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 תמצית תנאי הביטוח - גילוי נאות

MenoMedic TOP 
 הפוליסהתמצית פרטי 

 תנאים סעיף

 MenoMedic TOP .1 הביטוחשם  .1

 בריאות לעובדים זריםביטוח  .2 ביטוחסוג ה .2

 התקופה המצוינת בדף פרטי הביטוח. תקופת הביטוח .3

לשירותי העובד הזר זכאי  במסגרתוביטוח בריאות המיועד לעובדים זרים  הביטוחתיאור  .4

 24ביקור רופא בבית המבוטח  -בריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי

ברפואת שיניים, רפואה שעות ביממה, רכישת תרופות, שירותי עזרה ראשונה 

כללית / ראשונית, רפואת מומחים, ביצוע בדיקות אבחוניות, שירותי בריאות 

לאישה בהריון מימון הוצאות אמבולנס, שירותי חדר מיון, הוצאות אשפוז בבית 

רותי אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי וזאת באמצעות נותן השירות חולים, שי

פינוי המבוטח לארץ המוצא, העברת  -איםשבהסכם. נוסף קיימים הכיסויים הב

גופת המבוטח לארץ המוצא, פיצוי במקרה של מוות או נכות מתאונה, פיצוי 

 במקרה של מוות שאינו מתאונה.

 הפוליסה אינה מכסה את המבוטח .5

 )חריגים בפוליסה( במקרים הבאים

 6בסעיף כמפורט  -מצב רפואי קודם

 המקרים המפורטים להלן:

 5סעיף  -'פרק א

 2סעיף  -פרק ב'
  5סעיף  -פרק ג'

 בהתאם למפורט בדף פרטי הביטוח דמי הביטוח .6

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

 פרסומםנכונים למועד 

  

 כתובת אתר החברה:
www.menoramivt.co.il 

 למשלוח דואר:  כתובת
  927ת.ד תחום בריאות 

 6100802תל אביב 

 :כתובת דואר האלקטרוני של החברה

health@menora.co.il -moked 

 אוכלוסיות זרותמוקד שירות 

 03-7107460טלפון: 

 153-747049338פקס: 

https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/158e394d-1fb2-48f1-825c-5d65a9e33763/%D7%9E%D7%A0%D7%95+%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A7+%D7%98%D7%95%D7%A4-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D+%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9D+4.18.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=158e394d-1fb2-48f1-825c-5d65a9e33763
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 בפוליסהתמצית תיאור הכיסויים 

 הסכום המקסימלי שניתן לתבוע תיאור הכיסוי  שם הכיסוי

כיסוי לשירותי 

בריאות הניתנים 

על פי חוק 

 ביטוח בריאות

כל השירותים הכלולים בסל הטיפולים אשר היקפו מעוגן 

הוצאות רפואיות בעת  –בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות 

 – סל שירותים בעבודה סל התרופות.אשפוז/ שלא בעת אשפוז, 

 פרק א 4בסעיף י שירות בלבד בהתאם למפורט אצל נותנ

 לא רלוונטי

פינוי המבוטח 

 לארץ המוצא

: מימון הוצאות טיסה חזרה לארץ המוצא להמשך הכיסוי כולל

טיפול מחוץ לישראל בגין מחלה קודמת ו/או בגין אי כשירות 

 לעבודה. 

זאת ועוד זכאי המבוטח לליווי רפואי ו/או סידורים מיוחדים אחרים 

 בעת הטיסה במידה ומצבו הרפואי מחייב זאת.

 

העברת גופת 

המבוטח לארץ 

 המוצא

 

  : כיסוי להוצאות העברת גופה מישראל לארץ המוצא הכיסוי כולל

פיצוי במקרה 

של מוות ו/או 

 נכות מתאונה

ישולם למוטב ובאין מוטב ליורשיו במקרה של מוות מתאונה 

 ש"ח. 50,000החוקיים של המבוטח פיצוי ע"ס של 

המבוטח זכאי לסכום ביטוח מירבי במקרה של נכות מתאונה 

 או לאחוזים ממנו כמפורט בפוליסה. ח"ש 50,000בסך 

בשום מקרה לא יעלה הסכום המירבי הכולל שישולם בגין 

 ש"ח. 50,000הכיסויים שלעיל על סך של 

 ש"ח 50,000

פיצוי חד פעמי 

לעובד בענף 

 סיעוד

שנים ומעלה  13פיצוי חד פעמי לעובד בענף הסיעוד בעל וותק של 

שנמצא בלתי כשיר מסיבות רפואיות לבצע את עבודתו ומימש את 

  בפרק ד' לפוליסה.כמפורט זכותו לטיסה חזרה לארצו 

 ש"ח 80,000

 בפוליסהים הינם התנאים המפורטים התנאים המלא
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