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תמצית תנאי הביטוח  -ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל
לבעלי שב"ן (כולל ברות ביטוח)
תמצית פרטי הפוליסה
סעיף
 .1שם הביטוח
 .2סוג הביטוח
 .3תקופת הביטוח
 .4תיאור הביטוח

 .5הפוליסה אינה מכסה את המבוטח
במקרים הבאים
(חריגים בפוליסה)
 .6אחרי כמה זמן מתחילת הביטוח
ניתן לתבוע ולקבל תגמול
 .7עלות הביטוח

תנאים
ניתוחים בישראל וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל לבעלי שב"ן (כולל ברות ביטוח)
ניתוחים משלים
מתחדשת כל שנתיים בהתאם למפורט בסעיף  5בתנאים הכללים לתכניות ביטוח
בריאות
 כיסוי המיועד לבעלי שב"ן -כיסוי מעל הזכאות בשב"ן בגין הוצאות הקשורותבניתוחים בישראל המבוצעים באמצעות נותני שירות בהסדר עם המבטחת
בלבד ,לרבות כיסוי ל התייעצויות עם רופא מומחה בישראל אגב ניתוח וטיפולים
מחליפי ניתוח בישראל
 הכיסוי כולל ברות ביטוח -אפשרות לרכוש ביטוח המשך ללא חיתום בפוליסתכיסוי מלא ('מהשקל הראשון')
לא יכוסו מקרי ביטוח בהתאם להוראות מצב רפואי קודם כמפורט בסעיף  18לנספח
תנאים הכלליים.
לא יכוסו מקרי ביטוח המוחרגים בסעיפים הבאים בתכנית הביטוח סעיף ,1.17
סעיף  , 7סעיף 10
 90יום ,למעט במקרה של הריון ו/או לידה ו  12 -חודשים

(אכשרה)1
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הסכומים הינם צמודי מדד ונכונים למדד הידוע ביום
נקודות
שים לב! מחיר הביטוח עלול להשתנות בהתאם למצבך הרפואי או עקב מתן
הנחה.
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באפשרותך להשוות בין מחירי הביטוח וציון מדד השירות של המבטחים השונים במחשבון
ביטוח הבריאות באתר רשות שוק ההון  -כנס למחשבון .מחיר הביטוח וציוני מדד השירות
למוצר זה במחשבון נכונים למועד פרסומם.

 1תקופת אכשרה-תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח .בקרות מקרה ביטוח במהלך תקופה זו ,לא יהיה זכאי מבוטח(או מוטב) לתגמולי
ביטוח.
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תמצית תיאור הכיסויים בפוליסה
שם הכיסוי

תיאור הכיסוי

ניתוחים המבוצעים על
ידי נותן שירות בהסכם

כיסוי ההוצאות הבאות כמפורט בסעיף 4
לתכנית הביטוח ,.לאחר מיצוי הזכויות בשב"ן,
הכיסוי הינו מעבר למלוא הזכויות המוקנות
למבוטח במסגרת תכנית השב"ן בה הוא חבר.
שכר מנתח הסכם ,שכר רופא מרדים בהסכם,
הוצאות חדר ניתוח ,ציוד מתכלה ,שתלים,
תרופות במהלך הניתוח והאשפוז ,בדיקות
שבוצעו כחלק מהניתוח והוצאות אשפוז עד
לתקרה של  30ימי אשפוז כולל אשפוז טרום-
ניתוח.
כיסוי יינתן בגין ניתוח שיבוצע במסגרת
הסדר ניתוח בלבד.

התייעצויות עם מומחים

התייעצויות עם מומחים אגב ניתוח עד 3
התייעצויות בשנת ביטוח כמפורט בסעיף 5.1
לתכנית הביטוח ובהתאם למפורט להלן:
התייעצות עם נותן שירות בהסכם
התייעצות עם נותן שירות שלא בהסכם

טיפולים מחליפי ניתוח

טיפולים מחליפי ניתוח כמפורט בסעיף 5.3
לתכנית הביטוח ובהתאם למפורט להלן:
נותן שירות בהסכם
נותן שירות שאינו בהסכם

ברות ביטוח

בעת ביטול החברות בשב"ן או מעבר לקופת
חולים אחרת ,ניתנת למבוטח אפשרות להצטרף
לפוליסת כיסוי מלא בהתאם לתנאים המפורטים
בסעיף  6לתכנית הביטוח.

מה הסכום המקסימלי שניתן לתבוע*
כיסוי מלא לאחר מיצוי זכויות בשב"ן בכפוף לתנאים
הקבועים סעיפים  3-4לתכנית הביטוח.

שיפוי מלא
עד  ₪ 900להתייעצות

שיפוי מלא
ההחזר לא יעלה על הסכום הקבוע אצל המבטחת עבור
הטיפול המיוחד שבוצע ובהיעדר סכום באתר האינטרנט
כאמור – לא יעלה על הסכום שייקבע לנותן שירות
בהסכם עבור אותו ההליך
-

הערות
לתשומת ליבך ,חברות הביטוח משווקות פוליסה אחידה לביטוח ניתוחים .כלומר  ,חברות הביטוח שמציעות פוליסה זו
מציעות את אותו מוצר.
למימוש כיסוי בגין ניתוח ,עליך לפנות לקופת החולים למימוש זכויותיך על פי השב"ן(שירותי בריאות נוספים).
חברת הביטוח תעניק כיסוי מעבר לזכאותך בתכנית השב"ן בקופת החולים במקרה של ביצוע ניתוח.
*חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה .שים לב ,במידה ויש לך כיסוי זהה
בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסה.

עדכון גילוי נאות 09/2018

