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 וטיפולים מחליפי ניתוח בישראלניתוחים בישראל  -גילוי נאות 
 

 ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה  –חלק א' 

 תנאים סעיף נושא

 שם הפוליסה  .1 כללי

 )תכנית הביטוח(

 ניתוח בישראל ניתוחים בישראל וטיפולים מחליפי

 כיסוי לניתוחים בישראל - הכיסויים .2

  התייעצויות עם רופא מומחה בישראל אגב ניתוח -

 טיפולים מחליפי ניתוח בישראל -

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

 לתכניות ביטוח בריאות.

 62/10//16/החידוש הראשון הינו בתאריך 

תקופת הביטוח, תחודש לתקופות ביטוח של שנתיים נוספות בכל פעם  תנאים לחידוש אוטומטי .4

 לתנאים הכלליים לתכניות ביטוח בריאות. 5בהתאם ובכפוף למפורט בסעיף 

ותנאי תכנית הביטוח בעת החידוש, ישלחו  הודעות על שינויים בפרמיה

 למבוטח בטרם כניסתם לתוקף.

 חודשים 22 -יום, למעט במקרה של הריון ו6או לידה  04 אכשרהתקופת  .5

 לא תחול תקופת אכשרה במקרה ביטוח הנובע מתאונה

 אין תקופת המתנה ./

 אין השתתפות עצמית  .7

   שינוי תנאי הפוליסה .0 שינוי תנאים

 במהלך תקופת הביטוח

תנאי התכנית עשויים להשתנות בעת חידוש תכנית הביטוח אחת לשנתיים 

 כמפורט בתנאים הכלליים.

 דמי ביטוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גובה דמי הביטוח  .9

 )הפרמיה(

 דמי הביטוח מפורטים בדף פרטי הביטוח.

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

 התחשבות במצב הבריאות ו6או סיכונים מיוחדים הקשורים במבוטח מסוים:

 נשים גברים  המבוטחגיל 

2/-/ 21.4 10.4 

25-21 40.1 /9.0 

3/-2/ 40.1 /9.0 

35-31 /3.2 9/.0 

4/-3/ /3.2 9/.0 

45-41 9/./ 110.7 

5/-4/ 9/./ 110.7 

55-51 150.7 153./ 

//-5/ 2/0.7 10/.9 

/5-/1 2//.7 224.4 

//+ 305.3 294./ 

שערכו  16/962/15/מדד ונכונים למדד הידוע ביום  הסכומים הינם צמודי

 נקודות. 12354

 )כולל( /2דמי ביטוח קבועים עד גיל  –לילד  מבנה דמי הביטוח  ./1

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

הבריאותי במועד תחילת הביטוח והם משתנים בהתאם לגיל המבוטח עד 

 וממועד זה הם נותרים קבועים. //גיל הגיעו ל

שינוי דמי הביטוח  .11

 במהלך תקופת הביטוח

דמי הביטוח עשויים להשתנות, בעת חידוש תכנית הביטוח אחת לשנתיים 

 כמפורט בתנאים הכלליים.
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 תנאים סעיף נושא

 תנאי ביטול הפוליסה  .12 תנאי ביטול

ידי בעל -על

 הפוליסה6המבוטח

 בכל עת בהודעה בכתב למנורה מבטחים.

 

  אין החזר דמי ביטוח בגין התקופה שבה היתה תכנית ביטוח זו בתוקף.

 תנאי ביטול הפוליסה  .13

 ידי המבטחת-על

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

 ב. בכל מקרה שבו על פי החוק רשאית המבטחת לבטל את תכנית הביטוח.

 החרגה בגין מצב רפואי  .14 חריגים

 קיים

בתנאים הכלליים לתכניות ביטוח בריאות המהווים חלק  /2כמפורט בסעיף 

 בלתי נפרד מתכנית ביטוח זו.

 ובנוסף, אם וכאשר הדבר צוין בדף פרטי הביטוח.

סייגים לחבות  .15

 המבטחת

 הסייגים המפורטים בסעיפים הבאים:

 לא יכוסה שתל דנטלי ותותבת שיניים -/.2סעיף 

 ביטוח שיחול בתקופת אכשרהלא יכוסה מקרה  - 5סעיף 

 חריגים מיוחדים -לתכנית ביטוח זו - 8סעיף 

מידע לגבי 

תגמולי 

 ביטוח

קיימת אפשרות על פי דרישת המבוטח, לברר את זכויותיו בשל מקרה ביטוח  תגמולי ביטוח ./1

מסוים ולקבל את פירוט תגמולי הביטוח הנכללים בפוליסת הביטוח שברשותו 

באמצעות מוקד השירות של המבטחת וכן באתר האינטרנט של המבטחת 

 .www.menoramivt.co.ilשכתובתו 

השירות 

 הצבאי

זכויות על פי הפוליסה  .17

 בעת השירות הצבאי

הזכויות על פי תנאי תכנית ביטוח זו תקפות גם בעת שירות צבאי )סדיר, קבע 

צבאי כאמור, זכאי המבוטח לשירותים רפואיים  או מילואים(. בעת שירות

מטעם הצבא, וזאת בהתאם ובכפוף להוראות והנחיות הצבא, כפי שהן מעת 

 לעת. 

הצבא, קיימת השפעה על  כאמור להוראות המבוטחיובהר כי לכפיפות 

 יכולת ניצול הזכויות לפי תכנית ביטוח זו.
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  ומאפייניהם ריכוז הכיסויים בפוליסה -חלק ב' 

פירוט הכיסויים 

 בפוליסה

 )תכנית הביטוח(

 תיאור הכיסוי
שיפוי או 

 פיצוי

צורך באישור 

המבטחת 

 מראש

 והגוף המאשר

)מחלקת תביעות 

 של החברה(

ממשק 

עם סל 

הבסיס 

ו6או 

 השב"ן

קיזוז 

תגמולים 

מביטוח 

 אחר

 הביטוחלתכנית  0.2-0.2כמפורט בסעיפים  -ניתוחים )כיסוי לכל הניתוחים(

כיסוי לניתוחים 

בישראל המבוצעים 

על ידי נותן שירות 

 בהסכם

ביטוח  כן שיפוי מלא להוצאות הבאות: כיסוי

 מוסף

 כן

 הסכם  מנתחשכר  

הוצאות חדר ניתוח, בהסכם,  רופא מרדיםשכר 

תרופות במהלך הניתוח  ציוד מתכלה, שתלים,

והאשפוז, בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח 

ימי אשפוז  /3והוצאות אשפוז עד לתקרה של 

 ניתוח-כולל אשפוז טרום

כיסוי למנתח שאינו 

בהסכם עם 

 המבטחת

לא יעלה על הסכום המופיע באתר האינטרנט של 

המבטחת, למנתח שאינו בהסכם, עבור הניתוח 

 .שבוצע

ביטוח  כן שיפוי

 מוסף

 כן

 לתכנית הביטוח 0.2 -ו 0.2.2התייעצויות עם מומחים כמפורט בסעיפים 

התייעצויות עם 

מומחים אגב 

 ניתוח6תחליף ניתוח 

 התייעצויות בשנת ביטוח.  3עד 

 שיפוי מלא. .  -נותן שירות בהסכם

ש"ח  //9עד לסך של  -נותן שירות שלא בהסכם

 להתייעצות. 

ביטוח  כן שיפוי

 מוסף

 כן

 לתכנית הביטוח 0.2 -ו 0.2.2כמפורט בסעיפים  -טיפולים מחליפי ניתוח

טיפולים מחליפי 

 ניתוח

 החזר מלא - נותן שירות בהסכם

ההחזר לא יעלה על  -נותן שירות שאינו בהסכם

הסכום הקבוע באתר האינטרנט של המבטחת 

ובהיעדר סכום עבור הטיפול המיוחד שבוצע. 

לא יעלה על הסכום  –באתר האינטרנט כאמור 

 שייקבע לנותן שירות בהסכם עבור אותו הליך. 

ביטוח  כן שיפוי

 מוסף

 אין

 נקודות. 22350שערכו  4264062425הסכומים 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 בקופות  –" ביטוח תחליפי"

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

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

 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 מהשקל  –" ביטוח מוסף"

 הראשון.

 

 מור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאיםכל הא

 


