
 

 תמצית תנאי הביטוח –ביטוח בריאות קבוצתי לעובדי חברת נמל חיפה בע"מ ובני משפחתם 
 

 פרקי הפוליסה:
 השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כתובת אתר החברה:
www.menoramivt.co.il 

 כתובת למשלוח דואר: 
תל  927לידי תחום בריאות ת.ד 

 6100802 אביב

 כתובת הדוא"ל של החברה:
-moked

health@menora.co.il 

 מוקד שירות לקוחות החברה:
2000* 
 153-747049338פקס: 

 תמצית תנאי הפוליסה

 חיפה ובני משפחתם פוליסה קבוצתית לביטוח כיסוי השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל לעובדי נמל שם הביטוח

 השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל סוג הביטוח

 שנים( 5) 01/12/2020-30/11/2025 תקופת הביטוח

 השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"לרובד אחד:  תיאור תכנית הביטוח

הפוליסה אינה מכסה את 
 המבוטח במקרים הבאים:

 )החריגים בפוליסה(

 פרק ב' בתנאים הכלליםלא יכוסו מקרי ביטוח בהתאם להוראות מצב רפואי קודם 

קיומם של כסויים חופפים 
 לביטוח משלים בקופ"ח

 חלק מהכיסויים קיימים גם בשירותי בריאות נוספים של קופת החולים

 עלות הביטוח

 חתכנית הביטו

 השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל סוג מבוטח/ת

 ₪ 11.8 עובד/ת, בן/בת זוג, ילד/ה בוגר/ת

 ₪ 6.6 כולל( 25ילד/ה )עד גיל 

 לתכנית הביטוח:₪  -להלן פירוט הפרמיה החודשית ב

 

 

 

 

 שנים 68 -גיל כניסה מקסימלי  •

 75גיל  -תום תקופת הביטוח  •

 ואילך חינם, שלישי כולל( 25) 26עד גיל  –ילד  •

 15.12.2020מדד שיפורסם ביום  -מדד יסודי •

 הצטרפות בני זוג ו/או הילדים מותנית בביטוח העובד/ת •

 הצטרפות ילדים תהא בכפוף להצטרפות הוריהם לתכנית הביטוח •

מחיר הביטוח לא ישתנה במהלך תקופת הביטוח, למעט האפשרות לעדכן את הפרמיה באישור  •
שינויים הנובעים מהצמדה למדד המחירים לצרכן. מחירי הביטוח  הממונה על שוק ההון, ולמעט

 .למוצר זה נכונים למועד פרסומם

https://goo.gl/nPn9G3
mailto:moked-health@menora.co.il
mailto:moked-health@menora.co.il
../חוברת/nemal%20haifa.pdf


 

 
 
 
 

 השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

 –תקופת אכשרה  תקרת הכיסוי תיאור הכיסוי שם הכיסוי
אחרי כמה זמן 

מתחילת הביטוח 
ניתן לתבוע ולקבל 

 תגמול

 עצמיתהשתתפות 

 השתלה
 5כמפורט בסעיף 

השתלה ע"י נותן שירות 
 שבהסדר

 אין יום 90 שיפוי מלא

 ₪  2,500,000 השתלת איבר מלאכותי

השתלה אצל נותן שירות 
 שאינו בהסדר

5,000,000  ₪ 

טיפול מיוחד בחו"ל 
 6.1כמפורט סעיף 

הוצאות טיפול מיוחד 
 בחו"ל

1,000,000 

שיפוי להוצאות השתלה 
   5.4כמפורט בסעיף 

 

 שיפוי מלא בדיקות הערכה רפואית

 365אשפוז בחו"ל עד 

 ימים למקרה ביטוח

 שיפוי מלא

הוצאת האיבר המיועד 

שימור האיבר , להשתלה

והעברתו למקום ביצוע 

 ההשתלה

 שיפוי מלא

תשלום לצוות הרפואי 

 והוצאות חדר ניתוח

 שיפוי מלא

הוצאות הטסה לחו"ל 

 והעברה יבשתית

 שיפוי מלא

הוצאות הטסה רפואית 

 מיוחדת

75,000 ₪ 

הוצאות שהייה של 

 המבוטח ומלווה

ליום ועד ₪  1000
למקרה ₪  50,000

ביטוח, ובלבד  
שההשתלה בוצעה 

 בפועל

הוצאות טיפולים רפואיים 
קשורים באופן הבחו"ל 

 ישיר לביצוע ההשתלה

ש"ח ליום ועד  1,500
ש"ח למקרה  250,000

 ביטוח

טיפולי המשך הנובעים 
 מביצוע ההשתלה

250,000 ₪ 

 

 שיפוי מלא העברת גופה לישראל

 ₪  257,700 הבאת מומחה לישראל

הוצאות לאיתור תרומת 
מח עצם ו/או תאי גזע 

מדם היקפי ו/או תאי דם 
 טבורי

200,000  ₪ 

)למעט  גמלה חודשית
בהשתלת מח עצם 

 עצמית(
 5.5 כמפורט בסעיף

לחודש ₪  7,500 גמלה לפני ביצוע השתלה 
חודשים לכל  12למשך 

 היותר
 

לחלופין גמלה 
חודשית באשפוז 

 12ועד  3,500 -בבי"ח
 חודשים

גמלת לאחר ביצוע 
 ההשתל

לחודש ₪  7,500
חודשים לכל  24למשך 

 היותר
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 הערות:

חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל, וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה ויש לך כיסוי זהה לתשומת לבך, 
 אחרת, לא תהיה זכאי להחזר כפול, מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה.בפוליסה 

מסמכי הדיווח( ישלחו למבוטחים בדואר אלקטרוני,  -מסמך גילוי נאות, דף פרטי ביטוח והדוח השנתי )להלן  -אופן משלוח מסמכי דיווח 
וח בדואר ישראל(. באפשרותכם לשנות/ לעדכן בכל עת את אמצעי בליווי מסרון לטלפון הנייד. )ככל שלא ביקשו קבלת מסמכי הדיו

* או באמצעות כניסה למידע האישי באתר האינטרנט של החברה 2000 -ההתקשרות עמנו באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות ב
 .www.menoramivt.co.il בכתובת:

 אופן קבלת מסמכי הדיווח יחול על כלל מוצרי הביטוח אשר ברשותך.יובהר, כי שינוי 

נספח "גילוי נאות" הוא למידע בלבד, ואינו מהווה חלק מהפוליסה. התנאים הקובעים הינם כמפורט בתנאי הפוליסה ובכל מקרה 
 של סתירה, יגבר האמור בפוליסה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פיצוי חד פעמי בגין 
ללא מעורבות  השתלה

 המבטחת
 5.6כמפורט בסעיף 

פיצוי חד פעמי בגין ביצוע 
השתלה ללא מעורבות 

 המבטחת

350,000 ₪ 

שיפוי להוצאות טיפול 
 מיוחד בחו"ל

 6.3כמפורט בסעיף 

 שיפוי מלא רפואיתבדיקות הערכה 

 365אשפוז בחו"ל עד 
 ימים 

 שיפוי מלא

תשלום לצוות הרפואי 
עבור השירותים 

כדי  תוךהרפואיים שינתנו 
 צוע הטיפול המיוחדיב

 שיפוי מלא

הוצאות הטסה לחו"ל 
 והעברה יבשתית

 שיפוי מלא

הוצאות הטסה רפואית 
 מיוחדת

75,000 ₪ 

הוצאות שהייה של 
 מבוטח ומלווה

ליום ועד ₪  1000
למקרה ₪  50,000

ביטוח, ובלבד 
שהטיפול המיוחד 

 בוצע בפועל

 שיפוי מלא העברת גופה לישראל

 ₪  257,700 הבאת מומחה לישראל

פיצוי במקרה מוות 
כתוצאה מהשתלה או 

 טיפול מיוחד בחו"ל
 7כמפורט בסעיף 

פיצוי חד פעמי במקרה 
למבוטח מעל  של מוות

 21גיל 

150,000 ₪ 
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