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 בחו"לוטיפולים מחליפי ניתוח  ניתוחים

 

 בתכנית ביטוח זוהשירות עבור הוצאות כמפורט להלן  לנותןאת המבוטח או תשלם ישירות  מבטחתקרה מקרה הביטוח, תשפה ה

תנאים ב"ולסייגים המפורטים הוראות תנאים לוכן בכפוף ל תכנית ביטוח זולתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים ב ףבכפו

 .תכנית ביטוח זוחלק בלתי נפרד מ המהווים 755נספח מס'  "ביטוח בריאות לתכניות ייםכללה

מבוטח הינו מבוטח צוין במפורש בדף פרטי הביטוח כי מרק בתנאי שפי הוראותיו,  יחול, על תכנית ביטוח זוהכיסוי הביטוחי ב

ובכפוף להצעה, להצהרות ולהודעות שאותן מסר  קרות מקרה הביטוחעת וכן בתנאי שהינו בתוקף לגבי אותו מבוטח בעל פיו 

  .תכנית ביטוח זוהמבוטח למבטחת המהוות חלק בלתי נפרד מ

 

 הגדרות .1

 , תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות שלצידם:לתכניות ביטוח בריאותבנוסף להגדרות המופיעות בתנאים הכלליים 

מחליף ניתוח לו זקוק המבוטח ובתנאי כי ביצוע הטיפול להחליף את ה אשר בא, טיפול רפואי - טיפול מחליף ניתוח .1.1

ובלבד שהטיפול הרפואי צפוי להביא, על פי אמות מידה רפואיות מקובלות, לתוצאות דומות לתוצאות הניתוח;  ניתוח

 .מבוצע הואע"י הרשויות המוסמכות במדינה בה  אושר

מבוטח לבית החולים לצורך ביצוע הניתוח אינה נעשית ניתוח שהצורך בו היה צפוי, ואשר קבלתו של ה - ניתוח אלקטיבי .1.2

באמצעות הפניה מחדר מיון כמקרה דחוף, אלא שהמבוטח הופנה לניתוח על ידי רופא מומחה ממרפאה )לרבות מרפאת 

 חוץ של בית החולים(.

דם ורקמות תת סוג של כדוריות דם לבנות, אשר מפרישים גורמי גידול, שמביאים לצמיחתם של כלי  - גיםאמיקרופ .1.3

 .חדשים ומאיצים את התהליך של הריפוי

שכר רופא מרדים בבית חולים, כיסוי הוצאות חדר ניתוח שכר מנתח בבית חולים,  -שירותים רפואיים הקשורים בניתוח .1.4

 .בבית חולים כולל אשפוז טרום ניתוח ימים 30עד ואשפוז 

 מקרה הביטוח .2

 ניתוח בחו"ל .2.1

המבוטח בחר לבצעו בבית חולים , אשר אלקטיבי של המבוטח המחייב ביצוע ניתוחמצבו הבריאותי מקרה הביטוח הינו 

 ובלבד שהצורך בביצוע הניתוח נקבע בישראל, טרם נסיעת המבוטח לחו"ל. בחו"ל

מועד קרות מקרה הביטוח ייחשב כמועד בו אובחן במבוטח בישראל, בדרך של אבחנה רפואית מתועדת, הצורך 

 בניתוח.

 בחו"לניתוח מחליפי טיפולים  .2.2

 .2.1 ב ביצוע ניתוח כמפורט בסעיףימחיהמצבו הרפואי של המבוטח מקרה הביטוח הינו  .2.2.1

מועד קרות מקרה הביטוח ייחשב כמועד בו אובחן במבוטח בישראל, בדרך של אבחנה רפואית מתועדת, 

 הצורך בניתוח.

, תכנית ביטוח זועל פי תנאי  מחליף ניתוחהמבוטח זכאי לתגמולי ביטוח בגין טיפול קרה מקרה הביטוח, יהיה  .2.2.2

 בכפוף לקיום התנאים המצטברים הבאים:ו

 .מחליף ניתוחרופא מומחה בישראל קבע את הצורך בביצוע הניתוח והמליץ על ביצוע טיפול  .2.2.2.1

בה מתבצע הטיפול, לבצע את  רופא מומחה, המורשה על פי חוק במדינהבוצע ע"י  מחליף ניתוחהטיפול ה .2.2.2.2

 .)להלן: נותן הטיפול המחליף ניתוח( הטיפול מחליף ניתוח במבוטח

ובלבד שבית החולים או המרפאה, בוצע בבית חולים בחו"ל או במרפאה בחו"ל,  מחליף ניתוחהטיפול ה .2.2.2.3

 על פי חוקי המדינה בה הם ממוקמים. מחליף ניתוחבחו"ל, מורשים לבצע את הטיפול ה

 להתחייבויות המבטחת מיםוקדמ םתנאי .3

מחליף או טיפול ה , לרבות מועד ביצוע הניתוחמחליף ניתוחאו הטיפול ה אישור מראש ובכתב למבוטח את ביצוע הניתוח

 . לתכניות ביטוח בריאותובכפוף לתנאים הכלליים  ניתוח

 צועו לא אושר מראש ע"י המבטחת,, אולם ביתכנית ביטוח זוהמכוסה על פי  מחליף ניתוחאו טיפול  בוצע במבוטח ניתוח

 להלן. 4.1.2בהתאם למפורט בסעיף תשלם המבטחת למבוטח את ההוצאות, 
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ימים במהלך השנה הקודמת לקרות  180 -המבוטח הינו תושב ישראל והתגורר בישראל כדרך קבע, למעלה מ .3.1

ם במבוטח תנאי זה, תשפה המבטחת את המבוטח בגין הוצאותיו בהיקף זכאות מקרה הביטוח. במידה ולא מתקיי

  בישראל. מחליף ניתוחאו טיפול המבוטח בגין ביצוע אותו ניתוח 

 ביטוח נסיעות לחו"ל. תכוללואינה במקום  הבאאינה  תכנית ביטוח זולמען הסר ספק מובהר כי  .3.2

 בחו"לניתוח שהינו  התחייבויות המבטחת בקרות מקרה ביטוח .4

 :כדלקמן לעיל, 3בכפוף לאמור בסעיף בגין ניתוח בחו"ל , המבטחת מתחייבת לשאת בהוצאות הקשורות במקרה הביטוח

 :בניתוחשירותים רפואיים הקשורים  .4.1

ההוצאות הממשיות מלא  תשפה המבטחת את המבוטח בגין -מול המבטחת ואושר מראש תואם ניתוח ש .4.1.1

 .לעיל 1.4בסעיף כהגדרתם  ם הקשורים בניתוחשירותים רפואיי שהוציא בפועל עבור

שירותים רפואיים תשפה המבטחת את המבוטח בגין  -מול המבטחת ואושר מראש אשר ביצועו לא תואם ניתוח  .4.1.2

מהסכום הקבוע עבור  200% וזאת עד תקרה שלשהוצאו בפועל,  לעיל 1.4בסעיף כהגדרתם בניתוח  יםהקשור

 תר האינטרנט של המבטחת.אניתוח שבוצע במבוטח אם היה הניתוח מבוצע בישראל, כפי שמתפרסם באותו 

בוצע במבוטח ניתוח בבית חולים, ובמהלך הניתוח הושתל/ו במבוטח שתל/ים כלשהו/כלשהם, תשתתף המבטחת  -שתל .4.2

 .לאותו הניתוח ש"ח 55,000מירבי בסך עד לסכום ביטוח  ם הנ"לבעלות השתל/י

שיפוי בגין הוצאות בפועל עבור טיפול באמצעות מיקרופאגים בפצעים פתוחים  - הוצאות טיפול באמצעות מיקרופאגים .4.3

 .למקרה ביטוח ש"ח 10,000מירבי בסך ועד לסכום ביטוח  לאחר ניתוח וכתוצאה ממנו,

המבטחת תחזיר למבוטח הוצאות העסקת אח/ות פרטי/ת  -זיותרפיסט פרטי לאחר ניתוחאו פישכר אח/ות פרטי/ת  .4.4

 650מירבי בסך ביטוח  עד לסכוםאו פיזיותרפיסט פרטי בבית החולים במהלך ימי האשפוז הרציפים שלאחר הניתוח, 

 ימי אשפוז. 8ולתקופה שלא תעלה על , בגין כל יום אשפוז ש"ח

הוצאותיו בגין שירותי אמבולנס מלוא המבטחת תחזיר למבוטח את  -בין בתי חוליםולנס לבתי חולים ושירותי אמב .4.5

 . בחו"לעבור העברתו של המבוטח לבית חולים או ממנו או העברתו בין בתי החולים 

 בחו"ל לפני ניתוחעם מומחה התייעצות  .4.6

תייעץ המבוטח עם רופא מקרה הביטוח בסעיף זה: מצבו הבריאותי של המבוטח, המחייב ביצוע ניתוח, שבעטיו ה .4.6.1

 מומחה בחו"ל; 

בכפוף לפני ניתוח, מומחה בחו"ל  רופא עם המבטחת תשפה את המבוטח בגין ההוצאות שהוציא עבור התייעצות .4.6.2

 4,000מסכום ביטוח מירבי בסך ולא יותר  ,מסך כל ההוצאות שהוציא כאמור 20%להשתתפות עצמית של 

לפני ניתוח במהלך שנת  בחו"לעם רופא מומחה ות אחת המבוטח יהיה זכאי להתייעצ .להתייעצות ש"ח

 ביטוח.

 בחו"ל לצורך ביקורת לאחר ניתוחעם הרופא המנתח להתייעצות כיסוי  .4.7

לצורך ביקורת בגין ניתוח שאושר ובוצע במימון המבטחת בחו"ל עם הרופא המנתח נזקק המבוטח להתייעצות  .4.7.1

מנתח רופא העם ה התייעצות עבורההוצאות שהוציא ן בגימבוטח את ההמבטחת תשפה , תכנית ביטוח זועל פי 

, מסך כל ההוצאות שהוציא כאמור 20%בכפוף להשתתפות עצמית של , לצורך ביקורת לאחר הניתוח בחו"ל

בחו"ל . המבוטח יהיה זכאי לכיסוי התייעצות אחת להתייעצות ש"ח 4,000מסכום ביטוח מירבי בסך לא יותר ו

 הלך שנת ביטוח.במלצורך ביקורת לאחר ניתוח 

עם והמבוטח נזקק להתייעצות בחו"ל  ימים 8לאחר הניתוח עלתה על  בחו"ל במקרה שתקופת האשפוזבנוסף  .4.7.2

בהתאם למחיר  וחזרה לישראל תשפה המבטחת את המבוטח בגין רכישת כרטיס טיסה לחו"ל, הרופא המנתח

 .ש"ח 3,500בסך  הועד לתקר הכרטיס של מחלקת תיירות רגילה לאותו יעד בטיסה סדירה באותו מועד,

 הוצאות נוספות .4.8

 :חת בכיסוי ההוצאות המפורטות להלןלעיל, תשתתף המבט 4.1-4.7 פיםבנוסף לאמור בסעי

  כיסוי להוצאות הטסה .4.8.1

בתשלום הוצאות טיסה מסחרית ימים, תישא המבטחת  8במקרה שתקופת האשפוז לאחר הניתוח תעלה על 

רגילה, של המבוטח ושל מלווה אחד לחו"ל, לצורך ביצוע הניתוח וחזרתו ארצה לאחר הניתוח מחו"ל, בהתאם 

ד. היה המבוטח קטין שגילו נמוך למחיר הכרטיס של מחלקת תיירות רגילה לאותו יעד בטיסה סדירה באותו מוע

 , עבור שני מלווים, שהם קרוביו של הקטין מדרגה ראשונהשנה, תכסה המבטחת הוצאות טיסה, כאמור 18-מ

 .לרבות אפוטרופוסים של קטין שאינם הוריו הביולוגיים

  



 
 

 763תכנית מס' 
02/2021  

 

7/3 

  כיסוי להוצאות הטסה רפואית .4.8.2

במקרה של צורך בהטסה רפואית של המבוטח לחו"ל לצורך ביצוע הניתוח ו/או חזרתו ארצה לאחר הניתוח, תכסה 

ביטוח עד גובה סכום ת מישראל לחו"ל ומחו"ל לישראל, בהתאם לצורך, המבטחת את הוצאות ההטסה הרפואי

על אף האמור לעיל, במקרה בו תיאום ההטסה הרפואית בוצע על ידי המבטחת,  .ש"ח 100,000מירבי בסך 

 .תכוסה ההטסה הרפואית ללא תקרה

  כיסוי להוצאות שהייה של מלווה .4.8.3

 הוצאות השהיה של מלווה אחדלמבוטח את מבטחת ה תחזיר, ימים ברצף 8מעל  במקרה שהמבוטח אושפז

סכום ביטוח לעד , מסך כל ההוצאות שהוצאו כאמור 20%בכפוף להשתתפות עצמית של , שהוצאו בפועל

שנה, תכסה המבטחת  18 -. היה המבוטח קטין, שגילו נמוך מימים 30ליום, ועד תקרה של  ש"ח 900 מירבי בסך

לרבות אפוטרופוסים של קטין ווים, שהם קרוביו של הקטין מדרגה ראשונה, הוצאות שהייה, כאמור, עבור שני מל

 בהתאם לאמור בסעיף זה., והכל שאינם הוריו הביולוגיים

  כיסוי להוצאות שהייה של המבוטח לאחר ניתוח .4.8.4

לאישור בית החולים בו בוצע הניתוח לצורך רפואי והמבטחת תכסה את הוצאות השהייה של המבוטח בחו"ל בכפוף 

ליום,  ש"ח 900ביטוח מירבי בסך הכיסוי יהיה עד לסכום כי מצבו של המבוטח מחייב את המשך שהייתו בחו"ל. 

  ימי שהייה בחו"ל מיום ששוחרר המבוטח מבית החולים. 8ועד לתקרה של 

ימים ברצף, ונדרש למעקב רפואי בבית החולים בו בוצע הניתוח, תחזיר  8במקרה שהמבוטח אושפז מעל  .4.8.5

ימי שהייה בחו"ל מיום ששוחרר  30למבוטח את הוצאות השהייה כאמור לתקופה מרבית של עד  המבטחת

 המבוטח מבית החולים.

  כיסוי להוצאות הטסת גופה .4.8.6

המבטחת תכסה הוצאות הטסת גופה לישראל, אם נפטר חו"ח המבוטח כתוצאה מניתוח בעת שהותו בחו"ל, 

  ימים מיום שחרורו מבית החולים בחו"ל. (עשר העארב) 14ובלבד שנפטר תוך תקופה, שלא תעלה על 

  הבאת מומחה לביצוע הניתוח בישראל .4.8.7

מבוטח, אשר מסיבות רפואיות לא ניתן להעבירו לחו"ל, יהיה זכאי להחזר הוצאות הבאת מנתח מומחה מחו"ל 

 למקרה ביטוח. ש"ח 100,000סך של סכום הביטוח המרבי לעניין סעיף זה, לא יעלה על לישראל. 

 לאחר ניתוח הוצאות .4.9

   ריפוי בעיסוק עקב ניתוח .4.9.1

ביטוח עד סכום  ,תכנית ביטוח זוהמכוסה בהמבטחת תשלם הוצאות ריפוי בעיסוק שנדרשו בעקבות ניתוח, 

מסך ההוצאה  20%עצמית של  טיפולים לכל היותר, בהשתתפות 10עבור  לטיפול , ש"ח 180בסך מירבי 

  יום לאחר ביצוע הניתוח. 180פה שלא תעלה על ולתקו ,שישולמו עבור כל טיפול ,בפועל

   הוצאות החלמה בעקבות ניתוח .4.9.2

תשפה ימים רצופים,  7עלה על  אשר משך האשפוז שלו ,תכנית ביטוח זוהמכוסה בבוצע במבוטח ניתוח, 

 800בסך מירבי  ביטוחעד לסכום  המבטחת את המבוטח בגין הוצאות ההחלמה של המבוטח במוסד הבראה

ימים ממועד שחרור  30ימים, וכן בתנאי שטרם חלפה תקופה של  8ום ולתקופה שלא תעלה על לכל י ש"ח

 המבוטח מבית החולים בו בוצע הניתוח. 

 שיקום כושר הדיבור .4.9.3

ע"פ הוראת  מורשה המבטחת תשפה את המבוטח בגין הוצאות שיקום כושר הדיבור שבוצעו ע"י קלינאי תקשורת

, ות המבוטח במצב של אובדן מלא או חלקי של כושר הדיבור בעקבות הניתוחרופא מומחה בתחום הרלוונטי בהי

 20%עצמית של  טיפולים לכל היותר, בהשתתפות 12לטיפול עבור  ש"ח 250בסך מירבי ביטוח עד סכום 

 יום לאחר ביצוע הניתוח.  180, שישולמו עבור כל טיפול ולתקופה שלא תעלה על מסך ההוצאה בגין הטיפול

 : 21למבוטחים מגיל  אלקטיבי קרה של מוות בניתוחפיצוי במ .5

 6ימים )יום הניתוח ועוד  7, במהלך הניתוח או תוך תכנית ביטוח זונפטר המבוטח כתוצאה מניתוח אלקטיבי המכוסה על פי 

ף לתגמולי ליורשי המבוטח על פי דין, בנוס –, ובהיעדר קביעת מוטבים תכנית ביטוח זוימים(, תשלם המבטחת למוטבים על פי 

כיסוי זה יהיה בתוקף . ובלבד שהניתוח בוצע בתוך תקופת הביטוח, ש"ח 120,000הביטוח על פי המפורט לעיל, פיצוי בגובה 

 שנה.  21עבור מבוטחים שבעת ביצוע הניתוח מלאו להם 
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 בחו"ל מחליף ניתוחסכום השיפוי המירבי בגין טיפול  .6

הנמוך אשר בוצעו בחו"ל לא יעלה על  מחליפי ניתוחו/או סדרת טיפולים  תוחמחליף ניהשיפוי המירבי בגין טיפול  סכום .6.1

 להלן: המפורטים, מבין הסכומים הבאים

, שמשמען סך להחליף, אם היה מבוצע בישראל מחליף ניתוחמהוצאות ביצוע הניתוח, אותו בא הטיפול ה 200% .6.1.1

להחליפו  בא מחליף ניתוחח, שהטיפול היתובגין הנ ,שאינו בהסכםבגין השכר שהיה משולם למנתח  התשלומים

בא  מחליף ניתוחהוצאות חדר ניתוח ואשפוז שהיו משולמות לבית חולים פרטי אחר, בגין הניתוח, שהטיפול הו

 להחליפו, אם היה מבוצע בישראל וזאת בהתאם לעלות המפורטת באתר האינטרנט של המבטחת.

 .ש"ח 250,000שיפוי מירבי בסך  .6.1.2

ת טיפולים או מספר סדרות טיפולים, אשר יחדיו או במצטבר צפויות להביא לתוצאות דומות מובהר בזאת כי סדר .6.2

 .מחליף ניתוחלתוצאות ניתוח, תחשבנה למקרה ביטוח אחד של טיפול 

 בחו"ל מחליף ניתוחבגין טיפול  התחייבויות המבטחת בקרות מקרה הביטוח .7

ות שבהסכם, או כנגד קבלות, שימציא לה המבוטח, בגין המבטחת תשפה את המבוטח, באופן מלא וישיר אצל נותן השר

ובלבד שסך תגמולי הביטוח אותם תשלם המבטחת ההוצאות הממשיות המפורטות להלן, שהוצאו בפועל בגין מקרה ביטוח, 

 :לעיל 5המפורט בסעיף  לא יעלה על סכום השיפוי המרבי

 .ניתוחמחליף שכר נותן הטיפול ה .7.1

 הוצאות חדר ניתוח או חדר טיפולים בבית חולים או במרפאה. .7.2

 ימי אשפוז. 30עד לתקרה של  מחליף ניתוחהוצאות אשפוז בבית החולים במהלכו בוצע הטיפול ה .7.3

  תגמולי ביטוח .8

יינתן במסגרת שיפוי לעניין הגשת תביעות, תכניות ביטוח בריאות למבלי לגרוע מהאמור בהוראות הקבועות בתנאים הכלליים 

. לא יינתן שיפוי בטרם קבלת הטיפול שניתנו בפועל למבוטח מחליפי ניתוחבגין תשלומים עבור טיפולים  תכנית ביטוח זו

אין באמור כדי לגרוע  עתידיים. מחליפי ניתוחלטיפולים  מחליף ניתוחו/או בגין התחייבות נותן בטיפול ה מחליף הניתוח

 תקופת הביטוח, בגין מקרה ביטוח שאירע בתקופת הביטוח. מזכותו של המבוטח לתבוע לאחר 

 מדד .9
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 תחולת התנאים הכלליים על תכנית הביטוח .10

 .ת ביטוח זוכל ההוראות בתנאים הכלליים לתכניות ביטוח בריאות יחולו על תכני

בתכנית צוין  אםרק כל שינוי ו/או ויתור ו/או סטיה מהאמור בתנאים הכלליים לתכניות ביטוח בריאות יחייב לעניין תכנית ביטוח זו 

 ביטוח זו במפורש.

 ביטוח התכנית לחריגים מיוחדים  .11

תכנית ייבת לשלם על פי לא תהא המבטחת אחראית ולא תהא ח לתכניות ביטוח בריאותבנוסף לאמור בתנאים הכלליים 

תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח, בכל אחד מהמקרים הבאים ו/או כאשר מקרה הביטוח, כולו או מקצתו, קשור  ביטוח זו

 במישרין ו/או בעקיפין לאחד מהמקרים המנויים להלן ו/או נובע מהם:

או  אסתטיקהעקיפין למטרות יופי ו/או או טיפול מחליף ניתוח שאינו נובע מצורך רפואי ונועד במישרין או בניתוח  .11.1

ולמעט ניתוח לקיצור קיבה  , ולמעט ניתוח שיקום שד לאחר כריתת שד שאושרה על ידי המבטחתתיקון קוצר ראיה

   .40 -גבוה מ  BMIהסובל בנוסף מבעיות של סכרת או לחץ דם או מבוטח עם 36מעל   BMIלמבוטח עם יחס

 /ן, הקרנות, טיפולים כימותרפיים או אונקולוגיים, טיפול היפרתרמי, זריקותבדיקה/בדיקות, בדיקות מעבדה, רנטג .11.2

בדיקות ופעולות הדמייה  בדיקת מי שפיר ובדיקות אחרות הקשורות בהריון, בדיקת עוברים,, הזלפות, הזרקות

 .ובדיקות סקר למיניהן או טיפול מחליף ניתוח שאינן במהלך ניתוח MRI –ו CTלרבות 

 וכן בהשתלת שתלים דנטליים. ובלבד שמקורם דנטלי הקשורים בשיניים ובחניכיים לים מחליפי ניתוחאו טיפו ניתוחי .11.3

 ברית מילה. ם או טיפולים מחליפי ניתוח לביצועניתוחי .11.4

 פעילות ספורטיבית מקצוענית של המבוטח במסגרת אגודת ספורט, ששכר כספי בצדה.  .11.5

 .לתכניות ביטוח בריאות כהגדרתם בתנאים הכללים חו"לאל או בחו"ל ו/או טיפולים מיוחדים ברהשתלות ביש .11.6

טיפולים מחליפי ניתוח אשר מהווים תרופה מכל מין וסוג שהוא, בין אם היא כלולה בסל שירותי הבריאות, ובין אם  .11.7

לאו. תרופה לצורך סעיף זה תיחשב כחומר כימי או ביולוגי או תכשיר מכל מין וסוג שהוא, כהגדרתו בפקודת 
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, אשר מטרתו לאבחן ו/או לטפל ו/או לרפא ו/או למנוע התפתחות או הישנות של מצב 1981 –התשמ"א הרוקחים, 

 רפואי כלשהו ו/או להקל על סימפטומים רפואיים. 

כהגדרתו בסעיף ההגדרות לעיל ו/או במרפאה  מחליף ניתוחשלא יבוצעו ע"י נותן הטיפול ה מחליפי ניתוחטיפולים  .11.8

ת ו/או בבית חולים או במרפאה, בישראל או בחו"ל, שאינם מורשים לבצע את שאינה רשומה בפנקס המרפאו

 .על פי חוקי המדינה בה הם ממוקמים מחליף ניתוחהטיפול ה

 

 נספח תגמולי הביטוח 

 השתתפות עצמית  תגמולי הביטוח פירוט הזכאות  סעיף

 - ש"ח 55,000 שתל  4.2

 - ש"ח 10,000 טיפול במיקרופאגים 4.3

 - ש"ח 650 שכר אח/ות פרטי/ת או פיזיותרפיסט פרטי לאחר ניתוח 4.4

 20% ש"ח 4,000 התייעצות עם רופא מומחה בחו"ל לפני ניתוח 4.6.2

 20% ש"ח 4,000 התייעצות עם רופא מומחה בחו"ל לצורך ביקורת לאחר ניתוח 4.7.1

 - ש"ח 3,500 רכישת כרטיס טיסה לחו"ל  4.7.2

 - ש"ח 100,000 כיסוי להוצאות הטסה רפואית 4.8.2

 20% ש"ח 900 כיסוי להוצאות שהייה של מלווה 4.8.3

 - ש"ח 900 כיסוי להוצאות שהייה של המבוטח 4.8.4

 - ש"ח 100,000 בישראלהבאת מומחה לביצוע הניתוח  4.8.7

 20% ש"ח לטיפול 180 ריפוי בעיסוק עקב ניתוח 4.9.1

 - ש"ח 800 הוצאות החלמה בעקבות ניתוח 4.9.2

 20% ש"ח לטיפול 250 שיקום כושר הדיבור 4.9.3

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

 - ש"ח 250,000 שיפוי מירבי בגין טיפול מחליף ניתוח 6.1.2
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 ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל  -תמצית תנאי הביטוח 

 תמצית פרטי הפוליסה

 תנאים סעיף

 ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל שם הביטוח .1

 ניתוחים בחו"ל סוג הביטוח .2

 בתנאים הכללים לתכניות ביטוח בריאות 5בסעיף מתחדשת כל שנתיים בהתאם למפורט  תקופת הביטוח .3

כיסוי הוצאות רפואיות לביצוע ניתוחים בחו"ל וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל, לרבות  - תיאור הביטוח .4
התייעצויות עם רופא מומחה בחו"ל לפני ניתוח ולצורך ביקורת לאחר ניתוח, והוצאות נלוות 

 לניתוח בהתאם למפורט בתמצית תיאור הכיסויים מטה.

הפוליסה אינה מכסה  .5
 את המבוטח במקרים

 הבאים
 )חריגים בפוליסה(

לנספח תנאים  18בסעיף לא יכוסו מקרי ביטוח בהתאם להוראות מצב רפואי קודם כמפורט 
בתנאים  20-19בסעיפים הכלליים וכן  לא יכוסו מקרי ביטוח המוחרגים בהתאם למפורט 

 הכלליים לתכניות ביטוח בריאות.
 בתכנית הביטוח 11, 8 כמו כן לא יכוסו מקרים המפורטים בסעיפים 

אחרי כמה זמן מתחילת  .6
הביטוח ניתן לתבוע 

 1ולקבל תגמול )אכשרה(

 יום. 270 -יום, למעט במקרים של הריון ו/או לידה ו/או פריון ו/או עקרות ו/או טיפולים בעובר  90
 

 בהתאם למפורט בתמצית תיאור הכיסויים בפוליסה השתתפות עצמית  .7

האם קיימים כיסויים  .8
חופפים בביטוח 

המשלים של קופות 
 החולים

 חלק מהכיסויים קיימים גם בשירותי בריאות נוספים של קופות החולים

   דמי ביטוח משתנים עלות הביטוח .9

 דמי ביטוח גיל המבוטח

0-20 5.67 

21-25 6.55 

26-30 6.75 

31-35 6.93 

36-40 7.05 

41-45 7.51 

46-50 8.85 

51-55 10.22 

56-60 11.97 

61-65 13.85 

66-70 15.38 

71-75 15.81 

 12.15 ואילך 76

 נקודות. 12354שערכו  01/09/2015הסכומים הינם צמודי מדד ונכונים למדד הידוע ביום 
 

 שים לב!
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 לתגמולי( מוטב)או מבוטח זכאי יהיה לא, זו פהתקו במהלך ביטוח מקרה בקרות. הביטוח תחילת במועד המתחילהתקופה -אכשרה תקופת 1

 .ביטוח

 כתובת אתר החברה:
www.menoramivt.co.il 

 כתובת  למשלוח דואר:
  927ת.ד תחום בריאות 

 6100802תל אביב 

 :כתובת דואר האלקטרוני של החברה

health@menora.co.il-moked 

 מוקד שירות לקוחות החברה:

 *2000טלפון: 

 153-747049338פקס: 

https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D+%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D+755.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D+%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D+755.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D+%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D+755.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D+%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D+755.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D+%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D+755.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9
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https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/eccabf5e-a2cd-4389-b7f2-234e2a9b950a/10.17+-%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%99+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9C+593.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=eccabf5e-a2cd-4389-b7f2-234e2a9b950a
https://goo.gl/nPn9G3
mailto:moked-health@menora.co.il
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 תמצית תיאור הכיסויים בפוליסה

השתתפות  מה הסכום המקסימלי שניתן לתבוע* תיאור הכיסוי שם הכיסוי
 עצמית

 ניתוחים בחו"ל
)כיסוי לכל 
 הניתוחים(

 

שיפוי עבור הוצאות ניתוח המבוצע בחו"ל, 
 לרבות  שכר מנתח

דים, הוצאות חדר ניתוח ואשפוז שכר רופא מר
ימי אשפוז ובדיקה פתולוגית, וזאת  30עד 

 לתכנית הביטוח 43 בהתאם למפורט בסעיפים
 

ניתוח שאושר מראש על ידי 
 שיפוי מלא -המבטחת

אש ע"י ניתוח שלא אושר מר
 200%עד תקרה של  -המבטחת

מהסכום הקבוע עבור אותו ניתוח 
שבוצע במבוטח אם היה הניתוח 
מבוצע בישראל, כפי שמתפרסם 
 באתר האינטרנט של המבטחת.

 

  ש"ח למקרה ביטוח 55,000עד  כיסוי לשתלים במהלך ניתוח 

  ש"ח למקרה ביטוח 10,000עד  כיסוי למיקרופאגים

פיזיותרפיסט פרטי בבית  אחות פרטית או
 חולים במהלך ימי האשפוז

 ימים 8ש"ח ליום עד  650
 

 

  שיפוי מלא אמבולנס

מוות כתוצאה 
 מניתוח אלקטיבי 

כיסוי בתוקף למבוטח שבעת ביצוע הניתוח 
 שנה(. 21מלאו לו 

 לתכנית הביטוח 5 ובהתאם למפורט בסעיף

 ש"ח 120,000פיצוי בסך 
 

 

כיסויים נוספים עקב ביצוע ניתוח כמפורט  כיסויים נוספים 
לתכנית הביטוח, בהתאם  4.8-4.9בסעיף 

 למפורט להלן:

  

/הטסה רפואית  ש"ח 100,000עד  הטסה רפואית 
ת תכוסה שתבוצע על ידי המבטח

 ללא תקרה

 

ימים ברצף, זכאי המבוטח  8באשפוז מעל 
  ימים 30לשהיית מלווה עד תקרה של 

 20% ש"ח ליום 900עד 

ימי  8המבוטח לאחר ניתוח למשך עד  שהיית
 שהייה בחו"ל מיום ששוחרר מבית החולים

ימי  30ימי אשפוז יכוסו עד  8בניתוח מעל 
 שהייה

  ש"ח ליום 900עד 

  הטסת גופה

 ש"ח 100,000 הבאת מומחה לביצוע הניתוח בישראל

 20% ש"ח לטיפול 180  טיפולים 10ריפוי בעיסוק עד 

טיפולים )לתקופה  12יבור עד שיקום כושר הד
 יום לאחר ביצוע הניתוח( 120של עד 

 20% ש"ח לטיפול 250

 ימים( 7הוצאות החלמה )באשפוז העולה על 
 לתכנית הביטוח 4.9.2בהתאם למפורט בסעיף 

 8ש"ח ליום לתקופה של עד  800עד 
 ימים

 

 התייעצויות 
 

 

ביטוח עם רופא מומחה  התייעצות אחת לשנת

 לתכנית הביטוח 4.6 בחו"ל כמפורט בסעיף

 20% ש"ח 4,000עד 

 20% ש"ח 4,000עד  טוח לאחר ניתוח התייעצות אחת לשנת בי

ש"ח לניתוח שתקופת  3,500עד  כיסוי להוצאות טיסה 
 ימים. 8האשפוז עלתה על 

 

טיפולים מחליפי 
 ניתוח בחו"ל 

טיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל בהתאם למפורט 

  בתכנית הביטוח 6 בסעיף

מהוצאות הניתוח אם  200%עד לסך 
היה מבוצע בישראל או לחלופין סכום 

 הם.יש"ח הנמוך מבינ 250,000עד 

 

  
 הערות

 ,עה בפוליסה. שים לב, במידה ויש לך כיסוי זהה בפוליסה אחרת*חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבו
 לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה

 

 
 התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסה

 


