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  (ברות ביטוח )כולללבעלי שב"ן  ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל - גילוי נאות

 וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל שיפוי )החזר הוצאות( בשל ביצוע ניתוחים פרטיים בישראל
 

מהווה ביטוח משלים, אשר על פיו ישולמו תגמולי ביטוח בגין ניתוח המכוסה תכנית הביטוח הכיסוי בגין ניתוחים על פי 
, שהם מעל ומעבר להשתתפות השב"ן )שירותי הבריאות נוספים בקופות החולים(. כלומר, "מנורה מבטחים" בתכנית הביטוח

, לבין ההוצאות המגיעות מהשב"ן, וזאת תכנית הביטוחכוסה על פי תשלם את ההפרש שבין ההוצאות בפועל של ניתוח המ
 .בתכנית הביטוחעד לתקרה הקבועה 

להחזר תגמולים בגין ניתוח בישראל, על המבוטח לפנות לקופת החולים בה הוא חבר למימוש זכויותיו על פי השב"ן, וכן 
 .תכנית הביטוחלפנות ל"מנורה מבטחים" למימוש זכויותיו על פי 

י הביטוח בגין תוכנית זו נמוכים מדמי הביטוח בגין תוכנית בעלת כיסוי מלא )'מהשקל הראשון'( לניתוחים, תוכנית אשר דמ
 תגמולי הביטוח משולמים בה ללא תלות בזכויות המגיעות מהשב"ן.

אחרת, לפנות ל"מנורה יהיו זכאים, בעת ביטול החברות בשב"ן או מעבר לקופת חולים ,  תכנית ביטוח זומבוטחים אשר רכשו 
יום מהמועד המוקדם מבין השניים: מועד ביטול  0/מבטחים" ולבקש להצטרף לפוליסת כיסוי מלא )'מהשקל הראשון'( תוך 

 חברות המבוטח בשב"ן או מועד המעבר לקופת חולים אחרת.
 

 ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה  –חלק א' 

 תנאים סעיף נושא

 הפוליסהשם  .1 כללי
 (תכנית הביטוח)

 לבעלי שב"ן מחליפי ניתוח בישראל  ניתוחים בישראל וטיפולים
 (ברות ביטוח )כולל

 משלים לניתוחים בישראל לבעלי שב"ןכיסוי  - הכיסויים .2

   ניתוח אגבהתייעצויות עם רופא מומחה בישראל  -

 לבעלי שב"ן טיפולים מחליפי ניתוח בישראל -

ביטוח המשך ללא חיתום בפוליסת כיסוי מלא אפשרות לרכוש ברות ביטוח,  -
 )'מהשקל הראשון'(

תקופת הביטוח מתחדשת אחת לשנתיים בהתאם למפורט בתנאים הכללים  משך תקופת הביטוח .3
 .לתכנית הביטוח

 60/10//16/החידוש הראשון הינו בתאריך 

תנאים לחידוש  .4
 אוטומטי

תקופת הביטוח, תחודש לתקופות ביטוח של שנתיים נוספות בכל פעם בהתאם 
 .לתכניות ביטוח בריאותהכלליים בתנאים  5ובכפוף למפורט בסעיף 

הודעות על שינויים בפרמיה  ותנאי הנספח בעת החידוש, ישלחו למבוטח בטרם 
 כניסתם לתוקף.

 חודשים 10 -ה ו הריון ו6או ליד יום, למעט במקרה של /0 תקופת אכשרה .5
 בכיסוי ברות ביטוח אין תקופת אכשרה.

 אין תקופת המתנה .6

 אין השתתפות עצמית  .7

שינוי תנאי הפוליסה  .8 שינוי תנאים
במהלך תקופת 

 הביטוח

 יםיאחת לשנתיים כמפורט בתנאים הכללתכנית הביטוח שינוי, בעת חידוש ייתכן 
 .לתכניות ביטוח בריאות

 דמי הביטוח מפורטים בדף פרטי הביטוח. הביטוחגובה דמי  .9 דמי ביטוח
רצ"ב טבלה כללית של השתנות הפרמיות לפי גיל, ללא התחשבות במצב 

 הבריאות ו6או סיכונים מיוחדים הקשורים במבוטח מסוים:

 נשים גברים  גיל המבוטח
0/-/ 1/.0 1../ 
05-01 3..3 53.1 
3/-0/ 3..3 53.1 
35-31 ...1 //./ 
./-3/ ...1 //./ 
.5-.1 /5.. 00.0 
5/-./ /5.. 00.0 
55-51 111.5 1/5.1 
//-5/ 1.5.0 100.1 
/5-/1 100.0 150./ 
 0./10 0..05 ואילך //

שערכו  16/060/15/הסכומים הינם צמודי מדד ונכונים למדד הידוע ביום 
 נקודות .1035
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 תנאים סעיף נושא

 יום 15 -גיל כניסה מינמלי -
 שנה 0/ - כניסה מקסימליגיל  -

 )כולל( /0קבוע עד גיל  –לילד  מבנה דמי הביטוח .11
על פי גיל המבוטח ומצבו הבריאותי  דמי הביטוח נקבעים –משתנה  –למבוגר 

, //בהתאם לגיל המבוטח עד הגיעו לגיל  ומשתניםבמועד תחילת הביטוח 
 .קבועיםנותרים הם וממועד זה 

שינוי דמי הביטוח  .11
תקופת במהלך 
 הביטוח

אחת לשנתיים כמפורט תכנית הביטוח , בעת חידוש בדמי הביטוח שינוי ייתכן
 ים.יבתנאים הכלל

תנאי ביטול הפוליסה  .12 תנאי ביטול
  ידי בעל הפוליסה6-על

 המבוטח

 בכל עת בהודעה בכתב למנורה מבטחים.
 זו בתוקף. תכנית ביטוח בגין התקופה שבה היתה  דמי ביטוחאין החזר 

תנאי ביטול הפוליסה  .13
 המבטחתידי -על

 .תכנית הביטוחבמקרה של אי תשלום דמי הביטוח בהתאם להוראות  .א
תכנית בכל מקרה שבו על פי החוק רשאית מנורה מבטחים לבטל את  .ב

 .הביטוח

החרגה בגין מצב  .14 חריגים
 רפואי קודם

תכנית ביטוח בתנאים הכללים המהווים חלק בלתי נפרד מ /0כמפורט בסעיף 
 .. ובנוסף, אם וכאשר הדבר צוין בדף פרטי הביטוחזו

 סייגים לחבות מנורה  .15
 מבטחים

 המפורטים בסעיפים הבאים:הסייגים 
 לא יכוסה שתל דנטלי ותותבת שיניים - .1.1 ףסעי

 לא יכוסה מקרה ביטוח שיחול בתקופת אכשרה - .סעיף 
 מיוחדיםחריגים  -/1סעיף 

מידע לגבי 
תגמולי 

 ביטוח

קיימת אפשרות על פי דרישת המבוטח, לברר את זכויותיו בשל מקרה ביטוח  ביטוחתגמולי  .16
מסוים ולקבל את פירוט תגמולי הביטוח הנכללים בפוליסת הביטוח שברשותו 
באמצעות מוקד שירות השירות של המבטחת וכן באתר האינטרנט של המבטחת 

 . www.menoramivt.co.ilשכתובתו 

השירות 
 הצבאי

פי זכויות על  .17
הפוליסה בעת 
 השירות הצבאי

זו תקפות גם בעת שירות צבאי )סדיר, קבע תכנית ביטוח  הזכויות על פי תנאי 
או מילואים(. בעת שירות צבאי כאמור, זכאי המבוטח לשירותים רפואיים מטעם 
הצבא, וזאת בהתאם ובכפוף להוראות והנחיות הצבא, כפי שהן מעת לעת. יובהר 

מור להוראות הצבא, קיימת השפעה על יכולת ניצול כא המבוטחכי לכפיפות 
 זו.תכנית ביטוח הזכויות לפי 

קיימת אפשרות לברר אילו מנתחים בישראל קשורים בהסכם עם המבטחת  רשימת מנתחי הסכם .18 מנתחי הסכם
באמצעות מוקד השירות של המבטחת וכן באתר האינטרנט של המבטחת 

 .www.menoramivt.co.ilשכתובתו 
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 םומאפייניהבפוליסה ריכוז הכיסויים  -חלק ב' 

פירוט הכיסויים 
 בפוליסה

 (תכנית הביטוח)

או  שיפוי תיאור הכיסוי
 פיצוי

צורך באישור 
המבטחת 

 מראש
והגוף המאשר 

)מחלקת 
תביעות של 

 החברה(

ממשק 
עם סל 
הבסיס 

ו6או 
 השב"ן

קיזוז 
תגמולים 
מביטוח 

 אחר

 לתכנית הביטוח  5-ו 4.4כמפורט בסעיפים  -כיסוי משלים לניתוחים בישראל לבעלי שב"ן )כיסוי לכל הניתוחים(

ניתוחים 
המבוצעים על 

שירות ידי נותן 
 בהסכם

 להוצאות הבאות: מלא  כיסוי
בהסכם,  רופא מרדיםשכר  הסכם, מנתחשכר 

תרופות   הוצאות חדר ניתוח, ציוד מתכלה, שתלים,
במהלך הניתוח והאשפוז, בדיקות שבוצעו כחלק 

ימי  /3מהניתוח והוצאות אשפוז עד לתקרה של 
 .ניתוח-אשפוז כולל אשפוז טרום

ביטוח  כן שיפוי
 משלים

 כן

ניתוחים 
המבוצעים עם 
 נותן שירות 

 שאינו בהסכם 

הסכום המופיע באתר האינטרנט ההחזר לא יעלה על 
של המבטחת למנתח שאינו בהסכם עבור הניתוח 

לא  –ובהיעדר סכום באתר האינטרנט כאמור  שבוצע
שייקבע לנותן שירות בהסכם עבור  יעלה על הסכום
 ההליך המבוצע.

לתוקף, לא  2025* לאחר כניסת חוק ההסדרים 
יינתן כיסוי לנותן שירות שאינו בהסדר בנוגע 
למקרי ביטוח שאינם מכוסים בשב"ן עקב יישום 

 הוראות חוק ההסדרים.

ביטוח  כן שיפוי
 משלים

 כן

 לתכנית הביטוח  5ו  4.4.2כמפורט בסעיפים  התייעצויות עם מומחים

התייעצויות עם 
 אגבמומחים 

 ניתוח

 -נותן שירות בהסכםהתייעצויות בשנת ביטוח.  3עד 
 //0לסך עד  -נותן שירות שלא בהסכםשיפוי מלא. 

 להתייעצות. ₪

ביטוח  לא שיפוי
 תחליפי

 כן

 לתכנית הביטוח   5ו  4.4.2כמפורט בסעיפים  -טיפולים מחליפי ניתוח

טיפולים מחליפי 
 ניתוח

 כיסוי מלא -בהסכםנותן שירות 
 לא יעלה עלההחזר  -בהסכם שאינונותן שירות 

הסכום הקבוע אצל המבטחת עבור הטיפול המיוחד 
לא  –ובהיעדר סכום באתר האינטרנט כאמור  שבוצע

הסכום שייקבע לנותן שירות בהסכם עבור  יעלה על
 ההליך.אותו 

ביטוח  כן שיפוי
 תחליפי

 אין

בעת ביטול החברות בשב"ן או מעבר לקופת חולים  ברות ביטוח
אחרת, ניתנת למבוטח אפשרות להצטרף לפוליסת 

תכנית בכיסוי מלא בהתאם לתנאים המפורטים 
 .הביטוח

 - - כן -

 נקודות. .1035 שערכו 16/060/15/ הסכומים הינם צמודי מדד ונכונים למדד הידוע ביום

 הגדרות אלה תקפות ליום פרסומן  -הגדרות 

 "ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו6או השב"ן )שירותי בריאות נוספים  -" ביטוח תחליפי

 בקופות החולים(. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח ללא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים )"מהשקל הראשון"(.

 "פיו ישולמו תגמולי הביטוח שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו6או השב"ן. כלומר, ישולמו -ביטוח פרטי אשר על - "ביטוח משלים

 תגמולים שהם הפרש שבין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו6או שב"ן.

 "ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו6או השב"ן. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח  -" ביטוח מוסף

 מהשקל הראשון.

 כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים


