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אוגוסט 2013

עובדים יקרים,

לאור שינויים ושיפורים בפוליסת הבריאות של עובדי תנובה, החלטנו להוציא חוברת 
חדשה שבה מופיעים השיפורים בפוליסה.

לצערנו, עובדים רבים ובני משפחותיהם נעזרו בפוליסת הבריאות.

היה לנו קושי להתמודד עם בעיות בריאות קשות כגון: השתלות, ניתוחים מסובכים, 
תרופות שאינן כלולות בסל, מקרים סיעודיים ועוד.

יכולתנו להתמודד כלכלית עם בעיות הבריאות הללו, שאינן  הפוליסה משפרת את 
מכוסות ע"י המדינה וקופות החולים.

רוב העובדים מבוטחים בפוליסת הבריאות, אך ישנם עובדים שלא ערניים דיים לצורך 
חיוני זה ועדיין לא צרפו את משפחותיהם )בן/בת זוג וילדים( לפוליסה.

אנו מבקשים מכם לנצל את ההזדמנות ולצרף את המשפחות.

לפרטים נא לפנות לשביל החלב - שרותי ביטוח - ארגון עובדי תנובה לטלפון:

04-8201101 )מחלקת ביטוח חיים ובריאות(

בברכת בריאות ואריכות ימים,

אחיאב שמחי
יו"ר ועד העובדים הארצי

וחברי המזכירות הארצית
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חשוב לדעת!!

הוצאות בגין ניתוחים פרטיים א. 

אילו הוצאות מכוסות במקרה של ניתוח?  .1
בפוליסה חשבנו על כל מה שאתה עשוי להזדקק לו בזמן ניתוח ולכן כללנו במחיר הניתוח:

שכר מנתח.	 
שכר מרדים.	 
הוצאות חדר ניתוח	 
תותבת - אביזר מושתל עד לסכום של 20,000 ₪.	 
הוצאות בגין בדיקה פתולוגית.	 
הוצאות אישפוז וחדר ניתוח כולל שירותי הסעה באמבולנס לבית החולים ובין בתי החולים.	 
פיצוי בגין ימי אישפוז עבור ניתוח שכוסה במלואו ע"י קופ"ח ללא מעורבות המבטח עד 	 

741 ₪ ליום אשפוז ועד למקסימום 21 ימי אשפוז.
שכר אחות פרטית לאחר ניתוח - עד 808 ₪ ליום אשפוז, ועד ל- 8 ימי אישפוז.	 
חוות דעת לפני ניתוח - התייעצות לפני הניתוח עם מנתח שבהסכם עם המבטח ושביצע 	 

בפועל את הניתוח ובנוסף חו"ד נוספת של רופא מומחה שבהסכם עם המבטח, עד 673 
₪ ובהשתתפות עצמית של 25%.

זכאי 	  יהיה  ימים,   6 מעל  לתקופה  הניתוח  בעקבות  בביה"ח  אושפז  אשר  מבוטח 
להשתתפות בהוצאות החלמה לאחר ניתוח - עד 741 ₪ לכל יום החלמה החל מהיום 

ה- 6 ועד היום ה- 14, )סה"כ עד ל- 8 ימי החלמה(.
האם אני יכול לבחור כל מנתח?  .2

כן!
מיטב  עם  התקשרנו  לכן  ביותר.  האיכותי  הטיפול  את  לך  להעניק  היא  שלנו  המטרה 
האמורות  הניתוח  הוצאות  כל  יכוסו  שברשימה,  במנתח  תבחר  אם  בארץ.  המומחים 
לעיל ישירות על ידנו. אם תרצה מנתח אחר, יכוסו ההוצאות עד גובה התשלום אותו אנו 

משלמים לרופא שבהסכם.
האם אני יכול לעבור את הניתוח בכל בית חולים!  .3

כן!
אנו מכסים את מלוא עלות הניתוח בבתי החולים איתם אנו קשורים בהסכם.

היה ותבחר לעבור את הניתוח בבי"ח פרטי שאינו בהסכם, אנו נכסה את העלות עד אותו 
הסכום שהייתה משלמת החברה לבי"ח שבהסכם ובתנאי שבית החולים מוכר ומאושר על 

ידי הרשויות המוסמכות.
האם אני יכול לעבור את הניתוח בחו"ל?  .4

כן!
או  חולים שקשור עמנו  בבית  ובחו"ל,  שניתן לביצוע בארץ  ניתוח  כל  הנך רשאי לעבור 
בבית חולים אחר ובלבד שהוא מוכר ע"י הרשויות המוסמכות ואנו נכסה את ההוצאות עד 
לגובה 200% מהסכום שהיה משולם לאותו ניתוח עפ"י הסכמי המבטח עם ספקי השירות 

הרפואי בישראל.
אם אבחר לעבור את הניתוח במסגרת קופת חולים ולא במסגרת הביטוח?  .5

במקרה זה אתה מקבל פיצוי בגובה של עד 741 ₪ ליום אשפוז ועד 21 ימי אשפוז )מלבד 
במקרה של השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל ו/או ניתוחי חירום(. הנ"ל נכון לגבי ניתוחים 

בארץ בלבד.
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מה קורה אם קופת החולים או הביטוח המשלים שלי יכסה טופס 17?  .6
אנו נשלם לך 50% מערכו של טופס ההתחייבות )טופס 17 מטעם קופ"ח( בבית החולים 

הפרטי בו בוצע הניתוח )לא כולל שר"פ/שר"ן בבי"ח ציבורי(.
השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל ב. 

מה מכוסה בפרק השתלות וניתוחים מיוחדים בחו"ל?  .1
הפוליסה מכסה אותך בכיסוי מיוחד בסכום כולל של עד מעל ל- 5,000,000 ₪ לביצוע 
השתלות בחו"ל. כיסוי זה יחול ברגע שרופא מומחה בתחום הרלוונטי ורופא מומחה מטעם 

המבטח אישרו הצורך בהשתלה. כל זאת ללא צורך בוועדות או באישור קופות החולים.
כי אנו מאמינים שאיכות חיים זה דבר אלמנטארי!

כמו כן, במקרה של צורך בטיפול או בניתוח מיוחד בחו"ל שאינו ניתן לביצוע בארץ תהיה 
זכאי להחזר הוצאות עד לסכום של 8,000,000 ₪.

מהו טיפול או ניתוח מיוחד בחו"ל?  .2
ניתוח/טיפול אשר חיוני להישרדותו של המבוטח ומניעתו מהווה סכנה ממשית לחייו או אינו 
בר ביצוע על ידי שרותי הרפואה בישראל ואין לו טיפול/ניתוח חלופי בישראל. בנוסף, רופא 
מומחה בתחום הרלוונטי ורופא מומחה בתחום הרלוונטי מטעם המבטח אישרו את הצורך 

בניתוח/טיפול מיוחד בחו"ל.
אילו הוצאות מכוסות במקרה השתלות, ניתוחים ו/או טיפולים בחו"ל?  .3

שכר צוות רפואי, בדיקות רפואיות, שירותי מעבדה ותרופות.	 
אישפוז עד 30 יום לפני ההשתלה ועד 180 יום אחריה.	 
הוצאות השגת איבר להשתלה, שימרו והעברתו למקום ביצוע ההשתלה עד 40,430 ₪.	 
הוצאות טיפולי המשך שאינם ניתנים לביצוע בארץ( ובחו"ל עד ל- 44,440 ₪ להשתלה 	 

או - 22,200 ₪ לטיפול/ניתוח מיוחד.
הוצאות נסיעה לחו"ל עבור המבוטח ומלווה נוסף.	 
הוצאות הטסה רפואית מיוחדת במקרה הצורך עד לסכום של 44,440 ₪.	 
הוצאות שהייה סבירות בחו"ל עבור המבוטח ומלווה נוסף )מגורים וכלכלה(, עד 20% 	 

מסכום הביטוח )ולא יותר מ- 4,000 ₪ לכל חודש עבור הוצאות כלכלה(.
הוצאות הבאת מומחה מחו"ל לביצוע ההשתלה או הניתוח ו/או טיפול מיוחד בחו"ל עד 	 

לסכום של 44,440 ₪.
גימלת החלמה עד 6,740 ₪ לחודש, למשך 24 חודש.	 

פיצוי במקרה של סיעוד ג. 

מהו מקרה סיעודי?  .1
מי שאינו מסוגל לבצע לפחות 3 או יותר מתוך 6 פעולות היום - יום בעצמו מוגדר כסיעודי.

מהן שש הפעולות היום-יום הנבחנות?  .2
על  לשלוט  ולשתות,  לאכול  ולהתגלח,  להתרחץ  ולהתפשט,  להתלבש  ולשכב,  לקום 

הסוגרים, ללכת)מרותק לכסא גלגלים או למיטה(.
מה הסכום שישולם ולאיזו תקופה?  .3

פעולות   2 או  היום-יום,  פעולות   6 מתוך   3 לפחות  מסוגל לבצע  אינו  שהמבוטח  במקרה 
שאחת מהן היא אי שליטה על הסוגרים, ישולם פיצוי חודשי בגובה 6,740 ₪.

במקרה של תשישות נפש או מחלת אלצהיימר ישולם פיצוי חודשי בגובה 6,740 ₪ הפיצוי 
ישולם כל עוד המבוטח מוגדר כסיעודי ועד לתקופה של 60 חודש.
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הפיצוי ישולם לאחר תקופת המתנה בת 60 יום מיום קרות מקרה הביטוח או הדיווח למבטח, 
המאוחר מבניהם.

האם תשלום הפיצוי מותנה באשפוז במוסד סיעודי?  .4
לא!

הפיצוי ישולם הן כאשר החולה הסיעודי מאושפז במוסד סיעודי והן בבית )מטפלים פרטיים(.
פיצוי בעת גילוי מחלה קשה ד. 

אילו מחלות מכוסות בביטוח מחלות קשות ומה סכום הפיצוי שישולם?  .1
מבוטח שיחלה חו"ח באחת המחלות המצויינות בפוליסה, כגון:

שבץ מוחי, אוטם שריר הלב, ניתוח לב, סרטן, אי ספיקת כליות כרונית, טרשת נפוצה, 
ריאה,  עצם,  מח  לבלב,  כבד,  לב-ריאה,  )לב,  איברים  השתלת  עיוורון,  גפיים,  קטיעת 

כליה(, יפוצה בסכום חד-פעמי של 50,000 ₪.
הוצאות בגין תרופות מיוחדות שאינן כלולות בסל הבריאות ה. 

החל מיום 01.02.2011 התווסף לכל המבוטחים הקיימים נספח חדש לכיסוי תרופות עד 
לסכום בסך 5,000,000 ₪.

עלות הנספח התווספה לעלות הפוליסה הכוללת. התוספת בגין הנספח הינה:
עובד - 3.5 ₪

בן/בת זוג - 1.5 ₪
ילד מעל גיל 21 - 1.5 ₪

ילד עד גיל 21 - 1 ₪  
באילו תרופות מדובר?  .1

כולנו קוראים בעיתונות על חולים במחלות קשות אשר נזקקו לתרופות שאינן כלולות בסל 
הבריאות )בגלל עלותן הגבוהה( ולא קיבלו טיפול אשר עשוי היה להציל את חייהם.

הוצאות  החזר  מאפשר  בפוליסה  הכלול  הכיסוי  כזו.  מענה לבעיה  לתת  בא  זה  ביטוח 
רכישת תרופות אלה, שעלותן אלפי שקלים בחודש ולתקופות ממושכות, בתנאי שהתרופה 

מאושרת לשימוש באחת מהמדינות המוכרות.
תרופות למחלות כגון: מחלות לב, טרשת נפוצה, אלצהיימר ומחלת הסרטן ועוד.

וישולם בנוסף להשתתפות עצמית של 163 ₪  סכום השיפוי המירבי יהיה 5,000,000 ₪ 
למרשם לחודש, או 5% מעלות המרשם )הגבוה מביניהם(.

חוות דעת שנייה בחו"ל ו. 
קבלת חוו"ד רפואית נוספת באמצעות העברת מסמכים רפואיים לבתי חולים המובילים 

בארה"ב. המסמכים יבדקו ע"י רופאים מומחים בתחום תוך ימים ספורים.
השירות כרוך בהשתתפות עצמית.

ביקור רופא ז. 
הנך זכאי להזמין רופא 24 שעות ביממה, בכל מקום בארץ ולא רק בביתך.

השתתפות עצמית 25 ₪ לביקור.
טיפולים מחליפי ניתוח ח. 

את  להחליף  הבאות  שונות  טיפול  שיטות  ומתפתחות  הולכות  הרפואה  התקדמות  עם 
של  בשורה  איתו  מביא  אלה  חדשות  משיטות  גדול  חלק  היום.  הנהוגות  הטיפול  שיטות 

החלמה מהירה יותר, חוסך צורך בחתכים כתוצאה מניתוחים פולשניים ועוד.
במסגרת הנספח הנ"ל יינתן כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח עד לסך של 183,910 ₪.
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שאלות כלליות

מתי מסתיים הביטוח לגבי?  .1
הביטוח מסתיים במועד המוקדם מבין האירועים להלן:

במועד 	  או  ב"תנובה",  עבודתך  הפסקת  ביום  או  שנים   67 לך  ימלאו  בה  השנה  בתום 
פקיעת תוקפה של הפוליסה.

הכיסוי לילד עד גיל 21, אם הגיע לגיל 21 ימשיך להיות מבוטח בתעריף חדש.	 
אם אפרוש מתנובה, האם אוכל להמשיך בביטוח?  .2

כן!
על פי תנאי הפוליסה שמורה לך הזכות להמשיך בביטוח פרטי בחברת הפניקס, עבורך 
המעבר  את  תבצע  כי  ובתנאי  משמעותיות  ובהנחות  דומים  בכיסויים  משפחתך  ועבור 
וכי שילמת את  יום מיום עזיבתך את הפוליסה הקולקטיבית   90 לפוליסה הפרטית תוך 
לפוליסה  המעבר  אשראי.  כרטיס  או  לבנק  קבע  הוראת  באמצעות  במלואה  הפרמיה 

הפרטית אינו כרוך במילוי הצהרת בריאות או חיתום רפואי.
האם הפוליסה מכסה הכל מכל?  .3

לכל פוליסת ביטוח בריאות כיסויים וסייגים המפורטים בה. על כן ממליצים לקרוא בעיון 
את הפוליסה במלואה בחוברת זו, כדי שתוכל לדעת במדויק את זכויותיך.

יש לי ביטוח משלים בקופת חולים, האם הכיסויים חופפים?  .4
לא!

פוליסת הבריאות בתנובה מעניקה לך רשת ביטחון מקיפה נוספת, בעיקר לקטסטרופות 
בתחום הבריאות, אותם מקרים שאם חו"ח יתרחשו ולא נוכל לעמוד בהם מבחינה כלכלית.
ה"משלימים" אינם פוליסת ביטוח, אלא רק שירותים רפואיים שניתנים לשינוי עפ"י התקנון. 
פוליסת ביטוח בריאות פרטית הכרחית לכל משפחה בישראל כי הבריאות עלולה להיות 

נטל כספי כבד יותר.
יש לי פוליסת ביטוח פרטית, מה כדאי לי לעשות עימה?  .5

מבחר הכיסויים בשוק שונה ורב. כדאי לך לפנות לנציג "שביל החלב" בסניפך ולהיוועץ 
עימו. עם זאת, פוליסת "בריאות בשביל החלב" זולה במיוחד ומכסה מגוון רחב של 

כיסויים, מעבר למקובל בפוליסות הפרטיות בחברות הביטוח בישראל.
הבהרה  .6

במסגרת השאלות והתשובות המובאות לעיל השתדלנו לאפשר לך ולבני משפחתך לקבל 
פרטים על כיסויי הביטוח שרכשת, "בשפה פחות ביטוחית", אולם, כל הכיסויים והסייגים 

שפורטו מוגדרים בפוליסה והיא הקובעת!
אנו בטוחים כי תוכנית מקיפה זו שהוכנה במיוחד עבור משפחת עובדי תנובה והוכיחה 

עצמה בשנים שחלפו, עונה על הצרכים החשובים לך ביותר.
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 הצטרפות לביטוח הבריאות

עובד/ת יקר/ה,

כעובד קבוע בתנובה, הינך מבוטח/ת בפוליסה.	 
כעובד חוזה/זמני, הינך זכאי להצטרף לתוכנית )באותם תנאים(.	 
כל עובד/ת זכאי לצרף את בני משפחתו לתוכנית.	 
ניתן לצרף ילדים בוגרים )מעל גיל 21( ובני משפחותיהם.	 

עדיין לא הצטרפת?
נצל עוד היום הזדמנות להצטרף ולצרף את בני משפחתך לביטוח הבריאות.

מלא את פרטי העובד ובני המשפחה בטופס המצורף לפוליסה )כולל ציון אתר/סניף 
.x -העבודה ומספר העובד( וחתום במקומות המסומנים ב

אנא העבר ל"שביל החלב" בפקס מס' 04-8201121.

כמה זה עולה לנו?
עובד תנובה - 109.5 ₪ לחודש. )לעובד קבוע השתתפות במימון הפרמיה ע"י תנובה(.

בן/בת זוג - 103.5 ₪ לחודש.
ילד עד גיל 21 - 27.5 ₪ לחודש.

ילד מעל גיל 21 - 103.5 ₪ לחודש.

בברכה,

שביל החלב - שירותי ביטוח
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כיצד תקבל טיפול רפואי או פיצוי?
מבוטח/ת נכבד/ה,

אנו שולחים לך איחולי החלמה מהירה ומלאה.
כלקוח/ה שרכש/ה פוליסת ביטוח בחברתנו, באפשרותך להגיש תביעה, בהתאם לתנאי 

הפוליסה.
ופירוט  למלאו  כיצד  הנחיות  הכולל  החוברת(,  )בסוף  תביעה  טופס  מצורף  לנוחיותך, 

המסמכים הדרושים לנו לטיפול בתביעה.
או   04-8201121 החלב"  "שביל  למשרדנו:  העברתו  על  לך  נודה  הטופס,  מילוי  בסיום 
להפניקס חברה לביטוח בע"מ - תחום ביטוח בריאות, דרך השלום 53, גבעתיים 53454 או 

באמצעות פקס מס' 03-5732220.
להתייעצות נוספת עומד לרשותך מוקד "קו הבריאות" לעובדי תנובה 1-800-22-22-20 

נא שמור עותק לעצמך!
להלן פירוט האישורים הנחוצים לטיפול בתביעתך, לפי סוג האירועים

פיצוי חד פעמי בעת גילוי מחלה קשה

ניתוח לב, התקף לב  .1
טופס שחרור מבית חולים/דו"ח הניתוח, כולל בדיקות דם, א.ק.ג א. 

סיכום רפואי )הכולל פירוט האירוע הרפואי והיסטוריה רפואית( מאת: ב. 
רופא מטפל - טופס דיווח טיפולים )בסוף החוברת(  .1

רופא משפחה מטפל - טופס דיווח טיפולים )בסוף החוברת(  .2
שבץ מוחי  .2

טופס שחרור מבית חולים/סיכום מחלה א. 
סיכום רפואי )הכולל פירוט האירוע הרפואי והיסטוריה רפואית( מאת: ב. 

רופא משפחה מטפל - טופס דיווח טיפולים )בסוף החוברת(  .1
רופא מטפל - טופס דיווח טיפולים )בסוף החוברת(  .2

 )C.T/M.R.I סיכום רופא מפורט על המצב הנוירולוגי מרופא נוירלוג מטפל )כולל בדיקת  .3
שישה שבועות לאחר האירוע.

סרטן  .3
טופס שחרור מבית חולים/סיכום מחלה. א. 

סיכום רפואי )הכולל פירוט האירוע הרפואי והיסטוריה רפואית( מאת: ב. 
רופא מטפל - טופס דיווח טיפולים )בסוף החוברת(  .1

רופא משפחה מטפל - טופס דיווח טיפולים )בסוף החוברת(  .2
דו"ח היסטולוגי/פתלוגי  .3

אי ספיקת כליות כרונית, השתלת איברים  .4
טופס שחרור מבית חולים/דו"ח הניתוח. א. 

סיכום רפואי )הכולל פירוט האירוע הרפואי והיסטוריה רפואית( מאת: ב. 
רופא מטפל - טופס דיווח טיפולים )בסוף החוברת(  .1

רופא משפחה מטפל - טופס דיווח טיפולים )בסוף החוברת(  .2
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טרשת נפוצה, קטיעת גפיים, עיוורון  .5
נא לפנות למוקד "קו הבריאות" טלפון 1-800-22-22-20

ניתוח פרטי - באמצעות חברת הביטוח  .1
טופס דיווח טיפולים המצ"ב מאת: א. 

רופא מטפל - טופס דיווח טיפולים )בסוף החוברת(  .1
רופא מטפל - הקשור לניתוח  .2

הפנייה מרופא מנתח, על הצורך בניתוח. ב. 
ביצוע ניתוח דרך קופת חולים  .2

טופס שחרור מבית החולים/דו"ח הניתוח  .1
סיכום רפואי מאת רופא מטפל - טופס דיווח טיפולים )בסוף החוברת(  .2

הוצאות בגין תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות
בקרות מקרה בו הינך זקוק לקבלת תרופה אשר אינה מצויה בסל הבריאות, אנא פנה 

והעבר לקו הבריאות את המסמכים הבאים:
סיכום רפואי הכולל פירוט האירוע הרפואי והיסטוריה רפואית מאת רופא מומחה בתחום   .1

)רופא קופ"ח(.
טופס דיווח טיפולים, בציון שם התרופה שבגינה הינך מבקש החזר הוצאות וקבלות מקוריות   .2

על קניית התרופה.
פיצוי במקרה סיעוד

אירע מקרה בו מבוטח הופך לסיעודי, יש להודיע לקו הבריאות מוקדם ככל האפשר לאחר 
שנודע על כך. על מגיש התביעה למסור את המסמכים הבאים:

טופס לתביעה סיעודית )בסוף החוברת(  .1
סיכומי אשפוזים מבתי החולים  .2

שאלון הערכת תפקודים - למילוי על ידי רופא מטפל )בסוף החוברת(  .3
השתלות וניתוחים מיוחדים בחו"ל

אנא פנה למוקד קו הבריאות לעובדי תנובה 1-800-22-22-20 לקבלת הנחיות.
ביקור רופא - 24 שעות ביממה

ולהזדהות   1-800-22-22-20 הבריאות  קו  למוקד  מוזמן להתקשר  הינך  רופא  להזמנת 
בתור עובד תנובה המבוטח בקו הבריאות.

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.
השירותים הינם באחריות נותני השירותים בלבד, כפופים לכתבי השרות המצויים אצל 

המבטח וינתנו כל עוד כתבי השרות הינם בתוקף.
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תנאיםסעיףנושא

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה / דף גילוי נאות

תחום ביטוח בריאות

ארגון עובדי תנובה - הועד הארצי.שם בעל הפוליסהכללי 

הפניקס חברה לביטוח בע"מ.שם החברה )המבטח(

פרק א'1 - ניתוחים מהשקל הראשוןהכיסויים בפוליסה
או

פרק א'2 - משלים שב"ן
מיוחדים  וטיפולים  ניתוחים  ו/או  השתלות   - ב'  פרק 

בחו"ל
פרק ג' - ביטוח סיעודי למבוטח מעל גיל שנתיים

פרק ד' - מחלות קשות
פרק ה' - טיפולים מחליפי ניתוח

בסל  כלולות  שאינן  תרופות  בגין  כיסוי   - ו'  פרק 
הבריאות

כתב שירות - ביקור רופא עד הבית
- חוות דעת רפואית שנייה בחו"ל

1.6.2008 - 31.10.2020משך תקופת הביטוח 

תנאים לחידוש 
אוטומטי 

נוספות  לתקופות  אוטומטית  תחודש  הפוליסה 
אחד  הודיע  כן  אם  אלא  אחת,  כל  שנים  שלוש  של 
מהצדדים למשנהו בכתב על רצונו שלא לחדש את 
ימים לפני מועד תום תקופת הביטוח. הפוליסה, 90 

המשך התוכנית 
במקרה פרישה/

עזיבה/גירושין/
פטירה

עבודתו אצל בעל הפוליסה, מכל  עובד את  הפסיק 
בביטוח  המבוטחים  משפחתו  ובני  הוא  שהיא,  סיבה 
ערב פרישת העובד מעבודתו, יוכלו להצטרף לביטוח 
"הביטוח  )להלן:  בחירתם  החברה על-פי  של  פרטי 
באותה  בחברה  מקובלים  שיהיו  בתנאים  הפרטי"(, 
עת,  באותה  בחברה  שיהיו  לכיסויים  ובהתאם  העת 
בריאות,  הצהרת  מילוי  וללא  אכשרה  תקופת  ללא 
והסכומים  לכיסויים  ביחס  ובריאותי  ביטוחי  ברצף 
לביטוח  לפוליסה  זו  פוליסה  בין  בלבד  החופפים 
 45% בשיעור  להנחה  זכאי  יהיה  המבוטח  הפרטי, 
מהתעריף  הראשונות  הביטוח  שנות   4 של  לתקופה 
הרשמי של החברה באותה עת בגין כיסויי הבריאות 
ו- 20% לשלוש השנים הראשונות לביטוח הסיעודי, 
הפרטי  לביטוח  להצטרף  שהבקשה  בתנאי  וזאת 
הוגשה בכתב לחברה תוך 90 יום מיום עזיבתו/פרישתו 
של העובד מהעבודה, ובתנאי שהמבוטח הסדיר את
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הוראה  או  קבע  הוראת  באמצעות  הפרמיה  תשלום 
לחיוב כרטיס אשראי בתוך תקופה זו.

מותנה  הסיעודי  לכיסוי  הפרטית  לפוליסה  המעבר 
בכך שלא ארע מקרה הביטוח הסיעודי.

הביטוח  מסכום  יקוזזו  וההשתלות  התרופות  בפרקי 
לפני  שאירעו  ביטוח  מקרי  בגין  ששולמו  סכומים 

פוליסה זו.
יהיה  המבוטח  פרטית  לפוליסה  המעבר  במסגרת 

רשאי לרכוש תגמולי ביטוח מופחתים.
כרוך  יהיה  הפרטית  לפוליסה  המעבר  כי  ייתכן 

בהעלאת פרמיה משמעותית למבוטח.
בן/בת זוג של עובד בעל הפוליסה וילד של עובד בעל 
הפוליסה המאבד את זכאותו לביטוח על-פי פוליסה 
זו עקב גירושין או פטירה )חו"ח(, יהיה זכאי להמשיך 
שהיה  בתנאי  פרטי,  ביטוח  במסגרת  הביטוח  את 
מועד  לפני  ברציפות  זו  פוליסה  במסגרת  מבוטח 
בסעיף  הנקובים  לתנאים  ובכפוף  הביטוח  הפסקת 
להצטרף  שהבקשה  בתנאי  וזאת  לפוליסה,   7.2
יום   90 תוך  לחברה  בכתב  הוגשה  הפרטי  לביטוח 
את  הסדיר  והמבוטח  העניין  לפי  הארוע,  ממועד 
הוראה  או  קבע  הוראת  באמצעות  הפרמיה  תשלום 

לחיוב כרטיס אשראי בתוך תקופה זו.

המשך התוכנית 
במקרה סיום הסכם 
הביטוח הקבוצתי או 

ביטולו

רשאים  יהיו  יופסק,  העובדים  והביטוח לכלל  במידה 
המבוטחים או חלק מהמבוטחים אשר הפוליסה אינה 
מתחדשת לגביהם, להמשיך בביטוח פרטי בתעריפים 
שיהיו מקובלים בחברה באותה עת, ובכפוף לתנאים 
על  שהודיע  ובלבד  לפוליסה   7.3 לסעיף  הנקובים 
רצונו לחברה תוך 90 ימים מיום מתן הודעת המבטח 

על סיום תקופת הביטוח.

ניתוח תקופת אכשרה  של  במקרה  יום.   90  - ניתוחים   - א'1  פרק 
קיסרי - 9 חודשים.

פרק א' 2 - ניתוחים משלים שב"ן - 90 יום. במקרה 
של ניתוח קיסרי - 9 חודשים.

מיוחדים  וטיפולים  ניתוחים  ו/או  - השתלות  ב'  פרק 
בחו"ל - 90 יום.

פרק ג' - ביטוח סיעודי למבוטח מעל גיל שנתיים - 
90 יום.

פרק ד' - מחלות קשות - 90 יום
פרק ה' - כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח המבוצעים 
בישראל - 90 יום. במקרה של ניתוח קיסרי 9 חודשים.
בסל  כלולות  שאינן  תרופות  בגין  כיסוי   - ו'  פרק 

הבריאות - 90 יום.
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פרק ג' - ביטוח סיעודי למבוטח מעל גיל שנתיים - תקופת המתנה 
60 יום

קיימת השתתפות עצמית הפוליסה  מכיסויי  בחלק  ליבך,  לתשומת 
ההשתתפות  שיעור  לפירוט  עצמית.  השתתפות 
בהמשך  בתוכנית  הכיסויים  פירוט  ראה  העצמית, 

החוברת.

שינוי 
תנאים 

שינויים בפוליסה 
במהלך תקופת 

הביטוח

אין.

שינוי הפרמיה במהלך 
תקופת הביטוח

בתום כל שנת ביטוח תהא רשאית החברה להתאים   .1
את גובה הפרמיה לכלל המבוטחים ליתרת תקופת 

הביטוח על-פי ניסיון התביעות.
הפסדים  נושאת  הביטוח  תוכנית  כי  יתברר,  אם   .2
דמי  יועלו  לעיל,   17.1 בסעיף  כהגדרתם  לחברה, 

הביטוח בגובה המתאים לאיזון ההפסדים.
אם כתוצאה מהוראות חיקוק כלשהי או הוראת רשות   .3
החברה  תהיה  זו,  לפוליסה  המתייחסת  ממשלתית 
הנקובים ברשימה,  דמי הביטוח  מחויבת לשנות את 
תודיע  למדד,  מהצמדתם  הנובע  לשינוי  מעבר 
החברה על כך לבעל הפוליסה והוא יהיה חייב לשלם 
את דמי הביטוח כפי שישונו או לבטל את הפוליסה.

להלן גובה הפרמיה החודשית ב₪:גובה ומבנה הפרמיהפרמיות
עובד/ת - 109.5 ₪.

בן / בת זוג - 103.5 ₪.
ילד עד גיל 21 - 27.5 ₪.

ילד מעל גיל 21 - 103.5 ₪.
לפי מדד שפורסם ב- 15 באוקטובר 2010.	 

תנאי 
ביטול

ביטול הפוליסה ע"י 
המבוטח

כל מבוטח רשאי לדרוש את הפסקת הביטוח עבורו 
לתנאי  )בהמשך  הביטוח  תקופת  במהלך  עת  בכל 

הביטול לפנות לבעל הפוליסה(.

ביטול הפוליסה ע"י 
המבטח

הביטוח  דמי  בתשלום  איחור  כל  כי  בזאת  מוסכם 
יחשב  הקובע,  מהמועד  עסקים  ימי  ל-30  מעל  של 
רשאי  יהיה  והמבטח  ההסכם  של  יסודית  להפרה 
 30 של  מוקדמת  בהודעה  לסיומה,  הפוליסה  להביא 
דמי  שולמו  כן  ובכתב, לבעל הפוליסה אלא אם  יום 
המבטח  בהסכמת  דלעיל,  התקופה  בגין  הביטוח 

וזאת מבלי לגרוע מזכותו לפי כל דין.

סייג בשל מצב רפואי חריגים 
קודם

כללי - סעיף 12.1.



תנאיםסעיףנושא
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סייגים לאחריות 
המבטח

להלן הפניה לסעיפי הסייגים וההחרגות בפוליסה:
פרקי  כל  על  יחולו  אשר  כלליים  חריגים   - כללי 

הפוליסה - סעיף 11.
פרק א'1 - ניתוחים - סעיף 19.

פרק א'2 - ניתוחים משלים שב"ן - סעיף 20.
מיוחדים  וטיפולים  ניתוחים  ו/או  - השתלות  ב'  פרק 

בחו"ל - סעיף 4.
 - גיל שנתיים  סיעודי למבוטח מעל  ביטוח  ג'-  פרק 

סעיף 4.
פרק ד' - מחלות קשות - סעיף 4.

פרק ה'- טיפולים מחליפי ניתוח - סעיף 3.
בסל  כלולות  שאינו  תרופות  בגין  כיסוי   - ו'  פרק 

הבריאות - סעיף 4.

הגדרות:
הבריאות  בסל  הניתנים  לשירותים  תחליף  המהווה  פרטי  ביטוח   - תחליפי"  "ביטוח   .1
הציבורי ו/או השב"ן )שירותי בריאות נוספים בקופת החולים(. בביטוח זה ישולמו תגמולי 

הביטוח ללא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים )מהשקל הראשון(.
"ביטוח משלים" - ביטוח פרטי אשר על פיו ישולמו תגמולי הביטוח שהם מעל ומעבר   .2
בפועל  ההוצאות  שבין  הפרש  שהם  תגמולים  ישולמו  כלומר,  השב"ן.  ו/או  הבסיסי  לסל 

להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו/או השב"ן.
"ביטוח מוסף" - ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן.   .3

בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח מהשקל הראשון.
ההגדרות תקפות ליום פרסומן.
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פירוט הכיסויים 
שיפוי/תיאור הכיסויבפוליסה

פיצוי
צורך באישור 

החברה מראש 
)מח‘ תביעות(

ממשק עם סל 
בסיס ו/או השב"ן: 

רובד ביטוחי
קיזוז תגמולים 
מביטוח אחר

חלק ב‘: לוח 2 - ריכוז הכיסויים בפוליסה ומאפייניהם

פרק א'1 - ניתוחים

שכר מנתח/ 
מרדים בהסכם

בגין ניתוחים בישראל 
המבוצעים על 

ידי מנתח/מרדים 
שבהסכם על-פי 
בחירת המבוטח, 
לא תחול תקרת 

סכום לשיפוי עבור 
שכר המנתח/מרדים 

שבהסכם.

כןביטוח תחליפיכן שיפוי

שכר מנתח/ 
מרדים שאינו 

בהסכם

בגין ניתוחים 
המבוצעים על ידי 

מנתח/מרדים שאינו 
בהסכם, עפ"י בחירת 

המבוטח, השיפוי 
יהיה לפי הסכום 

שהיה משולם לאותו 
ניתוח כנהוג באותה 

עת אצל החברה 
למנתח באותה דרגה 

עפ"י הסכמים שיש 
לה עם ספקי שירות 

רפואי בישראל.

כןביטוח מוסףכןשיפוי

הוצאות אשפוז 
וחדר ניתוח 

בבית חולים 
במקרה ניתוח

החברה תשלם 
למבוטח או לביה"ח 

שבהסכם תשלום 
מלא בגין הוצאות 

האשפוז והניתוח או 
יחזיר הוצאות אלו 
למבוטח בהתאם 

לסוג הניתוח שבוצע 
ועל-פי תעריפי 

החברה המבטחת 
במידה ויבחר לעבור 
את הניתוח בביה"ח 

אחר.

כןביטוח מוסףכןשיפוי
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פירוט הכיסויים 
שיפוי/תיאור הכיסויבפוליסה

פיצוי
צורך באישור 

החברה מראש 
)מח‘ תביעות(

ממשק עם סל 
בסיס ו/או השב"ן: 

רובד ביטוחי
קיזוז תגמולים 
מביטוח אחר

הוצאות 
בגין בדיקה 

פתולוגית

החברה תשלם 
ישירות לביה"ח בגין 

בדיקה פתולוגית 
שנעשתה ע"י מומחה 
לפתולוגיה, הנדרשת 

במקרה של ניתוח, או 
תחזיר הוצאות אלה 
למבוטח כנגד הצגת 

קבלות מקוריות. 

כןביטוח תחליפיכןשיפוי

תותבת - 
אביזר מושתל 

)למעט תותבת 
שיניים(

בוצע במבוטח ניתוח 
בבית חולים פרטי, 

ובמהלך הניתוח 
הושתל במבוטח 

אביזר לצרכים 
רפואיים )"להלן 

תותבת"(, תשתתף 
החברה בעלות 

התותבת הנ"ל עד 
לסך 20,000 ₪ 

בלבד.

כןביטוח תחליפיכן שיפוי

המצאת טופס 
התחייבות 

מטעם קופת 
חולים )טופס 

)17

המציא המבוטח 
לביה"ח הפרטי 

טופס התחייבות 
מטעם קופת חולים 
שלו לכיסוי הוצאות 

הניתוח המבוצע 
בבי"ח זה, תזכה 

החברה את המבוטח 
ותשלם לו סכום 
השווה ל- 50% 

מערכו של הטופס 
בבי"ח הפרטי בו 

בוצע הניתוח ובגינו 
זוכה המבטח. 

כןביטוח תחליפיכן שיפוי

פיצוי במקרה 
ניתוח שבוצע 

ללא מעורבות 
החברה

נותח המבוטח בבית 
חולים במערכת 
הציבורית ומלוא 

הוצאותיו כוסו ע"י 
גורם אחר, תשלם 
החברה למבוטח 

פיצוי בסך 741 ₪ 
לכל יום אשפוז ועד 21 
ימי אשפוז לכל ניתוח.

כןביטוח תחליפיכן שיפוי
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פירוט הכיסויים 
שיפוי/תיאור הכיסויבפוליסה

פיצוי
צורך באישור 

החברה מראש 
)מח‘ תביעות(

ממשק עם סל 
בסיס ו/או השב"ן: 

רובד ביטוחי
קיזוז תגמולים 
מביטוח אחר

בוצע במבוטח ניתוח ניתוח בחו"ל
בחו"ל המכוסה 

על-פי פוליסה זו, 
תחזיר החברה 

המבטחת למבוטח 
את הוצאותיו 

במטבע ישראלי 
בהתאם לשער היציג 

המפורסם ע"י בנק 
ישראל שהיה ידוע 
ביום התשלום ע"י 
החברה עד תקרה 
של 200% מעלות 

ניתוח דומה המבוצע 
באמצעות ספקי 

ההסדר של החברה 
בישראל.

כןביטוח מוסףכןשיפוי

שכר אחות או 
אח פרטי בעת 

הניתוח

החברה תשפה את 
המבוטח בגין הוצאות 

להעסקת אח או 
אחות פרטיים לצורך 
שמירה על המבוטח 

לאחר ניתוח בבית 
חולים פרטי סכום 

של עד 808 לכל 
יום אשפוז ועד 8 ימי 
אשפוז לכל ניתוח. 

כןביטוח מוסףכןשיפוי

שירותי הסעה 
באמבולנס 

לביה"ח ובין 
בתי חולים 

בישראל

החברה תשפה את 
המבוטח בגין שירותי 

אמבולנס עבור 
העברתו של המבוטח 

לביה"ח, בתנאי 
שהמבוטח אושפז 

בעקבות הבאתו 
לבית החולים, או 

ממנו או העברתו בין 
בתי החולים לצורך 

ביצוע ניתוח או קבלת 
טיפול או שירות רפואי 

אחר. החזר זה לא 
יעלה על התעריף 

הרשמי הקיים אותה 
עת בשירותי מגן דוד 

אדום.

כןביטוח תחליפיכןשיפוי
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פירוט הכיסויים 
שיפוי/תיאור הכיסויבפוליסה

פיצוי
צורך באישור 

החברה מראש 
)מח‘ תביעות(

ממשק עם סל 
בסיס ו/או השב"ן: 

רובד ביטוחי
קיזוז תגמולים 
מביטוח אחר

החברה תשתתף הפריית מבחנה
בהוצאות המבוטחת 

בגין הפריית המבחנה 
שנעשתה עבורה עד 

לסך של 4,043 ₪ 
לכל סדרת טיפולי 

הפריה. כיסוי זה יינתן 
מעבר לכיסוי הניתן 
עפ"י חוק הבריאות.

החברה תשתתף 
בהוצאות הפריית 

מבחנה עד 2 סדרות 
טיפולים למבוטחת 
במשך כל תקופת 

הביטוח.

כןביטוח תחליפיכן שיפוי

בוצע במבוטח ניתוח, ימי החלמה
המחייב החלמה, 
תשתתף החברה 

בהוצאות ההחלמה 
ששולמו בעקבות 

ובסמוך לניתוח או 
ההשתלה כאמור עד 
לסך של 741 ₪ לכל 

יום החלמה החל 
מהיום השישי )6( ועד 

היום הארבעה עשר 
)14(, ולתקופה שלא 

תעלה על שמונה 
)8( ימי החלמה 

בבית החלמה מוכר, 
ובתנאי שהצורך 

בהחלמה נקבע על-
פי שיקולים רפואיים 
ועל ידי רופא מומחה 

בתחום הרלוונטי 
ובתנאי שהמבוטח 

היה מאושפז בבי"ח 
בעקבות הניתוח 

לתקופה של למעלה 
מ-6 ימים.

כןביטוח תחליפיכן שיפוי
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פירוט הכיסויים 
שיפוי/תיאור הכיסויבפוליסה

פיצוי
צורך באישור 

החברה מראש 
)מח‘ תביעות(

ממשק עם סל 
בסיס ו/או השב"ן: 

רובד ביטוחי
קיזוז תגמולים 
מביטוח אחר

פרק א'2 - ניתוחים משלים שב"ן

הזכאות לתגמולי ביטוח כאמור בפרק זה הינה לאחר מיצוי הזכאות לתגמולי ביטוח )שיפוי, 
פיצוי, הנחה ו/או השתתפות( להם זכאי המבוטח, במידה והינו זכאי להם, במסגרת תוכנית 
השב"ן בה המבוטח חבר )"כללית מושלם", "לאומית זהב", "מאוחדת עדיף", "מכבי מגן" 
או כל תוכנית שב"ן אחרת המבטיחה כיסויי ביטוח וזכויות נרחבות יותר, הקיימת באותה 

קופה בה מבוטח חבר(.
ה'  בפרק  כהגדרתו  לניתוח  חלופי  טיפול  כולל  אינו  זה  פרק  במסגרת  הכיסוי  כי  יובהר 

לפוליסה ואשר מטרתו להחליף את הניתוח לו זקוק המבוטח.
ברות ביטוח - בעת סיום החברות בתכנית השב"ן זכאי המבוטח לפנות למבטח ולבקש 
לעבור לכיסוי ביטוחי מהשקל הראשון תוך 60 ימים ממועד הודעת קופת חולים על ביטול 
המועדים  שני  מבין  המאוחר  לפי  לתוקף,  הביטול  ייכנס  בו  מהמועד  או  השב"ן  תוכנית 

האמורים.

התחייבות 
החברה

אישרה  אם  ורק  אם  ביטוח  תגמולי  לתשלום  אחראית  תהיה  החברה 
מראש למבוטח, כי תשא בתשלום תגמולי הביטוח בגין הניתוח ובשיעור 
תגמולי הביטוח שאישרה או בסכום ההוצאות שהוצאו בפועל, לפי הנמוך 

מביניהם.

פרק ב' - השתלות ו/או ניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל

סכום השיפוי המרבי סכום הביטוח
שתשלם החברה 

 להשתלה/ השתלות - 
ללא תקרה אצל נותן 
שירות שבהסכם עם 

החברה ועד סכום 
שיפוי של 5,000,000 
₪ אצל נותן שירות 
שאינו בהסכם עם 

החברה.

לאביטוח מוסףכןשיפוי

גימלת החלמה 
לאחר ביצוע 

השתלה

בכל מקרה של 
ביצוע השתלה 

המכוסה על-פי 
הפוליסה תשלם 

החברה למבוטח, סך 
של 6,738 ₪ לחודש 

למשך 24 חודשים.
במקרה של השתלת 

כליה או השתלת 
מח עצם, ישולמו 

מחצית מסכום 
הגמלא לתקופה של 

12 חודשים.

לאביטוח מוסףכןפיצוי
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פירוט הכיסויים 
שיפוי/תיאור הכיסויבפוליסה

פיצוי
צורך באישור 

החברה מראש 
)מח‘ תביעות(

ממשק עם סל 
בסיס ו/או השב"ן: 

רובד ביטוחי
קיזוז תגמולים 
מביטוח אחר

ניתוחים 
וטיפולים 

מיוחדים בחו"ל

במקרה של צורך 
בטיפול או בניתוח 

מיוחד בחו"ל שאינו 
ניתן לביצוע בארץ 
יהיה המבוטח זכאי 
להחזר הוצאות עד 

סכום תקרה של 
.₪ 800,000

לאביטוח מוסףכןפיצוי

פרק ג' - ביטוח סיעודי למבוטח מעל גיל שנתיים 

הגדרת מקרה 
הביטוח

תאונה  ממחלה,  כתוצאה  המבוטח  של  ירודים  ותפקוד  בריאות  מצב  א. 
או ליקוי בריאותי, אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק 
מהותי )לפחות 50% מהפעולה(, של לפחות 3 מתוך 6 הפעולות הבאות:

1. לקום ולשכב: יכולתו העצמאית של המבוטח לעבור ממצב שכיבה 
לישיבה ו/או לקום מהכסא, כולל ביצוע פעולה זו מכסא גלגלים ו/או 

ממיטה.
ו/או  ללבוש  מבוטח  של  העצמאית  יכולתו  ולהתפשט:  2. להתלבש 
לפשוט פריטי לבוש מכל סוג ובכלל זה לחבר ו/או להרכיב חגורה 

רפואית ו/או גפה מלאכותית.
באמבטיה,  להתרחץ  המבוטח  של  העצמאית  יכולתו  3. להתרחץ: 
או  לאמבטיה  והיציאה  הכניסה  פעולת  כולל  במקלחת,  להתקלח 

למקלחת.
גופו בכל  יכולתו העצמאית של מבוטח להזין את  ולשתות:  4. לאכול 
לאחר  קשית(,  בעזרת  אכילה,  ולא  שתיה  )כולל  אמצעי  או  דרך 

שהמזון הוכן עבורו והוגש לו.
5. לשלוט על סוגרים: יכולתו העצמאית של מבוטח לשלוט על פעולת 
המעיים ו/או פעולת השתן, אי שליטה על אחת מהפעולות אלה אשר 
משמעה למשל שימוש קבוע בסטומה או בקטטר בשלפוחית השתן, 
או שימוש קבוע בחיתולים או בסופגנים למיניהם, ייחשבו כאי שליטה 

על סוגרים.
ביצוע  למקום.  ממקום  לנוע  מבוטח  של  העצמאית  יכולתו  6. ניידות: 
פעולה זו באופן עצמאי וללא עזרת הזולת, תוך העזרות בקביים ו/
או  מוטורי  או  מכני  כולל  אחר  באביזר  ו/או  בהליכון  ו/או  במקל  או 
המבוטח  של  העצמאית  ביכולתו  כפגיעה  תחשב  לא  אלקטרוני, 
לנוע. אולם, ריתוק למיטה או לכסא גלגלים ייחשב באי יכולתו של 

המבוטח לנוע.
)3( פעולות או 2 פעולות שאחת מהן  ב. מי שאינו מסוגל לבצע לפחות 
היא אי שליטה על הסוגרים יהיה זכאי לפיצוי בשיעור 100% מסכום 

התגמול למבוטח.
נפש  תשישות  של  במקרה   100% בסך  סיעוד  גמלת  תשולם  בנוסף 
שנקבעה ע"י רופא מומחה בתחום. לעניין זה "תשישות נפש" - פגיעה 
בפעילותו הקוגנטיבית של המבוטח וירידה ביכולתו האינטלקטואלית, 
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פירוט הכיסויים 
שיפוי/תיאור הכיסויבפוליסה

פיצוי
צורך באישור 

החברה מראש 
)מח‘ תביעות(

ממשק עם סל 
בסיס ו/או השב"ן: 

רובד ביטוחי
קיזוז תגמולים 
מביטוח אחר

הכוללת ליקוי בתובנה ובשיפוט, ירידה בזיכרון לטווח ארוך ו/או קצר 
שעות  במרבית  השגחה  הדורשים  ובזמן  במקום  התמצאות  וחוסר 
במצב  שסיבתה  בתחום,  מומחה  רופא  על-ידי  שנקבעה  היממה 

בריאותי כגון: אלצהיימר, או בצורות דימנטיות שונות.

6,740 ₪.סכום הביטוח

תקופת 
המתנה

תקופה המתחילה במועד קרות מקרה הביטוח, ומסתיימת 60 יום לאחר 
מכן, שבמהלכה היה המבוטח במצב סיעודי באופן רצוף. במשך תקופה 

זו, החברה לא תשלם תגמול סיעודי חודשי בגין מקרה ביטוח כקבוע 
בפרק זה.

תקופת 
התגמול 
הסיעודי

60 חודש.

שחרור 
מתשלום דמי 

הביטוח

המבוטח יהיה משוחרר מתשלום פרמיות בגין הביטוח הסיעודי במהלך 
תקופת תשלום תגמולי הביטוח.

סוג תגמולי 
הביטוח

זהים לתגמולי הביטוח בגין טיפול סיעודי במוסד סיעודי.

אין.ערך מסולק

תלות בין סכום 
הביטוח לגיל 

המבוטח

אין.

קיזוז תגמולים 
מביטוחים 

אחרים

אין.

פרק ד' - מחלות קשות

המבוטח יפוצה על סכום הביטוח
ידי החברה במידה 
וחלה לאחר מועד 

תחילת הביטוח 
ובתום תקופת 

האכשרה בעודו 
בחיים באחת או יותר 
מהמחלות המצויינות 

בסעיף 2.

לאביטוח מוסףכןפיצוי

סכום הביטוח המרבי 
אותו תשלם החברה, 

יהיה 50,000 ₪.

לאביטוח מוסףכןפיצוי
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פירוט הכיסויים 
שיפוי/תיאור הכיסויבפוליסה

פיצוי
צורך באישור 

החברה מראש 
)מח‘ תביעות(

ממשק עם סל 
בסיס ו/או השב"ן: 

רובד ביטוחי
קיזוז תגמולים 
מביטוח אחר

פרק ה' - טיפולים מחליפי ניתוח

התחייבות 
החברה

בחר המבוטח לקבל 
טיפול חלופי, תשפה 
החברה את המבוטח 

ו/או תשלום ישירות 
לנותני השירותים את 
ההוצאות הרפואיות 

שהוצאו עבור הטיפול 
החלופיבו בחר 

המבוטח וזאת עד 
לסך של 183,903 ₪ 

ובהתאם למפורט 
בסעיף 2 לפרק זה.

כןביטוח תחליפיכןשיפוי

ביצוע טיפול 
חלופי על ידי 

נותן שירות 
שבהסכם

החברה תכסה את 
מלוא עלות נותני 

שירות הטיפול 
החלופי שבהסכם 

בכפוף לתקרת 
השיפוי המירבי על פי 

סעיף 2.1 לפרק זה.

כןביטוח תחליפי כןשיפוי

ביצוע טיפול 
חלופי על 

ידי נותן 
שירות שאינו 

שבהסכם

החברה תשפה 
את המבוטח בגין 

ההוצאות המוכרות 
שהוצאו בפועל עד 

לתעריף הממוצע של 
נותני שירות הטיפול 

החלופי שבהסכם 
כפי שיהיה נהוג אצל 

החברה באותה 
התקופה ועד תקרת 

השיפוי המירבי על פי 
סעיף 2.1 לפרק זה.

כןביטוח תחליפי כןשיפוי
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פירוט הכיסויים 
שיפוי/תיאור הכיסויבפוליסה

פיצוי
צורך באישור 

החברה מראש 
)מח‘ תביעות(

ממשק עם סל 
בסיס ו/או השב"ן: 

רובד ביטוחי
קיזוז תגמולים 
מביטוח אחר

פרק ו' תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות

סכום השיפוי המרבי הכיסוי
שתשלם החברה 
בגין תביעה ו/או 

תביעות המכוסות 
על פי פרק זה יהיה 

עד 5,000,000 מיליון 
₪ לסך כל מקרי 

הביטוח על פי פרק 
זה.

החברה תשפה את 
המבוטח בגין עלות 

השירות ו/או הטיפול 
הרפואי הכרוך במתן 
התרופה או התרופות 
בגין כל מקרה ביטוח 
בשיעור של לא יותר 
מאשר 163 ₪ ליום, 

ולא יותר מאשר 
30 יום לכל מקרה 

ביטוח.

לאביטוח מוסףכןשיפוי

השתתפות 
עצמית

במקרה שעלות 
הטיפול התרופתי 

תעלה על סף 
תגמולי הביטוח, 
תשלם החברה 

אך ורק הוצאות 
שהוצאו בפועל מעל 
לסכום ההשתתפות 

העצמית למרשם 
שהינה 163 ₪ לחודש 

או בגובה של 5% 
מעלות המרשם, 

הגבוה מבניהם ולא 
יותר מסכום השיפוי 

המרבי.

לאביטוח מוסףכןשיפוי
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פירוט הכיסויים 
שיפוי/תיאור הכיסויבפוליסה

פיצוי
צורך באישור 

החברה מראש 
)מח‘ תביעות(

ממשק עם סל 
בסיס ו/או השב"ן: 

רובד ביטוחי
קיזוז תגמולים 
מביטוח אחר

כתבי שירות

ביקור רופא עד 
הבית

24 שעות ביממה.
דמי השתתפות עצמית בסך של 25 ₪ לכל ביקור.

מתן שירות 
חוות דעת 

רפואית שנייה 
בחו"ל

זמני קבלת פניות על-ידי מרכזי נותן השירות הינם בשעות העבודה של 
נותן השירות.

דמי השרות מפורטים בכתב השרות.

סכומי הביטוח, כמפורט לעיל, צמודים למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15.10.2010.

בין  סתירה  של  מקרה  ובכל  הביטוח  פוליסת  תנאי  הינם  המחייבים  הביטוח  חוזה  תנאי 
דבר  לכל  הביטוח  פוליסת  תנאי  ויחייבו  יגברו  הביטוח,  פוליסת  לבין  זו  חוברת  הוראות 

ועניין.
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תחום ביטוח בריאות
פוליסה קולקטיבית לביטוח רפואי וסיעודי לעובדי תנובה ובני משפחתם 

מיום 1.12.2010

תנאים כלליים המתייחסים לכל פרקי הפוליסה
מבוא  .1

תמורת תשלום פרמיה כאמור להלן יפצה ו/או ישפה המבטח את המבוטח ו/או ישלם לספק 
ולסייגים  להוראות  בכפוף לתנאים,  הביטוח,  מקרה  בגין  מוכרות  הוצאות  עבור  השירות 
המפורטים להלן, במשך תקופת הביטוח, בגבולות אחריות המבטח ובלבד שהסכום המירבי 

אותו תשלם המבטח לא יעלה על סכום הביטוח, הכל בכפוף וכאמור בפוליסה.
הגדרות  .2

התנאים והפירושים בתנאים הכלליים לפרקי הפוליסה השונים יהוו חלק בלתי נפרד ממנו 
וישמשו לפירוש האמור בהסכם זה ביחס לכל אחד מהכיסויים המכוסים באותו פרק.

בהסכם זה יהיו, המונחים שלהלן הפירוש שלצדם:

הפניקס חברה לביטוח בע"מ.המבטח )החברה(2.1

ארגון עובדי תנובה - הועד הארצי.בעל הפוליסה2.2

הביטוח, המבוטח2.3 לפוליסת  יצטרפו  אשר  זוגו  ובן/בת  תנובה  עובד/ת   2.3.1
בתנאי שגילם מתחת ל-67 שנה, בתנאי ששמם כלול ברשימה 
כי  ובתנאי  ידי בעל הפוליסה  חודש למבטח על  מדי  שתועבר 

שולמה בגינם הפרמיה במלואה.
הגדרה זו תקפה מיום 1.7.05. לפני מועד זה ההגדרה הקובעת   
ביום  הצדדים  בין  שנחתמה  בפוליסה  שהוגדרה  כפי  הינה 

1.11.98 )להלן: "הפוליסה מיום 1.11.98"(. 
לפוליסת  יצורפו  אשר   21 גיל  עד  תנובה  עובד/ת  של  ילדיו/ה   2.3.2

הביטוח בתנאי ששולמה בגינם הפרמיה במלואה.
ילדיו מעל גיל 21 של העובד בני/בנות זוגם וילדיהם אשר יצורפו   2.3.3
לפוליסת הביטוח בתנאי שחתמו על בקשת הצטרפות הכוללת 
הצהרת בריאות והמבטח אישר את הצטרפותם ושולמה בגינם 

הפרמיה במלואם.

התעשיה סוכנות הביטוח2.4 אזור   15-17 המסילה  מרחוב  לביטוח  סוכנות  קידמה 
נשר 36887, טל: 04-8201101.

1.6.2008 המועד הקובע2.5

דמי הביטוח שעל בעל הפוליסה ו/או המבוטח לשלם למבטח לפי פרמיה2.6
תנאי פוליסה זו.

כבית בית חולים ציבורי2.7 המוסמכות  הרשויות  על-ידי  המוכר  בישראל  רפואי  מוסד 
ו/או בתפעול המדינה או רשות מקומית או  ונמצא בבעלות  חולים 
קופת חולים כלשהי, לרבות המסלול הציבורי בבית חולים אשר בו 
ניתנים או יינתנו שירותי רפואה במסלולים ציבוריים ופרטיים גם יחד.



28 הפניקס חברה לביטוח בע"מ מהדורת אוגוסט 2013   300308161

כבית בית חולים פרטי2.8 המוסמכות  הרשויות  ידי  על  המוכר  בישראל  רפואי  מוסד 
שירותי  לקבל  ניתן  שבמסגרתו  ציבורי,  חולים  בית  ואינו  חולים 
וכן  כדין,  מוסמכת  רשות  ידי  על  אושר  ואשר  פרטיים,  רפואה 

מסלולי שירותי רפואה פרטיים בבתי חולים ציבוריים.

אשר מקרה הביטוח2.9 הפוליסה  מפרקי  פרק  בכל  כהגדרתו  הביטוח  מקרה 
בהתקיימו מקנה למבוטח זכות לתגמולי ביטוח על פי הפוליסה. 

מספר דף הרשימה2.10 השאר:  בין  כולל  לפוליסה  המצורף  הביטוח  פרטי  דף 
גובה  הביטוח,  תחילת  תאריך  הפוליסה,  בעל  שם  הפוליסה, 

הפרמיה ומועד תשלומה, אופן התשלום וכיו"ב.

הפוליסה, המתחילה תקופת אכשרה2.11 מפרקי  אחד  בכל  הנקובה  רצופה  תקופה 
במועד שצוין בדף פרטי הביטוח כמועד תחילת הביטוח ומסתיימת 
פי  על  הביטוח  מקרה  לגבי  פרק,  בכל  הנקובה  התקופה  בתום 

אותו פרק.
מבוטח חדש שיצורף לפוליסה לאחר תחילתה ו/או נספח לביטוח 
נוסף שיצורף לפוליסה לאחר תחילתה, תתחיל תקופת האכשרה 

הנ"ל במועד צירוף המבוטח ו/או הנספח הנוסף לפוליסה.

ואשר תקופת המתנה2.12 בו ארע מקרה הביטוח המזכה  תקופה המתחילה במועד 
למבוטח תגמולי  החובה לשלם  לא תהא על המבטח  במהלכה 

ביטוח. 

הלשכה המדד2.13 ע"י  המפורסם  הכללי  המדד   - לצרכן  המחירים  מדד 
המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי או כל מדד דומה אחר 

שיפורסם במקומו.

מדד חודש ספטמבר שפורסם ביום 15.10.2010.המדד היסודי2.14

כל ארץ מחוץ למדינת ישראל. חו"ל2.15

לניתוח אשפוז2.16 ובקשר  בעקבות  פרטי,  או  ציבורי  חולים  בבית  שהייה 
לניתוח  הקשורות  ובדיקות  תרופות  לרבות  במבוטח,  שבוצע 
שבוצע ולמעט שהייה במחלקת שיקום של בית חולים ציבורי או 

פרטי או בבית חולים שיקומי.

החודרת דרך ניתוח2.17  )Invasive Procedure( פולשנית-חדירתית  פעולה 
רקמות ומטרתה טיפול במחלה ו/או פגיעה ו/או תיקון פגם או עיוות 
פולשניות- גם פעולות  כניתוח  יראו  זו  אצל המבוטח. במסגרת 
חודרניות, כולל פעולה המתבצעת באמצעות קרן לייזר, לאבחון 
או לטיפול, וכן הראית אברים פנימיים בדרך אנדוסקופית, צנתור, 

אנגיוגרפיה וכן ריסוק אבני כליה או מרה על ידי גלי קול.
הגדרה זו חלה על מקרי ביטוח החל מ- 1.6.08. ההגדרה הקובעת 
כפי  הינה  )כולל(   31.5.08 יום  עד  שארעו  ביטוח  מקרי  לגבי 

שהוגדרה בפוליסה מיום 1.11.98.

כמומחה  רופא מנתח2.18 בישראל  ידי השלטונות המוסמכים  רופא שהוסמך על 
מנתח.

רופא שהוסמך ואושר על ידי השלטונות המוסמכים במקום ביצוע  רופא מרדים2.19
פעולת ההרדמה בישראל או בחו"ל כרופא מרדים.
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מנתח/מרדים 2.20
שבהסכם

ישירות מאת המבטח שכר  / מרדים אשר הסכים לקבל  מנתח 
שהוסכם עימו עבור ניתוח ו/או הרדמה שביצע במבוטח כשהוא 

מאושפז במסגרת בית חולים פרטי.

מנתח/מרדים 2.21
אחר

מנתח/מרדים אשר אינו נמצא בהסכם עם המבטח ואשר שכרו 
ישולם לו ישירות על-ידי המבוטח. 

בית חולים 2.22
שבהסכם

כבית  המוסמכות  הרשויות  ידי  על  המוכר  בישראל  רפואי  מוסד 
חולים כולל מסלולי הרפואה הפרטיים בבתי החולים הציבוריים 
)שר"פ/שר"ן( ואשר למבטח הסכם התקשרות עמו לצורך ביצוע 

ניתוחים למבוטחים, ואשר יעודכן מעת לעת. 

כבית בית חולים אחר 2.23 המוסמכות  הרשויות  ידי  על  המוכר  בישראל  רפואי  מוסד 
חולים כולל מסלולי הרפואה הפרטיים בבית החולים הציבוריים 
לצורך  עמו  התקשרות  הסכם  אין  למבטח  ואשר  ושר"ן(  )שר"פ 

ביצוע ניתוחים למבוטחים.

מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו מצב רפואי קודם2.24
לביטוח לרבות בשל מחלה או תאונה; לעניין זה "אובחנו במבוטח" 
- בדרך של אבחנה רפואית מתועדת או בתהליך של אבחון רפואי 
ההצטרפות  למועד  שקדמו  החודשים  בששת  שהתקיים  מתועד 

לביטוח.

סייג של מצב 2.25
רפואי קודם

סייג כללי בחוזה ביטוח הפוטר את המבטח מחבותו או המפחית 
את חבות המבטח או את היקף הכיסוי, בשל מקרה ביטוח אשר 
גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל של מצב רפואי קודם, ואשר ארע 

למבוטח בתקופה שבה חל הסייג.

לבית ניתוח אלקטיבי2.26 המבוטח  של  קבלתו  ואשר  צפוי  היה  בו  שהצורך  ניתוח 
הפניה  באמצעות  נעשית  אינה  הניתוח  ביצוע  לצורך  החולים 
מחדר מיון כמקרה דחוף אלא שהמבוטח הופנה לניתוח ע"י רופא 

מומחה ממרפאה )לרבות מרפאת חוץ של בית החולים(.

ידי השלטונות המוסמכים בישראל או בחו"ל רופא מומחה2.27 רופא שהוסמך על 
המומחים  הרופאים  ברשימת  כלול  ושמו  מסוים  רפואי  בתחום 

באותו התחום.

הסכום המירבי אותו יחויב המבטח לשלם בגין מקרה ביטוח אחד סכום ביטוח 2.28
כמצוין בכל פרק מפרקי הפוליסה.

השנה גיל 2.29 חלקי  עיגול  שלמות.  לשנים  מעוגל  כשהוא  המבוטח  גיל 
יחושב באופן הבא: אם מיום השנה לביטוח )המחושב בתום כל 
יום ההולדת  ועד מועד  שנה קלנדארית ממועד תחילת הביטוח( 
גילו  יעוגל  )כולל(,  חודשים  מששה  פחות  נותרו  המבוטח  של 
של המבוטח כלפי מעלה ואם מיום השנה לביטוח ועד מועד יום 
ההולדת של המבוטח נותרו למעלה מששה חודשים )לא כולל(, 

יעוגל גילו של המבוטח כלפי מטה.

הסכם לביטוח בריאות וסיעוד קבוצתי בין הפניקס לבעל הפוליסה הפוליסה הקודמת 2.30
שהייתה בתוקף עד ליום 31.5.2008.
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תוקף הפוליסה  .3
הפוליסה תכנס לתוקפה החל מתאריך תחילת הביטוח כמצוין בדף הרשימה לכל מבוטח 

ובכפוף לכל התנאים המצטברים הבאים:

שולמה הפרמיה המגיעה על פי הנקוב בדף הרשימה. 3.1

אישיים 3.2 פרטים  הכוללת  מבוטחים  רשימת  למבטח  הועברה 
)שמות, מספרי זהות, תאריך לידה וכתובת מלאה וכדומה(.

יהיו 3.3 הביטוח  כל תקופת  לאורך  כי  בכך  מותנה  הפוליסה  תוקף 
מבוטחים רוב מעובדי תנובה.

אופן ההצטרפות לביטוח  .4
כל העובדים ובני המשפחה שהיו מבוטחים בפוליסה הקודמת עד מבוטחים קיימים4.1

ליום 30.04.2008 ימשיכו להיות מבוטחים במסגרת פוליסה זו.

עובדים חדשים שיחלו לעבוד אצל בעל הפוליסה לאחר המועד עובדים חדשים4.2
לרשימת  ויתווספו  הפוליסה  בעל  ידי  על  יצורפו לביטוח  הקובע 
המבוטחים שתועבר על ידי בעל הפוליסה בחודש העוקב לתחילת 
שצורפו  ובתנאי  בריאות  הצהרת  במילוי  צורך  ללא  עבודתם, 

לביטוח תוך 90 יום מתחילת העסקתם אצל בעל הפוליסה.
בעל הפוליסה מתחייב לבטח את כל עובדיו החדשים.

עובד חדש שיבקש להצטרף לביטוח לאחר 90 יום ממועד תחילת 
עבודתו אצל בעל הפוליסה יצטרף לביטוח בתנאי שמילא וחתם 
על הצהרת בריאות והמבטח אישר את קבלתו לביטוח בהתאם 

לתנאי ההצטרפות ו/או סייגיה.
יובהר כי עובד חדש יהיה עובד בעל ותק שיקבע ע"י בעל הפוליסה.

בן/בת זוג וילדים 4.3
עד גיל 21 של 

עובד קיים

בני משפחה של עובדים קיימים זכאים להצטרף לביטוח, בכפוף 
למילוי טופס הצטרפות הכולל הצהרת בריאות והמבטח אישר 

את קבלתם לביטוח בהתאם לתנאי ההצטרפות ו/או סייגיה.
זכאים  יהיו  הביטוח  תחילת  מועד  לאחר  שנולדו  עובדים  ילדי 
 90 תוך  ובלבד שצורפו  בריאות  ללא הצהרת  להצטרף לביטוח 
ניכוי  ואישור  הצטרפות  טופס  למילוי  ובכפוף  לידתם  מיום  יום 
לביטוח  להצטרף  המבקש  קיים  עובד  של  זוג  בן/בת  מהשכר. 
יצטרפו לביטוח בכפוף למילוי טופס הצטרפות הכולל הצהרת 
לתנאי  בהתאם  לביטוח  קבלתם  את  אישר  והמבטח  בריאות 

ההצטרפות ו/או סייגיה.

בן זוג וילדים עד 4.4
גיל 21 של עובד 

חדש

בני משפחה של עובדים חדשים זכאים להצטרף לביטוח בכפוף 
למילוי טופס הצטרפות הכולל הצהרת בריאות ובתנאי שהמבטח 
אישר את קבלתם לביטוח בהתאם לתנאי ההצטרפות ו/או סייגיה.

ילדי מבוטחים 4.5
מעל גיל 21 ובני/

בנות זוגם וילדיהם

שיבקשו להצטרף לביטוח יוכלו להצטרף לביטוח בתנאי שמילאו 
וחתמו על בקשת הצטרפות, הכוללת הצהרת בריאות, והמבטח 
אישר את קבלתם לביטוח בהתאם לתנאי ההצטרפות ו/או סייגיה.

המבוטח רשאי לדרוש מהמבטח קבלת העתק מהחוזה בין בעל 4.6
הפוליסה למבטח.
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תקופת הביטוח  .5
הפוליסה תכנס לתוקפה החל מתאריך תחילת הביטוח כמצוין בדף הרשימה ובכפוף לכל 

התנאים המצטברים הבאים:

תקופת הביטוח הינה החל מתאריך תחילת הביטוח כמוגדר לגבי 5.1
כל מבוטח בדף הרשימה ועד יום 31.10.2020. הפוליסה תתחדש 
אוטומטית לתקופות נוספות של שלוש שנים כל אחת, אלא אם 
מסר אחד הצדדים לצד השני בהודעה בכתב על רצונו לסיים את 

הביטוח, 90 ימים לפני מועד הסיום.

ילד של עובד בעל הפוליסה שהצטרף לביטוח בטרם הגיעו לגיל 5.2
ימשיך להיות מבוטח  ויגיע לגיל 21 במהלך תקופת הביטוח,   21

בפוליסה באותם תנאים בתעריף שנקבע לילד מעל גיל 21.
תום הביטוח  .6

תום הביטוח עבור מבוטח יהיה לפי המוקדם מבין התאריכים הבאים:

יום תום תקופת הסכם הביטוח כאמור בסעיף 5.1 לעיל.6.1

היום האחרון בחודש בו הודיע המבוטח למבטח בכתב על רצונו 6.2
להפסיק את הביטוח.

מובהר בזאת, כי ביטול הפוליסה על ידי מבוטח שהוא עובד בעל 
משפחתו  בני  כל  ושל  שלו  הפוליסות  ביטול  משמעו  הפוליסה 

המבוטחים במסגרת הפוליסה.

עזיבת עובד בעל הפוליסה את עבודתו אצל בעל הפוליסה מכל 6.3
עובד  אותו  של  הביטוח   - פרישה לגמלאות  לרבות  שהיא  סיבה 
ובני משפחתו יסתיים ביום האחרון בחודש בו עזב העובד את בעל 

הפוליסה.

גירושין או פטירה )חו"ח( של עובד בעל הפוליסה - הביטוח של 6.4
הזוג  )בן  בני המשפחה  והביטוח של  גירושין  הזוג במקרה של  בן 
של  האחרון  ביום  יסתיים  )חו"ח(  פטירה  של  במקרה  והילדים( 

החודש בו ארע האירוע, לפי העניין.
אפשרות להמשך ביטוח  .7

הפסיק עובד את עבודתו אצל בעל הפוליסה מכל סיבה שהיא, הוא 7.1
ובני משפחתו המבוטחים בביטוח ערב פרישת העובד מעבודתו, 
בחירתם  על-פי  המבטח  אצל  פרטי  לביטוח  להצטרף  יוכלו 
)להלן: "הביטוח הפרטי"(, בתנאים שיהיו מקובלים אצל המבטח 
באותה העת ובהתאם לכיסויים שיהיו אצל המבטח באותה עת, 
ללא תקופת אכשרה וללא מילוי הצהרת בריאות, ברצף ביטוחי 
פוליסה  בין  בלבד  החופפים  והסכומים  ביחס לכיסויים  ובריאותי 
שנים  לארבע   45% של  ובהנחה  הפרטי,  לביטוח  לפוליסה  זו 
הראשונות בביטוח בריאות ו- 20% לשלוש שנים בביטוח סיעודי 
וזאת בתנאי שהבקשה להצטרף לביטוח הפרטי הוגשה למבטח 
מהעבודה  העובד  של  עזיבתו/פרישתו  מיום  יום   90 תוך  בכתב 
ובתנאי שהמבוטח הסדיר את תשלום הפרמיה באמצעות הוראת 

קבע או הוראה לחיוב כרטיס אשראי בתוך תקופה זו.
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מקרה  ארע  לא  עוד  כל  הנה  פרטי  סיעודי  ההצטרפות לביטוח 
הביטוח על-פי פוליסה זו.

תגמולי  הביטוח  מסכום  יקוזזו  ותרופות  השתלות  לכיסוי  ביחס 
ביטוח ששולמו על-פי פוליסה זו.

לרכוש  יהיה רשאי  לפוליסה פרטית המבוטח  במסגרת המעבר 
תגמולי ביטוח מופחתים.

ייתכן כי המעבר לפוליסה הפרטית יהיה כרוך בהעלאת פרמיה 
משמעותית למבוטח.

מבוטחים אשר  זה תקף לגבי  סעיף  כי  יובהר,  למען הסר ספק 
יום  לפני  ולא  לעיל   6 לסעיף  בהתאם  לגביהם  הסתיים  הביטוח 

.1.7.2008

וילד של עובד בעל הפוליסה 7.2 בן/בת זוג של עובד בעל הפוליסה 
או  גירושין  עקב  זו  פוליסה  על-פי  לביטוח  זכאותו  את  המאבד 
פטירה )חו"ח(, יהיה זכאי להמשיך את הביטוח במסגרת ביטוח 
פרטי, בתנאי שהיה מבוטח במסגרת פוליסה ברציפות לפני מועד 
לעיל,   7.2 בסעיף  הנקובים  לתנאים  ובכפוף  הביטוח  הפסקת 
וזאת בתנאי שהבקשה להצטרף לביטוח הפרטי הוגשה למבטח 
בכתב תוך 90 יום ממועד הארוע, לפי העניין והמבוטח הסדיר את 
תשלום הפרמיה באמצעות הוראת קבע או הוראה לחיוב כרטיס 

אשראי בתוך תקופה זו.
מבוטחים אשר  זה תקף לגבי  סעיף  כי  יובהר,  למען הסר ספק 
יום  לפני  ולא  לעיל   6 לסעיף  בהתאם  לגביהם  הסתיים  הביטוח 

.1.7.2008

והפוליסה 7.3 הביטוח  הסכם  יוארך  לא  שהיא  סיבה  ומכל  במקרה 
כלל  לגבי  כלשהי  ביטוח  בחברת  או  המבטח  אצל  תחודש  לא 
המבוטחים או חלק מהמבוטחים, יהיו רשאים המבוטחים או חלק 
היו  ואשר  לגביהם  מתחדשת  אינה  הפוליסה  אשר  מהמבוטחים 
הביטוח,  לפני הפסקת  ברציפות  זו  פוליסה  במסגרת  מבוטחים 
להמשיך ולהיות מבוטחים בביטוח פרטי ביחס לכיסויים והסכומים 
מיום  יום   90 תוך  רצונם  על  למבטח  שהודיעו  ובלבד  החופפים, 
מתן הודעת המבטח על סיום תקופת הביטוח ואפשרות המעבר 

לביטוח הפרטי ובכפוף לתנאים הנקובים בסעיף 7.1 לעיל.
מבוטחים אשר  זה תקף לגבי  סעיף  כי  יובהר,  למען הסר ספק 
יום  לפני  ולא  לעיל   6 לסעיף  בהתאם  לגביהם  הסתיים  הביטוח 

.1.7.2008
תשלום פרמיות  .8

הפוליסה תכנס לתוקפה החל מתאריך תחילת הביטוח כמצוין בדף הרשימה ובכפוף לכל 
התנאים המצטברים הבאים:

בעל 8.1 בין  כמוסכם  הינה  מבוטח  כל  עבור  החודשית  הפרמיה 
ולהוראות  בדף הרשימה  לאמור  בכפוף  הפוליסה לבין המבטח, 

פוליסה זו.

הפרמיה צמודה למדד ותשתנה מדי חודש בהתאם לשינוי במדד, 8.2
ומדד  הרשימה  בדף  הרשום  המדד  הוא  הבסיס  מדד  כאשר 

ההתאמה הוא המדד הידוע במועד ביצוע כל תשלום.
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למבטח 8.3 הפוליסה  בעל  ע"י  במרוכז  יבוצע  הביטוח  דמי  תשלום 
בין  וזאת בהתאם למנגנון תשלום שיסוכם  עבור כל המבוטחים 

הצדדים.

ל- 8.4 מעל  של  הביטוח  דמי  בתשלום  איחור  כל  כי  בזאת  מוסכם 
30 )שלושים( ימי עסקים מהמועד הקבוע בסעיף 8.1 לעיל, יחשב 
להפרה יסודית של ההסכם והמבטח יהיה רשאי להביא הפוליסה 
הפוליסה  ובכתב, לבעל  יום   30 של  מוקדמת  בהודעה  לסיומה, 
אלא אם כן שולמו דמי הביטוח בגין התקופה דלעיל, בהסכמת 

המבטח וזאת מבלי לגרוע מזכותו לפי כל דין. 
תביעות  .9

המבוטח ימסור למבטח את כל המידע המתייחס לתביעתו לרבות 9.1
והאחרים  ואת כל המסמכים הרפואיים  אבחנת הרופא המטפל 

הדרושים למבטח לברור התביעה.
השירותים  קבלת  לפני  האמור  המידע  למבטח  ימסור  המבוטח 

הרפואיים ו/או לאחר קבלתם, לפי דרישת המבטח.

כספית 9.2 התחייבות  מתן  או  מקדמה  מהמבטח  המבוטח  דרש 
כל  למבטח  למסור  רפואיים, עליו  שירותים  לו קבלת  שיאפשרו 
מידע נוסף שיידרש על ידי המבטח, כדי לאפשר למבטח לאשר 

את חבותו על פי הפוליסה, ולהעניק אישור מוקדם לתביעה.

ו/9.3 ביטוח  פי שיקול דעתו לשלם תגמולי  יהיה רשאי על  המבטח 
או כל חלק מהם ישירות לנותני השירותים הרפואיים או למבוטח 
השירותים  לנותני  ביטוח  תגמולי  תשלום  של  במקרה  עצמו. 
למבטח  שיומצאו  חשבונות  כנגד  התשלום  יבוצע  הרפואיים 
ובמקרה של תשלום למבוטח עצמו יבוצע התשלום כנגד קבלות 
מקוריות, שיומצאו לא יאוחר מ- 90 יום מהמועד בו שילם המבוטח 

את הסכומים הנקובים בהן.

אחריותו של המבטח לתשלום תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח 9.4
מקרה  התקיימות  בדבר  הודעה  למבטח  שתימסר  בכך  מותנית 

הביטוח עד תום תקופת הביטוח ולא יאוחר מ- 90 יום לאחריה.

המתבצעים 9.5 רפואיים  טיפולים  לממן  נועדו  אשר  ביטוח  תגמולי 
יש  בה  המדינה  במטבע  ישולמו  ישראל  מדינת  לגבולות  מחוץ 

לבצע את התשלום.

ישולמו 9.6 בישראל  ומשולמים  זר  במטבע  הנקובים  ביטוח  תגמולי 
בשקלים על פי השער להעברות והמחאות )הגבוה( של המטבע 

הזר הנ"ל ע"י בנק ישראל ביום העברת התשלום.
חקירה,  ו/או  בדיקה  כל  חשבונו  על  לנהל  רשאי  יהיה  המבטח 
לצורך בירור חבותו המיידית ו/או העתידית על פי הפוליסה, הכול 
יעכב  לא  הבדיקה  ובתנאי שתהליך  לנכון,  ימצא  כפי שהמבטח 
את הטיפול, עיכוב העלול לסכן את המבוטח או בריאותו. זכותו 
של המבטח לנהל חקירות ובדיקות לא תפגע מחמת מותו חו"ח 
של המבוטח. בכל מקרה לא יחרוג העיכוב מעבר לתקופה של 30 
יום מיום קבלת כל המסמכים הסבירים הנדרשים לברור חבותו 

של המבטח.
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סכום הביטוח  .10
הסכום המירבי אשר המבטח ישלם כתגמולי ביטוח בגין כל פרק 10.1

לא יעלה על הסכום הנקוב באותו פרק.

סכומי הביטוח הנקובים בשקלים יהיו צמודים למדד כאשר המדד 10.2
היסודי הוא המדד שהיה ידוע במועד הקובע ומדד ההתאמה הוא 

המדד הידוע במועד ביצוע כל תשלום בפועל.
סייגים כלליים  .11

המבטח אינו אחראי לכל נזק שיגרם למבוטח ו/או לכל אחד אחר 11.1
ידי המבטח לרופא,  ו/או הפנייתו על  עקב בחירתו של המבוטח 
רופא מומחה, רופא מנתח, רופא מרדים, מנתח שברשימה, בית 
חולים או כל נותן שרות אחר ו/או עקב מעשה או מחדל של הנ"ל.

המבטח לא יהא אחראי ולא יהיה חייב לשלם תגמולי ביטוח על 11.2
פי אחד או יותר מפרקי הפוליסה, אם מקרה הביטוח הוא תוצאה 

ישירה של הסייג המפורט להלן ו/או מקרה הביטוח נובע מ:
התאבדות,  נסיון  שפיות,  אי  עקב  נגרם  הביטוח  מקרה   11.2.1
פגיעה עצמית, אלכוהוליזם, שימוש בסמים או התמכרות 
להם, למעט אם השימוש בסמים נעשה על פי הוראות 

רופא שלא לצורך גמילה.
כתוצאה  בעקיפין,  או  במישרין  אירע,  הביטוח  מקרה   11.2.2
ממחלת המבוטח בסינדרום הידוע ככשל חיסוני נרכש 
)AIDS( ו/או מחלה או תסמונת שהיא מוטציה או וריאציה 

שלה.
11.2.3 מקרה הביטוח נגרם מביקוע גרעיני, או היתוך גרעיני או 
זיהום רדיואקטיבי או פעולה מלחמתית או פעולה צבאית 

או פעילות ספורטיבית מקצועית.
)מילואים, סדיר או  11.2.4 מקרה הביטוח נגרם משירות צבאי 
ו/או  לפיצוי  זכאי  המבוטח  אם  רק  תקף  הסייג  קבע(. 
שיפוי ו/או לטיפול מגורם ממשלתי אם ויתר על זכות זו.

ו/או מחלה  נובע ממום מולד  ו/או  11.2.5 מקרה הביטוח קשור 
מלידה.

טיפולים  ו/או  לניתוחים  במישרין  קשור  הביטוח  מקרה   11.2.6
קוסמטיים או אסטטיים, למעט ניתוח לשחזור שד עקב 
ניתוח כריתת שד ו/או ניתוחים לתיקון פגם אסטטי אשר 
שזכאותו  לניתוח  ישר  וכהמשך  כתוצאה  ישירות  נגרם 
אי  עקרות,  אורגנית,  אינה  שסיבתם  ניתוחים  הוכרה, 
פוריות, עקור מרצון, הריון ו/או לידה ו/או טיפולי שיניים 
)למעט  חניכיים  ניתוחי  או  שיניים  עקירת  או  למיניהם 
ניתוח קיסרי וכיסויים הנקובים בפוליסה במפורש בפרק 
רופא  ידי  על  הנעשה  ניתוח  וכל  בפוליסה(  המותאם 

שיניים. 
11.2.7 טיסה באולטרא לייט ו/או מצנחי רחיפה ו/או דומיהם.

11.2.8 מקרה הביטוח אירע לאחר תום תקופת הביטוח.
11.2.9 מקרה הביטוח נגרם כתוצאה מפעולת טרור.

11.2.10 מקרה הביטוח נגרם כתוצאה מתאונת דרכים.
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יהיו  לא   11.2.9 ו-   11.2.10 סעיפים  כי  יובהר,  ספק  הסר  למען 
ניתוחים  ו/או  השתלות  ב'  ניתוחים,  א'  פרקים:  לגבי  תקפים 
וטיפולים מיוחדים בחו"ל ופרק ו' תרופות. והחל מיום 1.10.2004.

תנאי מיוחד - פטור מאחריות בגין מצב רפואי קודם  .12
סייג בשל מצב 12.1

רפואי קודם
המבטח יהיה פטור מחבותו בשל מקרה ביטוח אשר גורם ממשי 
לו, היה מהלכו הרגיל של מצב רפואי קודם, ואשר ארע למבוטח 

בתקופה שבה חל הסייג.

תוקף סייג בשל 12.2
מצב רפואי קודם

סייג בשל מצב רפואי קודם, לעניין מבוטח שגילו במועד תחילת 
הביטוח הוא:

אחת  שנה  של  לתקופה  תקף  יהיה   - שנים   65 מ-  פחות  א. 
מתחילת תקופת הביטוח.

ב. 65 שנים או יותר - יהיה תקף לתקופה של חצי שנה מתחילת 
תקופת הביטוח.

סייג של מצב 12.3
רפואי מסוים 

למבוטח מסוים

רפואי מסוים  או להיקף הכיסוי בשל מצב  סייג לחבות המבטח 
תקף  יהיה  מסוים,  מבוטח  לגבי  הביטוח  פרטי  בדף  שפורט 
לתקופה שצוינה בדף פרטי הביטוח לצד אותו מצב רפואי מסוים.

תחולת סייג בשל 12.4
מצב רפואי קודם

הודיע  המבוטח  אם  תקף  יהיה  לא  קודם  רפואי  מצב  בשל  סייג 
למבטח על מצב בריאותו הקודם, והמבטח לא סייג במפורש בדף 
פרטי הביטוח את המצב הרפואי המסוים הנזכר בהודעת המבוטח.

השבת דמי 12.5
הביטוח

בסעיפים  המפורטות  ההוראות  בשל  מחבותו  המבטח  פטור 
12.1-12.4 ונתבטל חוזה הביטוח, ומבטח סביר לא היה מתקשר 
באותו חוזה ביטוח, אף בדמי ביטוח גבוהים יותר, אילו ידע במועד 
המבוטח,  של  הקודם  הרפואי  מצבו  את  הביטוח  חוזה  כריתת 
בעד  הביטוח ששילם המבוטח  דמי  את  למבוטח  יחזיר המבטח 
פרק הזמן עד ביטול חוזה הביטוח, בניכוי דמי הביטוח עבור כיסוי 

ביטוחי שבשלו שולמו למבוטח תגמולי ביטוח.
שונות  .13

היתה למבוטח בגין מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי 13.1
למבטח,  זו  זכות  עוברת  הביטוח,  חוזה  מכוח  שלא  שלישי  צד 
ששולם.  התגמולים  וכשיעור  ביטוח  תגמולי  למבוטח  מששילם 
המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה 
באופן שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן הצד השלישי פיצוי או 
שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח. קיבל המבוטח מן הצד 
זה, עליו  סעיף  לפי  למבטח  מגיע  שהיה  שיפוי  או  פיצוי  השלישי 
ויתור או פעולה אחרת הפוגעת  להעבירו למבטח, עשה פשרה, 
בזכות שעברה למבטח, עליו לפצותו בשל כך. הוראות סעיף זה 
ו/או מחדל  יחולו אם מקרה הביטוח הוא תוצאה של מעשה  לא 
שלא בכוונה בידי אדם שמבטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או 
שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם. 

נותני 13.2 של  רשימה  כל  לעת  מעת  לשנות  רשאי  יהיה  המבטח 
בתי  רשימת  לרבות  זו,  לפוליסה  הקשורים  רפואיים  שירותים 
חולים, רשימת ניתוחים, רשימת שכר מנתחים, רשימת רופאים 

מומחים ומנתחים שברשימה.
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גבול אחריות המבטח בחו"ל  .14
אחריות המבטח בכל האמור בשירותים רפואיים בחו"ל מותנית ומוגבלת לכך ששהייתו 
של המבוטח בחו"ל לא תעלה על 60 יום רצופים מיום צאתו את ישראל, למעט אם הודיע 
המבוטח למבטח 14 יום טרם יציאתו לחו"ל על צאתו את ישראל, והמציא לשביעות רצון 

המבטח קבלות מקוריות וטופס מחלה מקורי חתום ע"י הרופא המטפל. 
סעיף זה לא יהיה תקף במקרה שהמבוטח יצא לחו"ל לצורך קבלת טיפול רפואי.

הודעות הצטרפות וגריעה  .15
בעל 15.1 יודיע  חודשיים  ביטוח  דמי  תשלום  כל  ביצוע  לפני  בסמוך 

הפוליסה למבטח בכתב על כל מבוטח אשר נוסף או נגרע עקב 
ציון כל הפרטים עפ"י נוהל הצטרפות הנהוג אצל המבטח. 

לא יראו אדם כמבוטח אלא אם נתקיימו לגביו כל התנאים להיותו 15.2
פרטיו  כל  בכתב  למבטח  ונמסרו  זה,  בהסכם  כמפורט  מבוטח 
הודעת הצטרפות,  עפ"י  ובין  הראשונים  כחלק מהמבוטחים  בין 

ובתנאי נוסף כי שולמו בגין ביטוחו דמי הביטוח המוסכמים.
שירות למבוטחים  .16

והכוונתם  יעוץ למבוטחים  יעמיד מוקד טלפוני הפועל 24 שעות ביממה לצורך  המבטח 
ביחס לשירותים הניתנים במסגרת הפוליסה. כמו כן יעמדו נציגים מטעם "סוכנות הביטוח" 

לרשות המבוטחים ובעל הפוליסה.
התאמת דמי ביטוח )"פרמיות"(  .17

הפרמיה תהיה קבועה במשך שנת הביטוח הראשונה בתום שנת הביטוח הראשונה ולאחר 
מכן אחת בתום כל שנת ביטוח יהיה רשאי המבטח לערוך התאמת פרמיה על פי האמור 

להלן:

כרווח או הפסד ביטוחי יראו 70% מהפרמיה שנגבתה בגין אותה 17.1
תביעות  בהפחתת  למדד  משוערכת  כשהיא  ביטוח  תקופת 
משולמות ותלויות בגין אירועים ביטוחיים באותה תקופה לרבות 

I.B.N.R כשהן משוערכות למדד.

נושאת 17.2 הביטוח  תכנית  כי  ביטוח,  שנת  כל  בתום  יתברר  אם 
בתקופה  הביטוח  דמי  יועלו  כהגדרתם להלן,  למבטח,  הפסדים 
שלאחריה בשיעור מתאים, למניעת הפסדים אלה ביתרת תקופת 

הביטוח.

לא נשאה תכנית הביטוח הפסדים בשנת הביטוח שקדמה לה, לא 17.3
הקודמת למעט הצמדתן  שנקבעו לתקופה  בפרמיות  שינוי  יחול 
למדד והתאמתן אחת לשנה, על פי השינוי בגיל האקטוארי של 

המבוטחים.
מיסים והיטלים  .18

בעל הפוליסה או המבוטח - לפי העניין - חייב בתשלום כל המיסים הממשלתיים והאחרים 
החלים על הפוליסה או המוטלים על הפרמיות, על הפיצויים החודשיים ועל כל התשלומים 
עריכת  ביום  קיימים  המיסים  אם  בין  הפוליסה,  לפי  לשלמם  מחויב  שהמבטח  האחרים 
כי מיסים  יוטלו במועד שלאחר מכן. למען הסר ספק מובהר בזאת  ובין שאם  הפוליסה 
ממשלתיים ואחרים החלים ו/או יחולו עפ"י דין ישיר על המבטח בין אם בגין הפוליסה ובין 

שלא, ישולמו ע"י המבטח ללא זכות קיזוז מהמבוטח או מבעל הפוליסה.
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התיישנות  .19
תקופת התיישנות של תביעה על פי הפוליסה היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח.

הודעות  .20
ע"י 20.1 שישלחו  והמסמכים  התביעות  הדרישות,  ההודעות,  כל 

לפי  רשום  בדואר  ישלחו  זה,  אחד למשנהו במסגרת הסכם  צד 
הכתובות שלהלן ויחשבו כאילו הגיעו לתעודתם כעבור שלשה ימי 

עסקים מעת מסירתם בבית הדואר. ואלה הכתובות:
 7007 ת.ד  הארצי.  הועד   - תנובה  עובדי  ארגון   - הפוליסה  בעל 

רמת השרון.
המבטח - הפניקס חברה לביטוח בע"מ / "תחום ביטוח בריאות". 

דרך השלום 53 גבעתיים.
או למען אחר שיודיע צד אחד למשנהו במכתב בדואר רשום, 30 

יום מראש.

כל הוראה או הודעה שהצדדים יתנו אחד לשני באמצעות מכשיר 20.2
פקסימיליה, תהיה בת תוקף כאילו ניתנה בדרך של הודעה בכתב 
ראיה  יהוו  צילום שלו  או  פני העותק שהתקבל  פקיד על  ואישור 
מספקת לעניין קבלת ההודעה ומועד קבלתה. כל שינוי בפוליסה, 
המבטח  ידי  על  שנרשם  לאחר  רק  לתקפו  יכנס  יתבקש,  אם 

בפוליסה.
ועדת חריגים  .21

הפוליסה,  בעל  מטעם  נציגים  ושני  המבטח  מטעם  נציגים  משני  תורכב  החריגים  ועדת 
כאשר נציג אחד מכל צד יהיה רופא. וועדת החריגים תתכנס עפ"י דרישת בעל הפוליסה ו/
או המבטח לדון בבעיות שוטפות המתעוררות בניהול הפוליסה. בכל מקרה של אי הסכמה 

תועבר ההכרעה לבורר מוסכם על שני הצדדים.
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פרק א‘1 - ניתוחים מהשקל הראשון

הגדרות  .1
בנוסף להגדרות כלליות הקבועות בתנאים הכלליים לפוליסה זו, יחולו על פרק זה הגדרות 

נוספות שלהלן:

שאושפז ניתוח חירום1.1 במבוטח,  מיידית  שבוצע  צפוי  ובלתי  פתאומי  ניתוח 
לאחר ביקור בחדר מיון של בית החולים.

כל אביזר, איבר טבעי או חלק מאיבר טבעי, או איבר מלאכותי, שתל1.2
של  בגופו  המורכבים  או  המושתלים  טבעי  או  מלאכותי  מפרק 
המבוטח במהלך ותוך כדי ניתוח המכוסה במסגרת הביטוח )כגון: 
עדשה, פרק ירך וכו'(, למעט תותבת שיניים, שתל דנטלי ושתל 

במהלך השתלה )כמפורט בפרק ב' לפוליסה זו(.
מקרה ביטוח  .2

תקופת 2.1 במהלך  עבר  שהמבוטח  ניתוח  הינו  הביטוח  מקרה 
הביטוח, בכפוף לתנאי פוליסה זאת.

את 2.2 המבוטח  עבר  בו  המועד  הינו  הביטוח  מקרה  קרות  מועד 
הניתוח ובלבד שהמחלה אשר בגינה נדרש הניתוח, אובחנה אצל 
המבוטח לאחר מועד תחילת הביטוח או בתום תקופת האכשרה 

המאוחר מביניהם.
תנאי מוקדם לאחריות המבטח  .3

המבטח יהיה אחראי לתשלום תגמולי ביטוח אך ורק אם אישר מראש למבוטח את ביצוע 
הניתוח על ידי רופא מנתח ברשימה או מנתח בבי"ח פרטי.

סכום ביטוח ותגמולי ביטוח  .4
המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאותיו לכל הניתוחים בארץ 4.1

התנאים  עפ"י  המבוטח  של  עצמית  השתתפות  ללא  ובחו"ל, 
כדלקמן:

מנתח/מרדים  ידי  על  המבוצעים  בישראל  ניתוחים  בגין  א. 
שבהסכם, לא תחול תיקרת סכום לשיפוי עבור שכר המנתח/

מרדים.
ב. בגין ניתוחים המבוצעים על ידי מנתח/מרדים אחר תהיה תקרת 
שיפוי לפי הסכום שהיה משולם לאותו ניתוח כנהוג באותה עת 
רפואי  שירות  עם ספקי  לו  שיש  עפ"י הסכמים  אצל המבטח 

בישראל.
בגין ניתוחים בחו"ל, תהיה תקרת השיפוי עד 200% מהאמור  ג. 

בסעיף ב' לעיל.
המבטח  באמצעות  הניתוח  את  לבצע  בחר  והמבוטח  במקרה 
סכום  תקרת  תחול  לא  בחו"ל  שבהסכם  מנתח/מרדים  אצל 

השיפוי עבור שכר מנתח/מרדים.

המבטח ישלם ישירות לנותן השרות או ישפה את המבוטח בגין 4.2
הוצאות לשירותים רפואיים שלהלן אותם קיבל המבוטח כצורך 
רפואי בתוך תקופת הביטוח בסכום שלא יעלה על הסכומים בגין 

הכיסויים כמפורט להלן.

פרק א‘1 - ניתוחים מהשקל הראשון



39 הפניקס חברה לביטוח בע"מ מהדורת אוגוסט 2013   300308161

ותוך 4.3 המבטח ישפה את המבוטח כנגד מסירת קבלות מקוריות 
המסמכים  כל  מסירת  מיום  ימים   10 על  תעלה  שלא  תקופה 

הנדרשים על ידי המבטח לצורך ביצוע התשלום.
שכר מנתח/מרדים  .5

למנתח 5.1 ישירות  במלואו  ישולם  שבהסכם  מנתח/מרדים  שכר 
ההסכם.

הניתוח 5.2 לסוג  בהתאם  למבוטח  ישולם  אחר  מנתח/מרדים  שכר 
שבוצע ע"י המנתח/המרדים האחר, עפ"י תעריפי המבטח, ובכל 

מקרה לא יותר מהסכום ששילם המבוטח בפועל.
התייעצות לפני ניתוח  .6

המבטח יכסה במלואן הוצאות התייעצות מוקדמת אחת )לפני ניתוח( עם מנתח ההסכם 
אשר ביצע בפועל את הניתוח.

חו"ד נוספת של רופא מומחה לפני ניתוח  .7
נוספת  חו"ד רפואית  בגין הוצאות  ישפה המבטח את המבוטח   ,6 בנוסף לאמור בסעיף 
לפני ניתוח אצל רופא הסכם, וזאת עד תקרה של 673 ₪ ובהשתתפות עצמית של 25%.

חוות דעת רפואית נוספת בחו"ל )"מבט שני"(  .8
נוספת  חוות דעת  יצרף את המבוטח לתכנית  7, המבטח  ו-   6 בנוסף לאמור בסעיפים 
בחו"ל ויאפשר למבוטח קבלת חוות דעת רפואית מצוות רופאים מומחים במרכז הרפואי 
מונטיפיורי בניו -יורק ובבית הספר לרפואה אלברט איינשטיין בניו-יורק, כולל התייעצות 
טלפונית של הרופא המטפל בישראל עם נותן חוות הדעת בחו"ל, וזאת בהתאם לתנאי 

כתב המינוי המצורפים לפוליסה זו בנספח ב'.
הוצאות אשפוז וחדר ניתוח בבית חולים במקרה ניתוח  .9

המבטח ישלם למבוטח או לביה"ח שבהסכם תשלום מלא בגין הוצאות האשפוז והניתוח 
או יחזיר הוצאות אלו למבוטח בהתאם לסוג הניתוח שבוצע ועל פי תעריפי המבטח במידה 

ויבחר לעבור את הניתוח בבית חולים אחר.
הוצאות בגין בדיקה פתולוגית  .10

לפתולוגיה,  מומחה  ע"י  שנעשתה  פתולוגית  בדיקה  בגין  ישירות לביה"ח  ישלם  המבטח 
הנדרשת במקרה של ניתוח, או יחזיר הוצאות אלה למבוטח כנגד קבלות מקוריות.

תותבת-אביזר מושתל )למעט תותבת שיניים(  .11
בוצע במבוטח בבית חולים פרטי ניתוח, ובמהלך הניתוח הושתל במבוטח אביזר לצרכים 
רפואיים )להלן: תותבת(, ישתתף המבטח בעלות התותבת הנ"ל עד לסך 20,000 ₪ בלבד.

טופס התחייבות מטעם קופת חולים )טופס 17(  .12
המציא המבוטח לביה"ח הפרטי טופס התחייבות מטעם קופת חולים שלו לכיסוי הוצאות 
הניתוח המבוצע בביה"ח זה, יזכה המבטח את המבוטח וישלם לו סכום השווה ל- 50% 
מערכו של הטופס בביה"ח הפרטי בו בוצע הניתוח ובגינו זוכה המבטח. סעיף זה לא יחול 

על מחלקת שר"פ/שר"ן בבית חולים ציבורי. 
ביצוע ניתוח ללא מעורבות המבטח  .13

הוא  בה  החולים  קופת  ע"י  במלואן  כוסו  והוצאותיו  בביה"ח  ניתוח  המבוטח לבצע  בחר 
חבר, ישלם המבטח למבוטח פיצוי בסך של עד 741 ₪ לכל יום אשפוז הקשור בניתוח 

ולמשך תקופה שלא תעלה על עשרים ואחת )21( ימים.
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ניתוח בחו"ל  .14
את  למבוטח  המבטח  יחזיר  זו,  פוליסה  פי  על  המכוסה  בחו"ל  ניתוח  במבוטח  בוצע 
ידוע  שיהיה  ישראל  בנק  ע"י  המפורסם  היציג  לשער  בהתאם  ישראלי  במטבע  הוצאותיו 
ביום התשלום ע"י המבטח עד תקרה של 200% מעלות ניתוח דומה המבוצע באמצעות 
ספקי ההסדר של המבטח בישראל., אך בכל מקרה לא יותר מהאמור בסעיף 4.1 ב' לעיל.
או הוצאות של מלווים הכרוכות בניתוח כאמור  נסיעות  בגין  יכסה הוצאות  המבטח לא 

בסעיף זה.
שכר אחות או אח פרטי בעת הניתוח  .15

המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות להעסקת אח או אחות פרטיים לצורך שמירה 
על המבוטח לאחר ניתוח בבית חולים פרטי )להלן שמירה פרטית( סכום של עד 808 ₪ 
לכל יום אשפוז לתקופה שלא תעלה על שמונה )8( ימי אשפוז. השיפוי יעשה כנגד מסירת 
קבלות מקוריות למבטח או לחלופין הצהרה של האחות או אישור של ביה"ח בדבר ביצוע 

השמירה הפרטית.
שירותי הסעה באמבולנס לביה"ח ובין בתי חולים בישראל  .16

המבטח יחזיר למבוטח בגין שירותי אמבולנס עבור העברתו של המבוטח לביה"ח או ממנו 
או העברתו בין בתי החולים לצורך ביצוע ניתוח או קבלת טיפול או שירות רפואי אחר. 

החזר זה לא יעלה על התעריף הרשמי הקיים אותה עת בשירותי מגן דוד אדום.
הפריית מבחנה  .17

המבטח ישתתף בהוצאות המבוטחת בגין הפריית המבחנה שנעשתה עבורה עד לסך של 
4,043 ₪ לכל סדרת טיפולי הפריה. כיסוי זה ינתן מעבר לכיסוי הניתן על פי חוק הבריאות.
מובהר בזה כי מספר הפריות המבחנה שהמבטח ישתתף בהוצאותיהן כאמור לעיל, לא 

יעלה על שתי סדרות טיפולים למבוטחת במשך כל תקופת הביטוח.
ימי החלמה  .18

בוצע במבוטח ניתוח, המחייב החלמה )להלן האירוע המזכה(, ישתתף המבטח בהוצאות 
ההחלמה ששולמו בעקבות ובסמוך לניתוח או ההשתלה כאמור עד לסך של 741 ₪ לכל 
יום החלמה החל מהיום השישי )6( ועד היום הארבעה עשר )14(, ולתקופה שלא תעלה 
על שמונה )8( ימי החלמה בבית החלמה מוכר, ובתנאי שהצורך בהחלמה נקבע על פי 
שיקולים רפואיים ועל ידי רופא מומחה בתחום הרלוונטי ובתנאי שהמבוטח היה מאושפז 

בביה"ח בעקבות הניתוח לתקופה של למעלה מ- 6 ימים.
חריגים  .19

המבטח לא יהיה אחראי ולא ישלם ע"פ ביטוח זה כל תביעה הקשורה ב:

ניתוח ו/או טיפול רפואי אשר נקבע למבוטח לפני מועד הצטרפותו 19.1
לביטוח.

בפוריות 19.2 הקשורים  ניתוחים  אסתטיים,  או  קוסמטיים,  ניתוחים 
לתיקון  וניתוחים  לעיל   17 בסעיף  האמור  למעט  עקרות,  ו/או 
לניתוח  ישיר  וכהמשך  ישירות כתוצאה  נגרם  פגם אסטטי אשר 

שזכאותו הוכרה.

טיפולי שיניים למיניהם או עקירות שיניים, או ניתוחי חניכיים וכל 19.3
המשך  מהווה  הוא  כן  אם  אלא  שיניים,  רופא  ע"י  הנעשה  ניתוח 

ישיר לניתוח שזכאותו הוכרה.
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תקופת אכשרה  .20
תקופת אכשרה בגין ניתוח תהיה 90 יום.20.1

תקופת אכשרה בגין ניתוח קיסרי תהיה 9 חודשים.20.2

תשומת לב המבוטח מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו ובאופן מיוחד לתנאי מיוחד 
- פטור מאחריות בגין מצב רפואי קיים.
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פרק א‘2 - משלים שב"ן - כיסוי ביטוחי משלים לניתוחים פרטיים בישראל
כיסוי זה הנו כיסוי חלופי לפרק א'1.

כיסוי זה תקף רק אם נרכש על ידי המבוטח כחלופה לפרק הניתוחים.
הזכאות לתגמולי ביטוח כאמור בפרק זה הינה לאחר מיצוי הזכאות לתגמולי ביטוח )שיפוי, 
פיצוי, הנחה ו/או השתתפות( להם זכאי המבוטח, במידה והינו זכאי להם, במסגרת תוכנית 
השב"ן בה המבוטח חבר )"כללית מושלם", "לאומית זהב", "מאוחדת עדיף", "מכבי מגן" 
או כל תוכנית שב"ן אחרת המבטיחה כיסויי ביטוח וזכויות נרחבות יותר, הקיימת באותה 

קופה בה במבוטח חבר(.
התקרה  על  יעלו  לא  ביחד  זו  ומפוליסה  השב"ן  מתוכנית  יתקבלו  אשר  התגמולים  סך 

המרבית הנקובה בפרק זה.
הגדרות  .1

בנוסף להגדרות כלליות הקבועות בתנאים הכלליים לפוליסה זו, יחולו על פרק זה הגדרות 
נוספות שלהלן:

החודרת ניתוח1.1  )Invasive Procedure( פולשנית-חדירתית  פעולה  כל 
דרך רקמות, כולל באמצעות לייזר, אשר מטרתה אבחון, טיפול 
או עיוות,  ו/או תיקון פגם  פגיעה  או  ריפוי מחלה  ו/או  ו/או מניעה 
פעולות  גם  כניתוח  יראו  זו  במסגרת  היצרות,  או  סתימה  או 
אברים  ראיית  כגון:  לטיפול,  ו/או  לאבחון  פולשניות-חודרניות, 
פנימיים )ANDOSCOPY- כל סוגי האנדוסקופיות( וכולל ניתוחים 
תוספתן  מרה,  כיס  בקע,  ניתוח  כגון:  אנדוסקופיה  באמצעות 
קפיץ  קידוח,  בלון,  באמצעות  הרחבה  כולל  צנתור-  וכדומה, 
כי  יובהר,  מרה.  או  כליה  אבני  ריסוק  וכן  אנגיוגרפיה   -)STANT(
הזלפות,  הזרקות,  זריקות,  כולל  אינו  זו  הגדרה  פי  על  הכיסוי 
בדיקה/ות, בדיקות מעבדה, רנטגן, הקרנות, טיפולים כימותרפיים 

או אונקולוגיים.
בדיקות  בדיקה/ות,  כולל  אינו  זה  פרק  פי  על  הכיסוי  כי  יובהר, 
אונקולוגיים,  או  כימותרפיים  טיפולים  הקרנות,  רנטגן,  מעבדה, 
המתבצעת  רפואית  פעולה  כל  או  זריקה  היפרתרמי,  טיפול 
באמצעות זריקה / הזרקה, למעט הזרקות לעמוד השדרה לצורך 
שאיבת נוזל השדרה שבוצעו אלקטיבית, הזלפות. כמו כן, הכיסוי 
אינו כולל בדיקה/ות ופעולות הדמיה כגון C.T ו- M.R.I אלא אם 
האשפוז  במהלך  ומתבצעות  ניתוח  של  במקרה  נדרשות  הינן 

לקראת הניתוח או במהלך הניתוח.
יובהר כי הכיסוי במסגרת פרק זה אינו כולל טיפול חלופי לניתוח 
כהגדרתו בפרק ה' לפוליסה ואשר מטרתו להחליף את הניתוח 

לו זקוק המבוטח.

לבית ניתוח אלקטיבי1.2 המבוטח  של  קבלתו  ואשר  צפוי  היה  בו  שהצורך  ניתוח 
מיון  חדר  באמצעות  נעשית  אינה  הניתוח  ביצוע  לצורך  החולים 
מומחה  רופא  ידי  על  אליו  הופנה  המבוטח  אלא  דחוף  כמקרה 

ממרפאה, לרבות מרפאת חוץ של בית החולים.

כל אביזר, איבר טבעי או חלק מאיבר טבעי, או איבר מלאכותי, שתל1.3
של  בגופו  המורכבים  או  המושתלים  טבעי  או  מלאכותי  מפרק 
המבוטח במהלך ותוך כדי ניתוח המכוסה במסגרת הביטוח )כגון: 
עדשה, פרק ירך וכו'(, למעט תותבת שיניים, שתל דנטלי ושתל 

במהלך השתלה )כמפורט בפרק ב' לפוליסה זו(.
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שירותי בריאות 1.4
נוספים - שב"ן

תוכנית לשירותי בריאות נוספים אשר אינם כלולים בסל השירותים 
והתשלומים של הקופה. תוכנית זו מוצעת על ידי קופת החולים 

לחבריה בעצמה או על ידי חברת בת שבשליטתה המלאה.

כיסוי ביטוחי 1.5
לניתוחים מהשקל 

הראשון

כיסוי המקנה שיפוי )החזר הוצאות( בשל ביצוע ניתוחים פרטיים 
בישראל ואשר תגמולי הביטוח משולמים בו ללא תלות בזכויות 

המגיעות למבוטח מהשב"ן.

כיסוי ביטוחי 1.6
משלים לניתוחים

תוכנית  במסגרת  הניתנות  בזכויות  המתחשבת  ביטוח  תוכנית 
ביטוחי  כיסוי  והנותנת  בישראל  פרטיים  ניתוחים  השב"ן לביצוע 
להשלמת ההפרש בין סך ההוצאות להן זכאי המבוטח לקבל על 

פי תנאי השב"ן בכפוף לסעיף 5 שלהלן.

מועד ביטול 1.7
החברות בתוכנית 

השב"ן

מועד הביטול יהיה על פי אחד מהמועדים הבאים, המוקדם מביניהם:
ו/או  מועד הודעת קופת החולים על ביטול תוכנית השב"ן   1.7.1

המועד בו נכנס הביטול לתוקף, לפי המאוחר מביניהם.
1.7.2 המועד בו על פי תקנון השב"ן נכנסה לתוקף בקשת המבוטח 

להיגרע מתוכנית השב"ן.

תקופת אכשרה 1.8
בשב"ן

לתוכנית  ההצטרפות  ממועד  המתחילה  רצופה  זמן  תקופת 
השב"ן ו/או לחלקיה ו/או לפרקיה, הנקבעת על ידי קופת החולים 
חולים  ומקופת  לכיסוי  מכיסוי  והמשתנה  השב"ן  את  המספקת 
ו/או  חלק  בכל  שצוינה  התקופה  בתום  ותסתיים  חולים  לקופת 

פרק בתוכנית השב"ן.

אישור רשמי 1.9
מקופת החולים

אישור כתוב על דף הנושא את שם וסמל קופת החולים, חתום על 
ידי מורשה מטעם קופת החולים בצירוף חותמת קופת החולים.

מקרה ביטוח  .2
תקופת 2.1 במהלך  עבר  שהמבוטח  ניתוח  הינו  הביטוח  מקרה 

הביטוח, בכפוף לתנאי פוליסה זאת.

את 2.2 המבוטח  עבר  בו  המועד  הינו  הביטוח  מקרה  קרות  מועד 
הניתוח ובלבד שהמחלה אשר בגינה נדרש הניתוח, אובחנה אצל 
המבוטח לאחר מועד תחילת הביטוח או בתום תקופת האכשרה 

המאוחר מביניהם.
תנאי מוקדם לאחריות המבטח  .3

המבטח יהיה אחראי לתשלום תגמולי ביטוח אם ורק אם אישר מראש למבוטח את ביצוע 
הניתוח על ידי רופא מנתח ברשימה או מנתח בבי"ח פרטי.

 .4
התביעות והיקף 4.1

חבות המבטח
ככל  סמוך  הביטוח  מקרה  קרות  על  למבטח  יודיע  המבוטח 
האפשר למועד בו נודע לו על כך, וימסור למבטח את הפרטים 
המתייחסים לתביעתו. במקביל יפנה המבוטח לקופת החולים בה 

הוא חבר למימוש זכאותו על פי תנאי השב"ן.
אין באישור התביעה על ידי השב"ן משום אישור התביעה על ידי 
פי  על  ורק  אך  המבטח תיקבע  אצל  המבוטח  זכאות  המבטח. 
תנאי הפוליסה. למען הזהירות ועל מנת שלא להתחייב להוצאות 
שלא יוכרו לאחר מכן על ידי המבטח, מומלץ למבוטח לקבל את 

אישור המבטח לניתוח לפני ביצועו.
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לאחר פניית המבוטח לשב"ן למימוש הזכאות על פי תנאי השב"ן 4.2
ולאחר שעבר את הניתוח, ישלם המבטח למבוטח את ההפרש 
שבין סך ההוצאות בפועל לבין החזר ההוצאות להן הוא זכאי על 

פי תנאי השב"ן.
ההוצאות  החזר  סכום  כי סה"כ  בזאת  מובהר  למען הסר ספק 
השב"ן  תנאי  פי  על  להחזר  והזכאות  המבטח  ידי  על  למבוטח 
ידי  הניתנים על  והכיסויים  יעלה על תקרת הסכומים  לא  ביחד, 

המבטח כאמור בסעיף 5 שלהלן.

תקרת תגמולי הביטוח על פי פרק זה יהיו עד לתקרת הסכומים 4.3
ויהיו  להלן   5 בסעיף  כאמור  המבטח  ידי  על  הניתנים  והכיסויים 
מקוריות  קבלות  פי  על  המבוטח  של  בפועל  ההוצאות  עבור 

ובכפוף לאמור בסעיף 4.6 שלהלן.

ההוצאות 4.4 הפרש  את  למבוטח  לשלם  יוכל  שהמבטח  מנת  על 
מקופת  רשמי  אישור  למבטח  המבוטח  ימציא  לעיל,  כאמור 
החולים על סך החזר ההוצאות להן הוא זכאי על פי תנאי השב"ן.

במקרים הבאים בלבד לא תהיה קיומה של הזכאות על פי תוכנית 4.5
השב"ן תנאי מוקדם לקיום חבות המבטח על פי פרק זה:

במימון  משתתפת  אינה  השב"ן  תוכנית  שבו  במקרה   4.5.1
שבו  במקרה  לרבות  בשב"ן,  העמיתים  לכלל  ההוצאות 
המבוטח נמצא בתקופת אכשרה בשב"ן במועד הצטרפותו 
בהתאם  בפועל,  ההוצאות  סך  למבוטח  ישולם  לביטוח, 
לסכומים והכיסויים הניתנים על ידי המבטח כאמור בסעיף 

5 להלן.
במימון  משתתפת  אינה  השב"ן  תוכנית  שבו  במקרה   4.5.2
ההוצאות, בשל נסיבות מסויימות הנוגעות למבוטח מסויים 
השב"ן,  לתוכנית  החבר  דמי  בתשלום  פיגור  )כדוגמת 
ישולם  השב"ן(  ביטול  או  כאמור  החבר  דמי  תשלום  אי 
לבין  בפועל  הוצאות  סך  שבין  ההפרש  לפחות  למבוטח 
ההוצאות  מימון  של  במקרה  לו  משולמות  שהיו  ההוצאות 
על ידי תוכנית השב"ן שבה הוא היה חבר וזאת על פי אישור 
המבוטח  ימציא  אותו  "הקופה"(  )להלן:  החולים  מקופת 
הקופה  ידי  על  לו  משולמות  שהיו  ההוצאות  למבטח לגבי 

במקרה זה.
במקרה ולא ימציא המבוטח אישור כאמור למבטח, יסתמך 
המבטח לצורך התשלום על מידע שאסף אודות ניתוח זהה 

או דומה ששילם הוצאותיו למבוטח/ים במסגרת פרק זה.
למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזאת, כי על המבוטח לשתף 

פעולה עם המבטח להשגת האישור כאמור.

המבטח יהיה רשאי על פי שיקול דעתו לשלם את תגמולי הביטוח 4.6
השירות  את  למבוטח  שסיפק  למי  ישירות  מהם,  חלק  כל  ו/או 

הרפואי, או לשלמם למבוטח עצמו.
יבוצע  השירותים  לנותני  הביטוח  תגמולי  תשלום  של  במקרה 
תשלום  של  ובמקרה  למבטח  שיומצאו  חשבונות  כנגד  התשלום 
למבוטח עצמו, יבוצע התשלום כנגד הצגת קבלות מקוריות של
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כנגד  החזר  יבוצע  לא  בפועל.  תשלום  המאשרות  השירות  נותן 
צילומי קבלות או העתקים המתאימים למקור.

להחזר  בקשה  המבוטח  והגיש  במקרה  לעיל,  האמור  למרות 
קבלה  העתק  יגיש  אחר,  לגורם  בחלקן  או  במלואן  הוצאותיו 
בציון  המקורית  הקבלה  את  הגיש  לו  הגורם  את  ויציין  מאושר 

הסכום שתבע ושולם לו מהגורם האחר.

ההוצאות 4.7 במימון  משתתפת  אינה  השב"ן  תוכנית  בו  במקרה 
כאמור בסעיף 4.5 לעיל ועל מנת שהמבטח יוכל לשלם למבוטח 
את הפרש ההוצאות כאמור לעיל, יפעל המבוטח כאמור בחוק 
רשמי  אישור  למבטח  וימציא  התשמ"א-1981,  הביטוח  חוזה 
הקטנים  הסעיפים  בשני  האמור  את  המציין  החולים  מקופת 

שלהלן במצטבר:
המבוטח אינו זכאי לקבל החזר הוצאות על פי תנאי השב"ן.  4.7.1

פירוט הסיבה לאי הזכאות.  4.7.2

מבוטח שחברותו בשב"ן בוטלה, יהיה רשאי לפנות למבטח תוך ברות ביטוח4.8
60 ימים ממועד ביטול החברות בתוכנית השב"ן בבקשה לעבור 
המשך"(.  "פוליסת  )להלן:  הראשון"  "מהשקל  ביטוחי  לכיסוי 
המבוטח יהיה רשאי לפנות למבטח, בין אם הוא הצטרף במהלך 
תקופה זו לתכנית שב"ן בקופה אחרת )הכוללת תקופת אכשרה 
זכאי  יהיה  המבוטח  כאמור  במקרה  לאו.  אם  ובין  קיימת(  אם 
לעבור לפוליסת המשך ללא חיתום מחדש או בחינה מחודשת של 
מצב רפואי קודם וללא תקופת אכשרה בכפוף לתשלום הפרמיה 
המלאה על פי מסלול ניתוחים מהשקל הראשון, על פי גילו בעת 

המעבר למסלול זה.
לא מימש המבוטח זכות זו תוך 60 הימים לעיל, תפקע זכות זו 
מאליה ותחודש בעת הצטרפות המבוטח לתוכנית שב"ן בקופת 
החולים בה הוא חבר באותה עת וזאת על פי אישור הקופה, אשר 

ימציא המבוטח למבטח המעיד על תקופת חברותו בשב"ן.
סכום ביטוח ותגמולי ביטוח  .5

המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאותיו לכל הניתוחים בארץ 5.1
התנאים  עפ"י  המבוטח  של  עצמית  השתתפות  ללא  ובחו"ל, 

כדלקמן:
מנתח/מרדים  ידי  על  המבוצעים  בישראל  ניתוחים  בגין  א. 
שבהסכם, לא תחול תיקרת סכום לשיפוי עבור שכר המנתח/

מרדים.
בגין ניתוחים המבוצעים על ידי מנתח/מרדים אחר תהיה תקרת  ב. 
שיפוי לפי הסכום שהיה משולם לאותו ניתוח כנהוג באותה עת 
רפואי  שירות  עם ספקי  לו  שיש  עפ"י הסכמים  אצל המבטח 

בישראל.
מהאמור   200% השיפוי עד  תהיה תקרת  בחו"ל,  ניתוחים  ג. בגין 

בסעיף ב' לעיל.
במקרה והמבוטח בחר לבצע את הניתוח באמצעות המבטח את 
השיפוי  סכום  תקרת  תחול  לא  בחו"ל  שבהסכם  מנתח/מרדים 

עבור שכר מנתח/מרדים. 
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המבטח ישלם ישירות לנותן השרות או ישפה את המבוטח בגין 5.2
הוצאות לשירותים רפואיים שלהלן אותם קיבל המבוטח כצורך 
רפואי בתוך תקופת הביטוח בסכום שלא יעלה על הסכומים בגין 

הכיסויים כמפורט להלן.

ותוך 5.3 המבטח ישפה את המבוטח כנגד מסירת קבלות מקוריות 
המסמכים  כל  מסירת  מיום  ימים   10 על  תעלה  שלא  תקופה 

הנדרשים על ידי המבטח לצורך ביצוע התשלום. 
שכר מנתח/מרדים  .6

למנתח 6.1 ישירות  במלואו  ישולם  שבהסכם  מנתח/מרדים  שכר 
ההסכם.

הניתוח 6.2 לסוג  בהתאם  למבוטח  ישולם  אחר  מנתח/מרדים  שכר 
שבוצע ע"י המנתח/המרדים האחר, עפ"י תעריפי המבטח, ובכל 

מקרה לא יותר מהסכום ששילם המבוטח בפועל.
התייעצות לפני ניתוח  .7

המבטח יכסה במלואן הוצאות התייעצות מוקדמת אחת )לפני ניתוח( עם מנתח ההסכם 
אשר ביצע בפועל את הניתוח.

חו"ד נוספת של רופא מומחה לפני ניתוח  .8
נוספת  חו"ד רפואית  בגין הוצאות  ישפה המבטח את המבוטח   ,7 בנוסף לאמור בסעיף 
לפני ניתוח אצל רופא הסכם, וזאת עד תקרה של 673 ₪ ובהשתתפות עצמית של 25%.

חוות דעת רפואית נוספת בחו"ל )"מבט שני"(  .9
ו- 8, והמבטח יצרף את המבוטח לתכנית חוות דעת נוספת  בנוסף לאמור בסעיפים 7 
בחו"ל ויאפשר למבוטח קבלת חוות דעת רפואית מצוות רופאים מומחים במרכז הרפואי 
מונטיפיורי בניו -יורק ובבית הספר לרפואה אלברט איינשטיין בניו-יורק, כולל התייעצות 
טלפונית של הרופא המטפל בישראל עם נותן חוות הדעת בחו"ל, וזאת בהתאם לתנאי 

כתב המינוי המצורפים לפוליסה זו בנספח ב'.
הוצאות אשפוז וחדר ניתוח בבית חולים במקרה ניתוח  .10

המבטח ישלם למבוטח או לביה"ח שבהסכם תשלום מלא בגין הוצאות האשפוז והניתוח 
או יחזיר הוצאות אלו למבוטח בהתאם לסוג הניתוח שבוצע ועל פי תעריפי המבטח במידה 

ויבחר לעבור את הניתוח בבית חולים אחר.
הוצאות בגין בדיקה פתולוגית  .11

לפתולוגיה,  מומחה  ע"י  שנעשתה  פתולוגית  בדיקה  בגין  ישירות לביה"ח  ישלם  המבטח 
הנדרשת במקרה של ניתוח, או יחזיר הוצאות אלה למבוטח כנגד קבלות מקוריות.

תותבת-אביזר מושתל )למעט תותבת שיניים(  .12
בוצע במבוטח בבית חולים פרטי ניתוח, ובמהלך הניתוח הושתל במבוטח אביזר לצרכים 
רפואיים )להלן: תותבת(, ישתתף המבטח בעלות התותבת הנ"ל עד לסך 20,000 ₪ בלבד.

טופס התחייבות מטעם קופת חולים )טופס 17(  .13
המציא המבוטח לביה"ח הפרטי טופס התחייבות מטעם קופת חולים שלו לכיסוי הוצאות 
הניתוח המבוצע בביה"ח זה, יזכה המבטח את המבוטח וישלם לו סכום השווה ל- 50% 
מערכו של הטופס בביה"ח הפרטי בו בוצע הניתוח ובגינו זוכה המבטח. סעיף זה לא יחול 

על מחלקת שר"פ/שר"ן בבית חולים ציבורי.
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ביצוע ניתוח ללא מעורבות המבטח  .14
הוא  בה  החולים  קופת  ע"י  במלואן  כוסו  והוצאותיו  בביה"ח  ניתוח  המבוטח לבצע  בחר 
חבר, ישלם המבטח למבוטח פיצוי בסך של עד 741 ₪ לכל יום אשפוז הקשור בניתוח 

ולמשך תקופה שלא תעלה על עשרים ואחת )21( ימים. 
ניתוח בחו"ל  .15

את  למבוטח  המבטח  יחזיר  זו,  פוליסה  פי  על  המכוסה  בחו"ל  ניתוח  במבוטח  בוצע 
ידוע  שיהיה  ישראל  בנק  ע"י  המפורסם  היציג  לשער  בהתאם  ישראלי  במטבע  הוצאותיו 
ביום התשלום ע"י המבטח עד תקרה של 200% מעלות ניתוח דומה המבוצע באמצעות 
ספקי ההסדר של המבטח בישראל., אך בכל מקרה לא יותר מהאמור בסעיף 5.1 ב' לעיל.
או הוצאות של מלווים הכרוכות בניתוח כאמור  נסיעות  בגין  יכסה הוצאות  המבטח לא 

בסעיף זה.
שכר אחות או אח פרטי בעת הניתוח  .16

המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות להעסקת אח או אחות פרטיים לצורך שמירה 
על המבוטח לאחר ניתוח בבית חולים פרטי )להלן שמירה פרטית( סכום של עד 808 ₪ 
לכל יום אשפוז לתקופה שלא תעלה על שמונה )8( ימי אשפוז. השיפוי יעשה כנגד מסירת 
קבלות מקוריות למבטח או לחלופין הצהרה של האחות או אישור של ביה"ח בדבר ביצוע 

השמירה הפרטית. 
שירותי הסעה באמבולנס לביה"ח ובין בתי חולים בישראל  .17

המבטח יחזיר למבוטח בגין שירותי אמבולנס עבור העברתו של המבוטח לביה"ח או ממנו 
או העברתו בין בתי החולים לצורך ביצוע ניתוח או קבלת טיפול או שירות רפואי אחר. 

החזר זה לא יעלה על התעריף הרשמי הקיים אותה עת בשירותי מגן דוד אדום.
הפריית מבחנה  .18

המבטח ישתתף בהוצאות המבוטחת בגין הפריית המבחנה שנעשתה עבורה עד לסך של 
4,043 ₪ לכל סדרת טיפולי הפריה. כיסוי זה ינתן מעבר לכיסוי הניתן על פי חוק הבריאות. 
מובהר בזה כי מספר הפריות המבחנה שהמבטח ישתתף בהוצאותיהן כאמור לעיל, לא 

יעלה על שתי סדרות טיפולים למבוטחת במשך כל תקופת הביטוח.
ימי החלמה  .19

בוצע במבוטח ניתוח, המחייב החלמה )להלן האירוע המזכה(, ישתתף המבטח בהוצאות 
ההחלמה ששולמו בעקבות ובסמוך לניתוח או ההשתלה כאמור עד לסך של 741 ₪ לכל 
יום החלמה החל מהיום השישי )6( ועד היום הארבעה עשר )14(, ולתקופה שלא תעלה 
על שמונה )8( ימי החלמה בבית החלמה מוכר, ובתנאי שהצורך בהחלמה נקבע על פי 
שיקולים רפואיים ועל ידי רופא מומחה בתחום הרלוונטי ובתנאי שהמבוטח היה מאושפז 

בביה"ח בעקבות הניתוח לתקופה של למעלה מ- 6 ימים.
חריגים  .20

המבטח לא יהיה אחראי ולא ישלם ע"פ ביטוח זה כל תביעה הקשורה ב:

ניתוח ו/או טיפול רפואי אשר נקבע למבוטח לפני מועד הצטרפותו 20.1
לביטוח.

בפוריות 20.2 הקשורים  ניתוחים  אסתטיים,  או  קוסמטיים,  ניתוחים 
לתיקון  וניתוחים  לעיל   18 בסעיף  האמור  למעט  עקרות,  ו/או 
לניתוח  ישיר  וכהמשך  ישירות כתוצאה  נגרם  פגם אסטטי אשר 

שזכאותו הוכרה. 
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טיפולי שיניים למיניהם או עקירות שיניים, או ניתוחי חניכיים וכל 20.3
המשך  מהווה  הוא  כן  אם  אלא  שיניים,  רופא  ע"י  הנעשה  ניתוח 

ישיר לניתוח שזכאותו הוכרה.
תקופת אכשרה  .21

תקופת אכשרה בגין ניתוח תהיה 90 יום.21.1

תקופת אכשרה בגין ניתוח קיסרי תהיה 9 חודשים.21.2

תשומת לב המבוטח מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו ובאופן מיוחד לתנאי מיוחד 
- פטור מאחריות בגין מצב רפואי קיים.
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פרק ב' - השתלות ו/או ניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל

הגדרות לפרק זה  .1
בנספח זה יתפרשו המונחים הבאים כמפורט להלן.

השתלה בישראל או בחו"ל או ניתוח ו/או טיפול מיוחד בחו"ל אשר מקרה ביטוח1.1
המבוטח עבר על פי תנאי פוליסה זו ובמהלך תקופת הביטוח.

איברים  השתלת  לחוק  בהתאם  כי  יובהר  ספק  הסר  למען 
התשס"ח-2008, בטרם מתן שיפוי או פיצוי למימון ביצוע השתלה 
החוק,  להוראות  בהתאם  בוצעה  ההשתלה  אם  המבטח  יבחן 

ובכלל זה אם התקיימו כל אלה:
1. נטילת האיבר והשתלת האיבר נעשות על פי הדין החל באותה 

מדינה.
2. מתקיימות הוראות החוק לעניין איסור סחר באיברים.

מועד קרות מקרה 1.2
הביטוח

המועד בו עבר המבוטח את ההשתלה או ניתוח ו/או טיפול מיוחד 
בחו"ל, ובתנאי שהמחלה אשר בגינה נדרשה ההשתלה או ניתוח 
ו/או טיפול מיוחד בחו"ל, אובחנה לראשונה אצל המבוטח לאחר 
תחילת הביטוח או עם תום תקופת האכשרה המאוחר מביניהם.

כריתה כירורגית או הוצאה מגוף המבוטח של ריאה, לב, כליה, השתלה1.3
חלק  או  שלם  איבר  והשתלת  ביניהם,  שילוב  וכל  כבד,  לבלב, 
מאיבר אשר נלקחו מגופו של אדם אחר במקומם, או השתלה של 

מח עצמות מתורם אחר בגוף המבוטח. ובלבד:
השתלה תכלול גם השתלת לב מלאכותי, בשלב בו הפרוצדורה 
הפסיקה להיות מוגדרת כניסיונית בישראל. במקרה בו יושתל לב 
מלאכותי כפרוצדורה הקודמת להשתלת לב מגופו של אדם אחר, 

יחשב הדבר כמקרה ביטוח אחד.
שרופא מומחה בתחום הרפואי הרלבנטי קבע את הצורך   1.3.1

בביצוע ההשתלה.
1.3.2 ההשתלה תבוצע בבית חולים מוכר ומורשה ע"י הרשויות 

המוסמכות באותה מדינה.
ידי  על  שאושר  הרלבנטי  הרפואי  בתחום  מומחה  רופא   1.3.3

המבטח, יאשר את הצורך בביצוע ההשתלה.
בו  בשלב  מלאכותי,  לב  השתלת  גם  תכלול  השתלה 
בישראל.  כניסיונית  מוגדרת  להיות  הפסיקה  הפרוצדורה 
הקודמת  כפרוצדורה  מלאכותי  לב  יושתל  בו  במקרה 
כמקרה  הדבר  יחשב  אחר,  אדם  של  מגופו  להשתלת לב 

ביטוח אחד.

ניתוח ו/או טיפול 1.4
מיוחד בחו"ל

התנאים  בו  מתקיימים  אשר  בחו"ל  מיוחד  טיפול  ו/או  ניתוח 
המצטברים הבאים:

ביצוע הניתוח ו/או הטיפול המיוחד בחו"ל חיוני להישרדותו   1.4.1
של המבוטח ומניעתו מהווה סכנה ממשית לחייו או הניתוח 
שירותי  ידי  ביצוע על  בר  אינו  בחו"ל  המיוחד  הטיפול  ו/או 

הרפואה בישראל ואין לו טיפול או ניתוח חילופי בישראל.
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הצורך  את  קבע  הרלבנטי  הרפואי  בתחום  מומחה  רופא   1.4.2
בביצוע הניתוח ו/או הטיפול המיוחד בחו"ל.

רופא מומחה בתחום הרפואי הרלבנטי לפי בחירת המבטח,   1.4.3
יאשר את הצורך בטיפול המיוחד בחו"ל.

כמומחה רופא מומחה1.5 בישראל  ידי השלטונות המוסמכים  רופא שהוסמך על 
בתחום רפואי מסוים ושמו כלול ברשימת הרופאים לפי תקנה 34 
לתקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות( התשל"ג-1973.

ו/או תביעות סכום הביטוח1.6 בגין תביעה  סכום השיפוי המירבי שישלם המבטח 
המכוסות על פי נספח זה הינו:

 ₪  5,000,000 הסכום  עד   - השתלות  ו/או  להשתלה   1.6.1
למבוטח. 

מיוחדים  טיפולים  או  ו  בחו"ל  מיוחד  לטיפול  ו/או  לניתוח   1.6.2
בחו"ל - עד הסכום 800,000 ₪ למבוטח.

הכיסוי  .2
המבטח ישלם למבוטח או לנותן השירות הוצאות בגין השתלה או ניתוח ו/או טיפול מיוחד 

)לעיל ולהלן: "ההוצאות המוכרות"( עד תקרת סכום הביטוח.

הוצאות בגין טיפול שניתן למבוטח במסגרת האשפוז שבמהלכו 2.1
בוצע הניתוח ו/או הטיפול מיוחד בחו"ל או ההשתלה, לרבות שכר 

הצוות הרפואי, בדיקות רפואיות, שירותי מעבדה ותרופות.
את  המבטח  יכסה  בחו"ל  מיוחד  טיפול  ו/או  ניתוח  של  במקרה 
את  ניתן לבצע  לא  אם  ורק  אך  זה  בסעיף  האמורות  ההוצאות 

הפעולות ו/או הטיפולים הרפואיים בישראל.

הוצאות אשפוז בחו"ל עד 30 יום לפני ביצוע ההשתלה בחו"ל או 2.2
הניתוח ו/או הטיפול המיוחד בחו"ל ועד 180 יום לאחר ביצועם.

והעברתו 2.3 שימורו  להשתלה,  איבר  השגת  הוצאות  עבור  תשלום 
למקום ביצוע ההשתלה עד סכום מירבי של 40,430 ₪.

הוצאות טיפולי המשך הנובעים מביצוע השתלה בחו"ל או ניתוח 2.4
ו/או טיפול מיוחד בחו"ל ובלבד שאינם ניתנים לביצוע בישראל ועד 
לסכום של 44,440 ₪ להשתלה או 22,200 ₪ לניתוח ו/או לטיפול 

מיוחד בחו"ל, על פי המקרה.

טיסה הלוך 2.5 כרטיס  מחיר  של  נסיעה לחו"ל עד תקרה  הוצאות 
וחזור במחלקת תיירים, לרבות היטל נסיעה אם יחול, למבוטח 

ולמלווה אחד.

הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל והוצאות העברה יבשתית 2.6
סבירות משדה התעופה לבית החולים בחו"ל, אם היה המבוטח 
בלתי כשיר מסיבות רפואיות לטוס לחו"ל בטיסה מסחרית רגילה, 
וזאת עד לסכום של 44,440 ₪ להשתלה ו/או לניתוח ו/או לטיפול 

מיוחד בחו"ל, לפי המקרה.
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הוצאות מגורים וכלכלה סבירות של המבוטח ומלווה אחד בארץ 2.7
לאחר  או  הרפואי  הטיפול  לביצוע  בהמתנה  בהיותם  הטיפול 
השחרור מבית החולים, ובתנאי שהשהייה בארץ הטיפול אושרה 
על ידי רופאו של המבוטח כחיונית מבחינה רפואית, וכן הוצאות 
הוצאות  המבוטח.  של  אישפוזו  בתקופת  המלווה  של  מגורים 
המגורים והכלכלה הסבירות למבוטח ומלווהו ביחד לא יעלו על 

20% מסכום הביטוח.
ארוחות,  )ללא  במלון  בלבד  לינה  הוצאות   - מגורים"  "הוצאות 
חדר  שכירת  עבור  דירה  שכר  או  נוספים(,  ושירותים  משקאות, 
מגורים בדירה או שכירת דירה המתאימה למגורי המבוטח ומלווה 
אחד, ובתוספת הוצאות החלות על שוכר דירה )גז, חשמל, מים( 

אשר המבוטח ידרש לשאת בהן.
"הוצאות כלכלה" - הוצאות שהוציאו המבוטח ו/או מלווהו עבור 
אוכל ושתיה, אשר לא יעלו, עבור שניהם ביחד, על סך 4,000 ₪ 
לכל חודש של שהיה או החלק היחסי המתאים לתקופה קצרה 

מחודש.

בעת 2.8 חו"ח  נפטר  אם  לישראל  המבוטח  גופת  הטסת  הוצאות 
שהותו בחו"ל.

או 2.9 השתלה  לביצוע  לישראל  רפואי  מומחה  הבאת  הוצאות 
יהיה להטיס  ניתן  ולא  בישראל במקרה  ניתוח  ו/או  מיוחד  טיפול 
 44,440 של  לסכום  עד  רפואיות,  מסיבות  לחו"ל  המבוטח  את 
ניתוח לפי המקרה, למקרה  ו/או  ₪ להשתלה או לטיפול מיוחד 

ביטוח אחד.

מיסים והיטלים ו/או הוצאות בגין המרת סכום ביטוח או חלקן או 2.10
הוצאות מוכרות או חלקן למטבע חוץ והוצאות העברתן לחו"ל, 
פי  על  הביטוח,  מתגמולי  חלק  יהיו  המבטח  ידי  על  ישולמו  אם 

נספח זה בכפוף לתקרת סכום הביטוח.

השלמת הכנסה 2.11
וכיסוי הוצאות

ישלם  פי הפוליסה  ביצוע השתלה המכוסה על  בכל מקרה של 
זכאי  לו  אחר,  פיצוי  ולכל  גמלה  בנוסף לכל  למבוטח,  המבטח 
המבוטח עפ"י הפוליסה, גמלה נוספת שתיקרא "גמלת החלמה" 
)להלן: "הגמלה"( כלהלן: במקרה ביצוע ההשתלה המכוסה על 
פי פוליסה זו בישראל, יהיה זכאי המבוטח לכיסוי על פי סעיף זה, 

בכפוף לשינויים הבאים:
במקרה של השתלת כליה או השתלת מח עצם ישולמו מחצית 
מסכום הגמלה שבסעיף 2.11.1 לתקופה של 12 חודשים. במקרה 
השתלת אברים אחרים המכוסים על פי הפוליסה - לא יחול שינוי 

בסעיף זה.
סך של 6,740 ₪ לחודש למשך 24 חודש.  2.11.1

את  מיצה  וטרם  ההשתלה  ניתוח  לאחר  המבוטח  נפטר   2.11.2
הגמלה  יתרת  את  מוטביו  יקבלו  לעיל  כקבוע  הגמלה 
קיום  או  ירושה  צו  לפי  פטירתו  מייד לאחר  לעיל  כקבוע 

צוואה אך לא במקרה ביצוע בישראל.
בכל מקרה לא יעלו התשלומים המשולמים למבוטח כולל   2.11.3
גמלת החלמה על סכום הביטוח המירבי לצורך השתלה 

על פי פוליסה זו.
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למדד 2.12 צמודים  לעיל,  הנזכרות  המוכרות  ההוצאות  סכומי  כל 
הנזכר בהגדרת סכום הביטוח.

תשלום תגמולי ביטוח  .3
אישר המבטח ביצוע השתלה או ניתוח ו/או טיפול מיוחד בחו"ל על פי נספח זה:

את 3.1 המבצע  לגורם  המופנית  כספית  התחייבות  למבוטח  יתן 
ההשתלה או הניתוח ו/או הטיפול המיוחד בחו"ל.

ישירות 3.2 מוכרות  הוצאות  לשלם  דעתו  שיקול  פי  רשאי, על  יהיה 
לגורמים להם יש לשלם ההוצאות האמורות או למבוטח עצמו.

לגורמים 3.3 ישירות  חלקם  או  ביטוח  תגמולי  תשלום  של  במקרה 
שיומצאו  חשבונות  כנגד  התשלום  יבוצע  לעיל,  כאמור  בחו"ל 
התשלום  יבוצע  עצמו,  למבוטח  תשלום  של  ובמקרה  למבטח 
המבוטח  ימציא  יידרש,  אם  מקוריות,  וקבלות  חשבונות  כנגד 

למבטח גם אישור להוצאת מטבע חוץ.

יומרו ל₪ ומ₪ למטבע חוץ לפי 3.4 הוצאות מוכרות במטבע חוץ, 
שער המכירה של מטבע החוץ הרלבנטי ביום התשלום )העברות 
והמחאות( שיהיה נהוג בבנק לאומי בתוספת כל היטל חוקי שיחול 

אם יחול על תשלום כזה.

למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזאת כי בחירת הרופא המטפל 3.5
על פי הסכם זה והטיפולים והשירותים המכוסים על פי נספח זה 
נעשים על ידי המבוטח וכי המבטח אינו אחראי לכל נזק שיגרם 

למבוטח כתוצאה מטיפול או שירות המכוסה על פי פוליסה זו.
סייג נוסף לפרק זה  .4

המבטח לא יהיה אחראי ולא ישלם תגמולי ביטוח על פי פרק זה בגין מקרה ביטוח הקשור 
במישרין או בעקיפין ו/או הנובע מטיפול ו/או שירות רפואי הנדרש עקב מום או מחלה מלידה 
לרבות מחלות תורשתיות ו/או מצב בריאות שהיה קיים בעת הוצאת הפוליסה ו/או מצב 

רפואי שהוחרג במפורש בדף הרשימה.
 .5

אחרת,  ביטוח  מחברת  חלקו  או  כולו  הביטוח  סכום  את  לקבל  זכאי  שהמבוטח  במידה 
קופת חולים או מאדם אחר - תעבור זכות השיבוב למבטח ביחס לסכומים ששולמו על ידו 
עפ"י הסכם זה, ובלבד שלא תפגע מלוא זכאותו של המבוטח לכיסוי הוצאותיו בגין מקרה 

הביטוח.
 .6

תקופת אכשרה - 90 יום.

תשומת לב המבוטח מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו ובאופן מיוחד לתנאי מיוחד 
- פטור מאחריות בגין מצב רפואי קיים.
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פרק ג' - ביטוח סיעודי

הגדרות לפרק זה  .1
מבוטח שגילו שנתיים ומעלה.מבוטח1.1

אחד משני האירועים הבאים לפחות:מקרה הביטוח1.2
מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה,   1.2.1
תאונה או ליקוי בריאותי, אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע 
של  )לפחות 50% מהפעולה(,  מהותי  חלק  עצמו  בכוחות 
ובתנאי   6 מתוך   2 או  הבאות  הפעולות   6 מתוך   3 לפחות 

שאחת מהן הינה אי שליטה על הסוגרים:
לעבור  המבוטח  של  העצמאית  יכולתו  ולשכב:  לקום   
ממצב שכיבה לישיבה ו/או לקום מכסא, כולל ביצוע פעולה 

זו מכסא גלגלים ו/או ממיטה.
מבוטח  של  העצמאית  יכולתו  ולהתפשט:  להתלבש   
ללבוש ו/או לפשוט פריטי לבוש מכל סוג ובכלל זה לחבר 

ו/או להרכיב חגורה רפואית ו/או גפה מלאכותית.
להתרחץ  המבוטח  של  העצמאית  יכולתו  להתרחץ:   
הכניסה  פעולת  כולל  במקלחת,  להתקלח  באמבטיה, 

והיציאה לאמבטיה או למקלחת.
לאכול ולשתות: יכולתו העצמאית של מבוטח להזין את   
גופו בכל דרך או אמצעי )כולל שתיה ולא אכילה, בעזרת 

קשית(, לאחר שהמזון הוכן עבורו והוגש לו.
לשלוט על סוגרים: יכולתו העצמאית של מבוטח לשלוט   
על פעולת המעיים ו/או פעולת השתן. אי שליטה על אחת 
מפעולות אלה אשר משמעה למשל שימוש קבוע בסטומה 
או בקטטר בשלפוחית השתן, או שימוש קבוע בחיתולים או 

בסופגנים למיניהם, ייחשבו כאי שליטה על סוגרים.
ניידות: יכולתו העצמאית של מבוטח לנוע ממקום למקום.   
תוך  הזולת,  עזרת  וללא  עצמאי  באופן  זו  פעולה  ביצוע 
העזרות בקביים ו/או במקל ו/או בהליכון ו/או באביזר אחר 
כפגיעה  תחשב  לא  אלקטרוני,  או  מוטורי  או  מכני  כולל 
ביכולתו העצמאית של המבוטח לנוע. אולם, ריתוק למיטה 

או לכסא גלגלים ייחשב כאי יכולתו של המבוטח לנוע.
"תשישות  עקב  מבוטח  של  ירודים  ותפקוד  בריאות  מצב   1.2.2
זה,  לעניין  בתחום.  מומחה  רופא  ידי  על  שנקבעה  נפש" 
של  הקוגניטיבית  בפעילותו  פגיעה   - נפש"  "תשישות 
וירידה ביכולתו האינטלקטואלית, הכוללת ליקוי  המבוטח 
קצר  ו/או  ארוך  לטווח  בזיכרון  ירידה  ובשיפוט,  בתובנה 
וחוסר התמצאות במקום ובזמן הדורשים השגחה במרבית 
שעות היממה על פי קביעת רופא מומחה בתחום, שסיבתה 
במצב בריאותי כגון: אלצהיימר, או בצורות דמנטיות שונות.

6,740 ₪.התגמול הסיעודי1.3

תקופת התגמול 1.4
הסיעודי

בעל  הינו  המבוטח  עוד  וכל  חודשים   60 עד  של  מרבית  תקופה 
צורך סיעודי )המוקדם מביניהם(.
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תקופה המתחילה במועד קרות מקרה הביטוח, ומסתיימת 60 יום תקופת המתנה1.5
לאחר מכן, שבמהלכה היה המבוטח במצב סיעודי רצוף.

בגין  חודשי  סיעודי  תגמול  ישלם  לא  המבטח  זו,  תקופה  במשך 
מקרה ביטוח כקבוע בפרק זה.

חבות המבטח  .2
המבטח יפצה את המבוטח בקרות מקרה ביטוח כמתואר בסעיף 1.2 לעיל בתגמול סיעודי 
חודשי של 6,740 ₪, החל מתום תקופת ההמתנה ולכל היותר עד לתום תקופת התגמול 

הסיעודי.
המבטח יפסיק לשלם למבוטח את התגמול הסיעודי מן המועד בו הפסיק להיות במצב 

סיעודי, במותו )חו"ח(, או בתום תקופת התגמול הסיעודי - לפי המוקדם.
 .3

לאחר תקופת ההמתנה, ישלם המבטח למוטב את התגמול החודשי בהתאם לאמור להלן:

תגמול כאמור בסעיף 1.3 לעיל, כל עוד המבוטח סיעודי ולא יותר למבוטח סיעודי3.1
ממכסת חודשי תשלום.

סכום 3.2 יחושב  מחודש,  חלק  בעד  תגמול  תשלום  של  במקרה 
התגמול באופן יחסי. 

סייגים מיוחדים לפרק זה  .4
המבטח לא יהיה חייב בתשלום תגמולי ביטוח על פי פרק זה בהתקיים אחד או יותר מן 

המקרים המפורטים להלן:

בעת הצטרפותו של המבוטח לביטוח אין הוא יכול לבצע באופן 4.1
לאמור  בכפוף  "הפעולות"  מן  אחת  לפחות  עזרה  וללא  עצמאי 

בסעיף 11 בפרק התנאים הכלליים בדבר מצב רפואי קודם.

לאמור 4.2 בכפוף  מולדים  מחלה  ו/או  ממום  נובע  הביטוח  מקרה 
בסעיף 11 בפרק התנאים הכלליים בדבר מצב רפואי קודם.

היות המבוטח בעל צורך סיעודי כתוצאה מהתמוטטות עצבים, 4.3
פרוגרסיבית  נוירולוגית  מחלה  או  נפש,  מחלת  או  נפשי  ליקוי 
פרקינסון,   ,).S.M( סקלורוזיס  מולטיפל  גרביס,  מיאסטניה  כגון 
וכד' אשר החלה אצל המבוטח בטרם  פרקינסוניזם אלצהיימר 

הצטרפותו לביטוח או התגלתה במהלך תקופת האכשרה.

במקרה ומבוטח נמצא במצב סיעודי זמני ומאושפז בבית חולים 4.4
שמאושפז  סיעודי  במצב  מבוטח  וכן  רפואיים  טיפולים  מחמת 

במחלקה רגילה בבית חולים לרבות שיקום.

במקרה שמקרה הביטוח נובע ו/או קשור לסיבוכי הריון ו/או לידה.4.5

עבור טיפול שניתן ע"י קרוב משפחה או חבר/ה. 4.6

נסיון להתאבדות או חבלה עצמית במתכוון, או סיכון עצמי במתכוון.4.7

אם מקרה הביטוח ארע כתוצאה ממהלכה הרגיל או סיבוכיה של 4.8
מחלה אשר המבוטח לקה בה לפני תחילת הביטוח או במהלך 
התנאים  בפרק   12 בסעיף  לאמור  בכפוף  האכשרה  תקופת 

הכלליים בדבר מצב רפואי קודם.
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תביעות  .5
ארע מקרה הביטוח, על בעל הפוליסה, המבוטח או המוטב, לפי 5.1

העניין, להודיע למבטח מוקדם ככל האפשר לאחר שנודע לו על 
כך. 

בכל מקרה של תביעה לתשלום סכום כלשהו לפי תנאי הפוליסה. 5.2
שיידרשו  המסמכים  כל  את  למבטח  למסור  התביעה  מגיש  על 
ויתורים של המבוטח על  ידי המבטח לבירור חבותו, לרבות  על 

סודיות רפואית כלפי כל אדם ו/או גוף. 

המבטח זכאי בכל עת לנהל על חשבונו כל חקירה וכן לבדוק בכל 5.3
עת את המבוטח ע"י רופא אחד או יותר מטעמו, לרבות בתקופה 
בה משולמים תגמולי הביטוח. המבטח יודיע את ההחלטה בעניין 
כל  את  לידיו  שקיבל  מהיום  יום  שלושים  תוך  התביעה  אישור 

המסמכים הדרושים. 

לאחר אישור התביעה יחל המבטח לשלם את תשלומיו למוטב 5.4
או לבא כוחו. 

שילם המבטח את הפיצוי החודשי בגין תקופה שלגביה לא היה 5.5
המוטב זכאי לה. יהא בעל הפוליסה או המוטב, לפי העניין, חייב 

להחזירם למבטח בתוספת הפרשי הצמדה למדד. 

שולמו במשך תקופת הביטוח תגמולי ביטוח על פי פוליסה זו עבור 5.6
תקופה השווה למכסת חודשי תשלום, יפוג תוקפה של הפוליסה 

לחלוטין והמבטח יהיה פטור מכל התחייבות לפיה. 

תגמולי 5.7 שולמו  בטרם  המבוטח  ונפטר  הביטוח  מקרה  ארע 
היה  להם  הביטוח  תגמולי  את  למוטב  המבטח  ישלם  הביטוח, 
זכאי המבוטח ערב מותו והמבטח יהא פטור לחלוטין מכל חבות 
נוספת על פי פוליסה זו כלפי מוטב אחר ו/או כל צד שלישי אחר 

כלשהו. 
 .6

מבוטח סיעודי יהיה זכאי כי סכום הפיצוי הסיעודי ישולם ע"י המבטח ישירות למוסד סיעודי 
או מטפלים פרטיים.

 .7
תקופת אכשרה: 90 יום.

שחרור מתשלום הפרמיה בגין פרק הביטוח הסיעודי  .8
בגין הביטוח הסיעודי במהלך תקופת תשלום  יהיה משוחרר מתשלום פרמיות  המבוטח 

גימלת הסיעוד.

תשומת לב המבוטח מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו ובאופן מיוחד לתנאי מיוחד 
- פטור מאחריות בגין מצב רפואי קיים.
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פרק ד' - מחלות קשות

מקרה הביטוח  .1
המבטח ישלם למבוטח את מלוא סכום הביטוח כאמור להלן במידה וחלה המבוטח לאחר 
מהמחלות  יותר  או  באחת  בחיים  בעודו  האכשרה  ובתום תקופת  הביטוח  תחילת  מועד 

המוגדרות בסעיף 2 להלן.
מחלה קשה  .2

כל אירוע מוחי )צרברווסקולרי( המתבטא בהפרעות נוירולוגיות )CVA( שבץ מוחי2.1
של  נמק  והכולל  שעות   24 מעל  הנמשכים  נוירולוגי,  חוסר  או 
מוחי  חוץ  ממקור  תסחיף  או  חסימה  מוחי,  דימום  מוח,  רקמות 
ועדות לנזק נוירולוגי קבוע ובלתי הפיך הנתמך בשינויים בבדיקת 
נוירולוג  ידי  על  והנקבע  8 שבועות  לפחות  הנמשך   M.R.I או   C.T

.TIA -מומחה. כל זאת להוציא אי ספיקה ורטברו-בזילרית ו

 התקף לב חריף2.2
 )Acute

 Coronary
Syndrome(

נמק של חלק משריר הלב כתוצאה מהיצרות או מחסימה בכלי 
דם כלילי המגבילה את אספקת הדם לאותו חלק האבחנה חייבת 

להיתמך על ידי כל שלושת הקריטריונים הבאים במצטבר:
כאבי חזה אופיניים.  2.2.1

שינויים חדשים בא.ק.ג. האופיניים לאוטם.  2.2.2
עליה ברמת האנזימים של שריר הלב לערכים פתלוגים.  2.2.3

ניתוח מעקפי לב 2.3
)CABG(

ניתוח לב פתוח לשם ביצוע מעקף של חסימה או היצרות בעורק 
הכליליים  העורקים  צינתור  כי  מובהר  ספק,  הסר  למען  כלילי. 

אינו מכוסה.

מבוקר סרטן2.4 בלתי  באופן  הגדלים  ממאירים  תאים  של  גידול  נוכחות 
וחודרים ומתפשטים לרקמות הסביבה או לרקמות אחרות.

מחלת הסרטן תכלול לוקימיה לימפומה ומחלת הודג'קין.
מקרה הביטוח אינו כולל:

 ,Carcinoma in Situ 1. גידולים המאובחנים כשינויים ממאירים של
כולל דיספלזיה של צוואר הרחם Cin1' Cin2, Cin3 או גידולים 

המאובחנים בהיסטולוגיה כטרום ממאירים.
2. מלנומה ממאירה דרגה A1 )1 מ"מ( לפי סיווג-AJCC לשנת 2002.

3. מחלות עור מסוג:
Basal Cell Carcinoma -ו Hyperkeratosis .א

מחלות עור מסוג Squamous Cell Carcinoma אלא אם כן  ב. 
התפשטו לאיברים אחרים.

.AIDS 4. מחלות סרטניות בנוכחות מחלת
 TNM ל-  עד  בהיסטולוגיה  המאובחן  הערמונית  סרטן   .5
Classification T2 No Mo )כולל( או לפי Gleasone Score עד 

ל- 6 )כולל(.

אי ספיקות כליות 2.5
 כרונית

 )Chronic Renal
Failure(

חוסר תפקוד כרוני, בלתי הפיך, של שתי הכליות המחייבת חיבור 
קבוע להמו דיאליזה או לדיאליזה תוך ציפקית )פריטונאלית( או 

לצורך בהשתלת כליה.
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טרשת נפוצה 2.6
 Multiple(
)Sclerosis

נוירולוגו  לחסר  הגורמת  השדרה  בחוט  או  במוח  דמיאלינציה 
עדות  ידי  על  תקבע  האבחנה  חודשים.  שישה  לפחות  הנמשך 
בעטפות  )פגיעה  דמיאלינציה  של  בודד  מאירוע  ליותר  קלינית 
עצב  שידרה,  חוט  )מוח,  המיאלין( במערכת העצבים המרכזית 
יותר מחודש  24 שעות, בהפרש של  אופטי( אשר נמשך לפחות 
M.R.I למספר מוקדי פגיעה  והוכחה בבדיקת  בין אירוע לאירוע, 
בחומר הלבן במערכת העצבים המרכזית, האבחנה תיקבע על 

ידי נוירולוג מומחה.

 איבוד גפיים 2.7
 Loss Of(

)Limbs

איבוד תפקוד קבוע ומוחלט או קטיעה מעל פרק שורש כף היד 
או הקרסול של שתיים או יותר גפיים כתוצאה מתאונה או מחלה.

עיוורון 2.8
)Blindness(

ובלתי הפיך של כושר הראייה בשתי העניים, כפי  איבוד מוחלט 
שנקבע על ידי רופא עיניים מומחה.

 השתלת איברים 2.9
 Organ(

)Transplantation

לב, ריאה, לב-ריאות, כליה, לבלב, כבד, מח עצמות - קבלת 
אישור רישמי של המרכז הלאומי להשתלות בישראל על הצורך 
בהשתלת איבר, או ביצוע ההשתלה בפועל בין אם מגוף של תורם 
אותו  איבר מלאכותי, עקב הפסקת תפקודו של  ידי  או על  אחר 

איבר

תסמונת הכשל 2.10
החיסוני הנרכש 

 )AIDS(

נוכחות של נגיף HIV בגופו של מבוטח, שנגרמה באופן בלעדי על 
ידי עירוי דם אשר ניתן לאחר תחילת הביטוח.

שיתוק )פרפלגיה,2.11
קוודריפלגיה( 
)Paralysis(

איבוד מוחלט ובלתי הפיך של יכולת השימוש בשתי גפיים או יותר 
כתוצאה מנתק בלתי הפיך מכל סיבה שהיא של חוט השדרה )או 
כשל קבוע של ההולכה במוח השדרה בעקבות חיתוך או ניתוק 

של מוח השדרה(.

חירשות 2.12
)Deafnees(

אובדן מוחלט ובלתי הפיך של חוש השמיעה בשתי האוזניים, על 
פי קביעה של רופא א.א.ג מומחה ובהסתמך על בדיקת שמיעה.

כוויות קשות 2.13
)Severe Burns(

כוויות מדרגה שלישית המערבות לפחות 20% משטח הגוף.

סכום הביטוח  .3
סכום הביטוח המירבי אותו ישלם המבטח, יהיה 50,000 ₪.3.1

מובהר כי הפיצוי הנ"ל, ישולם פעם אחת בגין מקרה ביטוח אחד  
בלבד ובכך תסתיים חבות המבטח לעניין פרק זה.

 
המבטח לא יהיה אחראי ולא ישלם על פי ביטוח זה בכל אחד מהמקרים הבאים:

המבוטח נפטר מכל סיבה שהיא, תוך 7 ימים מיום גילוי המחלה 4.1
הקשה וכתוצאה ממנה, למעט אם יוכח לשביעות רצונו המלאה 
של המבטח שהמוות נגרם כתוצאה ישירה ממקרה ביטוח כמוגדר 
בפרק ד' סעיף 2 שלעיל )תאור סיבת המוות בתעודת הפטירה לא 

בהכרח תהווה הוכחה לשביעות רצון המבטח(.
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מקרה ביטוח נגרם כתוצאה משכרות כרונית או שימוש בסמים 4.2
שלא עפ"י המלצת הרופא.

קיום המחלה הקשה נתגלה לראשונה לאחר מות המבוטח.4.3

לא ינתן כיסוי עפ"י פרק זה למבוטח שבעת גילוי המחלה הקשה 4.4
גילו מעבר ל- 67 שנה. 

של 4.5 זוג  בן/בת  שהינו  למבוטח/ת  זה  פרק  עפ"י  כיסוי  ינתן  לא 
עובד/ת תנובה, כמוגדר בסעיף 2.3.1 בפרק תנאים כלליים, אשר 

בעת כניסתו לביטוח הינו מעל גיל 55 שנה.

90 יום.תקופת אכשרה4.6

החרגת מצב קיים  .5
המבטח יהיה פטור מאחריות לפי ביטוח זה בגין מחלה מהמחלות המפורטות לעיל, אשר 
לאותה  מקדמי  רפואי  ממצב  סבל  או  בה  חולה  המבוטח  היה  הצטרפותו לביטוח  לפני 

המחלה.
הערה: סעיף זה יבוטל בתום שנה ממועד הארכת הסכם הביטוח או ממועד תחילת הביטוח 

לגבי המבוטח, המועד המאוחר מביניהם.

תשומת לב המבוטח מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו ובאופן מיוחד לתנאי מיוחד 
- פטור מאחריות בגין מצב רפואי קיים.
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 פרק ה' - טיפולים מחליפי ניתוח 
               כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח המבוצעים בישראל

הגדרות  .1
זה  סעיף  על  יחולו  זו,  לפוליסה  הכלליים  בתנאים  הקבועות  כלליות  להגדרות  בנוסף 

הגדרות נוספות שלהלן:

המכוסה מקרה ביטוח1.1 ניתוח,  ביצוע  המחייב  המבוטח  של  הבריאותי  מצבו 
במסגרת פוליסה זו, שנקבע על ידי רופא שהתמחותו בכירורגיה 
הביטוח.  תקופת  במהלך  הניתוח  נדרש  בו  הספציפי  בתחום 
ההגדרה  מ--1.8.2013  החל  ביטוח  מקרי  על  חלה  זו  הגדרה 
הקובעת לגבי מקרי ביטוח שאירעו עד יום 31.5.2013 כולל הינה 

כפי שהוגדרה בפוליסה מיום 1.6.2008

המבוטח טיפול חלופי1.2 זקוק  לו  הניתוח  את  להחליף  בא  אשר  רפואי  טיפול 
דומות  להביא לתוצאות  צפוי  החלופי  הטיפול  ביצוע  כי  ובתנאי 

לתוצאות הניתוח ומבוצע בישראל.

גובה תגמולי הביטוח שישלם המבטח בגין הטיפול החלופי כאמור סכום שיפוי מירבי1.3
בסעיף זה.

נותן הטיפול 1.4
החלופי

רופא בעל רישיון תקף לעסוק ברפואה בישראל.

נותני שירות 1.5
שבהסכם בגין 

הטיפול החלופי

הסכימו  אשר  מרפאה  או  חולים  בית  ו/או  החלופי  הטיפול  נותן 
הוצאות  עבור  עמם  שהוסכם  שכר  מהמבטח  ישירות  לקבל 

הטיפול החלופי שניתן להן כיסוי על פי סעיף זה.
התחייבות המבטח  .2

חלופי, 2.1 טיפול  לקבל  הביטוח  מקרה  בקרות  המבוטח  יבחר  אם 
ישפה המבטח את המבוטח ו/או ישלם ישירות לנותני השירותים 
את ההוצאות הרפואיות שלהלן שהוצאו עבור הטיפול החלופי בו 
ובהתאם לתנאים   ₪ 183,910 וזאת עד לסך של  בחר המבוטח 

המפורטים להלן:

המבטח 2.2 לאישור  החלופי  הטיפול  לקבלת  קודם  יפנה  המבוטח 
מראש כי ישא בתשלום תגמולי הביטוח בגין כל אחד מהשירותים 
בגין הטיפול. קבלת האישור כאמור היא תנאי מהותי  הרפואיים 

לאחריות המבטח על פי נספח זה.

ביצוע 2.3 עבור  המוכרות"(  "ההוצאות  )להלן:  הרפואיות  ההוצאות 
הטיפול החלופי אשר בגינן זכאי המבוטח לשיפוי מאת המבטח 

הינן כדלקמן:
שכר נותן הטיפול החלופי.  2.3.1

הוצאות הנדרשות לביצוע הטיפול החלופי.  2.3.2
הוצאות חדר ניתוח או חדר טיפולים.  2.3.3

הוצאות אשפוז בבית חולים.  2.3.4

2.4 34 בסעיף  כהגדרתה  מרפאה  או  חולים  בבית  יינתנו  הטיפולים 
לפקודת בריאות העם )1940( אשר רשומה כדין בפנקס המרפאות.
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פי החוק לתת את הטיפול 2.5 יהיה רשאי על  נותן הטיפול החלופי 
נותן  יהא  כך  לשם  כלשהו  רישוי  נדרש  בהם  ובמקרים  החלופי 
הטיפול  מבוצע  בו  החולים  בית  או  והמרפאה  החלופי  הטיפול 

החלופי בעלי רישיון מתאים.

ביצוע על ידי נותני שירות שבהסכם בגין הטיפול החלופי - המבטח 2.6
שבהסכם,  החלופי  הטיפול  שירות  נותני  עלות  מלוא  את  יכסה 

בכפוף לתקרת השיפוי המרבי כאמור בסעיף 2.1 לעיל.

החלופי 2.7 הטיפול  בגין  בהסכם  שאינם  שירות  נותני  ידי  על  ביצוע 
בגין ההוצאות המוכרות שהוצאו  ישפה את המבוטח  - המבטח 
החלופי  הטיפול  שירות  נותני  של  הממוצע  לתעריף  עד  בפועל 
ועד  התקופה  באותה  המבטח  אצל  נהוג  שיהיה  כפי  שבהסכם 

תקרת השיפוי המרבי כאמור בסעיף 2.1 לעיל.
סייגים מיוחדים לפרק זה  .3

בנוסף לפרק הסייגים בחלק התנאים הכלליים של פוליסה זו יחולו התנאים ו/או ההגבלות 
המפורטים להלן על פרק זה:

בכל מקרה, סכום השיפוי המרבי בגין טיפול או סדרת טיפולים 3.1
חלופיים לא יעלה על עלות הניתוח אותו מחליף הטיפול החלופי 
כפי שמשולם על ידי המבטח לנותני שירות שבהסכם בגין הניתוח.

יינתן כל כיסוי ותגמול 3.2 יינתן בישראל בלבד. לא  הטיפול החלופי 
לטיפולים שיינתנו מחוץ לישראל.

טיפולים 3.3 עבור  תשלומים  בגין  זה  פרק  במסגרת  שיפוי  יינתן  לא 
חלופיים שעדיין לא ניתנו בפועל למבוטח ו/או בגין התחייבות נותן 

הטיפול החלופי לטיפולים חלופיים עתידיים.

השירות 3.4 נותן  ובחירת  חלופי  טיפול  לקבל  המבוטח  החלטת 
לטיפול החלופי היא של המבוטח בלבד ואין למבטח כל אחריות 

בגינה.
המבטח לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למבוטח עקב בחירתו 
של המבוטח לקבל טיפול חלופי ולא לעבור את הניתוח שהומלץ 

לו.
ו/ יהיה המבטח אחראי בשום צורה שהיא לכל נזק  כמו כן, לא 
בנותני  המבוטח  של  בחירתו  עקב  למבוטח  שיגרמו  הוצאה  או 
או  שירות שבהסכם  נותני  הם  אם  בין  החלופי,  השירות לטיפול 

נותני שירות שאינם בהסכם.

במסגרת 3.5 שהוחלף  ניתוח  בגין  לכיסוי  תביעה  תוגש  בו  במקרה 
טיפול חלופי כאמור בפרק זה, במהלך 12 חודשים ממועד ביצוע 
הטיפול  בגין  ששולמו  הביטוח  תגמולי  יקוזזו  החלופי,  הטיפול 

החלופי מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בגין הניתוח.
תקופת אכשרה  .4

תקופת אכשרה בגין טיפול חלופי תהיה 90 יום.
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פרק ו' - כיסוי בגין תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות

הגדרות  .1
זה  פרק  על  יחולו  זו,  לפוליסה  הכלליים  בתנאים  הקבועות  הכלליות  להגדרות  בנוסף 

הגדרות נוספות שלהלן

מצבו הרפואי של המבוטח המצריך טיפול תרופתי, עקב מחלה מקרה הביטוח1.1
בה חולה המבוטח, אשר מחייבת טיפול תרופתי באמצעות אחת 

מאלה:
תרופה שאינה כלולה בסל שירותי הבריאות - כל תרופה   1.1.1
שאינה כלולה בסל שירותי הבריאות, ואשר אושרה לשימוש 
של  הרפואי  במצבו  לטיפול  הרפואית  ההתוויה  פי  על 
הבאות  המדינות  באחת  המוסמכת  הרשות  בידי  המבוטח 
)להלן המדינות המוכרות; ישראל, ארצות הברית, קנדה, 
אחת  איסלנד,  נורבגיה,  שוייץ,  זילנד,  ניו  אוסטרליה, 
או   ,2004 מאי  לפני  האירופי  באיחוד  החברות  מהמדינות 

.)EMEA( במסלול הרישום המרכזי של האיחוד האירופי
תרופה הכלולה בסל שירותי הבריאות - כל תרופה הכלולה   1.1.2
בסל שירותי הבריאות, אשר אינה מוגדרת על פי ההתוויה 
במצבו  לטיפול  הבריאות  שירותי  בסל  הקבועה  הרפואית 
הרפואי של המבוטח ובתנאי כי התרופה שאושרה לטיפול 
במצבו הרפואי של המבוטח ע"י אחת הרשויות המוסמכות 
בישראל או בארה"ב או באחת מהמדינות החברות באיחוד 
של  המרכזי  הרישום  במסלול  או   2004 מאי  לפני  האירופי 
האיחוד האירופי EMEA או בקנדה או באוסטרליה או ניו זילנד 
או שוויץ או נורבגיה או איסלנד. תרופה שאינה מוגדרת על 
לא  שירותי הבריאות כאמור  פי ההתוויה הרפואית שבסל 

תחשב כתרופה נסיונית.
- OFF LABEL -תרופה המוגדרת כ  1.1.3

מהמדינות  באחת  לשימוש  שאושרה  תרופה  כל  תכוסה   
המוכרות, אך לא להתוויה הרפואית לטיפול במצבו הרפואי 
לטיפול  כיעילה  הוכרה  שהתרופה  ובלבד  המבוטח,  של 

במצבו הרפואי של המבוטח על ידי לפחות אחד מהבאים:
FDA -פרסומי ה  .1

American Hospital Formulary Service Drug information  .2
US Parmacopoeia Drug Information  .3

על  עונה  שהתרופה  ובלבד   Drugdex MIcromedex  .4
שמופיעים  )כפי  במצטבר  הבאים  התנאים  שלושת 

בטבלת ההמלצות(:
 )Strength Of Recommendation( עוצמת ההמלצה  .1

II a או I נמצאת בקבוצה
 A נמצאת בקטגוריה )Strenght Of Evidence( חוזק הראיות  .2

B או
II a או I נמצאת בקבוצה - )Eficaccy( יעילות  .3
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מה-  באחד  לפחות  מומלץ  בה  שהטיפול  תרופה   .5
National Guidelin שמתפרסם על ידי אחד מהבאים:

NCCN  .1
ASCO  .2
NICE  .3

ESMO Minimal Recommendation  .4

מניעת תרופה1.2 רפואי,  במצב  לטיפול  נועד  אשר  ביולוגי  או  כימי  חומר 
החמרתו )לרבות מניעת התפתחותם של מצבים רפואיים נוספים( 

או מניעת הישנותו, כתוצאה ממחלה או תאונה. 

במדינת רופא מומחה1.3 הבריאות  רשויות  על-ידי  כמומחה  הוכר  אשר  רופא 
הנדרש  הרלוונטי  בתחום  הוא  מומחיותו  שתחום  ובלבד  ישראל 

לטיפול בתרופה.

נטילת תרופה על פי מרשם, באופן חד פעמי או מתמשך,טיפול תרופתי1.4
להגדרות  ביחס  המבוטח  עם  שמיטיב  באופן  נוסחה  זו  הגדרה 
המינימום שקבע המפקח על הביטוח בחוזר ביטוח 2007-1-12 

לעניין הכיסוי הביטוחי בתכנית לביטוח תרופות.

תקופה מרבית לתשלום בגין התרופה.תקופת התגמול1.5

מסמך רפואי חתום על-ידי רופא מומחה, אשר אישר את הצורך מרשם1.6
בטיפול בתרופה, קבע את אופן הטיפול, את המינון הנדרש ומשך 

זמן הטיפול הנדרש.
המינון בכל מרשם ייועד לטיפול של עד 3 חודשים בכל פעם, ניתן 
חודש אחד בלבד  עבור  מרשם כאמור, רכישת התרופה תעשה 

בכל רכישה.

גובה תגמולי הביטוח המרביים שישלם המבטח בגין תרופה ו/או סכום שיפוי מרבי1.7
תרופות במהלך תקופת הביטוח.

מחיר מרבי 1.8
מאושר

הסכום המרבי עבור תרופה והמשתנה מעת לעת ובכפוף לסעיף 
4.1 להלן.

חוק ביטוח 1.9
בריאות ממלכתי

אשר  חוק  כל  או  התשנ"ד-1994,  ממלכתי  בריאות  ביטוח  חוק 
יחליף אותו.

סל הבריאות 1.10
הממלכתי

קופות  על-ידי  הניתנות  והתרופות  הרפואיים  השירותים  מכלול 
החולים לחבריהן במסגרת ומכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי או 

מכוח מחויבות אחרת שבין הקופה למבוטחיה.

לציבור הרחב בית מרקחת1.11 ולשווק תרופות  דין למכור  פי  מוסד המורשה על 
)להלן: "נותן השירות"(.
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הכיסוי  .2
המבטח יספק למבוטח את התרופה או ישלם למבוטח או ישירות לנותן השירות את עלות 
)התרופה, השירות  ו/או הטיפול הרפואי הכרוך במתן התרופה  ועלות השירות  התרופה 
המרבי  השיפוי  סכום  לתקרת  עד  התרופתי"(  "הטיפול  יקראו  יחדיו  הרפואי  והטיפול 

ובהתאם לתנאים המצטברים כמפורט להלן:

התרופה 2.1 לרכישת  קודם  המבטח  אישור  לקבלת  יפנה  המבוטח 
כאשר בידיו מרשם.

בתשלום  חייב  יהיה  לא  המבטח  כי  יובהר  ספק,  הסר  למען 
תגמולי ביטוח אם לא אישר מראש את רכישת התרופה ואת אופן 
ידי המבוטח, על פי  אספקת התרופה באמצעותו או ישירות על 

שיקול דעתו.

ישלם 2.2 ו/או  מקוריות,  קבלות  כנגד  המבוטח  את  ישפה  המבטח 
ישירות לנותן השירות עבור התרופה. 

כי ההוצאות הוצאו 2.3 זה תהיה בתנאי  פי פרק  חבות המבטח על 
בפועל.

תביעות 2.4 ו/או  תביעה  בגין  המבטח  שישלם  המרבי  השיפוי  סכום 
יהיה עד 5,000,000 ₪ לסך כל מקרי  זה  המכוסות על פי פרק 

הביטוח על פי פרק זה לכל תקופת הביטוח.
מתאריך  שהוגשו  תביעות  לגבי  תקף  הנ"ל  הסעיף  כי  יובהר 

.1.2.2011

הטיפול 2.5 ו/או  השירות  עלות  בגין  המבוטח  את  ישפה  המבטח 
הרפואי הכרוך במתן התרופה או התרופות בגין כל מקרה ביטוח 

בגובה של עד 163 ₪ ליום ועד 30 ימים לכל מקרה ביטוח.

הסכומים המפורטים בפרק זה יהיו צמודים למדד היסודי.2.6

התרופתי, 2.7 הטיפול  שעלות  במקרה   2.3 בסעיף  לאמור  בנוסף 
הוצאות  ורק  אך  ישלם המבטח  הביטוח,  תעלה על סף תגמולי 
שהוצאו בפועל מעל לסכום ההשתתפות העצמית שהינה 163 ₪ 
לחודש או בגובה 5% מעלות המרשם, הגבוה מבניהם ולא יותר 

מסכום השיפוי המירבי.
הוצאות מוכרות  .3

על-ידי  וישולמו  יוכרו  התרופתי  הטיפול  ההוצאות  כל  כי  בזה  מודגש  ספק,  הסר  למען 
אם  גם  העתקים,  או  צילומים  בלבד.  מקוריות  וחשבוניות  כנגד קבלות  ורק  אך  המבטח 
כי  ומוסכם  מוצהר  הביטוח.  תגמולי  תשלום  לצורך  יוכרו  לא  למקור,  כתואמים  אושרו 

ההתחשבנות תהיה בגין הוצאות שהוצאו בפועל, בלבד.
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הגבלות נוספות לאחריות המבטח  .4
בנוסף ומבלי לגרוע מהסייגים הכלליים והמיוחדים בפוליסה, המבטח אינו אחראי לכל נזק 
שיגרם למבוטח ו/או לכל אחד אחר עקב בחירתו של המבוטח ו/או הפנייתו על ידי המבטח 

לכל נותן שירות ו/או עקב מעשה או מחדל של נותן השירות.

סכום השיפוי המרבי לתרופה לא יעלה על המחיר המרבי המאושר 4.1
לאותה תרופה על ידי הרשויות המוסמכות בישראל. תרופה אשר 
המוסמכות  הרשויות  ידי  על  מאושר  מרבי  מחיר  לה  נקבע  לא 
המרבי  הסכום  פי  על  המרבי,  השיפוי  סכום  יקבע  בישראל, 
במידה  ארה"ב.  דולר  במחירי  בהולנד  תרופה  לאותה  המאושר 
השיפוי  סכום  יקבע  בהולנד,  מאושר  מרבי  מחיר  אין  שלתרופה 
באנגליה,  תרופה  לאותה  המאושר  המרבי  המחיר  לפי  המרבי 

במחירי דולר ארה"ב.

בנוסף לאמור לעיל לא יהיה המבטח אחראי לכל תשלום על פי 4.2
פרק זה בגין:

תרופות לטיפולים קוסמטיים ו/או אסטטיים ו/או לדיאטה.  4.2.2
תרופות לטיפולים במחלות נפש ו/או טיפולים נפשיים ו/או   4.2.3

פסיכיאטרים.
תרופה לטיפול בבעיות שיניים וחניכיים.  4.2.4

רפואה  שירות  במסגרת  מונע  תרופתי  טיפול  של  במקרה   4.2.5
שאינם  טיפולים  חיסונים,  ו/או  בויטמינים  טיפול  מונעת, 

מוכרים על-ידי מדע הרפואה.
תקופת אכשרה: 90 יום.  4.2.6

תשומת לב המבוטח מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו ובאופן מיוחד לתנאי מיוחד 
- פטור מאחריות בגין מצב רפואי קיים.
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דף פירטי הביטוח

1.6.2008 - 31.10.2020תקופת הביטוח

1.6.2008מועד תחילת הביטוח

המדד שפורסם ביום 15.10.2010.המדד היסודי

פרמיה חודשית ב₪ במסלול ניתוחים מלא:פרמיות
עובד - 109.5 ₪

בן / בת זוג - 103.5 ₪
ילד עד גיל 21 - 27.5 ₪ )בהתייחס לילדים עד גיל 21 - החל מילד 

שלישי ואילך במשפחה - חינם(
ילד מעל גיל 21 - 103.5 ₪

לפי מדד שפורסם ב- 51 באוקטובר 2010.	 

נספח א' - רופא עד הביתנספחים
נספח ב' - חוות דעת שנייה בחו"ל
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נספח א' - רופא עד הבית

הגדרות לנספח זה  .1
הפניקס חברה לביטוח בע"מ.המבטח1.1

כתב הפוליסה1.2 מצורף  אליה  המבטח  של  רפואי  לביטוח  תקפה  פוליסה 
שירות זה אשר הופקה ע"י המבטח ואשר מקנה את הזכות למנוי 

לקבלת שירות זה.

המבוטחים בפוליסה ואשר שמם נקוב ברשימה אשר בידי המבטח המנוי1.3
כזכאים לשירות עפ"י כתב שירות זה.

נותן שירות שיקבע ע"י המבטח מעת לעת.נותן השירות1.4

ו/או "מידע רפואי1.5 שירות  נותן  בידי  מצוי  שיהיה  המנוי  אודות  רפואי  מידע  כל 
מטפל מטעמו.

כמומחה רופא1.6 בישראל  המוסמכים  השלטונות  ע"י  שהוסמך  רופא 
בתחום רפואי מסוים ושמו כלול ברשימת הרופאים לפי תקנה 34 

לתקנות הרופאים התשל"ג-1973.

מוקד טלפוני ארצי המופעל בקו טלפון עליו תודיע המבטח.מוקד השירות1.7

הזכאות לשירות  .2
מצב בריאותי לקוי ו/או מחלה של המבוטח.2.1

מועד קרות מקרה הביטוח הוא המועד בו פנה המבוטח ל"מוקד 2.2
השירות".

השירות יינתן בכל ימות השנה, מהשעה 20:00 ועד 07:00 למחרת. 
בשבתות ובחגים יינתן השירות 24 שעות ביממה מהשעה 07:00 
ביום העבודה הבא, בכל רחבי הארץ,   07:00 בבוקר עד השעה 
בין  כיפור  יום  למעט  ושומרון,  וביהודה  ירושלים  מזרח  למעט 
השעות 14:00 בערב יום כיפור ועד שעתיים לאחר שעת סיום צום 

יום הכיפורים.
הדרישה  קבלת  מרגע  שעתיים  עד  של  בזמינות  יינתן  השירות 

לשירות במוקד השירות.
התחייבות המבטח והשתתפות עצמית  .3

בהתקיים מקרה הביטוח מתחייבת המבטח לשלוח לבית המנוי 3.1
זה להלן.  ו/או טיפול חירום כאמור בנספח  רופא לצורך בדיקה 
השירות יינתן בכל מקום בו ימצא המנוי הנזקק לשירות, למעט 

מזרח ירושלים, יהודה ושומרון.
מנוי הנמצא באזור מזרח ירושלים וביהודה ושומרון הנזקק לשרות, 
ועל פי הפרטים והנתונים שימסור למוקד הרפואי, יומלץ לו על ידי 
יופנה  ייתן, הסכמתו לכך,  והוא  המוקד הרפואי להגיע למרפאה 
לקבלת השרות הרפואי באחד מרכזי השרות הרפואי המופעלים 
על ידי נותן השירות הנמצא בסמוך למקום הימצאו, וזאת ללא כל 
תוספת מחיר לדמי ההשתתפות העצמית האמורים להלן. הכל 
לפי בחירת המבוטח ובכפוף לשעות הפעילות של המרכז הרפואי 

כאמור להלן.
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3.2 3.3 בסעיף  הרפואיים  השירותים  עבור  הינה  המבטח  התחייבות 
להלן, שהקריאה בגינם תתקבל ב"מוקד קו הבריאות".

המנוי יהא זכאי לקבל שירות רפואי על ידי רופא כמפורט להלן:3.3
)הסיפור הרפואי( מהמנוי החולה  מסירת אנמנזה רפואית   3.3.1

)להלן:"החולה"( או מבני משפחתו.
במכשירים  שימוש  לרבות  החולה  של  גופנית  בדיקה   3.3.2
המפורטים להלן: סטטוסקופ, לוכדי לשון )שפדלים(, פנס, 
אוטוסקופ, פטיש רפלקסים, מד לחץ דם, קרדיו פון, הכל 

כפי שיידרש על פי שיקול דעתו המקצועי של הרופא.
קביעת אבחנה רפואית.  3.3.3

קבלת תרופות ראשוניות, הכל לפי שיקול דעתו המקצועי   3.3.4
של הרופא.

של  המקצועי  דעתו  שיקול  לפי  לתרופות  מרשם  קבלת   3.3.5
הרופא.

ילדים,  לרופא  המשפחה/  לרופא  טיפול  להמשך  הפניה   3.3.6
אחר(,  מומחה  לרופא  )ו/או  שוטף  באופן  בחולה  המטפל 

לפי שיקול דעתו המקצועי של הרופא.
דעתו  שיקול  לפי  חולים,  בבית  מיון  החולה לחדר  הפניית   3.3.7
החולים  קופת  לתקנון  בכפוף  הרופא,  של  המקצועי 

הרלוונטית.
מתן תעודה רפואית.  3.3.8

הזכאות לקבלת שירות רפואי על פי כתב שירות זה הינה אישית 3.4
ואין המנוי רשאי להעבירה לאחר.

דמי 3.5 לשלם  המנוי  חייב  יהיה  מנוי  כל  עבור  רופא  ביקור  כל  בגין 
השתתפות בסך של 25 ₪ הצמודים למדד הבסיס.

הגבלות לאחריות נותן השירות  .4
נותן השירות לא יהא אחראי על פי כתב שירות בגין:4.1

תרופות למעט האמור בסעיף 3.3.4 לעיל.  4.1.1
הרופא  ע"י  שהומלץ  רפואי  טיפול  המשך  בגין  הוצאות   4.1.2

שביקר בבית המבוטח.
הוראות כלליות  .5

על המנוי יהיה למסור לנותן השירות, לצורך קבלת השירות, את 5.1
כל המידע בקשר למצבו הבריאותי, והוא מתחייב לעשות כן.

המנוי הצהיר כי ידוע לו שלצורך קבלת השירות וכשהדבר יידרש, 5.2
בהתאם לשיקול הדעת של המוקד הרפואי, יועבר המידע המצוי 
ברשומה הרפואית, כולו או חלקו, לצוות הרפואי הפועל מטעם 
באמצעות  אחר  רפואי  גורם  ולכל  למד"א  ו/או  הרפואי  המוקד 
קשר אלחוט, טלפון, פקסימיליה וכיו"ב אמצעים להעברת מידע, 
המידע  לפעול להעברת  הרפואי  ולמוקד  למבטח  מרשה  והמנוי 

כאמור בסעיף 5.1.



68 הפניקס חברה לביטוח בע"מ מהדורת אוגוסט 2013   300308161

המנוי מאשר כי הפרטים הרפואיים שימסרו על ידיו ו/או יתקבלו 5.3
בקשר אליו מכל רופא ו/או מוסד רפואי ו/או כל גוף אחר יכללו 
במאגר המידע הממוחשב אצל המבטח ו/או בית החולים על מנת 
ונציגי המבטח ועובדי בית חולים לצורך מתן  שישמש את עובדי 
שירות במסגרת המוקד הרפואי. למען הסר ספק, מובהר כי כללי 

הסודיות הרפואיים ישמרו במלואם ע"י כל המועסקים.

הקלטת 5.4 מערכת  הרפואי  במוקד  להפעיל  רשאי  השירות  נותן 
שיחות טלפון נכנסות וכי כל שיחה טלפונית שתופנה ממנו למוקד 

הרפואי או מטעמו יכול שתוקלט לפי שיקול דעת נותן השירות.

רופא 5.5 ביקור  שירות  בגין  התמורה  כי  מובהר  ספק,  הסר  למען 
ובשום  נותן השירות  ישירות לרופא מטעם  ידי המנוי  תשולם על 

מקרה ואופן שלא באמצעות המבטח.
תקופת תוקפו של כתב השירות  .6

כתב שירות זה יהיה בתוקף במשך התקופה שבה יהיה המנוי זכאי 6.1
לקבלת השירות עפ"י הפוליסה. התקיימו הנסיבות בהן מתבטלת 
או מסתיימת הפוליסה שהוצאה ע"י המבטח למנוי, יסתיים באותו 
מועד גם תוקפו של כתב שירות זה ללא כל צורך בהודעה נוספת.

חלק 6.2 או  השירות  נותן  שפעילות  במקרה  לעיל,  האמור  אף  על 
עבודה,  סכסוכי  הפיכה,  מלחמה,  ע"י  תפגע  ממנה  משמעותי 
מהומות, איתני טבע, רעידות אדמה, כוח עליון, או כל גורם אחר, 
כל  או  זה,  שירות  כתב  תנאי  יהיו  השירות,  נותן  בשליטת  שאינו 
חלק מהם שנותן השירות לא יהיה מסוגל לבצע, מושהים למשך 
תקופתה של ההפרעה כאמור. אם חלק שאינו משמעותי ממתקני 
למשך  שנפגעו  השירותים,  אותם  רק  יושהו  יפגע  השירות  נותן 

תקופת ההפרעה.
פטור מאחריות  .7

המבטח לא תהיה אחראית בכל אופן שהוא לגבי כל אחד מהעניינים הבאים:

תוכן השירות הטלפוני.7.1

רשלנות רפואית או אחרת של נותן השירות ו/או מי מטעמו ו/או 7.2
עם  אחר בקשר  אדם  ו/או לכל  למנוי  שייגרם  או הפסד  נזק  כל 

השירות.

למען הסר ספק השירות ניתן בישראל בלבד.
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נספח ב' - חוות דעת שניה בחו"ל - "במבט שני"

הגדרות  .1
מבוטח כהגדרתו בפרק ההגדרות בפוליסה זאת.מנוי 1.1

הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ.המבטח1.2

Montefiory Medical Center University Hospital for the Albert נותן חוות הדעת 1.3
.Einstein College of medicine

"קו-הבריאות", "הפניקס הישראלי" חברה לביטוח בע"מ.נותן השרות 1.4

הדעת, רופא 1.5 חוות  נותן  של  מושבו  מקום  דיני  פי  על  מומחה  רופא 
תת  או  ההתמחות  בתחום  הדעת  חוות  נותן  ידי  על  המועסק 

ההתמחות לגביהן נדרשת חוות הדעת השניה. 

כל מידע רפואי רלוונטי )כשהוא מתורגם לאנגלית, כפי שידרש המידע הרפואי 1.6
על ידי נותן חוות הדעת לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט לצורך 
מתן חוות הדעת השניה )כגון: אך לא רק צילומי רנטגן, ביופסיה, 

אקו-קרדיולוגיה וכו'(. 

רופא המשפחה המטפל במנוי בישראל ו/או רופא מומחה המטפל הרופא האישי 1.7
במנוי בישראל. 

דו"ח רפואי כללי ערוך בטופס/ טפסים לפי מתכונת כפי שתסוכם הדו"ח הרפואי1.8
מעת לעת בין המבטח לבין נותן חוות הדעת. 

כל המידע הרפואי הרלוונטי לתחום חוות הדעת כשהוא מתורגם התיק הרפואי 1.9
לאנגלית וחתום על ידי הרופא האישי של המנוי.

בעיה רפואית אחת בגינה ניתנת חוות הדעת השניה.תחום חוות הדעת 1.10

שניתנה חוות דעת שניה 1.11 לאחר  הדעת  חוות  נותן  ידי  על  הרפואי  המידע  פענוח 
למנוי אבחנה ראשונית על ידי הרופא האישי, הכל בין אם מדובר 
דעת  בחוות  מדובר  אם  ובין  הדמיתי  לממצא  שניה  דעת  בחוות 

שניה לאבחנה קלינית. 

מוקד קשרי לקוחות - "הפניקס חברה לביטוח בע"מ", בן גוריון מרכזי נותן השרות 1.12
11 גבעת שמואל.

רופא מומחה בתחום בו מבקש המנוי לקבל חוות דעת שניה אשר רופא אישי1.13
בדק את המנוי ונתן לו אבחנה רפואית ראשונית.

רופא אשר הוסמך על ידי השלטונות המוסמכים כמומחה בתחום רופא מומחה1.14
מסוים.

והעברות בבנק דולר 1.15 השער הגבוה של הדולר של ארה"ב להמחאות 
דיסקונט לישראל בע"מ, כפי שהיה ידוע במועד התשלום בפועל, 

הכל אלא אם נאמר אחרת בהסכם זה. 

רשיון המנהל הרפואי  1.16 ובעל  בישראל  השלטונות  ידי  על  ואושר  שהוסמך  רופא 
מטעם משרד הבריאות לעסוק ברפואה, ואשר יועסק על ידי נותן 

השרות כמנהל רפואי לעניין כתב שרות זה.
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רשיון הרופא הממונה 1.17 כבעל  בישראל  השלטונות  ידי  על  ואושר  שהוסמך  רופא 
מטעם משרד הבריאות לעסוק ברפואה, ואשר מונה על ידי נותן 
נותן  בין המנוי לבין  השרות באישור המנהל הרפואי לשם קישור 

חוות הדעת בעניינים רפואיים. 

אירוע שמחייב התערבות להצלת חיים מיידית.מקרה חירום 1.18

כפי מקרה דחוף 1.19 האישי,  רופאו  או  המנוי  של  דעתו  שיקול  לפי  אשר  מקרה 
שימסר למבטח בכתב, הינו מקרה דחוף.

הזכאות לשרות  .2
המנוי יהא זכאי לקבל חוות דעת שניה מרופא הפועל אצל נותן 2.1

חוות הדעת על סמך התיק הרפואי של המנוי, אשר יועבר לנותן 
חוות הדעת באמצעות נותן השרות וזאת בתחומי הרפואה השונים 

שבהם עוסק נותן חוות הדעת.

מנהל 2.2 השרות  נותן  במרכזי  המנויים  לרשות  יעמיד  השרות  נותן 
רפואי ו/או רופא ממונה דוברי עברית.

ואין 2.3 אישית,  הינה  זה  שרות  כתב  פי  השרות על  לקבלת  הזכות 
המנוי רשאי להעבירה לאחר.

נוהל קבלת השרות  .3
נזקק המנוי לשרות נושא כתב שרות זה יתקשר טלפונית 3.1  3.1.1

מספר  כל  או   03-5670113 בטלפון  השרות  נותן  למרכזי 
אחר עליו יודיעו למנוי ויזדהה בשמו, כתובתו ומספר הטלפון 

של דירת מגוריו תוך ציון, כי הוא מנוי.
זמני קבלת פניות כאמור על ידי מרכזי נותן השרות הינם   
בין השעות 08:30 ל- 16:30 בימים א'-ה', שאינם ימי חג או 

ערבי חג. 
נותן השרות יעמיד קו טלפון נוסף שמספרו -1-800-42-42  3.1.2
62 )או כל מספר אחר עליו יודע נותן השרות( לקבלת פניות 
השנה  ימות  כל  ביממה,  שעות   24 במשך  חירום  במקרי 
למעט ערב יום הכיפורים מהשעה 14:00 ויום הכיפורים עד 

שעתיים לאחר תום הצום. 

מיד לאחר שנותן השרות יוודא כי הפונה הוא אכן בגדר מנוי הזכאי 3.2
לקבלת השרות, יובהרו למנוי, פרטי התיק הרפואי שעליו להמציא 
לנותן השרות וכן יובהרו לו יתר נוהלי קבלת חוות הדעת השניה. 

נותן 3.3 )במרכזי  השרות  לנותן  חשבונו  על  ימציא  המנוי   3.3.1
כשהוא  הרפואי  הדו"ח  לרבות  הרפואי  תיקו  את  השרות( 
וחתום על  יד קריא  כתוב בשפה האנגלית, ממולא בכתב 
המידע  הגדרת  בכלליות  לפגוע  מבלי  האישי.  הרופא  ידי 
בכל  יכלול  הרפואי  המידע  כי  בזאת,  מובהר  הרפואי, 
רופא  ידי  למנוי על  חוות דעת ראשונה שניתנה  גם  מקרה 
מומחה רלוונטי שטיפל במנוי בישראל )להלן - "חוות דעת 

ראשונה"(.
הרפואי  בתיק  ראשונה  דעת  חוות  של  קיומה  כי  מובהר,   3.3.2
הינה תנאי הכרחי לשם העברת התיק הרפואי לנותן חוות 
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הדעת  חוות  האם  הרפואי  המנהל  של  הכרעתו  הדעת. 
הראשונה ניתנה על ידי רופא בתחום המומחיות המתאים 
המנוי,  את  תחייב  מספקת,  פירוט  במידת  הינה  והאם 
המנהל  של  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  הצורך,  ובמידת 
הרפואי, ימציא המנוי חוות דעת ראשונה אחרת או השלמה 

לחוות הדעת הראשונה. 
מובהר, כי אין בהכרעה האמורה של המנהל הרפואי כדי   

לחייב את נותן חוות הדעת עצמו.

נותן השרות יעביר לנותן חוות הדעת את תיקו הרפואי של 3.4  3.4.1
ערוץ  ובאמצעות  הראשונה  האפשרית  בהזדמנות  המנוי 
ולפי  העניין  לפי  הכל  המתאים,  ההובלה  או  התקשרות 

שיקול דעת המבטח. 
במקרה חירום, משך הזמן ממועד המצאת התיק הרפואי   3.4.2
למבטח כאמור בסעיף )3ג'( ועד להוצאתו למשלוח על ידי 

נותן השרות לנותן חוות הדעת לא יעלה על 24 שעות.

חוות 3.5 מנותן  תועבר  למנוי  בהתייחס  השניה  הדעת  חוות   3.5.1
הדעת אל מרכזי נותן השרות באמצעות אמצעי התקשורת 
הענין,  לצורך  ביותר  והזמין  ההובלה המתאים, המהיר  או 
 72 תוך  וזאת  הרפואי,  המנהל  של  דעתו  שיקול  לפי  הכל 
חוות  לנותן  המנוי  של  הרפואי  התיק  הגעת  ממועד  שעות 
הדעת ובלבד שמדובר בימי עבודה הן בישראל והן במקום 

מושבו של נותן חוות הדעת. 
במקרים דחופים, על פי שיקול דעת המנוי או רופאו האישי,   3.5.2
הגעת  ממועד  שעות   48 תוך  השניה  הדעת  חוות  תועבר 
התיק הרפואי של המנוי לנותן חוות הדעת ובלבד שמדובר 
חוות  נותן  של  מושבו  במקום  והן  בישראל  הן  עבודה  בימי 

הדעת.
למען הסר ספק, מנין 72 השעות או 48 השעות, האמורים   3.5.3
בס"ק )1( או )2( לעיל, לפי העניין, יחל מהמועד בו התקבל 
ברמה,  הדעת  חוות  נותן  אצל  המנוי  של  הרפואי  התיק 
בהיקף, בפירוט ובאיכות מספקים ולשביעות רצונו המלאה 

של נותן חוות הדעת כשהוא מתורגם לאנגלית. 

עם קבלת חוות הדעת השניה כאמור בסעיף )3ה'( לעיל, יודיע על  
כך נותן השרות למנוי טלפונית ותעביר לידיו או למי שהוסמך על 
ידו בכתב את חוות הדעת השניה באמצעות אמצעי התקשורת 
מוניות  שליחים,  שרות  פקסימיליה,  )דואר,  המנוי  שיבקש  כפי 
השניה.  הדעת  חוות  את קבלת  ידו  בחתימת  יאשר  והמנוי  וכו'(, 
מובהר, כי המנוי, לפי בחירתו, יהא רשאי לקבל את חוות הדעת 

ישירות לידיו במרכזי נותן השרות.

בידי   ישאר  הדעת  חוות  לנותן  שיועבר  הרפואי  התיק  כי  מובהר, 
נותן חוות הדעת וישמר על ידו בהתאם לדין החל במקום מושבו 
של נותן חוות הדעת ולמשך תקופה כפי שמחייב הדין החל במקום 
מושבו. במרכזי המבטח ישמרו אך ורק העתקים של טופס חוות 

הדעת השניה.
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)ו'(   קטן  בסעיף  כאמור  למנוי  השניה  הדעת  חוות  מסירת  עם 
לעיל, יסתיים הטיפול של נותן השרות בפנייה לקבלת חוות הדעת 

השניה.

4.1
דמי השרות עבור קבלת חוות הדעת השניה בתחום חוות הדעת  

בלבד הינם בסך עלות ערך ב₪ של 50 $ )חמישים דולר ארה"ב( 
ובתוספת מע"מ.

לעיל,   ה'(   2( בסעיף  כאמור  דחופים  מקרים  עבור  שרות  בגין 
 50% של  בשיעור  השניה  הדעת  חוות  לדמי  תוספת  תשולם 

מהנקוב בסעיף )4 א'(.

)4א'(   בסעיף  האמורים  השניה  הדעת  חוות  לדמי  בנוסף   4.3.1
או ההובלה של התיק  ישא המנוי בעלות התקשורת  לעיל 
הרפואי ממרכזי נותן השרות אל נותן חוות הדעת - בין אם 
המשלוח יבוצע באמצעות חברת שיגור או בכל דרך אחרת 
- בסך שווה ערך ב₪ ל- 65 דולר )בתוספת מע"מ( עבור 
העברה אחת של התיק הרפואי )כולל עלות העברת חוות 

הדעת השניה מנותן חוות הדעת למרכזי המבטח(.
נותן  מרכזי  אל  הרפואי מהמנוי  התיק  כי העברת  מובהר,   4.3.2

השרות יהיה באחריות המנוי ועל חשבונו. 
היה והמנוי יבקש כי חוות הדעת השניה תועבר ממרכזי נותן   4.3.3
השרות לידיו או למי שיורה בכתב, באמצעות פקסימליה או 
ייעשה המשלוח על חשבון נותן השרות. היה והמנוי  דואר, 
וכו'(,  מוניות  שליחים,  )שרות  אחר  הובלה  אמצעי  יבקש 

יבוצע המשלוח על חשבון המנוי. 
באותם מקרים בהם תתבקש שיחת טלפון ו/או שיחת ועידה   4.3.4
התקשורת  זמן  עלות  בסכום  המנוי  ישא  וידאו  באמצעות 

בפועל. 
קבלת  עבור  כלשהו  נוסף  תשלום  ישולם  לא  כי  מובהר,   4.3.5
תשובות לשאלות הבהרה לחוות הדעת השניה ו/או בגין זמן 

הרופא בעת עריכת השיחה באמצעות וידאו או טלפון.

בתוספת 4.4 לעיל  )4א'(  בסעיף  האמורים  השניה  הדעת  חוות  דמי 
וכן סכום עלויות התקשורת או ההובלה האמורים בסעיף  מע"מ 
)4ג'( לעיל ישולמו על ידי המנוי לנותן השרות לפני העברת התיק 

הרפואי של המנוי לנותן חוות הדעת.
לעיל,  האמורים  הסכומים  ישולמו  לא  עוד  כל  כי  בזאת,  מובהר 
חוות  למנותן  הרפואי  התיק  מהעברת  פטור  השרות  נותן  יהיה 

הדעת, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה כלשהי למנוי. 

או   כרטיס אשראי  לעיל יבוצעו באמצעות  התשלומים האמורים 
באמצעי תשלום אחר שיהיה נהוג אצל נותן השרות, במידה ויהיה 

נהוג אמצעי תשלום אחר, וכנגד חשבונית מס כדין.
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הדעת   חוות  לקבלת  פנייתו  את  לבטל  יבקש  שהמנוי  במקרה 
השניה, יודיע על כך המנוי למרכזי נותן השרות מיידית ובכתב. 

המנוי לא יהא זכאי להחזר כספים כלשהם ששולמו על ידו כאמור 
בכתב שרות זה, אלא אם הודעתו על ביטול הפנייה נמסרה במועד 
הטיפול  תהליך  את  לעצור  השרות  נותן  בידי  ניתן  היה  שעדיין 

בקשר עם קבלת חוות הדעת השניה.

5.1
כתב שרות זה יהיה בתוקף במשך התקופה שבה יהיה המנוי זכאי  

ידי המבטח.  לו על  לקבלת השרות על פי כתב השרות שהוצא 
התקיימו הנסיבות בהן מתבטל או מסתיים כתב השרות שהוצא 
כתב  של  תוקפו  גם  מועד  באותו  יסתיים  למנוי,  המבטח  ידי  על 

שרות זה ללא כל צורך בהודעה נוספת. 

חוות   נותן  לעיל, במקרה שפעילותם של מתקני  האמור  אף  על 
אשר  מלחמה,  ידי  על  תפגע  מהם  משמעותי  חלק  או  הדעת 
אדמה,  רעידות  איתני הטבע,  מהומות,  עבודה,  סכסוכי  הפיכה, 
כח עליון או כל גורם אחר שאינו בשליטת נותן חוות הדעת יהיו 
תנאי כתב שרות זה, או כל חלק מהם שנותן חוות הדעת לא יהיה 
מסוגל לבצע, מושעים למשך תקופתה של ההפרעה כאמור. אם 
אחלק שאינו משמעותי ממתקני נותן חוות הדעת יפגע יושעו רק 

אותם השירותים שנפגעו למשך תקופת ההפרעה. 
מוצהר, כי בהתאם להסכם שבין המבטח לבין נותן חוות הדעת, 
נותן  שמספק  בשירותים  כאמור  משמעותית  פגיעה  של  במקרה 
רשאית  ימים,   30 על  העולה  לתקופה  שתמשך  הדעת,  חוות 
המבטח לסיים את ההסכם עם נותן חוות הדעת בהודעה בכתב 
10 ימים מראש ובמקרה כזה לא תהא למנוי כל טענה או תביעה 

בגין הפסקת מתן השרות הרפואי כאמור.

 
נותן השרות לא יהיה אחראי בכל אופן שהוא לגבי כל אחד מהעניינים הבאים:

תוכן חוות הדעת השניה.6.1

נזק או 6.2 ו/או כל  נותן חוות הדעת  רשלנות רפואית או אחרת של 
הפסד שייגרם למנוי ו/או לכל אדם אחר בקשר עם חוות הדעת 

השניה בחו"ל.

המפורט 6.3 מהשרות  החורג  שרות  עבור  המנוי  שהוציא  הוצאות 
נוהלי  פי  שלא על  המנוי  של  פעולתו  ו/או עקב  זה  שרות  בכתב 
נותן  ידי  על  לו  שימסרו  וכפי  השרות  בכתב  המפורטים  השרות 

השרות.

עיכוב בהעברת התיק הרפואי לנותן חוות הדעת ו/או עיכוב במתן 6.4
של  בשליטתה  שאינן  מסיבות  השנייה  הדעת  חוות  בהעברת  או 

נותן השרות.

חוות דעת שניה תסתיים עם  פנייה לקבלת  נותן השרות כלפי המנוי בכל  מחויבותו של 
העברת חוות הדעת השניה כפי שנתקבלה מנותן חוות הדעת למנוי או למי שהוסמך על 

ידו בכתב כאמור לעיל.
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ביטוח בריאות, סיעוד ומחלות קשות לעובדי תנובה | טופס הצטרפות לבני משפחה

חתימת העובד/ת שם העובד/ת  תאריך   

חתימת בן/בת זוג שם בן/בת  תאריך   

הצהרת המועמדים לביטוח
הצהרה זו מתייחסת לכל אחד מן המועמדים לביטוח הרשומים בטופס הצעה זה.

אני/אנו הח"מ, מבקש/ים בזה מ"הפניקס חברה לביטוח בע"מ" לבטח אותנו בהסתמך על כל האמור בהצעה זו. הנני מבקש/ת להצטרף 
לביטוח בריאות, סיעוד ומחלות קשות קבוצתי לעובדי תנובה.

לתשומת ליבך, כניסת הביטוח לתוקף תתבצע בכפוף לחתימתך ע"ג הצהרת הבריאות המצ"ב ולאחר אישור המבטח על קבלתך לביטוח.

תשובתי ו/או המידע שיימסר למבטח יאוחסנו במאגר מידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשנ"א 1981 וישמשו לצורכי הביטוח 
בלבד.

הנני מאשר כי דמי הביטוח בגין בני משפחתי כמפורט לעיל ינוכו באמצעות תלוש השכר. 

אני מצהיר/ה, מסכים/ה ומתחייב/ת בזאת כי:  א. 
כל התשובות כמפורט בהצעה ובהצהרת הבריאות הינן נכונות ומלאות והן ניתנות מתוך רצוני החופשי.  .1

התשובות המפורטות בהצעה ובהצהרת הבריאות וכל מידע אחר שיימסר ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ" )להלן  "המבטח"( וכן   .2
התנאים המקובלים אצל המבטח לעניין זה, ישמשו תנאי יסוד לחוזה בינינו ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.

הרשות בידי המבטח להחליט על קבלת ההצעה או דחייתה מבלי שיהיה חייב להצדיק או להסביר את ההחלטה, ידוע לי/לנו שחוזה   .3
הביטוח נכנס  לתוקפו רק לאחר ש"הפניקס חברה לביטוח בע"מ" תוציא אישור בכתב על קבלת המועמד/ת לביטוח ולאחר שהפרמיה 

הראשונה שולמה במלואה.
לתשומת הלב: בביטוח זה קיימים סייגים לגבי מצב רפואי שקדם לעריכת הפוליסה. אנא קרא/י בעיון את תנאי  ב. 

הפוליסה.
ויתור על סודיות רפואית: אני הח"מ נותן/ת בזה רשות לקופ"ח ו/או למוסדותיה ו/או לצה"ל, וכן לכל הרופאים, המוסדות הרפואיים  ג. 
ובתי החולים האחרים ולמוסד לביטוח לאומי ו/או לכל מוסד וגורם אחר )להלן: "המוסדות הרפואיים"( למסור ל"הפניקס חברה לביטוח 
בע"מ", את כל הפרטים ללא יוצא מן הכלל ובצורה שתידרש על ידה כמפורט בתיק הרפואי במסמכים אשר בידי מוסדות הרפואיים, 
לצורך בירור חבות "הפניקס חברה לביטוח בע"מ" עפ"י הפוליסה לביטוח בריאות, סיעוד ומחלות קשות לעובדי תנובה והנני משחרר/ת 
את המוסדות הרפואיים הנ"ל מחובת שמירה על סודיות רפואית ומוותר על סודיות זו כלפי "הפניקס חברה לביטוח בע"מ". כתב ויתור 

זה מחייב אותי ויחול גם על ילדי הקטינים ובאי כוחי החוקיים.

תחום ביטוח בריאות
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454
www.fnx.co.il | info@fnx.co.il | 03-5735222 :פקס

 פרטי עובד/ת המבקש/ת לצרף את בני משפחתו/ה לביטוח

מין תאריך לידה  ת.ז  שם פרטי  שם משפחה   

מס' נייד מס' טלפון  מיקוד  כתובת   

 פרטי בן/ת הזוג

 פרטי הילדים

מין תאריך לידה  ת.ז  שם פרטי  שם משפחה   

 ז   נ

 ז   נ

תאריך לידהמיןת.ז. שם פרטישם משפחה

 ז   נ

 ז   נ

 ז   נ

 ז   נ
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 הצהרת בריאות של המועמדים לביטוח
אני החתום/ה מבקש/ת בזאת מה"פניקס חברה לביטוח בע"מ" לבטח אותי בהסתמך על כל האמור להלן. נא לענות על 
כל השאלות הבאות ולסמן "כן" או "לא". אם התשובה לאחת או יותר מהשאלות הינה "כן", יש לציין את מס' השאלה, 

לפרט פירוט מלא ולצרף מסמכים רפואיים.

ילדיםבן/בת זוגבן/בת הזוג:  גובה_____   משקל______   ילד:  גובה_____   משקל______ 

 כן   לא כן   לאהאם אושפזת בעבר ו/או עברת ניתוח? 1

נוטל/ת 2 או  רפואית  השגחה  תחת  או  כלשהו  רפואי  בטיפול  נמצא/ת  הינך  האם 
תרופות? 

 כן   לא כן   לא

 כן   לא כן   לאהאם נפצעת בתאונה? 3

האם ידוע לך על הצורך בבדיקות פולשניות או בדיקות הדמיה או ניתוח כלשהו 4
בעתיד?

 כן   לא כן   לא

האם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מ: מחלות של מערכת העצבים, שטף דם מוחי 5
)CVA(, מחלות לב, הפרעות בקצב הלב, יתר לחץ דם, מחלות דם ו/או מחלות בכלי 
הדם, מחלות בדרכי השתן, אי ספיקת כליות או מחלות כליה אחרות, מחלות כבד, 

צהבת, סוכרת, עודף שומנים בדם?

 כן   לא כן   לא

האם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מ: מחלה ממארת-גידול סרטני, מחלות ריאה, 6
אסטמה, עיוורון מלא או חלקי או מחלות עיניים אחרות, מחלות אוזניים או חרשות, 
אל פרקינסון,  השדרה,  בעמוד  פגיעה  גב,  מחלות/כאבי  העיכול,  בדרכי  ־מחלות 

צהיימר, דימנציה, הפרעות נפשיות, מחלות נוירולוגיות, ניוון שרירים?

 כן   לא כן   לא

האם הינך סובל/ת או סבלת בעבר ממום מלידה, מחלה גנטית )תורשתית( או נכות 7
)זמנית או קבועה(?

 כן   לא כן   לא

 כן   לא כן   לאהאם הינך סובלת מבעיות גניקולוגיות?8

האם אינך מסוגל לבצע ללא עזרת אחרים וללא מגבלה את הפעולות היומיומיות 9
על  לשלוט  ולשתות,  לאכול  להתרחץ,  ולהתפשט,  להתלבש  ולשכב,  לקום  שהנן: 

הסוגרים, ניידות.
 כן   לא כן   לא

אם התשובה לאחת השאלות או יותר היא "כן", יש לפרט בנפרד.
האם הינך מעשן/ת או עישנת בעבר?  לא   כן, אם כן כמה סיגריות ליום? ____________

שם הקופה __________ האם ברשותך ביטוח משלים?  כן   לא  סניף______ שם הרופא המטפל ________

חתימת העובד/ת שם העובד/ת  תאריך   

חתימת בן/בת זוג שם בן/בת  תאריך   

 פירוט ממצאים חיוביים
המצב כיוםפרטים על המחלה, מום וכו'שנת האירועמס' שאלהשם המבוטח
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טופס תביעה - למילוי על ידי המבוטח/ת
מבוטח/ת יקר/ה, מילוי טופס זה יסייע לטפל בתביעתך ולהגיש לך שירות יעיל ומהיר. אנא הצטייד/י בטופס בכל פנייה לרופאים והקפיד/י על מילוי כנדרש.

ריכוז הוצאות בגין טיפולים רפואיים למילוי על ידי המבוטח/ת

תאריךתאריך
אנא פרט/י להלן את סוג הטיפול:

בדיקת רופא / מעבדה / הדמיה / פיזיוטרפיה / אחר
אנא פרט/י להלן את סוג הטיפול:

בדיקת רופא / מעבדה / הדמיה / פיזיוטרפיה / אחר
סכום בש"ח

מצ"ב חשבונית
סכום בש"ח

מצ"ב חשבונית

אופן תשלום התביעה למילוי על ידי המבוטח/ת

מס' חשבון מס' הסניף  שם הסניף  מס' הבנק  שם הבנק   
  נא להעביר לזכות חשבוי בבנק

  הערות

לכל הוצאה יש לצרף את המסמכים כמפורט בחוברת ההנחיות למבוטח

חתימה תאריך   

אופן תשלום התביעה למילוי על ידי המבוטח/ת
אני החתום מטה, נותן בזה רשות לכל עובד רפואי ו/או לכל הרופאים ו/או לקופות החולים ו/או לעובדיה הרפואיים האחרים ו/או למוסדותיה הרפואיים ו/

או לסניפיה ו/או לבתי החולים ו/או למי מטעמם ו/או לכל המוסדות הרפואיים ו/או המכונים הרפואיים ו/או בתי החולים האחרים כולל בתי החולים הכלליים 
ו/או הפרטיים ו/או הפסיכיאטרים ו/או השיקומיים ו/או לכל עובדיהם מכל סוג ומין של כל המפורטים עד כה ו/או לכל סניף מסניפי מוסדותיהם ו/או למי 
מטעמם, ו/או למשרד הביטחון ו/או לשלטונות צה"ל ו/או למשטרה ו/או למוסד לביטוח לאומי ו/או לכל  עובד בתחום הסוציאלי ו/או הסיעודי ו/או לכל מוסד 
ו/או לחברות הביטוח האחרות ו/או לגורם אחר)להלן: "המוסדות"( למסור להפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או למי מטעמה )להלן: "המבטח"( את כל הפרטים 
המצויים ביד המוסדות ובאופן שידרוש המבטח, על מצבי הבריאותי /ואו הסוציאלי ו/או הפסיכיאטרי ו/או הסיעודי ו/או השיקומי ו/או כל מחלה שחליתי בה 

בעבר או שאני חולה בה כעת.
אני משחרר בזה את כל "המוסדות" מחובת השמירה על סודיות בכל הנוגע למצבי הבריאותי ו/או ו/או הסוציאלי ו/או הפסיכיאטרי ו/או הסיעודי ו/או השיקומי 

ו/או בדבר כל מלה בה חליתי בעבר ו/או אשר אני חולה בה כעת, ומתיר ל"מוסדות" בזאת מתן כל מידע ל"מבטח" מכל תיק שנפתח על שמי.
הנני מוותר על סודיות זו כלפי "המבטח" ולא תהיה לי כלפי "המוסדות" כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר למסירת המידע כאמור לעיל בכתב 

ויתור זה.
בקשתי זו יפה גם לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1891, והיא חלה על מידע רפואי אחר המצוי המצוי במאגרי המידע של כל המוסדות.

כתב זה מחייב אותי, את באי כוחי החוקיים, עזבוני, ילדיי הקטינים וכל מי שיבוא במקומי ובשמי. 

פרטי המבוטח/ת

ת.ז. שם פרטי  שם משפחה  מס' הפוליסה   

פקס טלפון נייד  טלפון בבית  מקום עבודה  תאריך לידה   

מיקוד  עיר  מס' דירה  מס'  רחוב   

שם הרופא המטפל כתובת  סניף  שם קופת חולים   

ביטוחים נוספים

תחילת הביטוח שם התכנית  שם החברה   

תחילת הביטוח שם התכנית  שם החברה   

תחילת הביטוח שם התכנית  שם החברה   

 האם הוגשה תביעה לגורם כלשהו?  לא  • כן

 האם יש לך ביטוח משלים בקופ"ח?  לא  • כן

•
 לא   כן

 האם יש לך ביטוח רפואי במקום 
  העבודה או ביטוח רפואי אחר?

תחום ביטוח בריאות
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454
www.fnx.co.il | info@fnx.co.il | 03-5735222 :פקס
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דיווח על טיפולים רפואיים - למילוי על ידי הרופא/ה

חתימה תאריך   

פרטי המבוטח/ת

ת.ז. שם פרטי  שם משפחה  מס' הפוליסה   

נא ענה על כל השאלות
נא פרט/י מהי הבעיה הרפואית ממנה סובל/ת המבוטח/ת  .1

ממתי הינך מכיר/ה את המבוטח/ת? מתאריך ממתי נמצא/ת המבוטח/ת בטיפולך? מתאריך   .2

)על פי מידע מרופא/ת המשפחה( ממתי סובל/ת המבוטח/ת מבעיה זו? מתאריך   

נא פרט/י את ההיסטוריה הרפואית הקשורה לבעיה הנוכחית   .3

מתאריך   

מתאריך האם האבחנה קשורה בתאונה?   כן    לא    תאונת דרכים    תאונת עבודה    אחר   

האם המבוטח/ת סובל/ת מבעיות רפואיות נוספות?    לא    כן, אנא פרט/י את כל האבחנות )סמן X במשבצת המתאימה(  .4

מתאריך אבחנה   

מתאריך אבחנה   

פרט/י  

ממליץ/ה על    בדיקות    טיפולים    ניתוח    אחר, פרט/י  .5

מומחיות שם הרופא/ה   .6

פקס טלפון  כתובת   

פרטים נוספים לגבי ניתוח - למילוי על ידי הרופא/ה המנתח/ת
בבית חולים מועד הניתוח נקבע לתאריך 

מידע נוסף

תחום ביטוח בריאות
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454
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