות – בסל שירותי הבריאות תרופה הכלולה 1.1.1  
מוגדרת על פי ההתוויה הרפואית הקבועה בסל שירותי הבריאות לטיפול במצבו הרפואי של 

י אחת הרשויות "של המבוטח ע המבוטח ובתנאי כי התרופה שאושרה לטיפול במצבו הרפואי
או  1331ב או באחת מהמדינות החברות באיחוד האירופי לפני מאי "המוסמכות בישראל או בארה

או בקנדה או באוסטרליה או ניו זילנד או  EMEAבמסלול הרישום המרכזי של האיחוד האירופי 
אית שבסל שירותי תרופה שאינה מוגדרת על פי ההתוויה הרפו .שוויץ או נורבגיה או איסלנד

 .סיוניתיהבריאות כאמור לא תחשב כתרופה נ
 

תכוסה כל תרופה שאושרה לשימוש באחת מהמדינות  - OFF LABEL -תרופה המוגדרת כ 1.1.1  
ובלבד שהתרופה הוכרה , אך לא להתוויה הרפואית לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, המוכרות

 :על ידי לפחות אחד מהבאיםכיעילה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח 
 FDA -פרסומי ה .1
1. American Hospital Formulary Service Drug information 
1. US Parmacopoeia Drug  Information 

Drugdex MIcromedex   כפי )ובלבד שהתרופה עונה על שלושת התנאים הבאים במצטבר
 (:שמופיעים בטבלת ההמלצות

   II a  או Iנמצאת בקבוצה ( Strength Of Recommendation)עוצמת ההמלצה  .א
 Bאו  Aנמצאת בקטגוריה   Strenght Of Evidence ))חוזק הראיות  .ב
   II aאו  Iנמצאת בקבוצה  –( Eficaccy)יעילות  .ג

שמתפרסם על ידי אחד   National Guidelin -תרופה שהטיפול בה מומלץ לפחות באחד מה. 5
 :מהבאים

 NCCN. א     
 ASCO. ב     
 NICE. ג     

 ESMO Minimal Recommendation. ד     
    
והמיועדת לטיפול רות אשר אושרה לשימוש באחת המדינות המוכתרופה  – תרופה למחלה יתומה 1.1.1  

של חולים המשתייכים לאחת מארבע ( "מחלה יתומה: "להלן)במחלה נדירה או מצב רפואי נדיר 
 : הקבוצות הבאות

 . בני אדם בארצות הברית 133,333-מספרם פחות מחולים במחלה יתומה ש .א
אך אין ציפייה , בני אדם בארצות הברית 133,333חולים במחלה יתומה שמספרם עולה על  .ב

 . סבירה שעלות פיתוח התרופה תכוסה על ידי מכירות התרופה בארצות הברית לבדה
 . ופיבאיחוד האיר 13,333מתוך כל  5-חולים במחלה יתומה שמספרם לא יותר מ .ג
חולים במחלה יתומה אשר מסיבות כלכליות כנראה לא תפותח לה תרופה ללא תמריצים  .ד

 . באיחוד האירופי
הבקשה לרכישת תרופה מסוג זה ותתבסס על קביעת התרופה כתרופה יתומה תעשה במועד 

 Committie for( COMP)ב או על ידי ועדת מוצרים יתומים "האמריקאי לגבי ארה  FDA-קביעת ה
Orphan Medicinal Products מטעם ה-EMEA  האיחוד האירופילגבי מדינות . 

    
לרבות מניעת )מניעת החמרתו , לטיפול במצב רפואיאו /לאבחון ואשר נועד חומר כימי או ביולוגי  – "תרופה" 1.1 

 .כתוצאה ממחלה או תאונה, או מניעת הישנותו ( התפתחותם של מצבים רפואיים נוספים
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י רשויות הבריאות במדינת ישראל ובלבד שתחום מומחיותו הוא "רופא אשר הוכר כמומחה ע – "רופא מומחה" 1.1 
 .בתחום הרלבנטי הנדרש לטיפול בתרופה

   
 .נטילת תרופה בישראל בצורה חד פעמית או מתמשכת – "טיפול" 1.5 
   
 .תקופה מרבית לתשלום בגין התרופה  - "תקופת התגמול" 1.6 
   
, קבע את אופן הטיפול, אשר אישר את הצורך בטיפול בתרופה, י רופא מומחה"מסמך רפואי חתום ע  - "מרשם" 1.3 

 .את המינון הנדרש ומשך זמן הטיפול הנדרש
למען הסר ספק יובהר כי לכל תרופה יינתן מרשם נפרד והמינון בכל מרשם ייועד לטיפול של עד חודש אחד 

 .בכל פעם
   
או תרופות במהלך כל /גובה תגמולי הביטוח המרביים שתשלם החברה בגין  תרופה ו – "סכום שיפוי מרבי" 1.2 

 .תקופת הביטוח
   
י הרשויות המוסמכות בישראל בגין תרופה והמשתנה מעת לעת "הסכום המאושר ע – "מחיר מרבי מאושר" 1.5 

 .להלן 1.1ובכפוף לסעיף 
   
, המהווה סיכום הוצאות בגין הטיפול תרופתי, 1.1.1סכום כספי כמצוין בסעיף  – "טוחסף תשלום תגמולי בי" 1.13 

 . אשר רק מעבר לו תחל החברה לשאת בחבותה על פי פרק זה, י המבוטח והמהווה סף"ששולמו בפועל ע
   
 .יחליף אותו או כל חוק אשר, 1551 -ד "חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ – "חוק ביטוח בריאות ממלכתי" 1.11 
   
י קופות החולים לחבריהן במסגרת "מכלול השירותים הרפואיים והתרופות הניתנות ע – "סל הבריאות הממלכתי" 1.11 

 .ומכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי או מכוח מחויבות אחרת שבין הקופה למבוטחיה
   
 "(.השירות נותן: "להלן)ות לציבור הרחב מוסד המורשה על פי דין למכור ולשווק תרופ – "בית מרקחת" 1.11 
   
 :הכיסוי .1
או הטיפול הרפואי הכרוך במתן /החברה תשלם למבוטח או ישירות לנותן השירות את עלות התרופה ועלות השירות ו 

 עד לתקרת סכום השיפוי המרבי ובהתאם"( הטיפול התרופתי"השירות והטיפול הרפואי יחדיו יקראו , התרופה)התרופה 
 :לתנאים המצטברים כמפורט להלן

  
 .המבוטח יפנה לקבלת אישור החברה קודם לרכישת התרופה  כאשר בידיו מרשם 1.1 

מראש את רכישת  הבתשלום תגמולי ביטוח אם לא אישר תחייבתהיה  יובהר כי החברה לא, למען הסר ספק
 .על פי שיקול דעתה, ואת אופן אספקת התרופה באמצעותה או ישירות על ידי המבוטח התרופה

   
או תשלם ישירות לנותן השירות עבור /ו, החברה תשפה את המבוטח כנגד העברת קבלות מקוריות 1.1 

ישלם המבטח למבוטח את תגמולי הביטוח לא יאוחר משבעה ימי , במקרה של תשלום שיפוי למבוטח.התרופה
 . ע התשלוםעבודה מיום קבלת הקבלות והמסמכים הרפואיים הנדרשים לביצו

   
או הטיפול הרפואי הכרוך במתן /בנוסף לכיסוי בגין עלות התרופה תשפה החברה את המבוטח  בגין עלות השירות ו 1.1 

יום לכל  13ולא יותר מאשר , ליום₪   162התרופה או התרופות בגין כל מקרה ביטוח בשיעור של לא יותר מאשר 
 . מקרה ביטוח

   
 :להלןש המצטברים י פרק זה תהיה אך ורק לפי התנאיםחבות החברה על פ 1.1 
    
 .ההוצאות הוצאו בפועל 1.1.1  

 
 .לחודש₪  162אך ורק הוצאות שהוצאו בפועל מעל לסכום השתתפות העצמית למרשם שהינה יכוסו  1.1.1  

 
פרק זה יהיה עד  או תביעות המכוסות על פי/סכום השיפוי המרבי למבוטח שתשלם החברה בגין תביעה ו 1.5 

 . לסך כל מקרי הביטוח על פי פרק זה₪ 1,625,616
   
 . הסכומים המפורטים בפרק זה יהיו צמודים למדד היסודי 1.6 
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 :הוצאות מוכרות .1
י החברה אך ורק כנגד קבלות "מודגש בזה כי כל ההוצאות הטיפול התרופתי יוכרו וישולמו ע, למען הסר ספק 

לא יוכרו לצורך תשלום תגמולי , גם אם אושרו כתואמים למקור, צילומים או העתקים. וריות בלבדוחשבוניות מק
 .בלבד, מוצהר ומוסכם כי ההתחשבנות תהיה בגין הוצאות שהוצאו בפועל. הביטוח

בגין  או/לא יינתן שיפוי במסגרת פרק זה בגין תשלומים עבור טיפולים תרופתיים שעדיין לא ניתנו בפועל למבוטח ו 
 .התחייבות נותן השירות לטיפולים תרופתיים עתידיים

 
 :הגבלות לאחריות החברה .1
או לכל אחד /החברה אינה אחראית לכל נזק שיגרם למבוטח ו, בנוסף ומבלי לגרוע מהסייגים בפרק התנאים הכלליים 

ב מעשה או  מחדל של נותן או עק/או הפנייתו על ידי המבטח לכל נותן שירות ו/אחר עקב בחירתו של המבוטח ו
 .השירות 

   
רבי המאושר לאותה תרופה על ידי הרשויות המוסמכות רבי לתרופה לא יעלה על המחיר המסכום השיפוי המ 0.1 

 . בישראל
, יקבע סכום השיפוי המרבי, שראלמאושר על ידי הרשויות המוסמכות בימרבי תרופה אשר לא נקבע לה מחיר 

 . ב"אושר לאותה תרופה בהולנד במחירי דולר ארהרבי המעל פי הסכום המ
המאושר המרבי רבי לפי המחיר יקבע סכום השיפוי המ, ושר בהולנדבמידה שלתרופה אין מחיר מרבי מא

 .ב"במחירי דולר ארה, לאותה תרופה באנגליה
   
 :בנוסף לאמור לעיל לא תהיה החברה אחראית לכל תשלום על פי פרק זה בגין 0.2 
   
  .י הרשות המוסמכת"תרופה ניסיונית אשר לא אושרה ע 0.2.1  

 . 1.1.0-..1.1תרופות בהתאם לסעיפים החברה תכסה , למרות האמור לעיל
    
 . למעט במקרה של בעיה רפואית, לדיאטהאו /או אסטטיים ו/תרופות לטיפולים קוסמטיים ו 0.2.2  
    
 .טיפולים נפשיים או/תרופות לטיפולים במחלות נפש ו ..0.2  
    
 .תרופה לטיפול בבעיות שיניים וחניכיים 0.2.0  
     
 . או חיסונים/טיפול בויטמינים ו, במקרה של טיפול תרופתי מונע במסגרת שירות רפואה מונעת 0.2.5  

  
ות טיפולים רפואיים שאינם רפואיים קונבנציונאליים לרבות טיפולים הומיאופטיים או תרופ 0.2.6  

 .אלטרנטיביות
 

 .לאחר תום תקופת הביטוחאו /ל ו"בחוהוצאה מוכרת שהוצאה  0.2.3  
 

או טיפולים נגד /או טיפולי פוריות  ו/או לידה ו/או קשור לסיבוכי הריון ו/מקרה הביטוח הנובע ו 0.2.8  
 .או אין אונות/עקרות ו

 
 :תקופת אכשרה .5
 . יום 64 
 

 .פטור מאחריות בגין מצב רפואי קיים -לק הכללי על כל תנאיו וסייגיו ובאופן מיוחד לתנאי מיוחד תשומת לב המבוטח מופנית לח
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 1.12.2410.בתוקף עד ליום  – סיעודיביטוח  – 'ב פרק
 
 :הגדרות לפרק זה .1

 
 :רות נוספות שלהלןיחולו על פרק זה הגד, בנוסף להגדרות הכלליות הקבועות בתנאים הכלליים לפוליסה זו 

 
 .לפוליסה 1.1מבוטח כהגדרתו בסעיף  –" מבוטח" 1.1 

 
  -" מקרה הביטוח" 1.1 

 
 :אחד משני האירועים הבאים לפחות

 
תאונה או ליקוי , מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה 1.1.1   

לפחות )ותי אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מה, בריאותי
 6מתוך  1או  הפעולות הבאות 6מתוך  1של לפחות , (מהפעולה 53%

 :פעולות כאשר אחת מהן אי שליטה על הסוגרים
יכולתו העצמאית של המבוטח לעבור ממצב שכיבה לישיבה  :לקום ולשכב

 . או ממיטה/כולל ביצוע פעולה זו מכסא גלגלים ו, או לקום מכסא/ו
או לפשוט פריטי /עצמאית של מבוטח ללבוש ויכולתו ה :להתלבש ולהתפשט

או גפה /או להרכיב חגורה רפואית ו/לבוש מכל סוג ובכלל זה לחבר ו
 . מלאכותית
להתקלח , יכולתו העצמאית של המבוטח להתרחץ באמבטיה :להתרחץ
 . כולל פעולת הכניסה והיציאה לאמבטיה או למקלחת, במקלחת

טח להזין את גופו בכל דרך או יכולתו העצמאית של מבו :לאכול ולשתות
לאחר שהמזון הוכן עבורו , (יתבעזרת קש, כולל שתיה ולא אכילה)אמצעי 

  . והוגש לו
יכולתו העצמאית של מבוטח לשלוט על פעולת המעיים : לשלוט על סוגרים

אי שליטה על אחת מפעולות אלה אשר משמעה למשל . או פעולת השתן/ו
או שימוש קבוע , לפוחית השתןשימוש קבוע בסטומה או בקטטר בש

 .ייחשבו כאי שליטה על סוגרים, בחיתולים או בסופגנים למיניהם
ביצוע פעולה זו . יכולתו העצמאית של מבוטח לנוע ממקום למקום :ניידות

או /או במקל ו/תוך העזרות בקביים ו, באופן עצמאי וללא עזרת הזולת
לא תחשב , או אלקטרוניאו באביזר אחר כולל מכני או מוטורי /בהליכון ו

ריתוק למיטה או לכסא , אולם. כפגיעה ביכולתו העצמאית של המבוטח לנוע
 .גלגלים ייחשב כאי יכולתו של המבוטח לנוע

 

שנקבעה על " תשישות נפש"מצב בריאות ותפקוד ירודים של מבוטח עקב  1.1.1   
 . ידי רופא מומחה בתחום

ילותו הקוגניטיבית של המבוטח פגיעה בפע –" תשישות נפש", לעניין זה
ירידה , הכוללת ליקוי בתובנה ובשיפוט, וירידה ביכולתו האינטלקטואלית

או קצר וחוסר התמצאות במקום ובזמן הדורשים /בזיכרון לטווח ארוך ו
, השגחה במרבית שעות היממה על פי קביעת רופא מומחה בתחום

 .מנטיות שונותאו בצורות ד, אלצהיימר: שסיבתה במצב בריאותי כגון

     

  -"התגמול הסיעודי" 1.1 
 

 5,612  ₪ . 

תקופת התגמול " 1.1 
- " הסיעודי

המוקדם )חודשים וכל עוד המבוטח הינו בעל צורך סיעודי  63תקופה מרבית של עד 
 (. מביניהם

    

, ר מכןיום לאח 13ומסתיימת , תקופה המתחילה במועד קרות מקרה הביטוח -" תקופת המתנה" 1.5 
החברה לא , במשך תקופה זו. שבמהלכה היה המבוטח במצב סיעודי באופן רצוף

 . שלם תגמול סיעודי חודשי בגין מקרה ביטוח כקבוע בפרק זהת
   
 :חבות החברה .1
, הפעולות שאחת מהן היא אי שליטה על הסוגרים 6מתוך  1הפעולות או  6מתוך  1במקרה של אי יכולת ביצוע של לפחות  

החל מתום תקופת ההמתנה ולכל היותר עד לתום , ₪ 5,612תפצה החברה את המבוטח בגובה התגמול הסיעודי החודשי של 
 .תקופת התגמול הסיעודי

או בתום תקופת , (ח"חו)במותו , החברה תפסיק לשלם למבוטח את התגמול הסיעודי מן המועד בו הפסיק להיות במצב סיעודי
 .דםלפי המוק –התגמול הסיעודי 

   
 .המבוטח יהיה משוחרר מתשלום פרמיות בגין הביטוח הסיעודי במהלך תקופת תשלום תגמולי הביטוח 
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 :הגבלות לאחריות החברה .1

   
, החברה לא תהיה חייבת בתגמולי הביטוח הסיעודיים, ים והמיוחדים בפוליסה ובנוסף להםמבלי לפגוע בסייגים הכללי 

 :על פי פרק זה בכל אחד מן המקרים הבאים, כולם או מקצתם
   
אין הוא יכול לבצע באופן מוחלט ועצמאי וללא כל עזרה של אדם , במקרה שבמועד הצטרפות המבוטח לביטוח 1.. 

לעיל או סובל מבעיה רפואית כאמור בסעיף  1.2.1ו יותר מן הפעולות המנויות בסעיף או מכשיר לביצוע אחת א
 .לעיל 1.2.2

 
במקרה ומבוטח נמצא במצב סיעודי זמני ומאושפז בבית חולים מחמת טיפולים רפואיים וכן מבוטח במצב  2.. 

 .סיעודי שמאושפז במחלקה רגילה בבית חולים לרבות שיקום
 

 .או קשור לסיבוכי לידה/או קשור לסיבוכי הריון ו/הביטוח נובע ובמקרה שמקרה  ... 
 

הינה טבעית   ADL –יוחרגו לגביו מצבים רפואיים בהם אי היכולת לבצע את פעולת ה , אם המבוטח הוא ילד 0.. 
ד רפואית מוסמכת של סגן מנהל או "י חוו"זאת עפ, בהתאם לגילו, בהסתמך על מצבו ההתפתחותי של המבוטח

 .הל מחלקה בתחום הרלוונטימנ

  

 :הגבלת אחריות החברה מחוץ לגבולות מדינת ישראל .1

  
 .החברה לא תשלם תגמולי ביטוח בזמן היות המבוטח מחוץ לגבולות מדינת ישראל 

 
 :שחרור מתשלום דמי הביטוח במקרה קרות מקרה הביטוח על פי פרק זה .5

 
השחרור יהיה כל עוד ביטוח קבוצתי זה הינו . ות מקרה הביטוח על פי פרק זההמבוטח ישוחרר מתשלום דמי הביטוח בקר 

 . בתוקף וכל עוד משולם למבוטח התגמול הסיעודי שעל פי פרק זה
  
 :הוצאות שיקום .6

 
ההוצאות סך מ 23% בשיעור של ,כהגדרתן להלן, יהיה זכאי לשיפוי בגין הוצאות שיקום, הזכאי לתגמול הסיעודימבוטח  

₪  56,123חודשים ממועד קרות מקרה הביטוח ולא יותר מסכום מרבי בסך של  6לתקופה שלא תעלה על , הוצאו בפועלש

 . לכל תקופת הביטוח

על פי חוות דעת רופא שיקומי או , אשר יש בהם, או שיקומיים/טיפולים רפואיים ובגין הוצאות - לעניין סעיף זה הוצאות שיקום

 .תשלומים על פי סעיף זה לא יקוזזו מן התגמול הסיעודי כאמור לעיל. טח לשוב ולתפקד כעצמאיכדי לסייע למבו, גריאטרי
 

 :התביעה .3

  
המבוטח חייב למסור למבטח הודעה בכתב על המחלה או התאונה שגרמו לדעתו לזכאות לתגמולי ביטוח סמוך ככל  3.1 

 .האפשר לקרות המקרה

   
על פי נספח  הוהמיועדים לבירור חבות, דרושתאת כל המסמכים האחרים שהחברה  המבוטח חייב להמציא למבטח 3.1 

ידי רופא -ובאופן סביר כל חקירה ולהעמיד את המבוטח לבדיקה על הלנהל על חשבונ תהא החברה רשאיתכן . זה

וח חובות אלו מוטלות על המבוטח הן לפני אישור התביעה והן במשך כל תקופת תשלום תגמולי הביט. מטעמו

 .הסיעודי

   
 .חברהעל המבוטח להודיע על כך מיידית ל, במקרה של הפסקת הזכאות לתגמולי הסיעוד 3.1 

   

 :זכאות חוזרת .2

   
לעיל יחודשו תגמולי  1חודשים מתאריך הפסקת הזכאות לתגמולי סיעוד תחודש הזכאות על פי סעיף  6אם תוך  2.1 

 .הסיעוד ללא תקופת המתנה נוספת

   
יחודשו תגמולי הסיעוד , חודשים מהפסקת תגמולי הסיעוד לעיל והמבוטח חזר למצב של זכאות 6 -אם עברו למעלה מ 2.1 

 .לאחר תקופת ההמתנה, לעיל 1על פי סעיף 
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פטור מאחריות בגין מצב  -תשומת לב המבוטח מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו ובאופן מיוחד לתנאי מיוחד  

 .ואי קייםרפ
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 מסלול מלא מהשקל הראשון – בישראלפרטיים  ניתוחים - 1'גפרק 
 

 :הגדרות .1

  

 :יחולו על פרק זה הגדרות נוספות שלהלן, בנוסף להגדרות כלליות הקבועות בתנאים הכלליים לפוליסה זו 

  

טיפול מניעה או קמות ומטרתה החודרת דרך ר( Invasive Procedure)חדירתית -פעולה פולשנית -"ניתוח" 1.1 
, חודרניות-במסגרת זו יראו כניתוח גם פעולות פולשניות. או תיקון פגם או עיוות אצל המבוטח/או פגיעה ו/במחלה ו
הראית אברים או /ביופסיות ו, גלי קול, פעולה המתבצעת באמצעות קרן לייזר: או לטיפול כגון/או לאבחון ו/למניעה ו
 .אנגיוגרפיה וכן ריסוק אבני כליה או מרה, צנתור, אנדוסקופיתולות פע,  למיניהןפנימיים 

 
טיפולים כימותרפיים או , הקרנות, רנטגן, בדיקות מעבדה, ות/כי הכיסוי על פי פרק זה אינו כולל בדיקה, יובהר

למעט , הזרקה/ או כל פעולה רפואית המתבצעת באמצעות זריקה  זריקה, טיפול היפרתרמי, אונקולוגיים
הכיסוי אינו כולל , כמו כן. הזלפות, תזרקות לעמוד השדרה לצורך שאיבת נוזל השדרה שבוצעו אלקטיביה

אלא אם הינן נדרשות במקרה של ניתוח ומתבצעות במהלך   M.R.I –ו    C.Tות ופעולות הדמיה כגון/בדיקה
  .או במהלך הניתוחלקראת הניתוח  האשפוז

שחלות או מעי גב עקב חשש , ישראל לכריתה מלאה או חלקית של שדייםכי יכוסו גם ניתוחים שבוצעו ביובהר 
  . להופעת גידולים באיברים אלו מסיבה תורשתית או גנטית

לפוליסה ואשר מטרתו ' יובהר כי הכיסוי במסגרת פרק זה אינו כולל טיפול חלופי לניתוח כהגדרתו בפרק ה
 .להחליף את הניתוח לו זקוק המבוטח

קבע נוסחה באופן שמיטיב עם המבוטח ביחס להגדרות המינימום ש( רפואיותפרוצדורות ) ההגדרה של ניתוח
 ". הגדרות של פרוצדורות רפואיות בביטוח בריאות" 24/2440המפקח על הביטוח בחוזר ביטוח 

 
 ":ניתוחים מיוחדים"

שאינם מועסקים , בתחוםיכוסה בכפוף לאישור על צורך רפואי משני רופאים מומחים  –ניתוחי קוצר ראיה  1.1.1
 . במוסד הרפואי המבצע את הניתוח

יכוסה בכפוף לאישור על צורך רפואי משני רופאים מומחים  –ניתוח לקיצור קיבה או ניתוח אחר לצורך הרזיה  1.1.1
 . שאינם מועסקים במוסד הרפואי המבצע את הניתוח, בתחום

   

צפוי ואשר קבלתו של המבוטח לבית החולים לצורך ביצוע הניתוח אינה ניתוח שהצורך בו היה   -" ניתוח אלקטיבי" 1.1 
לרבות מרפאת , הופנה אליו על ידי רופא מומחה ממרפאהאלא המבוטח נעשית באמצעות חדר מיון כמקרה דחוף 

 .חוץ של בית החולים

   

ז לאחר ביקור בחדר מיון של שאושפ, ניתוח פתאומי ובלתי צפוי שבוצע מיידית במבוטח –" דחוף/ניתוח חירום" 1.1 
 .בית החולים

   

מפרק מלאכותי או טבעי המושתלים או , או איבר מלאכותי, איבר טבעי או חלק מאיבר טבעי, כל אביזר – "שתל" 1.1 
, ('פרק ירך וכו, עדשה: כגון)המורכבים בגופו של המבוטח במהלך ותוך כדי ניתוח המכוסה במסגרת הביטוח 

, משתלים מפרישי תרופות, דפיברילטור תוך גופי, עצמי שמע מלאכותיים, לחוסר גולגולותי PSIשתל , אלודרם
שתל דנטאלי ושתל , שינייםלמעט תותבת , או חומרים למניעת הידבקויות/לרבות חומרי סיכוך המוזרקים לפרקים ו
 . במהלך השתלה כמפורט בהגדרה שלהלן

פן שמיטיב עם המבוטח ביחס להגדרות המינימום שקבע נוסחה באו( פרוצדורות רפואיות)ההגדרה של שתל 
 ". הגדרות של פרוצדורות רפואיות בביטוח בריאות" 24/2440המפקח על הביטוח בחוזר 

   

 . שעות שתחילתן במועד תחילת ביצוע הניתוח 11יממה של  –" יום אשפוז" 1.5 

   

 :מקרה ביטוח .1

  

  . במהלך תקופת הביטוח המבוצע בישראל צוע ניתוחמצבו הבריאותי של המבוטח המחייב בי 

   

 :תנאי מוקדם לאחריות החברה .1

  

שא בתשלום תגמולי הביטוח בגין תכי , מראש למבוטח ההחברה תהיה אחראית לתשלום תגמולי ביטוח אם ורק אם אישר 
 .הנמוך מביניהםלפי , או בסכום ההוצאות שהוצאו בפועל ההניתוח ובשיעור תגמולי הביטוח שאישר
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 :תגמולי הביטוח .1

 

לכל הניתוחים המבוצעים "( ההוצאות המוכרות: "להלן)להלן  1.1החברה תשפה את המבוטח בגין הוצאות המפורטות בסעיף  
 :פי התנאים כדלקמן-על, בישראל
 

 

שלהלן אותם קיבל החברה תשלם ישירות לנותן השרות או תשפה את המבוטח בגין הוצאות לשירותים רפואיים  1.1 
 .המבוטח כצורך רפואי בתוך תקופת הביטוח בסכום שלא יעלה על הסכומים בגין הכיסויים כמפורט להלן

   

ימי עסקים מיום מסירת  11תוך תקופה שלא תעלה על  החברה תשפה את המבוטח כנגד מסירת קבלות מקוריות 1.1 
אם הקבלות המקוריות הוגשו לצורך קבלת שיפוי . .וםכל המסמכים הנדרשים על ידי החברה לצורך ביצוע התשל

  . ן מהו הסכום ששולם למבוטח"ן יוגש העתק מתאים למקור של הקבלות בצרוף אישור השב"במסגרת השב

   

תיאום הניתוח יעשה על ידי . להסכמת בית החולים כפופה, שברשימה מנתח, רופא מרדים, בחירתו של  מנתח 1.1 
 .י המבוטחהמנתח שנבחר על יד

   

 :להלן פירוט ההוצאות המוכרות 1.1 

   

 :מרדים/שכר מנתח 1.1.1  

 

, פי בחירת המבוטח-מרדים שבהסכם על/בגין ניתוחים בישראל המבוצעים על ידי מנתח 1.1.1.1   
 .מרדים שבהסכם/לא תחול תקרת סכום לשיפוי עבור שכר המנתח

     

, י בחירת המבוטח"עפ, מרדים שאינו בהסכם/ם על ידי מנתחגין ניתוחים המבוצעיב 1.1.1.1   
פי הסכום שהיה משולם לאותו ניתוח כנהוג באותה עת אצל החברה להיה ייפוי הש

 . ש לה עם ספקי שירות רפואי בישראליי הסכמים ש"עפלמנתח באותה דרגה 
 

 :הוצאות אשפוז וחדר ניתוח בבית חולים במקרה ניתוח 1.1.1  
 

ח שבהסכם תשלום מלא בגין הוצאות האשפוז וחדר הניתוח או אם "תשלם למבוטח או לביההחברה    
בהתאם לסוג הניתוח , יחזיר הוצאות אלו למבוטח, יבחר המבוטח לעבור את הניתוח בבית חולים אחר

 .שבוצע ועל פי תעריפי החברה לנותני שירות שבהסכם
ח "דר בין שתיים עד שלוש מיטות בביכיסוי הוצאות האשפוז יהיה על פי תעריף האשפוז בח

 .ימי אשפוז לניתוח 4.מוסכם ועד תקרה של 
 

 :הוצאות בגין בדיקות מעבדה והדמיה 1.1.1  
 

ח בגין בדיקות מעבדה ובדיקות הדמיה הנדרשות במקרה של ניתוח "החברה תשלם ישירות לביה   
 .  בלות מקוריותאו יחזיר הוצאות אלה למבוטח כנגד ק, ומתבצעות במהלך האשפוז

 

 :אביזר מושתל-שתל  1.1.1  
 

ל עד "תשתתף החברה בעלות התותב הנ, אשר במהלכו הושתל במבוטח שתל, בוצע במבוטח ניתוח   
 .₪ 12,351לסך 

 

 :ת במהלך אשפוז/ות פרטי/פיזיותרפיה ושירותי אח 1.1.5  
 

שניהם , ו עקב ניתוח ברשימת הניתוחיםאו שירותי אחות פרטית במהלך אשפוז לצורך א/פיזיותרפיה ו   
השיפוי יעשה כנגד . ימים לכל ניתוח המכוסה על פי הפוליסה 2ליום ועד ₪  313ביחד עד הסכום לסך 

ח בדבר ביצוע "מסירת קבלות מקוריות למבטח או לחלופין הצהרה של האחות או אישור של ביה
שמירה הפרטית או הפיזיותרפיה לא בוצע ובלבד שביצוע ה או טיפולי פיזיותרפיה/השמירה הפרטית ו

 .במהלך המשמרת הרגילה של האח או המטפל בבית החולים
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 :ח ובין  בתי חולים בישראל"שירותי הסעה באמבולנס לביה 1.1.6  
 

בתנאי , ח"החברה תשפה את המבוטח בגין שירותי אמבולנס עבור העברתו של המבוטח לביה   
או ממנו או העברתו בין בתי החולים לצורך ביצוע , בות הבאתו לבית החוליםשהמבוטח אושפז בעק

התעריף הרשמי הקיים אותה  החזר זה לא יעלה על . רפואי אחר ניתוח או קבלת טיפול או שירות
 .עת בשירותי מגן דוד אדום

 

    

 :התייעצות לפני ניתוח 1.1.3  
 

מת אחת לפני הניתוח והתייעצות אחת לאחר החברה תכסה במלואן הוצאות התייעצות מוקד   
בוצעה ההתייעצות אצל מנתח שלא . הניתוח עם מנתח שבהסכם אשר ביצע בפועל את הניתוח

ישופה המבוטח עד תקרת הסכום המשולמת למנתח , בהסכם ואשר ביצע בפועל את הניתוח
 .שבהסכם בגין התייעצות כנגד קבלות מקוריות

    

 :בדיקה פתולוגיתהוצאות בגין  1.1.2  
 

ד 'או חוו/ו ,ידי מומחה לפתולוגיה-ח בגין בדיקה פתולוגית שנעשתה על"החברה תשלם ישירות לביה   
 .  או תחזיר הוצאות אלה למבוטח כנגד קבלות מקוריות, הנדרשת במקרה של ניתוח שניה בגינה

 

    

 (:13טופס )טופס התחייבות מטעם קופת חולים  1.1.5  
 

א המבוטח לבית החולים הפרטי טופס התחיבות מטעם קופת החולים בה חבר המבוטח המצי   
 -תזכה החברה את המבוטח ותשלם לו סכום השווה ל , ח זה"לכיסוי הוצאות הניתוח המבוצע בבי

 . ובכל מקרה לא יותר מהסכום הנחסך לחברה מערכו של הטופס 53%
 

    

 :מעורבות החברה פיצוי  במקרה ניתוח שבוצע ללא 1.1.13  
 

תשלם החברה , י גורם אחר"נותח המבוטח בבית חולים במערכת הציבורית ומלוא הוצאותיו כוסו ע   
 .  ימי אשפוז לכל ניתוח 11לכל יום אשפוז ועד ₪  211למבוטח פיצוי בסך 
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 :ל"ראל או בחוביש תשלום במקרה של אובדן מוחלט של כושר עבודה במקרה של סיבוכי ניתוח 1.1.11  
 

במקרה של אובדן ₪  1,235החברה תשלם למבוטח גמלה חודשית בסך של  1.1.11.1   
 אלקטיבי ביצוע ניתוחסיבוכים עקב מוחלט של כושר עבודה הנגרם כתוצאה מ

לאישה  65ומתחת לגיל , 11פי פוליסה זו ובתנאי שהמבוטח מעל גיל -המכוסה על
 .לגבר 63 -ו

המבוטח היה בעל כושר עבודה מלא ועבד או עסק הכיסוי מותנה בכך כי 
  .במקצועו או בעיסוקו בששת החודשים שקדמו לביצוע הניתוח

 

פי -המבוטח יחשב באובדן מוחלט של כושר עבודה לצורך קבלת תגמולי ביטוח על 1.1.11.1   
הכושר להמשיך , לפחות 35%בשיעור של , נשלל ממנו, סעיף זה אם עקב הניתוח

, או בעיסוק אחר המתאים לניסיונו, ו בעיסוק שבו עסק עד אותו ניתוחבמקצועו א
וזאת לתקופה העולה על שלושה חודשים מיום ביצוע הניתוח , להשכלתו והכשרתו

 "(.תקופת המתנה: "להלן)
 

 11לתקופה מרבית של , הגמלה החודשית תשולם החל מתום תקופת ההמתנה 1.1.11.1   
 63 -לאישה ו 65לום עם הגיע המבוטח לגיל ובכל מקרה יפסק התש חודשים

 . לגבר או גיל פרישה אחר לפי החוק אם ישונה במהלך תקופת הביטוח
ממכלול מבטחיו , בכל מקרה לא יעלה סכום הפיצוי החודשי לו זכאי המבוטח

 12 –ב   משכרו החודשי הממוצע  35%על , או הפוליסות שברשותו/ו
  .החודשים שקדמו לניתוח

או בעל הפוליסה להודיע על /חייב הוא ו, אם המבוטח חוזר להיות כשיר לעבודה 1.1.11.1   
 .כך מיד לחברה ותשלום התגמולים יופסק בהתאם

 

במידה שהמבוטח חזר להיות כשיר לעבודה ולא הודיע על כך לחברה כאמור לעיל  1.1.11.5   
לפעול לגביית  החברה תהא רשאית לבטל לו את הביטוח לפי פוליסה זו ובנוסף –

או /הסכומים אשר שולמו למבוטח בתקופת היותו כשיר לעבודה מאת המבוטח ו
 .בעל הפוליסה

 

המבוטח לא יהיה , במקרה של אובדן כושר עבודה חוזר בגין אותו מקרה ביטוח 1.1.11.6   
 .זכאי לתקופת תשלום נוספת

 

 :ל"בישראל או בחו מוות כתוצאה מניתוח 1.1.11  
 

פי -המכוסה על אלקטיבי יום מהיום שבו עבר ניתוח 3במהלך או תוך , חס וחלילה, המבוטח נפטר   
, או סיבוכים כתוצאה מהניתוח/וכתוצאה ישירה מביצוע הניתוח ו( ימים 6יום הניתוח ועוד )פוליסה זו 

 .₪ 162,561פיצוי חד פעמי בגובה , בנוסף לתגמולי הביטוח, ליורשיו החוקייםתשלם החברה 
 .שעות שתחילתן במועד תחילת ביצוע הניתוח 11יין סעיף זה תוגדר יממה כרצף של לענ

 
 :Bאו הפטיטיס /ו AIDS -מענק חד פעמי בגין הידבקות במחלת ה 1.1.11 

 
, אשר ניתנו לו במהלך ניתוח בישראל, ומוצריו( איידס: להלן)מבוטח אשר כתוצאה ישירה מעירוי דם   

בנגיף הפטיטיס נדבק או /ו( AIDS)חלה בתסמונת הכשל החיסוני הנרכש , פי פוליסה זו-המכוסה על
B , וזאת בתנאי שהמחלה התגלתה תוך פרק זמן אשר ₪  133,251יהיה זכאי לפיצוי חד פעמי בסך

או /או נשא של הנגיף האיידס ו/חודש ממועד הניתוח והמבוטח לא היה חולה איידס ו 16אינו עולה על 
 .רם תחילת הביטוחבט Bנשא נגיף הפטיטיס 

 
 

 תקופת האכשרה  .5
 

 . יום 64תקופת האכשרה לפרק זה תהא  
 

 . יום 234במקרים הקשורים להריון ולידה תקופת האכשרה תהיה בת 

 
פטור באחריות בגין מצב  -תשומת לב המבוטח מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו ובאופן מיוחד לתנאי מיוחד  

 . רפואי קיים
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 ן"משלים שבמסלול  – בישראלפרטיים  ניתוחים - 2'גפרק 
 

בתמורה לדמי ביטוח כמוזכר בדף , אך ורק על מבוטח אשר רכש את הכיסוי על פי פרק זה, 1'פרק זו יחול במקום פרק ג
 . הרשימה

 . ן בלבד"פרק זה מיועד למבוטחים החברים באחת מתוכניות השב
להם ( או השתתפות/הנחה ו, פיצוי, שיפוי)הינה לאחר מיצוי הזכאות לתגמולי ביטוח  הזכאות לתגמולי ביטוח כאמור בפרק זה

מאוחדת ", "לאומית זהב", "כללית מושלם)"ן בה המבוטח חבר "במסגרת תוכנית השב, במידה והינו זכאי להם, זכאי המבוטח
הקיימת באותה קופה בה המבוטח , בות יותרן אחרת המבטיחה כיסוי ביטוחי וזכויות נרח"או כל תוכנית שב" מכבי מגן", "עדיף
 (. חבר

 . ן ומפוליסה זו ביחד לא יעלו על התקרה המרבית הנקובה בפרק זה"סך התגמולים אשר יתקבלו מתוכנית השב

 

 :הגדרות .1

  

 :יחולו על פרק זה הגדרות נוספות שלהלן, בנוסף להגדרות כלליות הקבועות בתנאים הכלליים לפוליסה זו 

טיפול מניעה או החודרת דרך רקמות ומטרתה ( Invasive Procedure)חדירתית -פעולה פולשנית -"ניתוח" 1.1 
, חודרניות-במסגרת זו יראו כניתוח גם פעולות פולשניות. או תיקון פגם או עיוות אצל המבוטח/או פגיעה ו/במחלה ו
הראית אברים או /ביופסיות ו, גלי קול, רן לייזרפעולה המתבצעת באמצעות ק: או לטיפול כגון/או לאבחון ו/למניעה ו
 .אנגיוגרפיה וכן ריסוק אבני כליה או מרה, צנתור, אנדוסקופיתפעולות ,  למיניהןפנימיים 

 
טיפולים כימותרפיים או , הקרנות, רנטגן, בדיקות מעבדה, ות/כי הכיסוי על פי פרק זה אינו כולל בדיקה, יובהר

למעט , הזרקה/ או כל פעולה רפואית המתבצעת באמצעות זריקה  זריקה, יטיפול היפרתרמ, אונקולוגיים
הכיסוי אינו כולל , כמו כן. הזלפות, תהזרקות לעמוד השדרה לצורך שאיבת נוזל השדרה שבוצעו אלקטיבי

אלא אם הינן נדרשות במקרה של ניתוח ומתבצעות במהלך   M.R.I –ו    C.Tות ופעולות הדמיה כגון/בדיקה
  .או במהלך הניתוחלקראת הניתוח  האשפוז

שחלות או מעי גב עקב חשש , כי יכוסו גם ניתוחים שבוצעו בישראל לכריתה מלאה או חלקית של שדייםיובהר 
  . להופעת גידולים באיברים אלו מסיבה תורשתית או גנטית

וליסה ואשר מטרתו לפ' יובהר כי הכיסוי במסגרת פרק זה אינו כולל טיפול חלופי לניתוח כהגדרתו בפרק ה
 .להחליף את הניתוח לו זקוק המבוטח

נוסחה באופן שמיטיב עם המבוטח ביחס להגדרות המינימום שקבע ( פרוצדורות רפואיות)ההגדרה של ניתוח 
 ". הגדרות של פרוצדורות רפואיות בביטוח בריאות" 24/2440המפקח על הביטוח בחוזר ביטוח 

 
 ":ניתוחים מיוחדים"

שאינם מועסקים , יכוסה בכפוף לאישור על צורך רפואי משני רופאים מומחים בתחום –קוצר ראיה  ניתוחי 1.1.1
 . במוסד הרפואי המבצע את הניתוח

יכוסה בכפוף לאישור על צורך רפואי משני רופאים מומחים  –ניתוח לקיצור קיבה או ניתוח אחר לצורך הרזיה  1.1.1
 . בצע את הניתוחשאינם מועסקים במוסד הרפואי המ, בתחום

   

ניתוח שהצורך בו היה צפוי ואשר קבלתו של המבוטח לבית החולים לצורך ביצוע הניתוח אינה   -" ניתוח אלקטיבי" 1.1 
לרבות מרפאת , הופנה אליו על ידי רופא מומחה ממרפאהאלא המבוטח נעשית באמצעות חדר מיון כמקרה דחוף 

 .חוץ של בית החולים

   

שאושפז לאחר ביקור בחדר מיון של , ניתוח פתאומי ובלתי צפוי שבוצע מיידית במבוטח –" דחוף/חירום ניתוח" 1.1 
 .בית החולים

   

מפרק מלאכותי או טבעי המושתלים או , או איבר מלאכותי, איבר טבעי או חלק מאיבר טבעי, כל אביזר – "שתל" 1.1 
, ('פרק ירך וכו, עדשה: כגון)המכוסה במסגרת הביטוח המורכבים בגופו של המבוטח במהלך ותוך כדי ניתוח 

, משתלים מפרישי תרופות, דפיברילטור תוך גופי, עצמי שמע מלאכותיים, לחוסר גולגולותי PSIשתל , אלודרם
שתל דנטאלי ושתל , למעט תותבת שיניים, או חומרים למניעת הידבקויות/לרבות חומרי סיכוך המוזרקים לפרקים ו

 . כמפורט בהגדרה שלהלןבמהלך השתלה 
נוסחה באופן שמיטיב עם המבוטח ביחס להגדרות המינימום שקבע ( פרוצדורות רפואיות)ההגדרה של שתל 

 ". הגדרות של פרוצדורות רפואיות בביטוח בריאות" 24/2440המפקח על הביטוח בחוזר 

   

 . יתוחשעות שתחילתן במועד תחילת ביצוע הנ 11יממה של  –" יום אשפוז" 1.5 

   

אשר אינם כלולים בסל השירותים , תוכנית לשירותי בריאות נוספים –" ן"שב –שירותי בריאות נוספים " 1.6 
תוכנית זו מוצעת על ידי קופת החולים לחבריה בעצמה או על ידי חברת בת שבשליטתה . והתשלומים של הקופה

 . המלאה
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בשל ביצוע ניתוחים פרטיים ( החזר הוצאות)כיסוי המקנה שיפוי  –" כיסוי ביטוחי לניתוחים מהשקל הראשון" 1.3 
 . ן"בישראל ואשר תגמולי הביטוח משולמים בו ללא תלות בזכויות המגיעות למבוטח מהשב

   

ן לביצוע "תוכנית ביטוח המתחשבת בזכויות הניתנות במסגרת תוכנית השב –" כיסוי ביטוחי משלים לניתוחים" 1.2 
בישראל והנותנת כיסוי ביטוחי להשלמת ההפרש בין סך ההוצאות להן זכאי המבוטח לקבל על פי ניתוחים פרטיים 

 . ן לבין ההוצאות בהן נשא המבוטח בפועל בכפוף לתגמולי הביטוח להם זכאי המבוטח על פי פרק זה"תנאי השב

   

 : המוקדם מביניהם, ועדים הבאיםמועד הביטול יהיה על פי אחד מהמ –" ן"מועד ביטול החברות בתוכנית השב" 1.5 
לפי המאוחר , או המועד בו נכנס הביטול לתוקף/ן ו"מועד הודעת קופת החולים על ביטול תוכנית השב 1.5.1

 . מביניהם
 . ן"ן נכנסה לתוקף בקשת המבוטח להיגרע מתוכנית השב"המועד בו על פי תקנון השב 1.5.1

   

או /או לחלקיה ו/ן ו"ן רצופה המתחילה במועד ההצטרפות לתוכנית השבתקופת זמ –" ן"תקופת אכשרה בשב" 1.13 
ן והמשתנה מכיסוי לכיסוי ומקופת חולים לקופת חולים "הנקבעת על ידי קופת החולים המספקת את השב, לפרקיה

 . ן"או פרק בתוכנית השב/ותסתיים בתום התקופה שצוינה בכל חלק ו

   

חתום על ידי מורשה , אישור כתוב על דף הנושא את שם וסמל קופת החולים –" אישור רשמי מקופת החולים" 1.11 
 . מטעם קופת החולים בצירוף חותמת קופת החולים

 

 :מקרה ביטוח .1

  

  . במהלך תקופת הביטוח המבוצע בישראל מצבו הבריאותי של המבוטח המחייב ביצוע ניתוח 

   

 :תנאי מוקדם לאחריות החברה .1

  

שא בתשלום תגמולי הביטוח בגין תכי , מראש למבוטח התהיה אחראית לתשלום תגמולי ביטוח אם ורק אם אישר החברה 
מצב ניתוח עקב אם בוצע  .לפי הנמוך מביניהם, או בסכום ההוצאות שהוצאו בפועל ההניתוח ובשיעור תגמולי הביטוח שאישר

ידון המבטח , ממנו להודיע למבטח מראש על כךמבוטח ושמנע או קבלת טיפול רפואי דחוף ב/שחייב ניתוח ו, חירום רפואי
ובתנאי והתקבל אישור רפואי להיות הניתוח או , בתביעה לאחר הניתוח ויאשר אותה אם היא עומדת בהוראות הסכם זה

א יותר ול, ובתנאי שהדבר הובא לידיעת המבטח תוך זמן סביר העולה ממצבו של המבוטח, הטיפול הרפואי טיפול חירום דחוף
 . יום ממועד ביצוע הניתוח או קבלת הטיפול הרפואי 63-מ

  

 : התביעות והיקף חבות החברה .1

   

וימסור למבטח , המבוטח יודיע למבטח על קרות מקרה הביטוח סמוך ככל האפשר למועד בו נודע לו על כך 1.1 
ה הוא חבר למימוש זכאותו על פי במקביל יפנה המבוטח לקופת החולים ב. את הפרטים המתייחסים לתביעתו

 .ן"תנאי השב

זכאות המבוטח אצל המבטח תיקבע . ן משום אישור התביעה על ידי המבטח"אין באישור התביעה על ידי השב  
למען הזהירות ועל מנת שלא להתחייב להוצאות שלא יוכרו לאחר מכן על ידי . אך ורק על פי תנאי הפוליסה

 .את אישור המבטח לניתוח לפני ביצועומומלץ למבוטח לקבל , המבטח

 

ישלם המבטח , ן ולאחר שעבר את הניתוח"ן למימוש הזכאות על פי תנאי השב"לאחר פניית המבוטח לשב 1.1 
 . ן"למבוטח את ההפרש שבין סך כל ההוצאות בפועל לבין החזר ההוצאות להן הוא זכאי על פי תנאי השב

סכום החזר ההוצאות למבוטח על ידי המבטח והזכאות להחזר על ידי כי סך כל , למען הסר ספק מובהר בזאת 
תגמולי הביטוח  5כאמור בסעיף , לא יעלה על תקרת הסכומים והכיסויים הניתנים על ידי המבטח, ן ביחד"השב

 .בפוליסה זו בפרק הניתוחים

 .המבטח ישפה את המבוטח במלא התשלום בכפוף להצגת חשבונית מקורית וסיכום ניתוח

   

תקרת תגמולי הביטוח על פי פרק זה יהיו עד לתקרת הסכומים והכיסויים הניתנים על ידי המבטח כאמור  1.1 
 6.4להלן ויהיו עבור ההוצאות בפועל של המבוטח על פי קבלות מקוריות ובכפוף לאמור בסעיף  5בסעיף 
 .שלהלן

   

ימציא המבוטח למבטח אישור רשמי , אמור לעילעל מנת שהמבטח יוכל לשלם למבוטח את הפרש ההוצאות כ 1.1 
 .ן"מקופת החולים על סך החזר ההוצאות להן הוא זכאי על פי תנאי השב

   

ן תנאי מוקדם לקיום חבות המבטח על "במקרים הבאים בלבד לא תהיה קיומה של הזכאות על פי תוכנית השב 1.5 
 :פי פרק זה
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לרבות במקרה , ן"משתתפת במימון ההוצאות לכלל העמיתים בשב ן אינה"במקרה שבו תוכנית השב 6.5.4

 או במקרה, ן במועד הצטרפותו לביטוח"שבו המבוטח נמצא בתקופת אכשרה בשב
בהתאם לסכומים , ישולם למבוטח סך ההוצאות בפועל,ן"שהמבוטח אינו מבוטח על פי תוכנית שב 

 .להלן 5ולכיסויים הניתנים על ידי המבטח כאמור בסעיף 
 

בשל נסיבות מסוימות הנוגעות למבוטח , ן אינה משתתפת במימון ההוצאות"במקרה שבו תוכנית השב 6.5.4
אי תשלום דמי החבר כאמור או ביטול , ן"כדוגמת פיגור בתשלום דמי החבר לתוכנית השב)מסוים 

מקרה לבין ההוצאות שהיו משולמות לו ב, ישולם למבוטח ההפרש שבין סך הוצאות בפועל( ן"השב
שבה הוא היה חבר וזאת על פי אישור מקופת החולים , ן"של מימון ההוצאות על ידי תוכנית השב

אותו ימציא המבוטח למבטח לגבי ההוצאות שהיו משולמות לו על ידי הקופה "( הקופה: "להלן)
 .במקרה זה

שאסף יסתמך המבטח לצורך התשלום על מידע , במקרה ולא ימציא המבוטח אישור כאמור למבטח
במקרה של מבוטח המשרת . ים  במסגרת פרק זה/אודות ניתוח זהה או דומה ששילם הוצאותיו למבוטח

 . להסכם זה'  4ישולמו למבוטח תגמולי ביטוח כאמור בפרק ג, ל שירות סדיר"בצה
ן אינה משתתפת במימון ההוצאות למבוטח מסוים בשל נסיבות רפואיות "במקרה שבו תוכנית השב

להסכם '  4ישולמו למבוטח תגמולי ביטוח כאמור בפרק ג, (עמידה באינדיקציות רפואיותכדוגמת אי )
 . זה

 .כי על המבוטח לשתף פעולה עם המבטח להשגת האישור כאמור, מוצהר ומוסכם בזאת, למען הסר ספק
 

 
למי שסיפק ישירות , או כל חלק מהם/המבטח יהיה רשאי על פי שיקול דעתו לשלם את תגמולי הביטוח ו 6.4 

במקרה של תשלום תגמולי הביטוח לנותני  .או לשלמם למבוטח עצמו, למבוטח את השירות הרפואי
יבוצע , ובמקרה של תשלום למבוטח עצמו, השירותים יבוצע התשלום כנגד חשבונות שיומצאו לחברה

זר כנגד לא יבוצע הח. התשלום כנגד הצגת קבלות מקוריות של נותן השירות המאשרות תשלום בפועל
 .צילומי קבלות או העתקים המתאימים למקור

יגיש , במקרה והגיש המבוטח בקשה להחזר הוצאותיו במלואן או בחלקן לגורם אחר, למרות האמור לעיל
העתק קבלה מאושר ויציין את הגורם לו הגיש את הקבלה המקורית בציון הסכום שתבע ושולם לו מהגורם 

 .האחר
 

לעיל המבוטח  5.4ן אינה משתתפת במימון ההוצאות כאמור בסעיף "שבבמקרה בו תוכנית ה 6.4 
ימציא למבטח אישור רשמי מקופת החולים המציין את האמור בשני הסעיפים הקטנים שלהלן 

 :במצטבר
 

 .ן"המבוטח אינו זכאי לקבל החזר הוצאות על פי תנאי השב 6.4.4  

    
 .פירוט הסיבה לאי הזכאות 6.4.4  

 
  6.4.4  

 
ן מאחר "היה ובמועד קרות מקרה הביטוח אין למבוטח זכאות לכיסוי ביטוחי במסגרת השב

להלן  5ישולמו תגמולי הביטוח למבוטח כאמור בסעיף , ן באותה העת"והמבוטח אינו מבוטח בשב
 .בגין כל מקרה ביטוח₪  4,933בניכוי השתתפות עצמית של המבוטח בסך 

 
 :ברות ביטוח 6.4 

 
ימים ממועד ביטול החברות  43יהיה רשאי לפנות למבטח תוך , ן בוטלה"וטח שחברותו בשבמב 6.4.4  

"(. פוליסת המשך: "להלן" )מהשקל הראשון"ן בבקשה לעבור לכיסוי ביטוחי "בתוכנית השב
ן בקופה "בין אם הוא הצטרף במהלך תקופה זו לתכנית שב, המבוטח יהיה רשאי לפנות למבטח

במקרה כאמור המבוטח יהיה זכאי לעבור . ובין אם לאו( כשרה אם קיימתהכוללת תקופת א)אחרת 
לפוליסת המשך ללא חיתום מחדש או בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם וללא תקופת אכשרה 

על פי גילו בעת המעבר , בכפוף לתשלום הפרמיה המלאה  על פי מסלול ניתוחים מהשקל הראשון
 .  למסלול זה

 

תפקע זכות זו מאליה ותחודש בעת הצטרפות , הימים לעיל 43מבוטח זכות זו תוך לא מימש ה 6.4.4  
אשר , בה הוא חבר באותה עת וזאת על פי אישור הקופה, ן בקופת החולים"המבוטח לתוכנית שב

 . ן"ימציא המבוטח למבטח המעיד על תקופת חברותו בשב
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 :תגמולי הביטוח .5

 

לכל הניתוחים המבוצעים "( ההוצאות המוכרות: "להלן)להלן  5.1הוצאות המפורטות בסעיף החברה תשפה את המבוטח בגין  
 :פי התנאים כדלקמן-על, בישראל
 

 

החברה תשלם ישירות לנותן השרות או תשפה את המבוטח בגין הוצאות לשירותים רפואיים שלהלן אותם קיבל  5.1 
 .עלה על הסכומים בגין הכיסויים כמפורט להלןהמבוטח כצורך רפואי בתוך תקופת הביטוח בסכום שלא י

   

ימי עסקים מיום מסירת  11תוך תקופה שלא תעלה על  החברה תשפה את המבוטח כנגד מסירת קבלות מקוריות 5.1 
אם הקבלות המקוריות הוגשו לצורך קבלת שיפוי . .כל המסמכים הנדרשים על ידי החברה לצורך ביצוע התשלום

  . ן מהו הסכום ששולם למבוטח"העתק מתאים למקור של הקבלות בצרוף אישור השב ן יוגש"במסגרת השב

   

תיאום הניתוח יעשה על ידי . להסכמת בית החולים כפופה, שברשימה מנתח, רופא מרדים, בחירתו של  מנתח 5.1 
 .המנתח שנבחר על ידי המבוטח

   

 :להלן פירוט ההוצאות המוכרות 5.1 

   

 :מרדים/מנתח שכר 5.1.1  

 

, פי בחירת המבוטח-מרדים שבהסכם על/בגין ניתוחים בישראל המבוצעים על ידי מנתח 5.1.1.1   
 .מרדים שבהסכם/לא תחול תקרת סכום לשיפוי עבור שכר המנתח

     

, י בחירת המבוטח"עפ, מרדים שאינו בהסכם/גין ניתוחים המבוצעים על ידי מנתחב 5.1.1.1   
פי הסכום שהיה משולם לאותו ניתוח כנהוג באותה עת אצל החברה להיה ייפוי הש

 . ש לה עם ספקי שירות רפואי בישראליי הסכמים ש"עפלמנתח באותה דרגה 
 

 :הוצאות אשפוז וחדר ניתוח בבית חולים במקרה ניתוח 5.1.1  
 

ניתוח או אם ח שבהסכם תשלום מלא בגין הוצאות האשפוז וחדר ה"החברה תשלם למבוטח או לביה   
בהתאם לסוג הניתוח , יחזיר הוצאות אלו למבוטח, יבחר המבוטח לעבור את הניתוח בבית חולים אחר

 .שבוצע ועל פי תעריפי החברה לנותני שירות שבהסכם
ח "כיסוי הוצאות האשפוז יהיה על פי תעריף האשפוז בחדר בין שתיים עד שלוש מיטות בבי

 .לניתוחימי אשפוז  4.מוסכם ועד תקרה של 
 

 :הוצאות בגין בדיקות מעבדה והדמיה 5.1.1  
 

ח בגין בדיקות מעבדה ובדיקות הדמיה הנדרשות במקרה של ניתוח "החברה תשלם ישירות לביה   
 .  או יחזיר הוצאות אלה למבוטח כנגד קבלות מקוריות, ומתבצעות במהלך האשפוז

 

 :אביזר מושתל-שתל  5.1.1  
 

ל עד "תשתתף החברה בעלות התותב הנ, אשר במהלכו הושתל במבוטח שתל, וחבוצע במבוטח נית   
 .₪ 12,351לסך 

 

 :ת במהלך אשפוז/ות פרטי/פיזיותרפיה ושירותי אח 5.1.5  
 

שניהם , או שירותי אחות פרטית במהלך אשפוז לצורך או עקב ניתוח ברשימת הניתוחים/פיזיותרפיה ו   
השיפוי יעשה כנגד . ימים לכל ניתוח המכוסה על פי הפוליסה 2ועד ליום ₪  313ביחד עד הסכום לסך 

ח בדבר ביצוע "מסירת קבלות מקוריות למבטח או לחלופין הצהרה של האחות או אישור של ביה
ובלבד שביצוע השמירה הפרטית או הפיזיותרפיה לא בוצע  או טיפולי פיזיותרפיה/השמירה הפרטית ו

 .ו המטפל בבית החוליםבמהלך המשמרת הרגילה של האח א
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 :ל"בישראל או בחו תשלום במקרה של אובדן מוחלט של כושר עבודה במקרה של סיבוכי ניתוח 5.1.5  

 

במקרה של אובדן ₪  1,235בסך של החברה תשלם למבוטח גמלה חודשית  5.1.5.1   
 אלקטיבי ביצוע ניתוחסיבוכים עקב מוחלט של כושר עבודה הנגרם כתוצאה מ

לאישה  65ומתחת לגיל , 11פי פוליסה זו ובתנאי שהמבוטח מעל גיל -המכוסה על
 .לגבר 63 -ו

הכיסוי מותנה בכך כי המבוטח היה בעל כושר עבודה מלא ועבד או עסק 
  .קו בששת החודשים שקדמו לביצוע הניתוחבמקצועו או בעיסו

 

פי -המבוטח יחשב באובדן מוחלט של כושר עבודה לצורך קבלת תגמולי ביטוח על 5.1.5.1   
הכושר להמשיך , לפחות 35%בשיעור של , נשלל ממנו, סעיף זה אם עקב הניתוח

, נואו בעיסוק אחר המתאים לניסיו, במקצועו או בעיסוק שבו עסק עד אותו ניתוח
וזאת לתקופה העולה על שלושה חודשים מיום ביצוע הניתוח , להשכלתו והכשרתו

 "(.תקופת המתנה: "להלן)
 

 11לתקופה מרבית של , הגמלה החודשית תשולם החל מתום תקופת ההמתנה 5.1.5.1   
 63 -לאישה ו 65ובכל מקרה יפסק התשלום עם הגיע המבוטח לגיל  חודשים

 . לפי החוק אם ישונה במהלך תקופת הביטוח לגבר או גיל פרישה אחר
ממכלול מבטחיו , בכל מקרה לא יעלה סכום הפיצוי החודשי לו זכאי המבוטח

 12 –ב   משכרו החודשי הממוצע  35%על , או הפוליסות שברשותו/ו
  .החודשים שקדמו לניתוח

יסה להודיע על או בעל הפול/חייב הוא ו, אם המבוטח חוזר להיות כשיר לעבודה 5.1.5.1   
 .כך מיד לחברה ותשלום התגמולים יופסק בהתאם

 

במידה שהמבוטח חזר להיות כשיר לעבודה ולא הודיע על כך לחברה כאמור לעיל  5.1.5.5   
החברה תהא רשאית לבטל לו את הביטוח לפי פוליסה זו ובנוסף לפעול לגביית  –

או /ה מאת המבוטח והסכומים אשר שולמו למבוטח בתקופת היותו כשיר לעבוד
 .בעל הפוליסה

 

המבוטח לא יהיה , במקרה של אובדן כושר עבודה חוזר בגין אותו מקרה ביטוח 5.1.5.6   
 .זכאי לתקופת תשלום נוספת

 

 :ל"בישראל או בחו מוות כתוצאה מניתוח 5.1.13  
 

פי -המכוסה על יביאלקט יום מהיום שבו עבר ניתוח 3במהלך או תוך , חס וחלילה, נפטר המבוטח   
, או סיבוכים כתוצאה מהניתוח/וכתוצאה ישירה מביצוע הניתוח ו( ימים 6יום הניתוח ועוד )פוליסה זו 

 .₪ 162,561פיצוי חד פעמי בגובה , בנוסף לתגמולי הביטוח, ליורשיו החוקייםתשלם החברה 
 .ע הניתוחשעות שתחילתן במועד תחילת ביצו 11לעניין סעיף זה תוגדר יממה כרצף של 

 :ח ובין  בתי חולים בישראל"שירותי הסעה באמבולנס לביה 5.1.6  
 

בתנאי , ח"החברה תשפה את המבוטח בגין שירותי אמבולנס עבור העברתו של המבוטח לביה   
או ממנו או העברתו בין בתי החולים לצורך ביצוע , שהמבוטח אושפז בעקבות הבאתו לבית החולים

התעריף הרשמי הקיים אותה  החזר זה לא יעלה על . רפואי אחר יתוח או קבלת טיפול או שירותנ
 .עת בשירותי מגן דוד אדום

    

 :התייעצות לפני ניתוח 5.1.3  
 

החברה תכסה במלואן הוצאות התייעצות מוקדמת אחת לפני הניתוח והתייעצות אחת לאחר    
בוצעה ההתייעצות אצל מנתח שלא . פועל את הניתוחהניתוח עם מנתח שבהסכם אשר ביצע ב

ישופה המבוטח עד תקרת הסכום המשולמת למנתח , בהסכם ואשר ביצע בפועל את הניתוח
 .שבהסכם בגין התייעצות כנגד קבלות מקוריות

    

 :הוצאות בגין בדיקה פתולוגית 5.1.2  
 

ד 'או חוו/ו ,ידי מומחה לפתולוגיה-תה עלח בגין בדיקה פתולוגית שנעש"החברה תשלם ישירות לביה   
 .  או תחזיר הוצאות אלה למבוטח כנגד קבלות מקוריות, הנדרשת במקרה של ניתוח שניה בגינה
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 :Bאו הפטיטיס /ו AIDS -מענק חד פעמי בגין הידבקות במחלת ה 5.1.11 

 
, אשר ניתנו לו במהלך ניתוח בישראל, ומוצריו( איידס: להלן)מבוטח אשר כתוצאה ישירה מעירוי דם   

בנגיף הפטיטיס נדבק או /ו( AIDS)חלה בתיסמונת הכשל החיסוני הנרכש , פי פוליסה זו-המכוסה על
,B , וזאת בתנאי שהמחלה התגלתה תוך פרק זמן אשר ₪  133,251יהיה זכאי לפיצוי חד פעמי בסך

או /או נשא של הנגיף האיידס ו/חודש ממועד הניתוח והמבוטח לא היה חולה איידס ו 16אינו עולה על 
 .בטרם תחילת הביטוח Bנשא נגיף הפטיטיס 

 
 

 תקופת האכשרה  .5
 

 . יום 64תהא תקופת האכשרה לפרק זה  
 

 . יום 234במקרים הקשורים להריון ולידה תקופת האכשרה תהיה בת 

 
פטור באחריות בגין מצב  -תשומת לב המבוטח מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו ובאופן מיוחד לתנאי מיוחד  

 . רפואי קיים
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 המבוצעים בישראל טיפולים מחליפי ניתוח -' פרק ד
 

 :הגדרות .1
 

 :יחולו על סעיף זה הגדרות נוספות שלהלן, בנוסף להגדרות כלליות הקבועות בתנאים הכלליים לפוליסה זו 
 

שנקבע על ידי ,  המכוסה במסגרת פוליסה זו, מצבו הבריאותי של המבוטח המחייב ביצוע ניתוח –" מקרה ביטוח" 1.1 
 . רופא שהתמחותו בכירורגיה בתחום הספציפי בו נדרש הניתוח

 

טיפול רפואי אשר בא להחליף את הניתוח לו זקוק המבוטח ובתנאי כי ביצוע הטיפול החלופי צפוי  –" טיפול חלופי" 1.1 
 . ומבוצע בישראל להביא לתוצאות דומות לתוצאות הניתוח

 

 . גובה תגמולי הביטוח שתשלם החברה בגין הטיפול החלופי כאמור בסעיף זה –" סכום שיפוי מרבי" 1.1 
 

 . רופא בעל רישיון תקף לעסוק ברפואה בישראל –" נותן הטיפול החלופי" 1.1 
 

או בית חולים או מרפאה אשר הסכימו /נותן הטיפול החלופי ו –" נותני שירות שבהסכם בגין הטיפול החלופי" 1.5 
 .ף זהלקבל ישירות מהחברה שכר שהוסכם עמם עבור הוצאות הטיפול החלופי שניתן להן כיסוי על פי סעי

 

 :התחייבות החברה .1
 

או ישלם ישירות /תשפה החברה את המבוטח ו, אם יבחר המבוטח בקרות מקרה הביטוח לקבל טיפול חלופי 1.1 
לנותני השירותים את ההוצאות הרפואיות שלהלן שהוצאו עבור הטיפול החלופי בו בחר המבוטח וזאת עד לסך של 

 :ןובהתאם לתנאים המפורטים להל₪  162,561
 

המבוטח יפנה קודם לקבלת הטיפול החלופי לאישור החברה מראש כי ישא בתשלום תגמולי הביטוח בגין כל  1.1 
קבלת האישור כאמור היא תנאי מהותי לאחריות החברה על פי . אחד מהשירותים הרפואיים בגין הטיפול

 .נספח זה
 

וע הטיפול החלופי אשר בגינן זכאי המבוטח לשיפוי עבור ביצ"( ההוצאות המוכרות:"להלן)ההוצאות הרפואיות  1.1 
 :מאת החברה הינן כדלקמן

 

 . שכר נותן הטיפול החלופי 1.1.1  
 

 . הוצאות הנדרשות לביצוע הטיפול החלופי 1.1.1  
 

 .הוצאות חדר ניתוח או חדר טיפולים 1.1.1  
 

 .הוצאות אשפוז בבית חולים 1.1.1  
 

אשר רשומה כדין ( 1513)לפקודת בריאות העם  11ת חולים או מרפאה כהגדרתה בסעיף הטיפולים יינתנו בבי 1.1 
 .בפנקס המרפאות

 

נותן הטיפול החלופי יהיה רשאי על פי החוק לתת את הטיפול החלופי ובמקרים בהם נדרש רישוי כלשהו לשם כך  1.5 
 .לופי בעלי רישיון מתאיםיהא נותן הטיפול החלופי והמרפאה או בית החולים בו מבוצע הטיפול הח

 

כסה את מלוא עלות נותני שירות הטיפול תהחברה  –ביצוע על ידי נותני שירות שבהסכם בגין הטיפול החלופי  1.6 
 .לעיל 1.1בכפוף לתקרת השיפוי המרבי כאמור בסעיף , החלופי שבהסכם

 

ברה תשפה את המבוטח בגין ההוצאות הח –ביצוע על ידי נותני שירות שאינם בהסכם בגין הטיפול החלופי  1.3 
המוכרות שהוצאו בפועל עד לתעריף הממוצע של נותני שירות הטיפול החלופי שבהסכם כפי שיהיה נהוג אצל 

 .לעיל  1.1החברה באותה התקופה ועד תקרת השיפוי המרבי כאמור בסעיף 
 

 :סייגים מיוחדים לפרק זה .1

 

- :או ההגבלות המפורטים להלן על פרק זה/יים של פוליסה זו יחולו התנאים ובנוסף לפרק הסייגים בחלק התנאים הכלל 
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סכום השיפוי המרבי בגין טיפול או סדרת טיפולים חלופיים לא יעלה על עלות הניתוח אותו , בכל מקרה 1.. 
 .מחליף הטיפול החלופי כפי שמשולם על ידי החברה לנותני שירות שבהסכם בגין הניתוח

 

 .לא יינתן כל כיסוי ותגמול לטיפולים שיינתנו מחוץ לישראל. ל החלופי יינתן בישראל בלבדהטיפו 2.. 
 

או /לא יינתן שיפוי במסגרת פרק זה בגין תשלומים עבור טיפולים חלופיים שעדיין לא ניתנו בפועל למבוטח ו ... 
 .בגין התחייבות נותן הטיפול החלופי לטיפולים חלופיים עתידיים

 

טת המבוטח לקבל טיפול חלופי ובחירת נותן השירות לטיפול החלופי היא של המבוטח בלבד ואין החל 0.. 
 . למבטח כל אחריות בגינה

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למבוטח עקב בחירתו של המבוטח לקבל טיפול חלופי ולא לעבור 
 . לו את הניתוח שהומלץ

או הוצאה שיגרמו למבוטח עקב בחירתו של /ורה שהיא לכל נזק ולא תהיה החברה אחראית בשום צ, כמו כן
 .בין אם הם נותני שירות שבהסכם או נותני שירות שאינם בהסכם, המבוטח בנותני השירות לטיפול החלופי

 

 18במהלך , במקרה בו תוגש תביעה לכיסוי בגין ניתוח שהוחלף במסגרת טיפול חלופי כאמור בפרק זה 5.. 
יקוזזו תגמולי הביטוח ששולמו בגין הטיפול החלופי מתגמולי הביטוח , ביצוע הטיפול החלופי חודשים ממועד

 .המגיעים למבוטח בגין הניתוח
  

  :תקופת האכשרה .1
 

 . יום 64ופת האכשרה לפרק זה תהא תק
 .יום 234במקרים הקשורים להריון ולידה תקופת האכשרה תהיה בת 

 
 .פטור מאחריות בגין מצב רפואי קיים –הכללי על כל תנאיו וסייגיו ובאופן מיוחד לתנאי מיוחד  תשומת לב המבוטח מופנית לחלק
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 ל "ניתוח בחו –' פרק ה
   

 :ל"ניתוח בחו .1

 

 :הגדרות 1.1 

 

יחולו על פרק זה הגדרות נוספות , בנוסף להגדרות כלליות הקבועות בתנאים הכלליים לפוליסה זו  
 :שלהלן

 

מצבו הבריאותי של המבוטח המחייב ביצוע ניתוח המכוסה על פי פרק –" מקרה הביטוח" 1.1.1  
בתנאי שהניתוח ניתן לביצוע במסגרת , ל"בפוליסה זו ואשר בחר המבוטח לבצעו בחו' א

 .שירותי הרפואה בישראל במערכת הציבורית או הפרטית
 

: יים עם נותני השירות הרפואי כגוןהתקשרות וסידורים אדמיניסטרטיב –" תיאום הניתוח" 1.1.1  
 .יעשו ישירות על ידי החברה בלבד', העברת מסמכים וכו, קביעת הסדר תשלומים

 

ל המוכר על ידי הרשויות המוסמכות במדינה בה "מוסד רפואי בחו –" ל"בית חולים בחו" 1.1.1  
 .  אשר  בו בחר המבוטח לעבור את הניתוח, הוא נמצא כבית חולים

 

בליווי צוות רפואי , או במטוס מיוחד/הטסה בשירות מטוסים רגיל ו –" הטסה רפואית" 1.1.1  
המותאם מבחינה רפואית למצבו של המבוטח המועבר מישראל למקום ביצוע הניתוח או 

כי עלול להתעורר , בתנאי שרופא מטעם החברה קבע, ממקום ביצוע הניתוח חזרה לישראל
טיסה וההטסה הרפואית הינה אפשרית והכרחית צורך בהתערבות רפואית במהלך ה

 .מבחינה רפואית

     

 .שעות שתחילתן במועד תחילת ביצוע הניתוח 11יממה של  –" יום אשפוז" 1.1.5  

     

 : תגמולי הביטוח 1.1 
 

בגבולות ובתנאים , החברה תשפה את המבוטח או תשלם ישירות לנותן השירות בקרות מקרה הביטוח
 . להלן ובלבד שהניתוח והשירותים הרפואיים שלהלן יאושרו מראש על ידי החברההמפורטים 

 

 :מרדים/ שכר מנתח 1.1.1  
בהסכמת בית החולים ובתיאום ואישור , או מרדים שנבחר על ידי המבוטח/שכר מנתח ו

 . י החברה"שניתן מראש ע

 

 :ל"כיסוי להוצאות בית חולים בחו 1.1.1  

 1.1.1כולל הוצאות שתל כהגדרתו בסעיף , ת בגין חדר הניתוחהחברה תכסה את ההוצאו

בדיקה , יום 13אשפוז עד , המושתל בגופו של המבוטח במהלך הניתוח( ניתוחים)' גלפרק 

 .פתולוגית ובדיקות מעבדה והדמייה הקשורות בניתוח והמבוצעות במהלך האשפוז

 

 :כיסוי להוצאות טיסה ושהייה 1.1.1  
או במקרה ותקופת האשפוז , ל נזקק להטסה רפואית"מנת להגיע לחו במידה והמבוטח על
הוצאות , יכסה החברה למלווה אחד, ימים ברציפות 13ל תעלה על "לצורך הניתוח בחו

 .  יום 13ליום ולתקופה מרבית של  ₪ 313שהייה למלווה אחד עד לסכום המרבי בסך 
 

החברה במקרים האמורים בסעיף תכסה , ל הינו קטין"אם המבוטח שבוצע בו הניתוח בחו
זה לעיל הוצאות טיסה הלוך וחזור במחלקת תיירים בטיסה מסחרית רגילה והוצאות שהייה 

מלווים לא יעלה  1 –על פי סעיף זה ל , סכום הביטוח המרבי לשהייה. מלווים( שני) 1עבור 
 .יום 13ליום ולתקופה מרבית של ₪  1,163על 

 

 :הטסה רפואית 1.1.1  
ל לצורך ביצוע הניתוח או חזרתו ארצה "של צורך בהטסה רפואית של המבוטח לחו במקרה

לאחר הניתוח יכסה החברה את הוצאות ההטסה הרפואית עד סכום ביטוח מירבי של 
י "י רופא מטעם החברה עפ"הצורך בהטסה רפואית יקבע ע. להטסה אחת ₪ 11,111
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 .מצבו הרפואי של המבוטח
 

 :הטסת גופה כיסוי להוצאות 1.1.5  
ח המבוטח "החברה תכסה את הוצאות הטסת גופה לישראל לאחר הניתוח אם נפטר חו

. לצורך הניתוח או במהלך תקופת החלמה באשפוז שלאחר הניתוחל "בעת שהותו בחו
 . ₪ 11,111סכום הביטוח המרבי לעניין סעיף זה לא יעלה על 

 

 :פיצוי חד פעמי בעת ניתוח גדול 1.1 

ימים רצופים יינתן למבוטח פיצוי חד פעמי בסך  13ל לצורך ניתוח יעלה על "שפוז בחואאם משך ה  

 .וזאת בעת שובו של המבוטח לישראל, לכיסוי הוצאות שונות₪  11,113

    

 :תביעות 1.1 

 

ל "יידע את החברה באופן מיידי על רצונו לבצע את הניתוח בחו, בהיוודע למבוטח על הצורך בניתוח  
 . ל בו הוא מעוניין לעשות זאת"ית החולים בחוועל ב

כולל קבלת אישור מראש , או למנתח מרדים, ל"על המבוטח לקבל הפניית החברה לבית החולים בחו
 .ל "ובכתב מאת החברה לביצוע הניתוח בחו

 . זהסעיף הוא תנאי מהותי לאחריות החברה על פי , כאמור, קבלת האישור

 

 :תקופת האכשרה .1

 

 .יום 234 –הריון ולידה בבמקרים הקשורים למרות האמור לעיל . יום 64ת האכשרה בגין ניתוח תהיה תקופ 

 

פטור מאחריות  -תשומת לב המבוטח מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו ובאופן מיוחד לתנאי מיוחד   

 .בגין מצב רפואי קיים
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 טיפולים רדיותרפיים וכימותרפיים –' פרק ו                   

 
  :הגדרות לפרק זה .1

 
 :יחולו על פרק זה הגדרות נוספות שלהלן, בנוסף להגדרות כלליות הקבועות בתנאים הכלליים לפוליסה זו 

 
הזדקקותו של המבוטח לאחד מהשירותים המפורטים להלן כתוצאה מבעיה  – "מקרה הביטוח" 1.1 

 .רפואית פעילה שהתעוררה אצל המבוטח במהלך תקופת הביטוח
   
ל בתחום רפואי "רופא שהוסמך על ידי השלטונות המוסמכים בישראל או בחו - "רופא מומחה" 1.1 

 .מסוים ושמו כלול ברשימת הרופאים המומחים באותו התחום
   
  .טיפולים רדיותרפיים וכימותראפיים אמבולטוריים–" שירותים רפואיים" 1.1 

 
  .אים ומכונים רפואיים כמוגדר בפרק המבוא לפוליסה זורופ, בתי חולים –" ספקי שירות רפואיים" 1.1 

 
 :המכוסים השירותים הרפואייםלהלן  .1

 
 :טיפולים רדיותרפיים וכימותרפיים לאחר ניתוח 

עד  – במהלך תקופת הביטוחמבוטח יהיה זכאי לכיסוי בגין טיפולים רדיותרפיים וכימותרפיים המבוצעים 
 .כ לכל תקופת הביטוח"סה₪  11,515עד תקרה של ו לכל שנת ביטוח₪  11,113תקרה של 

 

 

 :הגבלות לאחריות החברה .3
 

או ההגבלות המפורטים /בנוסף לפרק הסייגים בחלק התנאים הכלליים של פוליסה זו יחולו התנאים ו
 :זה פרק להלן על 

 
 .  השירותים המפורטים בפרק זה יינתנו אך ורק בישראל 1.. 

 
י פרק זה שניתנו לאחר "ה אחראית לתשלום תגמולי ביטוח בגין טיפולים רפואיים עפהחברה לא תהי 2.. 

 .תום תקופת הביטוח
 

 :תקופת אכשרה .4
 

 . יום 64
 

פטור באחריות בגין  -שומת לב המבוטח מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו ובאופן מיוחד לתנאי מיוחד  ת
 .מצב רפואי קיים
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הביטוח )' פרק זה ייכנס לתוקף בסיום פרק ב – אמבולטוריים שירותים –' פרק ז
 (הסיעודי

 
 : הגדרות לפרק זה .1

    

בעקבות בעיה רפואית או , להלן 11.-15.1רפואיים אמבולטוריים הנקובים בסעיפים שירותים  –" מקרה הביטוח" 1.1 
ו בקשר להריונה ובלבד שהשירות הרפואי ניתן או מבוטחת הזקוקה להם בעת הריונה א/חשד לבעיה רפואית ו

 . במהלך תקופת הביטוח

   

 . המועד בו ניתן השירות הרפואי למבוטח –" מועד קרות מקרה הביטוח" 1.1 

   

ל בתחום רפואי מסוים ושמו כלול "רופא שהוסמך על ידי השלטונות המוסמכים בישראל או בחו –" רופא מומחה" 1.1 
 . המוחים באותו התחוםברשימת הרופאים 

   

למען הסר . ביקור אצל רופא מומחה לצורך דיון בבעיה רפואית של מבוטח ודרכי טיפול אפשריות -"התייעצות" 1.1 
או באופן שוטף /או רופא נשים המטפל במבוטחת בשגרה ו/או רופא ילדים ו/התייעצות עם רופא משפחה ו, ספק

יובהר כי לא תכוסה במסגרת סעיף זה התייעצות הקשורה . במסגרת זו לא תיכלל, בקופת חולים בה הינה חברה
 . למעקב היריון

   

טומוגרפיה , (אולטרסאונד  U.S)בדיקות הדמיה , ג.ק.א, רנטגן, בדיקות מעבדה –" בדיקות רפואיות אבחנתיות" 1.5 
קה אחרת הנדרשת על פי וכל בדי( PET)בדיקה טומוגרפיה , (M.R.I)בדיקת תהודה מגנטית , (C.T)ממוחשבת 

 . אמות מידה רפואיות מקובלות לאבחון מחלתו של המבוטח או לקביעת דרכי הטיפול בו

   

  –" בדיקות היריון" 1.6 
השביר ומחלת גושה וכל  X-תסמונת ה, קאנוואן, סיסטיק פיסרוזיס: סיקור לגילוי גנים נשאים למחלות גנטיות כגון

 . בדיקה גנטית מוכרת אחרת
 . ון עובריחלב

 . שקיפות עורפית
 . בדיקת סיסי שליה

 . סריקה על קולית מוקדמת לסקירת מערכות עובר
 . סריקה על קולית מאוחרת לסקירת מערכות עובר

 . בדיקת מי שפיר או סיסי שליה
 . מוניטור ביתי לניטור היריון בסיכון גבוה

   

ניתוח בעמוד השדרה וניתוח , החלפת פרק ירך או פרק ברךניתוח ל, ניתוח לב מכל סוג שהוא –" ניתוח גדול" 1.3 
 .מוח

   

 : התחייבות המבטח .1

   

  :התייעצות עם רופא מומחה ללא קשר לניתוח 1.1 
 1מההוצאות שהוציא המבוטח בפועל בגין התייעצות ועד  23%המבטח ישלם למבוטח תגמולי ביטוח בשיעור 

מובהר כי . להתייעצות ₪  1,112 -אך לא יותר מ, חה בשנת ביטוחהתייעצויות או אבחונים אצל רופא מומ
 .מעקב הריון ורופא ילדים במסגרת של שגרה, רופא משפחה התייעצות עם התייעצות כאמור לעיל לא תכלול

   

 :בדיקות ושירותים להריון 1.1 
בגין הבדיקות כמוגדר  מההוצאות שהוציא המבוטח בפועל 23%ת תגמולי ביטוח בשיעור /המבטח ישלם למבוטח

. במקרה של הריון מרובה עוברים₪  1,131או  ת לכל הריון/למבוטח₪  1,625 -אך לא יותר מ, לעיל 1.1בסעיף 
פי סעיף זה מותנית בכך ששני בני הזוג מבוטחים בביטוח למעט -מובהר כי הזכאות לקבלת תגמולי ביטוח על

 . טח בפוליסת בריאות אחרת בתוקףבמקרה של משפחה חד הורית או אם אחד ההורים מבו

   

 :ל"בארץ ובחו טיפולי הפריה חוץ גופית 1.1 
 מהסכום ששילם בפועל תמורת טיפולי הפריה חוץ גופית  23%המבטח ישלם למבוטח 

(I.V.F.) ,פי הפניית רופא מומחה בתחום לקויי פריון בישראל ובתנאי ששני בני הזוג -בתנאי שהטיפול יבוצע על
לכל סדרת טיפולים ₪  11,113 -אך לא יותר מ, (ת חד הורי/למעט מקרים של עובד)פי פוליסה זו -עלמבוטחים 

-במקרה ששני בני הזוג מבוטחים על, להסרת ספק. יכוסו עד שתי סדרות של טיפולים לילד ועד לשני ילדים. לילד
  .פי סעיף זה לאחד מבני הזוג בלבד-ישולמו תגמולי הביטוח על, פי פוליסה זו
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 :שימור דם טבורי 1.1 

מההוצאה שהוציא המבוטח בפועל בגין איסוף  25%ת תגמולי ביטוח בשיעור של /המבטח ישלם למבוטח

 .בגין כל הריון, ₪ 612ועד , ושימור דם טבורי

   

 :בית החלמה לאחר לידה/ מלונית  1.5 
שימוש וטח בפועל בגין מההוצאות שהוציא המב 25%ת תגמולי ביטוח בשיעור /המבטח ישלם למבוטח

 .ימי שהייה בגין כל הריון 1 -ולא יותר מ ליום₪  111ועד , מלונית לאחר לידה/ בשירותי בית החלמה 

   

 :טיפולים אונקולוגיים 1.6 
טיפולי : ישירות או לנותן השירות עבור טיפולים אונקולוגיים שיקבל המבוטח כמפורט להלןהמבטח ישלם למבוטח 

המבטח . או בגלים אלקטרומגנטיים/או בגלי חום ו/ו, או טיפול בקרינה רדיואקטיבית/וו כימותרפיה א/רדיותרפיה ו
המבטח ישפה את . לשנה₪  16,256 -מולא יותר ישפה את המבוטח עבור ההוצאות הממשיות שהוציא בפועל 

ידי רופא -על המבוטח בגין כל הטיפולים שעבר במהלך תקופת הביטוח ובלבד שהצורך במתן הטיפול נקבע
  . בתחום מומחה

   

 :אביזרים רפואיים 1.3 

משאבת אינסולין וסד גבס קל  , המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות לרכישת פאה לחולה אונקולוגי או סכרתי

 . 13%בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של לכל תקופת הביטוח ו לאביזר₪  1,113עד 

   

 :לטורייםטיפולי פיזיותרפיה אמבו 1.2 

המבטח ישלם ישירות לנותן השירות המבצע את הטיפול הפיזיותרפי שבהסכם או ישפה את המבוטח כנגד 

. 13%כפוף להשתתפות עצמית של וב, לטיפול₪  131ועד , טיפולים לשנה למבוטח 11עד , קבלות מקוריות

ידי רופא -טיפול הומלץ עלפי הוראות פוליסה זו ובלבד שה-המבוטח יהיה רשאי לקבל טיפול פיזיותרפי על

 .אורטופד מומחה

   

 :בדיקות רפואיות אבחנתיות 1.5 

בעבור עלות ביצוע בדיקות , המבטח ישלם ישירות לספק השירות או ישפה את המבוטח כנגד קבלות מקוריות

ית ובכפוף להשתתפות עצמלשנת ביטוח  ₪  5,612 -מלעיל ולא יותר  1.1כמפורט בסעיף  רפואיות אבחנתיות

 . פי הפניית רופא מומחה בכתב לשם אבחון בעיה רפואית-ובלבד שהבדיקה בוצעה על 13%של 

   

 :טיפול בדום נשימה והפרעות נשימה בשינה 1.13 

או /בעבור עלות אביזרים ו, השירות אוו ישפה את המבוטח כנגד קבלות מקוריות נותןהמבטח ישלם ישירות ל

ובכפוף , תקופת הביטוח₪   1,511 -מימה והפרעות נשימה בשינה ולא יותר טיפולים הנדרשים לטיפול בדום נש

 . פי הפניית רופא מומחה בכתב-טיפול בוצעו על/ובלבד שהבדיקה ,15%להשתתפות עצמית של 

   

  :פיצוי לאחר אשפוז שלא כתוצאה מניתוח 1.11 
 הרביעיח בפיצוי יומי החל מהיום ידי המבט-יפוצה על, מבוטח אשר יאושפז בבית חולים שלא לצורך ניתוח

עבר המבוטח ניתוח במהלך . ₪ 113בסך סכום הפיצוי היומי יהיה . יום 11ולתקופה מרבית של בלבד לאשפוז 
 .   פי סעיף זה-האשפוז לא יהיה זכאי לפיצוי על

   

 :פסיכולוגי יעוץ 1.11 

 שנת לכל טיפולים 12 ועד ,כל טיפולל ₪ 202 ועד הטיפול מעלות 80% של בשיעור המבוטח את ישפה המבטח

 .ביטוח

   

 : ת/ות פרטי/אח 1.11 

לצורך שמירה על המבוטח בעת אשפוז , ת /ות פרטי/המבטח ישתתף בהוצאות המבוטח בגין השכרת שירותי אח

ימים בשנה ובכפוף להשתתפות עצמית  11לכל יום ועד ₪  313 -ולא יותר מ( ללא קשר לביצוע ניתוח)או בביתו 

 .מההוצאה 15%ל המבוטח בשיעור של ש
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 :התפתחות הילד  1.11 
 במהלך המבוטח שביצע למידה ליקויי /ילדים התפתחות בעיות אבחון

 י"ע או/ו בתחום מומחה רופא י"ע אבחון בהוצאות להשתתפות זכאי יהיה שנים 16 עד 3 שגילו זכאות מבוטח
 ובדיקות וריכוז קשב הפרעות אבחון ,דידקטי/פסיכו וןבאבח השאר בין המתמחה מאבחן או/ו מוכר אבחון מכון

.TOVA 
 לשיפוי ועד ,בפועל המבוטח שילם אותו מהסכום 70% של בשיעור כאמור אבחון בגין המבוטח את ישפה המבטח

 .₪ 1,348 בסך מרבי
 נושאובח ,למידה ליקוי או/ו הילד בהתפתחות בעיות בגין הביטוח תקופת במהלך למבוטח שניתנו טיפולים
 בבעיות טיפול בגין המבטח להשתתפות זכאי יהיה 16 גיל ועד 3 מגיל מבוטח.הביטוח תקופת במהלך במבוטח

 אחד ידי על טיפול והמחייבות ,הביטוח תקופת במהלך לראשונה אובחנו אשר ,למידה ליקוי או/ו הילד התפתחות
 .אחרת ריפוי שיטת באמצעות או ולוגפסיכ או/ו תקשורת קלינאי או/ו בעיסוק מרפא או/ו פיזיותרפיסט :מאלה

 לא אך ,הטיפול מעלות 80% עד של בשיעור כאמור ההתפתחות בבעיות טיפול בגין המבוטח את ישפה המבטח
 הביטוח תקופת במהלך טיפולים 13-מ יותר ולא לטיפול ₪ 111-מ יותר

   

 :דיאטטי ויעוץ משלימה רפואה 1.15 
 :להלן כמפורט
 הומיאופתיה 1.15.1
 אוקופונקטורה 1.15.1
 כירופרקטיקה 1.15.1
 אוסטיאופתיה 1.15.1
 רפלקסולוגיה 1.15.5
 שיאצו 1.15.6
 דיאטטי ייעוץ 1.15.3
 פלדנקרייז שיטת 1.15.2
 פידבק-ביו 1.15.5

 נטורופתיה 1.15.13
 הרבולוגיה 1.15.11
 פאולה שיטת 1.15.11
 אלכסנדר שיטת 1.15.11
 .החולים של קופות במכונים שמבוצעים ובתנאי ,עילל ברשימה נמנו שלא טיפולים 1.15.11

 
 ,מההוצאה בפועל 70% בשיעור יהיה למבוטח שישולם המרבי השיפוי המבטח ישתתף בהוצאות המבוטח סכום

 או טיפולים 12 לעד זכאי יהיה המבוטח .תקופת הביטוח במהלך שבוצעו התייעצות או לטיפול ₪ -123 ל ועד
 .יטוחב שנת במהלך כל התייעצויות

   

 :תקופת אכשרה .1
 . יום 123במקרה של טיפולים הקשורים בהיריון תהא תקופת האכשרה בת . יום 53תקופת האכשרה היא בת 

   

 : חריגים .1

, אשר יחולו במלואם על כל פרקי הביטוח, לרבות חריג מצב רפואי קיים, בנוסף לקבוע בחריגים הכלליים שבהסכם זה 
 :אי ולא יהיה חייב לשלם תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח במקרה הבאהמבטח לא יהיה אחר

    

 . או בדיקות שגרה שאינן עקב מחלה רפואית פעילה/ובדיקות תקופתיות  1.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    15 

 דף הרשימה
 
 

 .בחצות 13.11.1315 –1.11.1311 :תקופת הביטוח
 

 1.11.1311 :מועד תחילת הביטוח
 

   :ניתוחים מלא מהשקל הראשון מסלול – הפרמיה החודשית
 

 13.35     -ת /עובד   ₪ 
 16.35    -  בת זוג/בן  ₪ 
  (חינם –במשפחה  15עד גיל שלישי החל מילד )₪  5.61  – 15ת של עובד עד גיל /בן -ילד 
  16.35  – 15ת של עובד מעל גיל /בן -ילד  ₪ 
 

 . מהפרמיות הרשומות לעיל 5%בגובה  למבוטח המעוניין לרכוש מסלול ניתוחים משלים תינתן הנחה** 
 

במידה ולא יוארך מעבר . 1.12.2410.על פי הוראות המפקח על הביטוח פרק  הכיסוי הסיעוד יוארך עד לתאריך  .1

לאחר שנה . למשפחה  עם סיום הכיסוי הסיעודי₪  22לעובד ו ₪  7ל ש לתאריך זה תינתן הנחה בפרמיה בגובה

 .לתנאים הכלליים בפוליסה 11י סעיף "עפ( פרמיה)התאמת דמי הביטו  מסיום פרק הסיעוד תבוצע בדיקת 

י הוראת המפקח "עפ 2410/.1/4.לעיל בתאריך  6..במידה והכיסוי הסיעודי בפוליסה יבוטל  לפי האמור בסעיף  .2

 'במקרה זה יתווסף לפוליסה פרק אמבולטורי כמפורט בנספח א, על הביטוח 

 
 

 :(הביטוח הסיעודי)' פרק זה ייכנס לתוקף בסיום פרק ב –ותים אמבולטוריים שיר –' פרק ז – הפרמיה החודשית
 

 15.33    -בת זוג /בן/  ת/עובד   ₪ 
 5.33    -   ילד  ₪ 
 
 
 
 
 
 

 .נקודות 12414, 15.11.1311פורסם ביום מדד ש: המדד היסודי

 
 

 : נספחים
 של עובדפחה לבני מש –ל "ל וטיפולים מיוחדים בחו"בארץ ובחוהשתלות  –' נספח א
 כתב התחייבות של בעל הפוליסה –' נספח ב

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 :_______________ ולראייה באו הצדדים על החתום בתאריך 
 
 
 

 

  

 מ"הפניקס חברה לביטוח בע  נמל חיפה
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לבני משפחה של  –ל "ל וטיפולים מיוחדים בחו"השתלות בארץ ובחו –' נספח א
 עובד

 
 

 :הגדרות .1
 

יחולו על פרק זה הגדרות נוספות , הגדרות כלליות הקבועות בתנאים הכלליים לפוליסה בנוסף ל 
 :שלהלן

 
-לב, לב, אונת ריאה, כריתה כירורגית או הוצאה מגוף המבוטח של ריאה -" השתלה" 1.1 

והשתלת , וכל שילוב ביניהם, שחלות, מעי, קרנית, אונת כבד, כבד, לבלב, כליה, ריאה
מח או השתלה של , מאיבר אשר נלקחו מגופו של אדם אחר במקומם איבר שלם או חלק

או השתלת /או מח עצמות שמקורו בתרומה עצמית של המבוטח ועצמות מתורם אחר 
או מדם טבורי מתורם זר או חלק מאיבר /או השתלת תאי גזע מדם היקפי ו/תאי אב ו

 . ואחר במקומו שנלקחו מגופו של אדם אחר או מגופו של המבוטח עצמ
מוגדרת  בשלב בו הפרוצדורה הפסיקה להיות, השתלה תכלול גם השתלת לב מלאכותי

 . לרבות מבעל חיים, כניסיונית בישראל
או השתלת /או תפעול כליה באמצעות דיאליזה ו/מובהר כי שימוש במכונת החייאה ו

לא יחשבו כהשתלה על פי , או שתל כמוגדר להלן/או השתלת מסתם לב ו/קוצב לב  ו
 . גדרה זוה

הגדרה זו נוסחה באופן שמיטיב עם המבוטח ביחס להגדרות המינימום שקבע 
הגדרות של פרוצדורות רפואיות " 24/2440המפקח על הביטוח בחוזר ביטוח 

 ". בביטוח בריאות
  

י תנאי פוליסה זו ובלבד שהתמלאו התנאים המצטברים "השתלה תכוסה עפ
 : המפורטים להלן

 
 .ה בתחום הרפואי הרלבנטי קבע את הצורך בביצוע ההשתלהרופא מומח 1.1.1  

 
י הרשויות המוסמכות במדינה "ההשתלה תבוצע בבית חולים מוכר ומורשה ע 1.1.1  

 .נמצא אותו בית חולים הב
    
מתקיים בו ל אשר "טיפול רפואי מיוחד בחואו ניתוח  - "ל"טיפול רפואי מיוחד בחו"  " 1.1 

להלן וכן כל התנאים המפורטים  1.1.1 – 1.1.1שבסעיפים התנאים לפחות אחד מ
רופא מומחה בתחום הרלוונטי קבע להלן במצטבר ובתנאי ש 1.1.5 –ו  1.1.1בסעיפים 

ל ורופא מומחה בתחום הרלוונטי מטעם החברה אישר "את הצורך בביצוע הטיפול בחו
 :את קביעתו

 
ל גבוהים באופן משמעותי מביצוע "ובח המיוחד סיכויי ההצלחה בביצוע הטיפול  1.1.1  

 . הטיפול  בארץ
 

י שירותי הרפואה בישראל ואין לו טיפול או ניתוח "הטיפול אינו בר ביצוע ע 1.1.1  
 .חלופי בישראל

 
זמן ההמתנה לביצוע הטיפול  המיוחד בארץ עולה על זמן ההמתנה הסביר  1.1.1  

ת סכנה ממשית לחיי לביצוע טיפול מיוחד מסוג זה וכתוצאה מכך נגרמ
 .המבוטח

 
האמור לעיל נקבע על ידי רופא מומחה בתחום הרואי הרלוונטי כפועל יוצא  1.1.1  

 .ממצבו הרפואי של המבוטח
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 .הטיפול המיוחד מוכר ומאושר על ידי רשויות הבריאות במדינה בה הוא מבוצע 1.1.5  
   
ישראל ואשר על פי אמות מידה רפואיות טיפול רפואי הניתן לביצוע ב -" טיפול חלופי" 1.1 

מקובלות נועד להשיג אותה תוצאה רפואית המושגת על ידי טיפול רפואי אחר שאינו 
ובלבד שאינו כרוך בסיכוי גבוה יותר לתוצאות גופניות חמורות , ניתן לביצוע בישראל

 .יותר למטופל
   
סמכות בישראל כמומחה רופא אשר הוסמך על ידי הרשויות המו -" רופא מומחה" 1.1 

לתקנות הרופאים  11בתחום רפואי מסוים ושמו כלול ברשימת הרופאים לפי תקנה 
 .   1531ג  "התשל( אישור תואר מומחה ובחינות)

                                               
 : מקרה הביטוח .1

 
ל במהלך "ל  בחו"וחד בחואו טיפול מי/מצבו הרפואי של המבוטח המחייב ביצוע השתלה ו 

 . תקופת הביטוח
  
אשר נדרש בעקבות טיפול , כי טיפול רפואי חוזר, למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש 

 .הינו חלק מאותו מקרה ביטוח, רפואי המהווה מקרה ביטוח
   
 :סכום הביטוח .1

 
ר המבוטח סכום השיפוי המצטבר המרבי שתשלם החברה בגין כל ההשתלות שיעבו 1.1 

 .  לכל תקופות הביטוח₪  1,151,536י פרק זה הינו עד לתקרה של "עפ
   
 115,153עד לסכום של  –ל "סכום השיפוי המרבי שתשלם החברה לטיפול מיוחד בחו 1.1 

 .למבוטח לכל תקופות הביטוח₪ 
   
 :תגמולי הביטוח .1

 
או כל חלק מהם בהתאם לאמור /ח והחברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשלם תגמולי ביטו 

ישירות לנותני השירותים , ועד תקרת סכום הביטוח"( ההוצאות המוכרות: "להלן)בפרק זה 
 .הרפואיים או למבוטח עצמו

  
- :תגמולי הביטוח לפי פרק זה ישולמו בגין ההוצאות המפורטות להלן

   
וז שבמהלכו בוצעה ההשתלה הוצאות בגין טיפול רפואי שניתן למבוטח במסגרת האשפ 1.1 

בדיקות רפואיות , חדר ניתוח, לרבות שכר הצוות הרפואי, ל"או  הטיפול המיוחד בחו
 .שירותי מעבדה ותרופות

ל תשלם החברה הוצאות אלה אך ורק אם לא ניתן לבצע "במקרה של  טיפול מיוחד בחו
 .או הטיפולים הרפואיים בישראל/את הפעולות ו

   
הוצאות רפואיות בגין , שימור האיבר והעברתו למקום ביצוע ההשתלה תשלום עבור 1.1 

או הוצאות לאיתור  י אמות מידה רפואיות ואתיות מקובלות"קציר איברים הנעשות עפ
-ח"הכל בכפוף לחוק השתלת איברים התשס – ח"ש 111,131עד  –תורם האיבר 

1332 .  
   
ל ועד "ע ההשתלה או  הטיפול המיוחד בחויום לפני ביצו 13ל עד "הוצאות אשפוז בחו 1.1 

 .יום לאחר ביצועם 123
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ל ובלבד "הוצאות טיפולי המשך הנובעים מביצוע ההשתלה או הטיפול המיוחד בחו 1.1 
ח "ש 11,131ח להשתלה או "ש 11,515שאינם ניתנים לביצוע בישראל ועד לסכום של  

 .לפי המקרה, ל"טיפול מיוחד בחול
   
, ל עד לתקרה של מחיר כרטיס טיסה הלוך ושוב במחלקת תיירים"נסיעה לחוהוצאות  1.5 

 . למבוטח ולמלווה אחד, לרבות היטל נסיעה אם יחול
   
הוצאות הטסה רפואית מיוחדת והעברה יבשתית סבירה משדה התעופה לבית החולים  1.6 

ובחזרה ל "אם היה המבוטח בלתי כשיר מסיבות רפואיות לטוס לחו, ל ובחזרה"בחו
ח להשתלה או  לטיפול מיוחד "ש 56,123וזאת עד לסכום של , בטיסה מסחרית רגילה

 .לפי המקרה, ל"בחו
   
לכל יום שהייה  ₪   255ל  למבוטח ולמלווה אחד עד לסכום "הוצאות שהייה סבירות בחו 1.3 

ל לסך כל "ח להשתלה או  לטיפול מיוחד בחו"ש 111,511לשניהם ועד לסכום של 
 .  אות השהייההוצ

   
 .ל"ח בעת שהותו בחו"הוצאות הטסת גופת המבוטח לישראל אם נפטר חו 1.2 
   
ל לישראל לביצוע השתלה או  טיפול מיוחד בישראל "הוצאות הבאת מומחה רפואי מחו 1.5 

 56,123עד לסכום של , ל מסיבות רפואיות"במקרה ולא ניתן להטיס את המבוטח לחו
 .אחדח למקרה ביטוח "ש

   
או הוצאות בגין המרת סכום ביטוח או חלקו או הוצאות מוכרות או חלקן /היטלים ו, מיסים 1.13 

, יהיו חלק מתגמולי הביטוח אם תשא בהן החברה, ל"למטבע חוץ והוצאות העברתן לחו
 .לעיל 1והכל בכפוף לסכום הביטוח המרבי הנקוב בסעיף 

   
י פרק "ם זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח עפ/בגינה, ים/במקרה של ביצוע השתלת איבר 1.11 

 11ח אשר ישולם למבוטח ולמשך "ש 5,611ישולם למבוטח סכום חודשי בסך , זה
לצורך כיסוי הוצאותיו הרפואיות והסיעודיות , "(תקופת התשלום: "להלן)חודשים 

 . ל"בתקופה שלאחר ההשתלה שבוצעה בארץ או בחו
 

 . מחצית מסכום הגמלה שנה תשולם 18לילד עד גיל 
 

כי התשלום החודשי יפסק גם לפני תום תקופת התשלום במידה וסך , מובהר
 .לפרק זה 1..התשלומים יעלה על סכום הביטוח המרבי כאמור בסעיף 

   
 .כל סכומי הביטוח צמודים למדד היסודי על פי פרק התנאים הכלליים לפוליסה זו 1.11 
  
 :תשלום תגמולי הביטוח .5

בטרם מתן שיפוי או פיצוי למימון ביצוע השתלה יבחן המבטח אם ההשתלה בוצעה בהתאם 
 :ובכלל זה אם התקיימו כל אלה, 1332 -ח"להוראות חוק השתלת איברים התשס

 ;נטילת האיבר והשתלת האיבר נעשות על פי הדין החל באותה מדינה .1
 .מתקיימות הוראות החוק לענין איסור סחר באיברים .1

 :ל על פי פרק זה"ההשתלה או  הטיפול המיוחד בחו קבלת אישור החברה לביצועלאחר  
   
/ תינתן למבוטח התחייבות כספית המופנית לגורם המבצע את ההשתלה או הניתוח 5.1 

 .ל"הטיפול המיוחד בחו
   
לפי שיקול דעתה הבלעדי לשלם את ההוצאות המוכרות לפי פרק , החברה תהיה רשאית 5.1 

 .ירות לגורמים להם יש לשלם הוצאות אלה או לשלמם למבוטח עצמוזה יש
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יבוצע התשלום אך , ל"במקרה של תשלום תגמולי ביטוח או חלקם ישירות לגורמים בחו 5.1 
יבוצע התשלום , ורק כנגד חשבונות שיומצאו לחברה ובמקרה של תשלום למבוטח עצמו

ימציא המבוטח לחברה גם אישור  ,אם יידרש.  כנגד הצגת חשבוניות וקבלות מקוריות
 .להוצאת מטבע חוץ

   
המרת המטבע במקרה של הוצאות מוכרות תיעשה לפי שער המכירה של מטבע החוץ  5.1 

בתוספת כל , שיהיה נהוג בבנק דיסקונט( העברות והמחאות)הרלבנטי ביום התשלום 
 .אם יחול על תשלום שכזה, היטל חוקי שיחול

  
 :ביטוחים אחרים .6

 
במסגרת , במלואן או בחלקן, היה המבוטח זכאי לכיסוי ההוצאות המוכרות על פי פוליסה זו 

תשלם , פוליסה אחרת אצל החברה או מאת חברות ביטוח או גופים אחרים לרבות קופת חולים
בהתאם להיקף הכיסוי והסכום לו היה זכאי המבוטח מכלל , החברה באופן יחסי את חלקה

 . המבטחים
 

 פיצוי בעד הצורך בהשתלת איברים לפי הוראות פוליסה לביטוח מחלות קשות תשלום
 טרם ביצוע ההשתלה וקיבל אישור רשמי של המרכז הלאומי, פנה המבוטח לחברה

 יהיה זכאי לפיצוי חד פעמי בסך של, להשתלות בישראל על הצורך בהשתלת איבר
במקרה ). ת או מח עצם עצמיתלמעט בגין השתלת קרני(טרם ביצוע ההשתלה , ₪₪  113,333 

 ישולם הפיצוי בכפוף לאישור של שני רופאים מומחים, המבוטח טרם החל בטיפולי דיאליזה בו
 .והכול בכפוף ועל פי כל דין, בתחום על הצורך בהשתלת כליה

 לא יהיה רשאי לקבל כל שיפוי או, מימש המבוטח את זכאותו לקבלת הפיצוי כאמור לעיל
 .ספים על פי פרק זהפיצוי או גמלה נו

  
 :תקופת אכשרה לפרק זה .3

 
 .יום 234במקרים הקשורים בהריון ולידה תקופת האכשרה תהא  .יום 74 
 

על כל תנאיו וסייגיו ובאופן מיוחד לתנאי , תשומת לב המבוטח מופנית לחלק הכללי של פוליסה זו
 .פטור מאחריות בגין מצב רפואי קיים –המיוחד 

 
 

בפוליסה  5...2 –. ....2אך ורק על מבוטחים בפוליסה כהגדרתם בסעיף ה יחול נספח ז .ו
 . המבוטחים על פי הפוליסה ובתנאי שהם משלמים תוספת פרמיה כמפורט בסעיף ד לעיל

  
ונספח  הפוליסהוכל הוראות  בפוליסהפרט לאמור במפורש בנספח זה לא יחול כל שינוי  . ז

 . ויחייבו את הצדדיםימשיכו להיות במלוא תוקפם , זה
 

המפורטים בפוליסה יחולו על נספח  והסייגים כי התנאים הכלליים, למען הסר ספק יובהר . ח
 . אלא אם שונו במפורש בנספח זה ,זה במלואם

 
 .למען הסר ספק נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה . ט
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 התחייבות של בעל הפוליסה כתב -' נספח ב
, (ביטוח בריאות קבוצתי( )ביטוח)לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים ( א) .נה בהתאם לתק

 2447 -ט  "התשס

 
 

  נמל חיפה: בעל הפוליסה
 511565315 :פ.ח

 חיפה, נמל חיפה: כתובת
 

מצהיר ומתחייב בזאת כי , נציג בעל הפוליסה מורשה לחתום בשמו, מ"אני הח .א
המבוטחים בלבד ואין ולא תהיה  בעל הפוליסה פועל באמונה ובשקידה לטובת

 .לו כל טובת הנאה מהיותו בעל הפוליסה
 

זקוקה , כי ידוע לי כי בהתאם להוראות הדין החלות על החברה, הנני מצהיר .ב
כתובותיהם ונתוני , לשמותיהם, כתנאי לכניסתה של הפוליסה לתוקף, החברה

ני תחילת התקשרותם של מלוא המבוטחים והננו מתחייבים להעבירם לידיה לפ
 . תקופת הביטוח

 
 

 
 :בעל הפוליסה

 
 
 
  

_________________________ 

 
 
 

 
 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


