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 פוליסת ניתוחיים פלוס - פירוט תגמולי ביטוח בביטוחי בריאות

של ניתוחים המפורטים  בפוליסת ניתוחיים פלוס נקבע סכום תגמולי הביטוח בהתאם לרשימה

 סיווג, אשר על פיו מחושב סכום תגמולי הביטוח המרבי. מהם נקוב מקדםבנספח, שבצד כל אחד 

בגין מקרה שאינו מופיע  בהתאם לתנאים בפוליסה זו, סכום תגמולי הביטוח שישולם למבוטח,

לאחד מהמקרים המפורטים ברשימה. לנוחיותך, להלן  ברשימה האמורה, נקבע לפי מקרה דומה

ברשימה הנקובה בפוליסה  דומים לאחד מהמקרים המפורטיםהניתוחים ששולמו לפי מקרים  רשימת
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