
 

 
 823פח נס

823N 03/2005                                                          מ"מנורה חברה לביטוח בע                          5 מתוך 1עמוד 
 

 החלמה מושלמת
 פיצוי לימי החלמה

 
 פוליסת הביטוח הבסיסית נספח זה יהווה חלק בלתי נפרד מתנאי

ויחול על כל מי שבוטח על פי ") הביטוח הבסיסי"להלן (אליו צורף 
וכל עוד הביטוח , תנאי  הביטוח הבסיסי וביקש את הוספת נספח זה

 .הבסיסי בתוקף
 :להלן פרטי הכיסויים

  מבוא
, כמפורט ברשימה, צהר בזאת כי תמורת תשלום דמי ביטוחמוסכם ומו

לסייגים ולחריגים המפורטים להלן , להוראות, ובכפיפות לתנאים
או ישלם /ישפה המבטח את המבוטח ו, ובהתאם להצהרות המבוטח

 הכל בהתאם -או יפצה את המבוטח /י השירות ו/ישירות לספק
 .למחויבויות המבטח על פי פוליסה זו

 הגדרות .1
  -: אם לא נאמר במפורש אחרת, פוליסה זוב
  .מ" מנורה חברה לביטוח בע:המבטח .1.1
  . אשר שמו נקוב ברשימה:המבוטח .1.2
, חבר בני האדם או התאגיד, האדם: בעל הפוליסה .1.3

ואשר שמו נקוב , המתקשר עם המבטח על פי פוליסה זו
  .או בהצעה כבעל הפוליסה/ברשימה ו

  .לדיהםאו י/בת זוג של המבוטח ו/ בן:משפחה .1.4
 טופס ההצעה המהווה בקשה להצטרף :הצעת הביטוח .1.5

לביטוח על פי פוליסה זו  כשהוא מלא על כל פרטיו וחתום 
בת זוגו בשמו ובשם כל אחד /או על ידי בן/על ידי המבוטח ו
ההצעה תכלול גם את הצהרת הבריאות . מיחידי משפחתו

י המבוטח וכן את הוראת הקבע "שמולאה ונחתמה ע
, י אשראי/כולל כרטיס, או הוראת תשלום אחרת/הבנקאית ו

  .לתשלום דמי הביטוח
 דף פרטי הביטוח המצורף לפוליסה והמהווה חלק :הרשימה .1.6

הכולל את הפרטים והתנאים הדרושים , בלתי נפרד ממנה
לשם התאמת פוליסת הביטוח לתנאי חוזה הביטוח של 

פרטים אישיים של בעל ,  מספר הפוליסהלרבות, המבוטח
דמי הביטוח , מועד תחילת הביטוח, ים/המבוטח, ליסההפו

  .וכיוצא בזה
או / הסכום שעל בעל הפוליסה ו:דמי הביטוחפרמיה או  .1.7

כמפורט , על פי תנאי הפוליסה, המבוטח לשלם למבטח
 .ברשימה

לפי , כמוגדר בפוליסהמערך נסיבתי ועובדתי  :מקרה ביטוח .1.8
גמולי בגינו זכאי המבוטח לקבל מאת המבטח ת, העניין
 לחריגים ולסייגים בפוליסה, הכל בכפוף לתנאים, ביטוח

) Invasive Procedure(חדירתית -פעולה פולשנית :ניתוח .1.9
או פגיעה /החודרת דרך הרקמות ומטרתה טיפול במחלה ו

  .או תיקון פגם או עיוות אצל המבוטח/ו
, חודרניות-במסגרת זו יראו כניתוח גם פעולות פולשניות

לאבחון או , בצעת באמצעות קרן לייזרכולל פעולה המת
, וכן הראית אברים פנימיים בדרך אנדוסקופית, לטיפול
  .אנגיוגרפיה וכן ריסוק אבני כליה או מרה, צנתור

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לא יכללו בהגדרת 
טיפולים , הקרנות, רנטגן, בדיקות מעבדה, בדיקות": ניתוח"

, זריקה, טיפול היפרתרמי, םכימותרפיים או אונקולוגיי
, בדיקת מי שפיר ובדיקות אחרות הקשורות בהריון, הזלפות

, .C.T: כגון(בדיקות ופעולות הדמיה , בדיקת עוברים
M.R.I.(לחריגים נוספים ראה סעיף  . ובדיקות סקר למיניהן

 . להלן4

י השלטונות " רופא אשר הוסמך ואושר ע:רופא מומחה .1.10
 .בתחומוהמוסמכים בישראל כמומחה 

י הרשויות המוסמכות " מוסד רפואי המוכר ע:בית חולים .1.11
להוציא מוסד שהוא גם , בישראל כבית חולים כללי בלבד

  .סנטוריום
 . מדינת ישראל לרבות השטחים תחת שלטון ישראל:ישראל .1.12
,  חודשים רצופים12תקופה של כל : שנת ביטוח .1.13

שהראשונה תחילתה בתאריך תחילת הביטוח כאמור 
  .ברשימה

 מדד המחירים הידוע בשם מדד המחירים לצרכן :מדד .1.14
שקבעה הלשכה המרכזית ) כולל פרות וירקות(

אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי , לסטטיסטיקה
בין אם , לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, אחר

י אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם "יורכב עפ
 .לאו

 
  :תוקף הפוליסה .2

הפוליסה נכנסת לתוקפה החל מהתחלת הביטוח כמצוין  .2.1
בתנאי , ברשימה אך לא לפני תשלום הפרמיה הראשונה

שמיום הבדיקה הרפואית או מיום חתימת המבוטח על 
הצהרת בריאות ועד ליום שבו החליט המבטח על הסכמתו 

 .לעריכת הפוליסה לא חל שינוי בבריאותו של המבוטח
ון פרמיות לפני שהמבטח שולמו למבטח כספים על חשב .2.2

לא ייחשב התשלום כהסכמת , החליט על עריכת הפוליסה
המבטח יחזיר כספים אלה . המבטח לעריכת הביטוח

אם לא יצא הביטוח , ששולמו בתוספת הצמדה וריבית כדין
 .אל הפועל

בכל עת , יוכל לבקש, בפוליסה זו יחד עם הורהומבוטח  .2.3
פוליסה חדשה לו כי המבטח ינפיק , 21לאחר הגיעו לגיל 

ללא צורך , בהתאם לתנאים כפי שיהיו במועד הבקשה
  .חיתום רפואי מחדשב

אם בוטלה או התבטלה ,  לעיל2.3על אף האמור בסעיף  .2.4
מכל סיבה , ")יום הזכאות: "להלן(הפוליסה במועד כלשהו 

יהיה המבוטח רשאי לבקש כי המבטח ינפיק לו , שהיא
, יו במועד הבקשהפוליסה חדשה בהתאם לתנאים כפי שיה

בתנאי שבקשת  וזאת, חיתום רפואי מחדשללא צורך ב
 ימים מיום 90המבוטח תגיע למשרדי המבטח תוך  

 .הזכאות
 
  :חובת גילוי .3

, ניתנה לשאלה בענין מהותי תשובה שלא היתה מלאה וכנה .3.1
תוך שלושים ימים מהיום שנודע לו על כך , רשאי המבטח

ל את החוזה בהודעה לבט, וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח
 . בכתב למבוטח

זכאי המבוטח , ביטל המבטח את החוזה מכוח סעיף זה .3.2
, להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול

זולת אם פעל המבוטח בכוונת , בניכוי הוצאות המבטח
 . מרמה

, קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה .3.3
יטוח מופחתים בשיעור אין המבטח חייב אלא בתגמולי ב

שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים , יחסי
כמקובל אצלו לפי המצב לאמיתו לבין דמי הביטוח 

 :והוא פטור כליל בכל אחת מאלה, המוסכמים
 ;התשובה ניתנה בכוונת מרמה .3.3.1
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אף בדמי , מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה .3.3.2
; יתואילו ידע את המצב לאמ, ביטוח מרובים יותר

במקרה זה זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח 
, ששילם בעד התקופה שלאחר קרות מקרה הביטוח

 . בניכוי הוצאות המבטח
האמור לעיל לא יגרע מכל תרופה לה זכאי המבטח על פי  .3.4

  .כל דין
 

 :חריגים .4
המבטח לא יהיה אחראי ולא יהיה חייב לשלם תגמולי  .4.1

ין או בעקיפין בכל הנובע במישר, כולם או מקצתם, ביטוח
   :מאחד המקרים הבאים

לפני תחילת תקופת הביטוח מקרה הביטוח אירע  .4.1.1
במהלך תקופת האכשרה או לאחר תום תקופת או 

  .הביטוח
תנאי מוקדם לזכות לתגמולי ביטוח על פי 
. הפוליסה הוא כי המבוטח עבר תקופת אכשרה

 90 תקופה רצופה של  -פרושה " תקופת אכשרה"
 ןלמעט הכיסוי המצויי(י הפוליסה יום לגבי כיסוי

 יום לגבי אשפוז 270ותקופה רצופה של ) להלן
הפסקת הריון שנדרשה עקב גילוי מום מכתוצאה 

המתחילה לגבי , בעובר או עקב סכנת חיים לאם
כל מבוטח  במועד בו החל לראשונה הביטוח או 
במועד חתימת המבוטח על הצעת הביטוח או 

בל את המועמד במועד מתן הסכמת המבטח לק
ומסיומה זכאי הוא ,  המאוחר מביניהם-לביטוח 

תקופת . לקבל תגמולי ביטוח לפי הפוליסה
האכשרה תחול לגבי כל מבוטח פעם אחת 

ותחול מחדש בכל פעם , בתקופות ביטוח רצופות
בתקופות , בה הצטרף מבוטח לביטוח מחדש

  . ביטוח בלתי רצופות
 תחול לא, לעיל 4.1.1בסעיף על אף האמור  .4.1.2

 כהגדרתה של תאונהבמקרה תקופת אכשרה 
   .להלן

 היזק גופני בלתי צפוי מראש הנגרם - "תאונה"
במישרין על ידי אמצעי אלימות חיצוניים וגלויים 

את , ללא כל תלות בכל סיבה אחרת, אשר מהווה
לקרות מקרה הישירה והמיידית , הסיבה היחידה

 .הביטוח
;  להלן4.2ף בכפוף לאמור בסעי, מומים מולדים .4.1.3

ניתוחי עיניים ; ניתוחים קוסמטיים או אסתטיים
ניתוחי ; לתיקון קוצר ראיה באמצעות לייזר

Gastroplasty) אלא אם קיים צורך )קיצור קיבה 
, ניתוחי שיניים; ניתוחי ברית מילה; רפואי לבצעם
ניתוחי השתלת שתלים דנטליים , ניתוחי חניכיים

ניתוחים ; יםי רופא שיני"וכל ניתוח המבוצע ע
פסקת ההריון ו; הקשורים בפוריות או בעקרות

למעט הפסקת הריון שנדרשה עקב גילוי , הריון
; לידה; מום בעובר או עקב סכנת חיים לאם

  .טיפולים בעובר
 

 סייג בשל מצב רפואי קודם .4.2
  :הגדרה .4.2.1

מערכת נסיבות רפואיות : מצב רפואי קודם
, חשאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטו

  . לרבות בשל מחלה או תאונה
 בדרך של אבחנה -" אובחנו במבוטח", לענין זה

או בתהליך של אבחון רפואי , רפואית מתועדת

מתועד שהתקיים בששת החודשים שקדמו למועד 
 .ההצטרפות לביטוח

המבטח לא יהיה אחראי ולא יהיה חייב לשלם  .4.2.2
על פי אחד או , כולם או מקצתם, תגמולי ביטוח

בכל הנובע במישרין או , רקי הפוליסהיותר מפ
אשר גורם ממשי לו היה , ממקרה ביטוחבעקיפין 

ואשר אירע , מהלכו הרגיל של מצב רפואי קודם
כמפורט , למבוטח בתקופה שבה חל הסייג

  . להלן4.2.4 - ו4.2.3בסעיפים 
לענין מבוטח שגילו , סייג בשל מצב רפואי קודם .4.2.3

  -במועד תחילת תקופת הביטוח הוא 
 יהיה תקף לתקופה - שנים 65 -פחות מ .4.2.3.1

שלא תעלה על שנה אחת מתחילת תקופת 
 .הביטוח

 יהיה תקף לתקופה - שנים או יותר 65 .4.2.3.2
שלא תעלה על חצי שנה מתחילת תקופת 

 .הביטוח
הסייג הנקוב ,  לעיל4.2.3על אף האמור בסעיף  .4.2.4

בשל מצב רפואי מסוים שפורט , 4.2.2בסעיף 
 יהיה תקף לתקופה ,ברשימה לגבי מבוטח מסוים

 .שצוינה ברשימה לצד אותו מצב רפואי מסוים
 לא יהיה תקף אם 4.2.2הסייג הנקוב בסעיף  .4.2.5

, המבוטח הודיע למבטח על מצב בריאותו הקודם
והמבטח לא סייג במפורש ברשימה את המצב 

  .הרפואי המסוים הנזכר בהודעת המבוטח
אם נשאל המבוטח בהצהרת הבריאות על מצב  .4.2.6

יחולו לגביו כללי , א גילה את מצבובריאות ול
 .הגילוי על פי הוראות כל דין

  
  תשלום הפרמיות .5

זמן הפירעון של פרמיה הוא האחד בחודש בו נקבע  .5.1
  .תשלומה

י הוראת קבע לבנק "במקרה של תשלום הפרמיות ע .5.2
יראה המבטח את זיכוי ) שירות שיקים(לתשלום פרמיות 

  .חשבונו בבנק כתשלום הפרמיה
בנוסף , תווסף במועד תשלומן,  שלא שולמו במועדןלפרמיות .5.3

ריבית כפי שתהיה , 10להפרשי הצמדה כאמור בסעיף 
מיום היווצר הפיגור ועד לפירעונן בפועל , נהוגה באותה עת

ובלבד ששיעור הריבית לא יעלה על שיעור , ידי המבטח-על
 .1957 -ז "התשי, הריבית המרבי בהתאם לחוק הריבית

 
  תנאיםשינוי פרמיה ו .6

הפרמיה המשולמת בגין פוליסה זו תקבע אחת לשנה  .6.1
בהתאם לגילו של המבוטח בהתייחס לפרמיה הנגבית 

  .מקבוצת הגיל אליה משתייך המבוטח
 לעיל יהיה המבטח זכאי 6.1בנוסף לאמור בסעיף קטן  .6.2

לשנות את הפרמיה והתנאים של ביטוח זה לכלל 
 שינוי כזה .1.3.2008אך לא לפני , המבוטחים בביטוח זה

, יהא תקף בתנאי שהמפקח על הביטוח אישר את השינוי
 יום מהיום שבו הודיע המבטח בכתב למבוטח על 30ולאחר 

תחושב הפרמיה החדשה ללא , שונתה הפרמיה כאמור. כך
התחשבות בשינוי שחל במצב בריאותו של המבוטח במשך 

  .התקופה שקדמה לשינוי כאמור
 
  ביטול הפוליסה וחידושה .7

בוטח רשאי בכל עת לבטל את הפוליסה בהודעה בכתב המ .7.1
 קבלת  ימים מיום15לאחר למבטח והביטול ייכנס לתוקפו 

  .ההודעה על ידי המבטח
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לאחר ,  לעיל5לא שולמה פרמיה במועדה כאמור בסעיף  .7.2
יהא המבטח זכאי לבטל את , ששולמה הפרמיה הראשונה

 -א "התשמ, הפוליסה בכפיפות להוראות חוק חוזה הביטוח
1981.  

היה ויחולו שינויים בסל שירותי הבריאות לפי חוק ביטוח  .7.3
חוק ביטוח : "להלן (1994  -ד "התשנ, בריאות ממלכתי
ייערכו בפוליסה השינויים המתבקשים , ")בריאות ממלכתי

 .מכך בכפוף לאישור מראש של המפקח על הביטוח
  

   הוכחת הגיל .8
ודה לשביעות רצונו י תע"על המבוטח להוכיח את תאריך לידתו ע

תאריך לידתו של המבוטח הוא עניין מהותי עליו חלה . של המבטח
 לעיל ובמקרה של מתן תשובה שאינה 3חובת גילוי כאמור בסעיף 

 3מלאה וכנה או העלמת עובדה בקשר לכך יחולו הוראות סעיף 
 .לעיל

 
  תביעות ותגמולי ביטוח .9

בטח הודעה על כל אירוע שהוא מקרה ביטוח תימסר למ .9.1
להודעה יצורפו . מהר ומוקדם ככל שניתן, בכתב בזמן סביר

כל הפרטים אודות התביעה וימולא טופס תביעה שהמבטח 
ישלח כדי לקבל את העובדות ויצורפו כל המסמכים 

 . הרפואיים
תוך זמן סביר לאחר שנדרש , על המבוטח למסור למבטח .9.2

ואם , את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות, לכך
, להשיגם, ככל שיוכל, עליו לעזור למבטח, ינם ברשותוא

ובכלל זה לחתום על כתב ויתור על סודיות רפואית ואף 
י רופא או רופאים מטעם "ע, על פי דרישת המבטח, להבדק

 .המבטח ועל חשבון המבטח
אך לא , ידי המבטח בזמן סביר-תגמולי הביטוח ישולמו על .9.3

 .1981 -א "התשמ, יאוחר מהקבוע על פי חוק חוזה הביטוח
ישלם המבטח את תגמולי הביטוח אשר לא , נפטר המבוטח .9.4

 .שולמו לפני מועד הפטירה ליורשיו החוקיים של המבוטח
המבוטח לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח העולים על אלה  .9.5

 .המצוינים בפוליסה
בוטחו מקרי הביטוח כולם או מקצתם אצל יותר ממבטח  .9.6

ח להודיע על כך על המבוט, אחד לתקופות חופפות
למבטחים בכתב מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר 

  . שנודע לו עליו
 

  תנאי הצמדה .10
  .תגמולי הביטוח והפרמיה יהיו צמודים למדד .10.1
 .המדד היסודי הינו המדד האחרון הידוע בתחילת הביטוח .10.2
  :הוא" היום הקובע"המונח  .10.3

 . יום תשלומה בפועל למבטח- לגבי תשלום הפרמיה .10.3.1
 יום התשלום על ידי - תשלום תגמולי הביטוח לגבי .10.3.2

  .המבטח
 . המדד האחרון שפורסם לפני היום הקובע-המדד הקובע  .10.4
מן , תגמולי הביטוח והפרמיה יוצמדו לשיעורי עלית המדד .10.5

 .המדד היסודי ועד המדד הקובע
 
  השבת דמי הביטוח .11

 לעיל 4.2פטור המבטח מחבותו בשל ההוראות המפורטות בסעיף 
ומבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה , חוזה הביטוחונתבטל 
אילו ידע במועד כריתת חוזה , אף בדמי ביטוח גבוהים יותר, ביטוח

יחזיר המבטח , הביטוח את מצבו הרפואי הקודם של המבוטח
למבוטח את דמי הביטוח ששילם המבוטח בעד פרק הזמן עד ביטול 

טוח עבור כיסוי בניכוי החלק היחסי של דמי הבי, חוזה הביטוח

על דמי הביטוח ; ביטוחי שבשלו שולמו למבוטח תגמולי ביטוח
  .יתווספו הפרשי הצמדה

 
 צירוף תינוק שנולד .12

או מבוטחת יהיו זכאים לצרף לפוליסה זו את /מבוטח ו .12.1
ל תוגש על ידם הצעה והצהרת בריאות "במקרה כנ. ילדיהם

תב והילד יצורף לביטוח רק לאחר קבלת אישור בכ, מתאימה
תחילת תקופת הביטוח ודמי הביטוח . מאת המבטח

 .הנוספים עבורו יצוינו ברשימה
יהיו זכאים לצרפו , או למבוטחת תינוק/נולד למבוטח ו .12.2

 יום לאחר 15או / יום מיום הולדתו ו15לפוליסה זו תוך 
.  המאוחר מביניהם-ששוחרר מבית החולים בו נולד 

צרפו אליה המבוטח או המבוטחת יגישו למבטח הצעה וי
התינוק . הצהרת בריאות בנוגע למצבו הרפואי של התינוק

יצורף לפוליסה זו רק לאחר קבלת אישור בכתב מאת 
תחילת תקופת הביטוח ודמי הביטוח הנוספים . המבטח

  .עבורו יצוינו ברשימה
 

  מסים והיטלים .13
 חייב לשלם - לפי העניין -המבוטח או המוטב , בעל הפוליסה

פוליסה ואת המסים הממשלתיים והאחרים למבטח את דמי ה
על סכומי הביטוח , החלים על הפוליסה או המוטלים על הפרמיות

, ועל כל התשלומים האחרים שהמבטח מחויב לשלמם לפי הפוליסה
בין אם המסים האלה קיימים ביום עריכת הפוליסה ובין אם הם 

 .יוטלו במועד שלאחר מכן
 
  התיישנות .14

יעה על פי הפוליסה היא שלוש שנים תקופת ההתיישנות של תב
  .מיום מקרה הביטוח

 
  הודעות .15

או /או למבוטח ו/הודעה של המבטח לבעל הפוליסה ו .15.1
תינתן לפי מענם האחרון שנמסר בכתב , לפי העניין, למוטב
  .למבטח

בעל הפוליסה מתחייב להודיע למבטח בכתב על כל שינוי 
  .בכתובתו

זולת הצעת , בכתבאו הצהרה למבטח תימסר /כל הודעה ו .15.2
  .ביטוח שנמסרה באמצעות הטלפון

יכנס לתוקפו רק לאחר , אם יתבקש, כל שינוי בפוליסה
 .שנרשם על ידי המבטח בפוליסה

 
  נספחי הפוליסה .16

 .בשינויים המחויבים, הוראות פוליסה זו יחולו גם על נספחיה
 
  מקום השיפוט .17

  . ישראלהיא השיפוט הבלעדית בכל הקשור בפוליסה מדינת
 

  החלמה פיצוי לימי –' פרק א
 
 :מצבו הבריאותי של המבוטח המחייב אחת מאלה :מקרה הביטוח .1

אשר בעקבותיו נותר , ביצוע ניתוח בבית חולים בישראל .1.1
 שעות 24 למשך בפועלהמבוטח מאושפז בבית החולים 

 או; לפחות
 72 בבית חולים בישראל למשך בפועלאשפוז המבוטח  .1.2

 ; שהאשפוז אינו אשפוז סיעודיבכפוף לכך, שעות לפחות
ובלבד שעם שחרור המבוטח מבית החולים המליץ רופא מומחה 

על ימי , על פי קריטריונים רפואיים מקובלים, מהמחלקה בה אושפז
בתוך תקופת , החלמה מיידיים ורציפים בבית או במוסד החלמה
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  .הביטוח
 

  המבוטח יהיה זכאי לפיצוי יומי בסך הנקוב:תגמולי הביטוח .2
, ל עליו המליץ הרופא המומחה"החלמה כנברשימה בגין כל יום 

השחרור מבית החולים ולתקופה רציפה שלא תעלה על החל מיום 
  .חמישה ימים

 
 במהלךבמצטבר  ימים חמישההמבוטח יהיה זכאי לפיצוי בגין עד  .3

 .בגין כל מקרי הביטוח שיארעו במהלך תקופה זו, שנת ביטוח
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 גילוי נאות
 למתהחלמה מוש

 פיצוי לימי החלמה
 

 הכיסויים בפוליסה
למעט אשפוז (פיצוי לימי החלמה לאחר ניתוח או אשפוז ממושך 

 ).סיעודי
 משך תקופת הביטוח

אך לא יאוחר ממועד תום הביטוח הבסיסי אליו צורף נספח , כל החיים
 .זה

 תנאים לחידוש אוטומטי
עת לאחר הגיעו בכל , יוכל לבקש, בפוליסה זו יחד עם הורהומבוטח . 1

פוליסה חדשה בהתאם לתנאים כפי כי המבטח ינפיק לו , 21לגיל 
  .חיתום רפואי מחדשללא צורך ב, שיהיו במועד הבקשה

אם בוטלה או התבטלה הפוליסה במועד , על אף האמור לעיל. 2
יהיה המבוטח רשאי , מכל סיבה שהיא, ")יום הזכאות: "להלן(כלשהו 

וליסה חדשה בהתאם לתנאים כפי שיהיו פלבקש כי המבטח ינפיק לו 
וזאת בתנאי , חיתום רפואי מחדשללא צורך ב, במועד הבקשה

 . ימים מיום הזכאות90שבקשת המבוטח תגיע למשרדי המבטח תוך  
 תקופת אכשרה

 ןלמעט הכיסוי המצויי(הפוליסה  יום לגבי כיסויי 90תקופה רצופה של 
הפסקת מוז כתוצאה  יום לגבי אשפ270ותקופה רצופה של ) להלן

 . הריון שנדרשה עקב גילוי מום בעובר או עקב סכנת חיים לאם
 תקופת המתנה

 .אין
 השתתפות עצמית

 .אין
 שינוי הפרמיה ותנאי הפוליסה במהלך תקופת הביטוח

זכאית לשנות את הפרמיה ואת תנאי הפוליסה לכלל " מנורה"
ה יהא תקף שינוי כז. 1.3.2008אך לא לפני , המבוטחים בביטוח זה

 יום מהיום 30ולאחר , בתנאי שהמפקח על הביטוח אישר את השינוי
 . בכתב למבוטח על כך" מנורה"שבו הודיעה 

תחושב הפרמיה החדשה ללא , במידה ויאושר שינוי הפרמיה
התחשבות בשינוי שחל במצב בריאותו של המבוטח במשך התקופה 

 . שקדמה לשינוי כאמור
 שינויים משמעותיים בחוק הבריאות או השינוי יתכן במידה ויחולו
המשפיעים באופן ישיר על היקף הכיסוי , בעלות השירותים הרפואיים

לא נערכו שינויים , כי עד עתה, חשוב לציין. ועל תעריפי הביטוח
בכיסויים ובתעריפים ולא הוגשו בקשות לשינויים למשרדי המפקח 

 .על הביטוח

 
 גובה הפיצוי היומי
 .מהכמפורט בדף הרשי

 ח"גובה הפרמיה החודשית בש
 .כמפורט בדף הרשימה

 :הערות
 )20גיל (תגבה מהם פרמיה של בוגר , 17 ילדים שיצטרפו לאחר גיל -

 .עד הגיעם לגיל זה
 .  שנה69 - גיל כניסה מקסימלי -

 מבנה הפרמיה
הפרמיה תיקבע אחת לשנה בהתאם לגילו של : פרמיה משתנה

מקבוצת הגיל אליה משתייך המבוטח בהתייחס לפרמיה הנגבית 
 .  הפרמיה תוותר קבועה85החל מגיל . המבוטח

 תנאי ביטול 
 ידי המבוטח -תנאי ביטול הפוליסה על

המבוטח רשאי בכל עת לבטל את הפוליסה בהודעה בכתב והביטול 
 ".מנורה"קבלת ההודעה במשרדי   ימים מיום15לאחר ייכנס לתוקפו 

 "המנור"ידי -תנאי ביטול הפוליסה על
תהיה רשאית להודיע למבוטח על ביטול הביטוח בכל אחד " מנורה"

 :מהמקרים הבאים
 . המבוטח אינו משלם או לא שולמו בגינו דמי הביטוח במועדם. 1
או נתן תשובה שאינה  מהותיתעובדה " מנורה"המבוטח העלים מ. 2

 .י החברה או מי מטעמה"מלאה וכנה לשאלה שנשאלה ע
תביעה כוזבת או תביעת מרמה לתשלום " רהמנו"המבוטח הגיש ל. 3

 . תגמולי הביטוח
 זכות לבטל את "מנורה"להמקנה , י חוק"עפ עילה אחרת כל. 4

 .הביטוח
הביטול יעשה בכפיפות להוראות חוק , בכל אחד מהמקרים שלעיל

 .וכל דין אחר, 1981 -א "התשמ, חוזה הביטוח
 חריגים 

 סייג בשל מצב רפואי קודם 
 . בפרק המבוא בפוליסה4.2 כמפורט בסעיף

 .כמצוין בדף הרשימה: פירוט הכיסויים המוחרגים בגין מצב רפואי קיים
 "מנורה"סייגים לחבות 

 . בפרק המבוא בפוליסה4ראה פירוט החריגים בסעיף 

 
 :פירוט הכיסויים

קיזוז 
תגמולים 
 מביטוח אחר

ממשק 
עם סל 
הבסיס

ן "שב/ 

 צורך באישור מראש
 "מנורה"של 
  המאשרוהגוף

 שיפוי
או 
 פיצוי

 השתתפות
  תיאור הכיסוי עצמית

 - פיצוי - מוסף אין קיזוז

שהומלץ , החלמהפיצוי יומי בגין כל יום 
 24לאחר ביצוע ניתוח ואשפוז למשך 

או לאחר , שעות לפחות לאחר הניתוח
למעט ( שעות 72 -אשפוז בן למעלה מ

 ). אשפוז סיעודי
 ימים החמיש עד הזכאות לפיצוי הינה בגין

בגין כל מקרי , במהלך שנת ביטוח
 .הביטוח שיארעו במהלך תקופה זו

 החלמהפיצוי לימי 

בביטוח ). שירותי בריאות נוספים בקופות החולים(ן "או השב/ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו -ביטוח תחליפי 
 ).מהשקל הראשון(ת המגיעות ברבדים הבסיסיים זה ישולמו תגמולי הביטוח ללא תלות בזכויו

ישולמו תגמולים שהם הפרש שבין , כלומר. ן"או השב/ביטוח פרטי אשר על פיו ישולמו תגמולי ביטוח שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו -ביטוח משלים 
 .ן"או השב/ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו

 .בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח מהשקל הראשון. ן"או השב/תים שאינם כלולים בסל הבסיס וביטוח פרטי הכולל שירו -ביטוח מוסף 
 

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


