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  תנאי� כלליי� לביטוח השתלות בחו"ל
  

  . הגדרות1

  מנורה חברה לביטוח בע"מ. – א. החברה

האד�, חבר בני אד� או התאגיד, המתקשר ע�  – ב. בעל הפוליסה
החברה בחוזה הביטוח נשוא הפוליסה ואשר שמו נקוב בפוליסה 

  כבעל הפוליסה.

המבקש אשר שמו נקוב בפוליסה כמבוטח ובני  – ג. המבוטח
  שפחתו (א� בוטחו).מ

חוזה הביטוח שבי� בעל הפוליסה לבי� החברה,  –ד. הפוליסה 
  לרבות ההצעה וכל נספח ותוספות המצורפי� לו.

ד  פרטי הביטוח המצור  לפוליסה והמהווה חלק  � רשימהה. ה
, הכולל את הפרטי� והתנאי� הדרושי� לש� בלתי נפרד ממנה

 ח של המבוטח, לרבותהתאמת פוליסת הביטוח לתנאי חוזה הביטו
מספר הפוליסה, פרטי� אישיי� של בעל הפוליסה, המבוטח/י�, 

      מועד תחילת הביטוח, דמי הביטוח וכיוצא בזה.
  כל אר" חו" מישראל. – . חו"לו

חדירתית כולל באמצעות לייזר,  –כל פעולה פולשנית  – . ניתוחז
  וות.אשר מטרתה ריפוי מחלה או פגיעה ו/או תיקו� פג� או עי

ניתוח כנ"ל כאשר קבלת המבוטח לבית  –. ניתוח אלקטיבי ח
החולי� לצור# ביצועה אינה נעשית באמצעות חדר מיו� במקרה 

  דחו .

דמי הביטוח ותשלומי� אחרי� שעל  – או דמי הביטוח . פרמיהט
בעל הפוליסה לשל� לחברה לפי תנאי הפוליסה לרבות כל תוספת 

  האמורה בפוליסה.

  .1981 –חוק חוזה הביטוח, התשמ"א  – . החוקי
  
  . תוק� הפוליסה2

נכנסת לתוקפה החל מהתחלת הביטוח כמצוי� בעמוד א'  הפוליסה
של הפוליסה א  לא לפני תשלו� הפרמיה הראשונה, בתנאי, 
שמיו� הבדיקה הרפואית, או מיו� חתימת המבוטח על הצהרת 
 בריאות ועד ליו� שבו החליטה החברה על הסכמתה לעריכת

  הפוליסה, לא חל שינוי במצב בריאותו של המבוטח.
שולמו לחברה כספי� על חשבו� פרמיות לפני שהחברה החליטה 
על עריכת הפוליסה, לא ייחשב התשלו� בהסכמת החברה 

  לעריכת הביטוח.
  

א� נדחתה קבלתו של המועמד לביטוח ושולמו כספי� כאמור, 
מדד תחזיר החברה את הכספי� ששולמו כשה� צמודי� ל

  ונושאי� ריבית.
  
  .חובת גילוי  3

א. הביטוח נעשה על יסוד הידיעות, התשובות לשאלות וההצהרות 
ידי המבוטח. ידיעות, תשובות לשאלות #בכתב שנמסרו לחברה עי

  והצהרות אלה ונכונות� הינ� מהותיות לקיומו של ביטוח זה.
הצהרה על ידי המבוטח שאינה מלאה,  ב. א� ניתנה תשובה או

נה, מדויקת א� כנה לאחת השאלות או ההצהרות בהצעת נכו
הביטוח כאשר הינה כאמור לעיל שאלה או הצהרה מהותית אשר 
אילו החברה ידעה את המצב לאמיתו לא היתה מאשרת את 

בחוזה הביטוח על פי ביטוח זה, במקרי� אלה,  ההצעה ומתקשרת
  תחולנה ההוראות הבאות:

ל עוד לא אירע מקרה הביטוח ) נודע הדבר לחברה, רשאית היא כ1
  לבטל את חוזה הביטוח בהודעה למבוטח.

) נודע הדבר לחברה לאחר שאירע מקרה הביטוח ומקרה הביטוח 2
אירע לפני שנתבטל חוזה הביטוח, תהיה החברה משוחררת מכל 

  אחריות על פי ביטוח זה.
  

  . התחייבות החברה4
התחייבות החברה הינה להחזר סכו� ההוצאות הכרוכות בביצוע 
ניתוח השתלת איברי� בחו"ל או טיפולי� רפואיי� בחו"ל כמפורט 

ברה, ובכל מקרה לא יותר מתקרת הסכומי� בנספח התחייבות הח
  הנקובי� בנספח תגמולי הביטוח.

  
  . תקופת אכשרה5

 90החברה לא תהיה אחראית על פי פוליסה זו במש  תקופה של 
  יו� מיו� תחילת הביטוח.

  
  . חריגי�6

  א. חריגי� כלליי�
החברה לא תהא אחראית ולא תשל� על פי ביטוח זה כל תביעה 

) 1ו בעקיפי� ו/או הנובעת ו/או הקשורה ב:הקשורה במישרי� א
כמו כ� הכיסוי  .מקרה הביטוח אירע לאחר תו� תקופת הביטוח

לפני מועד תחילת  אירעהביטוחי לא ינת� א� מקרה הביטוח 
     .או במהל  תקופת האכשרה הביטוח

  
) ניתוחי� קוסמטיי� או אסתטיי�, ניתוחי חניכיי�, ניתוחי� 2

הקשורי� בפוריות ו/או בעקרות וניתוחי� המבוצעי� על ידי רופא 
שיניי�, ניתוח לש� תרומת איברי� לזולת, ניתוחי� למטרות 

� בלבד.אבחו  
בצבא א� הוא זכאי לפיצוי מגור�  ) שירותו של המבוטח3

  ממשלתי.
) השתתפות פעילה של המבוטח בפעולה מלחמתית, צבאית, 4

משטרתית, במהפכה, מרד, פרעות, מהומות, מעשה חבלה, 
  בלתי חוקית. שביתה או פעולה

  ) שכרות של המבוטח.5
  ) שימוש בסמי� על ידי המבוטח. 6
ייס כלשהו למעט טיסה בכלי טייס אזרחי בעל ) טיסה בכלי ט7

  תעודת כשירות להובלת נוסעי�.
  ) פציעה עצמית מכוונת בי� שהמבוטח היה שפוי ובי� א� לאו.8
  ) הפרעות נפש ו/או מחלת נפש.9

) פעילות ספורטיבית במסגרת אגודות הספורט, ו/או עיסוק 10
  בתחביבי� מסוכני�.

  :(אידס) ובמחלות AIDS) תסמונת הכשל החיסוני הנרכש 11
HUMAN T CELL LYMPHATROPIC VIRUS TYPE III (HTVL)  
LYMPHADENOPATHY ASSOCIATED VIRUS (LAV) 

איידס לות או מצבי� שה� מוטציות או וריאציות למחלת חו/או מ
  .או כל מחלה או תסמונת דומה אחרת יהא שמה אשר יהיה

 סייג בשל מצב רפואי קוד�ב. 

ואי קוד�: מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו מצב רפ הגדרה: )1

במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח, לרבות בשל מחלה או 

    תאונה. 

בדר  של אבחנה רפואית מתועדת,  #לעני� זה, "אובחנו במבוטח" 

או בתהלי  של אבחו� רפואי מתועד שהתקיי� בששת החודשי� 

  שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח.

לשל� תגמולי  תהיה חייבתולא  תחראיהיה אתלא  חברהה) 2

ביטוח, כול� או מקצת�, על פי אחד או יותר מפרקי הפוליסה, 

 �ממקרה ביטוח, אשר גור� ממשי בכל הנובע במישרי� או בעקיפי

לו היה מהלכו הרגיל של מצב רפואי קוד�, ואשר אירע למבוטח 

    להל�.  4 #ו 3 "קבתקופה שבה חל הסייג, כמפורט בס
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במועד תחילת  ושל מצב רפואי קוד�, לעני� מבוטח שגילסייג ב) 3

     #תקופת הביטוח הוא 

יהיה תק� לתקופה שלא תעלה על שנה  #שני�  65 #פחות מ  .א

  אחת מתחילת תקופת הביטוח.

יהיה תק� לתקופה שלא תעלה על חצי  #שני� או יותר  65  .ב

 שנה מתחילת תקופת הביטוח.
, בשל מצב 2 "קקוב בסלעיל, הסייג הנ 2 "קעל א� האמור בס) 4

, יהיה תק� �רפואי מסוי� שפורט ברשימה לגבי מבוטח מסוי
  לתקופה שצוינה ברשימה לצד אותו מצב רפואי מסוי�.

לא יהיה תק� א� המבוטח הודיע  2הסייג הנקוב בסעי� ) 5
במפורש  הלא סייג חברההקוד�, וה ועל מצב בריאות חברהל

 בהודעת המבוטח.ברשימה את המצב הרפואי המסוי� הנזכר 
  
  . חריגי� מיוחדי�ג
) היה המבוטח זכאי לכיסוי ההוצאות המשולמות על פי ביטוח 1

זה מאת החברה או מבטח אחר, תשל� החברה באופ� יחסי את 
חלקה, בהתא� להיק� הכיסוי והסכו� לו היה זכאי המבוטח 

  מכלל המבטחי�.
חוק  ) היה האירוע בגינו תובע המבוטח תאונת עבודה על פי2

המוסד לביטוח לאומי, או תאונת דרכי� כקבוע בחוק הפיצויי� 
לנפגעי תאונות דרכי�, או אירוע אחר שצד שלישי כלשהו חייב 
לכסותו על פי די� או על פי חוזה, לא תישא החברה בהוצאות 

הפוליסה אלא א� קופת חולי� בה היה  בהתא� לתנאי הניתוח
תנאי שקופת החולי� המבוטח חבר, נשאה בהוצאות הניתוח, וב

  לא זכאית לשיפוי או פיצוי מצד ג' כלשהו.
) המבוטח יהא זכאי להפרע מהחברה פע� אחת בלבד בשל אותו 3

מקרה ביטוח כהגדרתו בפוליסה זו א� בשל אותו מצב או ליקוי 
  בריאותי א� בשל אותו טיפול רפואי או חלק ממנו.

נוספי�  למע� הסר ספק המבוטח לא יהא זכאי לתגמולי ביטוח
בשל פוליסות אחרות, דומות או זהות, בחברה, בשל אותו מקרה 
ביטוח או אותו מצב או ליקוי בריאותי או בשל טיפול רפואי או 

  חלק ממנו.
ערכה החברה למבוטח פוליסות נוספות כאמור, תחזיר לו את דמי 
  הביטוח עבור הפוליסות הנוספות מהמועד בו נתגלה כפל הביטוח.

  
   יות. תשלו� פרמ7

על בעל הפוליסה לשל� את הפרמיה לחברה מראש באחד בכל 
חודש במשרד הראשי של החברה. נית� לשל� את הפרמיות ג� על 
ידי הוראות קבע לבנק לתשלו� פרמיות ישירות לחשבו� החברה 
 �(שרות שיקי�) ובמקרה כזה תראה החברה את זיכוי חשבו

ו� שנתי החברה בבנק בסכו� הפרמיה כתשלומה. פרמיה בתשל
תשול� מראש מדי שנה באחד בחודש בו מתחילה שנת הביטוח. על 
בעל הפוליסה לשל� את הפרמיות מבלי שהחברה תהא חייבת 

  לשלוח הודעות על כ#.
  
  . שינוי פרמיה, תקופות ביטוח ותנאי�8

הפרמיה המשולמת בגי� ביטוח זה תהייה קבועה לאור# כל  א.
דת הפרמיות לפי סעי  תקופת הביטוח, למעט הגדלתה עקב הצמ

  להל�. הפרמיה תקבע על פי גיל המבוטח בתחילת הביטוח. 12
א. תהא החברה זכאית, באישורו של  8ב. בנוס� לקבוע בסעי� 

המפקח על הביטוח לשנות הפרמיה, התנאי�, רשימת הניתוחי� 
שני�. א� ייער   3והמקדמי� לכלל המבוטחי� בביטוח זה, מדי 

מיה החדשה לפי התערי� החדש הישי� שינוי כנ"ל, תחושב הפר
לכל המבוטחי� ללא התחשבות בשינוי שחל במצב בריאותו של 

  המבוטח במש  התקופה ולפי גילו בעת ההצטרפות לביטוח.
  
  
  
  

  הפוליסה . ביטול9
הפוליסה בהודעה בכתב  . בעל הפוליסה רשאי בכל עת לבטל אתא

  חברה.לחברה והביטול יכנס לתוקפו ע� קבלת ההודעה על ידי ה
 לעיל, תהא 7ב. לא שולמה הפרמיה במועדה כאמור בסעי� 

  החברה זכאית לבטל את הפוליסה בכפיפות להוראות החוק.
ג. החברה רשאית לבטל הפוליסה א� המבוטח הפר תנאי מהותי 

, או חוק 1981 –בהתא� להוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א 

  .1970 –החוזי� (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א 
  

  . הוכחת גיל10
על המבוטח להוכיח את תארי# לידתו על ידי תעודה לשביעות 
רצונה של החברה. תארי# לידתו של המבוטח הוא עניי� מהותי 

לעיל ובמקרה של מת�  3עליו חלה חובת גילוי כאמור בסעי  
או העלמת עובדה בקשר לכ# יחולו  תשובה שאינה מלאה וכנה

  לעיל. 3הוראות סעי  
  

  יעה. תב11
, או תעביר 4בסעי   החברה תשל� למבוטח התחייבויותיה כנקוב

ישירות ההוצאות לבית החולי� בו בוצע הניתוח על פי הוראות 
בכתב של המבוטח, בהתא� לתנאי הפוליסה א� מולאו כל 

  התנאי� הבאי� במצטבר:
. המבוטח מסר לחברה את כל הפרטי� המתייחסי� לתביעתו א

הרפואיי� והאחרי� שהחברה דורשת  ואת כל המסמכי� מקוריי�
  לש� ברור התביעה.

המבוטח המציא לחברה קבלות מקוריות המאשרות ביצוע  ב.
  תשלו� ההוצאות בפועל על ידי המבוטח.

  כל ההצהרות שמסר המבוטח לחברה היו נכונות ושלמות. ג.
המבוטח הסכי� להיבדק על ידי רופא מטע� החברה והתיר  ד.

  למסור לחברה כל ידיעה. לרופאי� ולבתי החולי�
ה. דרש המבוטח להעביר תשלו� ההוצאות ישירות לבית חולי� בו 
בוצע הניתוח, יודיע לחברה מראש על הצור  בביצוע הניתוח 

  ויקבל אישורה לביצועו.
  

  . תנאי ההצמדה12
. סכו� הביטוח הקבוע בנספח תגמולי הביטוח והפרמיה יהיו א

  צמודי� למדד.

דד המחירי� הידוע בש� מדד המחירי� משמעותו מ –מדד  ב.
לצרכ� (כולל פירות וירקות) שקבעה הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה, א  א� יתפרס� על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, 
לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בי� שהוא בנוי על אות� 

�  א� לא. נתוני� שעליה� בנוי המדד הקיי� ובי
  כמדד יסודי. ב בפוליסההמדד הנקו �. המדד היסודיג
  הוא:  . המונח "היו� הקובע"ד

יו� פרעו�, בתנאי שהפרמיה תשול� תו#  –לגבי תשלו� הפרמיה  )1

יו� תשלו�  –יו� מזמ� פרעונה, אחרת ייחשב כיו� הקובע  30
  הפרמיה.

  יו� התשלו� על ידי החברה. –הביטוח  לגבי תשלו� סכו� )2

  � לפני היו� הקובע.המדד האחרו� שפורס –. המדד הקובע ה
סכו� הביטוח הקבוע בנספח תגמולי הביטוח והפרמיה יוצמדו  ו.

לשיעור עליית המדד, מ� המדד היסודי הנקוב בפוליסה ועד למדד 
  הקובע.

 100.0המדד היסודי הנקוב בפוליסה מותא� למדד הבסיסי של  ז.
  . 1000 �, מחולק ב 1959נקודות מחודש ינואר 

  
  . מיסי� והיטלי�13

חייב לשל�  # לפי העניי�  #או המוטב  בעל הפוליסה, המבוטח
לחברה את דמי הפוליסה ואת המיסי� הממשלתיי� והאחרי� 
החלי� על הפוליסה או המוטלי� על הפרמיות, על סכומי הביטוח 
ועל כל התשלומי� האחרי� שהחברה מחויבת לשלמ� לפי 
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יסה הפוליסה, בי� א� המסי� האלה קיימי� ביו� עריכת הפול
.�  ובי� א� ה� יוטלו במועד שלאחר מכ

  
    השבת דמי הביטוח. 14

 ב. 6בשל ההוראות המפורטות בסעי�  המחבות החברה הפטור
לעיל ונתבטל חוזה הביטוח, ומבטח סביר לא היה מתקשר באותו 
חוזה ביטוח, א� בדמי ביטוח גבוהי� יותר, אילו ידע במועד 

ד� של המבוטח, הרפואי הקו וכריתת חוזה הביטוח את מצב
המבוטח בעד  �למבוטח את דמי הביטוח ששיל חברהחזיר הת

פרק הזמ� עד ביטול חוזה הביטוח, בניכוי החלק היחסי של דמי 
הביטוח עבור כיסוי ביטוחי שבשלו שולמו למבוטח תגמולי 

    ביטוח; על דמי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה.
  

  התיישנות. 15
פי הפוליסה היא שלוש שני�  תקופת ההתיישנות של תביעה על

  מיו� מאורע הביטוח.
  

  . הודעות16
הודעה של חברה לבעל הפוליסה ו/או למבוטח ו/או למוטב, לפי  א.

העניי�, תינת� לפי מענ� האחרו� שנמסר בכתב לחברה. בעל 
הפוליסה מתחייב להודיע לחברה בכתב על כל שינוי בכתובתו ולא 

יא לא הגיעה אליו א� נשלחה תשמע מפיו הטענה כי הודעה כל שה
  לפי כתובת האחרונה שמסר לחברה.

. כל הודעה ו/או הצהרה לחברה תימסר בכתב. כל שינוי בפוליסה, ב
א� יתבקש, יכנס לתוקפו רק לאחר שנרש� על ידי החברה 

  בפוליסה.
  

  . שונות17
המבוטח יהיה חייב לשת  פעולה ע� החברה ולהיבדק על ידי  א.

  י דרישתה.רופא מטעמה על פ
  .1981 –. על פוליסה זו יחול חוזה הביטוח, התשמ"א ב
מת� הקלות או אורכה לא ייחשב כשינוי תנאי הפוליסה, או  ג.

  ויתור של החברה על זכויותיה על פיה.
  
  

  . מקו� שיפוט18
זו יהא בלעדי בבית פוליסה מהשיפוט בכל הקשור או הנובע 

  .המוסמ# בישראלהמשפט 
  
  

  
  ח: התחייבות החברהנספ

  
  פיצוי במקרה של נסיעה לחו"ל להשתלת איברי� ולטיפולי� רפואיי�. 

  במסגרת פרק זה יכללו מקרי הביטוח הבאי�:
  

  השתלות איברי� בחו"ל
  מקרה הביטוח: .1

מקרה הביטוח הינו מצב בריאותי של המבוטח שבגינו  1.1
   –ובלבד ש הושתלו במבוטח אברי� בחו"ל 

הטיפול הרפואי נמנה על רשימת הטיפולי� המצויני�  1.1.1
   –להל� וכ�  1.1.3בסעי  

המבוטח סיי� את תקופת ההמתנה המפורטת בסעי   1.1.2
1.1.3  �  –סיפא וכ

הטיפול הרפואי הנדרש הוא א# ורק אחד מאלה:  1.1.3
השתלת ראות, השתלת כבד,  השתלת כליה, השתלת לב,

  ראות, השתלת מח עצ� אלוגנאית.�השתלת לב
המבוטח יהיה זכאי לתגמולי ביטוח בגי� מקרה ביטוח 

:�  בתנאי  שהמתי� לניתוח תקופות המתנה כדלקמ
 6 –ראות � בגי� השתלת לב או ראות או השתלת לב

  חודשי� לפחות.
  חודשי� לפחות. 9 –בגי� השתלת כבד   
  חודשי� לפחות. 10 –יה בגי� השתלת כל  
  חודשי� לפחות. 6 –בגי� השתלת מח עצ�   

  

מועד תחילת תקופת ההמתנה יחשב כיו� צרופו של המבוטח  1.2
לרשימת ההמתנה הארצית להשתלות, בכפו  לאשור מהמרכז 

  הארצי להשתלות.

למע� הסר ספק מובהר בזאת כי טיפול רפואי חוזר, אשר  1.3
רה ביטוח ששולמו נדרש בעקבות טיפול רפואי המהווה מק

בגינו תגמולי ביטוח למבוטח, הינו חלק מאותו מקרה ביטוח 
    והמבוטח לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח נוספי� בגינו.

  

  תגמולי הביטוח: 2

בקרות מקרה הביטוח ישל� המבטח למבוטח תגמולי ביטוח  2.1
על בסיס שיפוי לכסוי הוצאות בגי� ניתוחי השתלות אברי� 

(מאתי� וחמישי� אל )  250,000  על בחו"ל כדי הסכו� העוד
(אחד)  1דולר ארה"ב בשקלי�, לפי השער היציג, ועד לס# של 

מליו� דולר ארה"ב בשקלי� לפי השער היציג. על תשלו� 
. יחול העקרו� של כפל ביטוח, א� 2.1תגמולי ביטוח לפי ס"ק 

היה למבוטח ביטוח המזכה אותו בתגמולי ביטוח במקרה 
  בטח אחר.ביטוח כאמור אצל מ

הודעת המבוטח באשר לזכאותו לתגמולי ביטוח לפי  :הודעות 1.1
  6פרק זה תמסר למבטח בהקד� האפשרי, לא יאוחר  מתו�  

  חודשי� מיו�  סיו�  תקופת  הביטוח.
  

  
  

  טיפולי� רפואיי� בחו"ל
  

    :מקרה הביטוח 3
  

מקרה הביטוח הוא מצב בריאות של המבוטח, המחייב טיפול 
ר כטיפול רפואי מוכר ומקובל, ע"י גור� רפואי כדלהל�, שאוש

המוסמ# לכ# בקופת החולי� בה הוא מבוטח ובלבד 
  שהמבוטח ביצע הטיפול הרפואי בחו"ל, דהיינו:

טיפול במחלת סרט� ממאיר ובכלל זה טיפול כירורגי או  3.1
כימותרפי מורחב או כל טיפול אחר במחלת הסרט� הממאיר  

  ו  טיפול חלופי.אשר אינו נית� לביצוע בישראל ואי� ל

ניתוח ו/או טיפול רפואי מיוחד הדרושי� להצלת חיי  3.2
המבוטח, המצוי בסכנת מוות, אשר אינו נית� לביצוע בישראל 

  ואי� לו טיפול חלופי.

מובהר כי "טיפול חלופי" לעני� סעי  זה הינו טיפול רפואי  3.3
הנית� לביצוע בישראל ובלבד שאינו כרו# בתוצאות גופניות 

    למטופל. חמורות יותר
  

למע� הסר ספק מובהר בזאת במפורש, כי טיפול רפואי חוזר,  
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אשר בעקבות טיפול רפואי המהווה מקרה ביטוח, הינו חלק 
    מאותו מקרה ביטוח.

  

  :תגמולי ביטוח 4
  

המבטח ישל� למבוטח בקרות מקרה הביטוח תגמולי ביטוח 
  כמפורט בנספח תגמולי הביטוח.

  
  

ניתוחי� וטיפולי� רפואיי� בחו"ל להצלת 
  שמיעה וראיה

  

  :מקרה הביטוח 5
  

מקרה הביטוח הינו מצבו הבריאותי של המבוטח המחייב   5.1
טיפול רפואי, שנועד למנוע איבוד מוחלט של חוש השמיעה 

איה, כאשר הטיפול אינו נית� לביצוע בישראל, ו/או חוש הר
  ואי� לו בישראל טיפול חלופי.

"טיפול חלופי" הינו טיפול רפואי הנית� לביצוע בישראל, אשר  5.2
פי אמות מידה רפואיות מקובלות נועד להשיג אותה �על

ידי טיפול רפואי אחר שאינו נית� �תוצאה רפואית המושגת על
רו# בתוצאות גופניות חמורות לביצוע בישראל, ובלבד שאינו כ

  יותר למטופל.

למע� הסר ספק מובהר בזאת במפורש, כי טיפול רפואי חוזר  5.3
אשר נדרש בעקבות טיפול רפואי המהווה מקרה ביטוח, הינו 

  חלק מאותו מקרה ביטוח.
    

  

  :תגמולי הביטוח 6
  

בקרות מקרה הביטוח ישל� המבטח למבוטח תגמולי ביטוח 
  כמפורט בנספח תגמולי הביטוח.

  
פיצוי במקרה של העסקת מלווה בנסיעה 

  לטיפול רפואי בחו"ל
  

  :מקרה הביטוח 7
  
 הבריאותי של המבוטח אשר בעטיו מצבו ינוה הביטוחמקרה 

ישראל לחו"ל לטיפול רפואי, בהמלצה של מהמבוטח נסע 
גור� רפואי המוסמ# לכ# בקופת החולי� בה הוא חבר, 

    והעסיק לצורכי נסיעתו מלווה בשכר.
    

  

  :תגמולי הביטוח 8
  

ארע מקרה הביטוח, ישל� המבטח למבוטח תגמולי ביטוח 
  כמפורט בנספח תגמולי הביטוח.

  
  
  
  
  
  

  
  הודעה

  (לרבות בהגדרת "סל הבריאות") 1994 #התשנ"ד  יאות ממלכתי, א� יחולו שינויי� בחוק ביטוח בר
  יבוצעו בהתאמה, ובאישור מראש של המפקח על הביטוח, השינויי� הנדרשי� בפוליסה.
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  נספח תגמולי ביטוח
  

  תגמולי הביטוח  תגמולי הביטוח
  השתלות בחו"ל – 2סעי  

  
  טיפול בסרט� – 4סעי  

  
  ד�טיפול להצלת חיי א – 4סעי  

  
  פיצוי לניתוחי שמיעה ראיה – 6סעי  

  
  העסקת מלווה לחו"ל – 8סעי  

  דולר 750,000עד 
  

  ש"ח 50,000
  

  ש"ח 65,000
  

  ש"ח 100,000
  

  ש"ח 25,000
  

  בנקודות 7074, 1.1.96 #המדד היסודי לגבי הסכומי� לעיל הוא המדד הידוע ב
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גילוי נאות

  ביטוח השתלות בחו"ל

  בנקודות) 9462( 1/9/2001הסכומי� המצויני� להל� צמודי� למדד המחירי� לצרכ� המתפרס� מידי חודש ונכוני� למדד הידוע ביו�  כל
  

  הכיסויי� בפוליסה
  המבוטח זכאי לכיסויי� הביטוחיי� הבאי�:

השתלות איברי� בחו"ל, טיפולי� רפואיי� בחו"ל, ניתוחי� 
עה וראיה, פיצוי איי� בחו"ל להצלת שמיוטיפולי� רפו

     .במקרה של העסקת מלווה בנסיעה לטיפול רפואי בחו"ל
  

  מש  תקופת הביטוח

  כל זמ� שהביטוח היסודי בתוק .

  
  תנאי� לחידוש אוטומטי

.�  אי
  

  תקופת אכשרה
  ימי�. 90תקופה רצופה של 

  
  תקופת המתנה

   �השתלות איברי� בחו"ל 
  י�.חודש 6 –ראות �השתלת לב או ראות או השתלת לב

  חודשי�. 9 –השתלת כבד 

  חודשי�. 10 –השתלת כליה 

  חודשי�. 6 –השתלת מח עצ� 
  
  

  השתתפות עצמית
  דולר ארה"ב. 250,000 �איברי� בחו"ל השתלות 

  
  שינוי הפרמיה ותנאי הפוליסה במהל  תקופת הביטוח

 �א� יחולו שינויי� בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד 
בריאות") יבוצעו בהתאמה (לרבות בהגדרת "סל ה 1994

ובאישור מראש של המפקח על הביטוח השינויי� הנדרשי� 
  בפוליסה.

השינוי יתכ� במידה ויחולו שינויי� משמעותיי� בחוק 
 �הבריאות או בעלות השירותי� הרפואיי�, המשפיעי� באופ

חשוב לציי�, כי ישיר על היק  הכיסוי ועל תעריפי הביטוח. 
י� בכיסויי� ובתעריפי� ולא הוגשו עד עתה, לא נערכו שינוי

  בקשות לשינויי� למשרדי המפקח על הביטוח.
  

  גובה הפרמיה החודשית בש"ח
  כמפורט בד  הרשימה.

  הערות:
   שנה. 69 � גיל כניסה מקסימלי  � 
  

  מבנה הפרמיה
  פרמיה קבועה. 

  
  תנאי ביטול 

  ידי המבוטח # תנאי ביטול הפוליסה על
פוליסה בהודעה בכתב המבוטח רשאי בכל עת לבטל את ה

  והביטול ייכנס לתוקפו ע� קבלת ההודעה במשרדי "מנורה".

  
  ידי "מנורה"# תנאי ביטול הפוליסה על

"מנורה" תהיה רשאית להודיע למבוטח על ביטול הביטוח 
  בכל אחד מהמקרי� הבאי�:

דמי הביטוח  ובגינאו לא שולמו � משל ואינ. המבוטח 1
  במועד�. 

הותי בהתא� להוראות חוק חוזה המבוטח הפר תנאי מ. 2

, או חוק החוזי� (תרופות בשל 1981 –הביטוח, התשמ"א 

  .1970 –הפרת חוזה), התשל"א 
בכל אחד מהמקרי� שלעיל, הביטול יעשה בכפיפות להוראות 

  .1981 �חוק חוזה הביטוח, התשמ"א 
  

  חריגי� 
  סייג בשל מצב רפואי קוד� 

  בפוליסה. ב. 6כמפורט בסעי  
יסויי� המוחרגי� בגי� מצב רפואי קיי�: כמצוי� פירוט הכ

  בד  הרשימה.
  

  סייגי� לחבות "מנורה"
  בפוליסה. 6ראה פירוט החריגי� בסעי  
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  פירוט הכיסויי�:

  תיאור הכיסוי  
השתתפו
  ת עצמית

  שיפוי
או 

  פיצוי

צור  באישור 
  מראש

  של "מנורה"
  והגו� המאשר

ממשק 
ע� סל 
הבסיס
 �  / שב"

קיזוז 
תגמולי� 

ח מביטו
  אחר

השתלות 
  איברי� בחו"ל

   

כולל הוצאות נלוות , $ 750,000עד 
  כמפורט בפוליסה.

  
  

  משלי�  #   שיפוי  250,000$

יש קיזוז, 
בכפו� 
לתנאי 

  הפוליסה
טיפולי� 

  רפואיי� בחו"ל
  ש"ח 66,879 � סרט�הטיפול במחלת 

 89,942  � טיפול להצלת חיי אד� 
   ש"ח

  #   מוס�  �   פיצוי  # 

ניתוחי� 
וטיפולי� 

רפואיי� בחו"ל 
להצלת שמיעה 

  וראיה

   ש"ח 133,757

  #   מוס�  �   פיצוי  _

עסקת מלווה ה
בנסיעה לטיפול 

  "לרפואי בחו

   ש"ח 33,439
  #   מוס�  �   פיצוי  _

  
  

ביטוח פרטי המהווה תחלי  לשירותי� הניתני� בסל הבריאות הציבורי ו/או השב"� (שירותי בריאות  � ביטוח תחליפי
. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח ללא תלות בזכויות המגיעות ברבדי� הבסיסיי� (מהשקל נוספי� בקופות החולי�)

.(�  הראשו

ביטוח פרטי אשר על פיו ישולמו תגמולי ביטוח שה� מעל ומעבר לסל הבסיס ו/או השב"�. כלומר, ישולמו  � ביטוח משלי� 
  ס ו/או השב"�.תגמולי� שה� הפרש שבי� ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסי

ביטוח פרטי הכולל שירותי� שאינ� כלולי� בסל הבסיס ו/או השב"�. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח  �  ביטוח מוס�
.�  מהשקל הראשו

  

נספח "גילוי נאות" הוא למידע בלבד, ואינו מהווה חלק מהפוליסה. התנאי� הקובעי� הינ� כמפורט בתנאי 
  בר האמור בפוליסה.הפוליסה ובכל מקרה של סתירה, יג

  


