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        בריאותבריאותבריאותבריאות    ביטוחביטוחביטוחביטוח    לתוכניתלתוכניתלתוכניתלתוכנית    כללייםכללייםכללייםכלליים    תנאיםתנאיםתנאיםתנאים
        

 להבזה, על יסוד ההצעה לביטוח, ההודעות וההצהרות האחרות שנמסרו  מתחייבתמבטחים ביטוח בע"מ  מנורה
, לשפות את המבוטח ו/או לשלם מהפוליסה, המהוות חלק בלתי נפרד המבוטחו/או  בעל הפוליסהידי  על בכתב

 ,הפוליסה מנספחי אחד בכל וכמפורט כמוגדר הביטוח מקרי בגיןישירות לנותן השירות ו/או לפצות את המבוטח, 
לשביעות רצונה על קרות מקרה הביטוח המזכה בתגמולי  כחהוהשתוגש למנורה מבטחים ביטוח בע"מ  לאחרוזאת 

  וההסדר התחיקתי הרלוונטי. הפוליסההביטוח, והכל בהתאם ובכפוף לאמור בהוראות 
  

        הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסה    נספחינספחינספחינספחימבוא, תנאים כללים לכל מבוא, תנאים כללים לכל מבוא, תנאים כללים לכל מבוא, תנאים כללים לכל     ----א'א'א'א'    פרקפרקפרקפרק
        

            הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות .1
  כמפורט להלן: ,המונחים המשמעות לצדו ןבפוליסה תהיה לכל אחד מ

 בה במדינה המוסמכות הרשויות מטעם הסמכה תעודת בעלי אח או אחות        ----/אח /אח /אח /אח אחותאחותאחותאחות 1.1
    .הטיפול מבוצע

 כבית"ל בחו או בישראל המוסמכות הרשויות ידי על המוכר רפואי מוסד  חולים או חולים או חולים או חולים או     ביתביתביתבית 1.2
    כללי חולים

או או או או     ))))סנטריוםסנטריוםסנטריוםסנטריום(כגון (כגון (כגון (כגון     הנפשהנפשהנפשהנפש    לבריאותלבריאותלבריאותלבריאות    מוסדמוסדמוסדמוסד/או /או /או /או וווו    מימימימישיקושיקושיקושיקו    מוסדמוסדמוסדמוסד    אינואינואינואינו    ואשרואשרואשרואשרבלבד         ----בית חולים כלליבית חולים כלליבית חולים כלליבית חולים כללי                            
  בית החלמה או בית הבראה.בית החלמה או בית הבראה.בית החלמה או בית הבראה.בית החלמה או בית הבראה.

ו/או עם  מבטחתה עם בהסכם הקשורים, פרטי חוליםבית  או חוליםבית         ----מוסכםמוסכםמוסכםמוסכם    חוליםחוליםחוליםחולים    ביתביתביתבית 1.3
    ....המבוטחהמבוטחהמבוטחהמבוטח    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    התביעההתביעההתביעההתביעה    הגשתהגשתהגשתהגשת    במועדבמועדבמועדבמועדחברה קשורה, 

 חולים בית שאיננוו פרטית בבעלות שהואבית חולים בישראל או בחו"ל         ----פרטיפרטיפרטיפרטי    חוליםחוליםחוליםחולים    ביתביתביתבית 1.4
 בבעלות המדינה או קופת חולים כלשהי ואם הוא בבעלות אחד מאלה ציבורי

בתנאי שבמסגרתו ניתן שירות רפואי פרטי או שירות רפואי נוסף שאושר על  -
     ידי הרשויות המוסמכות.

 חיי/ה עימו החי/ת המבוטח של בציבור/ה ידועאו /ת, למבוטח/אה שנשוי מי        ----זוגזוגזוגזוג/בת /בת /בת /בת בןבןבןבן 1.5
    /ה.לו/אה נשוי/ה ואינ אך משותף בית במשק משפחה

ואשר  בפוליסה זו,, חבר בני האדם או התאגיד, המתקשר עם המבטחת האדם        ----הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסה    בעלבעלבעלבעל 1.6
 .הפוליסה כבעל/או בהצעת הביטוח ושמו נקוב בדף פרטי הביטוח 

זה קבע לפי יום הולדתו הקרוב ביותר ליום תחילת הביטוח, נ גיל המבוטח        ----המבוטחהמבוטחהמבוטחהמבוטח    גילגילגילגיל 1.7
בין תאריך לידת , כהפרש בשנים שלמות יחושבוהוא שקדם לו או הבא אחריו, 

 יוסיפו ומעלה חודשים שישה המבוטח לבין המועד בו יש לקבוע את גילו.
 גיל ישתנה הביטוח תחילת ממועד שנה כל בתום. שלמה שנה המבוטח לגיל

    . אחת בשנה המבוטח
    "ב.ארה של דולר        ----דולרדולרדולרדולר 1.8
 לתנאי בהתאם למבטחת לשלם בעל הפוליסה שעל אחרים ותשלומים הפרמיה        ----הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    דמידמידמידמי 1.9

 של בריאותו מצב עקב, המבטחת ידי על שתקבע תוספת כל לרבות, הפוליסה
    .במבוטח הקשורים מיוחדים יםנסיכו עקב או המבוטח

בין היתר,  ,והכולל ,מהפוליסה נפרד בלתי חלק המהווה ,לפוליסה המצורף דף        ----הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    פרטיפרטיפרטיפרטי    דףדףדףדף 1.10
 תחילת מועד, המבוטחים פרטי, בעל הפוליסהאת מספר הפוליסה, פרטי 

    דףדףדףדף וכיו"ב. הביטוח דמי, מבוטח כל לגבי הביטוח ותקופת הביטוח תקופת
    המבוטחיםהמבוטחיםהמבוטחיםהמבוטחים    אתאתאתאת    לבטחלבטחלבטחלבטח    בכתבבכתבבכתבבכתב    המבטחתהמבטחתהמבטחתהמבטחת    הסכמתהסכמתהסכמתהסכמת    אתאתאתאת    מהווהמהווהמהווהמהווה    זהזהזהזה    ביטוחביטוחביטוחביטוח    פרטיפרטיפרטיפרטי

והכל בסייגים והכל בסייגים והכל בסייגים והכל בסייגים , , , , שמםשמםשמםשמם    עלעלעלעל    הרשומיםהרשומיםהרשומיםהרשומים    םםםםייייהביטוחיהביטוחיהביטוחיהביטוחי    בכיסוייםבכיסוייםבכיסוייםבכיסויים    בובובובו    רשומיםרשומיםרשומיםרשומים    שפרטיהםשפרטיהםשפרטיהםשפרטיהם
    ....הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסההרשומים בדף פרטי הביטוח ובכפוף לתנאי הרשומים בדף פרטי הביטוח ובכפוף לתנאי הרשומים בדף פרטי הביטוח ובכפוף לתנאי הרשומים בדף פרטי הביטוח ובכפוף לתנאי 

    "מ.בע ביטוח מבטחים מנורה        ----המבטחתהמבטחתהמבטחתהמבטחת 1.11
    .האוצר במשרד וחיסכון ביטוח ,ההון שוק על המפקח        ----המפקחהמפקחהמפקחהמפקח 1.12
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, חוק חוזה 1981-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א        ----תחיקתיתחיקתיתחיקתיתחיקתי    הסדרהסדרהסדרהסדר 1.13
ח ווכן התקנות והצווים שהותקנו ו/או שיותקנו מכ 1981 -"א התשמ, הביטוח

בעל , אשר יסדירו את התנאים החלים על המפקחחוקים אלה והוראות 
 פוליסה זו.לקשר ה, המבוטח והמבטחת בהפוליסה

 נותן לבין קשורה חברה או המבטחת בין לעת מעת קיים שיהיה כפי הסכם        ----הסכםהסכםהסכםהסכם 1.14
    .בפוליסה הנכללים הביטוחיים הכיסויים עם בקשר כלשהו שירות

    במועדבמועדבמועדבמועד    הקייםהקייםהקייםהקייםבין המבטחת ו/או חברה קשורה לבין ספק השירות הרפואי  הסכם שירותשירותשירותשירות    ספקספקספקספק    עםעםעםעם    הסכםהסכםהסכםהסכם 1.15
בין היתר, התמורה  ,לפיו רפואי שירות למתן, על ידי המבוטחעל ידי המבוטחעל ידי המבוטחעל ידי המבוטח    התביעההתביעההתביעההתביעההגשת הגשת הגשת הגשת         ----ו/או נותן שירותו/או נותן שירותו/או נותן שירותו/או נותן שירות                                        

לה זכאי ספק השירות הרפואי תשולם ישירות על ידי המבטחת או החברה 
 הקשורה.

כשהוא מלא  ,המהווה בקשה להצטרף לביטוח על פי פוליסה זוטופס ההצעה         ----הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    הצעתהצעתהצעתהצעת 1.16
על כל פרטיו וחתום על ידי המבוטח ו/או על ידי בן/בת זוגו בשמו ובשם כל 
אחד מיחידי משפחתו. ההצעה תכלול גם את הצהרת הבריאות שמולאה 
ונחתמה ע"י המבוטח וכן את הוראת הקבע הבנקאית ו/או הוראת תשלום 

 ./י אשראי, לתשלום דמי הביטוחאחרת, כולל כרטיס
 כירורגית או הוצאה מגוף המבוטח של ריאה, לב, כליה, לבלב, כבד, כריתה        ----השתלההשתלההשתלההשתלה 1.17

מעי וכל שילוב ביניהם, והשתלת איבר שלם או חלק ממנו אשר נלקחו  ,שחלה
מגופו של אדם אחר במקומם, או השתלה של מח עצמות מהמבוטח או מתורם 
אחר לגוף המבוטח, לרבות תאי גזע או תאי אב, שהופקו מדם טבורי, תאי גזע 
או תאי אב מדם היקפי או תאי גזע או תאי אב המופקים מעצמות האגן 

    וריות של המבוטח או כל תורם אחר.האח
השתלה תכלול גם השתלה מן האיברים המוזכרים לעיל, של איבר מלאכותי 

בשלב בו הפרוצדורות הפסיקו בשלב בו הפרוצדורות הפסיקו בשלב בו הפרוצדורות הפסיקו בשלב בו הפרוצדורות הפסיקו או של איבר מן החי (בעל חיים שאינו אדם), 
להיות מוגדרות כניסיוניות בישראל או באחת המדינות: ארה"ב, קנדה, להיות מוגדרות כניסיוניות בישראל או באחת המדינות: ארה"ב, קנדה, להיות מוגדרות כניסיוניות בישראל או באחת המדינות: ארה"ב, קנדה, להיות מוגדרות כניסיוניות בישראל או באחת המדינות: ארה"ב, קנדה, 

גיה, איסלנד או באחת המדינות החברות גיה, איסלנד או באחת המדינות החברות גיה, איסלנד או באחת המדינות החברות גיה, איסלנד או באחת המדינות החברות אוסטרליה, ניו זילנד, שוויץ, נורבאוסטרליה, ניו זילנד, שוויץ, נורבאוסטרליה, ניו זילנד, שוויץ, נורבאוסטרליה, ניו זילנד, שוויץ, נורב
    .באיחוד האירופיבאיחוד האירופיבאיחוד האירופיבאיחוד האירופי

    שלשלשלשל    מגופומגופומגופומגופו    לבלבלבלב    להשתלתלהשתלתלהשתלתלהשתלת    מוקדמתמוקדמתמוקדמתמוקדמת    כפרוצדורהכפרוצדורהכפרוצדורהכפרוצדורה    מלאכותימלאכותימלאכותימלאכותי    לבלבלבלב    יושתליושתליושתליושתל    בובובובו    במקרהבמקרהבמקרהבמקרה
    ....אחדאחדאחדאחד    ביטוחביטוחביטוחביטוח    כמקרהכמקרהכמקרהכמקרה    הדברהדברהדברהדבר    יחשביחשביחשביחשב, , , , אחראחראחראחר    אדםאדםאדםאדם

 מנספחיחלקו של המבוטח בהוצאה בגין מקרה ביטוח כמפורט בכל אחד         ----השתתפות עצמיתהשתתפות עצמיתהשתתפות עצמיתהשתתפות עצמית 1.18
, חבות המבטחת , חבות המבטחת , חבות המבטחת , חבות המבטחת עצמיתעצמיתעצמיתעצמיתבו נקבעה השתתפות בו נקבעה השתתפות בו נקבעה השתתפות בו נקבעה השתתפות     במקרהבמקרהבמקרהבמקרה. להלן הפוליסה

לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תהיה בתוקף רק לאחר ששולמה לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תהיה בתוקף רק לאחר ששולמה לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תהיה בתוקף רק לאחר ששולמה לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תהיה בתוקף רק לאחר ששולמה 
ההשתתפות העצמית על ידי המבוטח ורק לגבי הוצאות המבוטח מעבר ההשתתפות העצמית על ידי המבוטח ורק לגבי הוצאות המבוטח מעבר ההשתתפות העצמית על ידי המבוטח ורק לגבי הוצאות המבוטח מעבר ההשתתפות העצמית על ידי המבוטח ורק לגבי הוצאות המבוטח מעבר 

    להשתתפות עצמית זו.להשתתפות עצמית זו.להשתתפות עצמית זו.להשתתפות עצמית זו.
עמה קשורה המבטחת בהסכם למתן שירותים רפואיים למבוטחים עמה קשורה המבטחת בהסכם למתן שירותים רפואיים למבוטחים עמה קשורה המבטחת בהסכם למתן שירותים רפואיים למבוטחים עמה קשורה המבטחת בהסכם למתן שירותים רפואיים למבוטחים     ההההחברחברחברחבר            ----חברה קשורהחברה קשורהחברה קשורהחברה קשורה 1.19

בתי חולים, רופאים, ונותני שירותים רפואיים בתי חולים, רופאים, ונותני שירותים רפואיים בתי חולים, רופאים, ונותני שירותים רפואיים בתי חולים, רופאים, ונותני שירותים רפואיים     , באמצעות, באמצעות, באמצעות, באמצעותברחבי העולםברחבי העולםברחבי העולםברחבי העולם
 ....החברההחברההחברההחברההחתומים על חוזים עם החתומים על חוזים עם החתומים על חוזים עם החתומים על חוזים עם     ,,,,אחריםאחריםאחריםאחרים

 למעט מדינות אויב.למעט מדינות אויב.למעט מדינות אויב.למעט מדינות אויב.כל מדינה מחוץ לישראל,         ----חו"לחו"לחו"לחו"ל 1.20
 .שיחליפו אחר חוק כל או ,1981 -"אהתשמ, הביטוח חוזה חוק        ----הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    חוזהחוזהחוזהחוזה    חוקחוקחוקחוק 1.21
 .שיחליפו אחר חוק כל או ,1994 -"דהתשנ, ממלכתי בריאות ביטוח חוק  ----הבריאותהבריאותהבריאותהבריאות    חוקחוקחוקחוק 1.22
   :מאלה אחד  ----    מיוחדמיוחדמיוחדמיוחד    טיפולטיפולטיפולטיפול 1.23

    מהתנאיםמהתנאיםמהתנאיםמהתנאים    שנייםשנייםשנייםשניים    לפחותלפחותלפחותלפחות    בובובובו    שמתקיימיםשמתקיימיםשמתקיימיםשמתקיימיםו/או טיפול רפואי אחר בחו"ל,  ניתוח 1.23.1
        ::::הבאיםהבאיםהבאיםהבאים
 לחיי ממשית סכנה מהווה ומניעתו חיים להצלת חיוני הטיפול 1.23.1.1

 .המבוטח
 המסכנת, משמעותית להחמרה לגרום עלול מהסביר ארוך המתנה זמן 1.23.1.2

 .המבוטח חיי את
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 מטיפולים משמעותית גבוהים"ל בחו המיוחד הטיפול הצלחת סיכויי 1.23.1.3
 .בישראל שייעשו

 או חיים להצלת רפואית מבחינה המחויב"ל בחו אחר רפואי טיפול/או ו ניתוח 1.23.2
 ביצוע בר אינו והוא הראייה או השמיעה להצלת או איבר להצלת

 .דומות תוצאות הנותן בישראל חלופי טיפול לו ואין בישראל
        ::::זוזוזוזו    הגדרההגדרההגדרההגדרה    לצורךלצורךלצורךלצורך

 הניתן המבוטח של הרפואי במצבו לטפל שנועד רפואי טיפול    ----    טיפול חלופיטיפול חלופיטיפול חלופיטיפול חלופי
 להשיג מאפשר מקובלות רפואיות מידה אמות פי על אשר, בישראל לביצוע

 ניתן שאינו, אחר רפואי טיפול ידי על המושגת רפואית תוצאה אותה למבוטח
.למטופל יותר חמורות גופניות בתוצאות כרוך שאינו ובלבד, בישראל לביצוע

    
 שעלולות יותר חמורות לוואי תופעות    ––––    תוצאות גופניות חמורות יותרתוצאות גופניות חמורות יותרתוצאות גופניות חמורות יותרתוצאות גופניות חמורות יותר

 או באיכות הפוגעות לוואי תופעות לרבות, ברפואי מהטיפול כתוצאה להיווצר
 .המבוטח של חייו בשגרת

ולא ולא ולא ולא משך הזמן המוגדר כיום אשפוז על פי המקובל בבתי חולים בישראל             ----יום אשפוזיום אשפוזיום אשפוזיום אשפוז 1.24
    שעות.שעות.שעות.שעות.    24242424    ----פחות מ פחות מ פחות מ פחות מ 

 כל לגבי הביטוח תחילת כיום הביטוח פרטי בדף הנקוב התאריך  ----הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    תחילתתחילתתחילתתחילת/מועד /מועד /מועד /מועד יוםיוםיוםיום 1.25
נוסף לאחר מועד תחילת הביטוח, יהיה מועד  נספח לפוליסה צורף. מבוטח

תחילת הביטוח של הנספח שהוסף כאמור, התאריך הנקוב בדף פרטי הביטוח 
 .עבור המבוטח על פיו כיום תחילת הביטוח בגין אותו נספח שהוסף לפוליסה

 .חורג וילד מאומץה וילדו של המבוטח, לרבות ילד        ----ילדילדילדילד 1.26
 .ישראל שלטון תחת השטחים לרבות ישראל מדינת  ----ישראלישראלישראלישראל 1.27
        האדם, ששמו נקוב בדף פרטי הביטוח כמבוטח בפוליסה זו.        ----המבוטחהמבוטחהמבוטחהמבוטח 1.28
מדד המחירים לצרכן (כולל פרות וירקות) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית             ----מדדמדדמדדמדד 1.29

לסטטיסטיקה או כל מדד אחר המיוחד לשירותי הבריאות, שיבוא במקומו, 
קיים ובין אם לאו. אם בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד ה

יבוא מדד אחר במקום המדד הקיים, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
 100.0את היחס שבינו למדד המוחלף. המדד מותאם למדד הבסיסי של 

    .1000 -, כשהוא מחולק ל1959מחודש ינואר נקודות 
    תחילת הביטוח. מועדבחודש של  1 –המדד האחרון הידוע ב        ----מדד יסודימדד יסודימדד יסודימדד יסודי 1.30
המדד האחרון הידוע ביום תשלום דמי הביטוח למבטחת או תשלום סכום             ----מדד קובעמדד קובעמדד קובעמדד קובע 1.31

הביטוח למבוטח או לנותני שירותים רפואיים למבוטח, בהתאם לתנאי 
 הפוליסה.

 לכך המוסמכות הרשויות ידי על ואושר הוסמך אשר"ל בחו או בישראל רופא  ----מנתחמנתחמנתחמנתח 1.32
 .מנתחרופא כ בפוליסה המכוסה הרפואי השירות מבוצע בה במדינה

בהסכם עם המבטחת ו/או עם חברה קשורה לביצוע  קשוראשר אינו  מנתח            ----מנתח אחרמנתח אחרמנתח אחרמנתח אחר 1.33
            השירות הרפואי המכוסה על פי הפוליסה, במבוטח.

    הגשתהגשתהגשתהגשת    במועדבמועדבמועדבמועדאשר קשור בהסכם עם המבטחת ו/או עם חברה קשורה,  מנתח        ----מנתח הסכםמנתח הסכםמנתח הסכםמנתח הסכם 1.34
לביצוע השירות הרפואי המכוסה על פי הפוליסה,  ,,,,המבוטחהמבוטחהמבוטחהמבוטח    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    התביעההתביעההתביעההתביעה
 במבוטח.

 לרבות, הביטוח תחילת מועד לפני במבוטח שאובחנו רפואיות נסיבות מערכת            ----רפואי קודם רפואי קודם רפואי קודם רפואי קודם     מצבמצבמצבמצב 1.35
 אבחנה של בדרך, משמעו" במבוטח"אובחנו  זה לענין. תאונה או מחלה בשל

 6-ב שהתקיים מתועד רפואי אבחון של בתהליך או, מתועדת רפואית
  .לביטוח ההצטרפות למועד שקדמו החודשים

 .ילדיו/או ו המבוטח של הזוג/בת בן  ----משפחהמשפחהמשפחהמשפחה 1.36



  
                                                                                                                                                                   Top Premium        

 

01/2014   

55/5  

 

אשר קיומו מקנה  ,הפוליסה מנספחי אחד בכל כמתואר ונסיבתי עובדתי מערך        ----הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה 1.37
    הקבועיםהקבועיםהקבועיםהקבועים    ולסייגיםולסייגיםולסייגיםולסייגים    לתנאיםלתנאיםלתנאיםלתנאים    בכפוףבכפוףבכפוףבכפוףלמבוטח זכות לקבלת תגמולי ביטוח 

    ....בפוליסהבפוליסהבפוליסהבפוליסה
מנתח, בית חולים וכל רופא או גוף אחר עמו קשורה או תתקשר המבטחת         ----נותן שירות שבהסכםנותן שירות שבהסכםנותן שירות שבהסכםנותן שירות שבהסכם 1.38

/או עם ובהסכם, ובלבד שהיה צד להסכם עם המבטחת /או חברה קשורה ו
 ....על ידי המבוטחעל ידי המבוטחעל ידי המבוטחעל ידי המבוטח    התביעההתביעההתביעההתביעה    הגשתהגשתהגשתהגשת    במועדבמועדבמועדבמועדחברה קשורה 

), החודרת דרך רקמות, Invasive Procedureחדירתית (-פעולה פולשנית        ----ניתוחניתוחניתוחניתוח 1.39
/או פגיעה ו/או תיקון פגם או עיוות אצל המבוטח. ומטרתה טיפול במחלה ו

חודרניות, כולל פעולה -במסגרת זו יראו כניתוח גם פעולות פולשניות
, לאבחון או לטיפול, .M.R.Tהמתבצעת באמצעות קרן לייזר או באמצעות 

הראיית איברים פנימיים בדרך אנדוסקופית, צנתור או אנגיוגרפיה, וכן ריסוק 
   .על ידי גלי קול רהאבני כלייה או מ

ניתוח שהצורך בו היה צפוי, ואשר קבלתו של המבוטח לבית החולים לצורך             ----ניתוח אלקטיביניתוח אלקטיביניתוח אלקטיביניתוח אלקטיבי 1.40
, אלא כמקרה דחוף מצעות הפניה מחדר מיוןביצוע הניתוח אינה נעשית בא

שהמבוטח הופנה לניתוח על ידי רופא מומחה ממרפאה (לרבות מרפאת חוץ 
  של בית החולים).

 מיון בחדר ביקור לאחר שאושפז, במבוטח שבוצע צפוי ובלתי פתאומי חניתו   - חירוםחירוםחירוםחירום    ניתוחניתוחניתוחניתוח 1.41
 .חולים בית של

לכל אחד מנספחי הפוליסה ובו מפורטים סכומי השיפוי ו/או  המצורףנספח       ----נספח תגמולי הביטוחנספח תגמולי הביטוחנספח תגמולי הביטוחנספח תגמולי הביטוח 1.42
הפיצוי המירביים הרלוונטים לכיסוי הביטוחי המפורט באותו נספח, לרבות 

 סכומי ההשתתפויות העצמיות.
 הסכום המרבי הנקוב בנספח תגמולי הביטוח ו/או בכל נספח לפוליסה לרבות  השיפוי המירביהשיפוי המירביהשיפוי המירביהשיפוי המירבי    סכוםסכוםסכוםסכום 1.43

במסגרת דף פרטי הביטוח, שתשלם המבטחת למבוטח או לנותני שירותים   סכום הפיצוי ו/או סכום הפיצוי ו/או סכום הפיצוי ו/או סכום הפיצוי ו/או  ו/אוו/אוו/אוו/או
         למבוטח כתגמולי ביטוח, בקרות למבוטח מקרה הביטוח, כשהוא  רפואיים               ----הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    סכוםסכוםסכוםסכום

  צמוד למדד לפי תנאי פוליסה זו.                                            
על ידי קופת החולים לחבריה  יםמכלול השירותים הרפואיים והתרופות הניתנ   - הבריאותהבריאותהבריאותהבריאות    שירותישירותישירותישירותי    סלסלסלסל 1.44

בריאות או מכוח מחויבות אחרת שבין הקופה לחבריה, הבמסגרת ומכוח חוק 
  "ן.השב שבמסגרת מחויבויות למעט

לרבות נספח לחוזה זה,  כללמבטחת,  בעל הפוליסהשבין  זהחוזה ביטוח   -פוליסהפוליסהפוליסהפוליסה 1.45
הצעת הביטוח, הצהרת הבריאות, דף פרטי הביטוח, וכל נספח או תוספת 

 המצורפים לו.
אדם בעל תעודת הסמכה מטעם הרשויות המוסמכות לתת טיפולי פיזיותרפיה         ----פיזיותרפיסטפיזיותרפיסטפיזיותרפיסטפיזיותרפיסט 1.46

    במדינה בה ניתנים הטיפולים.
תאגיד כהגדרתו בחוק ביטוח בריאות, קופות החולים שהוכרו ככאלה על ידי         ----קופת חוליםקופת חוליםקופת חוליםקופת חולים 1.47

שירותי בריאות כללית, מכבי שירותי בריאות, קופת  לרבותשר הבריאות 
    חולים מאוחדת וקופת חולים לאומית.

) חדש(נוסח  הרופאים פקודת לפי ברפואה בישראל לעסוק שרשאי מי        ----רופארופארופארופא 1.48
    .שינייםשינייםשינייםשיניים    ורופאורופאורופאורופא    וטרינרוטרינרוטרינרוטרינר    רופארופארופארופא    למעטלמעטלמעטלמעט ,1976 -"זהתשל

 בתחום מומחה כרופא בישראל המוסמכים השלטונות ידי על שהוסמך ,רופא        ----מומחהמומחהמומחהמומחה    רופארופארופארופא 1.49
 הרופאים ברשימה כלול שמו ואשר ברפואה ישראלבאשר עוסק  ,מסוים רפואי

 מומחה תואר(אישור  הרופאים לתקנות 34 תקנה לפי תחום באותו המומחים
תקנה שתבוא במקומה ושתחום  כל לפי או 1973 -"גהתשל), ובחינות

    מומחיותו הינו התחום הרלוונטי למקרה הביטוח.
רופא אשר הוסמך ואושר ע"י השלטונות המוסמכים כמרדים במדינה בה בוצע         ----רופא מרדיםרופא מרדיםרופא מרדיםרופא מרדים 1.50

    הניתוח.
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אדם העוסק ברפואת שיניים על פי רשיון כחוק מטעם הרשויות המוסמכות             ----רופא שינייםרופא שינייםרופא שינייםרופא שיניים 1.51
 בישראל.

תוכנית למתן שירותי בריאות נוספים על שירותי הבריאות על פי סל         ----שב"ןשב"ןשב"ןשב"ן 1.52
ביטוח בריאות, המנוהלת על ידי קופת התשלומים והשירותים כהגדרתו בחוק 

    החולים בה חבר המבוטח, או על ידי ישות משפטית, שהוקמה לשם כך.
תחילת  ביוםחודשים רצופים, שהראשונה תחילתה  12תקופה של כל         ----שנת ביטוחשנת ביטוחשנת ביטוחשנת ביטוח 1.53

    ....הביטוח
כל אביזר, איבר טבעי או חלק מאיבר טבעי, או איבר מלאכותי, מפרק             ----שתלשתלשתלשתל 1.54

ושתלים או המורכבים בגופו של המבוטח במהלך ותוך מלאכותי או טבעי, המ
למעט למעט למעט למעט כדי ניתוח, המכוסה במסגרת הביטוח (כגון: עדשה, פרק ירך וכו'), 

    תותבת שיניים, שתל דנטלי ושתל במהלך השתלה.תותבת שיניים, שתל דנטלי ושתל במהלך השתלה.תותבת שיניים, שתל דנטלי ושתל במהלך השתלה.תותבת שיניים, שתל דנטלי ושתל במהלך השתלה.
, במועד בנספח כיסוי כל ולגביתקופת זמן רצופה, המתחילה לגבי כל מבוטח         ----תקופת אכשרהתקופת אכשרהתקופת אכשרהתקופת אכשרה 1.55

למעט יום,  90תחילת הביטוח הרלוונטי לכיסוי הביטוחי ומסתיימת בתום 
בהם  ,טיפולים בעובר /או עקרות ו/אוו/או פריון והריון ו/או לידה  של במקרים

    נספחנספחנספחנספח    בכלבכלבכלבכל    אחרתאחרתאחרתאחרת    במפורשבמפורשבמפורשבמפורשאם צויין אם צויין אם צויין אם צויין     אלאאלאאלאאלאיום,  270מסתיימת בתום היא 
תקופת האכשרה תחול לגבי כל מבוטח פעם אחת בלבד בתקופות  .לפוליסהלפוליסהלפוליסהלפוליסה

ביטוח רצופות ותחול מחדש בכל פעם בה צורף המבוטח לביטוח מחדש, 
ביטוח שאירע בתקופת האכשרה דינו ביטוח שאירע בתקופת האכשרה דינו ביטוח שאירע בתקופת האכשרה דינו ביטוח שאירע בתקופת האכשרה דינו  מקרהמקרהמקרהמקרהבתקופות ביטוח בלתי רצופות. 

    תהיהתהיהתהיהתהיה    לאלאלאלא    המבטחתהמבטחתהמבטחתהמבטחתכמקרה ביטוח שאירע לפני תחילת תקופת הביטוח. כמקרה ביטוח שאירע לפני תחילת תקופת הביטוח. כמקרה ביטוח שאירע לפני תחילת תקופת הביטוח. כמקרה ביטוח שאירע לפני תחילת תקופת הביטוח. 
    בתקופתבתקופתבתקופתבתקופת    שארעשארעשארעשארע    ביטוחביטוחביטוחביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה    בגיןבגיןבגיןבגין    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    תנאיתנאיתנאיתנאי    פיפיפיפי    עלעלעלעל    לתשלוםלתשלוםלתשלוםלתשלום    אחראיתאחראיתאחראיתאחראית

    ....האכשרההאכשרההאכשרההאכשרה
ונמשכת לכל ימי חייו של המבוטח,  הביטוח תחילתהתקופה המתחילה במועד         ----תקופת הביטוחתקופת הביטוחתקופת הביטוחתקופת הביטוח 1.56

            אלא אם צוין במפורש אחרת בפוליסה או בכתבי השירות.אלא אם צוין במפורש אחרת בפוליסה או בכתבי השירות.אלא אם צוין במפורש אחרת בפוליסה או בכתבי השירות.אלא אם צוין במפורש אחרת בפוליסה או בכתבי השירות.
זמן רצופה, המתחילה לגבי כל מבוטח במועד קרות מקרה הביטוח  תקופת        ----המתנההמתנההמתנההמתנה    תקופתתקופתתקופתתקופת 1.57

    תקופתתקופתתקופתתקופת    במהלךבמהלךבמהלךבמהלךלפוליסה.  ףיימת בתום התקופה שצוינה בכל נספח שצורומסת
    םםםםבתובתובתובתו    תחלתחלתחלתחל    זכאותוזכאותוזכאותוזכאותו. . . . הרלוונטיהרלוונטיהרלוונטיהרלוונטי    הביטוחיהביטוחיהביטוחיהביטוחי    לכיסוילכיסוילכיסוילכיסוי    זכאיזכאיזכאיזכאי    המבוטחהמבוטחהמבוטחהמבוטח    יהיהיהיהיהיהיהיה    לאלאלאלא    ההמתנהההמתנהההמתנהההמתנה

    ....ההמתנהההמתנהההמתנהההמתנה    תקופתתקופתתקופתתקופת

    פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות .2
 נקבה שוןלב אף זכר בלשון האמור וכל משמעו רבים בלשון אף יחיד בלשון זו בפוליסה האמור כל 2.1

 .אחרת במפורש נאמר כן אם אלא, משמעו
 .פרשנות לצורך תשמשנה לא והן בלבד הנוחות לצורך נכתבו הסעיפים כותרות 2.2

            הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסה    תוקףתוקףתוקףתוקף .3
ו/או כל נספח לפוליסה, לפי הענין, יכנסו לתוקפם החל מיום תחילת הביטוח כמצוין בדף  הפוליסה 3.1

 פרטי הביטוח בהתייחס לכל נספח לפוליסה ובלבד שהמבוטח חי במועד זה.
    ....המבטחת תהיה בתוקף במשך תקופת הביטוח ועד לתום תקופת הביטוח חבות 3.2
למבטחת כספים על חשבון דמי הביטוח, ולפני שהמבטחת החליטה על קבלת המועמד לביטוח,  שולמו 3.3

    אתאתאתאת    לקבללקבללקבללקבל    המבטחתהמבטחתהמבטחתהמבטחת    הסכימההסכימההסכימההסכימה    לאלאלאלאלא תיחשב קבלת הכספים כהסכמת המבטחת לעריכת הביטוח. 
    הפרשיהפרשיהפרשיהפרשי    בצירוףבצירוףבצירוףבצירוף    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    דמידמידמידמי    חשבוןחשבוןחשבוןחשבון    עלעלעלעל    להלהלהלה    ששולמוששולמוששולמוששולמו    הכספיםהכספיםהכספיםהכספים    אתאתאתאת    המבטחתהמבטחתהמבטחתהמבטחת    תשיבתשיבתשיבתשיב, , , , לביטוחלביטוחלביטוחלביטוח    המועמדהמועמדהמועמדהמועמד
    ....כדיןכדיןכדיןכדין    הצמדההצמדההצמדההצמדה
חודשים  הלכל היותר שלוש יעשהדחיית הצעת הביטוח או חזרה למבוטח בהצעת ביטוח נגדית ת 3.3.1

למבוטח בבקשה  המבטחת, או אם פנתה הביטוח דמי בגין תשלום של לראשונה ומיום קבלת
. אם הביטוח דמי בגין תשלום של לראשונה וקבלתשישה חודשים מיום  - להשלמת נתונים

 לאלא דחתה את הצעת הביטוח ולא חזרה למבוטח בהצעת ביטוח נגדית, או אם  המבטחת
 הודיעה למבוטח על קבלתו לביטוח לפי תנאי הצעת הביטוח בתוך המועדים כאמור, לא תהא
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והכל  רשאית לשנות את התנאים הקבועים בהצעת הביטוח עד תום תקופת הביטוח מבטחתה
 .בכפוף לתנאי הפוליסה

    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    תקופתתקופתתקופתתקופת    תוםתוםתוםתום .4
תבוא לידי סיום, בכל אחד מהמועדים  ,מבוטח כל לגבי, לפוליסה נספח כל פי על הביטוח תקופת 4.1

 המפורטים להלן, לפי המועד המוקדם שבינהם:
 .הביטוח פרטי בדף המפורט פי על הביטוח תקופת בתום 4.1.1
 .המבוטח של מותו עם 4.1.2
בהתאם להוראות  ,או על ידי המבטחת המבוטחו/או  בעל הפוליסה ידי על הפוליסה ביטול במועד 4.1.3

 ).הרלוונטי הנספחבמועד ביטולו של  -לפוליסה כאמור נספחהפוליסה להלן (או במקרה בו בוטל 

    הגילויהגילויהגילויהגילוי    חובתחובתחובתחובת .5
ניתנו לשאלות שנשאלו בטופסי הצעת הביטוח, ניתנו לשאלות שנשאלו בטופסי הצעת הביטוח, ניתנו לשאלות שנשאלו בטופסי הצעת הביטוח, ניתנו לשאלות שנשאלו בטופסי הצעת הביטוח, ששששפוליסת הביטוח מבוססת על תשובות מלאות וכנות פוליסת הביטוח מבוססת על תשובות מלאות וכנות פוליסת הביטוח מבוססת על תשובות מלאות וכנות פוליסת הביטוח מבוססת על תשובות מלאות וכנות  5.1

ין מהותי שהיה בו כדי להשפיע על תנאי ין מהותי שהיה בו כדי להשפיע על תנאי ין מהותי שהיה בו כדי להשפיע על תנאי ין מהותי שהיה בו כדי להשפיע על תנאי ייייענענענענ    מהמבטחתמהמבטחתמהמבטחתמהמבטחתשאלון הרפואי, וכן על העובדה כי לא הוסתר שאלון הרפואי, וכן על העובדה כי לא הוסתר שאלון הרפואי, וכן על העובדה כי לא הוסתר שאלון הרפואי, וכן על העובדה כי לא הוסתר בבבב
        קבלת המבוטח לביטוח.קבלת המבוטח לביטוח.קבלת המבוטח לביטוח.קבלת המבוטח לביטוח.

בדרך אחרת שבכתב, בדרך אחרת שבכתב, בדרך אחרת שבכתב, בדרך אחרת שבכתב, ו ו ו ו אאאאביטוח ביטוח ביטוח ביטוח ההההבטופס של הצעת בטופס של הצעת בטופס של הצעת בטופס של הצעת     למבוטח לפני כריתת הפוליסה,למבוטח לפני כריתת הפוליסה,למבוטח לפני כריתת הפוליסה,למבוטח לפני כריתת הפוליסה,    מבטחתמבטחתמבטחתמבטחתהציגה ההציגה ההציגה ההציגה ה 5.2
ין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את הפוליסה בכלל או לכרות ין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את הפוליסה בכלל או לכרות ין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את הפוליסה בכלל או לכרות ין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את הפוליסה בכלל או לכרות יייישאלה בענשאלה בענשאלה בענשאלה בענ

), על המבוטח להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה. ), על המבוטח להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה. ), על המבוטח להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה. ), על המבוטח להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה. """"ין מהותיין מהותיין מהותיין מהותיייייענענענענ""""    ––––אותה בתנאים שבה (להלן אותה בתנאים שבה (להלן אותה בתנאים שבה (להלן אותה בתנאים שבה (להלן 
כדין מתן תשובה כדין מתן תשובה כדין מתן תשובה כדין מתן תשובה     ין מהותי, דינהין מהותי, דינהין מהותי, דינהין מהותי, דינהייייין שהוא ידע כי הוא ענין שהוא ידע כי הוא ענין שהוא ידע כי הוא ענין שהוא ידע כי הוא ענייייהסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של ענהסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של ענהסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של ענהסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של ענ

        שאינה מלאה וכנה.שאינה מלאה וכנה.שאינה מלאה וכנה.שאינה מלאה וכנה.
ימים ימים ימים ימים     30303030תוך תוך תוך תוך בבבב    המבטחתהמבטחתהמבטחתהמבטחתיתה מלאה וכנה, רשאית יתה מלאה וכנה, רשאית יתה מלאה וכנה, רשאית יתה מלאה וכנה, רשאית ייייין מהותי תשובה שלא הין מהותי תשובה שלא הין מהותי תשובה שלא הין מהותי תשובה שלא הייייניתנה לשאלה בענניתנה לשאלה בענניתנה לשאלה בענניתנה לשאלה בענ 5.2.1

מהיום שנודע לה על כך וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את הפוליסה בהודעה בכתב מהיום שנודע לה על כך וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את הפוליסה בהודעה בכתב מהיום שנודע לה על כך וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את הפוליסה בהודעה בכתב מהיום שנודע לה על כך וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את הפוליסה בהודעה בכתב 
בעד התקופה שלאחר הביטול, בניכוי הוצאות בעד התקופה שלאחר הביטול, בניכוי הוצאות בעד התקופה שלאחר הביטול, בניכוי הוצאות בעד התקופה שלאחר הביטול, בניכוי הוצאות     ווווששולמששולמששולמששולמ    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    דמידמידמידמי. . . . בעל הפוליסהבעל הפוליסהבעל הפוליסהבעל הפוליסהולולולוללמבוטח למבוטח למבוטח למבוטח 

  . זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמהזולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמהזולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמהזולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה    ,,,,למשלמםלמשלמםלמשלמםלמשלמם    יושבויושבויושבויושבו, , , , מבטחתמבטחתמבטחתמבטחתהההה
חייבת אלא חייבת אלא חייבת אלא חייבת אלא     המבטחתהמבטחתהמבטחתהמבטחתאין אין אין אין     ,,,,ח האמור לעילח האמור לעילח האמור לעילח האמור לעילווווקרה מקרה הביטוח לפני שנתבטלה הפוליסה מכקרה מקרה הביטוח לפני שנתבטלה הפוליסה מכקרה מקרה הביטוח לפני שנתבטלה הפוליסה מכקרה מקרה הביטוח לפני שנתבטלה הפוליסה מכ 5.2.2

כמקובל כמקובל כמקובל כמקובל     משולמיםמשולמיםמשולמיםמשולמים    שהיושהיושהיושהיו    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    דמידמידמידמיבתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין 
  והיא פטורה כליל בכל אחת מאלה:והיא פטורה כליל בכל אחת מאלה:והיא פטורה כליל בכל אחת מאלה:והיא פטורה כליל בכל אחת מאלה:    ,,,,המוסכמיםהמוסכמיםהמוסכמיםהמוסכמים    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    דמידמידמידמיתו לבין תו לבין תו לבין תו לבין יִ יִ יִ יִ אצלה לפי המצב לאמאצלה לפי המצב לאמאצלה לפי המצב לאמאצלה לפי המצב לאמ

  התשובה ניתנה בכוונת מירמה.התשובה ניתנה בכוונת מירמה.התשובה ניתנה בכוונת מירמה.התשובה ניתנה בכוונת מירמה. 5.2.2.1
אילו ידע אילו ידע אילו ידע אילו ידע     יותריותריותריותר    גבוהיםגבוהיםגבוהיםגבוהים    ביטוחביטוחביטוחביטוח    בדמיבדמיבדמיבדמימבטח סביר לא היה מתקשר על פי פוליסה זו אף מבטח סביר לא היה מתקשר על פי פוליסה זו אף מבטח סביר לא היה מתקשר על פי פוליסה זו אף מבטח סביר לא היה מתקשר על פי פוליסה זו אף  5.2.2.2

מקרה מקרה מקרה מקרה בעד התקופה שלאחר קרות בעד התקופה שלאחר קרות בעד התקופה שלאחר קרות בעד התקופה שלאחר קרות     ששולמוששולמוששולמוששולמו    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    דמידמידמידמי    ,,,,במקרה זהבמקרה זהבמקרה זהבמקרה זה    ....את המצב לאמיתואת המצב לאמיתואת המצב לאמיתואת המצב לאמיתו
 ....למשלמםלמשלמםלמשלמםלמשלמם    יושבויושבויושבויושבו    ––––    המבטחתהמבטחתהמבטחתהמבטחתהביטוח, בניכוי הוצאות הביטוח, בניכוי הוצאות הביטוח, בניכוי הוצאות הביטוח, בניכוי הוצאות 

 לעיל, לא יחול במקרים הבאים: 5.2  סעיף 5.3
 לכך גרמה שהיא או החוזה כריתת בשעת לאמיתו המצב את לדעת עליה היה או ידעה המבטחת 5.3.1

 .וכנה מלאה היתה לא שהתשובה
 הביטוח מקרה שקרה לפני להתקיים חדלה וכנה מלאה היתה שלא תשובה ניתנה שעליה העובדה 5.3.2

 .החבות היקף על או המבטחת חבות על, הביטוח מקרה על השפיעה שלא או
  .זה סעיףב כאמור גילוי חובת חלה עליו מהותי ענין הוא המבוטח של לידתו תאריך 5.4

        הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    דמידמידמידמי    תשלוםתשלוםתשלוםתשלום .6
בזמני מועד פירעון דמי הביטוח יהיה בראשית כל חודש בו נקבע תשלומם. דמי הביטוח ישולמו  6.1

 הפירעון הקבועים בדף פרטי הביטוח.
את דמי הביטוח יש לשלם במשרדי המבטחת, כמצוין בפוליסה. ניתן לשלם את דמי הביטוח גם על ידי  6.2

הוראת קבע לבנק לתשלום דמי ביטוח ישירות לחשבון המבטחת (שירות שיקים) או בכרטיס אשראי 
ת הביטוח. אם שולמו דמי הביטוח בהוראת למבטחת בתחילת תקופ בעל הפוליסהאשר יימסר על ידי 

קבע בנקאית או באמצעות כרטיס אשראי, כאמור, רק זיכוי חשבון המבטחת בבנק או בחברת כרטיסי 
 האשראי יהווה את תשלום דמי הביטוח.
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דלעיל, או לאחר זמן דלעיל, או לאחר זמן דלעיל, או לאחר זמן דלעיל, או לאחר זמן     6.26.26.26.2הסכמת המבטחת לקבל דמי ביטוח, שלא באחת הדרכים המפורטות בס"ק הסכמת המבטחת לקבל דמי ביטוח, שלא באחת הדרכים המפורטות בס"ק הסכמת המבטחת לקבל דמי ביטוח, שלא באחת הדרכים המפורטות בס"ק הסכמת המבטחת לקבל דמי ביטוח, שלא באחת הדרכים המפורטות בס"ק  6.3
    ים, לא תתפרש כהסכמה לנהוג כן, גם במקרים אחרים כלשהם.ים, לא תתפרש כהסכמה לנהוג כן, גם במקרים אחרים כלשהם.ים, לא תתפרש כהסכמה לנהוג כן, גם במקרים אחרים כלשהם.ים, לא תתפרש כהסכמה לנהוג כן, גם במקרים אחרים כלשהם., במקרה מסו, במקרה מסו, במקרה מסו, במקרה מסוםםםםפירעונפירעונפירעונפירעונ

יום לאחר שהמבטחת דרשה לשלמם, רשאית יום לאחר שהמבטחת דרשה לשלמם, רשאית יום לאחר שהמבטחת דרשה לשלמם, רשאית יום לאחר שהמבטחת דרשה לשלמם, רשאית     15151515לא שולמו דמי הביטוח במועדם, ולא שולמו גם תוך לא שולמו דמי הביטוח במועדם, ולא שולמו גם תוך לא שולמו דמי הביטוח במועדם, ולא שולמו גם תוך לא שולמו דמי הביטוח במועדם, ולא שולמו גם תוך  6.4
ימים נוספים אם הסכום ימים נוספים אם הסכום ימים נוספים אם הסכום ימים נוספים אם הסכום     21212121בכתב כי הפוליסה תתבטל כעבור בכתב כי הפוליסה תתבטל כעבור בכתב כי הפוליסה תתבטל כעבור בכתב כי הפוליסה תתבטל כעבור     בעל הפוליסהבעל הפוליסהבעל הפוליסהבעל הפוליסהללללהמבטחת להודיע המבטחת להודיע המבטחת להודיע המבטחת להודיע 

        שבפיגור לא יסולק לפני כן, ובכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח. שבפיגור לא יסולק לפני כן, ובכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח. שבפיגור לא יסולק לפני כן, ובכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח. שבפיגור לא יסולק לפני כן, ובכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח. 
    8.28.28.28.2    ףףףףלדמי ביטוח, שלא שולמו במועדם, תיווסף במועד תשלומם, בנוסף להפרשי הצמדה כאמור בסעילדמי ביטוח, שלא שולמו במועדם, תיווסף במועד תשלומם, בנוסף להפרשי הצמדה כאמור בסעילדמי ביטוח, שלא שולמו במועדם, תיווסף במועד תשלומם, בנוסף להפרשי הצמדה כאמור בסעילדמי ביטוח, שלא שולמו במועדם, תיווסף במועד תשלומם, בנוסף להפרשי הצמדה כאמור בסעי 6.5

    מחושבתמחושבתמחושבתמחושבת    כשהיאכשהיאכשהיאכשהיא, , , , התחיקתיהתחיקתיהתחיקתיהתחיקתי    להסדרלהסדרלהסדרלהסדר    בכפוףבכפוףבכפוףבכפוףריבית הפיגורים הצמודה המירבית ריבית הפיגורים הצמודה המירבית ריבית הפיגורים הצמודה המירבית ריבית הפיגורים הצמודה המירבית שיעור שיעור שיעור שיעור בבבבריבית ריבית ריבית ריבית     להלן,להלן,להלן,להלן,
        ....בפועלבפועלבפועלבפועל    לתשלומהלתשלומהלתשלומהלתשלומה    ועדועדועדועד    הפיגורהפיגורהפיגורהפיגור    היווצרהיווצרהיווצרהיווצר    מיוםמיוםמיוםמיום

            שינוי דמי הביטוח ותנאיםשינוי דמי הביטוח ותנאיםשינוי דמי הביטוח ותנאיםשינוי דמי הביטוח ותנאים .7
 ובהתאםבגין כל מבוטח, ייקבעו על פי גיל המבוטח ביום תחילת הביטוח  ניםושהראדמי הביטוח  7.1

 .הביטוח פרטי בדף המפורט פי על ישתנו או קבועים יהיו והם ,הבריאותי למצבו
 .להלן 8.2  בסעיףהביטוח יהיו צמודים למדד כמפורט  דמי 7.2
תהיה זכאית לשנות הן את דמי הביטוח והן את תנאי הפוליסה לכל המבוטחים בפוליסה. תהיה זכאית לשנות הן את דמי הביטוח והן את תנאי הפוליסה לכל המבוטחים בפוליסה. תהיה זכאית לשנות הן את דמי הביטוח והן את תנאי הפוליסה לכל המבוטחים בפוליסה. תהיה זכאית לשנות הן את דמי הביטוח והן את תנאי הפוליסה לכל המבוטחים בפוליסה.     מבטחתמבטחתמבטחתמבטחתהההה 7.3

    60606060והוא ייכנס לתוקף והוא ייכנס לתוקף והוא ייכנס לתוקף והוא ייכנס לתוקף     ,,,,1.4.20151.4.20151.4.20151.4.2015    לפנילפנילפנילפני    לאלאלאלא    אךאךאךאך, , , , שינוי זה יהיה תקף בתנאי שהמפקח אישר את השינוישינוי זה יהיה תקף בתנאי שהמפקח אישר את השינוישינוי זה יהיה תקף בתנאי שהמפקח אישר את השינוישינוי זה יהיה תקף בתנאי שהמפקח אישר את השינוי
    בתעריףבתעריףבתעריףבתעריף    השינויםהשינויםהשינויםהשינוים    לגבילגבילגבילגבי    מלאמלאמלאמלא    גילויגילויגילויגילוי    מתןמתןמתןמתן    תוךתוךתוךתוך, , , , בכתבבכתבבכתבבכתב    הודעההודעההודעההודעה    לבעל הפוליסהלבעל הפוליסהלבעל הפוליסהלבעל הפוליסהשלחה שלחה שלחה שלחה     מבטחתמבטחתמבטחתמבטחתימים לאחר שהימים לאחר שהימים לאחר שהימים לאחר שה

    ....הביטוחיהביטוחיהביטוחיהביטוחי    הכיסויהכיסויהכיסויהכיסוי    בהיקףבהיקףבהיקףבהיקף/או /או /או /או וווו    בתנאיםבתנאיםבתנאיםבתנאים/או /או /או /או וווו
 במצב שחל בשינוי תחשבותהדמי הביטוח כאמור לעיל, יחושבו דמי הביטוח החדשים ללא  שונו 7.4

 .לשינוי שקדמה התקופה במשך המבוטח של בריאותו

    תנאי הצמדהתנאי הצמדהתנאי הצמדהתנאי הצמדה .8
תגמולי ו/או בדף פרטי הביטוח, לרבות  הפוליסה נספחימהסכומים הנקובים בש"ח בכל אחד  כל 8.1

לשיעור ודמי הביטוח על פי פוליסה זו יהיו צמודים  ,קיימים אם, הביטוח, סכומי ההשתתפות העצמית
 .עליית המדד הקובע לעומת המדד היסודי

לשלם ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה בשיעור עליית המדד הקובע  בעל הפוליסהדמי הביטוח שעל  8.2
ביום התשלום בפועל לעומת המדד היסודי. יום ביצוע התשלום בפועל יהיה המאוחר מבין אלה: המועד 
הנקוב בהמחאה או המועד בו הגיעה ההמחאה למשרדי המבטחת. במקרה של תשלום על פי העברה 

ון המבטחת ייחשב יום זיכוי חשבון המבטחת בבנק או בחברת בנקאית או בכרטיס אשראי לזכות חשב
 כרטיסי האשראי כיום ביצוע התשלום בפועל.

        הצבאיהצבאיהצבאיהצבאי    השירותהשירותהשירותהשירות    בעתבעתבעתבעת    הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסה    פיפיפיפי    עלעלעלעל    זכויותזכויותזכויותזכויות .9
, כאמורצבאי  הזכויות על פי תנאי פוליסה זו תקפות גם בעת שירות צבאי (סדיר, קבע או מילואים). בעת שירות

הצבא, כפי שהן מעת  והנחיותזכאי המבוטח לשירותים רפואיים מטעם הצבא, וזאת בהתאם ובכפוף להוראות 
כאמור להוראות הצבא, קיימת השפעה על יכולת ניצול הזכויות לפי פוליסה כאמור להוראות הצבא, קיימת השפעה על יכולת ניצול הזכויות לפי פוליסה כאמור להוראות הצבא, קיימת השפעה על יכולת ניצול הזכויות לפי פוליסה כאמור להוראות הצבא, קיימת השפעה על יכולת ניצול הזכויות לפי פוליסה     המבוטחהמבוטחהמבוטחהמבוטחכי לכפיפות כי לכפיפות כי לכפיפות כי לכפיפות     יובהריובהריובהריובהרלעת. 

        זו.זו.זו.זו.

    תביעותתביעותתביעותתביעות    הגשתהגשתהגשתהגשת .10
    ,,,,המבטחתהמבטחתהמבטחתהמבטחת    התחייבותהתחייבותהתחייבותהתחייבות    לקיוםלקיוםלקיוםלקיום    תנאיתנאיתנאיתנאי    הינוהינוהינוהינו    מראשמראשמראשמראש    המבטחתהמבטחתהמבטחתהמבטחת    אישוראישוראישוראישור    קבלתקבלתקבלתקבלת, , , , הנספחהנספחהנספחהנספחבכל מקרה בו על פי תנאי בכל מקרה בו על פי תנאי בכל מקרה בו על פי תנאי בכל מקרה בו על פי תנאי  10.1

    ....לקבל את אישור המבטחת מראש ובכתבלקבל את אישור המבטחת מראש ובכתבלקבל את אישור המבטחת מראש ובכתבלקבל את אישור המבטחת מראש ובכתב    המבוטחהמבוטחהמבוטחהמבוטח    עלעלעלעל
הודעה על מקרה ביטוח תימסר למבטחת בכתב בזמן סביר, מהר ומוקדם ככל שניתן. להודעה יצורפו  10.2

 :כל הפרטים אודות התביעה, לרבות
אחד  כל לגבי, לרבות מסמכים רפואיים ואחרים כפי שנדרש טופס תביעה מלא של המבטחת 10.2.1

 .הפוליסה נספחימ
 זכויות לבירור דרוש שהדבר ככל מידע קבלת לצורך ישמששכתב וויתור על סודיות רפואית,  10.2.2

    .הפוליסה פי על וחובות
  המקוריות. והחשבוניותאם יהיו תשלומים, כל הקבלות  10.2.3
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למרות האמור לעיל, במקרה שהמבוטח הגיש בקשה להחזר הוצאותיו במלואן או  10.2.3.1
ויציין את /או חשבונית ובחלקן לגורם אחר, יגיש המבוטח למבטחת העתק קבלה 

 לגביאותו גורם  מאת אישור וכןהמקורית /או החשבונית והגורם לו הגיש את הקבלה 
 . על ידיו הסכום שתבע ושולם לו

תהיה למבטחת הזכות, תהיה למבטחת הזכות, תהיה למבטחת הזכות, תהיה למבטחת הזכות,     ,,,,ביטוחביטוחביטוחביטוח    תגמוליתגמוליתגמוליתגמולי    תשלוםתשלוםתשלוםתשלום    להמשךלהמשךלהמשךלהמשך    המבוטחהמבוטחהמבוטחהמבוטח    זכאותזכאותזכאותזכאות    לרבותלרבותלרבותלרבות, , , , החבותהחבותהחבותהחבות    בירורבירורבירורבירור    במסגרתבמסגרתבמסגרתבמסגרת 10.3
להעמיד את המבוטח, על חשבונה, לבדיקת רופא או רופאים שיתמנו על להעמיד את המבוטח, על חשבונה, לבדיקת רופא או רופאים שיתמנו על להעמיד את המבוטח, על חשבונה, לבדיקת רופא או רופאים שיתמנו על להעמיד את המבוטח, על חשבונה, לבדיקת רופא או רופאים שיתמנו על     ,,,,וצריכה להינתן לה האפשרותוצריכה להינתן לה האפשרותוצריכה להינתן לה האפשרותוצריכה להינתן לה האפשרות

    ידה, בכל עת וכל אימת שתראה בכך צורך סביר המתקבל על הדעת.ידה, בכל עת וכל אימת שתראה בכך צורך סביר המתקבל על הדעת.ידה, בכל עת וכל אימת שתראה בכך צורך סביר המתקבל על הדעת.ידה, בכל עת וכל אימת שתראה בכך צורך סביר המתקבל על הדעת.
למסור למבטחת תוך זמן סביר לאחר שנדרשו לעשות  או המבוטח, לפי העניין, חייבים בעל הפוליסה 10.4

כן, את המידע והמסמכים הנוספים הדרושים למבטחת לשם בירור חבותה, ואם אינם ברשותם עליהם 
 לעזור למבטחת, ככל שיוכלו, להשיגם.

רשאית לשנות מעת לעת כל רשימה של נותני שירותים רפואיים הקשורים לפוליסה זו לרבות  מבטחתה 10.5
 מרדימים שבהסכם.ו רשימת בתי החולים ורשימות רופאים מומחים, מנתחים

    ביטוחביטוחביטוחביטוח    תגמוליתגמוליתגמוליתגמולי .11
תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלם את תגמולי הביטוח או חלק מהם, ישירות לנותני  מבטחתה 11.1

כמפורט בסעיף  מהןהעתק  או ,מקוריות וחשבוניות קבלות תמורת למבוטחאו לשלמם  ,השירות
 . לעיל 10.2.3.1

 אחר לגורם בחלקן או במלואן הוצאותיו להחזר בקשה הגיש שהמבוטח במקרה, לעיל האמור למרות 11.2
לעיל, תשלם המבטחת את ההפרש בין המגיע למבוטח על פי פוליסה זו לבין  10.2.3.1כמפורט בסעיף 

  .המבוטח בפועלהמבוטח בפועלהמבוטח בפועלהמבוטח בפועל    אך לא יותר מהוצאותאך לא יותר מהוצאותאך לא יותר מהוצאותאך לא יותר מהוצאותהסכום ששולם מהגורם האחר, 
 ישולמו, ישראל מדינת לגבולות מחוץ המתבצעים רפואיים טיפולים לממן נועדו אשר ביטוח תגמולי 11.3

היתר להוצאת מטבע חוץ אם יהיה  מבטחתל שימסר ובלבד, התשלום את לבצע יש בה המדינה במטבע
 צורך בכך.

הפוליסה הם ננקבו  לתנאי ובהתאם במידה, בישראל והמשולמים זר במטבע הנקובים ביטוח תגמולי 11.4
שיהיה  במטבע זר, ישולמו בשקלים בהתאם לשער המכירה (העברות והמחאות) של המטבע הזר הנ"ל

נהוג בבנק ישראל ביום הכנת התשלום על ידי המבטחת בתוספת היטל חוקי שיחול, אם יחול, על 
 תשלום כזה.

ימים ממועד קבלת כל המסמכים והתקיימות כל התנאים  30תגמולי הביטוח יבוצע בתוך  תשלום 11.5
 לעיל. 10 כאמור בסעיף 

נפטר המבוטח, תשלם המבטחת את יתרת תגמולי הביטוח אשר לא שולמו לפני מועד הפטירה לגורם  11.6
כלפיו התחייבה לשלמם ובהעדר התחייבות כלפי ספק השירות הרפואי, או אם נותרה יתרה לאחר 
ביצוע התשלום על פי ההתחייבות האמורה, תשלם המבטחת את היתרה ליורשיו החוקיים של המבוטח, 

 .צוואה קיום צו או ירושה צו פי על
    זוזוזוזו    מפוליסהמפוליסהמפוליסהמפוליסההמבוטח לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח העולים על סכום הביטוח המרבי המצוין בכל נספח המבוטח לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח העולים על סכום הביטוח המרבי המצוין בכל נספח המבוטח לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח העולים על סכום הביטוח המרבי המצוין בכל נספח המבוטח לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח העולים על סכום הביטוח המרבי המצוין בכל נספח  11.7

    , לפי העניין., לפי העניין., לפי העניין., לפי העניין.הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    פרטיפרטיפרטיפרטי    בדףבדףבדףבדף    אואואואו
נספחים או יותר, יהיה זכאי לתגמולי ביטוח בהתאם נספחים או יותר, יהיה זכאי לתגמולי ביטוח בהתאם נספחים או יותר, יהיה זכאי לתגמולי ביטוח בהתאם נספחים או יותר, יהיה זכאי לתגמולי ביטוח בהתאם     בשניבשניבשניבשנימבוטח שאירע לו מקרה ביטוח, המכוסה מבוטח שאירע לו מקרה ביטוח, המכוסה מבוטח שאירע לו מקרה ביטוח, המכוסה מבוטח שאירע לו מקרה ביטוח, המכוסה  11.8

אלה, לפי הגבוה מביניהם, ובלבד שלא יהיה זכאי לכפל ביטוח בגין אותו מקרה אלה, לפי הגבוה מביניהם, ובלבד שלא יהיה זכאי לכפל ביטוח בגין אותו מקרה אלה, לפי הגבוה מביניהם, ובלבד שלא יהיה זכאי לכפל ביטוח בגין אותו מקרה אלה, לפי הגבוה מביניהם, ובלבד שלא יהיה זכאי לכפל ביטוח בגין אותו מקרה     נספחיםנספחיםנספחיםנספחיםלתנאי לתנאי לתנאי לתנאי 
    הביטוח.הביטוח.הביטוח.הביטוח.

 נספחעל האמור בסעיף זה יחולו על תגמולי הביטוח גם התנאים הנוספים המפורטים בכל  בנוסף 11.9
 .הענין לפי, פוליסהל

    בעל הפוליסהבעל הפוליסהבעל הפוליסהבעל הפוליסהממממ    להלהלהלה    המגיעהמגיעהמגיעהמגיע    ביטוחביטוחביטוחביטוח    דמידמידמידמיתהא זכאית לנכות מכל תשלום בגין הפוליסה, כל חוב תהא זכאית לנכות מכל תשלום בגין הפוליסה, כל חוב תהא זכאית לנכות מכל תשלום בגין הפוליסה, כל חוב תהא זכאית לנכות מכל תשלום בגין הפוליסה, כל חוב     המבטחתהמבטחתהמבטחתהמבטחת 11.10
            ....מהמבוטחמהמבוטחמהמבוטחמהמבוטח/או /או /או /או וווו

ו/או על ידי פוליסה נוספת או יותר ו/או על ידי פוליסה נוספת או יותר ו/או על ידי פוליסה נוספת או יותר ו/או על ידי פוליסה נוספת או יותר     ידי צד שלישיידי צד שלישיידי צד שלישיידי צד שלישי----מקרה ביטוח המכוסה על ידי יותר מחברת ביטוח אחת ו/או עלמקרה ביטוח המכוסה על ידי יותר מחברת ביטוח אחת ו/או עלמקרה ביטוח המכוסה על ידי יותר מחברת ביטוח אחת ו/או עלמקרה ביטוח המכוסה על ידי יותר מחברת ביטוח אחת ו/או על .12
    אצל המבטחתאצל המבטחתאצל המבטחתאצל המבטחת
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הייתה למבוטח בשל מקרה הביטוח זכות שיפוי כלפי צד שלישי, שלא מכוח חוזה ביטוח, עוברת זכות  12.1
, י ביטוח וכשיעור התגמולים ששילמה בסעיף זה צד שלישיתגמולזו למבטחת מעת ששילמה למבוטח 

 לרבות קופות החולים.
המבטחת אינה רשאית להשתמש בזכות שעברה אליה לפי פרק זה באופן שיפגע בזכותו של המבוטח  12.2

 לגבות מן הצד השלישי שיפוי מעל לתגמולי ביטוח שקיבל מהמבטחת.
למבטחת על פי סעיף זה, יהא עליו להעבירו למבטחת.  קיבל המבוטח מהצד השלישי שיפוי שהיה מגיע 12.3

 עשה המבוטח פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטחת, עליו לפצותה בשל כך.
פי ביטוח זה מאת פי ביטוח זה מאת פי ביטוח זה מאת פי ביטוח זה מאת ----זכאי לכיסוי הוצאות מסוג שיפוי המשולמות עלזכאי לכיסוי הוצאות מסוג שיפוי המשולמות עלזכאי לכיסוי הוצאות מסוג שיפוי המשולמות עלזכאי לכיסוי הוצאות מסוג שיפוי המשולמות על    בעל הפוליסהבעל הפוליסהבעל הפוליסהבעל הפוליסההיה המבוטח ו/או היה המבוטח ו/או היה המבוטח ו/או היה המבוטח ו/או  12.4

ידי ביטוח אחר, תהא המבטחת אחראית כלפי המבוטח יחד ולחוד עם המבטח האחר ידי ביטוח אחר, תהא המבטחת אחראית כלפי המבוטח יחד ולחוד עם המבטח האחר ידי ביטוח אחר, תהא המבטחת אחראית כלפי המבוטח יחד ולחוד עם המבטח האחר ידי ביטוח אחר, תהא המבטחת אחראית כלפי המבוטח יחד ולחוד עם המבטח האחר ----מבטח אחר או עלמבטח אחר או עלמבטח אחר או עלמבטח אחר או על
    לחוק חוזה הביטוח. לחוק חוזה הביטוח. לחוק חוזה הביטוח. לחוק חוזה הביטוח.     59595959לגבי סכום הביטוח החופף ויחולו הוראות סעיף לגבי סכום הביטוח החופף ויחולו הוראות סעיף לגבי סכום הביטוח החופף ויחולו הוראות סעיף לגבי סכום הביטוח החופף ויחולו הוראות סעיף 

ש זכויותיה של המבטחת כאמור, לרבות המבוטח מתחייב לשתף פעולה ככל שיידרש ממנו לשם מימו 12.5
המחאת זכויותיו של המבוטח כלפי הצד השלישי או על פי הפוליסות האחרות, כאמור, למבטחת, לגבי 

 סכום תגמולי הביטוח העולים על חלקה היחסי של המבטחת בהוצאות שהוצאו בפועל.
אחרות, דומות או זהות, אצל אחרות, דומות או זהות, אצל אחרות, דומות או זהות, אצל אחרות, דומות או זהות, אצל המבוטח לא יהא זכאי לתגמולי ביטוח נוספים מסוג שיפוי בשל פוליסות המבוטח לא יהא זכאי לתגמולי ביטוח נוספים מסוג שיפוי בשל פוליסות המבוטח לא יהא זכאי לתגמולי ביטוח נוספים מסוג שיפוי בשל פוליסות המבוטח לא יהא זכאי לתגמולי ביטוח נוספים מסוג שיפוי בשל פוליסות  12.6

ערכה המבטחת למבוטח פוליסות נוספות כאמור, תחזיר לו את דמי  .המבטחת, בשל אותו מקרה ביטוחהמבטחת, בשל אותו מקרה ביטוחהמבטחת, בשל אותו מקרה ביטוחהמבטחת, בשל אותו מקרה ביטוח
  הביטוח עבור הפוליסות הנוספות מהמועד בו נתגלה כפל הביטוח. 

לא לא לא לא קיבל המבוטח מצד שלישי שיפוי בגין הוצאות המכוסות בפוליסה זו, בין מכוח חוזה ביטוח ובין שקיבל המבוטח מצד שלישי שיפוי בגין הוצאות המכוסות בפוליסה זו, בין מכוח חוזה ביטוח ובין שקיבל המבוטח מצד שלישי שיפוי בגין הוצאות המכוסות בפוליסה זו, בין מכוח חוזה ביטוח ובין שקיבל המבוטח מצד שלישי שיפוי בגין הוצאות המכוסות בפוליסה זו, בין מכוח חוזה ביטוח ובין ש 12.7
מכוח חוזה ביטוח, תהא המבטחת זכאית לקזז את סכום השיפוי מסך תגמולי הביטוח מסוג שיפוי להם מכוח חוזה ביטוח, תהא המבטחת זכאית לקזז את סכום השיפוי מסך תגמולי הביטוח מסוג שיפוי להם מכוח חוזה ביטוח, תהא המבטחת זכאית לקזז את סכום השיפוי מסך תגמולי הביטוח מסוג שיפוי להם מכוח חוזה ביטוח, תהא המבטחת זכאית לקזז את סכום השיפוי מסך תגמולי הביטוח מסוג שיפוי להם 

    זכאי המבוטח על פי פוליסה זו.זכאי המבוטח על פי פוליסה זו.זכאי המבוטח על פי פוליסה זו.זכאי המבוטח על פי פוליסה זו.

        ביטול הפוליסהביטול הפוליסהביטול הפוליסהביטול הפוליסה .13
    המבוטחהמבוטחהמבוטחהמבוטחו/או ו/או ו/או ו/או     בעל הפוליסהבעל הפוליסהבעל הפוליסהבעל הפוליסה    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    ביטולביטולביטולביטול 13.1

בהודעה בכתב למבטחת. הביטול  הפוליסהו/או המבוטח רשאי בכל עת לבטל את  בעל הפוליסה 13.1.1
 מיום קבלת ההודעה על ידי המבטחת.  שלושה ימים תוךייכנס לתוקפו 

פירושו ביטולה לגבי כל המבוטחים הרשומים בדף פרטי  בעל הפוליסהעל ידי  ביטול הפוליסה 13.1.2
 .בעל הפוליסהשאינו  מסויים למבוטח בקשר רק ביטול הודעת נמסרה כן אם, אלא הביטוח

נספחיה, אלא אם כן נמסרה כל הפוליסה לגבי מבוטח מסויים משמעה ביטול הפוליסה ו ביטול 13.1.3
 הודעת הביטול רק בקשר לנספח מסויים. 

 בפוליסה המבוטחים שארלעיל, יהיו  13.1.2בסעיף  כאמור בעל הפוליסה ידי עלהפוליסה  בוטלה 13.1.4
    לאלאלאלא    למבטחתלמבטחתלמבטחתלמבטחת    כךכךכךכך    עלעלעלעל/ה /ה /ה /ה שהודיעשהודיעשהודיעשהודיע    בתנאיבתנאיבתנאיבתנאי, רשאים להמשיך את הביטוח להביטו הודעת קבלת לפני

    דמידמידמידמי    אתאתאתאת    ששילמוששילמוששילמוששילמו    לכךלכךלכךלכך    ובכפוףובכפוףובכפוףובכפוף, , , , הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    ביטולביטולביטולביטול    עלעלעלעל    המבטחתהמבטחתהמבטחתהמבטחת    הודעתהודעתהודעתהודעת    מיוםמיוםמיוםמיום    ימיםימיםימיםימים    90909090    ----ממממ    יאוחריאוחריאוחריאוחר
והמציאו למבטחת התחייבות לתשלום דמי הביטוח השוטפים והמציאו למבטחת התחייבות לתשלום דמי הביטוח השוטפים והמציאו למבטחת התחייבות לתשלום דמי הביטוח השוטפים והמציאו למבטחת התחייבות לתשלום דמי הביטוח השוטפים     התקופההתקופההתקופההתקופה    בגיןבגיןבגיןבגין    החסריםהחסריםהחסריםהחסרים    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח

 ....באחת מדרכי התשלום המוצעות על ידי המבטחתבאחת מדרכי התשלום המוצעות על ידי המבטחתבאחת מדרכי התשלום המוצעות על ידי המבטחתבאחת מדרכי התשלום המוצעות על ידי המבטחת
 חוזה חוק להוראות בהתאם הפוליסה את לבטל רשאית תהיה המבטחת -המבטחתהמבטחתהמבטחתהמבטחת    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    ביטולביטולביטולביטול 13.2

 :הבאים מהמקרים אחד בכל הביטוח
 .הפוליסה להוראות בהתאם הביטוח דמי תשלום אי 13.2.1
  ,לבטל את הפוליסה מבטחתה רשאית הביטוח חוזה חוק פי על שבו מקרה בכל 13.2.2

    כפיפות להסדר התחיקתיכפיפות להסדר התחיקתיכפיפות להסדר התחיקתיכפיפות להסדר התחיקתי .14
מקרה של סתירה בין הוראות על פוליסה זו חלות הוראות ההסדר התחיקתי, והיא כפופה להן. בכל  14.1

 הפוליסה להוראות קוגנטיות בהסדר התחיקתי, יחולו הוראות ההסדר התחיקתי.
 השינויים בפוליסה יערכו בריאות ביטוח חוק לפי הבריאות שירותי בסל שינויים ויחולו היה 14.2

 .המפקח של אישורו לקבלת בכפוף ,מכך המתבקשים
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            אחרתאחרתאחרתאחרת    לפוליסהלפוליסהלפוליסהלפוליסה    הילדהילדהילדהילד    ומעברומעברומעברומעבר    ילדו של המבוטחילדו של המבוטחילדו של המבוטחילדו של המבוטח    צירוףצירוףצירוףצירוף .15
הצעה והצהרת בריאות  ו. במקרה כנ"ל תוגש על ידוזכאי לצרף לפוליסה זו את ילדי המבוטח יהי 15.1

. תחילת תקופת הביטוח והילד יצורף לביטוח רק לאחר קבלת אישור בכתב מאת המבטחתוהילד יצורף לביטוח רק לאחר קבלת אישור בכתב מאת המבטחתוהילד יצורף לביטוח רק לאחר קבלת אישור בכתב מאת המבטחתוהילד יצורף לביטוח רק לאחר קבלת אישור בכתב מאת המבטחתמתאימה, 
 ודמי הביטוח הנוספים עבורו יצוינו בדף פרטי הביטוח. 

יום מיום  15זכאי לצרפו לפוליסה זו לאחר תום  הנולד למבוטח תינוק, יהי -צירוף תינוק לאחר הלידה  15.2
אליה הצהרת בריאות בנוגע  ףששוחרר מבית החולים בו נולד. המבוטח יגיש למבטחת הצעה ויצר

 התינוק יצורף לפוליסה זו רק לאחר קבלת אישור בכתב מאת המבטחת.התינוק יצורף לפוליסה זו רק לאחר קבלת אישור בכתב מאת המבטחת.התינוק יצורף לפוליסה זו רק לאחר קבלת אישור בכתב מאת המבטחת.התינוק יצורף לפוליסה זו רק לאחר קבלת אישור בכתב מאת המבטחת.למצבו הרפואי של התינוק. 
 תחילת תקופת הביטוח ודמי הביטוח הנוספים עבורו יצוינו בדף פרטי הביטוח.

, ללא מגבלת בעל הפוליסהילדו של המבוטח מבוטח בפוליסה זו כל עוד משולמים דמי הביטוח על ידי  15.3
, כי המבטחת תנפיק 21גיל. מבוטח בפוליסה זו יחד עם הורהו, יוכל לבקש, בכל עת לאחר הגיעו לגיל 

ה חדשה בהתאם לתנאים כפי שיהיו במועד הבקשה, ללא צורך בחיתום רפואי מחדש לגבי לו פוליס
  כיסויים וסכומי ביטוח חופפים בלבד.

    והיטליםוהיטליםוהיטליםוהיטלים    מסיםמסיםמסיםמסים .16
מיד עם קבלת דרישתה את  ,למבטחת לשלם חייב יהיה/או המבוטח ו/או המוטב, לפי הענין, ו בעל הפוליסה

הפוליסה או המוטלים על הסכומים ועל כל התשלומים הממשלתיים והאחרים החלים על  ההיטלים ,המסים
הוצאות הקשורות בהמרה למטבע חוץ והעברתו  לרבותמחויבת לשלמם לפי הפוליסה,  מבטחתהאחרים שה

    .יוטלו בעתידשובין  הביטוח תחילת במועדאלה קיימים  והיטליםמסים שבין לחו"ל, 
בעל וההיטלים כאמור, כולם או חלקם, במקום  המסים את לשלם הבלעדי דעתה שיקול פי על רשאית המבטחת
  ו/או המבוטח ו/או המוטב, לפי העניין, ובמקרה זה הסכום ששולם כאמור יהווה חלק מתגמולי הביטוח. הפוליסה

        הודעות והצהרותהודעות והצהרותהודעות והצהרותהודעות והצהרות .17
או כל אדם אחר צריכות  או המבוטח בעל הפוליסהעל ידי  מבטחתכל ההודעות וההצהרות הנמסרות ל 17.1

, זולת מבטחתמועד, במשרדי הבאותו  מבטחתה אצללהימסר בכתב על גבי הטפסים שיהיו מקובלים 
 .הצעת ביטוח שנמסרה באמצעות הטלפון

בהתאם לאמור בפוליסה זו ובכפוף  בעל הפוליסהבקשת המבוטח או  לפי ,כל שינוי בתנאי הפוליסה 17.2
דרושה  הםבשהסכימה לכך בכתב (במקרים  מבטחתלהסדר התחיקתי, ייכנס לתוקפו רק אם ה

הסכמתה לפי הפוליסה) ושלחה דף פרטי ביטוח מעודכן. אין באמור לעיל כדי להכשיר מתן הוראה או 
  .ןהודעה אשר אין בסמכותו של נותן ההודעה לתית

 למבטחתהמבוטח לפי העניין, להודיע על כך או  בעל הפוליסהכתובת, חייב בכל מקרה של שינוי  17.3
  תצא ידי חובתה במשלוח הודעותיה לכתובת האחרונה הידועה לה.  המבטחתבכתב. 

לפי  מבטחתאו על ידיהם ל למבוטח או לבעל הפוליסה המבטחתכל הודעה שתישלח בדואר על ידי  17.4
 72תוך בחשב כהודעה שנתקבלה כדין על ידי הנמען יהכתובת המעודכנת הידועה באותו מועד, ת

 הכולל את ההודעה. בדואר ישראל, שעות מזמן הימסר המכתב
    כיכיכיכי    מצהירמצהירמצהירמצהיר    בעל הפוליסהבעל הפוליסהבעל הפוליסהבעל הפוליסהוווו, , , , מבוטחמבוטחמבוטחמבוטח    כלכלכלכל    לידילידילידילידי    נמסרהנמסרהנמסרהנמסרה    כאילוכאילוכאילוכאילו    תיחשבתיחשבתיחשבתיחשב    לבעל הפוליסהלבעל הפוליסהלבעל הפוליסהלבעל הפוליסה    שתישלחשתישלחשתישלחשתישלח    הודעההודעההודעההודעה    כלכלכלכל 17.5

    ....כאמורכאמורכאמורכאמור    ההההעעעעהודהודהודהוד    משלוחמשלוחמשלוחמשלוח    לצורךלצורךלצורךלצורך    מבוטחמבוטחמבוטחמבוטח    שלשלשלשל    אפוטרופסואפוטרופסואפוטרופסואפוטרופסו/ / / / שלוחושלוחושלוחושלוחו    הואהואהואהוא

    סתירותסתירותסתירותסתירות .18
ככל יחולו תנאי הנספח  ,סתירה בין תנאים אלה לבין התנאים של נספח מסוים שצורף לפוליסה זובמקרה של 

  , ועל שאר חלקי הפוליסה יחולו התנאים הכלליים. שמיטיבים עם המבוטח

                התיישנותהתיישנותהתיישנותהתיישנות .19
    שנים מיום קרות מקרה הביטוח.שנים מיום קרות מקרה הביטוח.שנים מיום קרות מקרה הביטוח.שנים מיום קרות מקרה הביטוח.    3333תקופת ההתיישנות של תביעה על פי הפוליסה היא תקופת ההתיישנות של תביעה על פי הפוליסה היא תקופת ההתיישנות של תביעה על פי הפוליסה היא תקופת ההתיישנות של תביעה על פי הפוליסה היא 

    הדיןהדיןהדיןהדין    ברירתברירתברירתברירת .20
הפוליסה וכל חילוקי דעות או תביעות על פיה או בקשר אליה, יתבררו אך ורק לפי דיני הפוליסה וכל חילוקי דעות או תביעות על פיה או בקשר אליה, יתבררו אך ורק לפי דיני הפוליסה וכל חילוקי דעות או תביעות על פיה או בקשר אליה, יתבררו אך ורק לפי דיני הפוליסה וכל חילוקי דעות או תביעות על פיה או בקשר אליה, יתבררו אך ורק לפי דיני     פרשנותפרשנותפרשנותפרשנות 20.1

    ....בלבדבלבדבלבדבלבד    בישראלבישראלבישראלבישראל    המוסמכותהמוסמכותהמוסמכותהמוסמכות    ברשויותברשויותברשויותברשויות    אואואואו////ווווישראל, בבתי משפט בישראל ישראל, בבתי משפט בישראל ישראל, בבתי משפט בישראל ישראל, בבתי משפט בישראל 
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למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אכיפת פסק דין זר לא תחשב כפרשנות הפוליסה לפי דיני ישראל למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אכיפת פסק דין זר לא תחשב כפרשנות הפוליסה לפי דיני ישראל למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אכיפת פסק דין זר לא תחשב כפרשנות הפוליסה לפי דיני ישראל למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אכיפת פסק דין זר לא תחשב כפרשנות הפוליסה לפי דיני ישראל  20.2
    ישראלי.ישראלי.ישראלי.ישראלי.ולא כפסק דין שניתן בבית משפט ולא כפסק דין שניתן בבית משפט ולא כפסק דין שניתן בבית משפט ולא כפסק דין שניתן בבית משפט 

        
        הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסה    נספחינספחינספחינספחילאחריות המבטחת החלים על כל לאחריות המבטחת החלים על כל לאחריות המבטחת החלים על כל לאחריות המבטחת החלים על כל     חריגיםחריגיםחריגיםחריגים    ----ב'ב'ב'ב'    פרקפרקפרקפרק
    כלליותכלליותכלליותכלליות    הוראותהוראותהוראותהוראות .21

"החריגים הכלליים") החלים על פוליסה זו ועל "החריגים הכלליים") החלים על פוליסה זו ועל "החריגים הכלליים") החלים על פוליסה זו ועל "החריגים הכלליים") החלים על פוליסה זו ועל     ––––, הסייגים והחריגים (להלן , הסייגים והחריגים (להלן , הסייגים והחריגים (להלן , הסייגים והחריגים (להלן ההגבלותההגבלותההגבלותההגבלותזה מונה את זה מונה את זה מונה את זה מונה את     פרקפרקפרקפרק 21.1
    נספחיה.נספחיה.נספחיה.נספחיה.ממממ    כל אחדכל אחדכל אחדכל אחד

לחריגים הכלליים המפורטים בפרק זה, יחולו גם ההגבלות, הסייגים והחריגים המיוחדים (להלן לחריגים הכלליים המפורטים בפרק זה, יחולו גם ההגבלות, הסייגים והחריגים המיוחדים (להלן לחריגים הכלליים המפורטים בפרק זה, יחולו גם ההגבלות, הסייגים והחריגים המיוחדים (להלן לחריגים הכלליים המפורטים בפרק זה, יחולו גם ההגבלות, הסייגים והחריגים המיוחדים (להלן     בנוסףבנוסףבנוסףבנוסף 21.2
    ....הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסה    בנספחיבנספחיבנספחיבנספחי    המפורטיםהמפורטיםהמפורטיםהמפורטים    הביטוחייםהביטוחייםהביטוחייםהביטוחיים    מהכיסויםמהכיסויםמהכיסויםמהכיסוים    אחדאחדאחדאחד    כלכלכלכל    לגבילגבילגבילגבי"החריגים המיוחדים") "החריגים המיוחדים") "החריגים המיוחדים") "החריגים המיוחדים")     ––––

כי החריגים הכלליים המנויים להלן בפרק זה אינם כי החריגים הכלליים המנויים להלן בפרק זה אינם כי החריגים הכלליים המנויים להלן בפרק זה אינם כי החריגים הכלליים המנויים להלן בפרק זה אינם     ,,,,לפוליסה נקבע מפורשותלפוליסה נקבע מפורשותלפוליסה נקבע מפורשותלפוליסה נקבע מפורשות    בנספחבנספחבנספחבנספחמקום בו מקום בו מקום בו מקום בו     בכלבכלבכלבכל 21.3
    ....העניןהעניןהעניןהענין    לפילפילפילפינספח, נספח, נספח, נספח,     אותואותואותואותו    להוראותלהוראותלהוראותלהוראות    בהתאםבהתאםבהתאםבהתאם    ינהגוינהגוינהגוינהגואו מקצתם, או מקצתם, או מקצתם, או מקצתם,     לםלםלםלםכוכוכוכוחלים, חלים, חלים, חלים, 

    קודםקודםקודםקודם    רפואירפואירפואירפואי    מצבמצבמצבמצב    חריגחריגחריגחריג .22
    מקרהמקרהמקרהמקרה    בשלבשלבשלבשל    נספחיהנספחיהנספחיהנספחיהממממפי כל אחד פי כל אחד פי כל אחד פי כל אחד     ועלועלועלועלתגמולי ביטוח על פי הפוליסה תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תגמולי ביטוח על פי הפוליסה תגמולי ביטוח על פי הפוליסה     םםםםתהיה פטורה מתשלותהיה פטורה מתשלותהיה פטורה מתשלותהיה פטורה מתשלו    מבטחתמבטחתמבטחתמבטחתהההה 22.1

אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל של מצב רפואי קודם, ואשר ארע למבוטח בתקופה שבה אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל של מצב רפואי קודם, ואשר ארע למבוטח בתקופה שבה אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל של מצב רפואי קודם, ואשר ארע למבוטח בתקופה שבה אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל של מצב רפואי קודם, ואשר ארע למבוטח בתקופה שבה     ,,,,ביטוחביטוחביטוחביטוח
    חל הסייג.חל הסייג.חל הסייג.חל הסייג.

    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    תחילתתחילתתחילתתחילת    במועדבמועדבמועדבמועד    המבוטחהמבוטחהמבוטחהמבוטח    שלשלשלשל    לגילולגילולגילולגילו    בהתאםבהתאםבהתאםבהתאם    בזמןבזמןבזמןבזמן    מוגבלמוגבלמוגבלמוגבל    יהיהיהיהיהיהיהיה    קודםקודםקודםקודם    רפואירפואירפואירפואי    מצבמצבמצבמצב    בגיןבגיןבגיןבגין    החריגהחריגהחריגהחריג    תוקףתוקףתוקףתוקף 22.2
    ::::כדלקמןכדלקמןכדלקמןכדלקמן
    תחילת הביטוח.תחילת הביטוח.תחילת הביטוח.תחילת הביטוח.    מיוםמיוםמיוםמיוםשנה אחת שנה אחת שנה אחת שנה אחת     ----שנה עם הצטרפותו לביטוחשנה עם הצטרפותו לביטוחשנה עם הצטרפותו לביטוחשנה עם הצטרפותו לביטוח    65656565    ----ת מת מת מת מהיה גיל המבוטח פחוהיה גיל המבוטח פחוהיה גיל המבוטח פחוהיה גיל המבוטח פחו 22.2.1
    תחילת הביטוח.תחילת הביטוח.תחילת הביטוח.תחילת הביטוח.    מיוםמיוםמיוםמיוםחצי שנה חצי שנה חצי שנה חצי שנה     ----    שנה עם הצטרפותו לביטוחשנה עם הצטרפותו לביטוחשנה עם הצטרפותו לביטוחשנה עם הצטרפותו לביטוח    65656565    ----היה גיל המבוטח מעל להיה גיל המבוטח מעל להיה גיל המבוטח מעל להיה גיל המבוטח מעל ל 22.2.2
המבוטח בעת קבלתו לביטוח על מצב בריאותו ונתן פרטים מלאים על מצב רפואי קודם, המבוטח בעת קבלתו לביטוח על מצב בריאותו ונתן פרטים מלאים על מצב רפואי קודם, המבוטח בעת קבלתו לביטוח על מצב בריאותו ונתן פרטים מלאים על מצב רפואי קודם, המבוטח בעת קבלתו לביטוח על מצב בריאותו ונתן פרטים מלאים על מצב רפואי קודם, נשאל נשאל נשאל נשאל  22.2.3

תהיה המבטחת רשאית לסייג את היקף חבותה. סייג זה יפורט בדף פרטי הביטוח ויהיה תקף תהיה המבטחת רשאית לסייג את היקף חבותה. סייג זה יפורט בדף פרטי הביטוח ויהיה תקף תהיה המבטחת רשאית לסייג את היקף חבותה. סייג זה יפורט בדף פרטי הביטוח ויהיה תקף תהיה המבטחת רשאית לסייג את היקף חבותה. סייג זה יפורט בדף פרטי הביטוח ויהיה תקף 
    לתקופה שפורטה בו לצד אותו מצב רפואי קודם.לתקופה שפורטה בו לצד אותו מצב רפואי קודם.לתקופה שפורטה בו לצד אותו מצב רפואי קודם.לתקופה שפורטה בו לצד אותו מצב רפואי קודם.

מצב הרפואי הקודם מצב הרפואי הקודם מצב הרפואי הקודם מצב הרפואי הקודם הודיע המבוטח על מצב רפואי קודם, והמבטחת לא סייגה במפורש את ההודיע המבוטח על מצב רפואי קודם, והמבטחת לא סייגה במפורש את ההודיע המבוטח על מצב רפואי קודם, והמבטחת לא סייגה במפורש את ההודיע המבוטח על מצב רפואי קודם, והמבטחת לא סייגה במפורש את ה 22.2.4
בדף פרטי הביטוח, יהיה הביטוח ללא סייגים או מגבלות מכל מין וסוג שהוא לעניין מצב רפואי בדף פרטי הביטוח, יהיה הביטוח ללא סייגים או מגבלות מכל מין וסוג שהוא לעניין מצב רפואי בדף פרטי הביטוח, יהיה הביטוח ללא סייגים או מגבלות מכל מין וסוג שהוא לעניין מצב רפואי בדף פרטי הביטוח, יהיה הביטוח ללא סייגים או מגבלות מכל מין וסוג שהוא לעניין מצב רפואי 

    קודם.קודם.קודם.קודם.
אין באמור לעיל כדי לפטור את המבוטח מחובת גילוי לפי חוק חוזה הביטוח לגבי מצב רפואי אין באמור לעיל כדי לפטור את המבוטח מחובת גילוי לפי חוק חוזה הביטוח לגבי מצב רפואי אין באמור לעיל כדי לפטור את המבוטח מחובת גילוי לפי חוק חוזה הביטוח לגבי מצב רפואי אין באמור לעיל כדי לפטור את המבוטח מחובת גילוי לפי חוק חוזה הביטוח לגבי מצב רפואי      22.2.5

    קודם.קודם.קודם.קודם.

    הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסהנוספים החלים על כל אחד מנספחי נוספים החלים על כל אחד מנספחי נוספים החלים על כל אחד מנספחי נוספים החלים על כל אחד מנספחי     חריגיםחריגיםחריגיםחריגים .23
לא תהיה אחראית ולא תהא חייבת לשלם על פי פוליסה זו תגמולי ביטוח בגין לא תהיה אחראית ולא תהא חייבת לשלם על פי פוליסה זו תגמולי ביטוח בגין לא תהיה אחראית ולא תהא חייבת לשלם על פי פוליסה זו תגמולי ביטוח בגין לא תהיה אחראית ולא תהא חייבת לשלם על פי פוליסה זו תגמולי ביטוח בגין     מבטחתמבטחתמבטחתמבטחתהההה, , , , לעיללעיללעיללעיל    לאמורלאמורלאמורלאמור    בנוסףבנוסףבנוסףבנוסף

מקרה ביטוח, בכל אחד מהמקרים הבאים ו/או כאשר מקרה הביטוח, כולו או מקצתו, קשור במישרין ו/או מקרה ביטוח, בכל אחד מהמקרים הבאים ו/או כאשר מקרה הביטוח, כולו או מקצתו, קשור במישרין ו/או מקרה ביטוח, בכל אחד מהמקרים הבאים ו/או כאשר מקרה הביטוח, כולו או מקצתו, קשור במישרין ו/או מקרה ביטוח, בכל אחד מהמקרים הבאים ו/או כאשר מקרה הביטוח, כולו או מקצתו, קשור במישרין ו/או 
        בעקיפין לאחד מהמקרים המנויים להלן ו/או נובע מהם:בעקיפין לאחד מהמקרים המנויים להלן ו/או נובע מהם:בעקיפין לאחד מהמקרים המנויים להלן ו/או נובע מהם:בעקיפין לאחד מהמקרים המנויים להלן ו/או נובע מהם:

הביטוח או במהלך תקופת האכשרה או לאחר תום תקופת הביטוח או במהלך תקופת האכשרה או לאחר תום תקופת הביטוח או במהלך תקופת האכשרה או לאחר תום תקופת הביטוח או במהלך תקופת האכשרה או לאחר תום תקופת מקרה הביטוח אירע לפני תחילת תקופת מקרה הביטוח אירע לפני תחילת תקופת מקרה הביטוח אירע לפני תחילת תקופת מקרה הביטוח אירע לפני תחילת תקופת  23.1
        הביטוח.הביטוח.הביטוח.הביטוח.

מום או מחלה מולדים לרבות מחלות תורשתיות אשר אובחנו אצל המבוטח קודם כניסתו לביטוח, מום או מחלה מולדים לרבות מחלות תורשתיות אשר אובחנו אצל המבוטח קודם כניסתו לביטוח, מום או מחלה מולדים לרבות מחלות תורשתיות אשר אובחנו אצל המבוטח קודם כניסתו לביטוח, מום או מחלה מולדים לרבות מחלות תורשתיות אשר אובחנו אצל המבוטח קודם כניסתו לביטוח,  23.2
    ....22222222בסעיף בסעיף בסעיף בסעיף     לעיללעיללעיללעילבכפוף לסייג בשל מצב רפואי קודם, כמפורט בכפוף לסייג בשל מצב רפואי קודם, כמפורט בכפוף לסייג בשל מצב רפואי קודם, כמפורט בכפוף לסייג בשל מצב רפואי קודם, כמפורט 

לסוגיהם לרבות: בצבא סדיר לסוגיהם לרבות: בצבא סדיר לסוגיהם לרבות: בצבא סדיר לסוגיהם לרבות: בצבא סדיר מקרה הביטוח נגרם או הינו תוצאה של שירות המבוטח בכוחות הביטחון מקרה הביטוח נגרם או הינו תוצאה של שירות המבוטח בכוחות הביטחון מקרה הביטוח נגרם או הינו תוצאה של שירות המבוטח בכוחות הביטחון מקרה הביטוח נגרם או הינו תוצאה של שירות המבוטח בכוחות הביטחון  23.3
    או בשירות מילואים או בצבא קבע.או בשירות מילואים או בצבא קבע.או בשירות מילואים או בצבא קבע.או בשירות מילואים או בצבא קבע.

מקרה הביטוח נגרם עקב ניסיון התאבדות, פגיעה עצמית מכוונת, הפרעות נפש ומחלות נפש, טיפולים מקרה הביטוח נגרם עקב ניסיון התאבדות, פגיעה עצמית מכוונת, הפרעות נפש ומחלות נפש, טיפולים מקרה הביטוח נגרם עקב ניסיון התאבדות, פגיעה עצמית מכוונת, הפרעות נפש ומחלות נפש, טיפולים מקרה הביטוח נגרם עקב ניסיון התאבדות, פגיעה עצמית מכוונת, הפרעות נפש ומחלות נפש, טיפולים  23.4
נפשיים ופסיכולוגיים, אלכוהוליזם או שימוש באלכוהול, שימוש בסמים או התמכרות להם, למעט אם נפשיים ופסיכולוגיים, אלכוהוליזם או שימוש באלכוהול, שימוש בסמים או התמכרות להם, למעט אם נפשיים ופסיכולוגיים, אלכוהוליזם או שימוש באלכוהול, שימוש בסמים או התמכרות להם, למעט אם נפשיים ופסיכולוגיים, אלכוהוליזם או שימוש באלכוהול, שימוש בסמים או התמכרות להם, למעט אם 

    וראות רופא, שלא לצורך גמילה. וראות רופא, שלא לצורך גמילה. וראות רופא, שלא לצורך גמילה. וראות רופא, שלא לצורך גמילה. השימוש בסמים נעשה על פי ההשימוש בסמים נעשה על פי ההשימוש בסמים נעשה על פי ההשימוש בסמים נעשה על פי ה
                    ::::עובר, למעט במקרים המפורטים להלןעובר, למעט במקרים המפורטים להלןעובר, למעט במקרים המפורטים להלןעובר, למעט במקרים המפורטים להלןהריון ו/או לידה, פריון או עקרות וטיפולים בהריון ו/או לידה, פריון או עקרות וטיפולים בהריון ו/או לידה, פריון או עקרות וטיפולים בהריון ו/או לידה, פריון או עקרות וטיפולים ב 23.5

            הפסקת הריון שנדרשה עקב סכנת חיים לאם או עקב גילוי מום בעובר.הפסקת הריון שנדרשה עקב סכנת חיים לאם או עקב גילוי מום בעובר.הפסקת הריון שנדרשה עקב סכנת חיים לאם או עקב גילוי מום בעובר.הפסקת הריון שנדרשה עקב סכנת חיים לאם או עקב גילוי מום בעובר. 23.5.1
    לידה בניתוח קיסרי מתוכנן מראש עקב צורך רפואי.לידה בניתוח קיסרי מתוכנן מראש עקב צורך רפואי.לידה בניתוח קיסרי מתוכנן מראש עקב צורך רפואי.לידה בניתוח קיסרי מתוכנן מראש עקב צורך רפואי. 23.5.2
ל סיבה רפואית שאינה נפשית, קוסמטית או ל סיבה רפואית שאינה נפשית, קוסמטית או ל סיבה רפואית שאינה נפשית, קוסמטית או ל סיבה רפואית שאינה נפשית, קוסמטית או ניתוחים גניקולוגיים מתקנים בעקבות לידה בשניתוחים גניקולוגיים מתקנים בעקבות לידה בשניתוחים גניקולוגיים מתקנים בעקבות לידה בשניתוחים גניקולוגיים מתקנים בעקבות לידה בש 23.5.3

    לצורכי פריון. לצורכי פריון. לצורכי פריון. לצורכי פריון. 
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    התייעצויות הקשורות להריון.התייעצויות הקשורות להריון.התייעצויות הקשורות להריון.התייעצויות הקשורות להריון. 23.5.4
 HUMAN THUMAN THUMAN THUMAN T----CELL LYMPHATROPIC CELL LYMPHATROPIC CELL LYMPHATROPIC CELL LYMPHATROPIC(איידס) ובמחלות: (איידס) ובמחלות: (איידס) ובמחלות: (איידס) ובמחלות:     AIDSAIDSAIDSAIDSתסמונת הכשל החיסוני הנרכש תסמונת הכשל החיסוני הנרכש תסמונת הכשל החיסוני הנרכש תסמונת הכשל החיסוני הנרכש  23.6

VIRUS TYPE III (HTLV)VIRUS TYPE III (HTLV)VIRUS TYPE III (HTLV)VIRUS TYPE III (HTLV)    וווו----    LYMPHADENOPATHY ASSOCIATED VIRUS (LAV)LYMPHADENOPATHY ASSOCIATED VIRUS (LAV)LYMPHADENOPATHY ASSOCIATED VIRUS (LAV)LYMPHADENOPATHY ASSOCIATED VIRUS (LAV)     ו/או מחלות ו/או מחלות ו/או מחלות ו/או מחלות
אציות למחלת האידס או כל מחלה או תסמונת דומה אחרת יהא שמה אציות למחלת האידס או כל מחלה או תסמונת דומה אחרת יהא שמה אציות למחלת האידס או כל מחלה או תסמונת דומה אחרת יהא שמה אציות למחלת האידס או כל מחלה או תסמונת דומה אחרת יהא שמה או מצבים שהם מוטציות או וריאו מצבים שהם מוטציות או וריאו מצבים שהם מוטציות או וריאו מצבים שהם מוטציות או ורי

            אשר יהא.אשר יהא.אשר יהא.אשר יהא.
    מקרה הביטוח נגרם במישרין או בעקיפין ממעשה פלילי בו השתתף המבוטח.מקרה הביטוח נגרם במישרין או בעקיפין ממעשה פלילי בו השתתף המבוטח.מקרה הביטוח נגרם במישרין או בעקיפין ממעשה פלילי בו השתתף המבוטח.מקרה הביטוח נגרם במישרין או בעקיפין ממעשה פלילי בו השתתף המבוטח. 23.7
מקרה הביטוח נגרם מנשק לא קונבנציונלי (גרעיני, כימי או ביולוגי), מביקוע גרעיני או היתוך גרעיני או מקרה הביטוח נגרם מנשק לא קונבנציונלי (גרעיני, כימי או ביולוגי), מביקוע גרעיני או היתוך גרעיני או מקרה הביטוח נגרם מנשק לא קונבנציונלי (גרעיני, כימי או ביולוגי), מביקוע גרעיני או היתוך גרעיני או מקרה הביטוח נגרם מנשק לא קונבנציונלי (גרעיני, כימי או ביולוגי), מביקוע גרעיני או היתוך גרעיני או  23.8

גן או קרינה מייננת, תחליפים גרעיניים ופסולת גרעינית. מקרה הביטוח גן או קרינה מייננת, תחליפים גרעיניים ופסולת גרעינית. מקרה הביטוח גן או קרינה מייננת, תחליפים גרעיניים ופסולת גרעינית. מקרה הביטוח גן או קרינה מייננת, תחליפים גרעיניים ופסולת גרעינית. מקרה הביטוח זיהום רדיואקטיבי, קרינת רנטזיהום רדיואקטיבי, קרינת רנטזיהום רדיואקטיבי, קרינת רנטזיהום רדיואקטיבי, קרינת רנט
    נגרם עקב פעולה מלחמתית או פעולה צבאית. נגרם עקב פעולה מלחמתית או פעולה צבאית. נגרם עקב פעולה מלחמתית או פעולה צבאית. נגרם עקב פעולה מלחמתית או פעולה צבאית. 

אזרחי בעל אזרחי בעל אזרחי בעל אזרחי בעל כנוסע בכלי טייס כנוסע בכלי טייס כנוסע בכלי טייס כנוסע בכלי טייס בין אם ממונע ובין אם לאו (למעט טיסה בין אם ממונע ובין אם לאו (למעט טיסה בין אם ממונע ובין אם לאו (למעט טיסה בין אם ממונע ובין אם לאו (למעט טיסה בכלי טייס מכל סוג שהוא, בכלי טייס מכל סוג שהוא, בכלי טייס מכל סוג שהוא, בכלי טייס מכל סוג שהוא,     טיסהטיסהטיסהטיסה 23.9
    צלילה.צלילה.צלילה.צלילה.תעודת כשירות), רחיפה, דאיה, גלישה אוירית, צניחה, סקי או תעודת כשירות), רחיפה, דאיה, גלישה אוירית, צניחה, סקי או תעודת כשירות), רחיפה, דאיה, גלישה אוירית, צניחה, סקי או תעודת כשירות), רחיפה, דאיה, גלישה אוירית, צניחה, סקי או 

    בדיקות שגרה ומעקב ו/או בדיקות שאינן עקב בעיה רפואית פעילה. בדיקות שגרה ומעקב ו/או בדיקות שאינן עקב בעיה רפואית פעילה. בדיקות שגרה ומעקב ו/או בדיקות שאינן עקב בעיה רפואית פעילה. בדיקות שגרה ומעקב ו/או בדיקות שאינן עקב בעיה רפואית פעילה.  23.10
    שאינםשאינםשאינםשאינם    טיפוליםטיפוליםטיפוליםטיפולים/או /או /או /או וווו    הרפואההרפואההרפואההרפואה    מדעמדעמדעמדע    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    מוכריםמוכריםמוכריםמוכרים    שאינםשאינםשאינםשאינם    טיפוליםטיפוליםטיפוליםטיפולים/או /או /או /או וווו    מחקרמחקרמחקרמחקר    למטרותלמטרותלמטרותלמטרות    וליםוליםוליםוליםפפפפטיטיטיטי 23.11

    עלעלעלעל    המבוססיםהמבוססיםהמבוססיםהמבוססים    טיפוליםטיפוליםטיפוליםטיפולים/או /או /או /או וווו    נסיונייםנסיונייםנסיונייםנסיוניים    טיפוליםטיפוליםטיפוליםטיפולים/או /או /או /או וווו    מקובלותמקובלותמקובלותמקובלות    רפואיותרפואיותרפואיותרפואיות    מידהמידהמידהמידה    אמותאמותאמותאמות    לפילפילפילפי    מקובליםמקובליםמקובליםמקובלים
    שבאשבאשבאשבא    אחראחראחראחר    גורםגורםגורםגורם    כלכלכלכל    אואואואו    הלסינקיהלסינקיהלסינקיהלסינקי    ועדתועדתועדתועדת    אישוראישוראישוראישור    שנדרששנדרששנדרששנדרש    טיפוליםטיפוליםטיפוליםטיפולים/או /או /או /או וווו    נסיוניותנסיוניותנסיוניותנסיוניות    רפואיותרפואיותרפואיותרפואיות    טכנולוגיותטכנולוגיותטכנולוגיותטכנולוגיות

    ....לביצועםלביצועםלביצועםלביצועם    במקומהבמקומהבמקומהבמקומה
    המבטחת לא תחוב על פי פוליסה זו בכל מקרה בו קיימת מניעה חוקית ביישומה על פי כל דין.המבטחת לא תחוב על פי פוליסה זו בכל מקרה בו קיימת מניעה חוקית ביישומה על פי כל דין.המבטחת לא תחוב על פי פוליסה זו בכל מקרה בו קיימת מניעה חוקית ביישומה על פי כל דין.המבטחת לא תחוב על פי פוליסה זו בכל מקרה בו קיימת מניעה חוקית ביישומה על פי כל דין. 23.12

    אינה אחראית לשירותים הרפואיים ולתוצאותיהםאינה אחראית לשירותים הרפואיים ולתוצאותיהםאינה אחראית לשירותים הרפואיים ולתוצאותיהםאינה אחראית לשירותים הרפואיים ולתוצאותיהם    מבטחתמבטחתמבטחתמבטחתהההה .24
ו/או ספק השירות הרפואי ו/או בית החולים שבו ו/או ספק השירות הרפואי ו/או בית החולים שבו ו/או ספק השירות הרפואי ו/או בית החולים שבו ו/או ספק השירות הרפואי ו/או בית החולים שבו     המטפלהמטפלהמטפלהמטפל    רת הרופארת הרופארת הרופארת הרופאבחיבחיבחיבחי, , , , בזהבזהבזהבזה    ומוסכםומוסכםומוסכםומוסכם    מובהרמובהרמובהרמובהר    ספקספקספקספק    הסרהסרהסרהסר    למעןלמעןלמעןלמען

    מבטחתמבטחתמבטחתמבטחתוהוהוהוה    ,,,,יינתן השירות הרפואי ו/או כל יתר הטיפולים והשירותים המכוסים בפוליסה, נעשים על ידי המבוטחיינתן השירות הרפואי ו/או כל יתר הטיפולים והשירותים המכוסים בפוליסה, נעשים על ידי המבוטחיינתן השירות הרפואי ו/או כל יתר הטיפולים והשירותים המכוסים בפוליסה, נעשים על ידי המבוטחיינתן השירות הרפואי ו/או כל יתר הטיפולים והשירותים המכוסים בפוליסה, נעשים על ידי המבוטח
איננה אחראית לטיב השירותים הרפואיים ו/או לפעולות נותני השירותים הרפואיים כאמור לעיל, ו/או המוצרים איננה אחראית לטיב השירותים הרפואיים ו/או לפעולות נותני השירותים הרפואיים כאמור לעיל, ו/או המוצרים איננה אחראית לטיב השירותים הרפואיים ו/או לפעולות נותני השירותים הרפואיים כאמור לעיל, ו/או המוצרים איננה אחראית לטיב השירותים הרפואיים ו/או לפעולות נותני השירותים הרפואיים כאמור לעיל, ו/או המוצרים 
ו/או הטיפולים הרפואיים הניתנים למבוטח בקרות מקרה הביטוח על ידי כל נותן שירות ו/או מוכר מוצר כאמור ו/או הטיפולים הרפואיים הניתנים למבוטח בקרות מקרה הביטוח על ידי כל נותן שירות ו/או מוכר מוצר כאמור ו/או הטיפולים הרפואיים הניתנים למבוטח בקרות מקרה הביטוח על ידי כל נותן שירות ו/או מוכר מוצר כאמור ו/או הטיפולים הרפואיים הניתנים למבוטח בקרות מקרה הביטוח על ידי כל נותן שירות ו/או מוכר מוצר כאמור 

        ו/או ספק השירות הרפואי לרבות ו/או כל לכל נזק שייגרם על ידם.ו/או ספק השירות הרפואי לרבות ו/או כל לכל נזק שייגרם על ידם.ו/או ספק השירות הרפואי לרבות ו/או כל לכל נזק שייגרם על ידם.ו/או ספק השירות הרפואי לרבות ו/או כל לכל נזק שייגרם על ידם.
    שבהסכםשבהסכםשבהסכםשבהסכם    השירותהשירותהשירותהשירות    נותןנותןנותןנותן    באמצעותבאמצעותבאמצעותבאמצעות    בוצעבוצעבוצעבוצע    הרפואיהרפואיהרפואיהרפואי    השירותהשירותהשירותהשירות/או /או /או /או וווו    הטיפולהטיפולהטיפולהטיפול    אםאםאםאם    גםגםגםגם    חלחלחלחל    לעיללעיללעיללעיל    האמורהאמורהאמורהאמור    כיכיכיכי, , , , בזאתבזאתבזאתבזאת    מובהרמובהרמובהרמובהר

        ו/או חברה קשורה ו/או על ידי הפניית המבוטח לנותן השירות.ו/או חברה קשורה ו/או על ידי הפניית המבוטח לנותן השירות.ו/או חברה קשורה ו/או על ידי הפניית המבוטח לנותן השירות.ו/או חברה קשורה ו/או על ידי הפניית המבוטח לנותן השירות.    מבטחתמבטחתמבטחתמבטחתהההה    עםעםעםעם    בתיאוםבתיאוםבתיאוםבתיאום/או /או /או /או וווו
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        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    ----נספח נספח נספח נספח 
  

קרה מקרה הביטוח, תשפה המבטחת את המבוטח או תשלם ישירות לנותן השירות עבור הוצאות כמפורט להלן 
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     בכפוףבכפוףבכפוףבכפוףבנספח 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
  
להלן המשמעות בנוסף להגדרות המופיעות בתנאים הכלליים של הפוליסה, תהיה למונחים המפורטים     הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות .1

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

למצבו של המבוטח, המועבר מישראל לחו"ל ו/או מחו"ל לישראל, בתנאי שעל פי קריטריונים רפואיים 
ך הטיסה. הכיסוי כולל העברה ברכב מקובלים נקבע, כי עלול להתעורר צורך בהתערבות רפואית במהל

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

    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה .2
  אחד או יותר מאלה: .2.1
 השתלה. מצבו 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

    תנאים מוקדמים להתחייבות המבטחתתנאים מוקדמים להתחייבות המבטחתתנאים מוקדמים להתחייבות המבטחתתנאים מוקדמים להתחייבות המבטחת .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

בחוות דעת בכתב, כי מצבו הבריאותי של המבוטח מחייב ביצוע השתלה, בחוות דעת בכתב, כי מצבו הבריאותי של המבוטח מחייב ביצוע השתלה, בחוות דעת בכתב, כי מצבו הבריאותי של המבוטח מחייב ביצוע השתלה, בחוות דעת בכתב, כי מצבו הבריאותי של המבוטח מחייב ביצוע השתלה, רופא מומחה בישראל קבע, רופא מומחה בישראל קבע, רופא מומחה בישראל קבע, רופא מומחה בישראל קבע,  .3.1.1
        על פי קריטריונים רפואיים מקובלים.על פי קריטריונים רפואיים מקובלים.על פי קריטריונים רפואיים מקובלים.על פי קריטריונים רפואיים מקובלים.

    ההשתלה תבוצע בבית חולים מוכר ומורשה ע"י הרשויות המוסמכות באותה מדינה.ההשתלה תבוצע בבית חולים מוכר ומורשה ע"י הרשויות המוסמכות באותה מדינה.ההשתלה תבוצע בבית חולים מוכר ומורשה ע"י הרשויות המוסמכות באותה מדינה.ההשתלה תבוצע בבית חולים מוכר ומורשה ע"י הרשויות המוסמכות באותה מדינה. .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

    מו כל התנאים המצטברים המפורטים להלן:מו כל התנאים המצטברים המפורטים להלן:מו כל התנאים המצטברים המפורטים להלן:מו כל התנאים המצטברים המפורטים להלן:לגבי מקרה ביטוח של טיפול מיוחד, נדרש כי יתקיילגבי מקרה ביטוח של טיפול מיוחד, נדרש כי יתקיילגבי מקרה ביטוח של טיפול מיוחד, נדרש כי יתקיילגבי מקרה ביטוח של טיפול מיוחד, נדרש כי יתקיי .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 
אים הכלליים, וזאת על פי אים הכלליים, וזאת על פי אים הכלליים, וזאת על פי אים הכלליים, וזאת על פי התקיימו במבוטח התנאים המפורטים בהגדרת טיפול מיוחד בתנהתקיימו במבוטח התנאים המפורטים בהגדרת טיפול מיוחד בתנהתקיימו במבוטח התנאים המפורטים בהגדרת טיפול מיוחד בתנהתקיימו במבוטח התנאים המפורטים בהגדרת טיפול מיוחד בתנ

        קריטריונים רפואיים מקובלים.קריטריונים רפואיים מקובלים.קריטריונים רפואיים מקובלים.קריטריונים רפואיים מקובלים.
    הטיפול המיוחד יבוצע בבית חולים מוכר ומורשה ע"י הרשויות המוסמכות באותה מדינה.הטיפול המיוחד יבוצע בבית חולים מוכר ומורשה ע"י הרשויות המוסמכות באותה מדינה.הטיפול המיוחד יבוצע בבית חולים מוכר ומורשה ע"י הרשויות המוסמכות באותה מדינה.הטיפול המיוחד יבוצע בבית חולים מוכר ומורשה ע"י הרשויות המוסמכות באותה מדינה. .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  לתשלום תגמולי ביטוח על פי נספח זה.לתשלום תגמולי ביטוח על פי נספח זה.לתשלום תגמולי ביטוח על פי נספח זה.לתשלום תגמולי ביטוח על פי נספח זה.את אישורה מראש ובכתב את אישורה מראש ובכתב את אישורה מראש ובכתב את אישורה מראש ובכתב     ויקבלויקבלויקבלויקבל
נספח זה. נספח זה. נספח זה. נספח זה. ובכתב לביצוע ההשתלה או הטיפול המיוחד בחו"ל הינה תנאי מהותי לאחריות החברה על פי ובכתב לביצוע ההשתלה או הטיפול המיוחד בחו"ל הינה תנאי מהותי לאחריות החברה על פי ובכתב לביצוע ההשתלה או הטיפול המיוחד בחו"ל הינה תנאי מהותי לאחריות החברה על פי ובכתב לביצוע ההשתלה או הטיפול המיוחד בחו"ל הינה תנאי מהותי לאחריות החברה על פי 

 המבטחת אישור קבלת ללאעל פי נספח זה,  המכוסההשתלה או טיפול מיוחד בחו"ל,  במבוטח/ה בוצע
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 



  
                                                                                                                                                                   Top Premium        

 

01/2014   

55/15  

 

            הוראות מיוחדות לענין ביצוע השתלה:הוראות מיוחדות לענין ביצוע השתלה:הוראות מיוחדות לענין ביצוע השתלה:הוראות מיוחדות לענין ביצוע השתלה: .4.2
נספח זה מקנה כיסוי ביטוחי רק אם ההשתלה בוצעה בהתאם להוראות חוק השתלת איברים, הכולל, בין נספח זה מקנה כיסוי ביטוחי רק אם ההשתלה בוצעה בהתאם להוראות חוק השתלת איברים, הכולל, בין נספח זה מקנה כיסוי ביטוחי רק אם ההשתלה בוצעה בהתאם להוראות חוק השתלת איברים, הכולל, בין נספח זה מקנה כיסוי ביטוחי רק אם ההשתלה בוצעה בהתאם להוראות חוק השתלת איברים, הכולל, בין 

    היתר, את ההוראות הבאות במצטבר:היתר, את ההוראות הבאות במצטבר:היתר, את ההוראות הבאות במצטבר:היתר, את ההוראות הבאות במצטבר:
    ההשתלה עתידה להתבצע.ההשתלה עתידה להתבצע.ההשתלה עתידה להתבצע.ההשתלה עתידה להתבצע.    נטילת האיבר והשתלת האיבר נעשות על פי הדין החל במדינה בהנטילת האיבר והשתלת האיבר נעשות על פי הדין החל במדינה בהנטילת האיבר והשתלת האיבר נעשות על פי הדין החל במדינה בהנטילת האיבר והשתלת האיבר נעשות על פי הדין החל במדינה בה .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
במידה וההשתלה בוצעה על ידי נותן שירות שבהסכם, תשלם המבטחת את השיפוי ישירות לנותן השירות  .5.1

כאמור, כולם או מקצתם, מקופת החולים בה חבר שבהסכם. המבטחת זכאית לשיבוב הסכומים ששילמה, 
המבוטח, בהתאם לחבויות קופת החולים לפי חוק ביטוח בריאות והתקנות שנחקקו מכוחו, ובכפוף לאמור 

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

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.

במידה וההשתלה בוצעה על ידי נותן שירות שלא בהסכם, תשפה המבטחת את המבוטח, בגין ההוצאות  .5.2
המבטחת זכאית לשיבוב  ההשתלה. בור שירותים רפואיים שניתנו לו לצורךהממשיות שהוציא בפועל ע

הסכומים ששילמה, כאמור, כולם או מקצתם, מקופת החולים בה חבר המבוטח, בהתאם לחבויות קופת 
סכום סכום סכום סכום     לתנאים הכלליים. 12החולים לפי חוק ביטוח בריאות והתקנות שנחקקו מכוחו, ובכפוף לאמור בסעיף 

מבטחת בגין השתלת איבר מלאכותי או בגין השתלת איבר מן החי לא יעלה על סכום מבטחת בגין השתלת איבר מלאכותי או בגין השתלת איבר מן החי לא יעלה על סכום מבטחת בגין השתלת איבר מלאכותי או בגין השתלת איבר מן החי לא יעלה על סכום מבטחת בגין השתלת איבר מלאכותי או בגין השתלת איבר מן החי לא יעלה על סכום השיפוי שתשלם ההשיפוי שתשלם ההשיפוי שתשלם ההשיפוי שתשלם ה
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 

    יעלה על סכום הביטוח המרבי המפורט בנספח תגמולי הביטוח.יעלה על סכום הביטוח המרבי המפורט בנספח תגמולי הביטוח.יעלה על סכום הביטוח המרבי המפורט בנספח תגמולי הביטוח.יעלה על סכום הביטוח המרבי המפורט בנספח תגמולי הביטוח.
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 

ו של המבוטח, ייחשב הדבר כמקרה ביטוח ו של המבוטח, ייחשב הדבר כמקרה ביטוח ו של המבוטח, ייחשב הדבר כמקרה ביטוח ו של המבוטח, ייחשב הדבר כמקרה ביטוח אי הצלחת השתלת מח עצמות ו/או תאי גזע ו/או תאי אב מגופאי הצלחת השתלת מח עצמות ו/או תאי גזע ו/או תאי אב מגופאי הצלחת השתלת מח עצמות ו/או תאי גזע ו/או תאי אב מגופאי הצלחת השתלת מח עצמות ו/או תאי גזע ו/או תאי אב מגופ
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 מן ותישא בהמבטחת תשפה את המבוטח ו/או תשלם לספק השירות עבור השתלה כמפורט דלק .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
 .סדרות לכל מקרה ביטוחסדרות לכל מקרה ביטוחסדרות לכל מקרה ביטוחסדרות לכל מקרה ביטוח

 תשלום עבור אשפוז בחו"ל. .5.4.2
ניתוח לצורך הוצאת האיבר המיועד להשתלה בגוף המבוטח, שימור האיבר תשלום עבור ביצוע  .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

והוצאות שיבתם לישראל, וכן תשלום הוצאות העברה יבשתית של המבוטח ומלווה אחד משדה אחד, 
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 טיסה והעברה יבשתית
 עיף זה.לאמור בס

, אם היה המבוטח בלתי והוצאות שיבה לישראל תשלום עבור הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל .5.4.6
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.
לתקרת סכום לתקרת סכום לתקרת סכום לתקרת סכום שתלה בחו"ל עד תשלום עבור הוצאות שהייה של המבוטח ומלווה אחד במקום ביצוע הה .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 –. היה המבוטח קטין, שגילו נמוך מ בלבד שההשתלה בוצעה בפועלבלבד שההשתלה בוצעה בפועלבלבד שההשתלה בוצעה בפועלבלבד שההשתלה בוצעה בפועלביטוח, וביטוח, וביטוח, וביטוח, ו
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מדרגה ראשונה, בהתאם המבטחת הוצאות שהייה, כאמור, עבור שני מלווים, שהם קרוביו של הקטין 
 לאמור בסעיף זה.

 תשלום עבור טיפולי המשך הנובעים מביצוע ההשתלה. .5.4.8
 תשלום עבור העברת גופת המבוטח לישראל אם נפטר בעת שהותו בחו"ל לצורך ביצוע ההשתלה. .5.4.9
תשלום עבור הבאת מומחה מחו"ל לביצוע ההשתלה בישראל, אם לא ניתן להעביר את המבוטח  .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. ביצוע ההשתלה בחו"ל, מסיבות רפואיות 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

 . הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח עבור כל הבדיקות המנויות בסעיף זההביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח עבור כל הבדיקות המנויות בסעיף זההביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח עבור כל הבדיקות המנויות בסעיף זההביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח עבור כל הבדיקות המנויות בסעיף זה
    גמלה חודשית:גמלה חודשית:גמלה חודשית:גמלה חודשית: .5.4.12

אשר בקרות מקרה הביטוח מרותק למיטתו בשל מצבו הרפואי  מבוטחעבור מועמד להשתלה: עבור מועמד להשתלה: עבור מועמד להשתלה: עבור מועמד להשתלה:  .5.4.12.1
    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    תגמוליתגמוליתגמוליתגמולי    בנספחבנספחבנספחבנספח    הנקובהנקובהנקובהנקוב    בסכוםבסכוםבסכוםבסכוםונזקק לשירותי מטפל/ת, יהיה זכאי לגמלה חודשית 

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%%%%בבית חולים יהיה זכאי לגמלה חודשית בשיעור של 

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

גמלה חודשית בגובה הסכום הנקוב בנספח תגמולי הביטוח  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 
     קופה הנ"ל.למשך הת    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, 
לתנאים הכלליים של לתנאים הכלליים של לתנאים הכלליים של לתנאים הכלליים של     12121212ת והתקנות שנחקקו מכוחו ובכפוף לאמור בסעיף ת והתקנות שנחקקו מכוחו ובכפוף לאמור בסעיף ת והתקנות שנחקקו מכוחו ובכפוף לאמור בסעיף ת והתקנות שנחקקו מכוחו ובכפוף לאמור בסעיף בהתאם לחוק ביטוח בריאובהתאם לחוק ביטוח בריאובהתאם לחוק ביטוח בריאובהתאם לחוק ביטוח בריאו

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 

    המפורט בנספח תגמולי הביטוח. המפורט בנספח תגמולי הביטוח. המפורט בנספח תגמולי הביטוח. המפורט בנספח תגמולי הביטוח. הביטוח המרבי הביטוח המרבי הביטוח המרבי הביטוח המרבי 
מובהר כי טיפול מיוחד חוזר אשר יידרש בעקבות ביצוע טיפול מיוחד, כפעולה ראשונית, מהווה חלק בלתי מובהר כי טיפול מיוחד חוזר אשר יידרש בעקבות ביצוע טיפול מיוחד, כפעולה ראשונית, מהווה חלק בלתי מובהר כי טיפול מיוחד חוזר אשר יידרש בעקבות ביצוע טיפול מיוחד, כפעולה ראשונית, מהווה חלק בלתי מובהר כי טיפול מיוחד חוזר אשר יידרש בעקבות ביצוע טיפול מיוחד, כפעולה ראשונית, מהווה חלק בלתי  .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

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

ומלווה אחד, והוצאות שיבתם לישראל, וכן תשלום הוצאות העברה יבשתית של המבוטח ומלווה אחד 
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 
 יף זה.בסע

, 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.
אך לא יותר מהסך הנקוב אך לא יותר מהסך הנקוב אך לא יותר מהסך הנקוב אך לא יותר מהסך הנקוב פול תשלום עבור הוצאות שהייה של המבוטח ומלווה אחד במקום ביצוע הטי .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.בנספח תגמולי הביטוח למקרה ביטוחבנספח תגמולי הביטוח למקרה ביטוחבנספח תגמולי הביטוח למקרה ביטוחבנספח תגמולי הביטוח למקרה ביטוח
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שנה, תכסה המבטחת הוצאות שהייה, כאמור, עבור שני מלווים, שהם קרוביו של  18 –שגילו נמוך מ 
    הקטין מדרגה ראשונה, בהתאם לאמור בסעיף זה.

ופת המבוטח לישראל אם נפטר בעת שהותו בחו"ל לצורך ביצוע הטיפול תשלום עבור העברת ג .6.3.7
 המיוחד.

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.

                    ::::כתוצאה מהשתלה או מטיפול מיוחדכתוצאה מהשתלה או מטיפול מיוחדכתוצאה מהשתלה או מטיפול מיוחדכתוצאה מהשתלה או מטיפול מיוחדפיצוי 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,
ליורשי המבוטח על פי דין, בנוסף לתגמולי הביטוח על פי המפורט לעיל, פיצוי  –, ובהיעדר קביעת מוטבים זה

בתוך תקופת  ובוצע שההשתלה או הטיפול המיוחדנוסף בגובה הסכום הנקוב בנספח תגמולי הביטוח, ובלבד 
    שנה. 21מלאו להם  המיוחד ההשתלה או הטיפולהביטוח. כיסוי זה יהיה בתוקף עבור מבוטחים שבעת ביצוע 

        
 

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

  נקודות. 12111, העומד על 15.6.2012הסכומים הינם צמודי מדד ונכונים למדד הידוע ביום 
        

        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 מדם  - 5.4.11 
  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  
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        תרופות מיוחדותתרופות מיוחדותתרופות מיוחדותתרופות מיוחדות    ----נספח נספח נספח נספח 
  

קרה מקרה הביטוח, תשפה המבטחת את המבוטח או תשלם ישירות לנותן השירות עבור הוצאות כמפורט להלן 
לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה וכן בכפוף להוראות התנאים הכלליים של לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה וכן בכפוף להוראות התנאים הכלליים של לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה וכן בכפוף להוראות התנאים הכלליים של לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה וכן בכפוף להוראות התנאים הכלליים של     בכפוףבכפוףבכפוףבכפוףבנספח זה 

        הפוליסה אליה צורף נספח זה.הפוליסה אליה צורף נספח זה.הפוליסה אליה צורף נספח זה.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
    

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

 ").נותן השירותנותן השירותנותן השירותנותן השירות" –מוסד מורשה על פי דין למכור ולשווק תרופות לציבור הרחב (להלן         ----בית מרקחת בית מרקחת בית מרקחת בית מרקחת  .1.1
אוסטרליה, ניו זילנד, שוויץ, נורבגיה, איסלנד, אחת המדינות החברות ארה"ב, קנדה,     ----המדינות המוכרות המדינות המוכרות המדינות המוכרות המדינות המוכרות  .1.2

    ).EMEA, או במסלול הרישום המרכזי של האיחוד האירופי (2004באיחוד האירופי לפני מאי 
סכום שתנכה המבטחת מסכום ההוצאה למרשם שניתן לכל מבוטח. ניתנו מספר מרשמים  ----    השתתפות עצמיתהשתתפות עצמיתהשתתפות עצמיתהשתתפות עצמית .1.3

תנוכה ההשתתפות העצמית רק פעם אחת. ניתן מרשם  –טיפול של חודש  לאותה תרופה המכסים תקופת
במידה  תנוכה ההשתתפות העצמית פעם אחת בגין כל חודש. –לאותה תרופה לתקופת טיפול של מעל חודש 

לא  –וניתנו מרשמים לתרופות נוספות לטיפול באותו מצב בריאותי של המבוטח בגין אותו מקרה ביטוח 
 מית נוספת.תנוכה השתתפות עצ

  .נטילת תרופה על פי מרשם, בצורה חד פעמית או מתמשכת ----    טיפול תרופתיטיפול תרופתיטיפול תרופתיטיפול תרופתי .1.4
 הסכום המאושר ע"י הרשויות המוסמכות בישראל בגין תרופה והמשתנה מעת לעת.    ----    מחיר מרבי מאושרמחיר מרבי מאושרמחיר מרבי מאושרמחיר מרבי מאושר .1.5

    
הסכום לא נקבע לתרופה מחיר מרבי מאושר על ידי הרשויות המוסמכות בישראל, יקבע המחיר המרבי על פי 

    המרבי המאושר לאותה תרופה בהולנד במחירי דולר ארה"ב.
לא נקבע לתרופה מחיר מרבי מאושר בהולנד, יקבע המחיר המרבי על פי הסכום המרבי המאושר לאותה 

     תרופה באנגליה במחירי דולר ארה"ב.
שיהיה נהוג בבנק חישוב מחירי דולר ארה"ב יעשה על פי שער המכירה (העברות והמחאות) של דולר ארה"ב 

    ידי המבטחת בתוספת היטל חוקי שיחול, אם יחול, על תשלום כזה.-לאומי לישראל ביום הכנת התשלום על
אשר אישר את לפי בחירת המבוטח, רופא מומחה, רופא בית חולים או מסמך רפואי חתום על ידי  ----    מרשםמרשםמרשםמרשם .1.6

ול, את המינון הנדרש ומשך זמן הצורך בטיפול בתרופה בתחילת הטיפול התרופתי, קבע את אופן הטיפ
חתום בידי רופא שאינו מומחה בתחום כאמור הטיפול הנדרש. על אף האמור, יתקבל גם מסמך רפואי 

רופא בית חולים או רופא בית חולים או רופא בית חולים או רופא בית חולים או ובלבד שאחת לשלושה חודשים במהלך הטיפול יינתן מסמך רפואי חתום בידי ובלבד שאחת לשלושה חודשים במהלך הטיפול יינתן מסמך רפואי חתום בידי ובלבד שאחת לשלושה חודשים במהלך הטיפול יינתן מסמך רפואי חתום בידי ובלבד שאחת לשלושה חודשים במהלך הטיפול יינתן מסמך רפואי חתום בידי הרלוונטי, 
    רופא מומחה.רופא מומחה.רופא מומחה.רופא מומחה.

ובלבד שתחום מומחיותו הוא ובלבד שתחום מומחיותו הוא ובלבד שתחום מומחיותו הוא ובלבד שתחום מומחיותו הוא י רשויות הבריאות במדינת ישראל רופא אשר הוכר כמומחה ע" ----    רופא מומחהרופא מומחהרופא מומחהרופא מומחה .1.7
    בתחום הרלוונטי הנדרש לטיפול בתרופה.בתחום הרלוונטי הנדרש לטיפול בתרופה.בתחום הרלוונטי הנדרש לטיפול בתרופה.בתחום הרלוונטי הנדרש לטיפול בתרופה.

רשימת התרופות המאושרות הרשומות על פי פקודת הרוקחים [נוסח חדש],   ----רשימת התרופות המאושרות רשימת התרופות המאושרות רשימת התרופות המאושרות רשימת התרופות המאושרות  .1.8
שתבוא במקומן,  , או הוראת דין1986 –ו/או על פי תקנות הרופאים (תכשירים), התשמ"ו  1981 –התשמ"א 

    והמפורסמות על ידי הרשויות המוסמכות במדינת ישראל, כפי שתעודכן מעת לעת ע"י הרשויות.
    תקופה של כל שלוש שנות ביטוח, שהראשונה מתחילה במועד תחילת הביטוח.    ----תקופת זכאות תקופת זכאות תקופת זכאות תקופת זכאות  .1.9
עת התפתחותם של חומר כימי או ביולוגי, אשר נועד לטיפול במצב רפואי, מניעת החמרתו (לרבות מני    ----תרופהתרופהתרופהתרופה .1.10

, ואשר אושר ע"י הרשויות המוסמכות מצבים רפואיים נוספים) או מניעת הישנותו, כתוצאה ממחלה או תאונה
בישראל ונכלל ברשימת התרופות המאושרות ו/או אושר ע"י הרשויות המוסמכות באחת או יותר מהמדינות 

    .המוכרות
"י הרשויות "י הרשויות "י הרשויות "י הרשויות עעעע/או /או /או /או וווו    בישראלבישראלבישראלבישראל    המוסמכותהמוסמכותהמוסמכותהמוסמכות    הרשויותהרשויותהרשויותהרשויות"י "י "י "י עעעעתרופה, שאושרה לשימוש תרופה, שאושרה לשימוש תרופה, שאושרה לשימוש תרופה, שאושרה לשימוש     ----    OFF LABELOFF LABELOFF LABELOFF LABEL    תרופהתרופהתרופהתרופה .1.11

במצבו הרפואי של במצבו הרפואי של במצבו הרפואי של במצבו הרפואי של מזו הנדרשת לטיפול מזו הנדרשת לטיפול מזו הנדרשת לטיפול מזו הנדרשת לטיפול     שונהשונהשונהשונההמדינות המוכרות, להתוויה רפואית המדינות המוכרות, להתוויה רפואית המדינות המוכרות, להתוויה רפואית המדינות המוכרות, להתוויה רפואית ממממבאחת באחת באחת באחת המוסמכות המוסמכות המוסמכות המוסמכות 
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המבוטח, ובלבד שהתרופה הוכרה כיעילה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח על ידי לפחות אחד מהבאים:המבוטח, ובלבד שהתרופה הוכרה כיעילה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח על ידי לפחות אחד מהבאים:המבוטח, ובלבד שהתרופה הוכרה כיעילה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח על ידי לפחות אחד מהבאים:המבוטח, ובלבד שהתרופה הוכרה כיעילה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח על ידי לפחות אחד מהבאים:
            
  FDA -פרסומי ה .1.11.1
1.11.2. American Hospital Formulary Service Drug Information 
1.11.3. US Pharmacopoeia - Drug Information 
1.11.4. Drugdex (Micromedex) ,כפי שמופיעים (כפי שמופיעים (כפי שמופיעים (כפי שמופיעים     ובלבד שהתרופה עונה על שלושת התנאים הבאים במצטברובלבד שהתרופה עונה על שלושת התנאים הבאים במצטברובלבד שהתרופה עונה על שלושת התנאים הבאים במצטברובלבד שהתרופה עונה על שלושת התנאים הבאים במצטבר)

    בטבלת ההמלצות):בטבלת ההמלצות):בטבלת ההמלצות):בטבלת ההמלצות):
 .IIaאו  Iנמצאת בקבוצה  –) Strength of Recommendationעוצמת ההמלצה ( .1.11.4.1
 .Bאו  Aנמצאת בקטגוריה  –) Strength of Evidenceחוזק הראיות ( .1.11.4.2
 .IIaאו  Iנמצאת בקבוצה  –) Efficacyיעילות ( .1.11.4.3
 , שמתפרסם ע"י אחד מהבאים:National Guidelines -תרופה שהטיפול בה מומלץ, לפחות באחד מה .1.11.4.4

1.11.4.4.1. NCCN  
1.11.4.4.2. ASCO 
1.11.4.4.3. NICE   
1.11.4.4.4. Esmo Minimal Recommendation 

נטל ההוכחה כי התרופה הוכרה כיעילה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, ע"י אחד מהפרסומים ו/או נטל ההוכחה כי התרופה הוכרה כיעילה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, ע"י אחד מהפרסומים ו/או נטל ההוכחה כי התרופה הוכרה כיעילה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, ע"י אחד מהפרסומים ו/או נטל ההוכחה כי התרופה הוכרה כיעילה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, ע"י אחד מהפרסומים ו/או  .1.11.5
    לעיל, מוטל על המבוטח.לעיל, מוטל על המבוטח.לעיל, מוטל על המבוטח.לעיל, מוטל על המבוטח.    1.11.41.11.41.11.41.11.4 ----1.11.11.11.11.11.11.11.1 המאגרים המפורטים בסעיפים המאגרים המפורטים בסעיפים המאגרים המפורטים בסעיפים המאגרים המפורטים בסעיפים 

תרופה לטיפול במחלה נדירה אשר אושרה ו/או הוכרה כתרופת יתום ע"י הרשויות המוסמכות    - תרופת יתוםתרופת יתוםתרופת יתוםתרופת יתום .1.12
 המולקולות של מסוים מבנה או מסוים לאדם המפותחת תרופה למעטבאחת או יותר מהמדינות המוכרות, 

    .אדם אותו של והתאים
תרופה אשר לא אושרה ע"י הרשויות המוסמכות במדינות המוכרות לטיפול בהתוויה    - תרופה נסיוניתתרופה נסיוניתתרופה נסיוניתתרופה נסיונית .1.13

ו/או תרופת יתום, כמוגדר לעיל, לא  OFF LABELהרפואית הנדרשת למבוטח. לענין זה, יובהר כי תרופה 
    . תיחשב תרופה נסיונית

        תנאים כלליים לתוכנית ביטוח בריאות, אליהם מצורף נספח זה. -התנאים הכללייםהתנאים הכללייםהתנאים הכללייםהתנאים הכלליים .1.14
    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    קרהקרהקרהקרהממממ .2

   מקרה הביטוח הינו מצבו הרפואי של המבוטח, הנזקק, על פי הוראת רופא, לטיפול תרופתי.
  תגמולי ביטוח ישולמו למבוטח על פי תנאי נספח זה בגין:

והתרופה  כלולה ברשימת התרופות המאושרות, אךאשר אינה כלולה בסל שירותי הבריאות,  ,תרופה רכישת .2.1
ת ות המוסמכיועל ידי הרשו אושרה לשימוש על פי ההתוויה הרפואית לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח

  .המדינות המוכרותמאחת ישראל ו/או בב
דרת על פי ההתוויה הרפואית, הקבועה בסל אינה מוגאך בסל שירותי הבריאות,  כלולהאשר  ,תרופהרכישת  .2.2

שירותי הבריאות, כמיועדת לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, והתרופה אושרה לשימוש על פי ההתוויה 
המדינות מאחת ישראל ו/או בת בות המוסמכיוהרפואית, לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, על ידי הרשו

 המוכרות. 
        .OFF LABELOFF LABELOFF LABELOFF LABEL    תרופהתרופהתרופהתרופה רכישת .2.3
במצבו  לטיפוללהתוויה הנדרשת  יתוםיתוםיתוםיתום    כתרופתכתרופתכתרופתכתרופת, המוכרת הבריאות שירותי בסל כלולה שאינה תרופה רכישת .2.4

        הרפואי של המבוטח.
 התנאי לקיום מקרה הביטוח הינו כי התרופה אינה תרופה נסיונית או תרופה מתחום הרפואה המשלימה.התנאי לקיום מקרה הביטוח הינו כי התרופה אינה תרופה נסיונית או תרופה מתחום הרפואה המשלימה.התנאי לקיום מקרה הביטוח הינו כי התרופה אינה תרופה נסיונית או תרופה מתחום הרפואה המשלימה.התנאי לקיום מקרה הביטוח הינו כי התרופה אינה תרופה נסיונית או תרופה מתחום הרפואה המשלימה.

    תתתתלהתחייבויות המבטחלהתחייבויות המבטחלהתחייבויות המבטחלהתחייבויות המבטח    מהותימהותימהותימהותיתנאי תנאי תנאי תנאי  .3
         לרכישת התרופה כאשר בידיו מרשם.המבוטח יפנה לאישור המבטחת קודם 

למען הסר ספק, מובהר כי אישור המבטחת מראש לרכישת התרופה הינו תנאי מהותי. רכש המבוטח תרופה למען הסר ספק, מובהר כי אישור המבטחת מראש לרכישת התרופה הינו תנאי מהותי. רכש המבוטח תרופה למען הסר ספק, מובהר כי אישור המבטחת מראש לרכישת התרופה הינו תנאי מהותי. רכש המבוטח תרופה למען הסר ספק, מובהר כי אישור המבטחת מראש לרכישת התרופה הינו תנאי מהותי. רכש המבוטח תרופה 
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התרופה התרופה התרופה התרופה     היתההיתההיתההיתהמראש ע"י המבטחת, תשלם המבטחת למבוטח את ההוצאות, כפי שהיו, לו מראש ע"י המבטחת, תשלם המבטחת למבוטח את ההוצאות, כפי שהיו, לו מראש ע"י המבטחת, תשלם המבטחת למבוטח את ההוצאות, כפי שהיו, לו מראש ע"י המבטחת, תשלם המבטחת למבוטח את ההוצאות, כפי שהיו, לו     ההההלא אושרלא אושרלא אושרלא אושר    שרכישתהשרכישתהשרכישתהשרכישתה
 ....ההההזזזז    נספחנספחנספחנספחם, בהיקף זכאות המבוטח על פי ם, בהיקף זכאות המבוטח על פי ם, בהיקף זכאות המבוטח על פי ם, בהיקף זכאות המבוטח על פי אשר למבטחת יש עמו הסכאשר למבטחת יש עמו הסכאשר למבטחת יש עמו הסכאשר למבטחת יש עמו הסכ    מרקחתמרקחתמרקחתמרקחתנרכשת באמצעות בית נרכשת באמצעות בית נרכשת באמצעות בית נרכשת באמצעות בית 

  
                התחייבויות המבטחתהתחייבויות המבטחתהתחייבויות המבטחתהתחייבויות המבטחת .4

המבטחת תשפה את המבוטח בגין הוצאותיו לרכישת תרופות ו/או תשלם ישירות לנותן השירות עבור התרופה, 
 2לכיסוי המינון הנדרש בכל פעם, ובניכוי השתתפות עצמית אשר גובהה הינו על פי סוג התרופה כמפורט בסעיף 

, בכפוף לתנאים ולא יותר מהמחיר המרבי המאושר לאותה תרופהולא יותר מהמחיר המרבי המאושר לאותה תרופהולא יותר מהמחיר המרבי המאושר לאותה תרופהולא יותר מהמחיר המרבי המאושר לאותה תרופה    המירביהמירביהמירביהמירבי    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    סכוםסכוםסכוםסכום    תקרתתקרתתקרתתקרת    עדעדעדעדלעיל, 
 המפורטים להלן:

 לעיל תשולם השתתפות עצמית כמפורט בנספח תגמולי הביטוח.  2.1-2.4בגין תרופות כמפורט בסעיפים  .4.1
מתן התרופה או בנוסף, תשפה המבטחת את המבוטח בגין עלות השירות ו/או הטיפול הרפואי הכרוך ב .4.2

התרופות בגין כל מקרה ביטוח, בשיעור שלא יעלה על הסכום הנקוב בנספח תגמולי הביטוח ליום ולתקופה 
יובהר כי הכיסוי על פי סעיף זה ינתן אך ורק בגין נטילת תרופה,  יום בגין כל מקרה ביטוח. 60שלא תעלה על 

 . 4סעיף אשר המבטחת שיפתה את המבוטח עבור רכישתה כאמור ברישת 
זה, אך קופת החולים ו/או השב"ן בהם הוא חבר מימנו את העלויות  נספחהיה המבוטח זכאי לכיסוי במסגרת  .4.3

    ::::4444ברישת סעיף ברישת סעיף ברישת סעיף ברישת סעיף והמבטחת לא השתתפה במימון התרופה כאמור והמבטחת לא השתתפה במימון התרופה כאמור והמבטחת לא השתתפה במימון התרופה כאמור והמבטחת לא השתתפה במימון התרופה כאמור באופן מלא או חלקי, 
המבוטח יהיה זכאי להחזר סכום ההשתתפות ששילם לקופת החולים ו/או לשב"ן בהם הוא חבר עבור  .4.3.1

    התרופה. 
מהמחיר המרבי המאושר לאותה  10%בשיעור חודשי לעיל יקבל המבוטח פיצוי  4.3.1בנוסף לאמור בס"ק  .4.3.2

     ולא יותר מהסכום הנקוב בנספח תגמולי הביטוח לחודש.ולא יותר מהסכום הנקוב בנספח תגמולי הביטוח לחודש.ולא יותר מהסכום הנקוב בנספח תגמולי הביטוח לחודש.ולא יותר מהסכום הנקוב בנספח תגמולי הביטוח לחודש.תרופה, 

        ייייהמירבהמירבהמירבהמירב    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    סכוםסכוםסכוםסכום .5
 תגמולי אם ביןהביטוח המירבי שתשלם המבטחת בגין בגין תביעה ו/או תביעות המכוסות על פי נספח זה,  סכום

    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוחסכום סכום סכום סכום     גובהגובהגובהגובה    עדעדעדעד יהיהובין אם שולמו ישירות לספק השירות,  למבוטח כפיצוי/או ו כשיפוי שולמו הביטוח
 :להלן המפורט פי על, זכאותזכאותזכאותזכאות    לתקופתלתקופתלתקופתלתקופת    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    תגמוליתגמוליתגמוליתגמולי    בנספחבנספחבנספחבנספח    הנקובהנקובהנקובהנקובהמירבי המירבי המירבי המירבי 

 .הביטוח תגמולי בנספח כנקוב יהיה זכאות תקופת בגין המירבי הביטוח סכום .5.1
 לתקופת, הביטוח תגמולי בנספח כנקוב המירבי הביטוח לסכום זכאי המבוטח יהיה זכאות תקופת כל בתום .5.2

    .העוקבת הזכאות
העוקבת, העוקבת, העוקבת, העוקבת,     הזכאותהזכאותהזכאותהזכאותלתקופת לתקופת לתקופת לתקופת     להעבירםלהעבירםלהעבירםלהעבירםמומשו מומשו מומשו מומשו     שטרםשטרםשטרםשטרםהסר ספק יובהר, כי לא ניתן לצבור סכומי ביטוח הסר ספק יובהר, כי לא ניתן לצבור סכומי ביטוח הסר ספק יובהר, כי לא ניתן לצבור סכומי ביטוח הסר ספק יובהר, כי לא ניתן לצבור סכומי ביטוח     למעןלמעןלמעןלמען .5.3

        לעיל.לעיל.לעיל.לעיל.    5.35.35.35.3----5.15.15.15.1והמבוטח יהיה זכאי בכל תקופת זכאות לסכום ביטוח מירבי כמפורט בסעיפים והמבוטח יהיה זכאי בכל תקופת זכאות לסכום ביטוח מירבי כמפורט בסעיפים והמבוטח יהיה זכאי בכל תקופת זכאות לסכום ביטוח מירבי כמפורט בסעיפים והמבוטח יהיה זכאי בכל תקופת זכאות לסכום ביטוח מירבי כמפורט בסעיפים 

   חריגים מיוחדים לנספח זהחריגים מיוחדים לנספח זהחריגים מיוחדים לנספח זהחריגים מיוחדים לנספח זה .6
, למעט אלה שבוטלו מפורשות בנספח זה, לא תהא המבטחת חייבת לפוליסה הכלליים בתנאיםבנוסף לאמור 

 במקרים הבאים:בתשלום תגמולי ביטוח על פי נספח זה 
 ....תרופהתרופהתרופהתרופה    מצופהמצופהמצופהמצופה    אביזראביזראביזראביזר/או /או /או /או וווו    שתלשתלשתלשתל    לרבותלרבותלרבותלרבות    תרופהתרופהתרופהתרופה    להחדרתלהחדרתלהחדרתלהחדרת    אחראחראחראחר    אמצעיאמצעיאמצעיאמצעי/או /או /או /או וווו    אביזראביזראביזראביזר/או /או /או /או וווו    שתלשתלשתלשתל .6.1
    אשפוזאשפוזאשפוזאשפוז    במהלךבמהלךבמהלךבמהלך/או /או /או /או וווו    כלליכלליכלליכללי    חוליםחוליםחוליםחולים    בביתבביתבביתבבית    שבוצעושבוצעושבוצעושבוצעו    השתלההשתלההשתלההשתלה/או /או /או /או וווו    ניתוחניתוחניתוחניתוח    תחליףתחליףתחליףתחליף/או /או /או /או וווו    ניתוחניתוחניתוחניתוח    במהלךבמהלךבמהלךבמהלך    ההההננננשניתשניתשניתשנית    תרופהתרופהתרופהתרופה .6.2

    ....כלליכלליכלליכללי    חוליםחוליםחוליםחולים    בביתבביתבביתבבית
    ....AntiAntiAntiAnti----AgingAgingAgingAgingתרופה מתחום טיפולי תרופה מתחום טיפולי תרופה מתחום טיפולי תרופה מתחום טיפולי  .6.3
    ו/או אסתטיים.ו/או אסתטיים.ו/או אסתטיים.ו/או אסתטיים.תרופה לטיפולים קוסמטיים תרופה לטיפולים קוסמטיים תרופה לטיפולים קוסמטיים תרופה לטיפולים קוסמטיים  .6.4
    טיפולים נפשיים.טיפולים נפשיים.טיפולים נפשיים.טיפולים נפשיים.הפרעות נפש ו/או הפרעות נפש ו/או הפרעות נפש ו/או הפרעות נפש ו/או רופה לטיפול במחלות נפש ו/או רופה לטיפול במחלות נפש ו/או רופה לטיפול במחלות נפש ו/או רופה לטיפול במחלות נפש ו/או תתתת .6.5
    תרופה לטיפולי שיניים.תרופה לטיפולי שיניים.תרופה לטיפולי שיניים.תרופה לטיפולי שיניים. .6.6
    תרופה לטיפול בהשמנת יתר.תרופה לטיפול בהשמנת יתר.תרופה לטיפול בהשמנת יתר.תרופה לטיפול בהשמנת יתר. .6.7
            טיפול תרופתי מונע במסגרת שירות רפואה מונעת, טיפול בויטמינים ו/או חיסונים ו/או תוספי מזון.טיפול תרופתי מונע במסגרת שירות רפואה מונעת, טיפול בויטמינים ו/או חיסונים ו/או תוספי מזון.טיפול תרופתי מונע במסגרת שירות רפואה מונעת, טיפול בויטמינים ו/או חיסונים ו/או תוספי מזון.טיפול תרופתי מונע במסגרת שירות רפואה מונעת, טיפול בויטמינים ו/או חיסונים ו/או תוספי מזון. .6.8
) או לצהבת מסוג ) או לצהבת מסוג ) או לצהבת מסוג ) או לצהבת מסוג AIDSAIDSAIDSAIDSים למחלת הכשל החיסוני הנרכש (ים למחלת הכשל החיסוני הנרכש (ים למחלת הכשל החיסוני הנרכש (ים למחלת הכשל החיסוני הנרכש (תרופה הניתנת למבוטח הנושא או אשר יישא נוגדנתרופה הניתנת למבוטח הנושא או אשר יישא נוגדנתרופה הניתנת למבוטח הנושא או אשר יישא נוגדנתרופה הניתנת למבוטח הנושא או אשר יישא נוגדנ .6.9

CCCC    ))))Hepatitis CHepatitis CHepatitis CHepatitis C ו/או אם למבוטח אנטיגן של צהבת ( ו/או אם למבוטח אנטיגן של צהבת ( ו/או אם למבוטח אנטיגן של צהבת ( ו/או אם למבוטח אנטיגן של צהבת (BBBB    ))))Hepatitis BHepatitis BHepatitis BHepatitis B.בדמו.) בדמו.) בדמו.) בדמו (    
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        חריגיםחריגיםחריגיםחריגים    ביטולביטולביטולביטול .7
  מבוטל. –בתנאים הכלליים  23.11סעיף 

        תביעותתביעותתביעותתביעות .8
בכפוף לתנאים המבטחת תשפה את המבוטח בגין התחייבויותיה או תעביר ישירות את ההוצאות לנותן השירות 

 שלהלן:
לא יינתן שיפוי בגין תשלומים עבור לא יינתן שיפוי בגין תשלומים עבור לא יינתן שיפוי בגין תשלומים עבור לא יינתן שיפוי בגין תשלומים עבור המבטחת תשפה את המבוטח בגין הוצאות שהוצאו בפועל בלבד.  .8.1

טיפולים תרופתיים, שעדיין לא ניתנו למבוטח בפועל ו/או בגין התחייבות נותן השירות לטיפולים תרופתיים טיפולים תרופתיים, שעדיין לא ניתנו למבוטח בפועל ו/או בגין התחייבות נותן השירות לטיפולים תרופתיים טיפולים תרופתיים, שעדיין לא ניתנו למבוטח בפועל ו/או בגין התחייבות נותן השירות לטיפולים תרופתיים טיפולים תרופתיים, שעדיין לא ניתנו למבוטח בפועל ו/או בגין התחייבות נותן השירות לטיפולים תרופתיים 
 עתידיים.עתידיים.עתידיים.עתידיים.

. תשלומים שקיבל כתבח להודיע על כך למבטחת בבמקרה של הפסקת הזכאות לתגמולי ביטוח, על המבוט .8.2
  המבוטח שלא כדין, יוחזרו למבטחת.

    לגבולות מדינת ישראללגבולות מדינת ישראללגבולות מדינת ישראללגבולות מדינת ישראל    מחוץמחוץמחוץמחוץהגבלת אחריות המבטחת הגבלת אחריות המבטחת הגבלת אחריות המבטחת הגבלת אחריות המבטחת  .9
    לשלםלשלםלשלםלשלם    המבטחתהמבטחתהמבטחתהמבטחת    חבותחבותחבותחבות    תהיהתהיהתהיהתהיה, , , , שהה המבוטח מחוץ לגבולות ישראל בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן .9.1

    לגבולותלגבולותלגבולותלגבולות    מחוץמחוץמחוץמחוץ    שהיהשהיהשהיהשהיה    בכלבכלבכלבכל    בלבדבלבדבלבדבלבד    ימיםימיםימיםימים    120120120120----לללל    מוגבלתמוגבלתמוגבלתמוגבלת    ישראלישראלישראלישראל    לגבולותלגבולותלגבולותלגבולות    מחוץמחוץמחוץמחוץ    השהותהשהותהשהותהשהות    בעתבעתבעתבעת    ביטוחביטוחביטוחביטוח    תגמוליתגמוליתגמוליתגמולי
    ....ישראלישראלישראלישראל

, יוכיח את זכאותו לתגמולים בגין טיפול תרופתי שניתן בעת שהות המבוטח ישראלחזר המבוטח לגבולות  .9.2
    זה. נספחוהמבטחת תשלם את המגיע ממנה בכפוף להוראות  מחוץ לגבולות ישראל,

        
        

        נספח תגמולי הביטוח נספח תגמולי הביטוח נספח תגמולי הביטוח נספח תגמולי הביטוח 
  נקודות. 12111, העומד על 15.6.2012למדד הידוע ביום  הסכומים הינם צמודי מדד ונכונים

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

  ש"ח 300  השתתפות עצמית לתרופה - 4.1 

  ש"ח 300  החזר בגין עלות השירות ו/או הטיפול הרפואי הכרוך במתן התרופה - 4.2 

  ש"ח לתרופה לחודש 1,800  תקרת פיצוי לתרופה במימון קופ"ח/שב"ן - 4.3.2 

  ש"ח 2,000,000  רבי בתקופת זכאותסכום ביטוח מי - 5.1 

  ש"ח 2,000,000  סכום ביטוח מירבי בכל תקופת זכאות עוקבת - 5.2 
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        כיסוי מורחב לניתוחים בישראלכיסוי מורחב לניתוחים בישראלכיסוי מורחב לניתוחים בישראלכיסוי מורחב לניתוחים בישראל    ----נספח  נספח  נספח  נספח  
        

קרה מקרה הביטוח, תשפה המבטחת את המבוטח או תשלם ישירות לספק השירות עבור הוצאות כמפורט להלן 
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     בכפוףבכפוףבכפוףבכפוףבנספח 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     שמצויןשמצויןשמצויןשמצוין    בתנאיבתנאיבתנאיבתנאי    רקרקרקרקהכיסוי הביטוחי בנספח זה יחול, על פי הוראותיו, 

        קרות מקרה הביטוח.קרות מקרה הביטוח.קרות מקרה הביטוח.קרות מקרה הביטוח.עת עת עת עת וכן בתנאי שהינו בתוקף לגבי אותו מבוטח בוכן בתנאי שהינו בתוקף לגבי אותו מבוטח בוכן בתנאי שהינו בתוקף לגבי אותו מבוטח בוכן בתנאי שהינו בתוקף לגבי אותו מבוטח ב    פיופיופיופיו    עלעלעלעל    מבוטחמבוטחמבוטחמבוטח
  
    הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות .1

 להלן המשמעות שלצידם:בנוסף להגדרות המופיעות בתנאים הכלליים של הפוליסה, תהיה למונחים המפורטים 
 .www.menoramivt.co.ilwww.menoramivt.co.ilwww.menoramivt.co.ilwww.menoramivt.co.ilאתר האינטרנט של המבטחת שכתובתו:  - אתר האינטרנט של המבטחתאתר האינטרנט של המבטחתאתר האינטרנט של המבטחתאתר האינטרנט של המבטחת .1.1
         , אולם בישראל בלבד., אולם בישראל בלבד., אולם בישראל בלבד., אולם בישראל בלבד.כהגדרתו בסעיף ההגדרות בתנאים הכלליים    ----בית חולים פרטי בית חולים פרטי בית חולים פרטי בית חולים פרטי  .1.2
ע"י אחת מקופות החולים בישראל או בית מלון בישראל הרשום בית החלמה בישראל המוכר     ––––מוסד הבראה מוסד הבראה מוסד הבראה מוסד הבראה  .1.3

 ע"י משרד התיירות בישראל.
נוכחות גידול של תאים ממאירים הגדלים באופן בלתי מבוקר וחודרים ומתפשטים     ----    ))))CancerCancerCancerCancerרטן (רטן (רטן (רטן (סססס .1.4

 לרקמות הסביבה או לרקמות אחרות לרבות מחלת הלויקמיה, לימפומה ומחלת הודג'קין.
חוסר תפקוד כרוני, בלתי הפיך, של שתי הכליות,     ----    ))))Chronic Renal FailureChronic Renal FailureChronic Renal FailureChronic Renal Failureכרונית (כרונית (כרונית (כרונית (אי ספיקת כליות אי ספיקת כליות אי ספיקת כליות אי ספיקת כליות  .1.5

        צפקית (פריטונאלית) או לצורך בהשתלת כליה. –המחייב חיבור קבוע להמודיאליזה או לדיאליזה תוך 
גי, כל אירוע מוחי (צרברווסקולרי), המתבטא בהפרעות נוירולוגיות או חוסר נוירולו    ––––) ) ) ) CVACVACVACVAשבץ מוחי (שבץ מוחי (שבץ מוחי (שבץ מוחי ( .1.6

מוחי –שעות והכולל נמק של רקמת המוח, דימום מוחי, חסימה או תסחיף ממקור חוץ 24הנמשכים למעלה מ 
שבועות  8הנמשך לפחות  MRIאו  CTועדות לנזק נוירולוגי קבוע ובלתי הפיך הנתמך בשינויים בבדיקת 

    ....TIATIATIATIA    ----ו ו ו ו     בזילריתבזילריתבזילריתבזילרית----שבץ מוחי לא יכלול אי ספיקה ורטברושבץ מוחי לא יכלול אי ספיקה ורטברושבץ מוחי לא יכלול אי ספיקה ורטברושבץ מוחי לא יכלול אי ספיקה ורטברווהנקבע על ידי נוירולוג מומחה. 
נמק של חלק משריר הלב כתוצאה מהיצרות או חסימה     ––––) ) ) ) AcuteAcuteAcuteAcute    Coronary SyndromeCoronary SyndromeCoronary SyndromeCoronary Syndromeהתקף לב חריף (התקף לב חריף (התקף לב חריף (התקף לב חריף ( .1.7

 בכלי דם כלילי המגבילה את אספקת הדם לאותו חלק.
שהייה רצופה של המבוטח בבית חולים פרטי או ציבורי בישראל, במחלקות המוגדרות על ידי בית     ----    אשפוזאשפוזאשפוזאשפוז .1.8

    הבריאות כמחלקות אשפוז.החולים ו/או משרד 
, כתוצאה מאירוע פתאומי, אלים, חד פעמי שנגרמה עקב הפעלת כוח פיזי בלבדשנגרמה עקב הפעלת כוח פיזי בלבדשנגרמה עקב הפעלת כוח פיזי בלבדשנגרמה עקב הפעלת כוח פיזי בלבדחבלה גופנית,  - תאונהתאונהתאונהתאונה .1.9

ובלתי צפוי מראש, הנגרם במישרין ע"י גורם חיצוני וגלוי לעין, המהווה, ללא תלות בכל סיבה אחרת, את 
הסיבה היחידה, הישירה והמיידית לקרות מקרה הביטוח, ובלבד שהתאונה כהגדרתה לעיל קרתה במהלך 

ת כי פגיעה, שהינה תוצאה של אלימות מילולית ו/או לחץ נפשי ת כי פגיעה, שהינה תוצאה של אלימות מילולית ו/או לחץ נפשי ת כי פגיעה, שהינה תוצאה של אלימות מילולית ו/או לחץ נפשי ת כי פגיעה, שהינה תוצאה של אלימות מילולית ו/או לחץ נפשי למען הסר ספק, מובהר בזאלמען הסר ספק, מובהר בזאלמען הסר ספק, מובהר בזאלמען הסר ספק, מובהר בזאתקופת הביטוח. 
ו/או כתוצאה מהשפעת אלימות מילולית ו/או פגיעה פסיכולוגית או אמוציונאלית ו/או כל לחץ אחר שאינו ו/או כתוצאה מהשפעת אלימות מילולית ו/או פגיעה פסיכולוגית או אמוציונאלית ו/או כל לחץ אחר שאינו ו/או כתוצאה מהשפעת אלימות מילולית ו/או פגיעה פסיכולוגית או אמוציונאלית ו/או כל לחץ אחר שאינו ו/או כתוצאה מהשפעת אלימות מילולית ו/או פגיעה פסיכולוגית או אמוציונאלית ו/או כל לחץ אחר שאינו 

טראומות) לאורך תקופה, הגורמות למקרה הביטוח, טראומות) לאורך תקופה, הגורמות למקרה הביטוח, טראומות) לאורך תקופה, הגורמות למקרה הביטוח, טראומות) לאורך תקופה, הגורמות למקרה הביטוח, ----פיזי, ו/או הצטברות של פגיעות זעירות חוזרות (מיקרופיזי, ו/או הצטברות של פגיעות זעירות חוזרות (מיקרופיזי, ו/או הצטברות של פגיעות זעירות חוזרות (מיקרופיזי, ו/או הצטברות של פגיעות זעירות חוזרות (מיקרו
        נה.נה.נה.נה.לא תיחשב כתאולא תיחשב כתאולא תיחשב כתאולא תיחשב כתאו

    תנאים כלליים לתוכנית ביטוח בריאות, אליהם מצורף נספח זה.    ----התנאים הכלליים התנאים הכלליים התנאים הכלליים התנאים הכלליים  .1.10

    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה .2
    על ידי מנתח הסכם או מנתח אחר.בישראל מצבו הבריאותי של המבוטח המחייב ביצוע ניתוח, אשר יבוצע 

 להתחייבויות המבטחתלהתחייבויות המבטחתלהתחייבויות המבטחתלהתחייבויות המבטחת    מהותימהותימהותימהותיתנאי תנאי תנאי תנאי  .3
זה הוא אישורה מראש ובכתב למבוטח את ביצוע הניתוח, לרבות זה הוא אישורה מראש ובכתב למבוטח את ביצוע הניתוח, לרבות זה הוא אישורה מראש ובכתב למבוטח את ביצוע הניתוח, לרבות זה הוא אישורה מראש ובכתב למבוטח את ביצוע הניתוח, לרבות נספח נספח נספח נספח להתחייבויות המבטחת על פי להתחייבויות המבטחת על פי להתחייבויות המבטחת על פי להתחייבויות המבטחת על פי     מהותימהותימהותימהותיתנאי תנאי תנאי תנאי 

, אולם , אולם , אולם , אולם נספח זהנספח זהנספח זהנספח זהמועד ביצוע הניתוח ובכפוף לתנאים הכלליים של הפוליסה. בוצע במבוטח ניתוח המכוסה על פי מועד ביצוע הניתוח ובכפוף לתנאים הכלליים של הפוליסה. בוצע במבוטח ניתוח המכוסה על פי מועד ביצוע הניתוח ובכפוף לתנאים הכלליים של הפוליסה. בוצע במבוטח ניתוח המכוסה על פי מועד ביצוע הניתוח ובכפוף לתנאים הכלליים של הפוליסה. בוצע במבוטח ניתוח המכוסה על פי 
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ביצועו לא אושר מראש ע"י המבטחת, תשלם המבטחת למבוטח את ההוצאות, כפי שהיו, לו היה נעשה הניתוח ביצועו לא אושר מראש ע"י המבטחת, תשלם המבטחת למבוטח את ההוצאות, כפי שהיו, לו היה נעשה הניתוח ביצועו לא אושר מראש ע"י המבטחת, תשלם המבטחת למבוטח את ההוצאות, כפי שהיו, לו היה נעשה הניתוח ביצועו לא אושר מראש ע"י המבטחת, תשלם המבטחת למבוטח את ההוצאות, כפי שהיו, לו היה נעשה הניתוח 
    ....ההההזזזז    נספחנספחנספחנספחחולים אשר למבטחת יש עמו הסכם, בהיקף זכאות המבוטח על פי חולים אשר למבטחת יש עמו הסכם, בהיקף זכאות המבוטח על פי חולים אשר למבטחת יש עמו הסכם, בהיקף זכאות המבוטח על פי חולים אשר למבטחת יש עמו הסכם, בהיקף זכאות המבוטח על פי באמצעות בית באמצעות בית באמצעות בית באמצעות בית 

                התחייבויות המבטחת בקרות מקרה ביטוחהתחייבויות המבטחת בקרות מקרה ביטוחהתחייבויות המבטחת בקרות מקרה ביטוחהתחייבויות המבטחת בקרות מקרה ביטוח .4
בגין ההוצאות  , כנגד קבלות שימציא לה,תשפה את המבוטחתשלם ישירות לנותן השירות שבהסכם, או המבטחת 

הביטוח המרבי אותו תשלם המבטחת לא יעלה הביטוח המרבי אותו תשלם המבטחת לא יעלה הביטוח המרבי אותו תשלם המבטחת לא יעלה הביטוח המרבי אותו תשלם המבטחת לא יעלה ובלבד שסכום ובלבד שסכום ובלבד שסכום ובלבד שסכום המפורטות להלן, שהוצאו בפועל בגין מקרה ביטוח, 
        על הסכום המשולם לנותן שירות שבהסכם:על הסכום המשולם לנותן שירות שבהסכם:על הסכום המשולם לנותן שירות שבהסכם:על הסכום המשולם לנותן שירות שבהסכם:

    שכר מנתח בבי"ח פרטי:שכר מנתח בבי"ח פרטי:שכר מנתח בבי"ח פרטי:שכר מנתח בבי"ח פרטי: 4.1
 שכר מנתח הסכם ישולם במלואו ישירות למנתח ההסכם. 4.1.1
התשלום למבוטח בהתאם לסוג הניתוח שבוצע על ידי מנתח אחר יהיה בגובה  -שכר מנתח אחר  4.1.2

למנתח למנתח למנתח למנתח המופיע באתר האינטרנט של המבטחת המופיע באתר האינטרנט של המבטחת המופיע באתר האינטרנט של המבטחת המופיע באתר האינטרנט של המבטחת עד לתקרת הסכום עד לתקרת הסכום עד לתקרת הסכום עד לתקרת הסכום הסכום ששולם על ידו בפועל, 
עד לתקרת הסכום הקבוע עד לתקרת הסכום הקבוע עד לתקרת הסכום הקבוע עד לתקרת הסכום הקבוע     ––––עבור הניתוח שבוצע, ובהיעדר סכום באתר האינטרנט כאמור עבור הניתוח שבוצע, ובהיעדר סכום באתר האינטרנט כאמור עבור הניתוח שבוצע, ובהיעדר סכום באתר האינטרנט כאמור עבור הניתוח שבוצע, ובהיעדר סכום באתר האינטרנט כאמור     אחראחראחראחר

 .של המבטחת עבור הניתוח שבוצעשל המבטחת עבור הניתוח שבוצעשל המבטחת עבור הניתוח שבוצעשל המבטחת עבור הניתוח שבוצע    הסכםהסכםהסכםהסכם    חיחיחיחילמנתלמנתלמנתלמנת
 שכר בגין התשלוםמתבצעת יותר מפעולה כירורגית אחת במעמד הניתוח,  וב במקרה 4.1.2.1

 הפעולות מבין היקרה הפעולה בגין יהיה, לעיל 4.1.2 בסעיף ורטכמפ, אחר מנתח
 הפעולות בגין וחלקי יחסי שיעור בתוספת, הניתוח במעמד שבוצעו הכירורגיות
 שמופיע וכפי המבטחת להסכמי בהתאם, מעמד באותו שבוצעו הנוספות הכירורגיות

    .המבטחת של האינטרנט באתר
        שכר רופא מרדים בבית חולים פרטי:שכר רופא מרדים בבית חולים פרטי:שכר רופא מרדים בבית חולים פרטי:שכר רופא מרדים בבית חולים פרטי: 4.2

המבטחת תשלם ישירות את הוצאות הרופא המרדים בגין הרדמה שבוצעה במבוטח בעת ניתוח או 
                ....בהתאם לסכום שמתפרסם באתר האינטרנט של המבטחתבהתאם לסכום שמתפרסם באתר האינטרנט של המבטחתבהתאם לסכום שמתפרסם באתר האינטרנט של המבטחתבהתאם לסכום שמתפרסם באתר האינטרנט של המבטחתתחזיר הוצאות אלה למבוטח 

                בבית חולים פרטי:בבית חולים פרטי:בבית חולים פרטי:בבית חולים פרטי:ואשפוז ואשפוז ואשפוז ואשפוז     הוצאות חדר ניתוחהוצאות חדר ניתוחהוצאות חדר ניתוחהוצאות חדר ניתוח 4.3
הניתוח  ואשפוז בגין המבטחת תשלם ישירות לבית חולים מוסכם את ההוצאות עבור חדר ניתוח 

עד לתקרת הסכום הקבוע עד לתקרת הסכום הקבוע עד לתקרת הסכום הקבוע עד לתקרת הסכום הקבוע שבוצע, או תחזיר הוצאות אלה למבוטח אם נותח בבית חולים פרטי אחר, 
, כפי שמתפרסם באתר האינטרנט של , כפי שמתפרסם באתר האינטרנט של , כפי שמתפרסם באתר האינטרנט של , כפי שמתפרסם באתר האינטרנט של על פי הניתוח שבוצעעל פי הניתוח שבוצעעל פי הניתוח שבוצעעל פי הניתוח שבוצע    ואשפוז,ואשפוז,ואשפוז,ואשפוז,    אצל המבטחת עבור חדר ניתוחאצל המבטחת עבור חדר ניתוחאצל המבטחת עבור חדר ניתוחאצל המבטחת עבור חדר ניתוח

        ....ימיםימיםימיםימים    30303030המבטחת, ולמשך תקופת אשפוז שלא תעלה על המבטחת, ולמשך תקופת אשפוז שלא תעלה על המבטחת, ולמשך תקופת אשפוז שלא תעלה על המבטחת, ולמשך תקופת אשפוז שלא תעלה על 
ההוצאות בגין חדר  החזרמתבצעת יותר מפעולה כירורגית אחת במעמד הניתוח,  וב במקרה 4.3.1

לעיל, יהיה בגין הפעולה היקרה  4.3אחר, כמפורט בסעיף  פרטי חולים בבית ואשפוזניתוח 
מבין הפעולות הכירורגיות שבוצעו במעמד הניתוח, בתוספת שיעור יחסי וחלקי בגין 

באותו מעמד, בהתאם להסכמי המבטחת וכפי  הפעולות הכירורגיות הנוספות שבוצעו
  שמופיע באתר האינטרנט של המבטחת. 

את  המבטחתבמקרה בו בוצע הניתוח במרפאה פרטית, שאינה בית חולים פרטי, תשפה 
        .המבטחתבאתר האינטרנט של  המופיעהמבוטח עד תקרת הסכום 

    הוצאות בגין בדיקה פתולוגית בבית חולים פרטי:הוצאות בגין בדיקה פתולוגית בבית חולים פרטי:הוצאות בגין בדיקה פתולוגית בבית חולים פרטי:הוצאות בגין בדיקה פתולוגית בבית חולים פרטי: 4.4
ות לבית חולים מוסכם בגין בדיקה פתולוגית הנדרשת במקרה של ניתוח, או המבטחת תשלם ישיר

כפי שמופיע באתר כפי שמופיע באתר כפי שמופיע באתר כפי שמופיע באתר     עד לתקרת תעריף המבטחת לסוג הניתוח שבוצעעד לתקרת תעריף המבטחת לסוג הניתוח שבוצעעד לתקרת תעריף המבטחת לסוג הניתוח שבוצעעד לתקרת תעריף המבטחת לסוג הניתוח שבוצעתחזיר הוצאות אלה למבוטח 
        ....האינטרנט של המבטחתהאינטרנט של המבטחתהאינטרנט של המבטחתהאינטרנט של המבטחת

    שתל:שתל:שתל:שתל: 4.5
בוצע במבוטח ניתוח בבית חולים, ובמהלך הניתוח הושתל/ו במבוטח שתל/ים כלשהו/כלשהם, תשתתף 

    עד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח לאותו הניתוחעד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח לאותו הניתוחעד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח לאותו הניתוחעד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח לאותו הניתוחהמבטחת בעלות השתל/ים הנ"ל 
        ....בגין כל שתלבגין כל שתלבגין כל שתלבגין כל שתל

 :שכר אח/ות פרטי/ת או פיזיותרפיסט פרטי לאחר ניתוחשכר אח/ות פרטי/ת או פיזיותרפיסט פרטי לאחר ניתוחשכר אח/ות פרטי/ת או פיזיותרפיסט פרטי לאחר ניתוחשכר אח/ות פרטי/ת או פיזיותרפיסט פרטי לאחר ניתוח 4.6
המבטחת תחזיר למבוטח הוצאות העסקת אח/ות פרטי/ת או פיזיותרפיסט פרטי בבית החולים במהלך 

עד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח בגין כל עד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח בגין כל עד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח בגין כל עד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח בגין כל ימי האשפוז הרציפים שלאחר הניתוח, 
  .ימי אשפוזימי אשפוזימי אשפוזימי אשפוז    8888יום אשפוז, ולתקופה שלא תעלה על יום אשפוז, ולתקופה שלא תעלה על יום אשפוז, ולתקופה שלא תעלה על יום אשפוז, ולתקופה שלא תעלה על 

    ::::שירותי אמבולנס לבתי חולים ובין בתי חוליםשירותי אמבולנס לבתי חולים ובין בתי חוליםשירותי אמבולנס לבתי חולים ובין בתי חוליםשירותי אמבולנס לבתי חולים ובין בתי חולים 4.7
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המבטחת תחזיר למבוטח את הוצאותיו בגין שירותי אמבולנס עבור העברתו של המבוטח לבית חולים 
החזר זה לא יעלה על התעריף הרשמי הקיים אותה החזר זה לא יעלה על התעריף הרשמי הקיים אותה החזר זה לא יעלה על התעריף הרשמי הקיים אותה החזר זה לא יעלה על התעריף הרשמי הקיים אותה או ממנו או העברתו בין בתי החולים עקב ניתוח. 

        עת בשרותי מגן דוד אדום.עת בשרותי מגן דוד אדום.עת בשרותי מגן דוד אדום.עת בשרותי מגן דוד אדום.

        ::::אלקטיביאלקטיביאלקטיביאלקטיבי    פיצוי במקרה של מוות בניתוחפיצוי במקרה של מוות בניתוחפיצוי במקרה של מוות בניתוחפיצוי במקרה של מוות בניתוח .5
ימים (יום הניתוח  7זה, במהלך הניתוח או תוך  נספחנפטר המבוטח כתוצאה מניתוח אלקטיבי המכוסה על פי 

ליורשי המבוטח על פי דין,  –, ובהיעדר קביעת מוטבים הז נספחימים), תשלם המבטחת למוטבים על פי  6ועוד 
נקוב בנספח תגמולי הביטוח, ובלבד בנוסף לתגמולי הביטוח על פי המפורט לעיל, פיצוי נוסף בגובה הסכום ה

                . . . . שהניתוח בוצע בתוך תקופת הביטוח
            שנה. שנה. שנה. שנה.     21212121כיסוי זה יהיה בתוקף עבור מבוטחים שבעת ביצוע הניתוח מלאו להם כיסוי זה יהיה בתוקף עבור מבוטחים שבעת ביצוע הניתוח מלאו להם כיסוי זה יהיה בתוקף עבור מבוטחים שבעת ביצוע הניתוח מלאו להם כיסוי זה יהיה בתוקף עבור מבוטחים שבעת ביצוע הניתוח מלאו להם 

                ריפוי בעיסוק עקב ניתוח:ריפוי בעיסוק עקב ניתוח:ריפוי בעיסוק עקב ניתוח:ריפוי בעיסוק עקב ניתוח: .6
עד סכום השיפוי המירבי עד סכום השיפוי המירבי עד סכום השיפוי המירבי עד סכום השיפוי המירבי     ,המכוסה בנספח זההמכוסה בנספח זההמכוסה בנספח זההמכוסה בנספח זההמבטחת תשלם הוצאות ריפוי בעיסוק שנדרשו בעקבות ניתוח, 

, שישולמו , שישולמו , שישולמו , שישולמו 20202020%%%%טיפולים לכל היותר, בהשתתפות  עצמית של טיפולים לכל היותר, בהשתתפות  עצמית של טיפולים לכל היותר, בהשתתפות  עצמית של טיפולים לכל היותר, בהשתתפות  עצמית של     10101010וב בנספח תגמולי הביטוח לטיפול עבור וב בנספח תגמולי הביטוח לטיפול עבור וב בנספח תגמולי הביטוח לטיפול עבור וב בנספח תגמולי הביטוח לטיפול עבור הנקהנקהנקהנק
    יום לאחר ביצוע הניתוח.יום לאחר ביצוע הניתוח.יום לאחר ביצוע הניתוח.יום לאחר ביצוע הניתוח.    120120120120עבור כל טיפול ולתקופה שלא תעלה על עבור כל טיפול ולתקופה שלא תעלה על עבור כל טיפול ולתקופה שלא תעלה על עבור כל טיפול ולתקופה שלא תעלה על 

    
                הוצאות החלמה בעקבות ניתוח:הוצאות החלמה בעקבות ניתוח:הוצאות החלמה בעקבות ניתוח:הוצאות החלמה בעקבות ניתוח: .7

המבטחת את  תשפהימים רצופים, ימים רצופים, ימים רצופים, ימים רצופים,     7777עלה על עלה על עלה על עלה על     משך האשפוז שלור שא המכוסה בנספח זה,המכוסה בנספח זה,המכוסה בנספח זה,המכוסה בנספח זה,, במבוטח ניתוח בוצע
    תגמוליתגמוליתגמוליתגמולי    בנספחבנספחבנספחבנספח    הנקובהנקובהנקובהנקובעד לסכום השיפוי המירבי עד לסכום השיפוי המירבי עד לסכום השיפוי המירבי עד לסכום השיפוי המירבי     המבוטח בגין הוצאות ההחלמה של המבוטח במוסד הבראה

ימים ממועד שחרור ימים ממועד שחרור ימים ממועד שחרור ימים ממועד שחרור     30303030טרם חלפה תקופה של טרם חלפה תקופה של טרם חלפה תקופה של טרם חלפה תקופה של בתנאי שבתנאי שבתנאי שבתנאי שוכן וכן וכן וכן     ,,,,ימיםימיםימיםימים    5555שלא תעלה על שלא תעלה על שלא תעלה על שלא תעלה על     ולתקופהולתקופהולתקופהולתקופה    יוםיוםיוםיום    לכללכללכללכל    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח
                    ....המבוטח מבית החולים בו בוצע הניתוחהמבוטח מבית החולים בו בוצע הניתוחהמבוטח מבית החולים בו בוצע הניתוחהמבוטח מבית החולים בו בוצע הניתוח

        
                לנשיםלנשיםלנשיםלנשיםניתוחים מניעתיים ניתוחים מניעתיים ניתוחים מניעתיים ניתוחים מניעתיים  .8

וזאת וזאת וזאת וזאת חלה עפ"י קביעת רופא מומחה ניתוח מניעתי של כריתת שד ו/או שהמבטחת תשפה את המבוטחת בגין 
    חודשים.חודשים.חודשים.חודשים.    12121212לאחר תקופת אכשרה של לאחר תקופת אכשרה של לאחר תקופת אכשרה של לאחר תקופת אכשרה של 

הכל בכפוף הכל בכפוף הכל בכפוף הכל בכפוף     , בלבדבלבדבלבדבלבדלעיל  4.7 – 4.1הכיסויים המופיעים בסעיפים  בגין ןהינ שישולמומובהר כי ההוצאות 
 לתנאים ולתקרות המופיעים בסעיפים הנ"ל.לתנאים ולתקרות המופיעים בסעיפים הנ"ל.לתנאים ולתקרות המופיעים בסעיפים הנ"ל.לתנאים ולתקרות המופיעים בסעיפים הנ"ל.

 התייעצויות לפני ניתוחהתייעצויות לפני ניתוחהתייעצויות לפני ניתוחהתייעצויות לפני ניתוח .9
 בישראלבישראלבישראלבישראל 9.1

מצבו הבריאותי של המבוטח, המחייב ביצוע ניתוח, שבעטיו : מקרה הביטוח בסעיף זהמקרה הביטוח בסעיף זהמקרה הביטוח בסעיף זהמקרה הביטוח בסעיף זה 9.1.1
 .בישראלבישראלבישראלבישראלמומחה  התייעץ המבוטח עם רופא

, יתוחבישראל לפני נ התייעצות עבורהוצאות שהוציא בגין מבוטח תשפה את ההמבטחת  9.1.2
אך לא יותר מהסך הנקוב בנספח תגמולי הביטוח. אך לא יותר מהסך הנקוב בנספח תגמולי הביטוח. אך לא יותר מהסך הנקוב בנספח תגמולי הביטוח. אך לא יותר מהסך הנקוב בנספח תגמולי הביטוח. , , , , 20202020%%%%בכפוף להשתתפות עצמית של בכפוף להשתתפות עצמית של בכפוף להשתתפות עצמית של בכפוף להשתתפות עצמית של 

 במהלך שנת ביטוח. במהלך שנת ביטוח. במהלך שנת ביטוח. במהלך שנת ביטוח. לפני ניתוח לפני ניתוח לפני ניתוח לפני ניתוח     בישראלבישראלבישראלבישראל    המבוטח יהיה זכאי לעד שלוש התייעצויותהמבוטח יהיה זכאי לעד שלוש התייעצויותהמבוטח יהיה זכאי לעד שלוש התייעצויותהמבוטח יהיה זכאי לעד שלוש התייעצויות
 בחו"לבחו"לבחו"לבחו"ל 9.2

מצבו הבריאותי של המבוטח, המחייב ביצוע ניתוח, שבעטיו : מקרה הביטוח בסעיף זהמקרה הביטוח בסעיף זהמקרה הביטוח בסעיף זהמקרה הביטוח בסעיף זה 9.2.1
, וכן טיסת המבוטח לחו"ל לצורך קיום התייעצות, בחו"לבחו"לבחו"לבחו"להתייעץ המבוטח עם רופא מומחה 
 בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

הרופא המומחה הנ"ל קבע כי נסיעתו של המבוטח לחו"ל חיונית, כדי שיוכל לייעץ לו,  9.2.1.1
 כאמור.

 אישר את קביעתו.רופא המבטחת  9.2.1.2
, בחו"ל לפני ניתוח התייעצות עבורהוצאות שהוציא בגין מבוטח ה תשפה אתהמבטחת  9.2.2

אך לא יותר מהסך הנקוב בנספח תגמולי הביטוח. אך לא יותר מהסך הנקוב בנספח תגמולי הביטוח. אך לא יותר מהסך הנקוב בנספח תגמולי הביטוח. אך לא יותר מהסך הנקוב בנספח תגמולי הביטוח. , , , , 20202020%%%%בכפוף להשתתפות עצמית של בכפוף להשתתפות עצמית של בכפוף להשתתפות עצמית של בכפוף להשתתפות עצמית של 
    במהלך שנת ביטוח.במהלך שנת ביטוח.במהלך שנת ביטוח.במהלך שנת ביטוח.בחו"ל לפני ניתוח בחו"ל לפני ניתוח בחו"ל לפני ניתוח בחו"ל לפני ניתוח המבוטח יהיה זכאי להתייעצות אחת המבוטח יהיה זכאי להתייעצות אחת המבוטח יהיה זכאי להתייעצות אחת המבוטח יהיה זכאי להתייעצות אחת 

 ה המבטחת את המבוטח בגין רכישת כרטיס טיסה לחו"לבנוסף, בכפוף לאישור זכאות, תשפ 9.2.3
בהתאם למחיר הכרטיס של מחלקת תיירות רגילה לאותו יעד בטיסה סדירה  ובחזרה לישראל
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    ועד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח.ועד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח.ועד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח.ועד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח.ובאותו מועד, 
 

    : : : : בנספח זהבנספח זהבנספח זהבנספח זה    2222----9999תקופת האכשרה בכיסויים המנויים בסעיפים תקופת האכשרה בכיסויים המנויים בסעיפים תקופת האכשרה בכיסויים המנויים בסעיפים תקופת האכשרה בכיסויים המנויים בסעיפים  .10
    בהתאם לאמור בתנאים הכלליים לפוליסה. 

ממועד תחילת  יום 30 בתוםהאכשרה  תקופתעל אף האמור, אם מקרה הביטוח הינו כתוצאה מתאונה, תסתיים 
 הביטוח על פי נספח זה.

    כיסויים נוספים:כיסויים נוספים:כיסויים נוספים:כיסויים נוספים: .11
                    התייעצויות עם רופא מומחה בישראל שאינן קשורות לניתוחהתייעצויות עם רופא מומחה בישראל שאינן קשורות לניתוחהתייעצויות עם רופא מומחה בישראל שאינן קשורות לניתוחהתייעצויות עם רופא מומחה בישראל שאינן קשורות לניתוח 11.1

עם רופא מומחה בישראל שאינה  התייעצות עבורהוצאות שהוציא בגין מבוטח ה תשפה אתהמבטחת 
אך לא יותר מהסך הנקוב בנספח תגמולי אך לא יותר מהסך הנקוב בנספח תגמולי אך לא יותר מהסך הנקוב בנספח תגמולי אך לא יותר מהסך הנקוב בנספח תגמולי , , , , 25252525%%%%בכפוף להשתתפות עצמית של בכפוף להשתתפות עצמית של בכפוף להשתתפות עצמית של בכפוף להשתתפות עצמית של , קשורה לניתוח

עם רופא מומחה בישראל שאינן קשורות לניתוח עם רופא מומחה בישראל שאינן קשורות לניתוח עם רופא מומחה בישראל שאינן קשורות לניתוח עם רופא מומחה בישראל שאינן קשורות לניתוח שתי התייעצויות שתי התייעצויות שתי התייעצויות שתי התייעצויות ללללהביטוח. המבוטח יהיה זכאי הביטוח. המבוטח יהיה זכאי הביטוח. המבוטח יהיה זכאי הביטוח. המבוטח יהיה זכאי 
     במהלך שנת ביטוח.במהלך שנת ביטוח.במהלך שנת ביטוח.במהלך שנת ביטוח.

    לה קשהלה קשהלה קשהלה קשההתייעצויות עקב גילוי מחהתייעצויות עקב גילוי מחהתייעצויות עקב גילוי מחהתייעצויות עקב גילוי מח 11.2
מצבו הבריאותי של המבוטח אשר נתגלתה בו אחת המחלות  מקרה הביטוח בסעיף זה:מקרה הביטוח בסעיף זה:מקרה הביטוח בסעיף זה:מקרה הביטוח בסעיף זה: 11.2.1

שבעטיה התייעץ המבוטח עם רופא כהגדרתן בסעיף ההגדרות בנספח זה, הקשות הבאות, 
: סרטן, אי ספיקת אשר הוסמך ואושר על ידי השלטונות המוסמכים בישראל כמומחה בתחומו

 והתקף לב חריף.כליות כרונית, שבץ מוחי 
המבטחת תשלם למבוטח תגמולי ביטוח בגובה ההוצאות שהוציא המבוטח בגין התייעצות,  11.2.2

אך לא יותר מהסך הנקוב בנספח תגמולי הביטוח. המבוטח יהיה זכאי לעד שתי התייעצויות אך לא יותר מהסך הנקוב בנספח תגמולי הביטוח. המבוטח יהיה זכאי לעד שתי התייעצויות אך לא יותר מהסך הנקוב בנספח תגמולי הביטוח. המבוטח יהיה זכאי לעד שתי התייעצויות אך לא יותר מהסך הנקוב בנספח תגמולי הביטוח. המבוטח יהיה זכאי לעד שתי התייעצויות 
  בגין כל מחלה קשה.בגין כל מחלה קשה.בגין כל מחלה קשה.בגין כל מחלה קשה.

 פיצוי לאירועים הקשורים באשפוזפיצוי לאירועים הקשורים באשפוזפיצוי לאירועים הקשורים באשפוזפיצוי לאירועים הקשורים באשפוז 11.3
    מקרה הביטוחמקרה הביטוחמקרה הביטוחמקרה הביטוח 11.3.1

  :מקרה הביטוח הוא אחד מאלהמקרה הביטוח הוא אחד מאלהמקרה הביטוח הוא אחד מאלהמקרה הביטוח הוא אחד מאלה
מצבו הבריאותי של המבוטח המחייב אשפוז בבית חולים בישראל כתוצאה ישירה  11.3.1.1

 ובלעדית מתאונה או מחלה.
נספח , במהלך ניתוח המכוסה בCאו הפטיטיס  Bהידבקות המבוטח בנגיף הפטיטיס  11.3.1.2

 .במהלך תקופת הביטוח ולאחר תום תקופת האכשרהבמהלך תקופת הביטוח ולאחר תום תקופת האכשרהבמהלך תקופת הביטוח ולאחר תום תקופת האכשרהבמהלך תקופת הביטוח ולאחר תום תקופת האכשרה, שבוצע בבית חולים בישראל הז
      התחייבויות המבטחתהתחייבויות המבטחתהתחייבויות המבטחתהתחייבויות המבטחת 11.3.2

    :התחייבויות המבטחת בגין אשפוז כתוצאה ממקרה הביטוחהתחייבויות המבטחת בגין אשפוז כתוצאה ממקרה הביטוחהתחייבויות המבטחת בגין אשפוז כתוצאה ממקרה הביטוחהתחייבויות המבטחת בגין אשפוז כתוצאה ממקרה הביטוח 11.3.2.1
 לתקופה העולה על ארבעה ימי אשפוז,לתקופה העולה על ארבעה ימי אשפוז,לתקופה העולה על ארבעה ימי אשפוז,לתקופה העולה על ארבעה ימי אשפוז,אושפז המבוטח כתוצאה ממקרה הביטוח 

תשלם המבטחת למבוטח פיצוי יומי בסך הנקוב בנספח תגמולי הביטוח בגין כל יום 
ום ום ום ום ועד לסה"כ של ארבעה ימים החל מהיועד לסה"כ של ארבעה ימים החל מהיועד לסה"כ של ארבעה ימים החל מהיועד לסה"כ של ארבעה ימים החל מהיאשפוז בפועל החל מהיום הרביעי לאשפוז 

המבוטח יהיה זכאי לפיצוי בגין עד עשרים וחמישה ימי אשפוז המבוטח יהיה זכאי לפיצוי בגין עד עשרים וחמישה ימי אשפוז המבוטח יהיה זכאי לפיצוי בגין עד עשרים וחמישה ימי אשפוז המבוטח יהיה זכאי לפיצוי בגין עד עשרים וחמישה ימי אשפוז     הרביעי לאשפוזו.הרביעי לאשפוזו.הרביעי לאשפוזו.הרביעי לאשפוזו.
        במצטבר במהלך שנת ביטוח, בגין כל מקרי הביטוח שיארעו במהלך תקופה זו.במצטבר במהלך שנת ביטוח, בגין כל מקרי הביטוח שיארעו במהלך תקופה זו.במצטבר במהלך שנת ביטוח, בגין כל מקרי הביטוח שיארעו במהלך תקופה זו.במצטבר במהלך שנת ביטוח, בגין כל מקרי הביטוח שיארעו במהלך תקופה זו.

    : CCCCאו או או או     BBBBמענק חד פעמי לפיצוי בגין הידבקות בנגיף הפטיטיס מענק חד פעמי לפיצוי בגין הידבקות בנגיף הפטיטיס מענק חד פעמי לפיצוי בגין הידבקות בנגיף הפטיטיס מענק חד פעמי לפיצוי בגין הידבקות בנגיף הפטיטיס  11.3.2.2
במהלך במהלך במהלך במהלך שראל במהלך ניתוח שבוצע בבית חולים בי Cאו  Bחלה המבוטח בהפטיטיס 

פעמי -, יהא המבוטח זכאי למענק חדתקופת הביטוח ולאחר תום תקופת האכשרהתקופת הביטוח ולאחר תום תקופת האכשרהתקופת הביטוח ולאחר תום תקופת האכשרהתקופת הביטוח ולאחר תום תקופת האכשרה
 מהמבטחת בגובה הסכום המפורט בנספח תגמולי הביטוח.

 
      זהזהזהזה    לנספחלנספחלנספחלנספחחריגים מיוחדים חריגים מיוחדים חריגים מיוחדים חריגים מיוחדים  .12

    ההההזזזז    נספחנספחנספחנספחלא תהא המבטחת אחראית ולא תהא חייבת לשלם על פי לא תהא המבטחת אחראית ולא תהא חייבת לשלם על פי לא תהא המבטחת אחראית ולא תהא חייבת לשלם על פי לא תהא המבטחת אחראית ולא תהא חייבת לשלם על פי     לפוליסהלפוליסהלפוליסהלפוליסה    הכללייםהכללייםהכללייםהכלליים    בתנאיםבתנאיםבתנאיםבתנאיםבנוסף לאמור בנוסף לאמור בנוסף לאמור בנוסף לאמור 
תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח, בכל אחד מהמקרים הבאים ו/או כאשר מקרה הביטוח, כולו או מקצתו, קשור תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח, בכל אחד מהמקרים הבאים ו/או כאשר מקרה הביטוח, כולו או מקצתו, קשור תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח, בכל אחד מהמקרים הבאים ו/או כאשר מקרה הביטוח, כולו או מקצתו, קשור תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח, בכל אחד מהמקרים הבאים ו/או כאשר מקרה הביטוח, כולו או מקצתו, קשור 

 במישרין ו/או בעקיפין לאחד מהמקרים המנויים להלן ו/או נובע מהם:במישרין ו/או בעקיפין לאחד מהמקרים המנויים להלן ו/או נובע מהם:במישרין ו/או בעקיפין לאחד מהמקרים המנויים להלן ו/או נובע מהם:במישרין ו/או בעקיפין לאחד מהמקרים המנויים להלן ו/או נובע מהם:
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ניתוח הקשור במישרין או בעקיפין במטרת יופי ו/או אסתטיקה, לרבות ניתוח לתיקון קוצר ראייה ניתוח הקשור במישרין או בעקיפין במטרת יופי ו/או אסתטיקה, לרבות ניתוח לתיקון קוצר ראייה ניתוח הקשור במישרין או בעקיפין במטרת יופי ו/או אסתטיקה, לרבות ניתוח לתיקון קוצר ראייה ניתוח הקשור במישרין או בעקיפין במטרת יופי ו/או אסתטיקה, לרבות ניתוח לתיקון קוצר ראייה  12.1
), אלא אם הצורך בניתוח לקיצור קיבה הינו רפואי, ולמעט ניתוח שיקום ), אלא אם הצורך בניתוח לקיצור קיבה הינו רפואי, ולמעט ניתוח שיקום ), אלא אם הצורך בניתוח לקיצור קיבה הינו רפואי, ולמעט ניתוח שיקום ), אלא אם הצורך בניתוח לקיצור קיבה הינו רפואי, ולמעט ניתוח שיקום GastroplastyGastroplastyGastroplastyGastroplasty((((וקיצור קיבה וקיצור קיבה וקיצור קיבה וקיצור קיבה 

 שד לאחר כריתת שד שאושרה על ידי המבטחת.שד לאחר כריתת שד שאושרה על ידי המבטחת.שד לאחר כריתת שד שאושרה על ידי המבטחת.שד לאחר כריתת שד שאושרה על ידי המבטחת.
    ניתוח הקשור בפוריות ו/או בעקרות.ניתוח הקשור בפוריות ו/או בעקרות.ניתוח הקשור בפוריות ו/או בעקרות.ניתוח הקשור בפוריות ו/או בעקרות. 12.2
בדיקות מעבדה, רנטגן, הקרנות, טיפולים כימותרפיים או אונקולוגיים, טיפול היפרתרמי, זריקות, בדיקות מעבדה, רנטגן, הקרנות, טיפולים כימותרפיים או אונקולוגיים, טיפול היפרתרמי, זריקות, בדיקות מעבדה, רנטגן, הקרנות, טיפולים כימותרפיים או אונקולוגיים, טיפול היפרתרמי, זריקות, בדיקות מעבדה, רנטגן, הקרנות, טיפולים כימותרפיים או אונקולוגיים, טיפול היפרתרמי, זריקות,  12.3

עוברים, בדיקות ופעולות הדמייה עוברים, בדיקות ופעולות הדמייה עוברים, בדיקות ופעולות הדמייה עוברים, בדיקות ופעולות הדמייה     בדיקתבדיקתבדיקתבדיקתמי שפיר ובדיקות אחרות הקשורות בהריון, מי שפיר ובדיקות אחרות הקשורות בהריון, מי שפיר ובדיקות אחרות הקשורות בהריון, מי שפיר ובדיקות אחרות הקשורות בהריון,     בדיקתבדיקתבדיקתבדיקתהזלפות, הזלפות, הזלפות, הזלפות, 
        שאינן במהלך ניתוח ובדיקות סקר למיניהן.שאינן במהלך ניתוח ובדיקות סקר למיניהן.שאינן במהלך ניתוח ובדיקות סקר למיניהן.שאינן במהלך ניתוח ובדיקות סקר למיניהן.    MRIMRIMRIMRI    ––––ו ו ו ו     CTCTCTCTלרבות לרבות לרבות לרבות 

המבוטחת עברה ניתוח קיסרי לפני תחילת המבוטחת עברה ניתוח קיסרי לפני תחילת המבוטחת עברה ניתוח קיסרי לפני תחילת המבוטחת עברה ניתוח קיסרי לפני תחילת אם אם אם אם     ,,,,לידה בניתוח קיסרי מתוכנן מראש עקב צורך רפואילידה בניתוח קיסרי מתוכנן מראש עקב צורך רפואילידה בניתוח קיסרי מתוכנן מראש עקב צורך רפואילידה בניתוח קיסרי מתוכנן מראש עקב צורך רפואי 12.4
    הביטוח ו/או במהלך תקופת האכשרה.הביטוח ו/או במהלך תקופת האכשרה.הביטוח ו/או במהלך תקופת האכשרה.הביטוח ו/או במהלך תקופת האכשרה.

        שתלת שתלים דנטליים, ניתוחים הקשורים בשיניים ובחניכיים, ובלבד שמקורם דנטלי.שתלת שתלים דנטליים, ניתוחים הקשורים בשיניים ובחניכיים, ובלבד שמקורם דנטלי.שתלת שתלים דנטליים, ניתוחים הקשורים בשיניים ובחניכיים, ובלבד שמקורם דנטלי.שתלת שתלים דנטליים, ניתוחים הקשורים בשיניים ובחניכיים, ובלבד שמקורם דנטלי.ניתוחי הניתוחי הניתוחי הניתוחי ה 12.5
    ניתוחי ברית מילה.ניתוחי ברית מילה.ניתוחי ברית מילה.ניתוחי ברית מילה. 12.6
        טיפול בפטרת הציפורן ו/או העור באמצעות לייזר.טיפול בפטרת הציפורן ו/או העור באמצעות לייזר.טיפול בפטרת הציפורן ו/או העור באמצעות לייזר.טיפול בפטרת הציפורן ו/או העור באמצעות לייזר. 12.7
פעילות ספורט מקצועני של המבוטח במסגרת אגודת ספורט, ששכר כספי פעילות ספורט מקצועני של המבוטח במסגרת אגודת ספורט, ששכר כספי פעילות ספורט מקצועני של המבוטח במסגרת אגודת ספורט, ששכר כספי פעילות ספורט מקצועני של המבוטח במסגרת אגודת ספורט, ששכר כספי ניתוח הקשור במישרין לניתוח הקשור במישרין לניתוח הקשור במישרין לניתוח הקשור במישרין ל 12.8

        בצדה. בצדה. בצדה. בצדה. 
            יפולים מיוחדים בחו"ל.יפולים מיוחדים בחו"ל.יפולים מיוחדים בחו"ל.יפולים מיוחדים בחו"ל.השתלות בישראל או בחו"ל ו/או טהשתלות בישראל או בחו"ל ו/או טהשתלות בישראל או בחו"ל ו/או טהשתלות בישראל או בחו"ל ו/או ט 12.9
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        נספח תגמולי הביטוח נספח תגמולי הביטוח נספח תגמולי הביטוח נספח תגמולי הביטוח 
  נקודות. 12111, העומד על 15.6.2012הסכומים הינם צמודי מדד ונכונים למדד הידוע ביום 

        תגמולי הביטוחתגמולי הביטוחתגמולי הביטוחתגמולי הביטוח    סעיף הזכאות סעיף הזכאות סעיף הזכאות סעיף הזכאות 
  ש"ח 20,000  שתל  - 4.5  

  ש"ח 600  שכר אחות פרטית או פיזיותרפיסט פרטי לאחר ניתוח - 4.6  

  ש"ח 120,000  פיצוי במקרה של מוות בניתוח אלקטיבי - 5 

  ש"ח לטיפול 180  ריפוי בעיסוק עקב ניתוח - 6 

  ש"ח 800  הוצאות החלמה בעקבות ניתוח - 7 

  ש"ח 1,000   ניתוח בישראל לפני מומחה רופא עם התייעצות - 9.1.2  

  ש"ח 3,800   ניתוח בחו"ל לפני מומחה רופא עם התייעצות - 9.2.2  

  ש"ח 3,500  החזר בגין כרטיס טיסה - 9.2.3 

  ש"ח 750  בישראל  מומחה רופא עם התייעצות - 11.1  

  ש"ח 1,200  עקב גילוי מחלה קשה מומחה רופא עם התייעצות  - 11.2  

  ש"ח 600  פיצוי בגין ימי אשפוז  - 11.3.2.1  

מענק חד פעמי לפיצוי בגין הידבקות בנגיף הפטיטיס  - 11.3.2.2  
B   אוC  

  ש"ח 100,000
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        ניתוחים בחו"לניתוחים בחו"לניתוחים בחו"לניתוחים בחו"ל    ----נספח נספח נספח נספח 
        

קרה מקרה הביטוח, תשפה המבטחת את המבוטח או תשלם ישירות לנותן השירות עבור הוצאות כמפורט להלן 
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     בכפוףבכפוףבכפוףבכפוףבנספח 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     מבוטחמבוטחמבוטחמבוטחבמפורש בדף פרטי הביטוח כי במפורש בדף פרטי הביטוח כי במפורש בדף פרטי הביטוח כי במפורש בדף פרטי הביטוח כי     שמצויןשמצויןשמצויןשמצוין    בתנאיבתנאיבתנאיבתנאי    רקרקרקרקיחול, על פי הוראותיו, הכיסוי הביטוחי בנספח זה 

        ....הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה    קרותקרותקרותקרות    בעתבעתבעתבעת    מבוטחמבוטחמבוטחמבוטח    אותואותואותואותו    לגבילגבילגבילגבי    בתוקףבתוקףבתוקףבתוקף    שהינושהינושהינושהינו    בתנאיבתנאיבתנאיבתנאי    וכןוכןוכןוכןמבוטח על פיו מבוטח על פיו מבוטח על פיו מבוטח על פיו 
  
  הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות .1

    בנוסף להגדרות המופיעות בתנאים הכלליים של הפוליסה, תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות שלצידם:
הטסה בשירות מטוסים רגיל או במטוס מיוחד בליווי צוות רפואי המותאם מבחינה רפואית     ----    רפואיתרפואיתרפואיתרפואיתהטסה הטסה הטסה הטסה  .1.1

למצבו של המבוטח, המועבר מישראל לחו"ל ו/או מחו"ל לישראל, בתנאי שעל פי קריטריונים רפואיים 
ברכב  מקובלים נקבע, כי עלול להתעורר צורך בהתערבות רפואית במהלך הטיסה. הכיסוי כולל העברה

        יבשתי משדה התעופה למקום ביצוע הניתוח.
  תנאים כלליים לתוכנית ביטוח בריאות, אליהם מצורף נספח זה.    ----התנאים הכלליים התנאים הכלליים התנאים הכלליים התנאים הכלליים  .1.2

    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה .2
  המבוטח בחר לבצעו בבית חולים בחו"ל., אשר אלקטיביאלקטיביאלקטיביאלקטיבי מצבו הבריאותי של המבוטח המחייב ביצוע ניתוח

  תתתתלהתחייבויות המבטחלהתחייבויות המבטחלהתחייבויות המבטחלהתחייבויות המבטח    מיםמיםמיםמיםמוקדמוקדמוקדמוקד    םםםםתנאיתנאיתנאיתנאי .3
אישורה מראש ובכתב למבוטח את ביצוע הניתוח, לרבות מועד ביצוע הניתוח ובכפוף לתנאים הכלליים של אישורה מראש ובכתב למבוטח את ביצוע הניתוח, לרבות מועד ביצוע הניתוח ובכפוף לתנאים הכלליים של אישורה מראש ובכתב למבוטח את ביצוע הניתוח, לרבות מועד ביצוע הניתוח ובכפוף לתנאים הכלליים של אישורה מראש ובכתב למבוטח את ביצוע הניתוח, לרבות מועד ביצוע הניתוח ובכפוף לתנאים הכלליים של  .3.1

תשלם תשלם תשלם תשלם     , אולם ביצועו לא אושר מראש ע"י המבטחת,זה נספחבוצע במבוטח ניתוח המכוסה על פי הפוליסה. הפוליסה. הפוליסה. הפוליסה. 
אשר אשר אשר אשר ומנתח ומנתח ומנתח ומנתח המבטחת למבוטח את ההוצאות, כפי שהיו, לו היה נעשה הניתוח באמצעות בית חולים המבטחת למבוטח את ההוצאות, כפי שהיו, לו היה נעשה הניתוח באמצעות בית חולים המבטחת למבוטח את ההוצאות, כפי שהיו, לו היה נעשה הניתוח באמצעות בית חולים המבטחת למבוטח את ההוצאות, כפי שהיו, לו היה נעשה הניתוח באמצעות בית חולים 

    ....נספח זהנספח זהנספח זהנספח זההסכם, בהיקף זכאות המבוטח על פי הסכם, בהיקף זכאות המבוטח על פי הסכם, בהיקף זכאות המבוטח על פי הסכם, בהיקף זכאות המבוטח על פי     םםםםלמבטחת או לחברה קשורה יש עמלמבטחת או לחברה קשורה יש עמלמבטחת או לחברה קשורה יש עמלמבטחת או לחברה קשורה יש עמ
    הקודמתהקודמתהקודמתהקודמת    השנההשנההשנההשנה    במהלךבמהלךבמהלךבמהלך    ימיםימיםימיםימים    180180180180    ----ממממ    למעלהלמעלהלמעלהלמעלה, , , , קבעקבעקבעקבע    כדרךכדרךכדרךכדרך בישראלבישראלבישראלבישראל    והתגוררוהתגוררוהתגוררוהתגורר    ישראלישראלישראלישראל    תושבתושבתושבתושב    הינוהינוהינוהינו    המבוטחהמבוטחהמבוטחהמבוטח .3.2

    הוצאותיוהוצאותיוהוצאותיוהוצאותיו    בגיןבגיןבגיןבגין    המבוטחהמבוטחהמבוטחהמבוטח    אתאתאתאת    המבטחתהמבטחתהמבטחתהמבטחת    תשפהתשפהתשפהתשפה, , , , זהזהזהזה    תנאיתנאיתנאיתנאי    במבוטחבמבוטחבמבוטחבמבוטח    מתקייםמתקייםמתקייםמתקיים    ולאולאולאולא    במידהבמידהבמידהבמידה ....הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה    לקרותלקרותלקרותלקרות
    ....בישראלבישראלבישראלבישראל    ניתוחניתוחניתוחניתוח    אותואותואותואותו    ביצועביצועביצועביצוע    בגיןבגיןבגיןבגין    המבוטחהמבוטחהמבוטחהמבוטח    זכאותזכאותזכאותזכאות    בהיקףבהיקףבהיקףבהיקף

    "ל."ל."ל."ל.לחולחולחולחו    נסיעותנסיעותנסיעותנסיעות    ביטוחביטוחביטוחביטוח    כוללכוללכוללכולל    ואינוואינוואינוואינו    במקוםבמקוםבמקוםבמקום    באבאבאבא    אינואינואינואינו    זהזהזהזה    נספחנספחנספחנספח    כיכיכיכי    מובהרמובהרמובהרמובהר    ספקספקספקספק    הסרהסרהסרהסר    למעןלמעןלמעןלמען .3.3

    התחייבויות המבטחת בקרות מקרה ביטוחהתחייבויות המבטחת בקרות מקרה ביטוחהתחייבויות המבטחת בקרות מקרה ביטוחהתחייבויות המבטחת בקרות מקרה ביטוח .4
    כדלקמן: לעיל,לעיל,לעיל,לעיל,    3333בכפוף לאמור בסעיף בכפוף לאמור בסעיף בכפוף לאמור בסעיף בכפוף לאמור בסעיף המבטחת מתחייבת לשאת בהוצאות הקשורות במקרה הביטוח, 

    חוליםחוליםחוליםחולים    בביתבביתבביתבבית    מנתחמנתחמנתחמנתח    שכרשכרשכרשכר 4.1
        ....במלואו ישופה

    שכר רופא מרדים בבית חולים שכר רופא מרדים בבית חולים שכר רופא מרדים בבית חולים שכר רופא מרדים בבית חולים  4.2
        ....במלואו ישופה

    אשפוז בבית חוליםאשפוז בבית חוליםאשפוז בבית חוליםאשפוז בבית חוליםחדר ניתוח וחדר ניתוח וחדר ניתוח וחדר ניתוח וכיסוי הוצאות כיסוי הוצאות כיסוי הוצאות כיסוי הוצאות  4.3
            ....ימיםימיםימיםימים    30303030    עלעלעלעל    תעלהתעלהתעלהתעלה    שלאשלאשלאשלא    ת אשפוזת אשפוזת אשפוזת אשפוזתקופתקופתקופתקופ    למשךלמשךלמשךלמשךבמלואן  ישופו

    הוצאות בגין בדיקה פתולוגית בבית חוליםהוצאות בגין בדיקה פתולוגית בבית חוליםהוצאות בגין בדיקה פתולוגית בבית חוליםהוצאות בגין בדיקה פתולוגית בבית חולים 4.4
        ....במלואן ישופו

    שתלשתלשתלשתל 4.5
בוצע במבוטח ניתוח בבית חולים, ובמהלך הניתוח הושתל/ו במבוטח שתל/ים כלשהו/כלשהם, תשתתף 

            עד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח לאותו הניתוח.עד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח לאותו הניתוח.עד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח לאותו הניתוח.עד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח לאותו הניתוח.המבטחת בעלות השתל/ים הנ"ל 
    שכר אח/ות פרטי/ת או פיזיותרפיסט פרטי לאחר ניתוחשכר אח/ות פרטי/ת או פיזיותרפיסט פרטי לאחר ניתוחשכר אח/ות פרטי/ת או פיזיותרפיסט פרטי לאחר ניתוחשכר אח/ות פרטי/ת או פיזיותרפיסט פרטי לאחר ניתוח 4.6

/ות פרטי/ת או פיזיותרפיסט פרטי בבית החולים במהלך ימי המבטחת תחזיר למבוטח הוצאות העסקת אח
עד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח בגין כל יום עד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח בגין כל יום עד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח בגין כל יום עד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח בגין כל יום האשפוז הרציפים שלאחר הניתוח, 

        ימי אשפוז.ימי אשפוז.ימי אשפוז.ימי אשפוז.    8888ולתקופה שלא תעלה על ולתקופה שלא תעלה על ולתקופה שלא תעלה על ולתקופה שלא תעלה על , אשפוזאשפוזאשפוזאשפוז
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    שירותי אמבולנס לבתי חולים ובין בתי חוליםשירותי אמבולנס לבתי חולים ובין בתי חוליםשירותי אמבולנס לבתי חולים ובין בתי חוליםשירותי אמבולנס לבתי חולים ובין בתי חולים 4.7

הוצאותיו בגין שירותי אמבולנס עבור העברתו של המבוטח לבית חולים מלוא המבטחת תחזיר למבוטח את 
        . בחו"לאו ממנו או העברתו בין בתי החולים 

        ניתוחניתוחניתוחניתוח    לפנילפנילפנילפני    לללל""""בחובחובחובחו    התייעצותהתייעצותהתייעצותהתייעצות 4.8
 התייעץ שבעטיו, ניתוח ביצוע המחייב, המבוטח של הבריאותי מצבו: זה בסעיף הביטוח מקרה 4.8.1

 לתנאים בכפוף, התייעצות קיום לצורך ל"לחו המבוטח טיסת וכן; ל"בחו מומחה רופא עם המבוטח
  :הבאים המצטברים

, לו לייעץ שיוכל כדי, חיונית ל"לחו המבוטח של נסיעתו כי קבע ל"הנ המומחה הרופא 4.8.1.1
 .כאמור

 .קביעתו את אישר המבטחת רופא 4.8.1.2
 בכפוף, ניתוח לפני ל"בחו התייעצות עבור שהוציא ההוצאות בגין המבוטח את תשפה המבטחת 4.8.2

 יהיה המבוטח. הביטוח תגמולי בנספח הנקוב מהסך יותר ולא,  20% של עצמית להשתתפות
 .ביטוח שנת במהלך ניתוח לפני ל"בחו אחת להתייעצות זכאי

 ל"לחו טיסה כרטיס רכישת בגין המבוטח את המבטחת תשפה, זכאות לאישור בכפוף, בנוסף 4.8.3
 סדירה בטיסה יעד לאותו רגילה תיירות מחלקת של הכרטיס למחיר וחזרה לישראל בהתאם

        ....הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    תגמוליתגמוליתגמוליתגמולי    בנספחבנספחבנספחבנספח    הנקובהנקובהנקובהנקוב    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    סכוםסכוםסכוםסכום    לתקרתלתקרתלתקרתלתקרת    ועדועדועדועד, מועד ובאותו
    כיסוי להתייעצות בחו"ל לצורך ביקורת לאחר ניתוחכיסוי להתייעצות בחו"ל לצורך ביקורת לאחר ניתוחכיסוי להתייעצות בחו"ל לצורך ביקורת לאחר ניתוחכיסוי להתייעצות בחו"ל לצורך ביקורת לאחר ניתוח 4.9

נזקק המבוטח להתייעצות בחו"ל עם הרופא המנתח לצורך ביקורת בגין ניתוח שאושר ובוצע  4.9.1
במימון המבטחת על פי נספח זה, תשפה המבטחת את המבוטח בגין ההוצאות שהוציא עבור 

, ולא יותר , ולא יותר , ולא יותר , ולא יותר 20202020%%%%בכפוף להשתתפות עצמית של בכפוף להשתתפות עצמית של בכפוף להשתתפות עצמית של בכפוף להשתתפות עצמית של התייעצות בחו"ל לצורך ביקורת לאחר הניתוח, 
תגמולי הביטוח. המבוטח יהיה זכאי לכיסוי התייעצות אחת בחו"ל לצורך תגמולי הביטוח. המבוטח יהיה זכאי לכיסוי התייעצות אחת בחו"ל לצורך תגמולי הביטוח. המבוטח יהיה זכאי לכיסוי התייעצות אחת בחו"ל לצורך תגמולי הביטוח. המבוטח יהיה זכאי לכיסוי התייעצות אחת בחו"ל לצורך מהסכום הנקוב בנספח מהסכום הנקוב בנספח מהסכום הנקוב בנספח מהסכום הנקוב בנספח 

    ביקורת לאחר ניתוח במהלך שנת ביטוח.ביקורת לאחר ניתוח במהלך שנת ביטוח.ביקורת לאחר ניתוח במהלך שנת ביטוח.ביקורת לאחר ניתוח במהלך שנת ביטוח.
, תשפה המבטחת את המבוטח בגין רכישת כרטיס בנוסף ובכפוף לאישור זכאות על ידי המבטחתבנוסף ובכפוף לאישור זכאות על ידי המבטחתבנוסף ובכפוף לאישור זכאות על ידי המבטחתבנוסף ובכפוף לאישור זכאות על ידי המבטחת 4.9.2

יסה טיסה לחו"ל וחזרה לישראל בהתאם למחיר הכרטיס של מחלקת תיירות רגילה לאותו יעד בט
        ועד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח.ועד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח.ועד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח.ועד לתקרת סכום הביטוח הנקוב בנספח תגמולי הביטוח.סדירה באותו מועד, 

    לעיל, תשתתף המבטחת בכיסוי ההוצאות המפורטות להלןלעיל, תשתתף המבטחת בכיסוי ההוצאות המפורטות להלןלעיל, תשתתף המבטחת בכיסוי ההוצאות המפורטות להלןלעיל, תשתתף המבטחת בכיסוי ההוצאות המפורטות להלן    4.14.14.14.1----4.94.94.94.9בנוסף לאמור בסעיפים בנוסף לאמור בסעיפים בנוסף לאמור בסעיפים בנוסף לאמור בסעיפים  4.10
 :כיסוי להוצאות הטסהכיסוי להוצאות הטסהכיסוי להוצאות הטסהכיסוי להוצאות הטסה 4.10.1

ימים, תישא המבטחת בתשלום הוצאות  8במקרה שתקופת האשפוז לאחר הניתוח תעלה על 
רגילה, של המבוטח ושל מלווה אחד לחו"ל, לצורך ביצוע הניתוח וחזרתו ארצה טיסה מסחרית 

לאחר הניתוח מחו"ל, בהתאם למחיר הכרטיס של מחלקת תיירות רגילה לאותו יעד בטיסה 
שנה, תכסה המבטחת הוצאות טיסה,  18-סדירה באותו מועד. היה המבוטח קטין שגילו נמוך מ

 ביו של הקטין מדרגה ראשונה.כאמור, עבור שני מלווים, שהם קרו
 :כיסוי להוצאות הטסה רפואיתכיסוי להוצאות הטסה רפואיתכיסוי להוצאות הטסה רפואיתכיסוי להוצאות הטסה רפואית 4.10.2

במקרה של צורך בהטסה רפואית של המבוטח לחו"ל לצורך ביצוע הניתוח ו/או חזרתו ארצה 
לאחר הניתוח, תכסה המבטחת את הוצאות ההטסה הרפואית מישראל לחו"ל ומחו"ל לישראל, 

    ביטוח.ביטוח.ביטוח.ביטוח.עד גובה הסכום הנקוב בנספח תגמולי העד גובה הסכום הנקוב בנספח תגמולי העד גובה הסכום הנקוב בנספח תגמולי העד גובה הסכום הנקוב בנספח תגמולי הבהתאם לצורך, 
 :כיסוי להוצאות שהייה של מלווהכיסוי להוצאות שהייה של מלווהכיסוי להוצאות שהייה של מלווהכיסוי להוצאות שהייה של מלווה 4.10.3

בכפוף בכפוף בכפוף בכפוף הוצאות השהיה של מלווה אחד, למבוטח את המבטחת  תחזיר במקרה שהמבוטח אושפז, 
עד לסכום הנקוב בנספח תגמולי הביטוח ליום, לאדם, החל מהיום עד לסכום הנקוב בנספח תגמולי הביטוח ליום, לאדם, החל מהיום עד לסכום הנקוב בנספח תגמולי הביטוח ליום, לאדם, החל מהיום עד לסכום הנקוב בנספח תגמולי הביטוח ליום, לאדם, החל מהיום , , , , 50505050%%%%להשתתפות עצמית של להשתתפות עצמית של להשתתפות עצמית של להשתתפות עצמית של 

שנה, תכסה  18 –נמוך מ . היה המבוטח קטין, שגילו ימיםימיםימיםימים    33333333ועד תקרה של ועד תקרה של ועד תקרה של ועד תקרה של השמיני לאשפוז השמיני לאשפוז השמיני לאשפוז השמיני לאשפוז 
המבטחת הוצאות שהייה, כאמור, עבור שני מלווים, שהם קרוביו של הקטין מדרגה ראשונה, 

  בהתאם לאמור בסעיף זה.
 כיסוי להוצאות שהייה של המבוטח לאחר ניתוח:כיסוי להוצאות שהייה של המבוטח לאחר ניתוח:כיסוי להוצאות שהייה של המבוטח לאחר ניתוח:כיסוי להוצאות שהייה של המבוטח לאחר ניתוח: 4.10.4

המבטחת תכסה את הוצאות השהייה של המבוטח בחו"ל בכפוף לאישורה מראש ולאישור בית 
הכיסוי יהיה עד הכיסוי יהיה עד הכיסוי יהיה עד הכיסוי יהיה עד הניתוח כי מצבו של המבוטח מחייב את המשך שהייתו בחו"ל. החולים בו בוצע 
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לעיל ועד לתקרה של לעיל ועד לתקרה של לעיל ועד לתקרה של לעיל ועד לתקרה של     4.10.34.10.34.10.34.10.3 לסכום הנקוב בנספח תגמולי הביטוח לשהיית מלווה בהתאם לס"ק לסכום הנקוב בנספח תגמולי הביטוח לשהיית מלווה בהתאם לס"ק לסכום הנקוב בנספח תגמולי הביטוח לשהיית מלווה בהתאם לס"ק לסכום הנקוב בנספח תגמולי הביטוח לשהיית מלווה בהתאם לס"ק 
   ימי שהייה בחו"ל מיום ששוחרר המבוטח מבית החולים.ימי שהייה בחו"ל מיום ששוחרר המבוטח מבית החולים.ימי שהייה בחו"ל מיום ששוחרר המבוטח מבית החולים.ימי שהייה בחו"ל מיום ששוחרר המבוטח מבית החולים.    5555
 כיסוי להוצאות הטסת גופה:כיסוי להוצאות הטסת גופה:כיסוי להוצאות הטסת גופה:כיסוי להוצאות הטסת גופה: 4.10.5

המבטחת תכסה הוצאות הטסת גופה לישראל, אם נפטר חו"ח המבוטח כתוצאה מניתוח בעת 
שנפטר תוך תקופה, שלא תעלה על שלושה ימים מיום שחרורו מבית שנפטר תוך תקופה, שלא תעלה על שלושה ימים מיום שחרורו מבית שנפטר תוך תקופה, שלא תעלה על שלושה ימים מיום שחרורו מבית שנפטר תוך תקופה, שלא תעלה על שלושה ימים מיום שחרורו מבית ובלבד ובלבד ובלבד ובלבד שהותו בחו"ל, 
   החולים בחו"ל.החולים בחו"ל.החולים בחו"ל.החולים בחו"ל.

    :הבאת מומחה לביצוע הניתוח בישראלהבאת מומחה לביצוע הניתוח בישראלהבאת מומחה לביצוע הניתוח בישראלהבאת מומחה לביצוע הניתוח בישראל 4.10.6
מבוטח, אשר מסיבות רפואיות לא ניתן להעבירו לחו"ל, יהיה זכאי להחזר הוצאות הבאת מנתח 

ם הנקוב בנספח ם הנקוב בנספח ם הנקוב בנספח ם הנקוב בנספח סכום הביטוח המרבי לעניין סעיף זה, לא יעלה על הסכוסכום הביטוח המרבי לעניין סעיף זה, לא יעלה על הסכוסכום הביטוח המרבי לעניין סעיף זה, לא יעלה על הסכוסכום הביטוח המרבי לעניין סעיף זה, לא יעלה על הסכומומחה מחו"ל לישראל. 
    תגמולי הביטוח.תגמולי הביטוח.תגמולי הביטוח.תגמולי הביטוח.

                ריפוי בעיסוק עקב ניתוח:ריפוי בעיסוק עקב ניתוח:ריפוי בעיסוק עקב ניתוח:ריפוי בעיסוק עקב ניתוח: 4.10.7
עד סכום עד סכום עד סכום עד סכום     ,המכוסה בנספח זההמכוסה בנספח זההמכוסה בנספח זההמכוסה בנספח זההמבטחת תשלם הוצאות ריפוי בעיסוק שנדרשו בעקבות ניתוח, 

טיפולים לכל היותר, טיפולים לכל היותר, טיפולים לכל היותר, טיפולים לכל היותר,     10101010השיפוי המירבי הנקוב בנספח תגמולי הביטוח לטיפול עבור השיפוי המירבי הנקוב בנספח תגמולי הביטוח לטיפול עבור השיפוי המירבי הנקוב בנספח תגמולי הביטוח לטיפול עבור השיפוי המירבי הנקוב בנספח תגמולי הביטוח לטיפול עבור 
יום לאחר יום לאחר יום לאחר יום לאחר     120120120120, שישולמו עבור כל טיפול ולתקופה שלא תעלה על , שישולמו עבור כל טיפול ולתקופה שלא תעלה על , שישולמו עבור כל טיפול ולתקופה שלא תעלה על , שישולמו עבור כל טיפול ולתקופה שלא תעלה על 20202020%%%%בהשתתפות  עצמית של בהשתתפות  עצמית של בהשתתפות  עצמית של בהשתתפות  עצמית של 

    ביצוע הניתוח.ביצוע הניתוח.ביצוע הניתוח.ביצוע הניתוח.
                הוצאות החלמה בעקבות ניתוח:הוצאות החלמה בעקבות ניתוח:הוצאות החלמה בעקבות ניתוח:הוצאות החלמה בעקבות ניתוח: 4.10.8

ימים רצופים, ימים רצופים, ימים רצופים, ימים רצופים,     7777עלה על עלה על עלה על עלה על     משך האשפוז שלור שא המכוסה בנספח זה,המכוסה בנספח זה,המכוסה בנספח זה,המכוסה בנספח זה,, במבוטח ניתוח בוצע
עד לסכום עד לסכום עד לסכום עד לסכום     המבטחת את המבוטח בגין הוצאות ההחלמה של המבוטח במוסד הבראה תשפה

וכן וכן וכן וכן     ,,,,ימיםימיםימיםימים    5555שלא תעלה על שלא תעלה על שלא תעלה על שלא תעלה על     ולתקופהולתקופהולתקופהולתקופה    יוםיוםיוםיום    לכללכללכללכל    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    תגמוליתגמוליתגמוליתגמולי    בנספחבנספחבנספחבנספח    הנקובהנקובהנקובהנקובמירבי מירבי מירבי מירבי השיפוי ההשיפוי ההשיפוי ההשיפוי ה
                    ....ימים ממועד שחרור המבוטח מבית החולים בו בוצע הניתוחימים ממועד שחרור המבוטח מבית החולים בו בוצע הניתוחימים ממועד שחרור המבוטח מבית החולים בו בוצע הניתוחימים ממועד שחרור המבוטח מבית החולים בו בוצע הניתוח    30303030טרם חלפה תקופה של טרם חלפה תקופה של טרם חלפה תקופה של טרם חלפה תקופה של בתנאי שבתנאי שבתנאי שבתנאי ש

    : : : : אלקטיביאלקטיביאלקטיביאלקטיבי    פיצוי במקרה של מוות בניתוחפיצוי במקרה של מוות בניתוחפיצוי במקרה של מוות בניתוחפיצוי במקרה של מוות בניתוח .5
ימים (יום הניתוח  7זה, במהלך הניתוח או תוך  נספחנפטר המבוטח כתוצאה מניתוח אלקטיבי המכוסה על פי 

ליורשי המבוטח על פי דין,  –, ובהיעדר קביעת מוטבים הז נספחימים), תשלם המבטחת למוטבים על פי  6ועוד 
בנוסף לתגמולי הביטוח על פי המפורט לעיל, פיצוי נוסף בגובה הסכום הנקוב בנספח תגמולי הביטוח, ובלבד 

 21קופת הביטוח. כיסוי זה יהיה בתוקף עבור מבוטחים שבעת ביצוע הניתוח מלאו להם שהניתוח בוצע בתוך ת
    שנה. 

        זהזהזהזה    לנספחלנספחלנספחלנספחחריגים מיוחדים חריגים מיוחדים חריגים מיוחדים חריגים מיוחדים  .6
    ההההזזזז    נספחנספחנספחנספחלא תהא המבטחת אחראית ולא תהא חייבת לשלם על פי לא תהא המבטחת אחראית ולא תהא חייבת לשלם על פי לא תהא המבטחת אחראית ולא תהא חייבת לשלם על פי לא תהא המבטחת אחראית ולא תהא חייבת לשלם על פי     בתנאים הכלליים לפוליסהבתנאים הכלליים לפוליסהבתנאים הכלליים לפוליסהבתנאים הכלליים לפוליסהבנוסף לאמור בנוסף לאמור בנוסף לאמור בנוסף לאמור 

תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח, בכל אחד מהמקרים הבאים ו/או כאשר מקרה הביטוח, כולו או מקצתו, קשור תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח, בכל אחד מהמקרים הבאים ו/או כאשר מקרה הביטוח, כולו או מקצתו, קשור תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח, בכל אחד מהמקרים הבאים ו/או כאשר מקרה הביטוח, כולו או מקצתו, קשור תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח, בכל אחד מהמקרים הבאים ו/או כאשר מקרה הביטוח, כולו או מקצתו, קשור 
        במישרין ו/או בעקיפין לאחד מהמקרים המנויים להלן ו/או נובע מהם:במישרין ו/או בעקיפין לאחד מהמקרים המנויים להלן ו/או נובע מהם:במישרין ו/או בעקיפין לאחד מהמקרים המנויים להלן ו/או נובע מהם:במישרין ו/או בעקיפין לאחד מהמקרים המנויים להלן ו/או נובע מהם:

ניתוח הקשור במישרין או בעקיפין במטרת יופי ו/או אסתטיקה, לרבות ניתוח לתיקון קוצר ראייה וקיצור ניתוח הקשור במישרין או בעקיפין במטרת יופי ו/או אסתטיקה, לרבות ניתוח לתיקון קוצר ראייה וקיצור ניתוח הקשור במישרין או בעקיפין במטרת יופי ו/או אסתטיקה, לרבות ניתוח לתיקון קוצר ראייה וקיצור ניתוח הקשור במישרין או בעקיפין במטרת יופי ו/או אסתטיקה, לרבות ניתוח לתיקון קוצר ראייה וקיצור  6.1
), אלא אם הצורך בניתוח לקיצור קיבה הינו רפואי, ולמעט ניתוח שיקום שד לאחר ), אלא אם הצורך בניתוח לקיצור קיבה הינו רפואי, ולמעט ניתוח שיקום שד לאחר ), אלא אם הצורך בניתוח לקיצור קיבה הינו רפואי, ולמעט ניתוח שיקום שד לאחר ), אלא אם הצורך בניתוח לקיצור קיבה הינו רפואי, ולמעט ניתוח שיקום שד לאחר GastroplastyGastroplastyGastroplastyGastroplastyה (ה (ה (ה (קיבקיבקיבקיב

        כריתת שד שאושרה על ידי המבטחת.כריתת שד שאושרה על ידי המבטחת.כריתת שד שאושרה על ידי המבטחת.כריתת שד שאושרה על ידי המבטחת.
        ניתוח הקשור בפוריות ו/או בעקרות.ניתוח הקשור בפוריות ו/או בעקרות.ניתוח הקשור בפוריות ו/או בעקרות.ניתוח הקשור בפוריות ו/או בעקרות. 6.2
בדיקה/בדיקות, בדיקות מעבדה, רנטגן, הקרנות, טיפולים כימותרפיים או אונקולוגיים, טיפול היפרתרמי, בדיקה/בדיקות, בדיקות מעבדה, רנטגן, הקרנות, טיפולים כימותרפיים או אונקולוגיים, טיפול היפרתרמי, בדיקה/בדיקות, בדיקות מעבדה, רנטגן, הקרנות, טיפולים כימותרפיים או אונקולוגיים, טיפול היפרתרמי, בדיקה/בדיקות, בדיקות מעבדה, רנטגן, הקרנות, טיפולים כימותרפיים או אונקולוגיים, טיפול היפרתרמי,  6.3

בדיקות ופעולות בדיקות ופעולות בדיקות ופעולות בדיקות ופעולות     ,,,,עובריםעובריםעובריםעוברים    בדיקתבדיקתבדיקתבדיקת, , , , בהריוןבהריוןבהריוןבהריון    הקשורותהקשורותהקשורותהקשורות    אחרותאחרותאחרותאחרות    ובדיקותובדיקותובדיקותובדיקות    שפירשפירשפירשפיר    מימימימי    בדיקתבדיקתבדיקתבדיקתלפות, לפות, לפות, לפות, זריקות, הזזריקות, הזזריקות, הזזריקות, הז
    ....למיניהןלמיניהןלמיניהןלמיניהן    סקרסקרסקרסקר    ובדיקותובדיקותובדיקותובדיקותשאינן במהלך ניתוח שאינן במהלך ניתוח שאינן במהלך ניתוח שאינן במהלך ניתוח     MRIMRIMRIMRI    ––––וווו    CTCTCTCTהדמייה לרבות הדמייה לרבות הדמייה לרבות הדמייה לרבות 

המבוטחת עברה ניתוח קיסרי לפני תחילת הביטוח המבוטחת עברה ניתוח קיסרי לפני תחילת הביטוח המבוטחת עברה ניתוח קיסרי לפני תחילת הביטוח המבוטחת עברה ניתוח קיסרי לפני תחילת הביטוח אם אם אם אם     ,,,,לידה בניתוח קיסרי מתוכנן מראש עקב צורך רפואילידה בניתוח קיסרי מתוכנן מראש עקב צורך רפואילידה בניתוח קיסרי מתוכנן מראש עקב צורך רפואילידה בניתוח קיסרי מתוכנן מראש עקב צורך רפואי 6.4
        האכשרה.האכשרה.האכשרה.האכשרה.ו/או במהלך תקופת ו/או במהלך תקופת ו/או במהלך תקופת ו/או במהלך תקופת 

        ניתוחי השתלת שתלים דנטליים, ניתוחים הקשורים בשיניים ובחניכיים, ובלבד שמקורם דנטלי.ניתוחי השתלת שתלים דנטליים, ניתוחים הקשורים בשיניים ובחניכיים, ובלבד שמקורם דנטלי.ניתוחי השתלת שתלים דנטליים, ניתוחים הקשורים בשיניים ובחניכיים, ובלבד שמקורם דנטלי.ניתוחי השתלת שתלים דנטליים, ניתוחים הקשורים בשיניים ובחניכיים, ובלבד שמקורם דנטלי. 6.5
    ניתוחי ברית מילה.ניתוחי ברית מילה.ניתוחי ברית מילה.ניתוחי ברית מילה. 6.6
    ....טיפול בפטרת הציפורן ו/או העור באמצעות לייזרטיפול בפטרת הציפורן ו/או העור באמצעות לייזרטיפול בפטרת הציפורן ו/או העור באמצעות לייזרטיפול בפטרת הציפורן ו/או העור באמצעות לייזר 6.7
    פעילות ספורטיבית מקצוענית של המבוטח במסגרת אגודת ספורט, ששכר כספי בצדה. פעילות ספורטיבית מקצוענית של המבוטח במסגרת אגודת ספורט, ששכר כספי בצדה. פעילות ספורטיבית מקצוענית של המבוטח במסגרת אגודת ספורט, ששכר כספי בצדה. פעילות ספורטיבית מקצוענית של המבוטח במסגרת אגודת ספורט, ששכר כספי בצדה.  6.8
        "ל."ל."ל."ל.בחובחובחובחו    מיוחדיםמיוחדיםמיוחדיםמיוחדים    טיפוליםטיפוליםטיפוליםטיפולים/או /או /או /או וווו"ל "ל "ל "ל בחובחובחובחו    אואואואו    אלאלאלאלררררבישבישבישביש    השתלותהשתלותהשתלותהשתלות 6.9
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        נספח תגמולי הביטוח נספח תגמולי הביטוח נספח תגמולי הביטוח נספח תגמולי הביטוח 

  נקודות. 12111, העומד על 15.6.2012הסכומים הינם צמודי מדד ונכונים למדד הידוע ביום 
        

        תגמולי הביטוחתגמולי הביטוחתגמולי הביטוחתגמולי הביטוח    סעיף הזכאות סעיף הזכאות סעיף הזכאות סעיף הזכאות 
  ש"ח 48,000  שתל - 4.5 

  ש"ח 600  ניתוח לאחר פרטי פיזיותרפיסט או ת/פרטי ות/אח שכר  - 4.6 

  ש"ח 3,800  התייעצות עם רופא מומחה בחו"ל לפני ניתוח - 4.8.2 

  ש"ח 3,500  רכישת כרטיס טיסה לחו"ל - 4.9.2 

התייעצות עם רופא מומחה בחו"ל לצורך ביקורת לאחר  - 4.9 
  ניתוח

  ש"ח 3,800

  ש"ח 3,500  רכישת כרטיס טיסה לחו"ל - 4.9.2 

  ש"ח 50,000  כיסוי להוצאות הטסה רפואית - 4.10.2 4.10.2 

  ש"ח 600  כיסוי להוצאות שהייה של מלווה - 4.10.3 

  ש"ח 50,000  הבאת מומחה לביצוע הניתוח בישראל - 4.10.6 

  ש"ח לטיפול 180  ריפוי בעיסוק עקב ניתוח - 4.10.7 

  ש"ח 800  הוצאות החלמה בעקבות ניתוח - 4.10.8 

  ש"ח 120,000  פיצוי במקרה של מוות בניתוח אלקטיבי - 5 
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        טיפולים מחליפי ניתוחטיפולים מחליפי ניתוחטיפולים מחליפי ניתוחטיפולים מחליפי ניתוח    ----נספח נספח נספח נספח 
        
        מבואמבואמבואמבוא .1

ח זה, המצורף לנספח לכיסוי ניתוחים בישראל או לנספח לכיסוי ניתוחים בישראל לבעלי שב"ן, כהגדרתם פסנ
    מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.להלן, 

קרה מקרה הביטוח, תשפה המבטחת את המבוטח או תשלם ישירות לספק השירות עבור הוצאות כמפורט להלן 
לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה וכן בכפוף להוראות התנאים הכלליים של לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה וכן בכפוף להוראות התנאים הכלליים של לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה וכן בכפוף להוראות התנאים הכלליים של לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה וכן בכפוף להוראות התנאים הכלליים של     בכפוףבכפוףבכפוףבכפוף    בנספח זה
הנספח לכיסוי ניתוחים בישראל הנספח לכיסוי ניתוחים בישראל הנספח לכיסוי ניתוחים בישראל הנספח לכיסוי ניתוחים בישראל אליה צורף נספח זה ולהוראות הנספח לכיסוי ניתוחים בישראל או אליה צורף נספח זה ולהוראות הנספח לכיסוי ניתוחים בישראל או אליה צורף נספח זה ולהוראות הנספח לכיסוי ניתוחים בישראל או אליה צורף נספח זה ולהוראות הנספח לכיסוי ניתוחים בישראל או הפוליסה הפוליסה הפוליסה הפוליסה 

                ....כלול בפוליסהכלול בפוליסהכלול בפוליסהכלול בפוליסההההה, כהגדרתם להלן, , כהגדרתם להלן, , כהגדרתם להלן, , כהגדרתם להלן, לבעלי שב"ןלבעלי שב"ןלבעלי שב"ןלבעלי שב"ן
הינו הינו הינו הינו     המבוטחהמבוטחהמבוטחהמבוטחבמפורש בדף פרטי הביטוח כי במפורש בדף פרטי הביטוח כי במפורש בדף פרטי הביטוח כי במפורש בדף פרטי הביטוח כי     שמצויןשמצויןשמצויןשמצוין    בתנאיבתנאיבתנאיבתנאי    רקרקרקרק    הכיסוי הביטוחי בנספח זה יחול, על פי הוראותיו,

הנספח לכיסוי ניתוחים בישראל הנספח לכיסוי ניתוחים בישראל הנספח לכיסוי ניתוחים בישראל הנספח לכיסוי ניתוחים בישראל זה וכן הנספח לכיסוי ניתוחים בישראל או זה וכן הנספח לכיסוי ניתוחים בישראל או זה וכן הנספח לכיסוי ניתוחים בישראל או זה וכן הנספח לכיסוי ניתוחים בישראל או     נספחנספחנספחנספחוכן בתנאי שוכן בתנאי שוכן בתנאי שוכן בתנאי ש    פיופיופיופיו    עלעלעלעל    מבוטחמבוטחמבוטחמבוטח
 קרות מקרה הביטוח.קרות מקרה הביטוח.קרות מקרה הביטוח.קרות מקרה הביטוח.עת עת עת עת בתוקף לגבי אותו מבוטח בבתוקף לגבי אותו מבוטח בבתוקף לגבי אותו מבוטח בבתוקף לגבי אותו מבוטח ב    ווווהינהינהינהינ, כהגדרתם להלן, , כהגדרתם להלן, , כהגדרתם להלן, , כהגדרתם להלן, לבעלי שב"ןלבעלי שב"ןלבעלי שב"ןלבעלי שב"ן

                הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות .2
        בנוסף להגדרות המופיעות בתנאים הכלליים של הפוליסה, תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות שלצידם:

    ....www.menoramivt.co.ilwww.menoramivt.co.ilwww.menoramivt.co.ilwww.menoramivt.co.ilאתר האינטרנט של המבטחת שכתובתו:  - של המבטחתשל המבטחתשל המבטחתשל המבטחתאתר האינטרנט אתר האינטרנט אתר האינטרנט אתר האינטרנט  2.1
טיפול רפואי או סדרת טיפולים רפואיים אשר באים להחליף את הניתוח לו זקוק המבוטח         ----טיפול חלופי טיפול חלופי טיפול חלופי טיפול חלופי  2.2

ובתנאי כי ביצוע הטיפול החלופי צפוי להביא, על פי אמות מידה רפואיות מקובלות, לתוצאות דומות 
ובלבד שהטיפול הרפואי או סדרת הטיפולים הרפואיים אושרו ע"י הרשויות המוסמכות ובלבד שהטיפול הרפואי או סדרת הטיפולים הרפואיים אושרו ע"י הרשויות המוסמכות ובלבד שהטיפול הרפואי או סדרת הטיפולים הרפואיים אושרו ע"י הרשויות המוסמכות ובלבד שהטיפול הרפואי או סדרת הטיפולים הרפואיים אושרו ע"י הרשויות המוסמכות לתוצאות הניתוח; 

    במדינה בה הם מבוצעים.במדינה בה הם מבוצעים.במדינה בה הם מבוצעים.במדינה בה הם מבוצעים.
רופא מומחה, המורשה על פי חוק במדינה בה מתבצע הטיפול, לבצע את הטיפול  ----נותן הטיפול החלופי נותן הטיפול החלופי נותן הטיפול החלופי נותן הטיפול החלופי  2.3

    החלופי במבוטח.
נספח או פרק הכלול בפוליסה, שהמבוטח הינו מבוטח על פיו, המכסה     ––––נספח לכיסוי ניתוחים בישראל נספח לכיסוי ניתוחים בישראל נספח לכיסוי ניתוחים בישראל נספח לכיסוי ניתוחים בישראל  2.4

    קף לגבי המבוטח בעת קרות מקרה הביטוח.קף לגבי המבוטח בעת קרות מקרה הביטוח.קף לגבי המבוטח בעת קרות מקרה הביטוח.קף לגבי המבוטח בעת קרות מקרה הביטוח.והינו בתווהינו בתווהינו בתווהינו בתוהוצאות ניתוחים המבוצעים בישראל, 
נספח או פרק הכלול בפוליסה, שהמבוטח הינו מבוטח על פיו,         ----לכיסוי ניתוחים בישראל לבעלי שב"ן לכיסוי ניתוחים בישראל לבעלי שב"ן לכיסוי ניתוחים בישראל לבעלי שב"ן לכיסוי ניתוחים בישראל לבעלי שב"ן     נספחנספחנספחנספח 2.5

והינו בתוקף לגבי המבוטח בעת והינו בתוקף לגבי המבוטח בעת והינו בתוקף לגבי המבוטח בעת והינו בתוקף לגבי המבוטח בעת המכסה הוצאות ניתוחים המבוצעים בישראל, תוך תלות בכיסויי השב"ן, 
    קרות מקרה הביטוח.קרות מקרה הביטוח.קרות מקרה הביטוח.קרות מקרה הביטוח.

        תנאים כלליים לתוכנית ביטוח בריאות, אליהם מצורף נספח זה.    ----התנאים הכללייםהתנאים הכללייםהתנאים הכללייםהתנאים הכלליים 2.6

    הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    מקרהמקרהמקרהמקרה .3
מצבו הרפואי של המבוטח המחיב ביצוע ניתוח, המכוסה על פי תנאי נספח לכיסוי ניתוחים בישראל או על  .3.1

וזאת לאחר כניסת נספח זה לתוקף ולאחר וזאת לאחר כניסת נספח זה לתוקף ולאחר וזאת לאחר כניסת נספח זה לתוקף ולאחר וזאת לאחר כניסת נספח זה לתוקף ולאחר , לפי הענין, שב"ןלכיסוי ניתוחים בישראל לבעלי פי תנאי נספח 
 . תום תקופת האכשרהתום תקופת האכשרהתום תקופת האכשרהתום תקופת האכשרה

מועד קרות מקרה הביטוח יחשב כמועד בו אובחן במבוטח לראשונה בדרך של אבחנה רפואית מתועדת,  .3.2
 הצורך בניתוח.

בכפוף בכפוף בכפוף בכפוף קרה מקרה הביטוח, יהיה המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח בגין טיפול חלופי על פי תנאי נספח זה,  .3.3
    לקיום התנאים המצטברים הבאים:לקיום התנאים המצטברים הבאים:לקיום התנאים המצטברים הבאים:לקיום התנאים המצטברים הבאים:

 קבע את הצורך בביצוע הניתוח והמליץ על ביצוע טיפול חלופי. רופא מומחה בישראל .3.3.1
 הטיפול החלופי בוצע ע"י נותן הטיפול החלופי. .3.3.2
לפקודת  34הטיפול החלופי בוצע בבית חולים בישראל או במרפאה בישראל כהגדרתה בסעיף  .3.3.3

בחו"ל,  ), אשר רשומה כדין בפנקס המרפאות, או בבית חולים בחו"ל או במרפאה1940בריאות העם (
ובלבד שבית החולים או המרפאה, בישראל או בחו"ל, מורשים לבצע את הטיפול החלופי על פי חוקי ובלבד שבית החולים או המרפאה, בישראל או בחו"ל, מורשים לבצע את הטיפול החלופי על פי חוקי ובלבד שבית החולים או המרפאה, בישראל או בחו"ל, מורשים לבצע את הטיפול החלופי על פי חוקי ובלבד שבית החולים או המרפאה, בישראל או בחו"ל, מורשים לבצע את הטיפול החלופי על פי חוקי 

    המדינה בה הם ממוקמים.המדינה בה הם ממוקמים.המדינה בה הם ממוקמים.המדינה בה הם ממוקמים.
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 תנאי מהותי להתחייבויות המבטחתתנאי מהותי להתחייבויות המבטחתתנאי מהותי להתחייבויות המבטחתתנאי מהותי להתחייבויות המבטחת .4
המבוטח יפנה קודם לקבלת הטיפול החלופי לאישור המבטחת מראש ובכתב כי תישא בתשלום תגמולי הביטוח המבוטח יפנה קודם לקבלת הטיפול החלופי לאישור המבטחת מראש ובכתב כי תישא בתשלום תגמולי הביטוח המבוטח יפנה קודם לקבלת הטיפול החלופי לאישור המבטחת מראש ובכתב כי תישא בתשלום תגמולי הביטוח המבוטח יפנה קודם לקבלת הטיפול החלופי לאישור המבטחת מראש ובכתב כי תישא בתשלום תגמולי הביטוח 
בגין כל אחד מהשירותים הרפואיים הכלולים בטיפול החלופי. קבלת האישור כאמור היא תנאי מהותי לאחריות בגין כל אחד מהשירותים הרפואיים הכלולים בטיפול החלופי. קבלת האישור כאמור היא תנאי מהותי לאחריות בגין כל אחד מהשירותים הרפואיים הכלולים בטיפול החלופי. קבלת האישור כאמור היא תנאי מהותי לאחריות בגין כל אחד מהשירותים הרפואיים הכלולים בטיפול החלופי. קבלת האישור כאמור היא תנאי מהותי לאחריות 

לא קבלת אישור המבטחת בוצע במבוטח טיפול חלופי, המכוסה על פי נספח זה, להמבטחת על פי נספח זה. המבטחת על פי נספח זה. המבטחת על פי נספח זה. המבטחת על פי נספח זה. 
היה הטיפול החלופי מבוצע ע"י נותן היה הטיפול החלופי מבוצע ע"י נותן היה הטיפול החלופי מבוצע ע"י נותן היה הטיפול החלופי מבוצע ע"י נותן תשלם 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     מראש ובכתב כאמור,

הסכם, בהיקף זכאות המבוטח הסכם, בהיקף זכאות המבוטח הסכם, בהיקף זכאות המבוטח הסכם, בהיקף זכאות המבוטח     םםםםיש עמיש עמיש עמיש עמאו לחברה קשורה או לחברה קשורה או לחברה קשורה או לחברה קשורה אשר למבטחת אשר למבטחת אשר למבטחת אשר למבטחת טיפול חלופי בבית חולים ו/או מרפאה, טיפול חלופי בבית חולים ו/או מרפאה, טיפול חלופי בבית חולים ו/או מרפאה, טיפול חלופי בבית חולים ו/או מרפאה, 
        ....ההההזזזז    נספחנספחנספחנספחעל פי על פי על פי על פי 

    סכום השיפוי המירבי:סכום השיפוי המירבי:סכום השיפוי המירבי:סכום השיפוי המירבי: .5
    ::::בישראלבישראלבישראלבישראל    שבוצעשבוצעשבוצעשבוצע    חלופיחלופיחלופיחלופי    לטיפוללטיפוללטיפוללטיפול    המירביהמירביהמירביהמירבי    השיפויהשיפויהשיפויהשיפוי    סכוםסכוםסכוםסכום .5.1

אשר בוצעו בישראל לא יעלה על אשר בוצעו בישראל לא יעלה על אשר בוצעו בישראל לא יעלה על אשר בוצעו בישראל לא יעלה על     סכום השיפוי המירבי בגין טיפול חלופי ו/או סדרת טיפולים חלופיים
    להלן:להלן:להלן:להלן:    5.1.25.1.25.1.25.1.2    ----וווו    5.1.15.1.15.1.15.1.1הנמוך מבין הסכומים הבאים, שמרכיביהם מפורטים בסעיפים הנמוך מבין הסכומים הבאים, שמרכיביהם מפורטים בסעיפים הנמוך מבין הסכומים הבאים, שמרכיביהם מפורטים בסעיפים הנמוך מבין הסכומים הבאים, שמרכיביהם מפורטים בסעיפים 

, שמשמען סך התשלומים להחליףלהחליףלהחליףלהחליף    החלופיהחלופיהחלופיהחלופי    הטיפולהטיפולהטיפולהטיפול    באבאבאבא    אותואותואותואותו, , , , הניתוחהניתוחהניתוחהניתוח    ביצועביצועביצועביצוע    מהוצאותמהוצאותמהוצאותמהוצאות    120120120120%%%% .5.1.1
 המפורטים להלן: 

הנספח לכיסוי או השכר שהיה משולם למנתח אחר, לפי תנאי הנספח לכיסוי ניתוחים בישראל  .5.1.1.1
    , לפי הענין, בגין הניתוח, שהטיפול החלופי בא להחליפו.שב"ןניתוחים בישראל לבעלי 

הוצאות חדר ניתוח ואשפוז שהיו משולמות לבית חולים פרטי אחר, לפי תנאי הנספח לכיסוי  .5.1.1.2
, לפי הענין, בגין הניתוח, שב"ןהנספח לכיסוי ניתוחים בישראל לבעלי או ניתוחים בישראל 

    שהטיפול החלופי בא להחליפו, אם היה מבוצע בישראל.
    הנקוב בנספח תגמולי הביטוח. הנקוב בנספח תגמולי הביטוח. הנקוב בנספח תגמולי הביטוח. הנקוב בנספח תגמולי הביטוח.     הסכוםהסכוםהסכוםהסכום .5.1.2

      "ל:"ל:"ל:"ל:בחובחובחובחו    שבוצעשבוצעשבוצעשבוצע    חלופיחלופיחלופיחלופי    לטיפוללטיפוללטיפוללטיפול    המירביהמירביהמירביהמירבי    השיפויהשיפויהשיפויהשיפוי    סכוםסכוםסכוםסכום .5.2
אשר בוצעו בחו"ל לא יעלה על הנמוך אשר בוצעו בחו"ל לא יעלה על הנמוך אשר בוצעו בחו"ל לא יעלה על הנמוך אשר בוצעו בחו"ל לא יעלה על הנמוך     סכום השיפוי המירבי בגין טיפול חלופי ו/או סדרת טיפולים חלופיים

    להלן:להלן:להלן:להלן:    5.2.25.2.25.2.25.2.2    ----וווו    5.2.15.2.15.2.15.2.1מבין הסכומים הבאים, שמרכיביהם מפורטים בסעיפים מבין הסכומים הבאים, שמרכיביהם מפורטים בסעיפים מבין הסכומים הבאים, שמרכיביהם מפורטים בסעיפים מבין הסכומים הבאים, שמרכיביהם מפורטים בסעיפים 
, שמשמען בישראלבישראלבישראלבישראל    מבוצעמבוצעמבוצעמבוצע    היההיההיההיה    אםאםאםאםמהוצאות ביצוע הניתוח, אותו בא הטיפול החלופי להחליף, מהוצאות ביצוע הניתוח, אותו בא הטיפול החלופי להחליף, מהוצאות ביצוע הניתוח, אותו בא הטיפול החלופי להחליף, מהוצאות ביצוע הניתוח, אותו בא הטיפול החלופי להחליף,     200200200200%%%% .5.2.1

    ....לעיל 5.1.1.2 -ו 5.1.1.1סך התשלומים המפורטים בסעיפים 
    ....הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    תגמוליתגמוליתגמוליתגמולי    בנספחבנספחבנספחבנספח    הנקובהנקובהנקובהנקוב    הסכוםהסכוםהסכוםהסכום .5.2.2

מובהר בזאת כי סדרת טיפולים או מספר סדרות טיפולים, אשר יחדיו או במצטבר צפויות להביא לתוצאות מובהר בזאת כי סדרת טיפולים או מספר סדרות טיפולים, אשר יחדיו או במצטבר צפויות להביא לתוצאות מובהר בזאת כי סדרת טיפולים או מספר סדרות טיפולים, אשר יחדיו או במצטבר צפויות להביא לתוצאות מובהר בזאת כי סדרת טיפולים או מספר סדרות טיפולים, אשר יחדיו או במצטבר צפויות להביא לתוצאות  .5.3
 חלופי.חלופי.חלופי.חלופי.    דומות לתוצאות ניתוח, תחשבנה למקרה ביטוח אחד של טיפולדומות לתוצאות ניתוח, תחשבנה למקרה ביטוח אחד של טיפולדומות לתוצאות ניתוח, תחשבנה למקרה ביטוח אחד של טיפולדומות לתוצאות ניתוח, תחשבנה למקרה ביטוח אחד של טיפול

    התחייבויות המבטחת בקרות מקרה הביטוחהתחייבויות המבטחת בקרות מקרה הביטוחהתחייבויות המבטחת בקרות מקרה הביטוחהתחייבויות המבטחת בקרות מקרה הביטוח .6
המבטחת תשפה את המבוטח, באופן מלא וישיר אצל נותן השרות שבהסכם, או כנגד קבלות, שימציא לה המבוטח, 

ובלבד שסך תגמולי הביטוח אותם ובלבד שסך תגמולי הביטוח אותם ובלבד שסך תגמולי הביטוח אותם ובלבד שסך תגמולי הביטוח אותם בגין ההוצאות הממשיות המפורטות להלן, שהוצאו בפועל בגין מקרה ביטוח, 
    המרבי:המרבי:המרבי:המרבי:השיפוי השיפוי השיפוי השיפוי סכום סכום סכום סכום     תשלם המבטחת לא יעלה עלתשלם המבטחת לא יעלה עלתשלם המבטחת לא יעלה עלתשלם המבטחת לא יעלה על

 שכר נותן הטיפול החלופי. .6.1
 הוצאות חדר ניתוח או חדר טיפולים בבית חולים או במרפאה. .6.2
 הוצאות אשפוז בבית החולים במהלכו בוצע הטיפול החלופי. .6.3

        הגשת תביעותהגשת תביעותהגשת תביעותהגשת תביעות .7
המבוטח ימסור למבטחת את כל המידע והמסמכים הדרושים לה לבירור זכאותו ובכלל זה פרטים אודות  .7.1

נותן הטיפול החלופי, שם בית החולים או המרפאה בהם הינו מעונין לבצע את הטיפול החלופי וכן את זהות 
כל הפרטים הנוספים הקשורים למצב הרפואי בגינו נזקק המבוטח לניתוח ולטיפול חלופי, כפי שדרשה 

    המבטחת.
תביעות ומבלי לגרוע האמור בסעיף זה הינו בנוסף להוראות הקבועות בתנאים הכלליים לעניין הגשת  .7.2

        לעיל. 4מהוראות סעיף 

    תגמולי ביטוחתגמולי ביטוחתגמולי ביטוחתגמולי ביטוח .8
לא יינתן שיפוי במסגרת נספח לא יינתן שיפוי במסגרת נספח לא יינתן שיפוי במסגרת נספח לא יינתן שיפוי במסגרת נספח מבלי לגרוע מהאמור בהוראות הקבועות בתנאים הכלליים לעניין הגשת תביעות, 

זה בגין תשלומים עבור טיפולים חלופיים שעדיין לא ניתנו בפועל למבוטח ו/או בגין התחייבות נותן בטיפול זה בגין תשלומים עבור טיפולים חלופיים שעדיין לא ניתנו בפועל למבוטח ו/או בגין התחייבות נותן בטיפול זה בגין תשלומים עבור טיפולים חלופיים שעדיין לא ניתנו בפועל למבוטח ו/או בגין התחייבות נותן בטיפול זה בגין תשלומים עבור טיפולים חלופיים שעדיין לא ניתנו בפועל למבוטח ו/או בגין התחייבות נותן בטיפול 
    יפולים חלופיים עתידיים.יפולים חלופיים עתידיים.יפולים חלופיים עתידיים.יפולים חלופיים עתידיים.החלופי לטהחלופי לטהחלופי לטהחלופי לט
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                זהזהזהזה    לנספחלנספחלנספחלנספחחריגים מיוחדים חריגים מיוחדים חריגים מיוחדים חריגים מיוחדים  .9
    ההההזזזז    נספחנספחנספחנספחלא תהא המבטחת אחראית ולא תהא חייבת לשלם על פי לא תהא המבטחת אחראית ולא תהא חייבת לשלם על פי לא תהא המבטחת אחראית ולא תהא חייבת לשלם על פי לא תהא המבטחת אחראית ולא תהא חייבת לשלם על פי     לפוליסהלפוליסהלפוליסהלפוליסה    הכללייםהכללייםהכללייםהכלליים    בתנאיםבתנאיםבתנאיםבתנאיםבנוסף לאמור בנוסף לאמור בנוסף לאמור בנוסף לאמור 

תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח, בכל אחד מהמקרים הבאים ו/או כאשר מקרה הביטוח, כולו או מקצתו, קשור תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח, בכל אחד מהמקרים הבאים ו/או כאשר מקרה הביטוח, כולו או מקצתו, קשור תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח, בכל אחד מהמקרים הבאים ו/או כאשר מקרה הביטוח, כולו או מקצתו, קשור תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח, בכל אחד מהמקרים הבאים ו/או כאשר מקרה הביטוח, כולו או מקצתו, קשור 
    במישרין ו/או בעקיפין לאחד מהמקרים המנויים להלן ו/או נובע מהם:במישרין ו/או בעקיפין לאחד מהמקרים המנויים להלן ו/או נובע מהם:במישרין ו/או בעקיפין לאחד מהמקרים המנויים להלן ו/או נובע מהם:במישרין ו/או בעקיפין לאחד מהמקרים המנויים להלן ו/או נובע מהם:

לא יינתן כיסוי לטיפולים חלופיים שלא יבוצעו ע"י נותן הטיפול החלופי כהגדרתו בסעיף ההגדרות לעיל לא יינתן כיסוי לטיפולים חלופיים שלא יבוצעו ע"י נותן הטיפול החלופי כהגדרתו בסעיף ההגדרות לעיל לא יינתן כיסוי לטיפולים חלופיים שלא יבוצעו ע"י נותן הטיפול החלופי כהגדרתו בסעיף ההגדרות לעיל לא יינתן כיסוי לטיפולים חלופיים שלא יבוצעו ע"י נותן הטיפול החלופי כהגדרתו בסעיף ההגדרות לעיל  .9.1
במרפאה שאינה רשומה בפנקס המרפאות ו/או בבית חולים או במרפאה, בישראל או בחו"ל, שאינם במרפאה שאינה רשומה בפנקס המרפאות ו/או בבית חולים או במרפאה, בישראל או בחו"ל, שאינם במרפאה שאינה רשומה בפנקס המרפאות ו/או בבית חולים או במרפאה, בישראל או בחו"ל, שאינם במרפאה שאינה רשומה בפנקס המרפאות ו/או בבית חולים או במרפאה, בישראל או בחו"ל, שאינם ו/או ו/או ו/או ו/או 

    מורשים לבצע את הטיפול החלופי על פי חוקי המדינה בה הם ממוקמים.מורשים לבצע את הטיפול החלופי על פי חוקי המדינה בה הם ממוקמים.מורשים לבצע את הטיפול החלופי על פי חוקי המדינה בה הם ממוקמים.מורשים לבצע את הטיפול החלופי על פי חוקי המדינה בה הם ממוקמים.
טיפולים במסגרת הרפואה האלטרנטיבית, לרבות טיפולים הומיאופטיים, אקופונקטורה, היפרתרמיה, טיפולים במסגרת הרפואה האלטרנטיבית, לרבות טיפולים הומיאופטיים, אקופונקטורה, היפרתרמיה, טיפולים במסגרת הרפואה האלטרנטיבית, לרבות טיפולים הומיאופטיים, אקופונקטורה, היפרתרמיה, טיפולים במסגרת הרפואה האלטרנטיבית, לרבות טיפולים הומיאופטיים, אקופונקטורה, היפרתרמיה,  .9.2

    שיאצו, אקופרסורה, אוריקולוטרפיה ואירידוטרפיה. שיאצו, אקופרסורה, אוריקולוטרפיה ואירידוטרפיה. שיאצו, אקופרסורה, אוריקולוטרפיה ואירידוטרפיה. שיאצו, אקופרסורה, אוריקולוטרפיה ואירידוטרפיה.     רפלקסולוגיה, כירופרקטיקה,רפלקסולוגיה, כירופרקטיקה,רפלקסולוגיה, כירופרקטיקה,רפלקסולוגיה, כירופרקטיקה,
    טיפולי פיזיוטרפיה. טיפולי פיזיוטרפיה. טיפולי פיזיוטרפיה. טיפולי פיזיוטרפיה.  .9.3
    טיפולים כימוטרפיים. טיפולים כימוטרפיים. טיפולים כימוטרפיים. טיפולים כימוטרפיים.  .9.4
טיפולים מחליפי ניתוח אשר מהווים תרופה מכל מין וסוג שהוא, בין אם היא כלולה בסל שירותי הבריאות, טיפולים מחליפי ניתוח אשר מהווים תרופה מכל מין וסוג שהוא, בין אם היא כלולה בסל שירותי הבריאות, טיפולים מחליפי ניתוח אשר מהווים תרופה מכל מין וסוג שהוא, בין אם היא כלולה בסל שירותי הבריאות, טיפולים מחליפי ניתוח אשר מהווים תרופה מכל מין וסוג שהוא, בין אם היא כלולה בסל שירותי הבריאות,  .9.5

ובין אם לאו. תרופה לצורך סעיף זה תיחשב כחומר כימי או ביולוגי או תכשיר מכל מין וסוג שהוא, ובין אם לאו. תרופה לצורך סעיף זה תיחשב כחומר כימי או ביולוגי או תכשיר מכל מין וסוג שהוא, ובין אם לאו. תרופה לצורך סעיף זה תיחשב כחומר כימי או ביולוגי או תכשיר מכל מין וסוג שהוא, ובין אם לאו. תרופה לצורך סעיף זה תיחשב כחומר כימי או ביולוגי או תכשיר מכל מין וסוג שהוא, 
א ו/או למנוע א ו/או למנוע א ו/או למנוע א ו/או למנוע , אשר מטרתו לאבחן ו/או לטפל ו/או לרפ, אשר מטרתו לאבחן ו/או לטפל ו/או לרפ, אשר מטרתו לאבחן ו/או לטפל ו/או לרפ, אשר מטרתו לאבחן ו/או לטפל ו/או לרפ1981198119811981    ––––כהגדרתו בפקודת הרוקחים, התשמ"א כהגדרתו בפקודת הרוקחים, התשמ"א כהגדרתו בפקודת הרוקחים, התשמ"א כהגדרתו בפקודת הרוקחים, התשמ"א 

        התפתחות או הישנות של מצב רפואי כלשהו ו/או להקל על סימפטומים רפואיים. התפתחות או הישנות של מצב רפואי כלשהו ו/או להקל על סימפטומים רפואיים. התפתחות או הישנות של מצב רפואי כלשהו ו/או להקל על סימפטומים רפואיים. התפתחות או הישנות של מצב רפואי כלשהו ו/או להקל על סימפטומים רפואיים. 
    טיפולים חלופיים הקשורים להריון ו/או לידה לרבות הפלה, גם אם היא נדרשת עקב סיבות רפואיות. טיפולים חלופיים הקשורים להריון ו/או לידה לרבות הפלה, גם אם היא נדרשת עקב סיבות רפואיות. טיפולים חלופיים הקשורים להריון ו/או לידה לרבות הפלה, גם אם היא נדרשת עקב סיבות רפואיות. טיפולים חלופיים הקשורים להריון ו/או לידה לרבות הפלה, גם אם היא נדרשת עקב סיבות רפואיות.  .9.6

            המבטחת אינה אחראית לטיפול החלופי ולתוצאותיוהמבטחת אינה אחראית לטיפול החלופי ולתוצאותיוהמבטחת אינה אחראית לטיפול החלופי ולתוצאותיוהמבטחת אינה אחראית לטיפול החלופי ולתוצאותיו .10
המבוטח לקבל טיפול חלופי ובחירת נותן השירות לטיפול החלופי היא המבוטח לקבל טיפול חלופי ובחירת נותן השירות לטיפול החלופי היא המבוטח לקבל טיפול חלופי ובחירת נותן השירות לטיפול החלופי היא המבוטח לקבל טיפול חלופי ובחירת נותן השירות לטיפול החלופי היא למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החלטת למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החלטת למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החלטת למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החלטת 

            של המבוטח בלבד, ואין למבטחת כל אחריות בגינה.של המבוטח בלבד, ואין למבטחת כל אחריות בגינה.של המבוטח בלבד, ואין למבטחת כל אחריות בגינה.של המבוטח בלבד, ואין למבטחת כל אחריות בגינה.
המבטחת לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למבוטח עקב בחירתו של המבוטח לקבל טיפול חלופי ולא לעבור את המבטחת לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למבוטח עקב בחירתו של המבוטח לקבל טיפול חלופי ולא לעבור את המבטחת לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למבוטח עקב בחירתו של המבוטח לקבל טיפול חלופי ולא לעבור את המבטחת לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למבוטח עקב בחירתו של המבוטח לקבל טיפול חלופי ולא לעבור את 

                הניתוח שהומלץ לו.הניתוח שהומלץ לו.הניתוח שהומלץ לו.הניתוח שהומלץ לו.
ורה שהיא לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו למבוטח עקב בחירתו של ורה שהיא לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו למבוטח עקב בחירתו של ורה שהיא לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו למבוטח עקב בחירתו של ורה שהיא לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו למבוטח עקב בחירתו של כמו כן לא תהיה המבטחת אחראית בשום צכמו כן לא תהיה המבטחת אחראית בשום צכמו כן לא תהיה המבטחת אחראית בשום צכמו כן לא תהיה המבטחת אחראית בשום צ

    המבוטח בנותני השירות לטיפול החלופי, בין אם הם נותני שירות בהסכם ובין אם הם נותני שירות שלא בהסכם.המבוטח בנותני השירות לטיפול החלופי, בין אם הם נותני שירות בהסכם ובין אם הם נותני שירות שלא בהסכם.המבוטח בנותני השירות לטיפול החלופי, בין אם הם נותני שירות בהסכם ובין אם הם נותני שירות שלא בהסכם.המבוטח בנותני השירות לטיפול החלופי, בין אם הם נותני שירות בהסכם ובין אם הם נותני שירות שלא בהסכם.

            זהזהזהזה    נספחנספחנספחנספחביטול הכיסוי על פי ביטול הכיסוי על פי ביטול הכיסוי על פי ביטול הכיסוי על פי  .11
או הנספח לכיסוי או הנספח לכיסוי או הנספח לכיסוי או הנספח לכיסוי     בישראלבישראלבישראלבישראל    ניתוחיםניתוחיםניתוחיםניתוחיםהנספח לכיסוי הנספח לכיסוי הנספח לכיסוי הנספח לכיסוי אם אם אם אם בנוסף לאמור בסעיף ביטול הפוליסה בתנאים הכלליים, בנוסף לאמור בסעיף ביטול הפוליסה בתנאים הכלליים, בנוסף לאמור בסעיף ביטול הפוליסה בתנאים הכלליים, בנוסף לאמור בסעיף ביטול הפוליסה בתנאים הכלליים, 

    תתתתו/או על ידי המבטחו/או על ידי המבטחו/או על ידי המבטחו/או על ידי המבטחו/או ע"י בעל הפוליסה ו/או ע"י בעל הפוליסה ו/או ע"י בעל הפוליסה ו/או ע"י בעל הפוליסה בוטל ע"י המבוטח בוטל ע"י המבוטח בוטל ע"י המבוטח בוטל ע"י המבוטח יייי    ניתוחים בישראל לבעלי שב"ן, לפי הענין,ניתוחים בישראל לבעלי שב"ן, לפי הענין,ניתוחים בישראל לבעלי שב"ן, לפי הענין,ניתוחים בישראל לבעלי שב"ן, לפי הענין,
        יבוטל גם נספח זה ולא יהיה בר תוקף מיום הביטול.יבוטל גם נספח זה ולא יהיה בר תוקף מיום הביטול.יבוטל גם נספח זה ולא יהיה בר תוקף מיום הביטול.יבוטל גם נספח זה ולא יהיה בר תוקף מיום הביטול.    בנספח הנ"ל,בנספח הנ"ל,בנספח הנ"ל,בנספח הנ"ל,מהסיבות המוגדרות מהסיבות המוגדרות מהסיבות המוגדרות מהסיבות המוגדרות 

        
        
        

        נספח תגמולי הביטוח נספח תגמולי הביטוח נספח תגמולי הביטוח נספח תגמולי הביטוח 
  נקודות. 12111, העומד על 15.6.2012הסכומים הינם צמודי מדד ונכונים למדד הידוע ביום 

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

  ש"ח 182,000  סכום שיפוי לטיפול חלופי בישראל - 5.1.2 

  ש"ח 200,000  סכום שיפוי לטיפול חלופי בחו"ל - 5.2.2 
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        שירותים רפואיים נוספיםשירותים רפואיים נוספיםשירותים רפואיים נוספיםשירותים רפואיים נוספים    ––––כתב שירות כתב שירות כתב שירות כתב שירות 
        

אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה 
 .לתנאים ולהוראות המפורטים להלןבכפוף 

        הגדרות:הגדרות:הגדרות:הגדרות: ....1111
בכתב שרות זה, יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות המופיעה בצידם, אלא אם הקשר הדברים או הגיונם בכתב שרות זה, יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות המופיעה בצידם, אלא אם הקשר הדברים או הגיונם בכתב שרות זה, יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות המופיעה בצידם, אלא אם הקשר הדברים או הגיונם בכתב שרות זה, יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות המופיעה בצידם, אלא אם הקשר הדברים או הגיונם 

    מחייבים פרשנות אחרת:מחייבים פרשנות אחרת:מחייבים פרשנות אחרת:מחייבים פרשנות אחרת:
  מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. ----החברה החברה החברה החברה  .1.1
השירות השירות השירות השירות חברה המפעילה רופאי הסכם ומרפאות שיניים בהסכם, הקשורה בהסכם עם המבטח למתן  ----הספק הספק הספק הספק  .1.2

 זה.זה.זה.זה.הרפואי נשוא כתב שירות הרפואי נשוא כתב שירות הרפואי נשוא כתב שירות הרפואי נשוא כתב שירות 
רופא, מרפאה וכל גוף אחר, המספק שירות, לו זכאי המנוי על פי כתב שירות זה,  - נותן שירות שבהסכםנותן שירות שבהסכםנותן שירות שבהסכםנותן שירות שבהסכם .1.3

להסכם התקשרות עם הספק במועד פניית להסכם התקשרות עם הספק במועד פניית להסכם התקשרות עם הספק במועד פניית להסכם התקשרות עם הספק במועד פניית ובלבד ושהינו צד ובלבד ושהינו צד ובלבד ושהינו צד ובלבד ושהינו צד עמו התקשר הספק למתן השירותים למנויים ו
 המנוי למוקד לצורך קבלת השירות.המנוי למוקד לצורך קבלת השירות.המנוי למוקד לצורך קבלת השירות.המנוי למוקד לצורך קבלת השירות.

    בהסכם עם הספק.שאינו שאינו שאינו שאינו רופא, מרפאה וכל גוף אחר     ----שירות אחר שירות אחר שירות אחר שירות אחר     נותןנותןנותןנותן .1.4
להלן, שיינתנו למנוי על פי  3השירותים הכלולים במפורש ברשימה שבסעיף  -השירותים השירותים השירותים השירותים ו/או  השירותהשירותהשירותהשירות .1.5

 הוראות כתב שירות זה.  
קו טלפון שיפעיל הספק עבור המבוטחים, באמצעותו יופנו המנויים לנותני השירות  ----המוקד המוקד המוקד המוקד     אומוקד השירות מוקד השירות מוקד השירות מוקד השירות  .1.6

 . . . . 1100110011001100----35353535----800800800800----1111פי פוליסה זו. מספר הטלפון של מוקד השירות הוא: -השונים לשם קבלת השירותים על
בלת אדם אשר שמו נקוב בדף פרטי הביטוח כמנוי בכתב השירות והינו זכאי לק - המנויהמנויהמנויהמנוי    ו/אוהמבוטח המבוטח המבוטח המבוטח  .1.7

 שירותים על פי הוראות כתב השירות.
, למעט רופא 1976-מי שרשאי לעסוק בישראל ברפואה לפי פקודת הרופאים (נוסח חדש) התשל"ז    ----רופא רופא רופא רופא  .1.8

 וטרינר ורופא שיניים
התקשר הספק בקשר עם מתן השירותים המפורטים בכתב שירות זה, ובלבד שהיה  רופא עימו ----רופא הסכם רופא הסכם רופא הסכם רופא הסכם  .1.9

 צד להסכם עם הספק במועד פניית המנוי למנוי לצורך קבלת השירות.
רופא שיניים שהוסמך ואושר ע"י השלטונות בישראל ובעל רישיון מטעם משרד הבריאות  - רופא שינייםרופא שינייםרופא שינייםרופא שיניים .1.10

 ....לעסוק ברפואת שיניים
אה בה הציוד והמכשור, שבהם ניתן לתת את כל השירותים של טיפול שיניים, הינם על מרפ - מרפאת שינייםמרפאת שינייםמרפאת שינייםמרפאת שיניים .1.11

 פי תקני הציוד כפי שמקובלים במקצוע רפואת השיניים.
מרפאת שיניים שנותן השירות התקשר עמה בעבר או יתקשר עמה בעתיד, בין  - מרפאת שיניים בהסכםמרפאת שיניים בהסכםמרפאת שיניים בהסכםמרפאת שיניים בהסכם .1.12

 רה ראשונה ע"י רופאי שיניים.בעצמו ובין באמצעות אחרים, בהסכם למתן שירותי עז
סכומים שונים ששיעורם מפורט בכתב שירות זה, בהם עשוי המנוי להיות מחויב לשאת     ----שתתפות עצמית שתתפות עצמית שתתפות עצמית שתתפות עצמית הההה .1.13

בעצמו, בכל פעם שיזמין שירות מסוים וכתנאי לקבלת שירות עפ"י כתב שירות זה, ככל שמפורט בפרקי 
וק וצמודים למדד. במידה ויחול שינוי בשיעור כוללים מע"מ כחהשירות השונים. דמי ההשתתפות העצמית 

 המע"מ או המדד יעודכן הסכום בהתאם.
מדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקות) המפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לרבות כל  -המדד המדד המדד המדד  .1.14

מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, בין שהוא בנוי על אותם 
 נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו;

  .נקודות 12111 על העומד 15.6.2012 ביום שפורסם המדד - המדד הבסיסיהמדד הבסיסיהמדד הבסיסיהמדד הבסיסי .1.15
חודשים רצופים, שהראשונה מתחילה במועד תחילת הביטוח של כתב  12תקופה של כל  - שנת ביטוחשנת ביטוחשנת ביטוחשנת ביטוחאו  שנהשנהשנהשנה .1.16

  שירות זה.
        מועדי ישראל שהינם ימי שבתון. - חגחגחגחג .1.17
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    ::::מפרט השירותיםמפרט השירותיםמפרט השירותיםמפרט השירותים .2
  :ושירותים אלו בלבדושירותים אלו בלבדושירותים אלו בלבדושירותים אלו בלבדהשירותים הכלולים בכתב שירות זה הינם כמפורט להלן, 

 כולל פינוי באמבולנס -שירות רופא עד הבית 2.1
 שירותי עזרה ראשונה ברפואת שיניים  2.2
 בדיקה תקופתית  2.3

    פירוט השירותים פירוט השירותים פירוט השירותים פירוט השירותים  .3
      שירות רופא עד הביתשירות רופא עד הביתשירות רופא עד הביתשירות רופא עד הבית 3.1

להלן על ידי אחד מרופאי שבהסכם.  3.1.3כמפורט בסעיף     המנוי יהא זכאי לקבל שירות רופא עד הבית 3.1.1
    ).: "שירות רופא עד הבית": "שירות רופא עד הבית": "שירות רופא עד הבית": "שירות רופא עד הבית"(להלן

השירות יינתן ע"י אחד מרופאי ההסכם בביתו של המנוי או בכל מקום או ישוב אחר בו ימצא המנוי הנזקק  3.1.2
    שלהלן. 1.10לשרות בכפוף לסעיף 

    במסגרת השירות יהא המנוי זכאי לקבל את השירותים המפורטים להלן:  3.1.3
    זה רפואית (הסיפור הרפואי) מהמנוי החולה (להלן: "החולה") או מבני משפחתו.מסירת אנמנ 3.1.3.1
בדיקה גופנית של החולה לרבות שימוש במכשירי עזר המפורטים להלן: סטטוסקופ, שפדלים, פנס,  3.1.3.2

אוטוסקופ, פטיש רפלקסים, מד לחץ דם, קרדיו ביפר, הכל כפי שיידרש על פי שיקול דעתו המקצועי 
    של רופא ההסכם.

    קביעת אבחנה רפואית. 3.1.3.3
    קבלת תרופות ראשוניות, הכל לפי שיקול דעתו המקצועי של רופא ההסכם. 3.1.3.4
    קבלת מרשם לתרופות לפי שיקול דעתו המקצועי של רופא ההסכם. 3.1.3.5
הפנייה להמשך טיפול לרופא המשפחה/רופא ילדים, המטפל בחולה באופן שוטף (ו/או לרופא מומחה  3.1.3.6

    ל רופא ההסכם.אחר), לפי שיקול דעתו המקצועי ש
    הפניית החולה לחדר מיון בבית החולים, לפי שיקול דעתו המקצועית של רופא ההסכם.  3.1.3.7
    מתן תעודה רפואית. 3.1.3.8

במקרה שרופא ההסכם, שבדק את החולה בעקבות קריאתו לקבלת השירות, יחליט  - פינוי חינם באמבולנספינוי חינם באמבולנספינוי חינם באמבולנספינוי חינם באמבולנס 3.2
יום ממועד  30על פינויו באמבולנס, ישלם הספק למנוי את סכום הפינוי באמבולנס ששולם על ידו וזאת תוך 

ר על התשלום הנ"ל לספק, ובתנאי שהמנוי אינו זכאי להחז    מסירת קבלה מקורית או העתק קבלה נאמן למקור
    מקופת החולים בה הוא מבוטח ו/או לא אושפז בבית חולים.

למעט בערב יום כיפור החל למעט בערב יום כיפור החל למעט בערב יום כיפור החל למעט בערב יום כיפור החל שעות ביממה  24השירות הרפואי על פי סעיף זה יינתן במשך כל ימות השנה,  3.3
    בערב יום כיפור, ועד שעתיים לאחר תום הצום.בערב יום כיפור, ועד שעתיים לאחר תום הצום.בערב יום כיפור, ועד שעתיים לאחר תום הצום.בערב יום כיפור, ועד שעתיים לאחר תום הצום.    14:0014:0014:0014:00מהשעה מהשעה מהשעה מהשעה 

אך לרבות עט יהודה, שומרון וחבל עזה, עט יהודה, שומרון וחבל עזה, עט יהודה, שומרון וחבל עזה, עט יהודה, שומרון וחבל עזה, למלמלמלמהשירות הרפואי על פי סעיף זה יינתן בכל מקום ישוב בישראל  3.4
ברמת הגולן השירות הרפואי יינתן בקצרין או בכל  ....מעלה אדומים, אריאל, בית אריה, אורנית ושערי תקווה

מקום ישוב אחר באזור, כאשר המנוי הנזקק לשירות הרפואי יצטרך להגיע בכוחות עצמו ועל חשבונו אל רופא 
    די מוקד השירות, וזאת על פי זמינותו של רופא ההסכם.בהסכם לפי כתובת שתימסר לו על י

עם תום הביקור יחתום המנוי או בן משפחתו, על ספח ביקורת לפיו הוא מאשר, כי רופא הסכם ערך את  3.5
    ביקור הבית בבית החולה.

רופא הסכם יגיע לבית המנוי עד שעתיים ממועד קבלת הבקשה לשירות רופא עד הבית במוקד השירות של  3.6
    הספק.

למרות האמור לעיל, אם נבצר ממוקד השירות של נותן השירות לשלוח רופא תוך שעתיים אל המנוי כאמור  3.7
לעיל, יהא זכאי המנוי לקבל את השרות הרפואי אצל כל גורם אחר, לרבות שירותים אצל ספק  3.6בסעיף 

        אחר, מוקד רפואי או חדר מיון. 
יום ממועד  30ש"ח (לפי המדד הבסיסי) וזאת תוך  170בנסיבות אלה, ישפה הספק את המנוי עד סך של 

ובניכוי דמי     מסירת הקבלה על התשלום הנ"ל, וכנגד הצגת קבלה מקורית או העתק קבלה נאמן למקור
  לעיל.  3.8השתתפות עצמית הנקובה בסעיף 
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 השתתפות עצמית ותשלומים נוספיםהשתתפות עצמית ותשלומים נוספיםהשתתפות עצמית ותשלומים נוספיםהשתתפות עצמית ותשלומים נוספים 3.8
 25ופא ההסכם דמי השתתפות עצמית בסך של בגין קבלת השירות על פי סעיף זה ישלם המנוי ישירות לר 3.8.1

 ש"ח (לפי המדד הבסיסי). 
כמו כן, ישלם המנוי ישירות לרופא ההסכם תמורה בגין תרופה בבקבוקים או תרופה באמפולות או זריקות,  3.8.2

במידה ותרופות כאמור ניתנו לו ע"י רופא ההסכם. להסרת ספק המבוטח לא ישלם כל תשלום בתמורה 
  .3.1.3.4לתרופות הניתנות על פי סעיף 

 
        שירותי עזרה ראשונה ברפואת שיניים.שירותי עזרה ראשונה ברפואת שיניים.שירותי עזרה ראשונה ברפואת שיניים.שירותי עזרה ראשונה ברפואת שיניים. .4

:" שירותי עזרה :" שירותי עזרה :" שירותי עזרה :" שירותי עזרה יהא זכאי לקבל במקרים המפורטים להלן שירותי עזרה ראשונה ברפואת שיניים (להלןהמנוי  .4.1
    כמפורט להלן:ראשונה ברפואת שיניים") ראשונה ברפואת שיניים") ראשונה ברפואת שיניים") ראשונה ברפואת שיניים") 

         השירותהשירותהשירותהשירות  הבעיה הרפואיתהבעיה הרפואיתהבעיה הרפואיתהבעיה הרפואית 
 סתימה זמנית   עששת נרחבת 
 סתימה זמנית    חלל פתוח בשן 
 חומר למניעת רגישות  צוואר שן חשוף 
 או חומר חניטהעקירת עצב     דלקת חריפה 
 ניקוז מורסה ו/או טיפול בסגר  מורסה ממקור שן 
 טיפול בחניכיים    דחיסת מזון 
 שטיפה ו/או טיפול תרופתי  דלקת סב כותרתית 
 הסרת אבנית מקומית ו/או טיפול תרופתי   דלקת חניכיים 
 שיכוך כאבים  כאבים לאחר עקירה 
 ניקוי מכתשית ו/או טיפול תרופתי    מכתשית יבשה 
 עצירת דימום  דימום לאחר עקירה או פרוצדורה כירורגית 
 שחרור פצעי לחץ   פצעי לחץ תחת תותבת קיימת 

    
 שירותים נוספים:שירותים נוספים:שירותים נוספים:שירותים נוספים: .4.2

 בדיקה וצילום השיניים הכואבות. .4.2.1
 מתן מרשם מתאים לשיכוך הכאב במידה ולא ניתן לטפל בשן באותה עת. .4.2.2

 יינתן בתשלום לפי בקשת המבוטח.כל טיפול החורג מגדר שירותי עזרה ראשונה ברפואת שיניים  .4.3
 שירותי העזרה הראשונה ברפואת שיניים יינתנו במועדים המפורטים להלן: .4.4

ובימי ו' וערבי חג  19:00(ובתנאי שהמנוי יגיע למרפאה עד השעה  20:00עד  08:00בימי חול בין השעות  .4.4.1
 ). 12:00(ובתנאי שהמנוי יגיע למרפאה עד שעה  13:00עד  08:00בין השעות 

ביום א' או ביום  08:00עד השעה  13:00למחרת, ובימי ו' ובערבי חג מהשעה  08:00עד  20:00בין השעות  .4.4.2
ע"י רופא שיניים כונן אחד בכל אחת ממרפאות השיניים הסכם בערים באר שבע,  -הראשון שלאחר החג 

 אביב. -חיפה, ירושלים ותל
וביום כיפור עד שעתיים לאחר וביום כיפור עד שעתיים לאחר וביום כיפור עד שעתיים לאחר וביום כיפור עד שעתיים לאחר     14:0014:0014:0014:00כיפור מהשעה כיפור מהשעה כיפור מהשעה כיפור מהשעה השירות הרפואי לא יינתן בערב יום השירות הרפואי לא יינתן בערב יום השירות הרפואי לא יינתן בערב יום השירות הרפואי לא יינתן בערב יום למען הסר ספק,  .4.5

 תום הצום.תום הצום.תום הצום.תום הצום.
שירותי העזרה הראשונה ברפואת שיניים יינתנו ללא כל תשלום של דמי השתתפות עצמית על ידי המנוי לנותן  .4.6

        השירות.
במידה ונבצר ממוקד השירות לשלוח את המנוי למרפאת שיניים שבהסכם הנמצאת במרחק סביר ממקום 

וטח, ובכפוף לאישור מוקד השירות, יהיה המנוי זכאי לקבל את השירות הרפואי בתשלום הימצאו של המב
ש"ח (לפי  163סך של אצל רופא שיניים פרטי או אצל כל גורם אחר. בנסיבות אלה ישפה הספק את המנוי עד 

 ום הנ"ל יום ממועד מסירת קבלה מקורית או קבלה שהינה נאמן למקור על התשל 30תוך המדד הבסיסי) וזאת 
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 שירותי בדיקה תקופתיתשירותי בדיקה תקופתיתשירותי בדיקה תקופתיתשירותי בדיקה תקופתית .5
: : : : להלןלהלן ע"י אחד מרופאי ההסכם  5.3המנוי יהא זכאי לקבל שירותי בדיקה תקופתית כמפורט בסעיף  .5.1

 .("שירותי בדיקה תקופתית")("שירותי בדיקה תקופתית")("שירותי בדיקה תקופתית")("שירותי בדיקה תקופתית")
או שהמנוי, שביקש את שירותי הבדיקה התקופתית, השירות יינתן ע"י אחד מרופאי ההסכם בביתו של המנוי  .5.2

יופנה לצורך קבלתם לאחד מנותני השירות שבהסכם , הנמצא בסמוך למקום הימצאו וזאת ללא כל תוספת 
 מחיר לדמי ההשתתפות העצמית האמורים להלן, הכל לפי בחירת המנוי.

 המנוי יהא זכאי לקבל שירותי בדיקה תקופתית כמפורט להלן: .5.3
   מנזה רפואית (הסיפור הרפואי) מהמנוי לרופא הסכם. מסירת אנ .5.3.1
בדיקה גופנית של המנוי על ידי רופא ההסכם הכוללת: מדידת דופק, מדידת לחץ דם, מדידת גובה, מדידת  .5.3.2

), בדיקת המראה הכללי, התרשמות כללית של הרופא מבדיקה חיצונית BMIמשקל, מדידת השמנה (ביחידות 
   בלבד.
 . (עם תדפיס). בדיקת א.ק.ג .5.3.2.1
   בדיקות מעבדה המפורטות להלן: .5.3.2.2

 פרמטרים. 8ספירת דם לפי  .5.3.2.2.1
 פרמטרים. 5דיפרנציאל לפי  .5.3.2.2.2
   פרמטרים. 20בדיקת שתן כללית לפי  .5.3.2.2.3

    מתן דו"ח מסכם. .5.3.3
        בלבד בכל שנת ביטוח על פי פוליסת הביטוח.  פעם אחתפעם אחתפעם אחתפעם אחתשירותי הבדיקה התקופתית יינתנו  .5.4
 . 14שירותי הבדיקה התקופתית לא יינתנו לילדים מתחת לגיל  .5.5
יציין אך ורק האם נמצאו או לא נמצאו ממצאים  5.3.3מובהר בזאת במפורש, כי הדו"ח המסכם כאמור בסעיף  .5.6

פתולוגיים בזמן הבדיקה בלבד, וכי אין בו כדי להעיד שהאדם בריא, או כדי להחליף בדיקה אצל רופא במקום 
    נן על מיחושים כלשהם.שהמנוי מתלו

מובהר בזאת במפורש, כי שירותי הבדיקה התקופתית אינם כוללים אבחון ו/או גילוי מחלות תורשתיות ו/או  .5.7
  לעיל.  5.3מחלות שבאופן סביר לא ניתן לגלותן במסגרת בדיקות המפורטות בסעיף 

את השירות בפועל, דמי את השירות בפועל, דמי את השירות בפועל, דמי את השירות בפועל, דמי     בגין קבלת השירות על פי סעיף זה ישלם המנוי ישירות לנותן השירות שיבצעבגין קבלת השירות על פי סעיף זה ישלם המנוי ישירות לנותן השירות שיבצעבגין קבלת השירות על פי סעיף זה ישלם המנוי ישירות לנותן השירות שיבצעבגין קבלת השירות על פי סעיף זה ישלם המנוי ישירות לנותן השירות שיבצע .5.8
    ש"ח (לפי המדד הבסיסי) לבדיקה.ש"ח (לפי המדד הבסיסי) לבדיקה.ש"ח (לפי המדד הבסיסי) לבדיקה.ש"ח (לפי המדד הבסיסי) לבדיקה.    98989898השתתפות עצמית בסך של השתתפות עצמית בסך של השתתפות עצמית בסך של השתתפות עצמית בסך של 

    אופן קבלת השירותיםאופן קבלת השירותיםאופן קבלת השירותיםאופן קבלת השירותים     .6
פי כתב שירות זה, יפנה טלפונית למוקד השירות לפי מספר הטלפון המצוין לעיל, -נזקק המנוי לשירות על .6.1

מידע אחר שיידרש לשם ייעול  יזדהה בשמו, כתובתו, מס' הטלפון בו ניתן להשיגו, שם המבטחת, וימסור כל
    מתן השירות.

המנוי יהא זכאי לבחור את נותן השירות ממנו יקבל את השירות לפי כתב שירות זה מתוך רשימה של נותני  .6.2
    שירות כפי שתהא בתוקף במועד פנייתו. הספק רשאי לעדכן את רשימת נותני השירות מעת לעת.

    הרלוונטי.    ן המנוי לבין נותן השירותמוקד השירות יתאם את מתן השירות הרלוונטי בי .6.3
    השירותים המפורטים בכתב שירות זה יינתנו כנגד הצגת תעודה מזהה לנותן השירות. .6.4
פי כתב שירות זה, יודיע על כך המנוי למוקד -במקרה שמבוטח יבקש לבטל את פנייתו לקבלת שירות על .6.5

למוקד השירות על ביטול פנייתו גם אם  השירות באופן מיידי. למען הסר ספק, מובהר כי על המנוי להודיע
    מסר על ביטול הפנייה לנותן השירות הרלוונטי.

למען הסר ספק, במקרים חריגים בהן הופנה המנוי לקבל את השירותים אצל נותן שירות אחר כמפורט למען הסר ספק, במקרים חריגים בהן הופנה המנוי לקבל את השירותים אצל נותן שירות אחר כמפורט למען הסר ספק, במקרים חריגים בהן הופנה המנוי לקבל את השירותים אצל נותן שירות אחר כמפורט למען הסר ספק, במקרים חריגים בהן הופנה המנוי לקבל את השירותים אצל נותן שירות אחר כמפורט  .6.6
    לעיל, יגיע המנוי לאותו מקום בכוחות עצמו ועל חשבונו בלבד.לעיל, יגיע המנוי לאותו מקום בכוחות עצמו ועל חשבונו בלבד.לעיל, יגיע המנוי לאותו מקום בכוחות עצמו ועל חשבונו בלבד.לעיל, יגיע המנוי לאותו מקום בכוחות עצמו ועל חשבונו בלבד.    3.73.73.73.7, , , , 4.64.64.64.6בסעיפים בסעיפים בסעיפים בסעיפים 

פי כתב שירות זה במקרה של מצב פי כתב שירות זה במקרה של מצב פי כתב שירות זה במקרה של מצב פי כתב שירות זה במקרה של מצב ----שירות זה, פטור הספק מלתת את השירותים עלשירות זה, פטור הספק מלתת את השירותים עלשירות זה, פטור הספק מלתת את השירותים עלשירות זה, פטור הספק מלתת את השירותים על    על אף האמור בכתבעל אף האמור בכתבעל אף האמור בכתבעל אף האמור בכתב .6.7
    מלחמה או גיוס כללי, רעידת אדמה, שביתה וכל כוח עליון אחר.מלחמה או גיוס כללי, רעידת אדמה, שביתה וכל כוח עליון אחר.מלחמה או גיוס כללי, רעידת אדמה, שביתה וכל כוח עליון אחר.מלחמה או גיוס כללי, רעידת אדמה, שביתה וכל כוח עליון אחר.

לשם מתן השירות ימסור המנוי לספק ו/או למוקד השירות ו/או לנותן השירות, לפי העניין, את מלוא המידע  .6.8
    הספק ו/או מוקד השירות ו/או נותן השירות, לפי העניין. הרפואי הידוע לו, כפי שיידרש על ידי

        פי כתב שירות זה על המנוי לפנות לספק בלבד.-בכל עניין הקשור בקבלת השירותים על .6.9
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    אחריותאחריותאחריותאחריות .7
פי כתב שירות זה ו/או בגין רשלנות מקצועית או אחרת תחול על פי כתב שירות זה ו/או בגין רשלנות מקצועית או אחרת תחול על פי כתב שירות זה ו/או בגין רשלנות מקצועית או אחרת תחול על פי כתב שירות זה ו/או בגין רשלנות מקצועית או אחרת תחול על ----האחריות בגין איכות השירותים הניתנים עלהאחריות בגין איכות השירותים הניתנים עלהאחריות בגין איכות השירותים הניתנים עלהאחריות בגין איכות השירותים הניתנים על .7.1

ן את השירותים למנוי והחברה והספק לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לגבי ן את השירותים למנוי והחברה והספק לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לגבי ן את השירותים למנוי והחברה והספק לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לגבי ן את השירותים למנוי והחברה והספק לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לגבי הרופא/ המרפאה/המכון, שנתהרופא/ המרפאה/המכון, שנתהרופא/ המרפאה/המכון, שנתהרופא/ המרפאה/המכון, שנת
    כל אחד מהעניינים הבאים: כל אחד מהעניינים הבאים: כל אחד מהעניינים הבאים: כל אחד מהעניינים הבאים: 

רשלנות מקצועית או אחרת ו/או כל נזק לגוף או לרכוש/או הפסד, אבדן או תוצאה אחרת מכל מין ו/או סוג רשלנות מקצועית או אחרת ו/או כל נזק לגוף או לרכוש/או הפסד, אבדן או תוצאה אחרת מכל מין ו/או סוג רשלנות מקצועית או אחרת ו/או כל נזק לגוף או לרכוש/או הפסד, אבדן או תוצאה אחרת מכל מין ו/או סוג רשלנות מקצועית או אחרת ו/או כל נזק לגוף או לרכוש/או הפסד, אבדן או תוצאה אחרת מכל מין ו/או סוג  .7.1.1
מחדל, אם נזק ישיר או מחדל, אם נזק ישיר או מחדל, אם נזק ישיר או מחדל, אם נזק ישיר או     שהוא ייגרם למנוי ו/או לכל אדם אחר בקשר עם השירותים, אם בשל מעשה או בשלשהוא ייגרם למנוי ו/או לכל אדם אחר בקשר עם השירותים, אם בשל מעשה או בשלשהוא ייגרם למנוי ו/או לכל אדם אחר בקשר עם השירותים, אם בשל מעשה או בשלשהוא ייגרם למנוי ו/או לכל אדם אחר בקשר עם השירותים, אם בשל מעשה או בשל

    נזק עקיף.נזק עקיף.נזק עקיף.נזק עקיף.
    הוצאות שהוציא המנוי עבור טיפול החורג מהשירותים המפורטים בכתב שירות זה.הוצאות שהוציא המנוי עבור טיפול החורג מהשירותים המפורטים בכתב שירות זה.הוצאות שהוציא המנוי עבור טיפול החורג מהשירותים המפורטים בכתב שירות זה.הוצאות שהוציא המנוי עבור טיפול החורג מהשירותים המפורטים בכתב שירות זה. .7.1.2

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, למען הסר ספק, כי החברה אינה מעסיקה של הספק ו/או של נותני מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, למען הסר ספק, כי החברה אינה מעסיקה של הספק ו/או של נותני מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, למען הסר ספק, כי החברה אינה מעסיקה של הספק ו/או של נותני מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, למען הסר ספק, כי החברה אינה מעסיקה של הספק ו/או של נותני  .7.2
מחדלים של הספק ו/או נותני מחדלים של הספק ו/או נותני מחדלים של הספק ו/או נותני מחדלים של הספק ו/או נותני     השירות ולא תהא אחראית כלפי מנוי או מאן דהוא אחר בגין מעשים ו/אוהשירות ולא תהא אחראית כלפי מנוי או מאן דהוא אחר בגין מעשים ו/אוהשירות ולא תהא אחראית כלפי מנוי או מאן דהוא אחר בגין מעשים ו/אוהשירות ולא תהא אחראית כלפי מנוי או מאן דהוא אחר בגין מעשים ו/או

        השירות, בכל מקרה ובכל עניין לרבות אי מתן השירותים נשוא כתב שירות זה.השירות, בכל מקרה ובכל עניין לרבות אי מתן השירותים נשוא כתב שירות זה.השירות, בכל מקרה ובכל עניין לרבות אי מתן השירותים נשוא כתב שירות זה.השירות, בכל מקרה ובכל עניין לרבות אי מתן השירותים נשוא כתב שירות זה.

    תוקפו של כתב השירותתוקפו של כתב השירותתוקפו של כתב השירותתוקפו של כתב השירות .8
        כתב שירות זה יהא בתוקף במשך תקופה תקפה של פוליסת הביטוח. .8.1
    בוטלה פוליסת הביטוח מכל סיבה שהיא או הסתיימה תקופת תוקפה, יסתיים כתב שירות זה. .8.2
 נשואנשואנשואנשואבמקרה של ביטול ו/או סיום ו/או פקיעת ההסכם שבין החברה לבין הספק בקשר עם מתן השירותים  .8.3

פי כתב שירות זה, לאחר  -כתב שירות זה, מכל סיבה שהיא, רשאית החברה להפסיק מתן השירותים על
    יום מראש לבעל הפוליסה. 90שהודיעה על כך בכתב 

פי כתב השירות בהודעה בכתב -ותו של המנוי לשירותים עלבעל הפוליסה רשאי בכל עת לבטל את זכא .8.4
    לחברה, והביטול ייכנס לתוקפו עם קבלת ההודעה על ידי החברה או במועד הנקוב בהודעה, לפי המאוחר.

מובהר, כי במועד ביטולו או סיום תוקפו של כתב שירות זה, מכל סיבה שהיא, תפקע כל זכות של המנוי  .8.5
ב שירות זה, לרבות במקרה שהמנוי פנה למוקד השירות לקבלת השירותים לפני פי כת-לקבלת השירותים על

ביטולו או סיום תקפו של כתב השירות אך טרם קיבל את השירות הפועל, ולרבות במקרה שהמנוי התחיל 
    בקבלת השירות נשוא כתב השירות לפני סיום תקפו אך לא השלימו.

            סמכות שיפוטסמכות שיפוטסמכות שיפוטסמכות שיפוט .9
ם בקשר עם כתב שירות זה יהא מוסמך לדון אך ורק בית המשפט המוסמך בכל מחלוקת שתתגלע בין הצדדי

 עניינית לדון במחלוקת בישראל.
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        ניתוחניתוחניתוחניתוח    מלווהמלווהמלווהמלווה    אחותאחותאחותאחות    ----    כתב שירותכתב שירותכתב שירותכתב שירות
        ובפייסבוקובפייסבוקובפייסבוקובפייסבוק    האינטרנטהאינטרנטהאינטרנטהאינטרנט    דרךדרךדרךדרךטלפוני, טלפוני, טלפוני, טלפוני,     בקישורבקישורבקישורבקישור

.   
  

לבעלי שב"ן, כהגדרתו , המצורף לנספח לכיסוי ניתוחים בישראל או לנספח לכיסוי ניתוחים בישראל זה שירות כתב
    להלן, מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה וכן הנספח לכיסוי ניתוחים בישראל או הנספח לכיסוי ניתוחים בישראל 
לבעלי שב"ן, הינם בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות 

  ים להלן.המפורט
  
 הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות .1

  בכתב שירות זה למונחים הבאים תהא המשמעות המובאת בצידם:
אחות מוסמכת אשר מונתה והוסמכה על ידי המנהל הרפואי של הספקית למתן השירות כהגדרתו  - אחותאחותאחותאחות 1.1

 בכתב השירות.
) ומנהלת טלרפואההמתמחה במתן שירותי רפואה מרחוק על בסיס טכנולוגיות חדשניות ( חברה - הספקיתהספקיתהספקיתהספקית 1.2

התקשרה החברה לצורך אספקת  העימ, להלן כמפורטרפואי למתן השירות  וצוות מוקדמערך לוגיסטי של 
 השירותים כמפורט בכתב שרות זה.

והוכשרה למתן השירות במפגש פנים אל פנים בבית  ,אחות המועסקת על ידי הספקית – ביתביתביתבית    לביקורלביקורלביקורלביקור    אחותאחותאחותאחות 1.3
 מקבל השירות.

 בהזמנתומזכה את המנוי וחריגיה, הפוליסה לפי תנאי מכוסה שעבר המנוי, ה ניתוח מורכב אוניתוח  - עעעעאירואירואירואירו 1.4
 .על פי כתב שירות זה השירות

אחות מלווה אחות מלווה אחות מלווה אחות מלווה     ––––    בריאותבריאותבריאותבריאותמבטחים מבטחים מבטחים מבטחים     מנורהמנורהמנורהמנורהתחת הכתובת " FACEBOOKברשת החברתית  אתר - הפייסבוקהפייסבוקהפייסבוקהפייסבוק    אתראתראתראתר 1.5
תזונה, אימון גופני,  –" הכולל מידע מפורט אודות השירות וכן מידע רפואי עדכני הקשור לניתוחים ניתוחניתוחניתוחניתוח

יוזמנו להפנות שאלות לצוות  מקבלי השירות ,הפייסבוקהרדמה, הכנה נפשית לניתוח ועוד. באמצעות אתר 
 .מוקד השירות

 לתקשורת פלטפורמה והמהווה snmenora.co.ilwww. כתובתממשק אינטרנטי ייעודי הנגיש ב - השירותהשירותהשירותהשירות    אתראתראתראתר 1.6
אודות  עדכנימידע ל נגישותוצוות המוקד. כמו כן, מאפשר  מקבלי השירות ןיב, אמת בזמן, אינטראקטיבית

, השירות אתר. לאחר הרשמה ובדיקת זכאות, באמצעות לניתוח םיהשירות וכתבות בנושאים שונים הרלוונטי
 . ט'צ וידאו ייעוץ תנהזמ, לשירות הזכאות תקופת במסגרת, למקבלי השירותתתאפשר 

 שעתיד לעבור או עבר ניתוח או ניתוח מורכב המוגדר כאירוע, ,בקשתו של מנוי - בקשה לקבלת השירותבקשה לקבלת השירותבקשה לקבלת השירותבקשה לקבלת השירות 1.7
 להפוך למקבל שירות.

עמו/ה התקשרה הספקית בקשר  ,דיאטנ/ית קליני/ת שהוסמך/ה ע"י השלטונות המוסמכים בישראל - דיאטנ/יתדיאטנ/יתדיאטנ/יתדיאטנ/ית 1.8
 למתן שירותים המפורטים בכתב שירות זה.

 כתב יפל ענוספים  שירותים לקבלת כתנאיעל ידי מקבל השירות  מתמשולהעצמית  השתתפות - דמי שירותדמי שירותדמי שירותדמי שירות 1.9
ודים למדד. במידה ויחול שינוי בשיעור המע"מ או . דמי ההשתתפות העצמית כוללים מע"מ וצמזה שירות

 המדד יעודכן הסכום בהתאם.
 .שבתון ימי שהינם ישראל מועדי - חגחגחגחג 1.10
באמצעות אתר  למקבל השירותאימון, הכוונה או יעוץ רפואי הניתן ע"י צוות המוקד  - 'ט'ט'ט'טצצצצ    וידאווידאווידאווידאוייעוץ ייעוץ ייעוץ ייעוץ  1.11

השירות. הייעוץ יינתן באופן בו מתקיים קשר אודיו ויזואלי בין מקבל השירות והאחות מטעם צוות המוקד. 
 WEB, זמינות למחשב, חיבור אינטרנטי ומצלמת השירות אתררשם לילמימוש אופציה זו, יזדקק המנוי לה

ברשות המנוי האמצעים  ואין במידהפשוטה. כל קשר אודיו ויזואלי הינו בכפוף להסכמת המנוי בלבד. 
הנחוצים לקבלת השירות באמצעות ייעוץ וידאו צ'ט, במסגרת תקופת הזכאות לשירות, תתאפשר השכרת 

מקבל האפשרות לראות את  המוקדנתן לצוות י. מובהר בזאת כי לא תיום 14למשך ערכת תקשורת וידאו 
 ללא הסכמה מודעת מטעמו ומראש. השירות
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 מבטחים ביטוח בע"מ.מנורה  - החברההחברההחברההחברה 1.12
מדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקות) המפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לרבות כל  - מדדמדדמדדמדד 1.13

מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, בין שהוא בנוי על אותם 
 נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו;

 נקודות).  12111(העומד על  15.6.2012ד שפורסם ביום המד - מדד בסיסימדד בסיסימדד בסיסימדד בסיסי 1.14
הדרושים לצורך מתן  ,השירות במשרדי הספקית וצוות רפואית מערכתהציוד,  – המוקדהמוקדהמוקדהמוקד    או מוקד השירותמוקד השירותמוקד השירותמוקד השירות 1.15

 בהתאם לכתב שירות זה. למקבלי השירות,השירות 
אשר מועסק על ידי הספקית  ,שיון לעסוק ברפואה במדינת ישראלירופא בעל ר -המנהל הרפואי של הספקית המנהל הרפואי של הספקית המנהל הרפואי של הספקית המנהל הרפואי של הספקית  1.16

   כמנהל רפואי לצרכים האמורים בכתב השירות.
.פיופיופיופיו    עלעלעלעל    השירותהשירותהשירותהשירות    לקבלתלקבלתלקבלתלקבלת    הפניההפניההפניההפניה    במועדבמועדבמועדבמועדכתב שירות זה הינו בתוקף לגביו כתב שירות זה הינו בתוקף לגביו כתב שירות זה הינו בתוקף לגביו כתב שירות זה הינו בתוקף לגביו     אשראשראשראשר, הפוליסה פי על מבוטח - מנוימנוימנוימנוי 1.17

   
על ידי הספקית באמצעות טכנולוגיה  המנוהל יםירפואממוחשב לניהול תיקים  מערך – הרפואיתהרפואיתהרפואיתהרפואית    המערכתהמערכתהמערכתהמערכת 1.18

 .למקבלי שירותבאמצעותו מעניק צוות מוקד את השירות  אשראבטחת מידע 
עבורו תיק  נפתחמנוי בתקופת הזכאות לשירות, אשר פנה לספקית לצורך קבלת השירות ו - מקבל השירותמקבל השירותמקבל השירותמקבל השירות 1.19

 .של הספקית הרפואיתרפואי ממוחשב במערכת 
 מוקד צוותשל שיקול דעתו מקבל השירות או  בקשתמקרה, אשר לפי  - מקרה המחייב ביקור בית של רופאמקרה המחייב ביקור בית של רופאמקרה המחייב ביקור בית של רופאמקרה המחייב ביקור בית של רופא 1.20

 , מצדיק ביקור של רופא בבית מקבל השירות.השירות
 .הביטוח בפוליסת כהגדרתו – ניתוחניתוחניתוחניתוח 1.21
 ימים בבית חולים. 5-ניתוח בהרדמה כללית או אזורית הכרוך באשפוז של למעלה מ – ניתוח מורכבניתוח מורכבניתוח מורכבניתוח מורכב 1.22
הינו מבוטח על פיו, המכסה הוצאות  שהמנויהכלול בפוליסה, או פרק נספח  – ספח לכיסוי ניתוחים בישראלספח לכיסוי ניתוחים בישראלספח לכיסוי ניתוחים בישראלספח לכיסוי ניתוחים בישראלננננ 1.23

 ....השירותהשירותהשירותהשירות    קבלתקבלתקבלתקבלתבעת בעת בעת בעת מנוי מנוי מנוי מנוי והינו בתוקף לגבי הוהינו בתוקף לגבי הוהינו בתוקף לגבי הוהינו בתוקף לגבי הניתוחים המבוצעים בישראל, 
הינו מבוטח על  שהמנויהכלול בפוליסה, או פרק נספח  - נספח לכיסוי משלים לניתוחים בישראל לבעלי שב"ןנספח לכיסוי משלים לניתוחים בישראל לבעלי שב"ןנספח לכיסוי משלים לניתוחים בישראל לבעלי שב"ןנספח לכיסוי משלים לניתוחים בישראל לבעלי שב"ן 1.24

בעת בעת בעת בעת     המנויהמנויהמנויהמנויוהינו בתוקף לגבי והינו בתוקף לגבי והינו בתוקף לגבי והינו בתוקף לגבי פיו, המכסה הוצאות ניתוחים המבוצעים בישראל, תוך תלות בכיסויי השב"ן, 
 ....השירותהשירותהשירותהשירות    קבלתקבלתקבלתקבלת

ה התקשרה ו/עמ ,שהוסמך/ה ע"י השלטונות המוסמכים בישראל עובד/ת סוציאלי/ת - עובד/ת סוציאלי/תעובד/ת סוציאלי/תעובד/ת סוציאלי/תעובד/ת סוציאלי/ת 1.25
 ה.הספקית בקשר למתן שירותים המפורטים בכתב שירות ז

 ציוד הכולל מחשב, מצלמת רשת ומודם אינטרנטי סלולארי. –    וידאווידאווידאווידאו    תקשורתתקשורתתקשורתתקשורת    תתתתערכערכערכערכ 1.26
שכתב שירות זה הינו חלק בלתי נפרד  ,וטחפוליסה לביטוח בריאות של המב - הפוליסההפוליסההפוליסההפוליסה    אופוליסת הביטוח פוליסת הביטוח פוליסת הביטוח פוליסת הביטוח  1.27

 ממנה.
 ייעודית במתן השירות נשוא כתב שירות זה. הסמכהאחיות מוסמכות בפיקוח רופא אשר עברו  - המוקדהמוקדהמוקדהמוקד    צוותצוותצוותצוות 1.28
עוסקת ה חברהשיון לעסוק ברפואה במדינת ישראל, אשר מועסק ע"י ירופא בעל ר - רופא לביקורי ביתרופא לביקורי ביתרופא לביקורי ביתרופא לביקורי בית 1.29

 בהפניית רופאים לביקורי בית.
, מידע, ייעוץ בקבלתואחרי ניתוח,  לפני, המנוי את המזכה שירות    ––––השירות השירות השירות השירות     אושירות אחות מלווה ניתוח שירות אחות מלווה ניתוח שירות אחות מלווה ניתוח שירות אחות מלווה ניתוח  1.30

    רפואי ע"י צוות אחיות מוסמך.  וליווי הכוונה
מידע אודות ההליך, הכוונה  לרבות, לניתוח ההערכות בתקופתאישית  והדרכהכולל מתן מענה רפואי  השירות

 כולל השירותהשחרור מבית החולים,  יוםיום מ 30 למשך, בנוסףבנושא הרדמה, תזונה, נטילת תרופות ועוד. 
    בבית.  מקבל השירות החלמתרפואי אישי בתקופת  ליווי

 אתרבאמצעות  אינטרנטיידי צוות אחיות מוסמכות ו/או רופא באמצעות קשר טלפוני ו/או  על יינתן השירות
. המוקדלצוות  מקבל השירות ביןייעוץ וידאו צ'ט  קיוםבאופן בו מתאפשר  ,הפייסבוקאתר  אוהאינטרנט 

    

להזמין אחות לביקור בית בכפוף  מקבל השירותיה של ניתוח מורכב, בעת ההחלמה בבית, זכאי יה במקרים
 שירות זה. בכתבלמפורט 

 , שאינם ימי חג או ערבי חג.17:00עד  09:00בין השעות  -ימים א' עד ה'  –שעות פעילות המוקד שעות פעילות המוקד שעות פעילות המוקד שעות פעילות המוקד  1.31
פרטים אישיים  הוב של הספקית, הרפואית במערכת הנפתחת ממוחשבת,רשומה אלקטרונית  –תיק רפואי תיק רפואי תיק רפואי תיק רפואי  1.32

אודות המנוי ופרטי האירוע אשר בגינו הפך המנוי למקבל השירות, לרבות אך לא רק, תולדות המחלה 
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הכל כפי שיימסר על  ,ופרטי תשאול רפואי (אנמנזה) אשפוזוההיסטוריה הרפואית של מקבל השירות, סיכום 
 ידי מקבל השירות.

"י הספקית, וסיומה השירות ע לקבלתור זכאות המנוי איש ביום שתחילתה תקופה – תקופת הזכאות לשירותתקופת הזכאות לשירותתקופת הזכאות לשירותתקופת הזכאות לשירות 1.33
      .האירועלאחר  החולים מבית השחרור מיוםיום  30
                נחים הנגזרים מן ההגדרות דלעיל יפורשו בהתאמה להם.נחים הנגזרים מן ההגדרות דלעיל יפורשו בהתאמה להם.נחים הנגזרים מן ההגדרות דלעיל יפורשו בהתאמה להם.נחים הנגזרים מן ההגדרות דלעיל יפורשו בהתאמה להם.מומומומו

                הפניה לסעיפים או נספחים הינה לסעיפים ונספחים בכתב שירות זה אלא אם כן נאמר אחרת.הפניה לסעיפים או נספחים הינה לסעיפים ונספחים בכתב שירות זה אלא אם כן נאמר אחרת.הפניה לסעיפים או נספחים הינה לסעיפים ונספחים בכתב שירות זה אלא אם כן נאמר אחרת.הפניה לסעיפים או נספחים הינה לסעיפים ונספחים בכתב שירות זה אלא אם כן נאמר אחרת.
כוללים גם לשון רבים וההיפך. התייחסות לאנשים תכלול גם התייחסות כוללים גם לשון רבים וההיפך. התייחסות לאנשים תכלול גם התייחסות כוללים גם לשון רבים וההיפך. התייחסות לאנשים תכלול גם התייחסות כוללים גם לשון רבים וההיפך. התייחסות לאנשים תכלול גם התייחסות ילים או ביטויים בלשון יחיד ילים או ביטויים בלשון יחיד ילים או ביטויים בלשון יחיד ילים או ביטויים בלשון יחיד ממממ

לגופים, תאגידים או גופים לא מאוגדים. מילות זכר או נקבה יתייחסו לכל המינים או למין סתמי, לפי העניין.לגופים, תאגידים או גופים לא מאוגדים. מילות זכר או נקבה יתייחסו לכל המינים או למין סתמי, לפי העניין.לגופים, תאגידים או גופים לא מאוגדים. מילות זכר או נקבה יתייחסו לכל המינים או למין סתמי, לפי העניין.לגופים, תאגידים או גופים לא מאוגדים. מילות זכר או נקבה יתייחסו לכל המינים או למין סתמי, לפי העניין.
                

 שימוש בכותרות והדגשות בכתב השירות הינם לצורך הנוחיות בלבד ולא ישפיעו על מבנה כתב השירות.שימוש בכותרות והדגשות בכתב השירות הינם לצורך הנוחיות בלבד ולא ישפיעו על מבנה כתב השירות.שימוש בכותרות והדגשות בכתב השירות הינם לצורך הנוחיות בלבד ולא ישפיעו על מבנה כתב השירות.שימוש בכותרות והדגשות בכתב השירות הינם לצורך הנוחיות בלבד ולא ישפיעו על מבנה כתב השירות.

  השירותהשירותהשירותהשירות    ––––מלווה ניתוח מלווה ניתוח מלווה ניתוח מלווה ניתוח     אחותאחותאחותאחות .2
, יהיה זכאי לפנות למוקד השירות ולהגיש בקשה רועיכא המוגדר, לפני או אחרי ניתוח או ניתוח מורכב מנוי 2.1

 . להלן 3, בהתאם לנוהל קבלת השירות בסעיף לקבלת השירות
 הקשור בכל ,רפואית והכוונה ייעוץ, מידע יהיה מקבל השירות זכאי לקבלתקופת הזכאות לשירות,  במסגרת 2.2

 .זה שירות בכתב פורטמכ ,השירות מוקד צוותמ ,רועילא
וכן הפניית  ,השירות אתר באמצעות וניראלקט דואר משלוח או, הטלפון באמצעות תתאפשרנה למוקד פניות 2.3

 וידאו ייעוץ להזמין מקבל השירות זכאי יהיה, כן כמו. הפייסבוקשאלה לצוות מוקד השירות באמצעות אתר 
 'ט.צ

 .השירות למוקד הפניות במספרמוגבל  מקבל השירות יהיה לא, לשירות הזכאות תקופת במסגרת 2.4
 .של הספקית הרפואית במערכת מקבל השירות של הרפואי בתיק תתועד השירות למוקד פניה כל 2.5
 .בבית ההחלמה בתקופתוכן לאחריו  רועילפני הא ינתןי השירות 2.6
 השירות יינתן במסגרת שעות פעילות המוקד.  2.7

    ::::כוללכוללכוללכולל    רוערוערוערועייייאאאאההההלפני לפני לפני לפני     השירותהשירותהשירותהשירות .3
    הניתוח אודות כללי מידע 3.1
    ההרדמה הליך אודות אישי הסבר 3.2
    הניתוח לפני תרופות נטילת בדבר הנחייה 3.3
    ניתוח לפני מומלצת גופנית פעילות 3.4
    חברההסדרי ה בסיס עלרופא מנתח  איתור 3.5
    לרבות הכוונה לדעה שניה  –בחינת הצורך בניתוח ב סיוע 3.6
    ניתוחניתוחניתוחניתוח    לפנילפנילפנילפני    שירותשירותשירותשירות להלן 3.7

    ....שירותשירותשירותשירות    דמידמידמידמי    ללאללאללאללאהשירות יינתן 
    ::::כוללכוללכוללכולל    בביתבביתבביתבבית    החלמההחלמההחלמההחלמההההה, בעת , בעת , בעת , בעת האירועהאירועהאירועהאירועאחרי אחרי אחרי אחרי     השירותהשירותהשירותהשירות .4

    וההמלצות לטיפול אשפוז, סיכום השחרור מכתבלגבי  הסבר 4.1
    תרופות בנטילת והדרכה ליווי 4.2
    וחיטוי לחבישה הקשור בכל אישית הדרכה 4.3
    הכאב עם בהתמודדות תמיכה 4.4
    הניתוח שלאחר גופנית לפעילות המלצות 4.5
    נפשית  תמיכה 4.6
    לילדים מיוחד ליווי 4.7
    "ניתוחניתוחניתוחניתוח    אחריאחריאחריאחרי    שירותשירותשירותשירות" להלן 4.8

 ....שירותשירותשירותשירות    דמידמידמידמי    ללאללאללאללאהשירות יינתן 
ללא דמי שירות ללא דמי שירות ללא דמי שירות ללא דמי שירות , הבאים מהייעוצים אחדאחדאחדאחדלהזמין את  מקבל השירותהזכאות לשירות יהיה זכאי  תקופת במהלך .5

 :(ייעוץ נוסף יהיה בכפוף לתשלום דמי שירות)(ייעוץ נוסף יהיה בכפוף לתשלום דמי שירות)(ייעוץ נוסף יהיה בכפוף לתשלום דמי שירות)(ייעוץ נוסף יהיה בכפוף לתשלום דמי שירות)
 לשיפור ההחלמה וחיזוק הגוף.  ,הכוונה תזונתית לפני הניתוח וכן לאחריה , הכוללדיאטנית"י ע ייעוץ 5.1
 .רועיייעוץ תומך להתמודדות עם הא -והכוונה ע"י עובדת סוציאלית  ייעוץ 5.2



  
                                                                                                                                                                   Top Premium        

 

01/2014   

55/43  

 

ו/או מול הגופים  משתייך אליה הקופה מול אל מקבל השירות זכאות בבחינת לסיוע מיוחדת בקשה 5.3
 .לאירוע בהקשר השונות תיויוזכאו מימוש בדבר, הממשלתיים הרלוונטיים

(בתיאום  בפגישות פנים אל פנים במשרדי הספקיתו/או  ט'צ בוידאו אוו/ הייעוץ יינתן באמצעות הטלפון 5.4
 .מראש)

 לעיל, 2.8-2.10, בנוסף לשירותים המפורטים בסעיפים זכאים יהיו מורכב ניתוח עברו אשר מקבלי שירות 5.5
חבישה, נטילת  –לרבות  ,ההחלמה להליך הקשור בכל אישית כהרהד קבלתשם ל ,להזמין אחות לביקור בית

(כל ביקור (כל ביקור (כל ביקור (כל ביקור     שירותשירותשירותשירות    דמידמידמידמיללא ללא ללא ללא     לאירועלאירועלאירועלאירוע    אחדאחדאחדאחד    ביקורביקורביקורביקור    יינתןיינתןיינתןיינתן. ולוההמלצות לטיפ האשפוזתרופות, הסבר אודות סיכום 
  נוסף יהיה בכפוף לתשלום דמי שירות).נוסף יהיה בכפוף לתשלום דמי שירות).נוסף יהיה בכפוף לתשלום דמי שירות).נוסף יהיה בכפוף לתשלום דמי שירות).

ית יהיו זכאים דוברי רוסית, ערבית או אנגלית המתקשים בשפה העבר. העברית בשפה יינתן השירות 5.6
 ע"פ בקשה מראש בעת הגשת הבקשה לשירות ופתיחת התיק הרפואי.  ,לשירותי תרגום

יהיה זכאי לשאול ערכת צ'ט,  בוידאואת התשתית הנחוצה לקיום ייעוץ  מקבל השירותברשות  במידה ואין 5.7
ערכת את באחריות הספקית לשנע  .יוםיוםיוםיום    14141414למשך למשך למשך למשך להלן,  3.16תקשורת וידאו מהספקית, כמפורט בסעיף 

 שאילתעוד מיקום מגוריו הינו במסגרת גבולות מדינת ישראל.  כל וממנולבית מקבל השירות  הוידאותקשורת 
אשר  ,ש"ח (לפי המדד הבסיסי) 750של  בפיקדון כרוכה אך ,שירות דמיערכת התקשורת הינה ללא תשלום 

 בעת השבת הציוד לספקית כשהוא תקין. למקבל השירותיוחזרו 
דגש כי השירות איננו שירות חירום וכי מוקד השירות אינו מוקד מסוג של מוקד לקריאות חירום דגש כי השירות איננו שירות חירום וכי מוקד השירות אינו מוקד מסוג של מוקד לקריאות חירום דגש כי השירות איננו שירות חירום וכי מוקד השירות אינו מוקד מסוג של מוקד לקריאות חירום דגש כי השירות איננו שירות חירום וכי מוקד השירות אינו מוקד מסוג של מוקד לקריאות חירום מובהר ומומובהר ומומובהר ומומובהר ומו 5.8

ו/או להזעקת עזרה מכל סוג שהוא, והספקית אינה נוטלת על עצמה כל התחייבות וכל אחריות בהקשר זה. עם ו/או להזעקת עזרה מכל סוג שהוא, והספקית אינה נוטלת על עצמה כל התחייבות וכל אחריות בהקשר זה. עם ו/או להזעקת עזרה מכל סוג שהוא, והספקית אינה נוטלת על עצמה כל התחייבות וכל אחריות בהקשר זה. עם ו/או להזעקת עזרה מכל סוג שהוא, והספקית אינה נוטלת על עצמה כל התחייבות וכל אחריות בהקשר זה. עם 
    ,,,,הרפואיהרפואיהרפואיהרפואי    דעתודעתודעתודעתוקול קול קול קול ייייעפ"י שעפ"י שעפ"י שעפ"י ש    ,,,,יגיע במהלך קיומו של קשר עם מקבל השירותיגיע במהלך קיומו של קשר עם מקבל השירותיגיע במהלך קיומו של קשר עם מקבל השירותיגיע במהלך קיומו של קשר עם מקבל השירות    השירותהשירותהשירותהשירות    מוקדמוקדמוקדמוקד    שצוותשצוותשצוותשצוותזאת, במקרה זאת, במקרה זאת, במקרה זאת, במקרה 

למסקנה כי מצבו של מקבל השירות מצריך הפנייתו לחדר מיון ו/או הפנית אמבולנס אל מקבל השירות, הוא למסקנה כי מצבו של מקבל השירות מצריך הפנייתו לחדר מיון ו/או הפנית אמבולנס אל מקבל השירות, הוא למסקנה כי מצבו של מקבל השירות מצריך הפנייתו לחדר מיון ו/או הפנית אמבולנס אל מקבל השירות, הוא למסקנה כי מצבו של מקבל השירות מצריך הפנייתו לחדר מיון ו/או הפנית אמבולנס אל מקבל השירות, הוא 
מקבל השירות המוקד יפעל כדי להזעיק טלפונית את מי מקבל השירות המוקד יפעל כדי להזעיק טלפונית את מי מקבל השירות המוקד יפעל כדי להזעיק טלפונית את מי מקבל השירות המוקד יפעל כדי להזעיק טלפונית את מי  יביא זאת לידיעת מקבל השירות ועל פי בקשתיביא זאת לידיעת מקבל השירות ועל פי בקשתיביא זאת לידיעת מקבל השירות ועל פי בקשתיביא זאת לידיעת מקבל השירות ועל פי בקשת

ליח ומבלי ליטול אחריות כלשהי לטיב ליח ומבלי ליטול אחריות כלשהי לטיב ליח ומבלי ליטול אחריות כלשהי לטיב ליח ומבלי ליטול אחריות כלשהי לטיב מהגורמים הנ"ל, מבלי להתחייב בדרך כלשהי כי ניסיון האזעקה יצמהגורמים הנ"ל, מבלי להתחייב בדרך כלשהי כי ניסיון האזעקה יצמהגורמים הנ"ל, מבלי להתחייב בדרך כלשהי כי ניסיון האזעקה יצמהגורמים הנ"ל, מבלי להתחייב בדרך כלשהי כי ניסיון האזעקה יצ
    מוקדמוקדמוקדמוקדלטיפול ו/או הצלחתו. למען הסר ספק מובהר כי קל וחומר אם סירב מקבל השירות לקבל את הצעת לטיפול ו/או הצלחתו. למען הסר ספק מובהר כי קל וחומר אם סירב מקבל השירות לקבל את הצעת לטיפול ו/או הצלחתו. למען הסר ספק מובהר כי קל וחומר אם סירב מקבל השירות לקבל את הצעת לטיפול ו/או הצלחתו. למען הסר ספק מובהר כי קל וחומר אם סירב מקבל השירות לקבל את הצעת 

כי המוקד יפנה אותו לחדר מיון ו/או יפנה אליו אמבולנס או רופא, לא תהא לו כל טענה, תביעה או כי המוקד יפנה אותו לחדר מיון ו/או יפנה אליו אמבולנס או רופא, לא תהא לו כל טענה, תביעה או כי המוקד יפנה אותו לחדר מיון ו/או יפנה אליו אמבולנס או רופא, לא תהא לו כל טענה, תביעה או כי המוקד יפנה אותו לחדר מיון ו/או יפנה אליו אמבולנס או רופא, לא תהא לו כל טענה, תביעה או     השירותהשירותהשירותהשירות
 דרישה כלפי הספקית או כל מי מטעמה.דרישה כלפי הספקית או כל מי מטעמה.דרישה כלפי הספקית או כל מי מטעמה.דרישה כלפי הספקית או כל מי מטעמה.

כי מצבו  ,קול דעתויעפ"י שלמסקנה, השירות יגיע  המוקד שצוותיבקש זאת מקבל השירות, או במקרה אם  5.9
של מקבל השירות, או נושא השיחה, מצריכים ביקור רופא בבית מקבל השירות, עפ"י בקשתו של מקבל 

יתאם , להלן) 4השירות ובכפוף להסכמתו מראש של מקבל השירות לשלם את דמי השירות (כאמור בסעיף 
    ביקור רופא בבית מקבל השירות. מוקד השירות

מובהר בזאת כי הספקית אינה מספקת בעצמה את שירות ביקור הרופא בבית מקבל השירות, והאחריות 
   בהקשר לשירות זה חלה על הרופא שנשלח ו/או על החברה המעסיקה אותו.

 נוהל קבלת השירותנוהל קבלת השירותנוהל קבלת השירותנוהל קבלת השירות .6
הבקשה הבקשה הבקשה הבקשה  לקבלת השירות. הלהגיש בקש המנוי זכאי יהיהלשירות,  הזכאות תקופת במסגרת, רועיא ואחרי לפני 6.1

לא לא לא לא בכל עת החל מיום בו קיבל המנוי הפניה רפואית לביצוע ניתוח או ניתוח מורכב המוגדר כאירוע, אך בכל עת החל מיום בו קיבל המנוי הפניה רפואית לביצוע ניתוח או ניתוח מורכב המוגדר כאירוע, אך בכל עת החל מיום בו קיבל המנוי הפניה רפואית לביצוע ניתוח או ניתוח מורכב המוגדר כאירוע, אך בכל עת החל מיום בו קיבל המנוי הפניה רפואית לביצוע ניתוח או ניתוח מורכב המוגדר כאירוע, אך תוגש תוגש תוגש תוגש 
    ....יום מהיום בו חזר המנוי מבית החולים לביתו לאחר האירועיום מהיום בו חזר המנוי מבית החולים לביתו לאחר האירועיום מהיום בו חזר המנוי מבית החולים לביתו לאחר האירועיום מהיום בו חזר המנוי מבית החולים לביתו לאחר האירוע    15151515יאוחר מאשר יאוחר מאשר יאוחר מאשר יאוחר מאשר 

או  ,6120540612054061205406120540----03030303 ומספרבטלפון ש ,למוקד השירות טלפונית פניה באמצעות לשירות בקשה להגיש ניתן 6.2
    מנורהמנורהמנורהמנורהבכתובת " הפייסבוקאתר באמצעות או , snmenora.co.ilwww.בכתובת השירות  אתר באמצעות
    ". ניתוחניתוחניתוחניתוח    מלווהמלווהמלווהמלווה    אחותאחותאחותאחות    ----בריאות בריאות בריאות בריאות     מבטחיםמבטחיםמבטחיםמבטחים

 סוגהפניה, יזדהה המנוי בשמו, כתובתו, מס' הטלפון של דירת מגוריו, מספר הטלפון הסלולארי שלו,  בעת 6.3
    ומספר הפוליסה. הפוליסה

ה' -בימים א' 17:00-ל 09:00זמני קבלת פניות במוקד ממנוי המבקש להפוך למקבל שירות הינם בין השעות  6.4
    שאינם ימי חג או ערבי חג. 

        .לשירות המנוי וזכאות הפניה יבדוק השירות מוקד 6.5
הזכות לקבלת השירות על פי כתב שירות זה הינה אישית, ואין המנוי או מקבל השירות רשאי להעבירה  6.6

    לאחר.
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החברה לספקית, תפנה הספקית לחברה  הלא נכלל מי שהציג עצמו כמנוי על פי הפוליסה ברשימות שהעביר 6.7
    כי הפונה הינו אכן בגדר מנוי על פי הפוליסה.וודא ת ובשעות העבודה המקובלות של החברה על מנת שז

 ובית הניתוח מועדאת  ויכלולשל הספקית רפואי במערכת הרפואית  תיק יפתח, זכאי כמנוי הפונה ונמצא היה 6.8
    . החולים

אחריות המנוי, טרם היותו מקבל שירות וכתנאי לכך, להעביר את כל הפרטים הרלוונטיים לאירוע לשביעות ב 6.9
      הרפואי של הספקית.רצון המנהל 

תנאי תנאי תנאי תנאי     מהוויםמהוויםמהוויםמהווים"י מקבל השירות, לשביעות רצון המנהל הרפואי של הספקית, "י מקבל השירות, לשביעות רצון המנהל הרפואי של הספקית, "י מקבל השירות, לשביעות רצון המנהל הרפואי של הספקית, "י מקבל השירות, לשביעות רצון המנהל הרפואי של הספקית, עעעעתיק הרפואי תיק הרפואי תיק הרפואי תיק הרפואי לללל    המידעהמידעהמידעהמידעהעברת העברת העברת העברת  6.10
    נתוניםנתוניםנתוניםנתונים, , , , רפואיתרפואיתרפואיתרפואית    היסטוריההיסטוריההיסטוריההיסטוריה    כוללכוללכוללכולל    רפואירפואירפואירפואי    תיקתיקתיקתיק    לרובלרובלרובלרובבסיסי למתן השירות ולהפיכת המנוי למקבל השירות. בסיסי למתן השירות ולהפיכת המנוי למקבל השירות. בסיסי למתן השירות ולהפיכת המנוי למקבל השירות. בסיסי למתן השירות ולהפיכת המנוי למקבל השירות. 

. מובהר . מובהר . מובהר . מובהר הקשור לאירועהקשור לאירועהקשור לאירועהקשור לאירוע    הטיפול הרפואיהטיפול הרפואיהטיפול הרפואיהטיפול הרפואי    מבית החולים בהם ניתןמבית החולים בהם ניתןמבית החולים בהם ניתןמבית החולים בהם ניתן    אשפוזאשפוזאשפוזאשפוזוסיכומי וסיכומי וסיכומי וסיכומי     לאירועלאירועלאירועלאירוע    הקשוריםהקשוריםהקשוריםהקשורים    רפואייםרפואייםרפואייםרפואיים
    ומהימן למקבל השירות המחובר למוקד.ומהימן למקבל השירות המחובר למוקד.ומהימן למקבל השירות המחובר למוקד.ומהימן למקבל השירות המחובר למוקד.    מדויקמדויקמדויקמדויקבזאת כי תיק רפואי מעודכן מהווה בסיס למתן שירות רפואי בזאת כי תיק רפואי מעודכן מהווה בסיס למתן שירות רפואי בזאת כי תיק רפואי מעודכן מהווה בסיס למתן שירות רפואי בזאת כי תיק רפואי מעודכן מהווה בסיס למתן שירות רפואי 

נשוא  ,לקבל את השירותים זכאי הואכי  מקבל השירות יעדכן מוקד השירות אתהתיק הרפואי,  פתיחת בעת 6.11
      .לשירותבמשך תקופת הזכאות  ,כתב שירות זה

באחריות כל מקבל שירות ליידע בכתב את הספקית ואת החברה בדבר כל שינוי בכתובתו ו/או מספר טלפון  6.12
    שלו.

זכאי מקבל השירות  יהיה, ללא הגבלה במספר הפניות למוקד השירות, לשירותתקופת הזכאות  במהלך 6.13
    .הפייסבוקר אתר האינטרנט ואת ,להסתייע בשירות על ידי פניה למוקד באמצעות הטלפון

 .ניתוח אחריוהן לשירות  ניתוח לפני לשירותיהיה זכאי הן  ,לקבלת השירות לפני הניתוח מנוי שפנה .7
 תקופת הזכאות, יהיה זכאי מקבל השירות להזמין ייעוץ וידאו צ'ט. במסגרת 7.1
 בלבד. ניתוח אחרילקבלת השירות רק לאחר הניתוח, יהיה זכאי לשירות  מנוי שפנה 7.2
יפנה למוקד השירות להזמנת  ,'טצ וידאו ייעוץ לקיום הנחוצים האמצעים מקבל השירות ותברש ואין במידה 7.3

יום. באחריות הספקית לשנע ערכת תקשורת  14למשך מהספקית,  וידאו תקשורת ערכתשירות השאלת 
עוד מיקום מגוריו הינו במסגרת גבולות מדינת ישראל. השאלת ערכת  כל וממנולבית מקבל השירות  הוידאו

ש"ח (לפי המדד הבסיסי) אשר יוחזרו  750של  בפיקדון כרוכה אך שירות דמיהתקשורת הינה ללא תשלום 
 בעת השבת הציוד לספקית כשהוא תקין. למקבל השירות

וידאו, יפנה  התקשורת ערכתלהשאלת לכל המאוחר ביום העבודה השני שלאחר היום בו פנה המנוי למוקד  7.4
מועד מסירת ערכת תקשורת וידאו. בעת ההתקנה בבית המנוי המבקש  לתיאוםאליו נציג מטעם הספקית 

, לרבות לגבי אופן וידאו תקשורת בערכתידריך נציג מטעם המוקד את המנוי בשימוש , להפוך למקבל שירות
 את ההתקשרות הראשונה למוקד השירות. , והם יבצעו יחדיו תויצירת הקשר עם המוקד השיר

 דמי שירות ותשלומים נוספיםדמי שירות ותשלומים נוספיםדמי שירות ותשלומים נוספיםדמי שירות ותשלומים נוספים .8
, במקרה של אירוע ניתוח מורכב, אינה כרוכה בדמי שירות בית ביקורלשל אחות ראשוני שירות  הזמנת 8.1

    כרוךכרוךכרוךכרוךרוע ניתוח מורכב, רוע ניתוח מורכב, רוע ניתוח מורכב, רוע ניתוח מורכב, ייייביקור בית נוסף של אחות במסגרת השירות, עבור מבוטחים שעברו אביקור בית נוסף של אחות במסגרת השירות, עבור מבוטחים שעברו אביקור בית נוסף של אחות במסגרת השירות, עבור מבוטחים שעברו אביקור בית נוסף של אחות במסגרת השירות, עבור מבוטחים שעברו א    כלכלכלכלכלשהם. 
 לביקור.לביקור.לביקור.לביקור.    ח (לפי המדד הבסיסי)ח (לפי המדד הבסיסי)ח (לפי המדד הבסיסי)ח (לפי המדד הבסיסי)""""שששש    150150150150    בסךבסךבסךבסךשירות שירות שירות שירות     דמידמידמידמיבתשלום בתשלום בתשלום בתשלום 

ייעוץ ייעוץ ייעוץ ייעוץ     הזמנתהזמנתהזמנתהזמנתראשוני אינם כרוכים בדמי שירות כלשהם.  תסוציאלי עובדת ייעוץ והכוונה ע"י אואואואודיאטני  ייעוץ 8.2
ח (לפי המדד הבסיסי) (לפי ח (לפי המדד הבסיסי) (לפי ח (לפי המדד הבסיסי) (לפי ח (לפי המדד הבסיסי) (לפי """"שששש    70707070    בסךבסךבסךבסךשירות שירות שירות שירות     דמידמידמידמיבתשלום בתשלום בתשלום בתשלום     כרוכהכרוכהכרוכהכרוכהעובדת סוציאלית עובדת סוציאלית עובדת סוציאלית עובדת סוציאלית     אואואואודיאטנית דיאטנית דיאטנית דיאטנית     מטעםמטעםמטעםמטעם    נוסףנוסףנוסףנוסף

 ....לייעוץלייעוץלייעוץלייעוץ    המדד הבסיסי)המדד הבסיסי)המדד הבסיסי)המדד הבסיסי)
 י:שלח לביתו רופא, או הציעה זאת האחות ומקבל השירות קיבל את עצתה, אזיביקש מקבל השירות שי 8.3

שירות רפואי בבית לביקור רופא בביתו על פי כתב השירות של החברה  הזמיןבמידה ומקבל השירות  8.3.1
הביקור  השירות בגין דמי, יחויב חשבונו של מקבל השירות בסך במסגרת פוליסת הביטוח שבידו המבוטח

  .לשירות רפואי בבית המבוטח כנקוב בכתב השירות
 150במידה ומקבל השירות אינו זכאי לביקור רופא בביתו, יחויב חשבונו של מקבל השירות בסך  8.3.2

  מע"מ. בתוספתש"ח (לפי המדד הבסיסי) 
  

      כוח עליוןכוח עליוןכוח עליוןכוח עליון .9
היה והספקית לא תוכל לספק את השירות כתוצאה מאירוע של כוח עליון (לרבות אך לא רק: מלחמה, אש, היה והספקית לא תוכל לספק את השירות כתוצאה מאירוע של כוח עליון (לרבות אך לא רק: מלחמה, אש, היה והספקית לא תוכל לספק את השירות כתוצאה מאירוע של כוח עליון (לרבות אך לא רק: מלחמה, אש, היה והספקית לא תוכל לספק את השירות כתוצאה מאירוע של כוח עליון (לרבות אך לא רק: מלחמה, אש, 
פרעות, כוחות טבע, רעידת אדמה, כוח עליון, שיבושים בתקשורת ו/או נפילת מערכות ו/או תשתיות תקשורת פרעות, כוחות טבע, רעידת אדמה, כוח עליון, שיבושים בתקשורת ו/או נפילת מערכות ו/או תשתיות תקשורת פרעות, כוחות טבע, רעידת אדמה, כוח עליון, שיבושים בתקשורת ו/או נפילת מערכות ו/או תשתיות תקשורת פרעות, כוחות טבע, רעידת אדמה, כוח עליון, שיבושים בתקשורת ו/או נפילת מערכות ו/או תשתיות תקשורת 

ות אשר הינן מעבר לשליטתה ות אשר הינן מעבר לשליטתה ות אשר הינן מעבר לשליטתה ות אשר הינן מעבר לשליטתה מכל סוג ומין ולרבות תקשורת וידאו קונפרנס, שביתות וסכסוכי עבודה), או נסיבמכל סוג ומין ולרבות תקשורת וידאו קונפרנס, שביתות וסכסוכי עבודה), או נסיבמכל סוג ומין ולרבות תקשורת וידאו קונפרנס, שביתות וסכסוכי עבודה), או נסיבמכל סוג ומין ולרבות תקשורת וידאו קונפרנס, שביתות וסכסוכי עבודה), או נסיב
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הסבירה לא ייחשב הדבר להפרה של התחייבויותיה על פי ההסכם וכתב השירות, ולמקבל השירות לא תהא כל הסבירה לא ייחשב הדבר להפרה של התחייבויותיה על פי ההסכם וכתב השירות, ולמקבל השירות לא תהא כל הסבירה לא ייחשב הדבר להפרה של התחייבויותיה על פי ההסכם וכתב השירות, ולמקבל השירות לא תהא כל הסבירה לא ייחשב הדבר להפרה של התחייבויותיה על פי ההסכם וכתב השירות, ולמקבל השירות לא תהא כל 
    זכות תביעה נגד הספקית בקשר לכך.זכות תביעה נגד הספקית בקשר לכך.זכות תביעה נגד הספקית בקשר לכך.זכות תביעה נגד הספקית בקשר לכך.

                
        אחריותאחריותאחריותאחריות .10

תחול תחול תחול תחול , ש, ש, ש, שהאחריות בגין מתן השירות או בגין אי נתינתו ו/או בגין רשלנות מקצועית או אחרת של נותן השירותהאחריות בגין מתן השירות או בגין אי נתינתו ו/או בגין רשלנות מקצועית או אחרת של נותן השירותהאחריות בגין מתן השירות או בגין אי נתינתו ו/או בגין רשלנות מקצועית או אחרת של נותן השירותהאחריות בגין מתן השירות או בגין אי נתינתו ו/או בגין רשלנות מקצועית או אחרת של נותן השירות 10.1
    על נותן השירות ו/או על הספקית עפ"י כל דין, ובכל מקרה לא תחול על החברה.על נותן השירות ו/או על הספקית עפ"י כל דין, ובכל מקרה לא תחול על החברה.על נותן השירות ו/או על הספקית עפ"י כל דין, ובכל מקרה לא תחול על החברה.על נותן השירות ו/או על הספקית עפ"י כל דין, ובכל מקרה לא תחול על החברה.

לעניין החברה, מובהר כי לעניין החברה, מובהר כי לעניין החברה, מובהר כי לעניין החברה, מובהר כי     6.1.16.1.16.1.16.1.1לעניין יחסי הספקית ונותן השירות ומבלי לגרוע מהאמור בסיפא של סעיף לעניין יחסי הספקית ונותן השירות ומבלי לגרוע מהאמור בסיפא של סעיף לעניין יחסי הספקית ונותן השירות ומבלי לגרוע מהאמור בסיפא של סעיף לעניין יחסי הספקית ונותן השירות ומבלי לגרוע מהאמור בסיפא של סעיף  10.2
משום הסכם לטובת צד ג' (נותן השירות) לפיו משחררת אותו הספקית משום הסכם לטובת צד ג' (נותן השירות) לפיו משחררת אותו הספקית משום הסכם לטובת צד ג' (נותן השירות) לפיו משחררת אותו הספקית משום הסכם לטובת צד ג' (נותן השירות) לפיו משחררת אותו הספקית     6.1.16.1.16.1.16.1.1אין לראות באמור בסעיף אין לראות באמור בסעיף אין לראות באמור בסעיף אין לראות באמור בסעיף 

ריות כלשהי ו/או מתחייבת (בין בעצמה ובין בשם כל חברה מטעמה) שלא לפנות או לחזור בתביעות ריות כלשהי ו/או מתחייבת (בין בעצמה ובין בשם כל חברה מטעמה) שלא לפנות או לחזור בתביעות ריות כלשהי ו/או מתחייבת (בין בעצמה ובין בשם כל חברה מטעמה) שלא לפנות או לחזור בתביעות ריות כלשהי ו/או מתחייבת (בין בעצמה ובין בשם כל חברה מטעמה) שלא לפנות או לחזור בתביעות מאחמאחמאחמאח
    כלפי נותן השירות.כלפי נותן השירות.כלפי נותן השירות.כלפי נותן השירות.

מובהר כי אחריותה של הספקית כלפי מקבל השירות בהתאם לכתב השירות לא תעלה בשום מקרה על מובהר כי אחריותה של הספקית כלפי מקבל השירות בהתאם לכתב השירות לא תעלה בשום מקרה על מובהר כי אחריותה של הספקית כלפי מקבל השירות בהתאם לכתב השירות לא תעלה בשום מקרה על מובהר כי אחריותה של הספקית כלפי מקבל השירות בהתאם לכתב השירות לא תעלה בשום מקרה על  10.3
                חבותה החוקית על פי כל דין.חבותה החוקית על פי כל דין.חבותה החוקית על פי כל דין.חבותה החוקית על פי כל דין.

הספקית מקבלת על עצמה את האחריות כלפי מקבל השירות למתן השירות, ולשם כך תהא אחראית לקיום הספקית מקבלת על עצמה את האחריות כלפי מקבל השירות למתן השירות, ולשם כך תהא אחראית לקיום הספקית מקבלת על עצמה את האחריות כלפי מקבל השירות למתן השירות, ולשם כך תהא אחראית לקיום הספקית מקבלת על עצמה את האחריות כלפי מקבל השירות למתן השירות, ולשם כך תהא אחראית לקיום  10.4
, המנהל , המנהל , המנהל , המנהל הסוציאלייםהסוציאלייםהסוציאלייםהסוציאליים    העובדיםהעובדיםהעובדיםהעובדיםהמערך הארגוני במדינת ישראל הדרוש למתן השירות, לרבות העסקת האחיות, המערך הארגוני במדינת ישראל הדרוש למתן השירות, לרבות העסקת האחיות, המערך הארגוני במדינת ישראל הדרוש למתן השירות, לרבות העסקת האחיות, המערך הארגוני במדינת ישראל הדרוש למתן השירות, לרבות העסקת האחיות, 

        , ולקיום יתר התחייבויותיה כאמור בכתב השירות., ולקיום יתר התחייבויותיה כאמור בכתב השירות., ולקיום יתר התחייבויותיה כאמור בכתב השירות., ולקיום יתר התחייבויותיה כאמור בכתב השירות.השירותהשירותהשירותהשירות    מוקדמוקדמוקדמוקדהרפואי והרפואי והרפואי והרפואי ו
קית אינה קשורה בדרך כלשהי עם מד"א ו/או כל מוקד חירום אחר, וכי אינה נוטלת על עצמה קית אינה קשורה בדרך כלשהי עם מד"א ו/או כל מוקד חירום אחר, וכי אינה נוטלת על עצמה קית אינה קשורה בדרך כלשהי עם מד"א ו/או כל מוקד חירום אחר, וכי אינה נוטלת על עצמה קית אינה קשורה בדרך כלשהי עם מד"א ו/או כל מוקד חירום אחר, וכי אינה נוטלת על עצמה מובהר, כי הספמובהר, כי הספמובהר, כי הספמובהר, כי הספ 10.5

כלפי מקבל השירות כל התחייבות להזעיק במקרים כלשהם את מד"א או את כל מוקד חירום אחר, וכי אם כלפי מקבל השירות כל התחייבות להזעיק במקרים כלשהם את מד"א או את כל מוקד חירום אחר, וכי אם כלפי מקבל השירות כל התחייבות להזעיק במקרים כלשהם את מד"א או את כל מוקד חירום אחר, וכי אם כלפי מקבל השירות כל התחייבות להזעיק במקרים כלשהם את מד"א או את כל מוקד חירום אחר, וכי אם 
/או /או /או /או וככל שתעשה כן היא לא תהא אחראית בשום אופן לטיב הטיפול ו/או לכל מעשה או מחדל של רופאי ווככל שתעשה כן היא לא תהא אחראית בשום אופן לטיב הטיפול ו/או לכל מעשה או מחדל של רופאי ווככל שתעשה כן היא לא תהא אחראית בשום אופן לטיב הטיפול ו/או לכל מעשה או מחדל של רופאי ווככל שתעשה כן היא לא תהא אחראית בשום אופן לטיב הטיפול ו/או לכל מעשה או מחדל של רופאי ו

        אנשי מד"א או כל מוקד חירום אחר.אנשי מד"א או כל מוקד חירום אחר.אנשי מד"א או כל מוקד חירום אחר.אנשי מד"א או כל מוקד חירום אחר.
מובהר בזאת כי הספקית אינה מספקת בעצמה את השירות של ביקור רופא בבית מקבל השירות, ועל כן מובהר בזאת כי הספקית אינה מספקת בעצמה את השירות של ביקור רופא בבית מקבל השירות, ועל כן מובהר בזאת כי הספקית אינה מספקת בעצמה את השירות של ביקור רופא בבית מקבל השירות, ועל כן מובהר בזאת כי הספקית אינה מספקת בעצמה את השירות של ביקור רופא בבית מקבל השירות, ועל כן  10.6

במקרה של הפניית רופא לביקורי בית תצא הספקית ידי חובתה עם מסירת הפנייה לחברה שעיסוקה במקרה של הפניית רופא לביקורי בית תצא הספקית ידי חובתה עם מסירת הפנייה לחברה שעיסוקה במקרה של הפניית רופא לביקורי בית תצא הספקית ידי חובתה עם מסירת הפנייה לחברה שעיסוקה במקרה של הפניית רופא לביקורי בית תצא הספקית ידי חובתה עם מסירת הפנייה לחברה שעיסוקה 
הא אחראית בשום אופן לטיב הטיפול ו/או לכל הא אחראית בשום אופן לטיב הטיפול ו/או לכל הא אחראית בשום אופן לטיב הטיפול ו/או לכל הא אחראית בשום אופן לטיב הטיפול ו/או לכל בהפניית רופאים לביקורי בית. בכל מקרה, הספקית לא תבהפניית רופאים לביקורי בית. בכל מקרה, הספקית לא תבהפניית רופאים לביקורי בית. בכל מקרה, הספקית לא תבהפניית רופאים לביקורי בית. בכל מקרה, הספקית לא ת

מעשה או מחדל של רופא ביקורי הבית, לרבות, אך לא רק, לגבי זמן הגעתו לביתו של מקבל השירות, מעשה או מחדל של רופא ביקורי הבית, לרבות, אך לא רק, לגבי זמן הגעתו לביתו של מקבל השירות, מעשה או מחדל של רופא ביקורי הבית, לרבות, אך לא רק, לגבי זמן הגעתו לביתו של מקבל השירות, מעשה או מחדל של רופא ביקורי הבית, לרבות, אך לא רק, לגבי זמן הגעתו לביתו של מקבל השירות, 
        והאחריות בהקשר לשירות זה חלה על הרופא שנשלח ו/או על החברה המעסיקה אותו.והאחריות בהקשר לשירות זה חלה על הרופא שנשלח ו/או על החברה המעסיקה אותו.והאחריות בהקשר לשירות זה חלה על הרופא שנשלח ו/או על החברה המעסיקה אותו.והאחריות בהקשר לשירות זה חלה על הרופא שנשלח ו/או על החברה המעסיקה אותו.

ישיים מכל סוג ומין (לרבות ו/או רופא ישיים מכל סוג ומין (לרבות ו/או רופא ישיים מכל סוג ומין (לרבות ו/או רופא ישיים מכל סוג ומין (לרבות ו/או רופא הספקית לא תהיה אחראית לטיב השירות הניתן על ידי צדדים שלהספקית לא תהיה אחראית לטיב השירות הניתן על ידי צדדים שלהספקית לא תהיה אחראית לטיב השירות הניתן על ידי צדדים שלהספקית לא תהיה אחראית לטיב השירות הניתן על ידי צדדים של 10.7
ים"), ים"), ים"), ים"), יייי"הצדדים השליש"הצדדים השליש"הצדדים השליש"הצדדים השליש    ----הנשלח לערוך ביקור בית אצל מקבל השירות, ו/או שירותי אמבולנס וצוותו) (להלן הנשלח לערוך ביקור בית אצל מקבל השירות, ו/או שירותי אמבולנס וצוותו) (להלן הנשלח לערוך ביקור בית אצל מקבל השירות, ו/או שירותי אמבולנס וצוותו) (להלן הנשלח לערוך ביקור בית אצל מקבל השירות, ו/או שירותי אמבולנס וצוותו) (להלן 

וזאת בין אם הצדדים השלישיים נשלחו לבית מקבל השירות על פי בקשת מקבל השירות ובין אם נשלחו לשם וזאת בין אם הצדדים השלישיים נשלחו לבית מקבל השירות על פי בקשת מקבל השירות ובין אם נשלחו לשם וזאת בין אם הצדדים השלישיים נשלחו לבית מקבל השירות על פי בקשת מקבל השירות ובין אם נשלחו לשם וזאת בין אם הצדדים השלישיים נשלחו לבית מקבל השירות על פי בקשת מקבל השירות ובין אם נשלחו לשם 
        בהמלצת המוקד.בהמלצת המוקד.בהמלצת המוקד.בהמלצת המוקד.

רפואית ו/או רפואית, באמצעות רפואית ו/או רפואית, באמצעות רפואית ו/או רפואית, באמצעות רפואית ו/או רפואית, באמצעות ----לו כי התחום של התייעצות סיעודית ו/או פרהלו כי התחום של התייעצות סיעודית ו/או פרהלו כי התחום של התייעצות סיעודית ו/או פרהלו כי התחום של התייעצות סיעודית ו/או פרה    המנוי מצהיר כי ידועהמנוי מצהיר כי ידועהמנוי מצהיר כי ידועהמנוי מצהיר כי ידוע 10.8
טלרפואה (רפואה מרחוק ע"ב טכנולוגית תקשורת), הינו תחום חדש הנמצא בתהליך התפתחות טכנולוגית טלרפואה (רפואה מרחוק ע"ב טכנולוגית תקשורת), הינו תחום חדש הנמצא בתהליך התפתחות טכנולוגית טלרפואה (רפואה מרחוק ע"ב טכנולוגית תקשורת), הינו תחום חדש הנמצא בתהליך התפתחות טכנולוגית טלרפואה (רפואה מרחוק ע"ב טכנולוגית תקשורת), הינו תחום חדש הנמצא בתהליך התפתחות טכנולוגית 
וחוקית, וככזה כפוף לשינויים במסגרת החוקית המסדירה אותו, רגיש לתקלות ושיבושים, ולפיכך מקבל וחוקית, וככזה כפוף לשינויים במסגרת החוקית המסדירה אותו, רגיש לתקלות ושיבושים, ולפיכך מקבל וחוקית, וככזה כפוף לשינויים במסגרת החוקית המסדירה אותו, רגיש לתקלות ושיבושים, ולפיכך מקבל וחוקית, וככזה כפוף לשינויים במסגרת החוקית המסדירה אותו, רגיש לתקלות ושיבושים, ולפיכך מקבל 

מוותר על כל תביעה, דרישה או טענה נגד הספקית, עובדיה, שלוחיה וכל מי מטעמה, הן מכוח כל מוותר על כל תביעה, דרישה או טענה נגד הספקית, עובדיה, שלוחיה וכל מי מטעמה, הן מכוח כל מוותר על כל תביעה, דרישה או טענה נגד הספקית, עובדיה, שלוחיה וכל מי מטעמה, הן מכוח כל מוותר על כל תביעה, דרישה או טענה נגד הספקית, עובדיה, שלוחיה וכל מי מטעמה, הן מכוח כל השירות השירות השירות השירות 
עילה שבנזיקין והן על פי כתב שירות זה, בגין כך שלא הצליח ליצור קשר באמצעות הערכה הביתית עם עילה שבנזיקין והן על פי כתב שירות זה, בגין כך שלא הצליח ליצור קשר באמצעות הערכה הביתית עם עילה שבנזיקין והן על פי כתב שירות זה, בגין כך שלא הצליח ליצור קשר באמצעות הערכה הביתית עם עילה שבנזיקין והן על פי כתב שירות זה, בגין כך שלא הצליח ליצור קשר באמצעות הערכה הביתית עם 

שינוי בהיקף שינוי בהיקף שינוי בהיקף שינוי בהיקף המוקד ו/או בגין זאת שקריאתו לא נקלטה ו/או נקלטה באופן חלקי או משובש ו/או בגין כל המוקד ו/או בגין זאת שקריאתו לא נקלטה ו/או נקלטה באופן חלקי או משובש ו/או בגין כל המוקד ו/או בגין זאת שקריאתו לא נקלטה ו/או נקלטה באופן חלקי או משובש ו/או בגין כל המוקד ו/או בגין זאת שקריאתו לא נקלטה ו/או נקלטה באופן חלקי או משובש ו/או בגין כל 
        השירות ולרבות הפסקתו עקב אילוצים שבדין.השירות ולרבות הפסקתו עקב אילוצים שבדין.השירות ולרבות הפסקתו עקב אילוצים שבדין.השירות ולרבות הפסקתו עקב אילוצים שבדין.

                ביטול כתב השירותביטול כתב השירותביטול כתב השירותביטול כתב השירות .11
  תוקף כתב שירות זה יפוג בקרות אחת המקרים דלהלן, הקודם מביניהם:

   כאשר הפוליסה תבוטל בהתאם לאמור בתנאיה. 11.1
בוטל י, יןיהענאו הנספח לכיסוי ניתוחים בישראל לבעלי שב"ן, לפי  בישראל ניתוחיםלכיסוי  הנספחאם  11.2

 .בתנאיו לאמור בהתאם
מסור החברה הודעה על כך לכלל תעם הספקית. במקרה דנן  האת התקשרות מהכאשר החברה סיי 11.3

 יום מראש. 90המבוטחים בכתב 
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     remiumremiumremiumremiumPPPPTop Top Top Top    ----גילוי נאות גילוי נאות גילוי נאות גילוי נאות 
        

  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
 Top Premium  החבילשם ה .1        כלליכלליכלליכללי

נספח ( השתלות בישראל ובחו"ל, טיפולים מיוחדים בחו"ל �  הכיסויים .2
550(  

  )552תרופות מיוחדות (נספח  �
  )570כיסוי מורחב לניתוחים בישראל (נספח  �
  )551ניתוחים בחו"ל (נספח  �
  )553טיפולים מחליפי ניתוח (נספח  �
  )554כתב שירות (נספח -שירותים רפואיים נוספים �
  )556כתב שירות (נספח -אחות מלווה ניתוח �

משך תקופת  .3
  הביטוח

ונמשכת לכל ימי חייו  הביטוח תחילתהתקופה מתחילה במועד 
  , למעט לגבי הכיסויים המפורטים להלן:של המבוטח

לכל החיים (בכפוף שירותים רפואיים נוספים (כתב שירות):  -
לביטוח היסודי), או אם החברה סיימה את התקשרותה עם 

המוקדם מביניהם. במקרה האחרון תמסור המבטחת  –הספק 
 יום מראש. 90הודעה בכתב על כך לבעל הפוליסה 

(בכפוף לביטוח  החיים לכלאחות מלווה ניתוח (כתב שירות):  -
ו הנספח נספח לכיסוי ניתוחים בישראל אה אם אוהיסודי), 

אם  אולכיסוי משלים לניתוחים בישראל לבעלי שב"ן יבוטל 
המוקדם מביניהם.  – הספקיתעם  הסיימה את התקשרות החברה

תמסור החברה הודעה על כך לכלל המבוטחים  האחרוןבמקרה 
  יום מראש. 90בכתב 

תנאים לחידוש  .4
  אוטומטי

  אין

  למעט במקרים הבאים:יום,  90  תקופת אכשרה .5
 -טיפולים בעובר  /או עקרות ו/אוו/או פריון והריון ו/או לידה  -

  .יום 270
 :יםהבא יםבכיסוי מורחב לניתוחים בישראל במקר

  חודשים. 12 –ניתוח מניעתי של כריתת שד או שחלה  -
  .יום 30 –ניתוח כתוצאה מתאונה וכיסויים נלווים לניתוח  -

  אין  תקופת המתנה .6
  מיוחדות:תרופות  �  השתתפות עצמית  .7

  ש"ח למרשם לחודש. 300 -
  כיסוי מורחב לניתוחים בישראל: �

    20% –ריפוי בעיסוק עקב ניתוח  -
   20% –התייעצויות בישראל ובחו"ל לפני ניתוח  -
התייעצויות עם רופא מומחה בישראל שאינן קשורות  -

  25% –לניתוח 
  כיסוי ניתוחים בחו"ל: �

  20% –התייעצות עם רופא מומחה בחו"ל לפני ניתוח  -
התייעצות עם רופא מומחה בחו"ל לצורך ביקורת לאחר  -
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  20% –ניתוח 

  50% –הוצאות שהיה של מלווה  -
  20% –ריפוי בעיסוק עקב ניתוח  -

  שירותים רפואיים נוספים (כתב שירות): �
  ש"ח 25 – כולל פינוי באמבולנס -שירות רופא עד הבית -
    ש"ח 98 –בדיקה תקופתית  -

  אחות מלווה ניתוח (כתב שירות): �
אחות לביקור בית (לאחר ניתוח מורכב): ביקור שני ואילך  -

  ש"ח לביקור. 150 –
ייעוץ ע"י דיאטנית או ייעוץ והכוונה ע"י עובדת סוציאלית:  -

 ש"ח לייעוץ. 70 –ייעוץ שני ואילך 
לפי תנאי כתב השירות לשירות  –רופא לביקורי בית  -

רפואי בבית המבוטח, ואם אין כיסוי למבוטח בכתב 
  ש"ח בתוספת מע"מ. 150 –חר שירות א

        
        

שינוי תנאי הפוליסה  .8
במהלך תקופת 

  הביטוח

 01.04.2015באישור מראש של המפקח על הביטוח אך לא לפני 
יום לאחר שמנורה מבטחים שלחה  60שינוי זה יכנס לתוקף בתום 

  לבעל הפוליסה הודעה בכתב על כך.
דמי דמי דמי דמי 

        ביטוחביטוחביטוחביטוח
  גובה דמי הביטוח .9
  

  בדף פרטי הביטוח.דמי הביטוח מפורטים 
להלן טבלה כללית של השתנות דמי הביטוח החודשיים לפי גיל, 
ללא התחשבות במצב הבריאות ו/או סיכונים מיוחדים הקשורים 

  במבוטח מסוים:
        גיל גיל גיל גיל 

                המבוטחהמבוטחהמבוטחהמבוטח
        Top PremiumTop PremiumTop PremiumTop Premiumחבילת חבילת חבילת חבילת 

        נשיםנשיםנשיםנשים        גבריםגבריםגבריםגברים
 35.02 35.02  20 עד

21-24 101.06 107.17 

25-29 97.13 122.93 

30-34 101.10 139.01 

35-39 115.53 152.09 

40-44 135.22 165.33 

45-49 169.65 187.04 

50-54 222.77 217.35 

55-59 321.60 277.77 

60-64 411.12 342.31 

65-69 508.50 422.53 

70-74 554.34 507.95 

 581.25 611.52 ומעלה 75

, 15.6.2012מדד ונכונים למדד הידוע ביום  הסכומים הינם צמודי

  .נקודות 12111העומד על 
 0 -גיל כניסה מינימלי  �
  שנה 69 -גיל כניסה מקסימלי  �

  20דמי ביטוח קבועים עד גיל  –לילד   מבנה דמי הביטוח .10
דמי הביטוח נקבעים על פי גיל  –דמי ביטוח משתנים  –למבוגר 

המבוטח ומצבו הבריאותי במועד תחילת הביטוח והם משתנים 
  , וממועד זה הם קבועים.75בהתאם לגיל המבוטח עד הגיעו לגיל 

. 01.04.2015באישור מראש של המפקח על הביטוח אך לא לפני שינוי דמי הביטוח  .11
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במהלך תקופת 

  הביטוח
יום לאחר שמנורה מבטחים שלחה  60שינוי זה יכנס לתוקף בתום 

  לבעל הפוליסה הודעה בכתב על כך.
תנאי תנאי תנאי תנאי 
        ביטולביטולביטולביטול

תנאי ביטול 
ידי -הפוליסה על

בעל הפוליסה/ 
  המבוטח

  בכל עת בהודעה בכתב למנורה מבטחים.
אין החזר דמי ביטוח בגין התקופה שבה היתה פוליסה זו 

  בתוקף. 

תנאי ביטול  .12
ידי -הפוליסה על

  מנורה מבטחים

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

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

החרגה בגין מצב  .13        חריגיםחריגיםחריגיםחריגים
  רפואי קודם

בפרק ב' בתנאים הכלליים של הפוליסה.  20כמפורט בסעיף 
  ובנוסף, אם וכאשר הדבר צוין בדף פרטי הביטוח.

רפואיים נוספים (כתב שירות) אין החרגה בגין עבור שירותים  -
 מצב רפואי קודם

עבור אחות מלווה ניתוח (כתב שירות) אין החרגה בגין מצב  -
  רפואי קודם

סייגים לחבות  .14
  מנורה מבטחים

  החריגים המפורטים בסעיפים הבאים:
  21-24פרק ב' סעיפים  –תנאים כלליים של הפוליסה 

  וכן:
    בנספח 6סעיף  –תרופות מיוחדות 

  בנספח 11סעיף  -כיסוי מורחב לניתוחים בישראל 
  בנספח 6סעיף  –ניתוחים בחו"ל 

  בנספח 9סעיף  –טיפולים מחליפי ניתוח בישראל ובחו"ל 
, פרק 7פרק ג' סעיף  -שירותים רפואיים נוספים (כתב שירות) 

   6, 5, 2.14סעיפים  -אחות מלווה ניתוח (כתב שירות)  בנספח ד'
מידע מידע מידע מידע 
    לגבילגבילגבילגבי

תגמולי תגמולי תגמולי תגמולי 
        ביטוחביטוחביטוחביטוח

קיימת אפשרות על פי דרישת המבוטח, לברר את זכויותיו בשל   תגמולי ביטוח .15
מקרה ביטוח מסוים ולקבל את פירוט תגמולי הביטוח הנכללים 
בפוליסת הביטוח שברשותו באמצעות מוקד השירות של המבטחת 
וכן באתר האינטרנט של המבטחת שכתובתו 

www.menoramivt.co.il.  
        

השירות השירות השירות השירות 
        הצבאיהצבאיהצבאיהצבאי

זכויות על פי 
הפוליסה בעת 

  השירות הצבאי

הזכויות על פי תנאי פוליסה זו תקפות גם בעת שירות צבאי (סדיר, 
, זכאי המבוטח כאמורקבע או מילואים). בעת שירות צבאי 

לשירותים רפואיים מטעם הצבא, וזאת בהתאם ובכפוף להוראות 
 המבוטח כי לכפיפות יובהרהצבא, כפי שהן מעת לעת.  והנחיות

כאמור להוראות הצבא, קיימת השפעה על יכולת ניצול הזכויות 
  לפי פוליסה זו.

מנתחי מנתחי מנתחי מנתחי 
        הסכםהסכםהסכםהסכם

קיימת אפשרות לברר אילו מנתחים בישראל קשורים בהסכם עם   רשימת מנתחי הסכם
המבטחת באמצעות מוקד השירות של המבטחת וכן באתר 

  .www.menoramivt.co.ilהאינטרנט של המבטחת שכתובתו 
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  ומאפייניהומאפייניהומאפייניהומאפייניה    פוליסהפוליסהפוליסהפוליסהריכוז הכיסויים בריכוז הכיסויים בריכוז הכיסויים בריכוז הכיסויים ב    ----חלק ב' חלק ב' חלק ב' חלק ב' 
        

פירוט הכיסויים פירוט הכיסויים פירוט הכיסויים פירוט הכיסויים 
        בפוליסהבפוליסהבפוליסהבפוליסה

שיפוי שיפוי שיפוי שיפוי         תיאור הכיסויתיאור הכיסויתיאור הכיסויתיאור הכיסוי
או או או או 

        פיצויפיצויפיצויפיצוי

צורך צורך צורך צורך 
באישור באישור באישור באישור 

המבטחת המבטחת המבטחת המבטחת 
        מראשמראשמראשמראש

        

ממשק עם ממשק עם ממשק עם ממשק עם 
סל הבסיס סל הבסיס סל הבסיס סל הבסיס 
ו/או השב"ן: ו/או השב"ן: ו/או השב"ן: ו/או השב"ן: 
        רובד ביטוחירובד ביטוחירובד ביטוחירובד ביטוחי

קיזוז קיזוז קיזוז קיזוז 
תגמולים תגמולים תגמולים תגמולים 
מביטוח מביטוח מביטוח מביטוח 

        אחראחראחראחר

          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
  ובחו"להשתלות בישראל 

כיסוי להוצאות הבאות בעת ביצוע השתלה בישראל או   הכיסוי הביטוחי
  בחו"ל: 

ש"ח  25,000עד  בדיקות הערכה רפואית של המבוטח
סדרות למקרה ביטוח; אשפוז  3לסדרת בדיקות אחת, עד 

ביצוע ניתוח לצורך הוצאת האיבר המיועד בחו"ל; 
למקום להשתלה בגוף המבוטח, שימור האיבר והעברתו 

נתנו למבוטח תוך ישירותים רפואיים שי; ביצוע ההשתלה
כרטיס נסיעה לחו"ל לצורך ; צוע ההשתלהיכדי ב

ההשתלה, בטיסה מסחרית רגילה, של המבוטח ומלווה 
וכן תשלום הוצאות , אחד, והוצאות שיבתם לישראל

תשלום עבור  –. במקרה של מבוטח קטין העברה יבשתית
 ש"ח; 75,000רפואית עד  שני מלווים; הוצאות הטסה

הוצאות שהייה של המבוטח ומלווה אחד במקום ביצוע 
עד  –, ובלבד שההשתלה בוצעה בפועל ההשתלה בחו"ל

ש"ח למקרה ביטוח. במקרה  50,000ש"ח ליום, עד  1,000
טיפולי תשלום עבור שני מלווים;  –של מבוטח קטין 

הבאת מומחה ; העברת גופת המבוטח לישראל; המשך
ל לביצוע ההשתלה בישראל, אם לא ניתן להעביר את מחו"

עד  – המבוטח מסיבות רפואיות לביצוע ההשתלה בחו"ל
איתור תרומת מח עצם ו/או תאי גזע מדם ש"ח;  60,000

  ש"ח. 170,000עד  – היקפי ו/או תאי דם טבורי

ביטוח   כן  שיפוי
משלים 
  ומוסף

  כן

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

  את ההוראות הבאות במצטבר:
נטילת האיבר והשתלת האיבר נעשות על פי הדין  -

 החל במדינה בה ההשתלה עתידה להתבצע.
מתקיימות הוראות חוק השתלת איברים לענין איסור  -

  סחר באיברים.

        

תקרת תגמולי 
הביטוח 

  להשתלות

  שיפוי מלא. –להשתלת איבר: אצל נותן שירות שבהסכם 
  ש"ח 4,750,000עד  –אצל נותן שירות שלא בהסכם 

ביטוח   כן  שיפוי
משלים 
  ומוסף

  כן

 2,370,000עד  –להשתלת איבר מלאכותי או איבר מן החי 
ש"ח (בין אם אצל נותן שירות בהסכם ובין אם אצל נותן 

  .שירות שלא בהסכם)
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פירוט הכיסויים פירוט הכיסויים פירוט הכיסויים פירוט הכיסויים 
        בפוליסהבפוליסהבפוליסהבפוליסה

שיפוי שיפוי שיפוי שיפוי         תיאור הכיסויתיאור הכיסויתיאור הכיסויתיאור הכיסוי
או או או או 

        פיצויפיצויפיצויפיצוי

צורך צורך צורך צורך 
באישור באישור באישור באישור 

המבטחת המבטחת המבטחת המבטחת 
        מראשמראשמראשמראש

        

ממשק עם ממשק עם ממשק עם ממשק עם 
סל הבסיס סל הבסיס סל הבסיס סל הבסיס 
ו/או השב"ן: ו/או השב"ן: ו/או השב"ן: ו/או השב"ן: 
        רובד ביטוחירובד ביטוחירובד ביטוחירובד ביטוחי

קיזוז קיזוז קיזוז קיזוז 
תגמולים תגמולים תגמולים תגמולים 
מביטוח מביטוח מביטוח מביטוח 

        אחראחראחראחר

חודשית גמלה 
  במקרה השתלה

גמלה  -עבור מועמד להשתלה: אם מרותק למיטתו 
חודשים. אם  12ש"ח לתקופה של עד  7,500חודשית בסך 

ש"ח  3,750גמלה חודשית בסך  -מאושפז בבית חולים 
  .חודשים 12לתקופה של עד 

  לא  ביטוח מוסף  לא  פיצוי

ש"ח  7,700לאחר ביצוע השתלה: גמלה חודשית בסך 
חודשים. במידה והמבוטח קטין יקבל  24לתקופה של עד 

  .מחצית מסכום הגמלה לתקופה הנ"ל
  

        טיפולים מיוחדים בחו"לטיפולים מיוחדים בחו"לטיפולים מיוחדים בחו"לטיפולים מיוחדים בחו"ל
  כיסוי להוצאות הבאות בעת ביצוע טיפול מיוחד בחו"ל:   הכיסוי הביטוחי

ש"ח  25,000עד  בדיקות הערכה רפואית של המבוטח
סדרות למקרה ביטוח; אשפוז  3לסדרת בדיקות אחת, עד 

צוע ינתנו למבוטח תוך כדי בישירותים רפואיים שיבחו"ל; 
הטיפול כרטיס נסיעה לחו"ל לצורך הטיפול המיוחד; 

, בטיסה מסחרית רגילה, של המבוטח ומלווה המיוחד
וכן תשלום הוצאות , אחד, והוצאות שיבתם לישראל

ור תשלום עב –. במקרה של מבוטח קטין העברה יבשתית
ש"ח;  75,000שני מלווים; הוצאות הטסה רפואית עד 

הוצאות שהייה של המבוטח ומלווה אחד במקום ביצוע 
, ובלבד שהטיפול המיוחד בוצע בחו"ל הטיפול המיוחד

ש"ח למקרה  50,000ש"ח ליום, עד  1,000עד  –בפועל 
תשלום עבור שני  –ביטוח. במקרה של מבוטח קטין 

הבאת מומחה ; טח לישראלהעברת גופת המבומלווים; 
בישראל, אם לא ניתן  הטיפול המיוחדמחו"ל לביצוע 

הטיפול להעביר את המבוטח מסיבות רפואיות לביצוע 
  ש"ח. 60,000עד  – בחו"ל המיוחד

ביטוח   כן  שיפוי
  תחליפי

  כן

תקרת תגמולי 
הביטוח 

לטיפולים 
  מיוחדים בחו"ל

ביטוח   כן  שיפוי  ש"ח 850,000
  תחליפי

  כן

  כתוצאה מהשתלה או מטיפול מיוחדמוות 
ש"ח (בתוקף למבוטח שבעת ביצוע הניתוח  120,000  הכיסוי הביטוחי

  שנה). 21מלאו לו 
  לא  ביטוח מוסף  לא  פיצוי
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פירוט הכיסויים פירוט הכיסויים פירוט הכיסויים פירוט הכיסויים 
        בפוליסהבפוליסהבפוליסהבפוליסה

שיפוי שיפוי שיפוי שיפוי         תיאור הכיסויתיאור הכיסויתיאור הכיסויתיאור הכיסוי
או או או או 

        פיצויפיצויפיצויפיצוי

צורך צורך צורך צורך 
באישור באישור באישור באישור 

המבטחת המבטחת המבטחת המבטחת 
        מראשמראשמראשמראש

        

ממשק עם ממשק עם ממשק עם ממשק עם 
סל הבסיס סל הבסיס סל הבסיס סל הבסיס 
ו/או השב"ן: ו/או השב"ן: ו/או השב"ן: ו/או השב"ן: 
        רובד ביטוחירובד ביטוחירובד ביטוחירובד ביטוחי

קיזוז קיזוז קיזוז קיזוז 
תגמולים תגמולים תגמולים תגמולים 
מביטוח מביטוח מביטוח מביטוח 

        אחראחראחראחר

        תרופותתרופותתרופותתרופות
  תרופות מיוחדות 

  לתרופות הבאות: כיסוי  הכיסוי הביטוחי
  תרופה, שאינה כלולה בסל שירותי הבריאות -
אינה אך בסל שירותי הבריאות,  כלולהאשר  ,תרופה -

מוגדרת על פי ההתוויה הרפואית, כמיועדת לטיפול 
 במצבו הרפואי של המבוטח

 OFF LABELתרופה  -
  תרופת יתום -

ביטוח   כן  שיפוי
תחליפי או 

  מוסף

  כן

סכום הביטוח 
  המירבי 

ש"ח לתקופת זכאות של שלוש שנות  2,000,000עד 
לעד  זכאי המבוטח יהיה זכאות תקופת כל בתוםביטוח. 

  .העוקבת הזכאות לתקופת ש"ח 2,000,000

ביטוח   כן  שיפוי
תחליפי או 

  מוסף

  כן

שיפוי לשירות 
או הטיפול 

הרפואי הכרוך 
  במתן התרופה

ביטוח   כן  שיפוי  יום לכל מקרה ביטוח. 60 -ש"ח ליום ולא יותר מ 300עד 
  תחליפי

  כן

תרופה במימון 
קופת החולים 

ו/או השב"ן, 
ללא תשלום 

  מטעם המבטחת

שילם לקופת  החזר ההשתתפות העצמית שהמבוטח
  .החולים ו/או לשב"ן

ביטוח   לא  שיפוי
  משלים

  כן

מהמחיר המרבי המאושר  10%בשיעור חודשי פיצוי 
  לחודש. ש"ח 1,800 -מלאותה תרופה, ולא יותר 

  

  לא  ביטוח מוסף  לא  פיצוי

 כיסוי מורחב לניתוחים בישראל כיסוי מורחב לניתוחים בישראל כיסוי מורחב לניתוחים בישראל כיסוי מורחב לניתוחים בישראל 
    מורחב לניתוחים בישראל (כיסוי לכל הניתוחים)כיסוי 

הכיסוי 
  הביטוחי

  

שכר מנתח הסכם, שכר רופא הוצאות הבאות: ל כיסוי
אשפוז שיפוי מלא חדר ניתוח ומרדים בהסכם, הוצאות 

ימי אשפוז, בדיקה  30בבית חולים בהסכם ובכל מקרה עד 
, אחות פרטית או לשתל ש"ח 20,000עד  יםפתולוגית, שתל

  ימים, אמבולנס. 8ש"ח ליום עד  600יותרפיסט פרטי פיז
  יינתן כיסוי לניתוחים מניעתיים לנשים.

ביטוח   כן  שיפוי
  תחליפי

  כן

כיסוי למנתח 
שאינו בהסכם 

  עם המבטחת

המופיע באתר האינטרנט של המבטחת עד לתקרת הסכום 
עבור הניתוח שבוצע, ובהיעדר  שאינו בהסכםלמנתח 

עד לתקרת הסכום הקבוע  –סכום באתר האינטרנט כאמור 
  .של המבטחת עבור הניתוח שבוצע הסכם חילמנת

ביטוח   כן  שיפוי
  תחליפי

  כן

מוות כתוצאה 
מניתוח 

  אלקטיבי

ש"ח (בתוקף למבוטח שבעת ביצוע הניתוח מלאו  120,000
  שנה). 21לו 

  לא  ביטוח מוסף  לא  פיצוי
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פירוט הכיסויים פירוט הכיסויים פירוט הכיסויים פירוט הכיסויים 
        בפוליסהבפוליסהבפוליסהבפוליסה

שיפוי שיפוי שיפוי שיפוי         תיאור הכיסויתיאור הכיסויתיאור הכיסויתיאור הכיסוי
או או או או 

        פיצויפיצויפיצויפיצוי

צורך צורך צורך צורך 
באישור באישור באישור באישור 

המבטחת המבטחת המבטחת המבטחת 
        מראשמראשמראשמראש

        

ממשק עם ממשק עם ממשק עם ממשק עם 
סל הבסיס סל הבסיס סל הבסיס סל הבסיס 
ו/או השב"ן: ו/או השב"ן: ו/או השב"ן: ו/או השב"ן: 
        רובד ביטוחירובד ביטוחירובד ביטוחירובד ביטוחי

קיזוז קיזוז קיזוז קיזוז 
תגמולים תגמולים תגמולים תגמולים 
מביטוח מביטוח מביטוח מביטוח 

        אחראחראחראחר

כיסויים נוספים 
עקב ביצוע 

  ניתוח

טיפולים  10ש"ח לטיפול, עד  180 –ריפוי בעיסוק 
  ).יום לאחר ביצוע הניתוח 120 עד לתקופה של(

משך האשפוז שלו עלה על ש הוצאות החלמה (לאחר ניתוח
הוצאות ההחלמה במוסד הבראה החזר  -) ימים רצופים 7

י שטרם ימים, ובתנא 5 עד ליום לתקופה של ש"ח 800עד 
ימים ממועד שחרור המבוטח מבית  30חלפה תקופה של 

  החולים בו בוצע הניתוח. 

ביטוח   כן  שיפוי
  תחליפי

  כן

  התייעצויות עם רופאים מומחים
התייעצויות  3ש"ח להתייעצות, עד  1,000עד  -בישראל   לפני ניתוח

  בשנת ביטוח.
ביטוח   לא  שיפוי

  תחליפי
  כן

 שנת ביטוח.ל אחתש"ח להתייעצות,  3,800עד  -בחו"ל 
  ש"ח. 3,500בנוסף כיסוי להוצאות טיסה עד 

  

  כן  ביטוח מוסף  כן  שיפוי

שאינן קשורות 
  לניתוח

ביטוח   לא  שיפוי  התייעצויות בשנת ביטוח.  2ש"ח להתייעצות, עד  750עד 
  תחליפי

  יש

ש"ח להתייעצות, עד  1,200עד  - במקרה גילוי מחלה קשה
  התייעצויות בגין כל מחלה. 2

ביטוח   לא  שיפוי
  תחליפי

  יש

  פיצוי לאירועים הקשורים באשפוז
  

הכיסוי 
  הביטוחי

אשפוז בבית חולים בישראל כתוצאה מתאונה או  -
ש"ח  600 –ימי אשפוז  4ממחלה, לתקופה העולה על 

 ימי אשפוז. 4ליום מהיום הרביעי ועד לסה"כ 
  ש"ח. C – 100,000או  Bהידבקות בנגיף הפטיטיס  -

  אין  ביטוח מוסף  לא  פיצוי

        ניתוחים בחו"ל ניתוחים בחו"ל ניתוחים בחו"ל ניתוחים בחו"ל 
  כיסוי לניתוחים בחו"ל (כיסוי לכל הניתוחים)

הכיסוי 
  הביטוחי

  

שכר מנתח, שכר רופא מרדים, הוצאות הבאות: ל כיסוי
ימי אשפוז, בדיקה  30אשפוז עד חדר ניתוח והוצאות 

ש"ח, אחות פרטית או  48,000עד  יםפתולוגית, שתל
  .ימים, אמבולנס 8ש"ח ליום עד  600פיזיותרפיסט פרטי 

  כן  ביטוח מוסף  כן  שיפוי

כיסוי לניתוח 
שלא אושר 
מראש ע"י 
  המבטחת

כיסוי עד לתקרת בית חולים ומנתח אשר בהסכם עם 
  המבטחת.

  כן  ביטוח מוסף  כן  שיפוי

מוות כתוצאה 
מניתוח 

  אלקטיבי

ש"ח (בתוקף למבוטח שבעת ביצוע הניתוח מלאו  120,000
  שנה). 21לו 

  לא  ביטוח מוסף  לא  פיצוי

כיסויים נוספים 
עקב ביצוע 

  ניתוח

ש"ח; שהיית מלווה עד  50,000הטסה; הטסה רפואית עד 
החל מהיום השמיני לאשפוז ועד תקרה של ש"ח ליום,  600
ש"ח ליום  600; שהיית המבוטח לאחר ניתוח עד ימים 33

ימי שהייה בחו"ל מיום ששוחרר מבית  5למשך עד 
; הטסת גופה; הבאת מומחה לביצוע הניתוח החולים

  כן  ביטוח מוסף  כן  שיפוי
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פירוט הכיסויים פירוט הכיסויים פירוט הכיסויים פירוט הכיסויים 
        בפוליסהבפוליסהבפוליסהבפוליסה

שיפוי שיפוי שיפוי שיפוי         תיאור הכיסויתיאור הכיסויתיאור הכיסויתיאור הכיסוי
או או או או 

        פיצויפיצויפיצויפיצוי

צורך צורך צורך צורך 
באישור באישור באישור באישור 

המבטחת המבטחת המבטחת המבטחת 
        מראשמראשמראשמראש

        

ממשק עם ממשק עם ממשק עם ממשק עם 
סל הבסיס סל הבסיס סל הבסיס סל הבסיס 
ו/או השב"ן: ו/או השב"ן: ו/או השב"ן: ו/או השב"ן: 
        רובד ביטוחירובד ביטוחירובד ביטוחירובד ביטוחי

קיזוז קיזוז קיזוז קיזוז 
תגמולים תגמולים תגמולים תגמולים 
מביטוח מביטוח מביטוח מביטוח 

        אחראחראחראחר

ש"ח לטיפול, עד  180ש"ח; ריפוי בעיסוק  50,000בישראל 
יום לאחר ביצוע  120 עד לתקופה שלטיפולים ( 10

משך האשפוז ש ); הוצאות החלמה (לאחר ניתוחהניתוח
הוצאות ההחלמה החזר  -) צופיםימים ר 7שלו עלה על 

ימים,  5 עד ליום לתקופה של ש"ח 800במוסד הבראה עד 
ימים ממועד שחרור  30ובתנאי שטרם חלפה תקופה של 

  .המבוטח מבית החולים בו בוצע הניתוח
    התייעצויות עם רופאים מומחים בחו"ל

  לפני ניתוח 
  

בנוסף  שנת ביטוח.ל אחתש"ח להתייעצות,  3,800עד 
  ש"ח. 3,500כיסוי להוצאות טיסה עד 

  כן  ביטוח מוסף  לא  שיפוי

לצורך ביקורת 
  לאחר ניתוח

בנוסף  שנת ביטוח.ל אחתש"ח להתייעצות,  3,800עד 
  ש"ח. 3,500כיסוי להוצאות טיסה עד 

  כן  ביטוח מוסף  כן  שיפוי

 טיפולים מחליפי ניתוח בישראל ובחו"ל טיפולים מחליפי ניתוח בישראל ובחו"ל טיפולים מחליפי ניתוח בישראל ובחו"ל טיפולים מחליפי ניתוח בישראל ובחו"ל 
טיפולים 

מחליפי ניתוח 
  בישראל

טיפול רפואי או סדרת טיפולים רפואיים אשר באים 
להחליף את הניתוח לו זקוק המבוטח, המכוסה על פי 

נספח לכיסוי ניתוחים בישראל או ע"י נספח לכיסוי 
ניתוחים בישראל לבעלי שב"ן, ובתנאי כי ביצוע הטיפול 

החלופי צפוי להביא, על פי אמות מידה רפואיות 
  ת, לתוצאות דומות לתוצאות הניתוח.מקובלו

מהוצאות ביצוע הניתוח, אותו בא  120% –גובה השיפוי 
הנמוך  –ש"ח  182,000הטיפול החלופי להחליף, או 

  מביניהם. 

ביטוח   כן  שיפוי
תחליפי או 

  מוסף

  כן

טיפולים 
מחליפי ניתוח 

  בחו"ל

טיפול רפואי או סדרת טיפולים רפואיים אשר באים 
להחליף את הניתוח לו זקוק המבוטח, המכוסה על פי 

 לכיסוי נספח"י ע או בישראל ניתוחים לכיסוי נספח
 הטיפול ביצוע כי ובתנאי"ן, שב לבעלי בישראל ניתוחים
 רפואיות מידה אמות פי על, להביא צפוי החלופי

  לתוצאות הניתוח., לתוצאות דומות מקובלות
מהוצאות ביצוע הניתוח, אותו בא  200% –גובה השיפוי 

הנמוך  –ש"ח  200,000הטיפול החלופי להחליף, או 
  מביניהם.

  כן  ביטוח מוסף  כן  שיפוי
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פירוט הכיסויים פירוט הכיסויים פירוט הכיסויים פירוט הכיסויים 
        בפוליסהבפוליסהבפוליסהבפוליסה

שיפוי שיפוי שיפוי שיפוי         תיאור הכיסויתיאור הכיסויתיאור הכיסויתיאור הכיסוי
או או או או 

        פיצויפיצויפיצויפיצוי

צורך צורך צורך צורך 
באישור באישור באישור באישור 

המבטחת המבטחת המבטחת המבטחת 
        מראשמראשמראשמראש

        

ממשק עם ממשק עם ממשק עם ממשק עם 
סל הבסיס סל הבסיס סל הבסיס סל הבסיס 
ו/או השב"ן: ו/או השב"ן: ו/או השב"ן: ו/או השב"ן: 
        רובד ביטוחירובד ביטוחירובד ביטוחירובד ביטוחי

קיזוז קיזוז קיזוז קיזוז 
תגמולים תגמולים תגמולים תגמולים 
מביטוח מביטוח מביטוח מביטוח 

        אחראחראחראחר

          שירותים רפואיים נוספים (כתב שירות) שירותים רפואיים נוספים (כתב שירות) שירותים רפואיים נוספים (כתב שירות) שירותים רפואיים נוספים (כתב שירות) 
שירות רופא עד 

כולל  -הבית
 פינוי באמבולנס

 מסירת אנמנזה רפואית  -
 בדיקה גופנית של החולה -
 קביעת אבחנה רפואית -
 קבלת תרופות ראשוניות -
 קבלת מרשם לתרופות  -
 הפנייה להמשך טיפול  -
 הפניית החולה לחדר מיון בבית החולים  -
 מתן תעודה רפואית -
  ינוי חינם באמבולנספ -

קבלת 
שירות 
  בפועל

  לא  תחליפי  לא

שירותי עזרה 
ראשונה 

 ברפואת שיניים

  ת בשינייםלטיפול בבעיות רפואיו שירותי עזרה ראשונה
  

קבלת 
שירות 
  בפועל

תחליפי או   לא
  לא  מוסף

בדיקה 
 תקופתית

 
 
 
 
 
 

 

 מסירת אנמנזה רפואית -
בדיקה גופנית הכוללת: מדידת דופק, מדידת לחץ  -

דם, מדידת גובה, מדידת משקל, מדידת השמנה 
), בדיקת המראה הכללי, התרשמות BMI(ביחידות 

 מבדיקה חיצונית בלבדכללית של הרופא 
 בדיקת א.ק.ג. (עם תדפיס) -
פרמטרים;  8בדיקות מעבדה: ספירת דם לפי  -

פרמטרים; בדיקת שתן כללית לפי  5דיפרנציאל לפי 
 פרמטרים 20

  מתן דו"ח מסכם -
  .14השירות יינתן אחת לשנת ביטוח, לילדים מעל גיל 

קבלת 
שירות 
  בפועל

  לא  תחליפי  לא

  1-800-35-1100 מספר ןטלפוב "פמי פרימיוםמוקד "יינתנו על ידי  ים הנ"להשירות

  אחות מלווה ניתוח (כתב שירות)אחות מלווה ניתוח (כתב שירות)אחות מלווה ניתוח (כתב שירות)אחות מלווה ניתוח (כתב שירות)
שירות לפני 

  ניתוח 
  

  

 מידע כללי אודות הניתוח -
 הסבר אישי אודות הליך ההרדמה -
 הנחייה בדבר נטילת תרופות לפני הניתוח -
 פעילות גופנית מומלצת לפני ניתוח -
 הסדרי המבטחאיתור רופא מנתח על בסיס  -
לרבות הכוונה לדעה  –בחינת הצורך בניתוח בסיוע  -

 שניה 
סיוע במימוש זכויות מול הקופה והגופים  -

  הממשלתיים הרלוונטיים

קבלת 
שירות 
  בפועל

תחליפי או  לא
 מוסף

 לא
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פירוט הכיסויים פירוט הכיסויים פירוט הכיסויים פירוט הכיסויים 
        בפוליסהבפוליסהבפוליסהבפוליסה

שיפוי שיפוי שיפוי שיפוי         תיאור הכיסויתיאור הכיסויתיאור הכיסויתיאור הכיסוי
או או או או 

        פיצויפיצויפיצויפיצוי

צורך צורך צורך צורך 
באישור באישור באישור באישור 

המבטחת המבטחת המבטחת המבטחת 
        מראשמראשמראשמראש

        

ממשק עם ממשק עם ממשק עם ממשק עם 
סל הבסיס סל הבסיס סל הבסיס סל הבסיס 
ו/או השב"ן: ו/או השב"ן: ו/או השב"ן: ו/או השב"ן: 
        רובד ביטוחירובד ביטוחירובד ביטוחירובד ביטוחי

קיזוז קיזוז קיזוז קיזוז 
תגמולים תגמולים תגמולים תגמולים 
מביטוח מביטוח מביטוח מביטוח 

        אחראחראחראחר

שירות אחרי 
  ניתוח

  
  
  

  

הסבר לגבי מכתב השחרור, סיכום אשפוז וההמלצות  -
 לטיפול

 תרופותליווי והדרכה בנטילת  -
 הדרכה אישית בכל הקשור לחבישה וחיטוי -
 תמיכה בהתמודדות עם הכאב -
 המלצות לפעילות גופנית שלאחר הניתוח -
 תמיכה נפשית  -
 יווי מיוחד לילדיםל -
סיוע במימוש זכויות מול הקופה והגופים  -

  הממשלתיים הרלוונטיים

קבלת 
שירות 
  בפועל

תחליפי או  לא
 מוסף

 לא

ייעוץ ע"י 
  דיאטנית

תזונתית לפני הניתוח וכן לאחריה, לשיפור הכוונה 
   ההחלמה וחיזוק הגוף

קבלת 
שירות 
  בפועל

 לא תחליפי לא

ייעוץ והכוונה 
ע"י עובדת 
  סוציאלית

קבלת   ייעוץ תומך להתמודדות עם האירוע
שירות 
  בפועל

 לא תחליפי לא

    03-6120540שמספרו על ידי צוות אחיות מוסמכות ו/או רופא באמצעות קשר טלפוני  נונתייהשירות לפני ניתוח ולאחריו 
או אתר הפייסבוק, באופן בו מתאפשר קיום ייעוץ  snmenora.co.ilwww.שכתובתו  ו/או אינטרנטי באמצעות אתר האינטרנט

   וידאו צ'ט בין המטופל לצוות המוקד.
שירותי ייעוץ ע"י דיאטנית וייעוץ והכוונה ע"י עובדת סוציאלית יינתנו באופנים הנ"ל, או בפגישות פנים אל פנים במשרדי 

  חברת "סקונד אופניון" בתיאום מראש.
אחות לביקור 

בית (לאחר 
  מורכב)ניתוח 

  

 :הדרכה אישית בכל הקשור להליך ההחלמה, לרבות
חבישה, נטילת תרופות, הסבר אודות סיכום האשפוז 

  וההמלצות לטיפול

קבלת 
שירות 
  בפועל

תחליפי או  לא
 לא מוסף

    נקודות. 12111, העומד על 15.6.2012הסכומים הינם צמודי מדד ונכונים למדד הידוע ביום 

        
        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").
פיו ישולמו תגמולי הביטוח שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו/או השב"ן. -ביטוח פרטי אשר על –" משליםמשליםמשליםמשליםביטוח ביטוח ביטוח ביטוח " •

  כלומר, ישולמו תגמולים שהם הפרש שבין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו/או שב"ן.
זה ישולמו תגמולי  ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן. בביטוח –" ביטוח מוסףביטוח מוסףביטוח מוסףביטוח מוסף" •

 הביטוח מהשקל הראשון.
  
  

    כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאיםכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאיםכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאיםכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים

        


