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  opTקרן אור  -גילוי נאות 

 מחלות קשות ואירועים רפואייםל פיצוי
 

 ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה –חלק א' 

 תנאים סעיף נושא

 שם הפוליסה .1 כללי
 )תכנית הביטוח(

 (191)תכנית מס'  פיצוי למחלות קשות ואירועים רפואיים -Topקרן אור 

 קשה  מסכום הביטוח במקרה ביטוח ראשון של גילוי מחלה 111%פיצוי בשיעור  - הכיסויים .2

בהתאם לסייגים קשה,  במקרי ביטוח נוספים של גילוי מחלה 111%פיצוי בשיעור  -
 ולחריגים בפוליסה

בשד  Carcinoma in Situמסכום הביטוח במקרה של גילוי  21%פיצוי בשיעור  -
 0 -עד ל Gleason Scoreמסוג  ( או ביצוע ניתוח לטיפול בסרטן הערמונית

 .;()כולל(

מסכום הביטוח במקרה של גילוי מחלת סרטן פעם  111%פיצוי בשיעור של  -
חמש שנים ממועד ההחלמה, וכאשר בדיקות הדמיה שבוצעו  לאחרנוספת 
 השנים ממועד ההחלמה היו תקינות.  1במהלך 

לעניין השתלת איברים והשתלת מח עצמות: פוליסה זו מקנה כיסוי ביטוחי רק 
אם ההשתלה בוצעה בהתאם להוראות חוק השתלת איברים, הכולל, בין היתר, 

 את ההוראות הבאות במצטבר:

יבר והשתלת האיבר נעשות על פי הדין החל במדינה בה ההשתלה נטילת הא -
 עתידה להתבצע.

 מתקיימות הוראות חוק השתלת איברים לענין איסור סחר באיברים. -
על אף האמור, הבחינה הנ"ל לא תתקיים, אם הפיצוי הינו בעד ביצוע השתלת איברים 

שור רשמי של ו/או ביצוע השתלת מח עצמות, ששולם למבוטח בעקבות המצאת אי
 המרכז הלאומי להשתלות בישראל על הצורך בהשתלה, ובטרם בוצעה ההשתלה

משך תקופת  .3
 הביטוח

בהתאם למפורט בתנאים הכללים  תקופת הביטוח מתחדשת אחת לשנתיים 
 .לפוליסה

 50/002/50/החידוש הראשון הינו בתאריך 
 למרות האמור,

או עם קרות מקרה ביטוח מקבוצת  - 51בהגיע המבוטח לגיל הביטוח יגיע לסיומו  
 .מבניהםהמחלות הראשונה, המוקדם 

תנאים לחידוש  .4
 אוטומטי

לתקופות ביטוח של שנתיים נוספות בכל פעם בהתאם ובכפוף  תחודשתקופת הביטוח 
 לתכניות ביטוח בריאות.לתנאים הכלליים  1למפורט בסעיף 

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

 

  יום. 91 - ראשון של גילוי מחלה קשהלגבי מקרה ביטוח  תקופת אכשרה .1
יום ממועד קרות מקרה ביטוח  181 - של גילוי מחלה קשה לגבי מקרה ביטוח נוסף

 קודם. 
  יום. 91 – בשד Carcinoma in Situלגבי מקרה ביטוח של 
 יום. 91 - ניתוח לטיפול בסרטן הערמוניתלגבי מקרה ביטוח של 

  חמש שנים ממועד ההחלמה מהמחלה הקודמת. -לגבי מחלת סרטן נוספת
מקרה ביטוח שאירע בתקופת האכשרה דינו כמקרה ביטוח שאירע לפני תחילת 

 .תקופת הביטוח
 . תאונהתחול תקופת אכשרה בגין מקרה ביטוח שארע עקב  לא

 אין תקופת המתנה .6

 אין. השתתפות עצמית  .5

שינוי 
 תנאים

שינוי תנאי  .8
הפוליסה במהלך 

 תקופת הביטוח

לתכניות ביטוח בעת חידוש הפוליסה אחת לשנתיים כמפורט בתנאים כלליים 
 בריאות.
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 תנאים סעיף נושא

דמי 
 ביטוח

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

דמי הביטוח החודשיים לפי גיל לכל סכום ביטוח של  טבלה כללית של השתנות
ש"ח, ללא התחשבות במצב הבריאות ו/או סיכונים מיוחדים הקשורים  111,111

 מצורפת לפוליסה זו.במבוטח מסוים 

דמי הביטוח נקבעים על פי גיל המבוטח ומצבו הבריאותי  –דמי ביטוח משתנים  מבנה דמי הביטוח .11
 משתנים בהתאם לגיל המבוטח.במועד תחילת הביטוח והם 

שינוי דמי הביטוח  .11
במהלך תקופת 

 הביטוח

 לתכניות ביטוח בריאותבעת חידוש הפוליסה אחת לשנתיים כמפורט בתנאים כלליים 

תנאי 
 ביטול

תנאי ביטול  .12
 הפוליסה 

ידי בעל -על
 הפוליסה/המבוטח

בעל הפוליסה ו/או המבוטח רשאי בכל עת לבטל את הפוליסה בהודעה למבטחת, 
באמצעות דוא"ל, חשבון אישי מקוון, פקס או פניה טלפונית והכל בהתאם למפורט 

באתר האינטרנט של החברה. הביטול ייכנס לתוקפו בתוך שלושה ימים מיום קבלת 
קופה שבה היתה תכנית ההודעה על ידי המבטחת. אין החזר דמי ביטוח בגין הת

בתוקף למעט במקרה של ביטול עקב קרות מקרה ביטוח ראשון הכלול  ביטוח זו
 בקבוצה הראשונה בתקופת האכשרה 

תנאי ביטול  .13
ידי -הפוליסה על

 המבטחת

 לתכניות ביטוח בריאותכמפורט בתנאים כלליים 

החרגה בגין מצב  .14 חריגים
 רפואי קודם

ובנוסף, אם וכאשר הדבר  לתכניות ביטוח בריאותבתנאים כלליים  21כמפורט בסעיף 
 צוין בדף פרטי הביטוח.

סייגים לחבות  .11
 מנורה 

 מבטחים

 מפורטים בסעיפים הבאים:הסייגים 
-2.3.5.5 ,2.3.2, , 2.3.5, 2.2.1, 2.2.2סעיפים:  -סייגים בהגדרות המחלות

2.3.5.5/ ,2.3.2 ,2.3.25 
 3.3.4, 3.1, 3.3.4, 3.2.5.2, 3.5.5.2סעיף  -סייג לקבלת תגמולי ביטוח

 3.5.2סעיף  -סייג לתביעה נוספת לאחר גילוי מחלה מהקבוצה הראשונה
 3.5.3סעיף  -יהיסייג לתביעה נוספת לאחר גילוי מחלה מהקבוצה השנ

 3.5.4 -סייג לתביעה נוספת לאחר גילוי מחלה מהקבוצה השלישית
 3.4 -רועים יחשבו כמקרה ביטוח אחדישרשרת א

 4סעיף  -תום תקופת הביטוח
 .לתכניות ביטוח בריאותבתנאים הכלליים  25סעיף  -חריגים כללים

מידע 
לגבי 

תגמולי 
 ביטוח

קיימת אפשרות על פי דרישת המבוטח, לברר את זכויותיו בשל מקרה ביטוח מסוים  תגמולי ביטוח .16
ולקבל את פירוט תגמולי הביטוח הנכללים בפוליסת הביטוח שברשותו באמצעות 

מוקד השירות של המבטחת וכן באתר האינטרנט של המבטחת שכתובתו 
www.menoramivt.co.il . 
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 ריכוז הכיסויים בפוליסה ומאפייניהם  -חלק ב' 

פירוט 

 הכיסויים 

 דברי הסבר

פירוט 

המחלות 

 קשות

אי ספיקת כבד  קבוצה ראשונה:

פולמיננטית, מחלת כבד סופנית 

)שחמת(, השתלת איברים, 

תרדמת, עמילואידוזיס ראשונית, 

 מחלת ריאות חסימתית כרונית. 

תשלום תגמולי ביטוח בגין 

מקרה ביטוח ראשון או נוסף 

הכלול בקבוצה זו, מביא לביטול 

 הפוליסה. 

 :סכומי הפיצוי

למקרה בכפוף לסייגים בפוליסה, 

מסכום  %111 ביטוח ראשון/ נוסף:

הביטוח המפורט בדף פרטי 

 הביטוח.

למקרה ביטוח שהינו 

Carcinoma in Situ :%21 בשד 

מסכום הביטוח המפורט בדף 

 פרטי הביטוח. 

למקרה ביטוח שהינו סרטן 

 Gleasonמסוג  (ערמונית 

Score הדורש ; ()כולל( 0 -עד ל

מסכום  %21 - התערבות ניתוחית

הביטוח המפורט בדף פרטי 

 הביטוח. 

מחלת סרטן  -למקרה ביטוח שהינו

שנים לפחות  1חוזרת לאחר 

ממועד ההחלמה ממחלת סרטן 

מהסכום המפורט  %111 -קודמת

 בדף פרטי הביטוח.

 

אוטם חריף בשריר קבוצה שניה: 

ניתוח מעקפי שבץ מוחי ,הלב, 

לב, ניתוח לב פתוח להחלפה או 

לתיקון מסתמי לב, ניתוח אבי 

  העורקים, קרדיומיופטיה.

תשלום תגמולי ביטוח בגין 

מקרה ביטוח הכלול בקבוצה זו, 

מזכה את המבוטח בהמשך 

למקרי ביטוח נוספים הפוליסה 

הכלולים בקבוצה ראשונה או 

 בקבוצה שלישית.

סרטן, גידול קבוצה שלישית: 

מוח שפיר של המוח, השתלת 

 ,עצמות, אנמיה אפלסטית חמורה

שיתוק )פרפלגיה, קוודריפלגיה(, 

פוליו, עיוורון, כוויות קשות, 

אילמות, אבדן דיבור, חירשות, 

תשישות נפש, דיסטרופיה 

צפדת , פרקינסון שרירית,

)טטנוס(, אי ספיקת כליות סופנית, 

טרשת נפוצה, ניוון שרירים מסוג 

ALS ,פגיעה מוחית מתאונה ,

דלקת מוח, יתר לחץ דם ריאתי 

ראשוני, דלקת חיידקית של קרום 

 המוח, איבוד גפיים.

תשלום תגמולי ביטוח בגין 

מקרה ביטוח הכלול בקבוצה זו, 

מזכה את המבוטח בהמשך 

נוספים ביטוח  למקריסה הפולי

ובתנאי שמדובר במחלה 

 אחרת. 

 

למרות האמור, מבוטח יהא 

זכאי לקבלת תגמולי ביטוח בגין 

מחלת סרטן בגין מחלת סרטן 

חוזרת, במהלך תקופת ביטוח 

שנים  1ובלבד שעברו לפחות 

ממועד ההחלמה ממחלת סרטן 

קודמת בה חלה בתקופת 

 הביטוח.

תגמולי ביטוח בגין מקרה    

 Carcinoma inביטוח של 

Situ ו0או סרטן ערמונית בשד -

 -עד ל Gleason Scoreמסוג 

הדורש התערבות  )כולל(; 0

ניתוחית, שאירע במהלך 

ישולמו באופן תקופת הביטוח 

בנוסף לתגמולי  חד פעמי,

ביטוח למקרה ביטוח ראשון או 

 נוסף, בהתאם לתנאי הפוליסה.

לגבי מגבלה 

פטירה לאחר 

מועד גילוי 

 המחלה

יום לאחר קרות מקרה הביטוח ועקב מקרה הביטוח, לא ישולמו תגמולי  14במקרה פטירת המבוטח במהלך 

 ביטוח.

םהמלאיכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה 
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  Topקרן אור 

 ש"ח סכום ביטוח ///,//5פרמיה חודשית לכל 

 אישה גבר  

 מעשנת לא מעשנת מעשן לא מעשן גיל

5-59 10.51 - 10.51 - 
20 12.32 14.07 13.42 15.33 

21 12.69 14.83 13.89 16.23 
22 13.04 15.59 14.49 17.32 

23 13.36 16.32 15.18 18.53 
24 13.69 17.06 15.90 19.81 

25 14.04 17.84 16.62 21.13 
26 14.44 18.64 17.55 22.65 

27 14.95 19.51 18.77 24.49 
28 15.64 20.83 20.20 26.89 

29 16.49 22.33 21.78 29.47 
30 17.45 24.03 23.55 32.40 

31 18.33 25.84 25.15 35.41 
32 19.69 28.43 27.28 39.31 

33 21.51 31.82 29.93 44.18 
34 23.82 36.14 33.04 49.99 

35 26.57 41.36 36.63 56.83 
36 29.60 47.68 39.85 63.93 

37 32.53 55.28 42.41 69.83 
38 40.22 70.07 43.69 72.96 

39 48.03 85.06 48.93 83.72 
40 56.02 100.32 54.37 94.69 

41 64.24 115.94 60.05 105.92 
42 72.76 131.98 66.05 117.47 

43 81.66 148.54 72.40 129.41 
44 91.01 165.72 79.08 141.69 

45 101.24 183.95 86.10 154.33 
46 111.95 202.92 93.45 167.32 

47 123.61 223.16 101.10 180.64 
48 136.47 245.05 109.07 194.29 

49 150.83 268.99 117.39 208.31 
50 166.94 295.54 126.13 223.01 

51 185.15 324.88 135.25 237.93 
52 205.65 357.42 144.88 253.36 

53 228.60 393.36 155.18 269.40 
54 254.03 432.69 166.13 286.09 

55 282.79 476.59 177.75 303.43 
56 313.05 522.30 190.09 321.47 

57 345.37 570.58 203.19 340.27 
58 379.43 620.92 217.14 359.90 

59 414.84 672.69 231.89 380.35 
60 451.19 725.28 247.44 401.59 

61 487.80 777.73 263.66 423.52 
62 524.57 829.93 280.56 446.14 

63 561.26 881.61 297.94 469.27 
64 597.58 932.46 315.80 492.95 

65 634.77 984.43 334.07 517.10 
66 671.00 1,034.87 352.70 541.66 

67 707.18 1,085.19 371.63 566.55 
68 743.34 1,135.46 390.80 591.70 

69 779.47 1,185.70 410.13 617.04 
70 815.32 1,235.51 429.52 642.43 

71 877.77 1,318.05 497.08 745.84 
72 954.07 1,420.78 555.10 826.05 

73 1,036.67 1,530.82 615.66 908.50 
74 1,116.87 1,634.08 681.59 996.59 

 


