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        ובחו"ל, טיפולים מיוחדים בחו"לובחו"ל, טיפולים מיוחדים בחו"לובחו"ל, טיפולים מיוחדים בחו"לובחו"ל, טיפולים מיוחדים בחו"לבישראל בישראל בישראל בישראל השתלות השתלות השתלות השתלות     ----נספח נספח נספח נספח 

השירות עבור הוצאות כמפורט להלן  לנותןאת המבוטח או תשלם ישירות  מבטחתקרה מקרה הביטוח, תשפה ה

לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה וכן בכפוף להוראות לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה וכן בכפוף להוראות לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה וכן בכפוף להוראות לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה וכן בכפוף להוראות     ףףףףבכפובכפובכפובכפובנספח זה ו/או תפצה את המבוטח 

        התנאים הכלליים של הפוליסה אליה צורף נספח זה.התנאים הכלליים של הפוליסה אליה צורף נספח זה.התנאים הכלליים של הפוליסה אליה צורף נספח זה.התנאים הכלליים של הפוליסה אליה צורף נספח זה.

הינו הינו הינו הינו     המבוטחהמבוטחהמבוטחהמבוטחבמפורש בדף פרטי הביטוח כי במפורש בדף פרטי הביטוח כי במפורש בדף פרטי הביטוח כי במפורש בדף פרטי הביטוח כי     צויןצויןצויןצויןממממשששש    בתנאיבתנאיבתנאיבתנאי    רקרקרקרקהכיסוי הביטוחי בנספח זה יחול, על פי הוראותיו, 

        ....הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה    קרותקרותקרותקרותעת עת עת עת בבבב    מבוטחמבוטחמבוטחמבוטח    אותואותואותואותו    לגבילגבילגבילגבי    בתוקףבתוקףבתוקףבתוקף    שהינושהינושהינושהינו    בתנאיבתנאיבתנאיבתנאי    וכןוכןוכןוכן    פיופיופיופיו    עלעלעלעל    מבוטחמבוטחמבוטחמבוטח

  

בנוסף להגדרות המופיעות בתנאים הכלליים של הפוליסה, תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות     הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות .1

  שלצידם:

הטסה בשירות מטוסים רגיל או במטוס מיוחד בליווי צוות רפואי המותאם מבחינה רפואית     ----    הטסה רפואיתהטסה רפואיתהטסה רפואיתהטסה רפואית .1.1

לחו"ל ו/או מחו"ל לישראל, בתנאי שעל פי קריטריונים רפואיים למצבו של המבוטח, המועבר מישראל 

מקובלים נקבע, כי עלול להתעורר צורך בהתערבות רפואית במהלך הטיסה. הכיסוי כולל העברה ברכב 

 יבשתי משדה התעופה למקום ביצוע הניתוח.

  .2008 –חוק השתלת איברים, התשס"ח     ----חוק השתלת איברים חוק השתלת איברים חוק השתלת איברים חוק השתלת איברים  .1.2

  אליהם מצורף נספח זה. .כלליים לתוכנית ביטוח בריאותתנאים     ----התנאים הכללייםהתנאים הכללייםהתנאים הכללייםהתנאים הכלליים .1.3

    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה .2

  אחד או יותר מאלה: .2.1

  .השתלהמצבו הבריאותי של המבוטח המחייב ביצוע     ----מקרה הביטוח בהשתלה מקרה הביטוח בהשתלה מקרה הביטוח בהשתלה מקרה הביטוח בהשתלה  .2.2

 ביצוע טיפול מיוחד.מצבו הבריאותי של המבוטח המחייב     ----מקרה הביטוח בטיפול מיוחד מקרה הביטוח בטיפול מיוחד מקרה הביטוח בטיפול מיוחד מקרה הביטוח בטיפול מיוחד  .2.3

    להתחייבות המבטחתלהתחייבות המבטחתלהתחייבות המבטחתלהתחייבות המבטחת    מוקדמיםמוקדמיםמוקדמיםמוקדמים    תנאיםתנאיםתנאיםתנאים .3

    לגבי מקרה ביטוח של השתלה, נדרש כי יתקיימו כל התנאים המצטברים המפורטים להלן:לגבי מקרה ביטוח של השתלה, נדרש כי יתקיימו כל התנאים המצטברים המפורטים להלן:לגבי מקרה ביטוח של השתלה, נדרש כי יתקיימו כל התנאים המצטברים המפורטים להלן:לגבי מקרה ביטוח של השתלה, נדרש כי יתקיימו כל התנאים המצטברים המפורטים להלן: .3.1

המבוטח מחייב ביצוע השתלה, המבוטח מחייב ביצוע השתלה, המבוטח מחייב ביצוע השתלה, המבוטח מחייב ביצוע השתלה, רופא מומחה בישראל קבע, בחוות דעת בכתב, כי מצבו הבריאותי של רופא מומחה בישראל קבע, בחוות דעת בכתב, כי מצבו הבריאותי של רופא מומחה בישראל קבע, בחוות דעת בכתב, כי מצבו הבריאותי של רופא מומחה בישראל קבע, בחוות דעת בכתב, כי מצבו הבריאותי של  .3.1.1

        קריטריונים רפואיים מקובלים.קריטריונים רפואיים מקובלים.קריטריונים רפואיים מקובלים.קריטריונים רפואיים מקובלים.    על פיעל פיעל פיעל פי

    תה מדינה.תה מדינה.תה מדינה.תה מדינה.ההשתלה תבוצע בבית חולים מוכר ומורשה ע"י הרשויות המוסמכות באוההשתלה תבוצע בבית חולים מוכר ומורשה ע"י הרשויות המוסמכות באוההשתלה תבוצע בבית חולים מוכר ומורשה ע"י הרשויות המוסמכות באוההשתלה תבוצע בבית חולים מוכר ומורשה ע"י הרשויות המוסמכות באו .3.1.2

    ההשתלה תבוצע בהתאם להוראות חוק השתלת איברים.ההשתלה תבוצע בהתאם להוראות חוק השתלת איברים.ההשתלה תבוצע בהתאם להוראות חוק השתלת איברים.ההשתלה תבוצע בהתאם להוראות חוק השתלת איברים. .3.1.3

    לגבי מקרה ביטוח של טיפול מיוחד, נדרש כי יתקיימו כל התנאים המצטברים המפורטים להלן:לגבי מקרה ביטוח של טיפול מיוחד, נדרש כי יתקיימו כל התנאים המצטברים המפורטים להלן:לגבי מקרה ביטוח של טיפול מיוחד, נדרש כי יתקיימו כל התנאים המצטברים המפורטים להלן:לגבי מקרה ביטוח של טיפול מיוחד, נדרש כי יתקיימו כל התנאים המצטברים המפורטים להלן: .3.2

קבע, בחוות דעת קבע, בחוות דעת קבע, בחוות דעת קבע, בחוות דעת     הנדרשהנדרשהנדרשהנדרש    בתחוםבתחוםבתחוםבתחום    מחלקהמחלקהמחלקהמחלקה    מנהלמנהלמנהלמנהל    סגןסגןסגןסגן    אואואואו    מחלקהמחלקהמחלקהמחלקה    מנהלמנהלמנהלמנהל    בדרגתבדרגתבדרגתבדרגת    בישראלבישראלבישראלבישראל    מומחהמומחהמומחהמומחה    רופארופארופארופא .3.2.1

בכתב, כי מצבו הבריאותי של המבוטח מחייב ביצוע טיפול מיוחד בחו"ל וכי התקיימו במבוטח וכי בכתב, כי מצבו הבריאותי של המבוטח מחייב ביצוע טיפול מיוחד בחו"ל וכי התקיימו במבוטח וכי בכתב, כי מצבו הבריאותי של המבוטח מחייב ביצוע טיפול מיוחד בחו"ל וכי התקיימו במבוטח וכי בכתב, כי מצבו הבריאותי של המבוטח מחייב ביצוע טיפול מיוחד בחו"ל וכי התקיימו במבוטח וכי 

, וזאת על פי , וזאת על פי , וזאת על פי , וזאת על פי םםםםהתקיימו במבוטח התנאים המפורטים בהגדרת טיפול מיוחד בתנאים הכללייהתקיימו במבוטח התנאים המפורטים בהגדרת טיפול מיוחד בתנאים הכללייהתקיימו במבוטח התנאים המפורטים בהגדרת טיפול מיוחד בתנאים הכללייהתקיימו במבוטח התנאים המפורטים בהגדרת טיפול מיוחד בתנאים הכלליי

        קריטריונים רפואיים מקובלים.קריטריונים רפואיים מקובלים.קריטריונים רפואיים מקובלים.קריטריונים רפואיים מקובלים.

    שויות המוסמכות באותה מדינה.שויות המוסמכות באותה מדינה.שויות המוסמכות באותה מדינה.שויות המוסמכות באותה מדינה.הטיפול המיוחד יבוצע בבית חולים מוכר ומורשה ע"י הרהטיפול המיוחד יבוצע בבית חולים מוכר ומורשה ע"י הרהטיפול המיוחד יבוצע בבית חולים מוכר ומורשה ע"י הרהטיפול המיוחד יבוצע בבית חולים מוכר ומורשה ע"י הר .3.2.2

    הטיפול המיוחד יעשה עפ"י אמות מידה אתיות המקובלות במדינה בה יבוצע.הטיפול המיוחד יעשה עפ"י אמות מידה אתיות המקובלות במדינה בה יבוצע.הטיפול המיוחד יעשה עפ"י אמות מידה אתיות המקובלות במדינה בה יבוצע.הטיפול המיוחד יעשה עפ"י אמות מידה אתיות המקובלות במדינה בה יבוצע. .3.2.3

    תנאים מהותיים להתחייבות המבטחתתנאים מהותיים להתחייבות המבטחתתנאים מהותיים להתחייבות המבטחתתנאים מהותיים להתחייבות המבטחת .4

עם היוודע למבוטח על הצורך בביצוע השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל, יודיע המבוטח על כך בכתב למבטחת  .4.1

קבלת אישור המבטחת מראש קבלת אישור המבטחת מראש קבלת אישור המבטחת מראש קבלת אישור המבטחת מראש  תגמולי ביטוח על פי נספח זה.תגמולי ביטוח על פי נספח זה.תגמולי ביטוח על פי נספח זה.תגמולי ביטוח על פי נספח זה.לתשלום לתשלום לתשלום לתשלום את אישורה מראש ובכתב את אישורה מראש ובכתב את אישורה מראש ובכתב את אישורה מראש ובכתב     ויקבלויקבלויקבלויקבל

    ובכתב לביצוע ההשתלה או הטיפול המיוחד בחו"ל הינה תנאי מהותי לאחריות החברה על פי נספח זה.ובכתב לביצוע ההשתלה או הטיפול המיוחד בחו"ל הינה תנאי מהותי לאחריות החברה על פי נספח זה.ובכתב לביצוע ההשתלה או הטיפול המיוחד בחו"ל הינה תנאי מהותי לאחריות החברה על פי נספח זה.ובכתב לביצוע ההשתלה או הטיפול המיוחד בחו"ל הינה תנאי מהותי לאחריות החברה על פי נספח זה.

 המבטחת אישור קבלת ללאעל פי נספח זה,  המכוסההשתלה או טיפול מיוחד בחו"ל,  מבוטחב /הצעוב

ההשתלה או הטיפול ההשתלה או הטיפול ההשתלה או הטיפול ההשתלה או הטיפול     ווווהיהיהיהיתשלם המבטחת למבוטח את ההוצאות, כפי שהיו, לו תשלם המבטחת למבוטח את ההוצאות, כפי שהיו, לו תשלם המבטחת למבוטח את ההוצאות, כפי שהיו, לו תשלם המבטחת למבוטח את ההוצאות, כפי שהיו, לו     ,כאמור ובכתב מראש

יש עמו הסכם, בהיקף זכאות המבוטח על יש עמו הסכם, בהיקף זכאות המבוטח על יש עמו הסכם, בהיקף זכאות המבוטח על יש עמו הסכם, בהיקף זכאות המבוטח על או לחברה קשורה או לחברה קשורה או לחברה קשורה או לחברה קשורה אשר למבטחת אשר למבטחת אשר למבטחת אשר למבטחת המיוחד מבוצעים בבית חולים המיוחד מבוצעים בבית חולים המיוחד מבוצעים בבית חולים המיוחד מבוצעים בבית חולים 

    ....ההההזזזז    נספחנספחנספחנספחפי פי פי פי 

                הוראות מיוחדות לענין ביצוע השתלה:הוראות מיוחדות לענין ביצוע השתלה:הוראות מיוחדות לענין ביצוע השתלה:הוראות מיוחדות לענין ביצוע השתלה: .4.2

להוראות חוק השתלת איברים, הכולל, בין להוראות חוק השתלת איברים, הכולל, בין להוראות חוק השתלת איברים, הכולל, בין להוראות חוק השתלת איברים, הכולל, בין נספח זה מקנה כיסוי ביטוחי רק אם ההשתלה בוצעה בהתאם נספח זה מקנה כיסוי ביטוחי רק אם ההשתלה בוצעה בהתאם נספח זה מקנה כיסוי ביטוחי רק אם ההשתלה בוצעה בהתאם נספח זה מקנה כיסוי ביטוחי רק אם ההשתלה בוצעה בהתאם 

    היתר, את ההוראות הבאות במצטבר:היתר, את ההוראות הבאות במצטבר:היתר, את ההוראות הבאות במצטבר:היתר, את ההוראות הבאות במצטבר:
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    נטילת האיבר והשתלת האיבר נעשות על פי הדין החל במדינה בה ההשתלה עתידה להתבצע.נטילת האיבר והשתלת האיבר נעשות על פי הדין החל במדינה בה ההשתלה עתידה להתבצע.נטילת האיבר והשתלת האיבר נעשות על פי הדין החל במדינה בה ההשתלה עתידה להתבצע.נטילת האיבר והשתלת האיבר נעשות על פי הדין החל במדינה בה ההשתלה עתידה להתבצע. .4.2.1

    מתקיימות הוראות חוק השתלת איברים לענין איסור סחר באיברים.מתקיימות הוראות חוק השתלת איברים לענין איסור סחר באיברים.מתקיימות הוראות חוק השתלת איברים לענין איסור סחר באיברים.מתקיימות הוראות חוק השתלת איברים לענין איסור סחר באיברים. .4.2.2

    התחייבויות המבטחת בקרות מקרה ביטוח של השתלההתחייבויות המבטחת בקרות מקרה ביטוח של השתלההתחייבויות המבטחת בקרות מקרה ביטוח של השתלההתחייבויות המבטחת בקרות מקרה ביטוח של השתלה .5

וההשתלה בוצעה על ידי נותן שירות שבהסכם, תשלם המבטחת את השיפוי ישירות לנותן השירות במידה  .5.1

שבהסכם. המבטחת זכאית לשיבוב הסכומים ששילמה, כאמור, כולם או מקצתם, מקופת החולים בה חבר 

ר המבוטח, בהתאם לחבויות קופת החולים לפי חוק ביטוח בריאות והתקנות שנחקקו מכוחו, ובכפוף לאמו

סכום השיפוי שתשלם המבטחת בגין השתלת איבר מלאכותי או סכום השיפוי שתשלם המבטחת בגין השתלת איבר מלאכותי או סכום השיפוי שתשלם המבטחת בגין השתלת איבר מלאכותי או סכום השיפוי שתשלם המבטחת בגין השתלת איבר מלאכותי או     על אף האמור,על אף האמור,על אף האמור,על אף האמור, .לתנאים הכלליים 12בסעיף 

בגין השתלת איבר מן החי לא יעלה על סכום הביטוח המרבי המפורט בנספח תגמולי הביטוח. סכום השיפוי בגין השתלת איבר מן החי לא יעלה על סכום הביטוח המרבי המפורט בנספח תגמולי הביטוח. סכום השיפוי בגין השתלת איבר מן החי לא יעלה על סכום הביטוח המרבי המפורט בנספח תגמולי הביטוח. סכום השיפוי בגין השתלת איבר מן החי לא יעלה על סכום הביטוח המרבי המפורט בנספח תגמולי הביטוח. סכום השיפוי 

שתשלם המבטחת בגין כל השתלה אחרת אינו מוגבל, ובלבד שנעשתה אצל נותן שירות שבהסכם כאמור שתשלם המבטחת בגין כל השתלה אחרת אינו מוגבל, ובלבד שנעשתה אצל נותן שירות שבהסכם כאמור שתשלם המבטחת בגין כל השתלה אחרת אינו מוגבל, ובלבד שנעשתה אצל נותן שירות שבהסכם כאמור שתשלם המבטחת בגין כל השתלה אחרת אינו מוגבל, ובלבד שנעשתה אצל נותן שירות שבהסכם כאמור 

    לעיל.לעיל.לעיל.לעיל.

על ידי נותן שירות שלא בהסכם, תשפה המבטחת את המבוטח, בגין ההוצאות במידה וההשתלה בוצעה  .5.2

המבטחת זכאית לשיבוב  ההשתלה. הממשיות שהוציא בפועל עבור שירותים רפואיים שניתנו לו לצורך

הסכומים ששילמה, כאמור, כולם או מקצתם, מקופת החולים בה חבר המבוטח, בהתאם לחבויות קופת 

סכום סכום סכום סכום     לתנאים הכלליים. 12בריאות והתקנות שנחקקו מכוחו, ובכפוף לאמור בסעיף  החולים לפי חוק ביטוח

השיפוי שתשלם המבטחת בגין השתלת איבר מלאכותי או בגין השתלת איבר מן החי לא יעלה על סכום השיפוי שתשלם המבטחת בגין השתלת איבר מלאכותי או בגין השתלת איבר מן החי לא יעלה על סכום השיפוי שתשלם המבטחת בגין השתלת איבר מלאכותי או בגין השתלת איבר מן החי לא יעלה על סכום השיפוי שתשלם המבטחת בגין השתלת איבר מלאכותי או בגין השתלת איבר מן החי לא יעלה על סכום 

לא לא לא לא     כל השתלה אחרתכל השתלה אחרתכל השתלה אחרתכל השתלה אחרתהביטוח המרבי המפורט בנספח תגמולי הביטוח. סכום השיפוי שתשלם המבטחת בגין הביטוח המרבי המפורט בנספח תגמולי הביטוח. סכום השיפוי שתשלם המבטחת בגין הביטוח המרבי המפורט בנספח תגמולי הביטוח. סכום השיפוי שתשלם המבטחת בגין הביטוח המרבי המפורט בנספח תגמולי הביטוח. סכום השיפוי שתשלם המבטחת בגין 

    כום הביטוח המרבי המפורט בנספח תגמולי הביטוח.כום הביטוח המרבי המפורט בנספח תגמולי הביטוח.כום הביטוח המרבי המפורט בנספח תגמולי הביטוח.כום הביטוח המרבי המפורט בנספח תגמולי הביטוח.יעלה על סיעלה על סיעלה על סיעלה על ס

מובהר כי השתלה חוזרת אשר תידרש בעקבות ביצוע השתלה, כפעולה ראשונית, מהווה חלק בלתי נפרד מובהר כי השתלה חוזרת אשר תידרש בעקבות ביצוע השתלה, כפעולה ראשונית, מהווה חלק בלתי נפרד מובהר כי השתלה חוזרת אשר תידרש בעקבות ביצוע השתלה, כפעולה ראשונית, מהווה חלק בלתי נפרד מובהר כי השתלה חוזרת אשר תידרש בעקבות ביצוע השתלה, כפעולה ראשונית, מהווה חלק בלתי נפרד  .5.3

                ממקרה הביטוח הראשוני. ממקרה הביטוח הראשוני. ממקרה הביטוח הראשוני. ממקרה הביטוח הראשוני. 

להסרת ספק, במקרה בו יושתל/ו מח עצמות ו/או תאי גזע ו/או תאי אב מתורם אחר לגוף המבוטח, בעקבות להסרת ספק, במקרה בו יושתל/ו מח עצמות ו/או תאי גזע ו/או תאי אב מתורם אחר לגוף המבוטח, בעקבות להסרת ספק, במקרה בו יושתל/ו מח עצמות ו/או תאי גזע ו/או תאי אב מתורם אחר לגוף המבוטח, בעקבות להסרת ספק, במקרה בו יושתל/ו מח עצמות ו/או תאי גזע ו/או תאי אב מתורם אחר לגוף המבוטח, בעקבות 

השתלת מח עצמות ו/או תאי גזע ו/או תאי אב מגופו של המבוטח, ייחשב הדבר כמקרה ביטוח השתלת מח עצמות ו/או תאי גזע ו/או תאי אב מגופו של המבוטח, ייחשב הדבר כמקרה ביטוח השתלת מח עצמות ו/או תאי גזע ו/או תאי אב מגופו של המבוטח, ייחשב הדבר כמקרה ביטוח השתלת מח עצמות ו/או תאי גזע ו/או תאי אב מגופו של המבוטח, ייחשב הדבר כמקרה ביטוח     אי הצלחתאי הצלחתאי הצלחתאי הצלחת

אחד. להסרת ספק, במקרה בו יושתל איבר מלאכותי או איבר מן החי כפרוצדורה הקודמת להשתלת איבר אחד. להסרת ספק, במקרה בו יושתל איבר מלאכותי או איבר מן החי כפרוצדורה הקודמת להשתלת איבר אחד. להסרת ספק, במקרה בו יושתל איבר מלאכותי או איבר מן החי כפרוצדורה הקודמת להשתלת איבר אחד. להסרת ספק, במקרה בו יושתל איבר מלאכותי או איבר מן החי כפרוצדורה הקודמת להשתלת איבר 

    מגופו של המבוטח ו/או מגופו של אדם אחר, ייחשב הדבר כמקרה ביטוח אחד.מגופו של המבוטח ו/או מגופו של אדם אחר, ייחשב הדבר כמקרה ביטוח אחד.מגופו של המבוטח ו/או מגופו של אדם אחר, ייחשב הדבר כמקרה ביטוח אחד.מגופו של המבוטח ו/או מגופו של אדם אחר, ייחשב הדבר כמקרה ביטוח אחד.

החזרים ח ו/או תשלם לספק השירות עבור השתלה כמפורט דלקמן ותישא בהמבטחת תשפה את המבוט .5.4

    :הבאים

תשלום לרופאים ולמוסדות רפואיים עבור בדיקות הערכה רפואית של המבוטח הנובעות ממקרה  .5.4.1

הסכום הנקוב בנספח תגמולי הביטוח לסדרת בדיקות אחת, ולא יותר משלוש הסכום הנקוב בנספח תגמולי הביטוח לסדרת בדיקות אחת, ולא יותר משלוש הסכום הנקוב בנספח תגמולי הביטוח לסדרת בדיקות אחת, ולא יותר משלוש הסכום הנקוב בנספח תגמולי הביטוח לסדרת בדיקות אחת, ולא יותר משלוש , עד גובה הביטוח

 .ביטוחביטוחביטוחביטוחסדרות לכל מקרה סדרות לכל מקרה סדרות לכל מקרה סדרות לכל מקרה 

 תשלום עבור אשפוז בחו"ל. .5.4.2

תשלום עבור ביצוע ניתוח לצורך הוצאת האיבר המיועד להשתלה בגוף המבוטח, שימור האיבר  .5.4.3

 והעברתו למקום ביצוע ההשתלה.

 צוע ההשתלה.יתשלום לצוות הרפואי עבור השירותים הרפואיים שינתנו למבוטח תוך כדי ב .5.4.4

תשלום הוצאות כרטיס נסיעה לחו"ל לצורך ההשתלה, בטיסה מסחרית רגילה, של המבוטח ומלווה  .5.4.5

אחד, והוצאות שיבתם לישראל, וכן תשלום הוצאות העברה יבשתית של המבוטח ומלווה אחד משדה 

שנה, תכסה המבטחת הוצאות  18 –התעופה לבית החולים ובחזרה. היה המבוטח קטין, שגילו נמוך מ 

, כאמור, עבור שני מלווים, שהם קרוביו של הקטין מדרגה ראשונה, בהתאם והעברה יבשתיתטיסה 

 לאמור בסעיף זה.

, אם היה המבוטח בלתי והוצאות שיבה לישראל תשלום עבור הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל .5.4.6

הנקוב הנקוב הנקוב הנקוב     עד גובה הסכוםעד גובה הסכוםעד גובה הסכוםעד גובה הסכוםבטיסה מסחרית רגילה, ו/או לישראל כשיר מסיבות רפואיות להעברה לחו"ל 

    בנספח תגמולי הביטוח.בנספח תגמולי הביטוח.בנספח תגמולי הביטוח.בנספח תגמולי הביטוח.

לתקרת סכום לתקרת סכום לתקרת סכום לתקרת סכום תשלום עבור הוצאות שהייה של המבוטח ומלווה אחד במקום ביצוע ההשתלה בחו"ל עד  .5.4.7

מהסך הנקוב בנספח תגמולי הביטוח למקרה מהסך הנקוב בנספח תגמולי הביטוח למקרה מהסך הנקוב בנספח תגמולי הביטוח למקרה מהסך הנקוב בנספח תגמולי הביטוח למקרה הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח ליום, ולא יותר הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח ליום, ולא יותר הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח ליום, ולא יותר הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח ליום, ולא יותר 

שנה, תכסה  18 –וך מ . היה המבוטח קטין, שגילו נמבלבד שההשתלה בוצעה בפועלבלבד שההשתלה בוצעה בפועלבלבד שההשתלה בוצעה בפועלבלבד שההשתלה בוצעה בפועלביטוח, וביטוח, וביטוח, וביטוח, ו

המבטחת הוצאות שהייה, כאמור, עבור שני מלווים, שהם קרוביו של הקטין מדרגה ראשונה, בהתאם 

 לאמור בסעיף זה.

 תשלום עבור טיפולי המשך הנובעים מביצוע ההשתלה. .5.4.8
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 תשלום עבור העברת גופת המבוטח לישראל אם נפטר בעת שהותו בחו"ל לצורך ביצוע ההשתלה. .5.4.9

ר הבאת מומחה מחו"ל לביצוע ההשתלה בישראל, אם לא ניתן להעביר את המבוטח תשלום עבו .5.4.10

    עד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח. עד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח. עד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח. עד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח. מסיבות רפואיות לביצוע ההשתלה בחו"ל, 

עד לתקרת סכום עד לתקרת סכום עד לתקרת סכום עד לתקרת סכום הוצאות לאיתור תרומת מח עצם ו/או תאי גזע מדם היקפי ו/או תאי דם טבורי  .5.4.11

 . גמולי הביטוח עבור כל הבדיקות המנויות בסעיף זהגמולי הביטוח עבור כל הבדיקות המנויות בסעיף זהגמולי הביטוח עבור כל הבדיקות המנויות בסעיף זהגמולי הביטוח עבור כל הבדיקות המנויות בסעיף זההביטוח הנקוב בנספח תהביטוח הנקוב בנספח תהביטוח הנקוב בנספח תהביטוח הנקוב בנספח ת

    גמלה חודשית:גמלה חודשית:גמלה חודשית:גמלה חודשית: .5.4.12

מבוטח אשר בקרות מקרה הביטוח מרותק למיטתו בשל מצבו הרפואי עבור מועמד להשתלה: עבור מועמד להשתלה: עבור מועמד להשתלה: עבור מועמד להשתלה:  .5.4.12.1

    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    תגמוליתגמוליתגמוליתגמולי    בנספחבנספחבנספחבנספח    הנקובהנקובהנקובהנקוב    בסכוםבסכוםבסכוםבסכום תחודשילגמלה ונזקק לשירותי מטפל/ת, יהיה זכאי 

מבוטח כאמור השוהה באשפוז  חודשים.חודשים.חודשים.חודשים.    12121212    ----ולא יותר מולא יותר מולא יותר מולא יותר מבתקופה שעד לביצוע ההשתלה בפועל 

מהסכום הנקוב בנספח תגמולי מהסכום הנקוב בנספח תגמולי מהסכום הנקוב בנספח תגמולי מהסכום הנקוב בנספח תגמולי     50505050%%%%בשיעור של  תחודשילגמלה בבית חולים יהיה זכאי 

תנאי מוקדם לצורך קבלת הגמלה על פי סעיף זה תנאי מוקדם לצורך קבלת הגמלה על פי סעיף זה תנאי מוקדם לצורך קבלת הגמלה על פי סעיף זה תנאי מוקדם לצורך קבלת הגמלה על פי סעיף זה     חודשים. 12ולמשך תקופה של עד  הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח

הינו קבלת אישור בכתב של המרכז הלאומי להשתלות בישראל על הצורך בביצוע ההשתלה הינו קבלת אישור בכתב של המרכז הלאומי להשתלות בישראל על הצורך בביצוע ההשתלה הינו קבלת אישור בכתב של המרכז הלאומי להשתלות בישראל על הצורך בביצוע ההשתלה הינו קבלת אישור בכתב של המרכז הלאומי להשתלות בישראל על הצורך בביצוע ההשתלה 

    בטרם ביצוע ההשתלה של המבוטח.בטרם ביצוע ההשתלה של המבוטח.בטרם ביצוע ההשתלה של המבוטח.בטרם ביצוע ההשתלה של המבוטח.

זה,  נספחבכל מקרה של ביצוע השתלה המכוסה על פי גמלת החלמה לאחר ביצוע השתלה: גמלת החלמה לאחר ביצוע השתלה: גמלת החלמה לאחר ביצוע השתלה: גמלת החלמה לאחר ביצוע השתלה:  .5.4.12.2

ית בגובה הסכום הנקוב בנספח תגמולי הביטוח גמלה חודש בחייובחייובחייובחייותשלם המבטחת למבוטח 

                חודשים.חודשים.חודשים.חודשים.    24242424למשך תקופה של עד למשך תקופה של עד למשך תקופה של עד למשך תקופה של עד 

מהסכום מהסכום מהסכום מהסכום     50505050%%%%תהא הגמלה בשיעור  18המבוטח הינו מתחת לגיל בעת ביצוע ההשתלה אם 

     למשך התקופה הנ"ל.    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוחבנספח תגמולי בנספח תגמולי בנספח תגמולי בנספח תגמולי     הנקובהנקובהנקובהנקוב

    התחייבות המבטחת בקרות מקרה ביטוח של טיפול מיוחדהתחייבות המבטחת בקרות מקרה ביטוח של טיפול מיוחדהתחייבות המבטחת בקרות מקרה ביטוח של טיפול מיוחדהתחייבות המבטחת בקרות מקרה ביטוח של טיפול מיוחד .6

המבטחת תשפה את המבוטח בגין ההוצאות הממשיות שהוציא בפועל עבור שירותים רפואיים שניתנו לו  .6.1

להוציא כל החבויות אותן זכאי המבוטח לקבל מקופת החולים בה הוא מבוטח להוציא כל החבויות אותן זכאי המבוטח לקבל מקופת החולים בה הוא מבוטח להוציא כל החבויות אותן זכאי המבוטח לקבל מקופת החולים בה הוא מבוטח להוציא כל החבויות אותן זכאי המבוטח לקבל מקופת החולים בה הוא מבוטח לצורך הטיפול המיוחד, 

של של של של לתנאים הכלליים לתנאים הכלליים לתנאים הכלליים לתנאים הכלליים     12121212בהתאם לחוק ביטוח בריאות והתקנות שנחקקו מכוחו ובכפוף לאמור בסעיף בהתאם לחוק ביטוח בריאות והתקנות שנחקקו מכוחו ובכפוף לאמור בסעיף בהתאם לחוק ביטוח בריאות והתקנות שנחקקו מכוחו ובכפוף לאמור בסעיף בהתאם לחוק ביטוח בריאות והתקנות שנחקקו מכוחו ובכפוף לאמור בסעיף 

פוליסה זו. במקרה זה תשפה המבטחת את המבוטח לפי הוצאותיו והיא זכאית לשיבוב הסכומים ששילמה, פוליסה זו. במקרה זה תשפה המבטחת את המבוטח לפי הוצאותיו והיא זכאית לשיבוב הסכומים ששילמה, פוליסה זו. במקרה זה תשפה המבטחת את המבוטח לפי הוצאותיו והיא זכאית לשיבוב הסכומים ששילמה, פוליסה זו. במקרה זה תשפה המבטחת את המבוטח לפי הוצאותיו והיא זכאית לשיבוב הסכומים ששילמה, 

כאמור, מקופת החולים הרלוונטית. סכום השיפוי שתשלם המבטחת בגין הטיפול המיוחד לא יעלה על סכום כאמור, מקופת החולים הרלוונטית. סכום השיפוי שתשלם המבטחת בגין הטיפול המיוחד לא יעלה על סכום כאמור, מקופת החולים הרלוונטית. סכום השיפוי שתשלם המבטחת בגין הטיפול המיוחד לא יעלה על סכום כאמור, מקופת החולים הרלוונטית. סכום השיפוי שתשלם המבטחת בגין הטיפול המיוחד לא יעלה על סכום 

    הביטוח המרבי המפורט בנספח תגמולי הביטוח. הביטוח המרבי המפורט בנספח תגמולי הביטוח. הביטוח המרבי המפורט בנספח תגמולי הביטוח. הביטוח המרבי המפורט בנספח תגמולי הביטוח. 

ידרש בעקבות ביצוע טיפול מיוחד, כפעולה ראשונית, מהווה חלק בלתי ידרש בעקבות ביצוע טיפול מיוחד, כפעולה ראשונית, מהווה חלק בלתי ידרש בעקבות ביצוע טיפול מיוחד, כפעולה ראשונית, מהווה חלק בלתי ידרש בעקבות ביצוע טיפול מיוחד, כפעולה ראשונית, מהווה חלק בלתי מובהר כי טיפול מיוחד חוזר אשר ימובהר כי טיפול מיוחד חוזר אשר ימובהר כי טיפול מיוחד חוזר אשר ימובהר כי טיפול מיוחד חוזר אשר י .6.2

    נפרד ממקרה הביטוח הראשוני.נפרד ממקרה הביטוח הראשוני.נפרד ממקרה הביטוח הראשוני.נפרד ממקרה הביטוח הראשוני.

  המבטחת תשפה את המבוטח ו/או תשלם לספק השירות עבור הטיפול המיוחד כמפורט דלקמן ותישא ב: .6.3

תשלום לרופאים ולמוסדות רפואיים עבור בדיקות הערכה רפואית של המבוטח הנובעות ממקרה  .6.3.1

 הביטוח.

 תשלום עבור אשפוז בחו"ל. .6.3.2

 תשלום לצוות הרפואי עבור השירותים הרפואיים שינתנו למבוטח תוך כדי בצוע הטיפול המיוחד. .6.3.3

תשלום הוצאות כרטיס נסיעה לחו"ל לצורך הטיפול המיוחד, בטיסה מסחרית רגילה, של המבוטח  .6.3.4

בשתית של המבוטח ומלווה אחד ומלווה אחד, והוצאות שיבתם לישראל, וכן תשלום הוצאות העברה י

שנה, תכסה המבטחת  18 –משדה התעופה לבית החולים ובחזרה. היה המבוטח קטין, שגילו נמוך מ 

הוצאות שהייה, כאמור, עבור שני מלווים, שהם קרוביו של הקטין מדרגה ראשונה, בהתאם לאמור 

 בסעיף זה.

, אם היה המבוטח בלתי והוצאות שיבה לישראל תשלום עבור הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל .6.3.5

עד גובה הסכום הנקוב עד גובה הסכום הנקוב עד גובה הסכום הנקוב עד גובה הסכום הנקוב בטיסה מסחרית רגילה,  ו/או לישראל כשיר מסיבות רפואיות להעברה לחו"ל

    בנספח תגמולי הביטוח.בנספח תגמולי הביטוח.בנספח תגמולי הביטוח.בנספח תגמולי הביטוח.

מהסך הנקוב מהסך הנקוב מהסך הנקוב מהסך הנקוב אך לא יותר אך לא יותר אך לא יותר אך לא יותר תשלום עבור הוצאות שהייה של המבוטח ומלווה אחד במקום ביצוע הטיפול  .6.3.6

היה המבוטח קטין,  , ובלבד שהטיפול המיוחד בוצע בפועל., ובלבד שהטיפול המיוחד בוצע בפועל., ובלבד שהטיפול המיוחד בוצע בפועל., ובלבד שהטיפול המיוחד בוצע בפועל.רה ביטוחרה ביטוחרה ביטוחרה ביטוחבנספח תגמולי הביטוח למקבנספח תגמולי הביטוח למקבנספח תגמולי הביטוח למקבנספח תגמולי הביטוח למק

שנה, תכסה המבטחת הוצאות שהייה, כאמור, עבור שני מלווים, שהם קרוביו של  18 –שגילו נמוך מ 

    הקטין מדרגה ראשונה, בהתאם לאמור בסעיף זה.

יצוע הטיפול תשלום עבור העברת גופת המבוטח לישראל אם נפטר בעת שהותו בחו"ל לצורך ב .6.3.7

 המיוחד.
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אם לא ניתן להעביר את המבוטח אם לא ניתן להעביר את המבוטח אם לא ניתן להעביר את המבוטח אם לא ניתן להעביר את המבוטח תשלום עבור הבאת מומחה מחו"ל לביצוע הטיפול המיוחד בישראל,  .6.3.8

עד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי עד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי עד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי עד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי     ----מסיבות רפואיות לביצוע הטיפול המיוחד בחו"ל מסיבות רפואיות לביצוע הטיפול המיוחד בחו"ל מסיבות רפואיות לביצוע הטיפול המיוחד בחו"ל מסיבות רפואיות לביצוע הטיפול המיוחד בחו"ל 

    הביטוח.הביטוח.הביטוח.הביטוח.

                    ::::תוצאה מהשתלה או מטיפול מיוחדתוצאה מהשתלה או מטיפול מיוחדתוצאה מהשתלה או מטיפול מיוחדתוצאה מהשתלה או מטיפול מיוחדככככפיצוי במקרה של מוות פיצוי במקרה של מוות פיצוי במקרה של מוות פיצוי במקרה של מוות  .7

ההשתלה או הטיפול זה, במהלך  נספחעל פי ים המכוס מהשתלה או מטיפול מיוחדנפטר המבוטח כתוצאה 

נספח ימים), תשלם המבטחת למוטבים על פי  6ימים (יום הניתוח ועוד  7או תוך  המיוחד המכוסה על פי נספח זה,

יטוח על פי המפורט לעיל, פיצוי ליורשי המבוטח על פי דין, בנוסף לתגמולי הב –, ובהיעדר קביעת מוטבים זה

בתוך תקופת  ובוצע שההשתלה או הטיפול המיוחדנוסף בגובה הסכום הנקוב בנספח תגמולי הביטוח, ובלבד 

    שנה. 21מלאו להם  ההשתלה או הטיפול המיוחדהביטוח. כיסוי זה יהיה בתוקף עבור מבוטחים שבעת ביצוע 

        

        נספח תגמולי הביטוח נספח תגמולי הביטוח נספח תגמולי הביטוח נספח תגמולי הביטוח 

        נקודות.נקודות.נקודות.נקודות.    12111121111211112111, העומד על , העומד על , העומד על , העומד על 15.6.201215.6.201215.6.201215.6.2012מדד ונכונים למדד הידוע ביום מדד ונכונים למדד הידוע ביום מדד ונכונים למדד הידוע ביום מדד ונכונים למדד הידוע ביום הסכומים הינם צמודי הסכומים הינם צמודי הסכומים הינם צמודי הסכומים הינם צמודי 

        

        תגמולי הביטוחתגמולי הביטוחתגמולי הביטוחתגמולי הביטוח    סעיף הזכאות סעיף הזכאות סעיף הזכאות סעיף הזכאות 

  ש"ח 2,370,000 -איבר מלאכותי או איבר מן החי    הסכםבהשתלה אצל נותן שירות ש - 5.1  

  ש"ח; 2,370,000 –איבר מלאכותי או איבר מן החי  הסכםב שלאהשתלה אצל נותן שירות  - 5.2  

  ש"ח 4,750,000 –כל השתלה אחרת 

  ש"ח 25,000  הערכה רפואית - 5.4.1  

  ש"ח 75,000  הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל - 5.4.6 

  ש"ח למקרה ביטוח 50,000ש"ח ליום,  1,000  הוצאות שהייה של המבוטח ומלווה אחד - 5.4.7  

  ש"ח 60,000  הבאת מומחה מחו"ל לביצוע ההשתלה בישראל - 5.4.10  

                                 הוצאות לאיתור תרומת מח עצם ו/או תאי גזע  - 5.4.11 

  מדם היקפי ו/או תאי דם טבורי

  ש"ח 170,000

  ש"ח 7,500  גמלה חודשית עבור מועמד להשתלה - 5.4.12.1 

  ש"ח 7,700  גמלת החלמה חודשית לאחר ביצוע השתלה - 5.4.12.2 

  ש"ח 850,000  טיפול מיוחד - 6.1  

  ש"ח 75,000  הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל - 6.3.5  

  ש"ח למקרה ביטוח 50,000ש"ח ליום,  1,000  הוצאות שהייה של המבוטח ומלווה אחד - 6.3.6  

  ש"ח 60,000  בישראל הטיפול המיוחדהבאת מומחה מחו"ל לביצוע  - 6.3.8  

  ש"ח 120,000  פיצוי במקרה של מוות כתוצאה מהשתלה או טיפול מיוחד - 7  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  

                550550550550נספח מס' נספח מס' נספח מס' נספח מס'                                                                                                                                                                    
 

04/2013  

10/5  

        גילוי נאות גילוי נאות גילוי נאות גילוי נאות     ----    השתלות בישראל ובחו"ל, טיפולים מיוחדים בחו"להשתלות בישראל ובחו"ל, טיפולים מיוחדים בחו"להשתלות בישראל ובחו"ל, טיפולים מיוחדים בחו"להשתלות בישראל ובחו"ל, טיפולים מיוחדים בחו"ל

        
        ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה     ––––חלק א' חלק א' חלק א' חלק א' 

        תנאיםתנאיםתנאיםתנאים        סעיףסעיףסעיףסעיף        נושאנושאנושאנושא

  השתלות בישראל ובחו"ל, טיפולים מיוחדים בחו"ל  שם הפוליסה .1        כלליכלליכלליכללי

  השתלות בישראל ובחו"ל -  הכיסויים .2

  טיפולים מיוחדים בחו"ל -

ונמשכת לכל ימי חייו של  הביטוח תחילתהתקופה מתחילה במועד   משך תקופת הביטוח .3

  .המבוטח

תנאים לחידוש  .4

  אוטומטי

  אין

ות ו/או /או עקרו/או פריון והריון ו/או לידה  במקרים שללמעט יום,  90  תקופת אכשרה .5

  יום 270 -טיפולים בעובר 

  אין  תקופת המתנה .6

  אין  השתתפות עצמית  .7

  שינוי תנאי הפוליסה  .8        שינוי תנאיםשינוי תנאיםשינוי תנאיםשינוי תנאים

במהלך תקופת 

  הביטוח

שינוי  01.04.2015באישור מראש של המפקח על הביטוח אך לא לפני  

ה לבעל יום לאחר שמנורה מבטחים שלח 60זה יכנס לתוקף בתום 

  הפוליסה הודעה בכתב על כך

  הביטוח מפורטים בדף פרטי הביטוח דמי  גובה דמי הביטוח .9        דמי ביטוחדמי ביטוחדמי ביטוחדמי ביטוח

להלן טבלה כללית של  השתנות דמי הביטוח החודשיים בש"ח לפי גיל, 

ללא התחשבות במצב הבריאות ו/או סיכונים מיוחדים הקשורים במבוטח 

  מסוים:

        דמי ביטוחדמי ביטוחדמי ביטוחדמי ביטוח        המבוטחהמבוטחהמבוטחהמבוטח    גילגילגילגיל

  3.59  20 עד

21-24  9.62  

25-29  9.73  

30-34  9.72  

35-39  9.91  

40-44  10.88  

45-49  12.41  

  9.86  ומעלה 50

, העומד 15.6.2012הסכומים הינם צמודי מדד ונכונים למדד הידוע ביום 

  נקודות. 12111על 

  20דמי ביטוח קבועים עד גיל  –לילד   מבנה דמי הביטוח .10

דמי הביטוח נקבעים על פי גיל המבוטח  –דמי ביטוח משתנים  –למבוגר 

ומצבו הבריאותי במועד תחילת הביטוח והם משתנים בהתאם לגיל 

  , וממועד זה הם קבועים.75המבוטח עד הגיעו לגיל 

שינוי דמי הביטוח  .11

במהלך תקופת 

  הביטוח

. שינוי 01.04.2015באישור מראש של המפקח על הביטוח אך לא לפני 

יום לאחר שמנורה מבטחים שלחה לבעל  60זה יכנס לתוקף בתום 

  הפוליסה הודעה בכתב על כך.

    תנאי ביטול הפוליסה  .12        תנאי ביטולתנאי ביטולתנאי ביטולתנאי ביטול

  ידי בעל הפוליסה/ -על

  המבוטח

  בכל עת בהודעה בכתב למנורה מבטחים.

  אין החזר דמי ביטוח בגין התקופה שבה היתה פוליסה זו בתוקף. 
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        תנאיםתנאיםתנאיםתנאים        סעיףסעיףסעיףסעיף        נושאנושאנושאנושא

  תנאי ביטול הפוליסה  .13

  ידי מנורה מבטחים-על

  א. במקרה של אי תשלום דמי הביטוח בהתאם להוראות הפוליסה.

ב. בכל מקרה שבו על פי החוק רשאית מנורה מבטחים לבטל את 

  הפוליסה.

החרגה בגין מצב  .14        חריגיםחריגיםחריגיםחריגים

  רפואי קודם

בפרק ב' בתנאים הכלליים של הפוליסה. ובנוסף, אם  20כמפורט בסעיף 

  וכאשר הדבר צוין בדף פרטי הביטוח

  סייגים לחבות מנורה  .15

  מבטחים

  החריגים המפורטים בסעיפים הבאים:

  21-24פרק ב' סעיפים  –תנאים כלליים של הפוליסה 

מידע לגבי מידע לגבי מידע לגבי מידע לגבי 

תגמולי תגמולי תגמולי תגמולי 

        ביטוחביטוחביטוחביטוח

קי קיימת אפשרות על פי דרישת המבוטח, לברר את זכויותיו בשל   תגמולי ביטוח .16

מקרה ביטוח מסוים ולקבל את פירוט תגמולי הביטוח הנכללים בפוליסת 

הביטוח שברשותו באמצעות מוקד השירות של המבטחת וכן באתר 

  .www.menoramivt.co.ilהאינטרנט של המבטחת שכתובתו 

השירות השירות השירות השירות 

        הצבאיהצבאיהצבאיהצבאי

 זכויות על פי הפוליסה

  בעת השירות הצבאי

הזכויות על פי תנאי פוליסה זו תקפות גם בעת שירות צבאי (סדיר, קבע 

, זכאי המבוטח לשירותים כאמורצבאי   או מילואים). בעת שירות

הצבא,  והנחיותרפואיים מטעם הצבא, וזאת בהתאם ובכפוף להוראות 

כאמור להוראות הצבא, כאמור להוראות הצבא, כאמור להוראות הצבא, כאמור להוראות הצבא,     המבוטחהמבוטחהמבוטחהמבוטחכי לכפיפות כי לכפיפות כי לכפיפות כי לכפיפות     יובהריובהריובהריובהרכפי שהן מעת לעת. 

  ולת ניצול הזכויות לפי פוליסה זוולת ניצול הזכויות לפי פוליסה זוולת ניצול הזכויות לפי פוליסה זוולת ניצול הזכויות לפי פוליסה זוקיימת השפעה על יכקיימת השפעה על יכקיימת השפעה על יכקיימת השפעה על יכ
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    חלק ב' חלק ב' חלק ב' חלק ב' ----        ריכוז הכיסויים בנספח ומאפייניהםריכוז הכיסויים בנספח ומאפייניהםריכוז הכיסויים בנספח ומאפייניהםריכוז הכיסויים בנספח ומאפייניהם

    

פירוט פירוט פירוט פירוט 

הכיסויים הכיסויים הכיסויים הכיסויים 

        בפוליסהבפוליסהבפוליסהבפוליסה

שיפוי שיפוי שיפוי שיפוי         תיאור הכיסויתיאור הכיסויתיאור הכיסויתיאור הכיסוי

או או או או 

        פיצויפיצויפיצויפיצוי

צורך באישור צורך באישור צורך באישור צורך באישור 

        המבטחת מראשהמבטחת מראשהמבטחת מראשהמבטחת מראש

והגוף המאשר והגוף המאשר והגוף המאשר והגוף המאשר 

(מחלקת תביעות (מחלקת תביעות (מחלקת תביעות (מחלקת תביעות 

של מנורה של מנורה של מנורה של מנורה 

        מבטחים)מבטחים)מבטחים)מבטחים)

ממשק עם סל ממשק עם סל ממשק עם סל ממשק עם סל 

ו/או ו/או ו/או ו/או הבסיס הבסיס הבסיס הבסיס 

        השב"ןהשב"ןהשב"ןהשב"ן

קיזוז קיזוז קיזוז קיזוז 

תגמולים תגמולים תגמולים תגמולים 

מביטוח מביטוח מביטוח מביטוח 

        אחראחראחראחר

  השתלות בישראל ובחו"להשתלות בישראל ובחו"להשתלות בישראל ובחו"להשתלות בישראל ובחו"ל

הכיסוי הכיסוי הכיסוי הכיסוי 

        הביטוחיהביטוחיהביטוחיהביטוחי

כיסוי להוצאות הבאות בעת ביצוע 

  השתלה בישראל או בחו"ל: 

עד     בדיקות הערכה רפואית של המבוטחבדיקות הערכה רפואית של המבוטחבדיקות הערכה רפואית של המבוטחבדיקות הערכה רפואית של המבוטח

 3ש"ח לסדרת בדיקות אחת, עד  25,000

; אשפוז בחו"לאשפוז בחו"לאשפוז בחו"לאשפוז בחו"לסדרות למקרה ביטוח; 

    ביצוע ניתוח לצורך הוצאת האיברביצוע ניתוח לצורך הוצאת האיברביצוע ניתוח לצורך הוצאת האיברביצוע ניתוח לצורך הוצאת האיבר

המיועד להשתלה בגוף המבוטח, שימור המיועד להשתלה בגוף המבוטח, שימור המיועד להשתלה בגוף המבוטח, שימור המיועד להשתלה בגוף המבוטח, שימור 

האיבר והעברתו למקום ביצוע האיבר והעברתו למקום ביצוע האיבר והעברתו למקום ביצוע האיבר והעברתו למקום ביצוע 

שירותים רפואיים שינתנו שירותים רפואיים שינתנו שירותים רפואיים שינתנו שירותים רפואיים שינתנו ; ההשתלהההשתלהההשתלהההשתלה

; צוע ההשתלהצוע ההשתלהצוע ההשתלהצוע ההשתלהיייילמבוטח תוך כדי בלמבוטח תוך כדי בלמבוטח תוך כדי בלמבוטח תוך כדי ב

לצורך ההשתלה,  כרטיס נסיעה לחו"לכרטיס נסיעה לחו"לכרטיס נסיעה לחו"לכרטיס נסיעה לחו"ל

בטיסה מסחרית רגילה, של המבוטח 

, והוצאות שיבתם לישראלוהוצאות שיבתם לישראלוהוצאות שיבתם לישראלוהוצאות שיבתם לישראלומלווה אחד, 

. הוצאות העברה יבשתיתהוצאות העברה יבשתיתהוצאות העברה יבשתיתהוצאות העברה יבשתיתוכן תשלום 

תשלום עבור  –מבוטח קטין במקרה של 

עד הוצאות הטסה רפואית הוצאות הטסה רפואית הוצאות הטסה רפואית הוצאות הטסה רפואית שני מלווים; 

הוצאות שהייה של הוצאות שהייה של הוצאות שהייה של הוצאות שהייה של     ;;;;ש"ח 75,000

אחד במקום ביצוע  המבוטח ומלווההמבוטח ומלווההמבוטח ומלווההמבוטח ומלווה

, ובלבד שההשתלה ההשתלה בחו"ל

ש"ח ליום, עד  1,000עד  –בוצעה בפועל 

ש"ח למקרה ביטוח. במקרה של  50,000

תשלום עבור שני מלווים;   –מבוטח קטין 

העברת גופת המבוטח העברת גופת המבוטח העברת גופת המבוטח העברת גופת המבוטח ; המשךהמשךהמשךהמשך    טיפוליטיפוליטיפוליטיפולי

לביצוע לביצוע לביצוע לביצוע  הבאת מומחה מחו"להבאת מומחה מחו"להבאת מומחה מחו"להבאת מומחה מחו"ל; לישראללישראללישראללישראל

, אם לא ניתן להעביר ההשתלה בישראלההשתלה בישראלההשתלה בישראלההשתלה בישראל

את המבוטח מסיבות רפואיות לביצוע 

ש"ח;  60,000עד  – ההשתלה בחו"ל

איתור תרומת מח עצם ו/או תאי גזע מדם איתור תרומת מח עצם ו/או תאי גזע מדם איתור תרומת מח עצם ו/או תאי גזע מדם איתור תרומת מח עצם ו/או תאי גזע מדם 

עד  – היקפי ו/או תאי דם טבוריהיקפי ו/או תאי דם טבוריהיקפי ו/או תאי דם טבוריהיקפי ו/או תאי דם טבורי

  ש"ח 170,000

ביטוח משלים   כן  שיפוי

  ומוסף

  כן
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פירוט פירוט פירוט פירוט 

הכיסויים הכיסויים הכיסויים הכיסויים 

        בפוליסהבפוליסהבפוליסהבפוליסה

שיפוי שיפוי שיפוי שיפוי         תיאור הכיסויתיאור הכיסויתיאור הכיסויתיאור הכיסוי

או או או או 

        פיצויפיצויפיצויפיצוי

צורך באישור צורך באישור צורך באישור צורך באישור 

        המבטחת מראשהמבטחת מראשהמבטחת מראשהמבטחת מראש

והגוף המאשר והגוף המאשר והגוף המאשר והגוף המאשר 

(מחלקת תביעות (מחלקת תביעות (מחלקת תביעות (מחלקת תביעות 

של מנורה של מנורה של מנורה של מנורה 

        מבטחים)מבטחים)מבטחים)מבטחים)

ממשק עם סל ממשק עם סל ממשק עם סל ממשק עם סל 

ו/או ו/או ו/או ו/או הבסיס הבסיס הבסיס הבסיס 

        השב"ןהשב"ןהשב"ןהשב"ן

קיזוז קיזוז קיזוז קיזוז 

תגמולים תגמולים תגמולים תגמולים 

מביטוח מביטוח מביטוח מביטוח 

        אחראחראחראחר

נספח זה מקנה כיסוי ביטוחי רק אם נספח זה מקנה כיסוי ביטוחי רק אם נספח זה מקנה כיסוי ביטוחי רק אם נספח זה מקנה כיסוי ביטוחי רק אם         

ההשתלה בוצעה בהתאם להוראות חוק ההשתלה בוצעה בהתאם להוראות חוק ההשתלה בוצעה בהתאם להוראות חוק ההשתלה בוצעה בהתאם להוראות חוק 

השתלת איברים, הכולל, בין היתר, את השתלת איברים, הכולל, בין היתר, את השתלת איברים, הכולל, בין היתר, את השתלת איברים, הכולל, בין היתר, את 

        ההוראות הבאות במצטבר:ההוראות הבאות במצטבר:ההוראות הבאות במצטבר:ההוראות הבאות במצטבר:

נטילת האיבר והשתלת האיבר נטילת האיבר והשתלת האיבר נטילת האיבר והשתלת האיבר נטילת האיבר והשתלת האיבר  -

נעשות על פי הדין החל במדינה בה נעשות על פי הדין החל במדינה בה נעשות על פי הדין החל במדינה בה נעשות על פי הדין החל במדינה בה 

    ההשתלה עתידה להתבצע.ההשתלה עתידה להתבצע.ההשתלה עתידה להתבצע.ההשתלה עתידה להתבצע.

מתקיימות הוראות חוק השתלת איברים מתקיימות הוראות חוק השתלת איברים מתקיימות הוראות חוק השתלת איברים מתקיימות הוראות חוק השתלת איברים 

  באיבריםבאיבריםבאיבריםבאיבריםלעניין איסור סחר לעניין איסור סחר לעניין איסור סחר לעניין איסור סחר 

תקרת תגמולי תקרת תגמולי תקרת תגמולי תקרת תגמולי 

הביטוח הביטוח הביטוח הביטוח 

        להשתלותלהשתלותלהשתלותלהשתלות

: אצל נותן שירות איבראיבראיבראיברלהשתלת 

  שיפוי מלא –שבהסכם 

עד  –אצל נותן שירות שלא בהסכם 

  ש"ח 4,750,000

ביטוח משלים   כן  שיפוי

  ומוסף

  כן

איבר מלאכותי או איבר מן איבר מלאכותי או איבר מן איבר מלאכותי או איבר מן איבר מלאכותי או איבר מן להשתלת 

ש"ח (בין אם אצל  2,370,000עד     ––––החי החי החי החי 

אצל נותן ין אם נותן שירות בהסכם וב

  שירות שלא בהסכם)

גמלה חודשית גמלה חודשית גמלה חודשית גמלה חודשית 

במקרה במקרה במקרה במקרה 

        השתלההשתלההשתלההשתלה

עבור מועמד להשתלה: אם מרותק 

 7,500גמלה חודשית בסך  -למיטתו 

חודשים. אם  12ש"ח לתקופה של עד 

גמלה חודשית  -מאושפז בבית חולים 

 12ש"ח לתקופה של עד  3,750בסך 

  חודשים

  לא  ביטוח מוסף  לא  פיצוי

לאחר ביצוע השתלה: גמלה חודשית 

 24ש"ח לתקופה של עד  7,700בסך 

ל חודשים. במידה והמבוטח קטין יקב

  מחצית מסכום הגמלה לתקופה הנ"ל
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פירוט פירוט פירוט פירוט 

הכיסויים הכיסויים הכיסויים הכיסויים 

        בפוליסהבפוליסהבפוליסהבפוליסה

שיפוי שיפוי שיפוי שיפוי         תיאור הכיסויתיאור הכיסויתיאור הכיסויתיאור הכיסוי

או או או או 

        פיצויפיצויפיצויפיצוי

צורך באישור צורך באישור צורך באישור צורך באישור 

        המבטחת מראשהמבטחת מראשהמבטחת מראשהמבטחת מראש

והגוף המאשר והגוף המאשר והגוף המאשר והגוף המאשר 

(מחלקת תביעות (מחלקת תביעות (מחלקת תביעות (מחלקת תביעות 

של מנורה של מנורה של מנורה של מנורה 

        מבטחים)מבטחים)מבטחים)מבטחים)

סל סל סל סל ממשק עם ממשק עם ממשק עם ממשק עם 

הבסיס ו/או הבסיס ו/או הבסיס ו/או הבסיס ו/או 

        השב"ןהשב"ןהשב"ןהשב"ן

קיזוז קיזוז קיזוז קיזוז 

תגמולים תגמולים תגמולים תגמולים 

מביטוח מביטוח מביטוח מביטוח 

        אחראחראחראחר

  טיפולים מיוחדים בחו"לטיפולים מיוחדים בחו"לטיפולים מיוחדים בחו"לטיפולים מיוחדים בחו"ל

הכיסוי הכיסוי הכיסוי הכיסוי 

        הביטוחיהביטוחיהביטוחיהביטוחי

כיסוי להוצאות הבאות בעת ביצוע 

  טיפול מיוחד בחו"ל: 

עד     בדיקות הערכה רפואית של המבוטחבדיקות הערכה רפואית של המבוטחבדיקות הערכה רפואית של המבוטחבדיקות הערכה רפואית של המבוטח

 3ש"ח לסדרת בדיקות אחת, עד  25,000

; אשפוז בחו"לאשפוז בחו"לאשפוז בחו"לאשפוז בחו"לסדרות למקרה ביטוח; 

למבוטח תוך למבוטח תוך למבוטח תוך למבוטח תוך     ינתנוינתנוינתנוינתנויייישירותים רפואיים ששירותים רפואיים ששירותים רפואיים ששירותים רפואיים ש

כרטיס כרטיס כרטיס כרטיס ; הטיפול המיוחדהטיפול המיוחדהטיפול המיוחדהטיפול המיוחדצוע צוע צוע צוע ייייכדי בכדי בכדי בכדי ב

, הטיפול המיוחדלצורך  נסיעה לחו"לנסיעה לחו"לנסיעה לחו"לנסיעה לחו"ל

בטיסה מסחרית רגילה, של המבוטח 

, לישראללישראללישראללישראל והוצאות שיבתםוהוצאות שיבתםוהוצאות שיבתםוהוצאות שיבתםומלווה אחד, 

. הוצאות העברה יבשתיתהוצאות העברה יבשתיתהוצאות העברה יבשתיתהוצאות העברה יבשתיתוכן תשלום 

תשלום עבור  –במקרה של מבוטח קטין 

עד  הוצאות הטסה רפואיתהוצאות הטסה רפואיתהוצאות הטסה רפואיתהוצאות הטסה רפואיתשני מלווים; 

שהייה של  הוצאותש"ח;  75,000

המבוטח ומלווה אחד במקום ביצוע 

, ובלבד שהטיפול בחו"ל הטיפול המיוחד

ש"ח  1,000עד  –המיוחד בוצע בפועל 

ש"ח למקרה ביטוח.  50,000ליום, עד 

תשלום עבור  –במקרה של מבוטח קטין 

העברת גופת המבוטח העברת גופת המבוטח העברת גופת המבוטח העברת גופת המבוטח שני מלווים;  

הבאת מומחה מחו"ל לביצוע הבאת מומחה מחו"ל לביצוע הבאת מומחה מחו"ל לביצוע הבאת מומחה מחו"ל לביצוע ; לישראללישראללישראללישראל

, אם לא ניתן ללללבישראבישראבישראבישרא    הטיפול המיוחדהטיפול המיוחדהטיפול המיוחדהטיפול המיוחד

להעביר את המבוטח מסיבות רפואיות 

עד  – בחו"ל הטיפול המיוחדלביצוע 

  ש"ח 60,000

  כן  ביטוח תחליפי  כן  שיפוי

תקרת תגמולי תקרת תגמולי תקרת תגמולי תקרת תגמולי 

הביטוח הביטוח הביטוח הביטוח 

לטיפולים לטיפולים לטיפולים לטיפולים 

        מיוחדים בחו"למיוחדים בחו"למיוחדים בחו"למיוחדים בחו"ל

  כן  ביטוח תחליפי  כן  שיפוי  ש"ח 850,000

  מוות כתוצאה מהשתלה או מטיפול מיוחדמוות כתוצאה מהשתלה או מטיפול מיוחדמוות כתוצאה מהשתלה או מטיפול מיוחדמוות כתוצאה מהשתלה או מטיפול מיוחד

הכיסוי הכיסוי הכיסוי הכיסוי 

        הביטוחיהביטוחיהביטוחיהביטוחי

ש"ח (בתוקף למבוטח שבעת  120,000

  שנה) 21ביצוע הניתוח מלאו לו 

  לא  ביטוח מוסף  לא  פיצוי

  נקודות. 12111העומד על  ,15.6.2012הסכומים הינם צמודי מדד ונכונים למדד הידוע ביום 
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        הגדרות אלה תקפות ליום פרסומן הגדרות אלה תקפות ליום פרסומן הגדרות אלה תקפות ליום פרסומן הגדרות אלה תקפות ליום פרסומן     ––––הגדרות הגדרות הגדרות הגדרות 

ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או השב"ן (שירותי  –" ביטוח תחליפיביטוח תחליפיביטוח תחליפיביטוח תחליפי" •

בריאות נוספים בקופות החולים). בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח ללא תלות בזכויות המגיעות ברבדים 

  הבסיסיים ("מהשקל הראשון").

טוח שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו/או השב"ן. פיו ישולמו תגמולי הבי-ביטוח פרטי אשר על –" ביטוח משליםביטוח משליםביטוח משליםביטוח משלים" •

  כלומר, ישולמו תגמולים שהם הפרש שבין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו/או שב"ן.

ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן. בביטוח זה ישולמו תגמולי  –" ביטוח מוסףביטוח מוסףביטוח מוסףביטוח מוסף" •

  הביטוח מהשקל הראשון.
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