


סוכנים/ות יקרים/ות,

אני שמח להעניק לכם את המדריך לביטוח בריאות וסיעוד של כלל בריאות.
בעבודתכם  לרשותכם  העומדים  העיקריים  והשירותים  התוכניות  את  קיבצנו  זה  במדריך 

החשובה והשוטפת.

בחודשים האחרונים מאז כניסתי לתפקיד, בנינו ב"כלל" אסטרטגיה עסקית ותוכנית עבודה 
העונים  ומוצרים  שירותים  והשקת  כלל  של  הביטוח  סוכני  לכם,  השירות  שיפור  שבמרכזה 

לצרכים המגוונים של לקוחותיכם.

בכלל בריאות למעלה מ-2 מליון מבוטחים להם אנו נדרשים לתת פתרונות איכותיים ומדויקים. 
חטיבת הבריאות רואה את עולם הבריאות בישראל מכל הזוויות: ביטוחי בריאות וסיעוד פרטיים, 

ביטוחי בריאות וסיעוד קבוצתיים, ביטוחי נסיעות לחו"ל וביטוחים לאוכלוסיות זרות.
אנחנו רואים בכם, סוכני הביטוח, את המפתח להעלאת המודעות ולצירוף עוד ועוד אזרחים 
גיל,  בכל  וגברים,  נשים  ילדים,  בישראל,  משפחות  שיותר  ע"מ  וזאת  המבוטחים  למעגל 
החדשים  לצרכים  הולם  מענה  ללא  אונים  חסרי  הקשים  ברגעים  עצמם  את  ימצאו  לא 

שנוצרו בחייהם. 
המדריך החדש בנוי באופן נגיש ובהיר על מנת להקל עליכם להתאים את הכיסוי הנדרש לכל 

לקוח ולכל צורך.

זו גם הזדמנות לשתף אתכם במוצרים שיושקו במהלך החודשים הקרובים ואתם הראשונים 
להתעדכן לגביהם.

עבורי באופן אישי מדובר בתפקיד המהווה שליחות מצילת חיים. 
במקרים לא מבוטלים רכישת הביטוח עשויה להתברר ברגע האמת כבחירה בחיים.

אני מאחל לכולנו בריאות והצלחה,

דניאל כהן
מנהל חטיבת הבריאות, 
כלל חברה לביטוח בע"מ
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תוכן עניינים:
כלל ON-LINE - הפקת פוליסות ON-LINE ע"י הסוכן

בריאנט מערכת טכנולוגית

פרק א' – מוצרי בריאות

אחריות חובה                           אחריות מורחבת + נספחים

משלים שב"נ 

פרק ב' – סיעוד
אחריות לעתיד משליםאחריות לעתיד

חיים לעתיד - נספח יחודיערכי סילוק

פרק ג' – תאונות אישיות

הגנה עצמית פלוס

פרק ד' – מחלות קשות

אחריות לחיים

אחריות לחיים סרטן 

פרק ה' – בריאות לילדים

רפואה שלמה לילדאחריות לילדים

FIX אחריות לעתיד לילדאחריות מורחבת

פרק ו' – נח"ל 

פרק ז' – תעריפים
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פלטפורמה דיגיטלית חדשנית לניהול של סוכנות הביטוח אשר מאפשרת לך הסוכן 

לנהל את העסק בפשטות, במהירות ובעלויות תפעוליות נמוכות.

השירות החדש מבוסס על תשתית חכמה שמתממשקת לכל מערכות המידע בקבוצת 

כלל. בלחיצת כפתור אחת ניתן להתחבר ל- Data Base של הלקוח, לקבל תמונת 

לקוח מלאה, לתת לו שירות מידי ולהציע לו מוצרים חדשים המתאימים לצרכיו לרבות 

הצהרת בריאות אחידה והפקה של פוליסות בריאות וריסק במסלול ירוק.

כלל ON-LINE מבוסס על מכשירי טאבלט ואנדרואיד וכולל:

    תמונת לקוח מלאה של כל ענפי הביטוח: 
ביטוח בריאות, ביטוח כללי, גמל ופנסיה.

    זיהוי הזדמנויות מכירה.
     מעקב אחרי פעילות לקוחות - גם באתר 

האינטרנט ובמוקד!
   סימולטור.

   הצעות מחיר.
   איתורנים וטפסים.

   מידע לסוכן. 

   מעקב אחרי מבצעים.
   ביצועים.

    הזדמנויות מכירה – מכירה ללקוחות פוטנציאלים 
במגוון תחומים!

   טופס הצהרת בריאות אחיד לבריאות ולריסק.
    מכירה מלאה של פוליסות בריאות ופוליסות ריסק 

במסלול ירוק!
   טופס הצהרת בריאות אחיד לבריאות ולריסק.

   ועוד...

 
לפרטים מלאים אנא פנה אל המפ"ע שלך במרחב.

ON-LINE כלל
העולם הדיגיטלי של הסוכנים
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סוכנים יקרים, 

עומדת לרשותכם מערכת איכותית, ומתקדמת, המהווה כלי חשוב עבורכם כסוכנים 

לניהול, בקרה, ניתוח ומידע ואף יותר מזה - ככלי תומך להגברת מכירות. 

העדכונים האחרונים שנעשו כוללים דוחות ואפשרויות נוספות אשר מרחיבים 

את אפשרויות הבקרה, הניתוח וההבנה שניתן לשלוף מהמערכת.

אנו עושים את כל המאמצים על מנת להקנות עבורכם חוויית משתמש טובה 

מתקדמת וידידותית למשתמש!

עצמאות וגמישות תפעולית:

   הקמת כיסויים ומוצרים על פי תפיסה ביטוחית - באופן עצמאי וללא תלות באנשי תוכנה.
   זמן תגובה מהיר לביצוע שינויים.

   מסייעת ותומכת במשתמש באמצעות תהליכים מובנים.
   חלק גדול מהפעילויות הופך אוטומטי ומתבצע ללא התערבות ידנית.

בריאנט
העוזר האישי שלך
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דו"ח ימי הולדת לקוחות
הדו"ח מציג מבוטחים ראשיים שיום ההולדת שלהם נמצא בטווח התאריכים הרצוי, ושיש להם 

פוליסת בריאות או סיעוד פרט. הדו"ח יכיל את פרטי הסוכן והמבוטח.

דו"ח שינויים חזויים - גמר תוקף
הדו"ח מציג פוליסות בריאות וסיעוד פרט שבהן אמור להתבצע סיום תוקף כיסויים בטווח תאריכים 

עתידי רצוי. הדו"ח יכיל את פרטי הסוכן, הפוליסה, הכיסוי והסיום הצפוי.

דו"ח פוליסות שהופקו
הדו"ח מציג פוליסות בריאות וסיעוד פרט שהופקו בטווח תאריכים רצוי. הדו"ח יכיל את פרטי הסוכן, 

הפוליסה והכיסויים שבפוליסה.

דו"ח חיובים שגויים
הדו"ח מכיל את כל התנועות שלא נגבו, ואת סיבת אי הגבייה שלהם. פרמטרים של הדו"ח: סוכן, סוג 
תנועה (הכנסות מפרמיה, ריבית וכו‘) אופן תשלום (כרטיסי אשראי , מס"ב וכו‘) וטווח תאריכי תוקף 

של התנועה הכספית.

מעקב גבייה לסוכן - עמלות
הדו"ח מציג את העמלות ששולמו בפועל לסוכן בחודש נתון תוך פירוט ברמת סוג עמלה (נפרעים וניהול) 

ופוליסה. ניתן לשלוף את הדו"ח לפי סוכן , ח"פ וטווח תאריכי תשלום עמלות.

מעקב גבייה לסוכן - פרמיות
הדו"ח מציג את נתוני הגבייה של הפרמיות שנגבו לכלל המבוטחים. ניתן לשלוף את הדו"ח לפי סוכן 

וחודש גבייה.

דו"ח אמצעי תשלום לפוליסה
והזיכויים שבוצעו עבור אמצעי תשלום ספציפי. הדו"ח מציג  דו"ח אשר מציג את כל החיובים 

נתונים מתנועות היומן, וכן פרטי הפוליסה של אותה תנועה.

דו"ח פיגורים
דו"ח אשר מציג את הפוליסות עם יתרת חוב פרמיה לחודש ספציפי. הדו"ח יכיל פרטי חוב, מספר 

חודשי חוב ועומק חוב לתאריך נתון.

דו"ח מעקב גבייה לפוליסה /לקוח
דו"ח אשר מציג את מצב הגביה של מבוטח מסוים בפירוט של כל פוליסות הפרט/הגבייה אישית שלו, 
הדו"ח יציג את כל תנועות הפוליסה מסוג פרמיה. ניתן להפיק את הדו"ח לפוליסה ספציפית או למבוטח 

עבור כל הפוליסות שלו לתקופת חיוב ספציפית.

דו"ח פירוט פוליסות תחת גורם 
משלם חברה

הדו"ח מכיל את כל הפוליסות אשר גורם משלם שלהם הוא חברה ויש להם חיוב לחודש השליפה. 
הדו"ח מציג את סכום החיוב וסכום הפרמיה שנגבתה.

פרמטרים לשליפה: ח"פ גורם משלם, חודש גבייה.

הדוחות העומדים לרשותך ב"בריאנט לסוכן"
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פרק א’ - מוצרי בריאות

אחריות חובה למשפחה
תכנית ביטוח המעניקה פתרונות למגוון בעיות רפואיות, כיסוי להשתלות

וטיפולים מיוחדים, בארץ ובחו"ל ותרופות שאינן כלולות בסל הבריאות.

למי זה מתאים

לכל בני המשפחה המעוניינים ברכישת הגנה ביטוחית למקרים הרפואיים החמורים ביותר, 
ללא תלות במערכת הבריאות הציבורית והשב"נ.

גיל כניסה מקסימלי - 70.
גיל כניסה מינימלי - החל מהלידה (בתנאי שאחד ההורים מבוטח).

מה נכלל במסגרת הכיסוי
השתלות

   כיסוי מקיף להשתלות לב, לב-ריאה, ריאה, כבד, כליה, לבלב, מח עצם.
   השתלת לב מלאכותי, שיפוי עד כ-293,000 ₪ לרכישת אביזר לב מלאכותי.

   בדיקות לאיתור תרומת מח עצם ורישום במאגרים בחו"ל - שיפוי עד כ -293,000 ₪.

מסלול שיפוי להשתלה בחו"ל או בארץ

   השתלה אצל נותני שירות בהסכם - שיפוי מלא.
   השתלה שלא אצל נותני שירות בהסכם, שביצועה תואם ואושר מראש על ידי המבטח - שיפוי עד גובה הסכום 

שהיה ניתן לנותני שירות בהסכם.

טיפולים מיוחדים בחו"ל

טיפול מיוחד בחו"ל החיוני להצלת חיים אשר ביצועו עשוי להציל את חייו של המבוטח או למנוע ממנו נכות בשיעור 
של 40% לפחות. שיפוי עד כ-492,000 ₪ לכיסוי ההוצאות.
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ההוצאות המכוסות להשתלה במסלול שיפוי להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

   השתלות בישראל ובחו"ל ללא השתתפות עצמית.
   שכר הצוות הרפואי.
   הוצאות חדר ניתוח.

   הוצאות אשפוז עד 30 יום לפני ביצוע ההשתלה 
ועד 335 יום לאחריה.

   הוצאות הטסת גופת המבוטח במידה ונפטר, חו"ח, 
במהלך שהותו בחו"ל.

   הוצאות השגת איבר.
   הוצאות נסיעה לחו"ל למבוטח ולמלווה אחד 

(אם המבוטח קטין - שני מלווים).
   הוצאות שהייה בחו"ל למלווה אחד.

   הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל.
   הוצאות הבאת רופא מומחה מחו"ל לביצוע הטיפול בארץ.

פיצוי מיוחד

   פיצוי חודשי לאחר השתלה כבד, לב, לב-ריאה, 
ריאה בסך של 8,950 ₪ לחודש, למשך 12 חודשים 

החל מהחודש שלאחר ביצוע ההשתלה בפועל.

   פיצוי חודשי לאחר השתלה כליה, כליה-לבלב, 
מח עצם בסך של  4,870 ₪ לחודש, למשך 6 חודשים 

החל מהחודש שלאחר ביצוע ההשתלה בפועל.

כיסוי לתרופות עד 5,750,000 ₪ (ראה נספח סל תרופות פרטי)

   כיסוי לתרופות הכלולות בסל אך לא להתוויה שהן 
מאושרות לטיפול במבוטח בישראל, בארה"ב, 

באיחוד האירופי ובעוד 6 מדינות נוספות.
   כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות שהן 

מאושרות לטיפול במבוטח בישראל, בארה"ב, 
באיחוד האירופי ובעוד 6 מדינות נוספות.

   כיסוי לתרופות המוגדרת כ- OFF LABEL לכל מחלה 
(תרופות שטרם אושרו לשימוש אך הוכרו כיעילות 

לטיפול במצבו  הרפואי של המבוטח). 
    כיסוי עד 5,750,000 ₪ לתרופות אונקולוגיות.

    כיסוי עד 1,100,000 ₪ לתרופות שאינן אונקולוגיות.
   כיסוי לתרופות יתום (תרופות לטיפול במחלות נדירות).

גובה השיפוי

   ללא חלוקה לקבוצות של מחלות או  תקרה לשנת ביטוח.  5,750,000 ₪ סכום ביטוח למשך כל תקופת הביטוח.

הרחבות

   כיסוי לתאונת דרכים תאונת עבודה וטרור.
   הכיסוי יינתן גם בעת אשפוז של המבוטח בבית חולים

או במוסד סיעודי.
   תקופת הביטוח – לכל החיים.

   כיסוי בארץ ובחו"ל (בחו"ל עד 180 יום).
   התרופה תינתן למבוטח ע"פ כיסוי זה גם אם קיימת

בסל התרופות, תרופה חילופית או תרופה בעלת הרכב
גנרי דומה.

השתתפות עצמית

   כיסוי מלא ללא השתתפות עצמית לתרופה שמחירה עולה על 575 ₪ לחודש.
   השתתפות עצמית נמוכה בגובה 200 ₪ בלבד לתרופות שמחירן מתחת ל–575 ₪ לחודש.

   אין צורך בתשלום נוסף בעת קבלת המרשם הראשון.

כתב השירות

כתב שירות לאחריות (ראה פרק כתבי שירות)

מה חשוב לדעת
   תקופת הביטוח – כל החיים.
   תקופת אכשרה - 3 חודשים.

   תקופת המתנה – אין.

  מבנה הפרמיה - משתנה לפי קבוצות גיל.
  מחיר משפחתי הכולל את כל הילדים שהצטרפו 

לביטוח עד גיל 17.5.
  הכיסוי לילדים עד גיל 21 .

מה ניתן להוסיף

אחריות לחיים, אחריות לחיים סרטן, נספח ניתוחים בחו"ל, ייעוץ ובדיקות, ייעוץ בדיקות ורפואה משלימה, 
נספח פיצוי לאשפוז חירום, נספח בריאות לאישה, נספח I.V.F ובדיקות, כל כתבי ה שירות למעט כתב שירות סיעודי.
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אחריות משלים לשב"נ
תכנית ביטוח המעניקה פתרון ביטוחי לביצוע ניתוח בארץ, לאחר מיצוי מלוא

הזכויות במסגרת תכנית השב"נ בקופת החולים.

למי זה מתאים
למבקשים לרכוש כיסוי לניתוחים פרטיים בישראל, מעבר למלוא הזכויות המוקנות במסגרת השב"נ.

גיל כניסה מקסימלי - 65.
גיל כניסה מינימלי - החל מלידה.

מה נכלל במסגרת הכיסוי

ניתוחים
ניתוחים בארץ - שיפוי מעבר למלוא הזכויות המוקנות במסגרת השב"נ.

   בחירת הרופא המנתח, המרדים, מועד הניתוח.
   שכר מנתח פרטי ושכר רופא מרדים פרטי.

   שתי התייעצויות לפני ניתוח.
   הוצאות חדר ניתוח.

   דמי אשפוז.
   בדיקה פתולוגית וחוות דעת שנייה בפתולוגיה.

   שכר אח/ות פרטית לאחר ניתוח.
   שתל - המותקן במהלך ניתוח.

מסגרת הכיסוי לניתוחים

   ביצוע ניתוחים בארץ.
   על המנותח לממש זכאותו במסגרת השב"נ, ורק אח"כ ניתן להפעיל את הפוליסה.

תקרת הכיסוי הכספי בניתוחים

   שיפוי עד גובה הסכום המשולם על ידי המבטח לנותני שירות, בקיזוז מלוא זכויותיו במסגרת השב"נ (הקשורות לניתוח).

ניתוח שבוצע ע"י ספק רפואי שבהסכם עם השב"נ

   שיפוי בתשלום סכום ההשתתפות העצמית שנשא המבוטח במסגרת תוכנית השב"נ, השיפוי יהא עד הסכום ששולם 
בפועל ולא יותר מהסכום שהיתה משלמת החברה עבור שכר מנתח, שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח ודמי אשפוז, 

לנותני השירות בגין הניתוח שבוצע.

הוצאות נלוות לניתוח

   בגין התייעצות לפני ניתוח, שירותי הסעה באמבולנס, שכר אח/ות לאחר ניתוח, שתל, בדיקה פתולוגית וחוות דעת שנייה
בפתולוגיה שיפוי בסכום ששולם בפועל, אך לא יותר מהתקרה הנקובה בצד כל שירות, בניכוי סכום ההחזר המרבי הקבוע 

בתוכנית השב"נ.

ניתוח שבוצע ע"י ספק שאינו בהסכם עם השב"נ

   תשלום ההוצאות הממשיות עד התקרות הנקובות, בניכוי סכום ההחזר המירבי הקבוע בשב"נ בגין השירות הרפואי הנדרש.

ניתוח שאינו ממומן באמצעות השב"נ לכלל החברים בשב"נ
(כולל במקרה של תקופת אכשרה בשב"נ במועד ההצטרפות לביטוח).

   שיפוי להוצאות שהוצאו בפועל החל מ"השקל הראשון", אך לא יותר מהסכום ש"כלל בריאות" הייתה משלמת לנותן 
השירות בגין הניתוח שבוצע.
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ניתוח שנדחה ע"י השב"נ מאחר והשב"נ אינו נושא בעלות (עקב פיגור בתשלום לשב"נ או ביטול השב"נ)

   תשלום ההוצאות שהוצאו בפועל עד התקרות הנקובות, בניכוי סכום ההחזר המרבי לו זכאי עמית בשב"נ, 
בגין אותו ניתוח.

חייל בשירות סדיר בצה"ל שהצטרף לשב"נ

   שיפוי להוצאות שהוצאו בפועל, החל מ"השקל הראשון" אך לא יותר מהסכום ש"כלל בריאות" הייתה משלמת לנותן
השירות עבור הניתוח שבוצע בביה"ח המוסכם.

ברית ביטוח במקרה של ביטול השב"נ

   במידה וכיסוי השב"נ יבוטל, המבוטח יהיה זכאי לרכוש, במקרים מסוימים, פוליסת ניתוחים "מהשקל הראשון", 
תוך מתן רצף ביטוחי, ללא חיתום מחדש או בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם וללא תקופת אכשרה.

פיצויים מיוחדים
פיצוי לניתוח בבית חולים ציבורי

   במידה והניתוח בוצע ללא השתתפות המבטח בהוצאות, זכאי המבוטח לפיצוי בשיעור של 50% מהסכום שהיה משולם 
ע"י המבטח כשכר למנתח ההסכם בגין הניתוח שבוצע ועד 3,000 ₪.

(B הפטיטיס) B הידבקות במחלת האיידס או בצהבת מסוג

   פיצוי חד פעמי בסך 220,095 ₪ עקב הידבקות במחלת האיידס או בצהבת מסוג B (הפטיטיס B) כתוצאה מעירוי דם 
ומוצריו שניתן למבוטח במהלך ניתוח שבוצע בארץ.

   פטירה בעקבות ניתוח (למבוטחים הגילאי 25-65).
   במידה ונפטר המבוטח במהלך 7 ימים מיום הניתוח - פיצוי חד פעמי בסך של 115,000 ₪.

כיסוי להוצאות נוספות לאחר ניתוח

   טיפולי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק לאחר ניתוח, על ידי פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק שיפוי עד 173 ₪ לטיפול, 
עד 12 טיפולים בגין מקרה ביטוח אחד, בכפוף להשתתפות עצמית בשיעור של 20% מעלות כל טיפול.

   שיקום כושר הדיבור על ידי קלינאי תקשורת, לאחר ניתוח או עקב אירוע מוחי (CVA) שיפוי עד 173 ₪ לטיפול,
עד 12 טיפולים בגין מקרה ביטוח, בכפוף להשתתפות עצמית בשיעור של 20% מעלות כל טיפול.

   גמלת החלמה למשך 3 חודשים בסך 4,030 ₪ לאחר ניתוח מעקפי לב כליליים או ניתוח מוח.

כתב השירות 
כתב שירות לאחריות, ניתן לצרף לפוליסה את כל כתבי השירות בתשלום נוסף

מה חשוב לדעת
   תקופת הביטוח – כל החיים.

   תקופת אכשרה - 3 חודשים, שנה למקרה ביטוח 
הקשור להפלה או ניתוח קיסרי.

   תקופת המתנה – אין.

   פרמיה ליחיד, משתנה בכל 5 שנים ומתקבעת בגיל 65.
   ניתן לצרף לתוכנית ילדים עד גיל 17.5.

   הכיסוי לילדים עד גיל 21 – עם זכות להמשיך את
הביטוח ברצף זכויות מלא.

מה ניתן להוסיף

נספח טיפולים מחלפי ניתוח, אחריות לחיים, אחריות לחיים סרטן, ייעוץ ובדיקות, בדיקות ורפואה משלימה, 
נספח פיצוי לאשפוז חירום, נספח בריאות לאישה, נספח I.V.F ובדיקות, כל כתבי השירות למעט כתב שירות סיעודי.



ת
או

רי
 ב

רי
צ

מו

8 התנאים המלאים והמפורטים, לרבות סייגים וחריגים מופיעים ומפורטים בתנאי הפוליסה. המידע באוגדן זה אינו מחליף את תנאי הפוליסה, ובכל מקרה תנאי הפוליסה יגברו. 

אחריות מורחבת
תכנית ביטוח המעניקה פתרונות למגוון רחב של בעיות רפואיות: 

כיסוי לניתוחים בארץ ובחו"ל, כיסוי להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל.
התוכנית מאפשרת זמינות ונגישות בבחירת השירותים הרפואיים,

ללא כל תלות במערכת הבריאות הציבורית והשב"נ.

למי זה מתאים

התכנית מיועדת למבקשים פתרון ביטוחי רחב למגוון מצבים בריאותיים.
גיל כניסה מקסימלי - 70.

גיל כניסה מינימלי - החל מהלידה.

מה נכלל במסגרת הכיסוי
ניתוחים

ניתוחים בארץ - שיפוי מלא

   בחירת הרופא המנתח  והמרדים.
   שכר מנתח פרטי ושכר רופא מרדים פרטי.

   הוצאות חדר ניתוח.
   דמי אשפוז.

   שתי התייעצויות לפני ניתוח.
   בדיקה פתולוגית וחוות דעת שנייה בפתולוגיה.

   שכר אח/ות פרטית לאחר ניתוח.
   שתלים המותקנים במהלך הניתוח.

במידה והניתוח בוצע אצל נותני שירות שלא בהסכם, גובה השיפוי יהא עד גובה הסכום המשולם לנותני שירות בהסכם 
עבור אותו ניתוח.

ניתוחים בחו"ל

   שיפוי מלא לניתוח בחו"ל אשר ביצועו תואם ואושר 
בכתב מראש על ידי המבטח בהתאם לרכיבי הכיסוי 

הניתנים בגין ניתוחים המתבצעים בארץ.
   במקרה ניתוח לב פתוח לא כולל ניתוח מעקפים, ניתוח 
מח, או ניתוח להצלת שמיעה ו/או ראייה, או ניתוח אחר 
אשר תקופת האשפוז בעקבותיו תעלה על 8 ימים רצופים.

 ישולמו בנוסף ההוצאות הבאות:
  א.  הוצאות בגין רכישת כרטיס טיסה לחו"ל למבוטח

ולמלווה אחד. אם המבוטח הינו קטין - יכוסו הוצאות 
רכישת כרטיס טיסה לחו"ל כנ"ל עבור שני מלווים.

    ב.  הוצאות שהיית מלווה אחד בחו"ל - עד 820 ₪ ליום 
ועד 30 ימים.

   המשך מעקב רפואי בחו"ל - שיפוי להוצאות המבוטח 
בפועל, עבור התייעצויות ובדיקות רפואיות בחו"ל שנדרשו 

כתוצאה ישירה מהניתוח, ובתנאי שבוצעו בתוך 90 יום 
מיום הניתוח, עד תקרה של 98,500 ₪.

   ניתוח אשר ביצועו לא אושר מראש על ידי המבטח - שיפוי 
בהיקף ההוצאות שהיו משולמות על ידי המבטח אם 
הניתוח היה מתבצע בישראל בבי"ח שלמבטח הסכם

מולו ולא יותר מסך ההוצאות בפועל שהיו למבוטח.
   במידה והמבוטח נפטר בחו"ל לאחר ניתוח - שיפוי בגין 

הוצאות הטסת גופתו לישראל, עד 25,000 ₪.

פיצויים מיוחדים
פיצוי לניתוחים

   ניתוח בבית חולים ציבורי
למבוטח ניתנת הזכות לבחור מסלול פיצוי עבור ניתוח שבוצע בבית חולים ציבורי ללא השתתפות המבטח בהוצאותיו:

א. פיצוי בגובה 50% משכר מנתח הסכם עבור ניתוח הניתוח שבוצע.
ב. פיצוי של 900 ₪ לכל יום אשפוז בבית חולים ציבורי ועד 14 ימי אשפוז.

   ניתוח בבית חולים פרטי
במידה וקופת החולים כיסתה את כל או חלק מההוצאות הניתוח בבית חולים פרטי, זכאי המבוטח לפיצוי 

בגובה 50% מערך ההוצאות שנחסכו למבטח בבית החולים הפרטי בו בוצע הניתוח.
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   ניתוח חירום בבית חולים ציבורי
מבוטח שביצע ניתוח חירום בבית חולים ציבורי, ללא השתתפות המבטח בתשלום כלשהו,

זכאי לפיצוי בגין כל יום אשפוז, החל מהיום ה-7 לאחר ביצוע הניתוח ועד 14 ימי אשפוז.

   הידבקות במחלות
B פיצוי חד פעמי בגובה 223,880 ₪ במקרה הידבקות במחלת האיידס או בצהבת מסוג

כתוצאה מעירוי דם ומוצריו אשר ניתן למבוטח במהלך ניתוח שבוצע בארץ.

   פטירה בעקבות ניתוח (למבוטחים בגילאי 25-65)
במידה ונפטר המבוטח במהלך 7 ימים מהיום בו עבר ניתוח, מוטביו יהיו זכאים לפיצוי חד פעמי בסך של 117,000 ₪.

פיצוי ושיפוי לאחר ניתוח או אירוע רפואי קשה.

   טיפולי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק לאחר ניתוח - שיפוי בגובה 170 ₪ לטיפול, 
עד 12 טיפולים בגין מקרה ביטוח אחד, בכפוף להשתתפות עצמית בשיעור של 20% .

,(CVA) שיקום כושר הדיבור על ידי קלינאי תקשורת לאחר ניתוח או עקב אירוע מוחי   
שיפוי בגובה 150 ₪ לטיפול, עד 12 טיפולים, בכפוף להשתתפות עצמית בשיעור של 20% .

   גמלת החלמה ל-3 חודשים בסך 4,000 ₪ לאחר ניתוח מעקפי לב כליליים או ניתוח מוח.

השתלות

   כיסוי מקיף להשתלות לב, ריאה, כבד, כליה, לבלב וכל שילוב ביניהם ולהשתלת מח עצם והשתלת לב מלאכותי.
   השתלת לב מלאכותי (בשלב בו הפרוצדורה הפסיקה להיות מוגדרת כניסיונית בישראל),

שיפוי עד 250,000 ₪ בגין עלות רכישת אביזר לב מלאכותי.
   הוצאות בדיקות לאיתור תרומת מח עצם כולל רישום במאגרים בחו"ל - שיפוי עד כ- 250,000 ₪.

טיפולים מיוחדים בחו"ל
שיפוי עד 490,000 ₪ לכיסוי ההוצאות.

ההוצאות המכוסות להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל במסלול שיפוי.

   ללא השתתפות עצמית.
   הערכה רפואית וטיפול רפואי שניתן למבוטח במסגרת 
אשפוז בבית חולים מוסכם, במהלכו בוצעה ההשתלה 

או הטיפול הרפואי המיוחד.
   שכר הצוות הרפואי.
   הוצאות חדר ניתוח.

   הוצאות אשפוז בחו"ל עד 30 יום לפני ביצוע ההשתלה 
או הטיפול המיוחד ועד 335 יום לאחר ביצועם.

   הוצאות הטסת גופת המבוטח לישראל במידה ונפטר, 
חו"ח, במהלך שהותו בחו"ל (עד לתקרה כמפורט בדף 

פרטי הביטוח).

   הוצאות השגת איבר להשתלה, שימורו והעברתו 
למקום ההשתלה.

   הוצאות נסיעה לחו"ל למבוטח ולמלווה אחד 
(אם המבוטח קטין - שני מלווים).

   הוצאות שהייה בחו"ל למבוטח ומלווה אחד.
   הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל.

   הוצאות הבאת רופא מומחה מחו"ל לביצוע ההשתלה 
או בארץ כתחליף לטיפול רפואי מיוחד בחו"ל.

פיצוי מיוחד
    פיצוי חודשי לאחר השתלת כבד, לב, לב-ריאה, ריאה בגובה 8,900 ₪ לחודש,

למשך 12 חודשים מהחודש שלאחר ביצוע ההשתלה בפועל.
    פיצוי חודשי לאחר השתלה כליה, כליה-לבלב, מח עצם בגובה 4,400 ₪ לחודש,

למשך 6 חודשים החל מהחודש שלאחר ביצוע ההשתלה בפועל.

בונוס היעדר תביעות
כל שלוש שנים רצופות, ללא הגשת תביעה, יזכו בבונוס בגובה 10% מדמי הביטוח ששולמו

עבור הביטוח היסודי בגין אותן שלוש שנים.
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כתב השירות (ראה פירוט בפרק כתבי שירות)
כתב שירות לאחריות, שירותי רפואה משלימה, כתב שירות אורח חיים, ליווי אישי-רופא מומחה.

מה חשוב לדעת
   תקופת הביטוח – כל החיים.

   תקופת אכשרה 3 חודשים, שנה למקרה ביטוח הקשור
להפלה או ניתוח קיסרי.

   תקופת המתנה – אין.
   פרמיה משתנה ליחיד בכל 5 שנים לפי גיל המבוטח

ומתקבעת בגיל 70.

   ניתן לצרף לתוכנית ילדים עד גיל 17.5.
   הכיסוי לילדים עד גיל 21 

(עם זכות להמשיך את הביטוח ברצף זכויות מלא).
   ילד רביעי וחמישי חינם.

מה ניתן להוסיף

סל תרופות פרטי, נספח מחליפי ניתוח, אחריות לחיים, אחריות לחיים סרטן, ייעוץ ובדיקות,
I.V.F ייעוץ בדיקות ורפואה משלימה, נספח פיצוי לאשפוז חירום נספח בריאות לאישה נספח

ובדיקות, כל כתבי ה שירות למעט כתב שירות סיעודי.

הידעת?
ע"פ נתוני המרכז להשתלות "אדי"

ממתינים להשתלה

סך ממתיניםכליה לבלבלב ריאותריאותלבכבדכליותשנה

200649010110647618768

200751812311750916833

200854011711565522864

200959813112146720923

2010690151133666231,069

2011733159128792161,117

201272913596701101,041

201375516493901111,114

נפטרו בעודם ממתינים

201020112012האיבר

393632כליות

372525כבד

171716לב

312718ריאות

12410591סה"כ

*הנתונים נלקחו מתוך אתר "אדי", מאי 2013
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סל תרופות פרטי
סל תרופות פרטי' מעניק כיסוי של עד 5,750,000 ₪ 

לתרופות שאינן ממומנות באמצעות סל הבריאות הממלכתי.

למי הנספח מתאים

למבוטחים המעוניינים בכיסוי הרחב ביותר, 5,750,000 ₪, לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי.
גיל כניסה מקסימלי - 70 שנים.
גיל כניסה מינימלי – מגיל לידה.

מה כולל הנספח

שיפוי עד 5,750,000 ₪, למשך כל תקופת הביטוח לכל אחד מהמבוטחים.

הגדרת "תרופה" - חומר כימי או ביולוגי שנועד
1. לטיפול במצב רפואי הנגרם כתוצאה ממחלה או תאונה.

2.  למנוע החמרה (לרבות מניעת התפתחותם של מצבים רפואיים נוספים) של מצב רפואי כתוצאה 
מתאונה או מחלה.

3. למנוע הישנות של מצב רפואי כתוצאה מתאונה או מחלה.

זכאות המבוטח לקבלת התרופה (מקרה הביטוח)
1.  כיסוי לתרופות הכלולות בסל הבריאות אך לא להתוויה הרפואית אשר לשמה נדרשת התרופה למבוטח, ובלבד שההתוויה 
הנדרשת אושרה על ידי הרשויות המוסמכות באחת או יותר מהמדינות המוכרות כהגדרתן בנספח, ביניהן: ישראל, ארה"ב, 

אחת מן המדינות החברות באיחוד האירופי, כמפורט בנספח.
2.  כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות ואשר אושרו לשימוש על פי ההתוויה הרפואית לטיפול במצבו הרפואי של 

המבוטח בידי הרשות המוסמכת באחת או יותר מן המדינות המוכרות כהגדרתן בנספח, ביניהן: ישראל, ארה"ב, אחת מן 
המדינות החברות באיחוד האירופי, כמפורט בנספח.

3.  כיסוי לתרופות שאושרו לשימוש באחת מן המדינות המוכרות, אך לא להתוויה הרפואית לטיפול במצבו הרפואי של 
המבוטח, בכפוף לכך שהתרופה הוכרה כיעילה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, 

בהתאם למפורט בנספח / עד 1,110,000 ₪ לתרופות שאינן אונקולוגיות ו/או המטואונקולוגיות.
4. כיסוי לתרופות יתום אשר אינן כלולות בסל הבריאות.

5. התרופה תינתן למבוטח גם אם קיימת בסל התרופות תרופה חלופית.

השתתפות עצמית
כיסוי מלא ללא השתתפות עצמית לתרופה שמחירה עולה על 575 ₪ לחודש.

השתתפות עצמית נמוכה בגובה 200 ₪ בלבד, בגין תרופה אחת לכל תקופה של עד חודש טיפול, 
לתרופות שמחירן מתחת ל–575 ₪ לחודש.

מה חשוב לדעת

   תקופת הביטוח - כל החיים (תוקף הנספח יפוג במועד קבלת סכום הביטוח המירבי).
   תקופת אכשרה - 90 יום.
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ייעוץ ובדיקות
נספח המעניק כיסוי רחב למגוון שירותים רפואיים אמבולטוריים 

(שאינם במסגרת אשפוז).

למי הנספח מתאים

למבוטח שחלה במחלה פעילה או לאחר תאונה המבקש לקבל שירותי רפואה שלא בזמן אשפוז, בכל הקשור 
להתייעצות עם רופא מומחה, ביצוע בדיקות אבחנתיות וביצוע בדיקות הקשורות להריון.

גיל כניסה מקסימלי - 70 שנים.
גיל כניסה מינימלי - החל מלידה.

מה כולל הנספח
התייעצויות

   התייעצות עם רופא מומחה לאבחון ו/או טיפול בבעיה רפואית פעילה (לא כולל רופא משפחה ורופא ילדים) 
הפניית המבוטח לייעוץ מומחה תעשה על ידי רופא המשפחה ו/או הרופא המטפל ו/או רופא המבטח.

   עד 6 התייעצויות למבוטח לשנת ביטוח ולא יותר מ-2 לכל אירוע.
   עד 920 ₪ לייעוץ השתתפות עצמית בגובה 20%.

בדיקות רפואיות אבחנתיות

   בדיקות מעבדה.
   א.ק.ג.
   רנטגן.

   בדיקות הדמיה - U.S אולטרא סאונד.
.(C.T) טומוגרפיה ממוחשבת   

.(M.R.I) בדיקות תהודה מגנטית   

   כל בדיקה אחרת הנדרשת על פי אמות מידה 
רפואיות מקובלות לאבחון מחלתו של המבוטח 

או לקביעת דרכי הטיפול בה.
   קביעת הצורך בבדיקות רפואיות אבחנתיות וההפניה 

אליהן תעשה על ידי רופא מומחה באישור מוקדם 
של המבטח.

בדיקות הריון

   סיקור לגילוי גנים נשאים למחלות גנטיות
,(C.F) כגון: גושה, סיסטיק פיברוזיס

תסמונת ה-X השביר, קנוון.
   בדיקת סיסי שליה.

   סריקה על קולית מוקדמת ומאוחרת לסקירת 
מערכות העובר.
   בדיקת מי שפיר.

   תקרה שנתית לבדיקות האבחנתיות ובדיקות ההיריון - 
עד 5,540 ₪ לשנה למבוטח בהשתתפות עצמית.



ת
או

רי
 ב

רי
צ

מו

התנאים המלאים והמפורטים, לרבות סייגים וחריגים מופיעים ומפורטים בתנאי הפוליסה. המידע באוגדן זה אינו מחליף את תנאי הפוליסה, ובכל מקרה תנאי הפוליסה יגברו. 13

ייעוץ, בדיקות ורפואה משלימה
נספח המעניק כיסוי רחב למגוון שירותים רפואיים אמבולטוריים 

(שאינם במסגרת אשפוז) כמו בנספח "ייעוץ ובדיקות".
בנוסף כיסוי לבדיקות תקופתיות (Check up) ולמגוון טיפולים 

אלטרנטיביים (טיפולי רפואה משלימה).

מה כולל הנספח
   סיקור לגילוי גנים נשאים למחלות גנטיות

כגון: גושה, סיסטיק פיברוזיס, 
(C.F תסמונת ה- X השביר, קנוון)

   בדיקת סיסי שליה.
   סריקה על קולית מוקדמת ומאוחרת 

לסקירת מערכות העובר.

   בדיקת מי שפיר.
   תקרה שנתית לבדיקות האבחנתיות ובדיקות ההיריון -

עד 5,540 ₪ לשנה למבוטח בהשתתפות עצמית.

   התייעצויות עם רופא מומחה.
   בדיקות רפואיות אבחנתיות.

   בדיקות הריון.
.Check up בדיקות תקופתיות   

בדיקה תקופתית אחת ל-5 שנים למבוטח שגילו מעל גיל 21 שנה (הזכאות הינה בחלוף שנים מיום תחילת תקופת 
הביטוח), הכוללת: בדיקה כללית של רופא, כולל מילוי שאלון רפואי, בדיקות א.ק.ג, לחץ דם, תפקודי ריאה ובדיקות 

מעבדה. שיפוי מלא לבדיקה המתבצעת במסגרת מרכז רפואי שבהסכם.
   רפואה משלימה

כיסוי למגוון טיפולים אלטרנטיביים: אקופונקטורה, הומאופטיה, כירופרקטיקה, רפלקסולוגיה, שיאצו, שיטת פאולה, 
פלדנקרייז, ביו פידבק, תזונה, נטורופתיה, שיטת אלכסנדר, טווינה ורפואה סינית, עד 145 ₪ לטיפול ועד 10 טיפולים 

בשנת ביטוח.

ניתן להוסיף את הנספחים לפוליסות הבאות:

כל פוליסות הניתוחים, ואחריות חובה.

מה חשוב לדעת

   תקופת הביטוח – כל החיים (בתנאי שתוכנית הביטוח אליה מתווסף הנספח תהיה
בתוקף מלא בקרות מקרה הביטוח).

   תקופת אכשרה – 90 יום, לכיסויים הקשורים בהריון ולידה - 365 יום.
   תקופת המתנה – אין.

   פרמיה קבועה - מחיר קבוע לילד ומחיר קבוע למבוגר מעל גיל 18.
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בריאות לאישה
נספח המקנה פיצוי חודשי במקרה אובדן יכולת תפקוד במשק הבית

כתוצאה ממחלה או תאונה, בדיקת ממוגרפיה תקופתית, פיצוי במקרה
 (I.V.F) שמירת הריון, השתתפות בהוצאות טיפולי הפריה חוץ-גופית

ופיצוי חודשי במקרה של גילוי מחלת סרטן.

למי הנספח מתאים

לנשים המבקשות סיוע כלכלי בהתמודדות עם בעיות רפואיות האופייניות נשים
גיל כניסה מקסימלי - 60 שנים.

גיל כניסה מינימלי - 20 שנים.

מה כולל הנספח

1. אובדן יכולת תפקוד במשק הבית כתוצאה ממחלה או תאונה - 
פיצוי חודשי בגובה 4,160 ₪. כל עוד אירע מקרה הביטוח לפני הגיעה של המבוטחת לגיל 65,

וכל עוד המבוטחת נמצאת במצב של אובדן יכולת התפקוד, יינתן הפיצוי החודשי בלא הגבלת גיל.
המבוטחת תיחשב כבעלת אובדן יכולת תפקוד אם כתוצאה ממחלה או תאונה, ובתום תקופת ההמתנה,

תענה הגדרת מצבה הגופני והתעסוקתי על שני התנאים המצטברים הבאים:
   המבוטחת בעלת נכות רפואית, זמנית או תמידית, בשיעור העולה על 50%.

   נקבעה למבוטחת, עקב הנכות הרפואית כאמור, דרגת אובדן יכולת תפקוד, כמפורט בנספח ולהלן.
יצוין כי קביעת שיעור הנכות תעשה בהסתמך על קביעת המוסד לביטוח לאומי ובאין קביעה כזו,

בהתאם לקביעת רופא מומחה מטעם המבוטחת שתתבסס על סעיפי הליקוי של המוסד ביטוח הלאומי.

אובדן יכולת תפקוד פירושו אי יכולתה של המבוטחת לתפקד לפחות ב-2 מתוך 4 הפעולות המפורטות להלן, 
בשיעור העולה על 75%:

א. עבודות מטבח (חיתוך, קילוף, בישול, הכנת ארוחה, הגשה וכו').
ב. סידור וניקוי הבית (סידור בית, סידור מיטות, טאטוא, הדחת כלים ידנית, ניקוי רצפות, ניקוי שירותים וכו').

ג. טיפול בכביסה (הפעלת מכונת כביסה, תלייה, קיפול, גיהוץ, סידור ארונות וכו').
ד.  טיפול בילדים (הלבשה, הנעלה, השגחה, האכלה, סיוע בהכנת שיעורים וכו').

לצורך קביעת שיעור אובדן יכולת תפקוד קיימות 2 דרגות, כלהלן:

דרגה 1 - מבוטחת בעלת אובדן יכולת תפקוד שאינה מסוגלת לבצע 2 מתוך 4 הפעולות
בשיעור העולה על 75% - זכאית ל-75% מתשלום הפיצוי החודשי.

דרגה 2 - מבוטחת בעלת אובדן יכולת תפקוד שאינה מסוגלת לבצע 3 מתוך 4 הפעולות
בשיעור העולה על 75% - זכאית ל-100% מתשלום הפיצוי החודשי.

יצוין כי קביעת שיעור אובדן יכולת התפקוד תיעשה בהסתמך על קביעת המוסד לביטוח לאומי ובאין קביעה כזו, 
בהתאם לקביעת רופא שיקומי ו/או אחות בריאות הציבור ו/או מרפא בעיסוק מטעם המבוטחת, שתתבסס על

סעיפי הליקוי של המוסד לביטוח לאומי.

2.  בדיקת ממוגרפיה – ביצוע בדיקת ממוגרפיה באופן פרטי, שלא במימון אחת מקופות החולים (אחת לשנתיים) שיפוי בגין 
מקרה הביטוח בשיעור של 50% מההוצאה בפועל ולא יותר מ-205 ₪ לבדיקה.

3.  שמירת הריון - פיצוי חד פעמי (בין 4,730 ₪ ועד 8,200 ₪, בהתאם למשך תקופת שמירת ההריון בעת שמירת הריון מעל 
30 ימים רצופים).
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4.  הפריה חוץ גופית - שיפוי בשיעור של עד 75% מההוצאות בפועל ולא יותר מ-11,500 ₪ לטיפולים לכל ילד,
ועד שני ילדים, החל מהילד הראשון.

5. מחלות סרטן - פיצוי חודשי בגובה 3,400 ₪ לחודש למשך 12 חודשים במקרה גילוי מחלת סרטן כמוגדר בפוליסה.

6.  עזרה ראשונה לשיכוך כאבי שיניים כמוגדר בפוליסה – שיפוי מ-115 ₪ ועד 230 ₪ לטיפול חירום,
בהתאם לשעות ומועדי ביצוע הטיפול.

מה חשוב לדעת

   תקופת הביטוח - עד גיל 65 (פרק הפרית מבחנה מתבטל בגיל 45).
   תקופת אכשרה - 90 יום, למעט כיסויי שמירת הריון והפרייה חוץ גופית, להם תקופת אכשרה 365 יום.

   תקופת המתנה - אין.
   מבנה הפרמיה - משתנה כל 5 שנים בהתאם לגיל המבוטחת.
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טיפולים מחליפי ניתוח
התפתחות הטכנולוגיה מאפשרת במקרים רבים המחייבים ניתוח, להמירו

בטיפול רפואי חלופי העשוי למנוע את הצורך בניתוח ולהשיג תוצאות דומות. 
טיפול חלופי, עשוי לחסוך את הצורך בניתוח ולקצר את משך ההחלמה.

למי הנספח מתאים

למבוטחים המעדיפים לבצע טיפול מחליף ניתוח בישראל או למבוטחים אשר מפאת גילם ומצבם הבריאותי, 
אינם יכולים לעבור ניתוח.

גיל כניסה מקסימלי - 70 שנים.
גיל כניסה מינימלי - מלידה.

מה כולל הנספח

מקרה הביטוח הינו מצבו הבריאותי של המבוטח המחייב ביצוע ניתוח המכוסה על פי הפוליסה, ואשר נקבע על ידי 
רופא מומחה בתחום בו נדרש הניתוח.

   הביטוח כולל כיסוי לשכר רופא מומחה, למתן ייעוץ נוסף מקדמי הנוגע לביצוע הטיפול החלופי ו/או מתן ייעוץ לאחר 
ביצוע ההליך הטיפולי מחליף הניתוח, שכר נותן הטיפול החלופי, הוצאות חדר ניתוח או חדר טיפולים והוצאות אשפוז 

בבית חולים.
   השיפוי הינו עד 182,000 ₪ או עד גובה עלות הניתוח המקביל, הנמוך מביניהם.

   כיסוי לשכר רופא מומחה למתן שני ייעוצים בגין מקרה ביטוח אחד, האחד לפני ביצוע ההליך החלופי והשני לאחריו, עד 
619 ₪ בכפוף להשתתפות עצמית של 20%.

דוגמאות:

הניתוח המוחלףסוג הטיפול המחליף ניתוחהניתוח המוחלףסוג הטיפול המחליף ניתוח

טיפול בגידולים שפירים ברחם 
באמצעות גלי קול ממוקדים

כריתת השרירן בניתוח או 
ניתוח דליות ברגלייםטיפול בדליות רגליים בהזרקותכריתת כל הרחם

   טיפולים בחום להקטנת 
בלוטת הערמונית

   ברכיטרפיה - טיפול 
בסרטן הערמונית

כריתה כירורגית של הערמונית

ריסוק הסתיידויות באמצעות 
גלי קול

ניתוח כירורגי להוצאת 
הסתיידויות

טיפולי הקרנה מדוייקים 
וממוקדים לגידולי ראש, צוואר, 

ערמונית

ניתוח ראש, וצוואר 
מסובך וניתוח ערמונית

טיפול באמצעות גלי רדיו 
בבעיות ריפלוקס בושט 

ובקיבה

ניתוח קשה של הושט והקיבה 
לטיפול בריפלוקס

לייזר נמוך עוצמה לטיפול 
בבעיות סחוסים ופריצת דיסק

ניתוח פריצת דיסק 
וטיפול בבעיות 

סחוסים

ריסוק חוץ גופי של אבנים 
ניתוח טחוריםקשירת טחוריםניתוח להוצאת אבניםבמערכת השתן

ניתן להוסיף את הנספחים לפוליסות הבאות:

כל פוליסות הבריאות הכוללות פרק ניתוחי (כגון: "אחריות מורחבת", "אחריות בסיסית" וכו').

מה חשוב לדעת
    תקופת הביטוח – כל החיים 

(ובתנאי כי תוכנית הביטוח אליה מתווסף הנספח תהיה 
בתוקף בקרות מקרה הביטוח).

   תקופת אכשרה – 90 יום, ושנה לכיסויים הקשורים 
בהריון ולידה.

   תקופת המתנה - אין.
   מבנה הפרמיה - פרמיה קבועה ליחיד ולמשפחה.

   ילדים יוכלו להצטרף לפוליסה המשפחתית עד גיל 18.
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פיצוי לאשפוז חירום
הנספח מקנה פיצוי כספי במקרה אשפוז חירום של המבוטח בבית חולים

בישראל או בחו"ל, עקב מחלה, תאונה או אירוע רפואי אחר המחייב אשפוז
חירום בבית חולים, לרבות פיצוי בגין אשפוז חירום עקב הריון של המבוטחת.

למי הנספח מתאים

לכל בני המשפחה המבקשים שקט נפשי וכלכלי בעת אשפוז חירום.
גיל כניסה מקסימלי - 60 שנים.

גיל כניסה מינימלי - החל מהלידה.

מה כולל הנספח
   פיצוי בגין אשפוז חירום עד 1,000 ₪ ליום, בהתאם 

לסכום הביטוח שנרכש על ידי המבוטח (עד 4 חבילות 
של 250 ש"ח ליום אשפוז).

   הפיצוי יינתן במקרה תאונה, מחלה או אירוע רפואי אחר 
המחייב אשפוז חירום בבית חולים, בישראל ובחו"ל, 
עד 10 ימי אשפוז רצופים, ועד תקופה מירבית של 30

 ימי אשפוז בשנת ביטוח. אשפוז בישראל - הפיצוי 
ישולם החל מהיום השני לאשפוזו של המבוטח בבית 

החולים. אשפוז בחו"ל - הפיצוי ישולם החל מהיום 
השישי לאשפוזו של המבוטח בבית החולים.

   פיצוי בגין אשפוז חירום, בארץ ובחו"ל, הקשור ו/או 
הנובע מסיבוכי הריון של המבוטחת, לידה בניתוח קיסרי 

שלא תוכנן מראש, הפסקת הריון שנדרשה עקב גילוי מום 
בעובר ו/ או מוות לעובר ו/או עקב סכנת חיים לאם.

עד 10 ימי אשפוז רצופים ועד תקופה מירבית של 30 ימי 
אשפוז בשנת ביטוח.

   פיצוי חד פעמי בסך 10,000 ₪ במקרה הדבקות באיידס, 
שנגרמה כתוצאה מעירוי דם, אשר ניתן במהלך אשפוז 

חירום בישראל.
   פיצוי חד פעמי בסך 10,000 ₪ במקרה הדבקות בצהבת 
הפטיטיס B או C, כתוצאה מעירוי דם, אשר ניתן במהלך 

אשפוז חירום בישראל.
   שיפוי עד 3,500 ₪ בשנת ביטוח בגין הוצאות נלוות לאשפוז 

חירום – הכוללות שכר אחות או אח פרטי במהלך אשפוז 
חירום, שירותי הסעה באמבולנס לבית החולים ובין בתי 

חולים בישראל לצורך אשפוז חירום, שכירת טלוויזיה וטלפון 
במהלך אשפוז חירום.

מה חשוב לדעת
   תקופת הביטוח – ממועד ההצטרפות ועד גיל 70. 

מבוטח שהצטרף לביטוח לפני הגיעו לגיל 18, 
 יסתיים עבורו הביטוח בגיל 21.

   תקופת אכשרה – 90 יום, לכיסויים הקשורים בהריון 
ולידה – 270 ימים.

   תקופת המתנה – יום אשפוז אחד - בעת אשפוז חירום
בבית חולים בישראל / 5 ימי אשפוז - בעת אשפוז חירום 

בבית חולים בחו"ל.
   מבנה הפרמיה - משתנה כל 5 שנים.

   ניתן לצרף ילדים לפוליסה המשפחתית עד גיל 18.
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הרחבה לכל הניתוחים
נספח המרחיב את פרק הניתוחים בפוליסת בריאות הכוללת רשימת של

ניתוחים נבחרים (בביטוח היסודי) - לכל הניתוחים.

למי הנספח מתאים
למי שברשותו פוליסת ניתוחים הכוללת רשימת ניתוחים נבחרים (כמו "אחריות בסיסית חדשה").

גיל כניסה מקסימלי - 70 שנים.
גיל כניסה מינימלי - החל מלידה.

מה כולל הנספח

כיסוי לביצוע ניתוח אשר אינו כלול בפרק הניתוחים שעל פי הביטוח היסודי אליו מצורף הנספח.

ניתן להוסיף את הכיסוי כנספח לפוליסות הבאות

כל פוליסות הניתוחים ואחריות חובה.

מה חשוב לדעת 
   תקופת הביטוח – כל החיים (עם זאת, תוקף הנספח יפוג

כאשר הביטוח היסודי יבוטל).
   תקופת אכשרה – 90 יום. לכיסויים הקשורים להריון ולידה, 

הפלה וניתוח קיסרי - 365 ימים.

   תקופת המתנה – אין.
   מבנה הפרמיה - פרמיה ליחיד או משפחה משתנה 

כל 5 שנים ומתקבעת בגיל 70.
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ניתוחים בחו"ל
הנספח מאפשר ביצוע ניתוחים בחו"ל, גם במקרה בו קיימת המיומנות

הרפואית הנדרשת לביצוע הניתוח וניתן לבצעו בישראל.

למי הנספח מתאים

למבוטח שרכש כיסוי "אחריות חובה" או "אחריות משלים לשב"נ" ומבקש 
לתת מענה לקטסטרופה רפואית הדורשת ניתוח בחו"ל.

גיל כניסה מקסימלי - 70 שנים.
גיל כניסה מינימלי - החל מלידה.

מה כולל הנספח
ניתוחים בחו"ל אשר ביצועם תואם ואושר בכתב מראש על ידי המבטח

   בחירת הרופא המנתח, המרדים, מועד הניתוח

במקרה זה הכיסוי מקנה שיפוי מלא עבור:

   שכר מנתח ושכר רופא מרדים.
   הוצאות חדר ניתוח.

   דמי אשפוז - עד 30 ימי אשפוז.
   שתי התייעצויות לפני ניתוח (עד תקרת השיפוי

הנקובה בפוליסה).
   בדיקה פתולוגית.

   חוות דעת שנייה בפתולוגיה 
(עד התקרה הנקובה בפוליסה).

   הבאת מומחה לביצוע הניתוח בישראל 
(עד התקרה הנקובה בפוליסה).

   שכירת אח/ות פרטי/ת לאחר ניתוח 
(עד התקרה הנקובה בפוליסה).

   שתל (תותבת) המותקן במהלך ניתוח 
(עד התקרה הנקובה בפוליסה).

   במקרה ניתוח לב פתוח (לא כולל ניתוח מעקפים) 
ניתוח מח או ניתוח הצלת שמיעה  ו/או ראייה או

    ניתוח אחר אשר תקופת האשפוז בעקבותיו תעלה על 8 ימים 
רצופים, ישולמו בנוסף ההוצאות הבאות:

א.  הוצאות בגין רכישת כרטיס טיסה לחו"ל למבוטח ולמלווה
אחד(בהתאם למחיר כרטיס במחלקת תיירים). אם המבוטח

הינו קטין  יכוסו הוצאות רכישת כרטיס טיסה לחו"ל כנ"ל
     עבור שני מלווים.

ב.  הוצאות שהיית מלווה אחד בחו"ל - עד 820 ₪ ליום ועד 30 ימים
אם המבוטח הינו קטין יכוסו הוצאות שהייה לשני מלווים – 

עד 1,170 ₪ ליום ועד 30 ימים.
   המשך מעקב רפואי בחו"ל - שיפוי בגין הוצאות בפועל 

של המבוטח, עבור בדיקות והתייעצויות רפואיות בחו"ל, 
שנדרשו על ידי המבוטח שביצע בפועל את הניתוח המכוסה 

בנספח זה, ובוצעו לאחר הניתוח, וכהמשך ישיר ממנו, ובתנאי 
שבוצעו בתוך 90 יום מיום הניתוח - עד תקרה של כ-98,500 ₪.

   במידה והמבוטח נפטר בחו"ל לאחר ביצוע ניתוח המכוסה בנספח 
זה - שיפוי בגין הוצאות הטסת גופתו לישראל, עד 29,000 ₪.

מה חשוב לדעת
   לא ניתן להוסיף את הנספח על כל פוליסות הניתוחים

הקיימות, למעט "אחריות משלים לשב"נ", שכן הכיסוי 
מובנה בשאר הפוליסות.

   תקופת הביטוח – כל החיים (לילד – עד גיל 21)
(ובתנאי כי הביטוח היסודי בתוקף).

   תקופת אכשרה – 90 יום. למקרה ביטוח הקשור בהריון 
ולידה – שנה.

   תקופת המתנה - אין.
   מבנה הפרמיה - מחיר קבוע לילד עד גיל 21 .

פרמיה למבוגר משתנה בגיל 45 וממועד זה תהיה קבועה.
   ילדים יוכלו להצטרף לפוליסה המשפחתית עד גיל 18.
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I.V.F ובדיקות
הנספח מקנה כיסוי לביצוע בדיקות מעקב תקופתיות 

.(I.V.F) והשתתפות בהוצאות טיפולי הפריה חוץ-גופית

למי הנספח מתאים

למבוטחים בפוליסת ניתוחים או השתלות ותרופות, המבקשים לקבל כיסוי גם לבדיקות
מעקב תקופתיות וגם לטיפולי הפריה חוץ-גופית.

מה כולל הנספח

(I.V.F) טיפולי הפריה חוץ גופית
   שיפוי עד 75% מההוצאות בפועל, ועד 11,800 ₪ לטיפול לכל ילד, ועד 2 ילדים.

Check up בדיקות תקופתיות
   בדיקה תקופתית אחת ל-5 שנים למבוטח שגילו מעל גיל 21 שנה (הזכאות הינה בחלוף 5 שנים

 מיום תחילת תקופת הביטוח או ממועד הבדיקה התקופתית האחרונה).
   הבדיקה כוללת: בדיקה כללית של רופא, כולל מילוי שאלון רפואי, בדיקות א.ק.ג, לחץ דם, 

 תפקודי ריאה ובדיקות מעבדה. שיפוי מלא לבדיקה המתבצעת במסגרת מרכז רפואי שבהסכם.

מה חשוב לדעת
   על שני בני הזוג להיות מבוטחים בפוליסה היסודית

ובכיסוי זה.
   תקופת הביטוח - בדיקה תקופתית - כל החיים. 

הפריה חוץ גופית - עד גיל 45  (ובתנאי כי הביטוח 
    היסודי בתוקף).

   תקופת אכשרה - 365 יום
להפריה חוץ גופית/

5 שנים - לבדיקה תקופתית.
   תקופת המתנה - אין.

   מבנה הפרמיה - קבועה.
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כתב שירות ”אבחון ישיר"
בדיקות מתקדמות. אבחון מהיר.

השירות מאפשר קבלת יעוץ ואבחון רפואי ראשוני עם רופא מומחה (מאבחן) תוך 24 שעות. 
בדיקות נוספות במידת הצורך על מנת להגיע לאבחון מדויק ומהיר ככל האפשר.

למי זה מתאים

גיל כניסה מקסימלי - 70. גיל כניסה מינימלי - 18.

מה נכלל במסגרת השירות

   פגישת יעוץ ואבחון ראשוני עם רופא מומחה (מאבחן) תוך 24 שעות. 
פגישת הייעוץ הראשוני תתקיים תוך יום עבודה אחד ממועד פניית המנוי אל המוקד. 

   בדיקות אבחון ראשוניות: דם, שתן, אולטרסאונד, רנטגן 
(השתתפות עצמית לפגישת הייעוץ ובדיקות האבחון הראשוני ₪150).

   בדיקות אבחון נוספות: במידת הצורך ועפ"י שיקול דעתו של הרופא יבוצעו בדיקות נוספות
M.R.I, C.T, PET-C.T ממוגרפיה, ביופסיית שד ועוד (השתתפות עצמית לבדיקות האבחון הנוספות: 

.(PET C.T 300 ₪ /  750 ₪ לבדיקת

מה חשוב לדעת
   תקופת הביטוח - כל החיים או עד תום הביטוח היסודי.

   תקופת אכשרה - הכיסוי למבוטחים רק בתום 90 יום 
מההצטרפות. 

   ללא חיתום וללא הצהרת בריאות.
   כיסוי למגוון מחלות ומצבים רפואיים, ללא הגבלה. 

 ברשימת מחלות ולפגיעות עקב פעילויות ספורט.
   ספק השירות - תאגיד הבריאות במרכז הרפואי 

ת"א (איכילוב).

   איך זה עובד - מתקשרים למוקד לשירות אבחון ישיר:
03-6388400 לבדיקת הזכאות לשירות, נציגי המ.ל.ר.מ 
יצרו קשר עם המבוטח לתיאום, תוך 24 שעות תתקיים 
פגישה עם רופא מומחה, לקבלת ייעוץ ואבחון ראשוני, 

במסגרת הפגישה תקבע הדרך לבדיקות ההמשך.
   ניתן לשווק את כתב השירות כביטוח יסודי או 

כנספח  (ריידר) לכל פוליסות הפרט.
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כתב שירות "אחד על אחד"
ליווי אישי - רופא מומחה.

שירות ”יד מכוונת" שמטרתו ליווי המבוטח בכל שלבי המחלה במהלך התמודדות עם מחלה 
קשה, אירוע רפואי שלא אובחן, תאונה או אירוע בריאותי אחר הדורש תשומת לב מיוחדת.

למי זה מתאים

גיל כניסה מקסימלי - 70 . גיל כניסה מינימלי - מלידה.

מה נכלל במסגרת השירות
   Case manager רופא מלווה אישי - בדרגת סגן מנהל/

מנהל מחלקה שיילווה את המנוי לאורך המחלה.
   ועדה רפואית - ניתוח וטיפול במקרה הרפואי ע"י ועדה 

המונה עד 5 רופאים.
   רפואת כאב - מפגשי טיפול עם רופא מומחה בכאב 

במטרה להקל על הכאב.
   אחות מוסמכת מלווה – שירות בבית או בבית חולים.

   עובד סוציאלי - ייעוץ הכוונה ומתן הסבר על תהליך הטיפול 
והמצב הרפואי.

   סיוע למימוש זכויות עקב מצב רפואי.
   ריפוי בעיסוק - מתן כלים לשיפור בריאותו הגופנית 

והנפשית של המנוי.
   מוקד יעוץ רפואי טלפוני.

מה חשוב לדעת
   שירות לתקופה בת 18 חודשים. 

   תקופת אכשרה - הכיסוי למבוטחים רק 
בתום 90 יום מההצטרפות.

   כיסוי מקיף ללא רשימת מחלות.
   כיסוי לפעילות ספורט.

   ללא הצהרת בריאות וללא חיתום.

   איך זה עובד - בתוך 60 דקות מיצירת הקשר הטלפוני עם 
המוקד תתקיים שיחה עם רופא, לייעוץ רפואי ראשוני,

עובדת סוציאלית תגיע לבית המבוטח, תלמד את הפרטים
ותאסוף את החומר רפואי, עליו יעבור המנהל הרפואי.

הרופא שימונה כמלווה אישי ייפגש עם המבוטח וילווה את 
התהליך הרפואי.
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פרק ב’ - סיעוד

אחריות לעתיד
ביטוח סיעודי מקיף בפרמיה קבועה לכל המשפחה, בכל גיל כבר מגיל 3, לכל החיים.

מהו מצב סיעודי?
המבוטח יחשב כבעל צורך סיעודי אם כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו 

2 פעולות מתוך 6 כאשר אחת מהן היא אי שליטה על הסוגרים, או לפחות 3 פעולות מתוך 6 הפעולות הבאות
(אי תפקוד עפ"י: A.D.L) לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים 

וללכת או שהוא זקוק להשגחה בשל "תשישות נפש" (כגון במקרה של אלצהיימר).

למי זה מתאים
תכנית ביטוח "אחריות לעתיד" מתאימה לילדים ומבוגרים המוגדרים כבעלי צורך סיעודי שנגרם כתוצאה מתאונה, 

מחלה או ליקוי בריאותי. גיל כניסה מקסימלי – 85. גיל כניסה מינימלי – 3.

מה נכלל במסגרת הכיסוי
   תגמולי הביטוח

   מבוטח שאינו יכול לבצע שתיים מתוך שש הפעולות 
כאשר אחת מהן היא אי שליטה על הסוגרים זכאי 

לתגמולי הסיעוד.
   מבוטח שאינו יכול לבצע שלוש מתוך שש הפעולות זכאי 

לתגמולי הסיעוד.
   מבוטח שהוגדר כ"תשוש נפש" זכאי לתגמולי הסיעוד.

   גובה תגמול הביטוח
סכום ביטוח מינימלי - 3,000 ₪.

סכום ביטוח מקסימלי - 20,000 ₪.
   משך תשלום גמלת הסיעוד

3 שנים, 5 שנים או לכל החיים, לפי בחירת המבוטח.
   שחרור מתשלום פרמיה/דמי ביטוח

משך התקופה שבה יבוצעו תשלומי גמלת הסיעוד.
   כיסוי לתאונות דרכים, תאונת עבודה וטרור

   ערכי סילוק

וד
ע

סי



24

וד
ע

סי
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מה חשוב לדעת
   תקופת הביטוח - כל החיים.

   תקופת אכשרה - אין.
   תקופת המתנה - 60 ימים.

   מבנה הפרמיה - פרמיה קבועה, ליחיד, הנקבעת ביום
ההצטרפות לביטוח ואינם משתנים פרט להצמדה למדד

(במהלך תקופת הביטוח).

   הנחה 5% לשני בני זוג.
   פירוט כתבי השירות: כתב שירות סיעודי 

(ראה פרוט בהמשך).

מה ניתן להוסיף
נספח סל תרופות , אבחון ישיר, 1:1 – ליווי אישי (רופא מומחה)

ערכי סילוק
זכאות לקבלת תגמול סיעודי חלקי גם במקרה של ביטול הפוליסה ו/או 

הפסקת תשלום הפרמיה ע"י המבוטח.

דוגמא לערכי סילוק "אחריות לעתיד"

לאחר 20 שנים לאחר 15 שנים לאחר 10 שנים לאחר 5 שנים 

גבר אישהגבראישה גבראישה גבר אישה גיל כניסה 

3112105249236354341449439

30140144310320436450546564

35148154325338457475571593

40183192343358481503600625

45195206364385510536638663

50210225391416550575680698

55229247430452595610772733

ערכי הסילוק הינם בהתייחס לגברים ונשים לכל החיים לכל 1000 ₪ פיצוי  לדוגמא גבר בן 40, לאחר 10 שנות תשלום יצבור
ערך סילוק בגובה 3,580 ₪ (היה מבוטח בגבוה 10,000 ₪ פיצוי)
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אחריות לעתיד משלים 
ביטוח סיעודי משלים הכולל תקופת פיצוי לכל החיים, מיועד למבוטחים 

בפוליסות הסיעוד במסגרת קופות החולים, ביטוח סיעודי קבוצתי או 
ביטוח פרטי בחברות ביטוח בישראל. 

הכיסוי כולל תקופת המתנה בת 36 או 60 חודשים.

מהו מצב סיעודי?

המבוטח יחשב כבעל צורך סיעודי אם כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו 
2 פעולות מתוך 6 כאשר אחת מהן היא אי שליטה על הסוגרים, או לפחות 3 פעולות מתוך 6 הפעולות הבאות

(אי תפקוד עפ"י A.D.L) לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים וללכת
או שהוא זקוק להשגחה בשל "תשישות נפש" (כגון במקרה של אלצהיימר).

למי זה מתאים

התוכנית מתאימה למבוגרים המעוניינים בקבלת פיצוי חודשי במקרה סיעוד כתוצאה מתאונה, מחלה או ליקוי בריאותי, 
אשר ברשותם ביטוח סיעודי במסגרת קופות החולים, במסגרת ביטוחים קבוצתיים או במסגרת ביטוח פרטי. 

גיל כניסה מקסימלי – 85. גיל כניסה מינימלי – 20.

מה נכלל במסגרת הכיסוי
   תגמול הביטוח

   מבוטח שאינו יכול לבצע שתיים מתוך שש הפעולות 
כאשר אחת מהן היא אי שליטה על הסוגרים זכאי 

לתגמולי הסיעוד.
       מבוטח שאינו יכול לבצע שלוש מתוך שש הפעולות 

זכאי לתגמולי הסיעוד.
       מבוטח שהוגדר כ"תשוש נפש" זכאי לתגמולי הסיעוד.

   גובה תגמול הביטוח
סכום ביטוח מינימלי - 3,000 ₪ 

סכום ביטוח מקסימלי - 20,000 ₪.
   משך תשלום גמלת הסיעוד - לכל החיים.

   שחרור מתשלום פרמיה/דמי ביטוח - 3 חודשים מיום 
הפיכתו של המבוטח לבעל צורך סיעודי וכל עוד הוא מקבל 

בפועל תגמולי ביטוח סיעודי על פי פוליסת סיעוד באמצעות
קופות החולים או במסגרת פוליסת סיעוד קבוצתית 

או פרטית.
   כיסוי לתאונות כולל תאונת דרכים ותאונת עבודה.

   פטירת מבוטח שהוכר כבעל צורך סיעודי - פיצוי בגובה 
השלמה של גמלת הסיעוד ל-12 חודשי תשלום למוטבים 

במקרה של פטירת מבוטח שהוכר כבעל צורך סיעודי, 
בטרם חלפו 12 חודשים מהמועד בו הוכר כבעל צורך סיעודי.
   ערכי סילוק - זכאות לקבלת תגמול סיעודי חלקי גם במקרה 

של ביטול הפוליסה ו/או הפסקת תשלום הפרמיה
ע"י המבוטח.
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26 התנאים המלאים והמפורטים, לרבות סייגים וחריגים מופיעים ומפורטים בתנאי הפוליסה. המידע באוגדן זה אינו מחליף את תנאי הפוליסה, ובכל מקרה תנאי הפוליסה יגברו. 

מה חשוב לדעת
   תקופת הביטוח - כל החיים.

   תקופת אכשרה - אין.
   תקופת המתנה – 3 או 5 שנים.

   מבנה הפרמיה - פרמיה קבועה הנקבעת בתחילת הביטוח
בהתאם לגיל ומין המבוטח והיא תישאר קבועה לאורך כל חיי

תכנית הביטוח.
   הנחה 5% לשני בני זוג.

פירוט כתבי השירות

כתב שירות סיעודי (ראה פירוט בהמשך).

מה ניתן להוסיף

סל תרופות.
דמי ביטוח חודשיים בש"ח - אחריות לעתיד משלים.

נתונים סטטיסטים
   כיום בישראל כ-150,000 אנשים סיעודיים, 

מתוכם 110,000 נזקקים לסיוע בבית וכ-40,000 במוסדות. 
   אחד מכל 5 סיעודיים בישראל – מתחת לגיל 40. 
   נכון להיום חיים בישראל כ-40,000 מוגבלי ניידות 

בגילאים 65-24 (מתוכם כ-26,000 מוגבלי תפקוד). 
בכל שנה גדל מס' החולים הסיעודיים ב-10%. 

   מספר האנשים מעל גיל 65 החיים בישראל, היום, עומד על 
670,000 איש . עד שנת 2020 מספרם יעלה על 1,000,000. 

   ככל שתוחלת החיים מתארכת, כך גדל מספר המקרים 
הסיעודיים. 

   נכון להיום, סיכוייו של אדם בן 65 להאריך ימים עד גיל 80 
הם מעל 50%. 

מדוע כדאי לאדם צעיר להצטרף לביטוח?

   רייגן ואלצהיימר
"כמו חתול שהכריות בכפות רגליו בולמות את רחש צעדיו", תיארה בתו של רונלד רייגן, חולה האלצהיימר המפורסם 
בהיסטוריה, את אופן התקדמות המחלה. מתי בדיוק התחילה המחלה של הנשיא לשעבר? עד כמה היא השפיעה על 

החלטותיו? זאת לא נדע לעולם, אבל ניתן בהחלט לשער כי היא היתה שם, בבית הלבן.

בספרו על רונלד רייגן, מספר אדמונד מוריס כי בשנת 1989 הוא נפגש עם הנשיא בבוקר, לאחר שערב קודם לכן סעדו יחד 
בביתו. להפתעתו, הנשיא לא הזכיר את הסעודה, ועל פי התנהגותו היה ברור כי הוא אינו זוכר את מוריס. "טווח הריכוז של 

הנשיא דמה לזה של זבוב הפירות", כתב מוריס בספרו. 

רייגן היה נשיא ארצות הברית במשך שמונה שנים. עוד בכהונתו הראשונה, נשבע אחד מיועציו הקרובים, הנשיא לא הצליח 
למצוא לבד את משרדו של ראש צוות  הבית הלבן.
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חיים לעתיד (נספח) 
מהיום ביטוח הסיעוד שווה יותר. ההכרה בחשיבות הדאגה למשפחה, הובילה את 

כלל בריאות לבניית מעטפה ביטוחית חדשה לביטוח הסיעוד, המשלבת כיסוי 
למקרה סיעוד עם פיצוי למקרה מוות (ריסק).

למי זה מתאים

נמכר בצירוף לפוליסת הסיעוד "אחריות לעתיד".
גיל כניסה מקסימלי – 68.

גיל כניסה מינימלי - 18.

מה נכלל במסגרת הכיסוי

הפוליסה מבטיחה תשלום פיצוי חד פעמי במקרה פטירה (למבוטחי פוליסת הסיעוד "אחריות לעתיד"),
בין אם המבוטח כלל לא הגיע למצב סיעודי ובין אם לא מימש את מלוא זכאותו לכיסוי הסיעודי.

   מקרה הביטוח
זכאות לקבלת תגמולי ביטוח במקרה מוות של המבוטח, 

בטרם הגיעו לגיל 70.

    תגמולי הביטוח
   מכפלת סכום גמלת הסיעוד החודשית לה היה זכאי 

המבוטח לו היה הופך לסיעודי בהתאם לפוליסה 
הבסיסית במועד קרות מקרה הביטוח, במספר החודשים 
המקסימלי בהם זכאי המבוטח לתשלום תגמולי הסיעוד 

במסגרת הפוליסה הבסיסית (בהתאם לפוליסה במועד 
קרות מקרה הביטוח).

       במקרה בו הפך המבוטח לסיעודי בהתאם לפוליסה 
הבסיסית ולאחר מכן נפטר, ינוכה מסכום תגמולי הביטוח 
מספר החודשים בגינם שולמה ו/או תשולם גמלת סיעוד 

על פי הפוליסה הבסיסית.
       במקרה בו הפך המבוטח לסיעודי בהתאם לפוליסה 

הבסיסית ולאחר מכן נפטר, ינוכה מסכום תגמולי הביטוח 
מספר החודשים בגינם שולמה ו/או תשולם גמלת סיעוד 

על פי הפוליסה הבסיסית.
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לדוגמא: מבוטח בפוליסת "אחריות לעתיד"

פיצוי במקרה פטירה "חיים לעתיד"פיצוי חודשי במקרה סיעודתקופת הפיצוי

360,000 ₪ 10,000 ₪ 36 חודש

600,000 ₪ 10,000 ₪ 60 חודש

1,200,000 ₪ 10,000 ₪ כל החיים 

   סייגים ומגבלות
האמור יחול במקרה של מות המבוטח מכל סיבה שהיא, למעט במקרים הבאים:

   התאבדות או ניסיון להתאבד (אם המבוטח היה שפוי בדעתו ואם לאו) בתוך שנה מיום כניסת הביטוח לתוקף או מיום 
חידושו לאחר שבוטל.

   במקרה שבו גרם מוטב במתכוון למותו של המבוטח.
   במקרה מותו של המבוטח לאחר שהסתיימה זכאותו למלוא תגמולי הסיעוד על פי הפוליסה הבסיסית, יבוטל הנספח ולא 

יהא המוטב זכאי לתשלום תגמולי ביטוח כלשהם. 
   אם תסולק הפוליסה הבסיסית, יבוטל הנספח ולא יהיה המוטב זכאי לתשלום תגמולי ביטוח כלשהם.

   לאחר קבלת תגמולי הביטוח על פי נספח זה, לא יהיה ניתן עוד לקבל תגמולי סיעוד מכוח הפוליסה הבסיסית.

מה חשוב לדעת

   תקופת הביטוח - עד גיל 70.
   חיתום - הצטרפות לביטוח בכפוף לחיתום ומילוי הצהרת בריאות.

דמי ביטוח חודשיים בש"ח - חיים לעתיד

פרמיה חודשית לכל 1,000 ₪ קצבת סיעוד חודשית

אישהגבר

כל החיים5 שניםכל החיים5 שניםתק' פיצוי

מעשןלא מעשןמעשןלא מעשןמעשןלא מעשןמעשןלא מעשןקוד עישון

203.504.337.178.752.423.085.006.25
253.834.587.839.333.003.586.177.33
304.425.179.0010.583.924.508.089.33
355.586.5011.4213.333.925.508.0811.42
407.679.3315.6719.005.338.9211.1718.50
4511.9215.4224.4231.428.5016.1718.0833.50
5017.9227.0036.8355.0813.9227.1729.8356.17
5530.9248.8364.0099.9223.5049.2550.75102.08
6055.9297.67116.17200.7540.0081.5086.00168.17
6599.42170.17201.92344.0067.83152.08139.83308.00
68117.08198.75236.00399.6778.17177.50159.08357.50

* התעריפים המוצגים הינם לדוגמא בלבד. דמי הביטוח יקבעו בהתאם לגיל הכניסה של המבוטח 

   דמי הביטוח נקבעים עפ"י מין המבוטח (גבר/אישה), תוך הבחנה בין מעשנ/ת ולא מעשנ/ת.
   דמי הביטוח משתנים כל 5 שנים, עפ"י גיל המבוטח.
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פרק ג’ - תאונות אישיות

הגנה עצמית פלוס
תכנית ביטוח המעניקה למבוטח הגנה רחבה להתמודדות עם ההשלכות
הנובעות מתאונות. הפוליסה מכסה מקרים של שברים, כוויות, אשפוז,

נכות, סיעוד ואובדן חיים כתוצאה מתאונה, הכל כמפורט בתנאי הפוליסה.

למי זה מתאים

לבוגרים המעוניינים בכיסוי ביטוחי למקרה של תאונה.
גיל כניסה מקסימלי - 74.5 שנים. גיל כניסה מינימלי 21.

מה נכלל במסגרת הכיסוי
   מוות מתאונה

מוות במהלך שנה מתאריך התאונה וכתוצאה ממנה, תזכה את מוטבי המבוטח בסכום הביטוח המלא.
   נכות מתאונה

במקרה של תאונה נכות תמידית, חלקית או מלאה הנגמת כתוצאה מתאונה, יקבל המבוטח פיצוי כספי 
כמפורט בתנאי פוליסה.

   שברים כתוצאה מתאונה
במקרה של תאונה שכתוצאה ממנה יגרם למבוטח שבר, יקבל פיצוי כספי כמפורט בתנאי הפוליסה.

תגמולי ביטוח ישולמו כשיעור מסכום הביטוח המלא לכיסוי זה, לפי הטבלה שלהלן. 
במקרים בהם נגרם יותר משבר אחד כתוצאה מאותו אירוע שבר תאונתי, יתווספו סכומי הביטוח כאמור בטבלה 

שלהלן ובלבד שסכום הביטוח הכולל לא יעלה על סכום הביטוח המלא המפורט בדף פרטי הביטוח.

שבר אחוז מסכום הביטוחשבר

100%חוליה -גוף חולייתי (למעט עצם הזנב)
100%אגן

35%גולגולת
35%חזה (כל צלע ועצם החזה)

35%כתף (עצם הבריח ועצם השכמה)
35%יד

35%רגל
35%חוליה - קשת חולייתית (למעט עצם הזנב)

10%שורש כף היד
10%קרסול
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כוויות כתוצאה מתאונה

במקרה של כוויה מדרגה שנייה או שלישית, שיגרמו למבוטח כתוצאה מתאונה, ישולמו תגמולי ביטוח בשיעור 
מסכום הביטוח המלא בגין כיסוי זה, לפי הטבלה שלהלן.

היקף הכוויה ביחס
(%) לשטח פני הגוף

(%) כוויה מדרגה שנייה  (%) כוויה מדרגה שלישית

100 50 100-28 

80 40 27-20 

60 30 19-10 

20 10 9-4.5 

פיצוי למצב סיעודי שארע כתוצאה מתאונה
פיצוי חד פעמי בהתאם לסוג החבילה הנרכשת, למבוטח אשר נמצא במצב סיעודי, 

על פי תנאי הפוליסה, כתוצאה מתאונה - תקופת המתנה 90 ימים.
פיצוי יומי לאשפוז בבית חולים כתוצאה מתאונה.

   פיצוי כספי, ליום אשפוז כתוצאה מתאונה. עד 26 שבועות רצופים ולאחר תקופת המתנה בת יומיים.
    שיפוי עבור ההוצאות הנלוות במהלך אשפוזו, כמפורט:

  שכר אחות או אח פרטי במהלך אשפוז - עד 5 ימי אשפוז (החל מהיום השני לאשפוז) ועד הסכום הנקוב בפוליסה.
    החזר כספי בגין שירותי הסעה באמבולנס בעבור העברתו של המבוטח ממקום התאונה לבית החולים או העברתו 

בין בתי חולים לצורך קבלת טיפול או שירות רפואי אחר.
       שיפוי להוצאות שכירת טלוויזיה וטלפון בעת אשפוז עקב תאונה, בהתאם לתקרות המופיעות בפוליסה.

סכומי ביטוח לפי חבילות
ניתן לרכוש את הפוליסה בחבילות מובנות, הנבדלות זו מזו בסכומי הביטוח.

 חבילה
משולשת

 חבילה
כפולה

 חבילה
בסיסית

כיסוי

מוות 75,000 100,000 150,000

נכות 75,000 100,000 150,000

שברים 15,000 20,000 40,000

כוויות 15,000 20,000 40,000

סיעוד 15,000 20,000 40,000

אשפוז 150 300 450

מה חשוב לדעת
   תום תקופת הביטוח - גיל 80.

   תום תקופת הביטוח למבוטח שני – גיל 80 
או תום הביטוח היסודי, המוקדם מביניהם.

   תוספות מקצועיות – 50%, 100%.
   גיל כניסה מקסימלי – 74.5.

   התעריף קבוע ונקבע לפי גיל כניסת המבוטח לביטוח
(למעט הצמדה למדד).

   גיל כניסה מינימלי – 21.
   תוספות רפואיות – אין.

   החרגות - אין.

כתב השירות (ראה פירוט בפרק כתבי שירות)
כתב שירות אורח חיים, אבחון ישיר, 1:1 – ליווי אישי (רופא מומחה)

30

ת
יו

ש
אי

ת 
נו

או
ת

התנאים המלאים והמפורטים, לרבות סייגים וחריגים מופיעים ומפורטים בתנאי הפוליסה. המידע באוגדן זה אינו מחליף את תנאי הפוליסה, ובכל מקרה תנאי הפוליסה יגברו. 

ת
יו

ש
אי

ת 
נו

או
ת



31

ת
יו

ש
אי

ת 
נו

או
ת

התנאים המלאים והמפורטים, לרבות סייגים וחריגים מופיעים ומפורטים בתנאי הפוליסה. המידע באוגדן זה אינו מחליף את תנאי הפוליסה, ובכל מקרה תנאי הפוליסה יגברו. 

הצורך בהגנה עצמית 

מדוע הלקוח שלי זקוק לביטוח תאונות  אישיות "הגנה עצמית פלוס"?
   350,000 ביקורים במיון כל שנה עקב תאונות בבית.

   חמישית מכל הקשישים בני 60 ומעלה נפלו בחצי 
שנה האחרונה.

   33% נפטרים בארץ עקב תאונה הם כתוצאה 
מתאונות בבית.

   750 פטירות כל שנה כתוצאה מתאונות בבית.

   4,785 הרוגים בתאונות דרכים בעשור האחרון.

הידעת? 

בשנת 2011 נהרגו בכבישי ישראל 374 בני אדם בתאונות דרכים.
בשנת 2012 נהרגו 292 בני אדם.

בשנת 2011 נרשמו 331 תאונות דרכים קטלניות (תאונות שבהן נהרג אדם אחד לפחות) אל מול שנת  2012
שבהן נרשמו 246 תאונות קטלניות.

ע"פ נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2012 נרשמו על ידי משטרת ישראל 12,424 תאונות עם נפגעים  
מהן 236 תאונות קטלניות ו-1,378 תאונות עם פצועים קשה (עלייה של כ-26% בהשוואה לשנת 2011).

בתאונות אלו נפגעו 23,691 איש מהם 266 הרוגים  ו-1,586 פצועים קשה (עלייה של כ-18% בהשוואה לשנת 2011).
התרחשות של תאונת דרכים יכולה להיות תלויה במספר גורמים ובהם המצב המכאני של הרכב, 

מצב התשתית והגורם האנושי.
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פרק ד’ - מחלות קשות

אחריות לחיים
תכנית ביטוח המעניקה פיצוי חד-פעמי עד 500,000 ₪, בהתאם לבחירת המבוטח 

במועד הצטרפותו לביטוח, למבוטח שלקה באחת מהמחלות הקשות או באחד 
מהאירועים הרפואיים הקשים הנכללים בכיסוי. פיצוי כספי נוסף בגובה 50% 
מסכום הביטוח, למקרה ביטוח שני שאינו נמנה על קבוצת המחלות הקשות/

אירועים רפואיים קשים בגינם שולמו למבוטח תגמולי ביטוח למקרה הביטוח 
הראשון, ובתנאי כי סיבת מקרה הביטוח השני אינה שבץ מוחי, תרדמת או השתלת 
איברים (במצב בו מקרה הביטוח הראשון ששולם למבוטח כלול בקבוצה הראשונה, 

לא קיימת זכאות למקרה ביטוח שני והפוליסה תבוטל).

למי זה מתאים

   למעוניינים בקבלת סכום כספי עם אבחנתם של מחלה קשה או קיום אירוע רפואי קשה, במטרה להקל כלכלית 
על ההסתגלות למצב החדש.

   גיל כניסה מקסימלי - 60 שנים.
   גיל כניסה מינימלי - 18.

   תום תקופת הביטוח - גיל 70.

מה נכלל במסגרת הכיסוי

פיצוי בגין שני מקרי ביטוח של גילוי מחלה קשה או קיום אירוע רפואי קשה, כל אחד מקבוצת מחלות קשות/
אירועים רפואיים קשים אחרת, כמפורט לעיל ולהלן: 

   בגין מקרה ביטוח ראשון - פיצוי בגובה סכום הביטוח שרכש המבוטח (עד 500,000 ₪). במקרה שבוצעה למבוטח 
השתלת כבד כמקרה ביטוח ראשון – פיצוי בגובה 150% מסכום הביטוח שרכש המבוטח.

   בגין מקרה ביטוח שני - פיצוי בגובה מחצית מסכום הביטוח שנרכש. לקבלת הפיצוי תהא תקופת אכשרה בת שנה מיום 
קרות מקרה הביטוח הראשון.
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קבוצה רביעית קבוצה שלישית קבוצה שנייה קבוצה ראשונה

סרטן התקף לב חריף איבוד גפיים מחלת כבד סופנית (שחמת)

ניתוח מעקפי לב טרשת נפוצה אי ספיקת כבד פולמיננטית

ניתוח החלפה או
תיקון מסתמי לב תשישות נפש השתלת איברים

קרדיומיופטיה פרקינסון מחלת ריאות כרונית

ניתוח אבי העורקים חירשות עמילואידוזיס ראשונית

אי ספיקת כליות
כרונית עיוורון תרדמת

פוליו (שיתוק ילדים) איידס כתוצאה
מעירוי דם

ניוון שרירים מסוג
A.L.S

שיתוק (פרפלגיה,
קווארדופלגיה)

שבץ מוחי

כתב השירות (ראה פירוט בפרק כתבי שירות)

כתב שירות אורח חיים.

מה חשוב לדעת
   תקופת הביטוח - עד גיל 70 .

   תקופת אכשרה - 3 חודשים למקרה ביטוח ראשון, שנה - 
למקרה ביטוח שני.

   תקופת המתנה - אין.
   סכום הביטוח במקרה ביטוח שני - 50% מסכום הביטוח.

   פרמיה משתנה כל 5 שנים, שונה בין גבר לאישה ובין מעשן 
ללא מעשן.

   כאשר קיימת זכאות להמשיך את הפוליסה לאחר קרות 
מקרה ביטוח ראשון - הפרמיה בגין התקופה שמיום קרות

מקרה הביטוח הראשון - תהא 50% מהפרמיה אותה שילם 
המבוטח לפני קרות מקרה הביטוח הראשון.

   כאשר קיימת זכאות להמשיך את הפוליסה לאחר קרות 
מקרה ביטוח ראשון – הפיצוי בגין מקרה ביטוח שני כפוף, 

בין היתר, לכך כי הוא לא נמנה על קבוצת המחלות הקשות/ 
אירועים רפואיים קשים בגינה שולם מקרה הביטוח הראשון.
   ביטול הפוליסה ע"י המבטח - בגיל 70 או עם תשלום סכום 

הביטוח על פי תנאי הפוליסה (במידה ומקרה הביטוח הראשון
שייך לקבוצה הראשונה, תבוטל הפוליסה) או על פי חוק.
   הכיסוי אינו משווק לילדים, להם קיים כיסוי אחר למחלות

קשות "רפואה שלמה לילד".

מה ניתן להוסיף

רפואה שלמה לילד.
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אחריות לחיים סרטן
תכנית ביטוח המעניקה פיצוי חד-פעמי עד 350,000 ₪, בהתאם לבחירת המבוטח 

במועד הצטרפותו לביטוח, למבוטח בוגר או ילד, שלקה במחלת הסרטן.

למי זה מתאים

התכנית מתאימה לכל מי שמבקש להבטיח את עצמו כלכלית בעת גילוי מחלת הסרטן, למעוניינים בקבלת סכום כספי עם 
אבחנתה של המחלה, על מנת להקל כלכלית את ההסתגלות למצב החדש וההתמודדות עם המחלה.

גיל כניסה מקסימלי - 60 שנים.
גיל כניסה מינימלי - 3.

תום תקופת הביטוח בגיל 70.

מה נכלל במסגרת הכיסוי

פיצוי בגין גילוי מחלת הסרטן.

כתב השירות (ראה פירוט בפרק כתבי שירות)

כתב שירות "אורח חיים".

מה חשוב לדעת:
   תקופת הביטוח – עד גיל 70 גיל כניסה מקסימלי 60.

   תקופת אכשרה 3 חודשים.
   תקופת המתנה – אין.

   הפרמיה משתנה כל 5 שנים, שונה בין גבר ואישה, 
מעשן ולא מעשן.

   סכום ביטוח כולל לפוליסת "אחריות לחיים" ו"אחריות לחיים 
סרטן" הוא 500,000 ₪.

   לילד ניתן לרכוש עד 350,000 ₪ (ללא קשר לנספח "רפואה 
שלמה לילד").

מה ניתן להוסיף

רפואה שלמה לילד, אחריות לחיים.

למה כדאי לבחור ב"באחריות לחיים" וב-"אחריות לחיים סרטן"
המציאות מחייבת אותנו להתמודד עם מצבים בלתי צפויים במהלך חיינו. כגון גילוי מחלות קשות ומחלת הסרטן.

מחלת הסרטן עלולה להמשך שנים רבות ולעיתים כל החיים בתקופת מחלה, עלול להיווצר קושי כלכלי שיחייב את המשפחה 
להתמודד עם מציאות  כלכלית חדשה ולא קלה. ביטוח "אחריות לחיים סרטן"  וביטוח א"חריות לחיים" מאפשרים לעבור

תקופה זו בעזרת פיצוי כספי בהתאם לתנאי הפוליסה.

עלות ראשונית ממוצעת בעת גילוי מחלה קשה – 50,000 ₪ 
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פרק ה’ - בריאות לילדים

אחריות לילדים
תכנית ביטוח המעניקה פתרונות למגוון רחב של בעיות רפואיות, האופייניות לילדים, 
כיסוי להשתלות וניתוחים בארץ ובחו"ל, פיצוי במקרה מחלות קשות ואירועים 
תאונתיים קשים, נכות עקב תאונה, התייעצות עם רופא, טיפול בבעיות בהתפתחות 

הילד ועוד. התוכנית מאפשרת זמינות ונגישות בבחירת השירותים הרפואיים.

למי זה מתאים
למעוניינים לרכוש לילדיהם כיסוי ביטוחי רחב, הכולל פתרון לניתוחים, השתלות, טיפולים מיוחדים בחו"ל וטיפול בצרכים 

המיוחדים לילדים. מתאים לילדים שבעת הצטרפותם לביטוח, טרם מלאו להם 18 שנים.

מה נכלל במסגרת הכיסוי
ניתוחים

   ניתוחים בארץ - שיפוי מלא.
   בחירת הרופא המנתח והמרדים.

   שכר מנתח פרטי ושכר רופא מרדים פרטי.
   הוצאות חדר ניתוח.

   דמי אשפוז.

   שתי התייעצויות לפני ניתוח.
   בדיקה פתולוגית וחוות דעת שנייה בפתולוגיה.

   שכר אח/ות פרטית לאחר ניתוח.
   שתלים המותקנים במהלך הניתוח. במידה והניתוח בוצע אצל 
נותני שירות שלא בהסכם, גובה השיפוי יהא עד גובה הסכום 

המשולם לנותני שירות בהסכם עבור אותו ניתוח. 

ניתוחים בחו"ל

   שיפוי מלא לניתוח בחו"ל אשר ביצועו תואם ואושר בכתב מראש על ידי המבטח בהתאם לרכיבי הכיסוי 
הניתנים בגין ניתוחים המתבצעים בארץ. 

   במקרה ניתוח לב פתוח (לא כולל ניתוח מעקפים, ניתוח מח, או ניתוח להצלת שמיעה ו/או ראייה,או ניתוח אחר אשר 
תקופת האשפוז בעקבותיו תעלה על 8 ימים רצופים. ישולמו בנוסף ההוצאות הבאות:

א.  הוצאות בגין רכישת כרטיס טיסה לחו"ל למבוטח ולמלווה אחד. אם המבוטח הינו קטין - יכוסו הוצאות רכישת כרטיס
טיסה לחו"ל כנ"ל עבור שני מלווים.

ב. הוצאות שהיית מלווה אחד בחו"ל - עד 840 ₪ ליום ועד 30 ימים.
   המשך מעקב רפואי בחו"ל - שיפוי להוצאות המבוטח בפועל, עבור התייעצויות ובדיקות רפואיות בחו"ל 
שנדרשו כתוצאה ישירה מהניתוח, ובתנאי שבוצעו בתוך 90 יום מיום הניתוח, עד תקרה של 101,000 ₪.
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   ניתוח אשר ביצועו לא אושר מראש על ידי המבטח - שיפוי בהיקף ההוצאות שהיו משולמות על ידי המבטח אם הניתוח 
היה מתבצע בישראל בבי"ח שלמבטח הסכם עימו ולא יותר מסך ההוצאות בפועל שהיו למבוטח. במידה והמבוטח נפטר 

בחו"ל לאחר ניתוח - שיפוי בגין הוצאות הטסת גופתו לישראל, עד 30,100 ₪.

ניתוחים - פיצוי לניתוחים

   ניתוח אלקטיבי בבית חולים ציבורי - במידה והניתוח שמכוסה בוצע בבית חולים ציבורי ללא השתתפות המבטח 
בתשלום כלשהו, זכאי המבוטח לפיצוי לפי בחירתו:

א. פיצוי בגובה 50% מהסכום שהיה משולם על ידי המבטח כשכר למנתח הסכם לניתוח שבוצע.   
ב. פיצוי בסך של 900 ₪ לכל יום אשפוז בבית חולים ציבורי, החל מיום האשפוז לפני יום הניתוח ולתקופה של 

עד 14 ימי אשפוז.
   ניתוח בבית חולים פרטי - במידה וקופת החולים בה חבר המבוטח שילמה את כל או חלק מהוצאות הניתוח בבית חולים 

פרטי, ובכך פחתו הוצאות המבטח, זכאי המבוטח לפיצוי בגובה 50% מההפרש בין הסכום שהיה משולם על ידי המבטח 
כשכר למנתח הסכם בגין הניתוח שבוצע, לבין הסכום ששולם בפועל.

גמלת החלמה בסך של 4,220 ₪ לחודש, במשך 3 חודשים לאחר ניתוח מעקפי לב כליליים או ניתוח מוח.
 B הידבקות במחלות - פיצוי חד פעמי למבוטח בסך של 225,800 ₪ במקרה הדבקות במחלת האיידס או בצהבת מסוג   

כתוצאה מעירוי דם ומוצריו שניתנו לו במהלך ניתוח שבוצע בארץ.

השתלות

   כיסוי מקיף להשתלות לב, ריאה, כבד, כליה, לבלב וכל שילוב ביניהם, השתלת מח עצם והשתלת לב מלאכותי.
   השתלת לב מלאכותי (בשלב בו הפרוצדורה הפסיקה להיות מוגדרת כניסיונית בישראל), שיפוי עד 250,000 ₪ 

בגין עלות רכישת אביזר לב מלאכותי.
   הוצאות בדיקות לאיתור תרומת מח עצם כולל רישום במאגרים בחו"ל - שיפוי עד כ-250,000 ₪.

מסלול שיפוי להשתלה בחו"ל או בארץ 

   השתלה אצל נותני שירות בהסכם - שיפוי מלא.
   השתלה שלא אצל נותני שירות בהסכם אך ביצועה תואם ואושר מראש על ידי המבטח - 

שיפוי עד גובה הסכום שהיה ניתן לנותני שירות בהסכם.
   השתלות - מסלול פיצוי

פיצוי חד פעמי בגובה 271,200 ₪ להשתלה.

טיפולים מיוחדים בחו"ל

שיפוי עד 520,800 ₪ לכיסוי ההוצאות.
ההוצאות המכוסות להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל במסלול שיפוי 

   ללא השתתפות עצמית.
   הערכה רפואית וטיפול רפואי שניתן למבוטח במסגרת 
אשפוז בבית חולים מוסכם, במהלכו בוצעה ההשתלה 

או הטיפול הרפואי המיוחד.
   שכר הצוות הרפואי.
   הוצאות חדר ניתוח.

   הוצאות אשפוז בחו"ל עד 30 יום לפני ביצוע ההשתלה או 
הטיפול המיוחד ועד 335 יום לאחר ביצועם.

   הוצאות הטסת גופת המבוטח לישראל במידה ונפטר, חו"ח, 
במהלך שהותו בחו"ל (עד לתקרה כמפורט בדף פרטי הביטוח).

   הוצאות השגת איבר להשתלה, שימורו והעברתו 
למקום ההשתלה.

   הוצאות נסיעה לחו"ל למבוטח ולמלווה אחד 
(אם המבוטח קטין - שני מלווים).

   הוצאות שהייה בחו"ל למבוטח ומלווה אחד.
   הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל.

   הוצאות הבאת רופא מומחה מחו"ל לביצוע ההשתלה או 
בארץ כתחליף לטיפול רפואי מיוחד בחו"ל. גובה השיפוי 

יהא עד גובה הסכום המשולם לנותני שירות בהסכם עבור 
אותו ניתוח. 

פיצוי בעת גילוי מחלה קשה או אירועים תאונתיים קשים
פיצוי חד פעמי בסך בגובה 192,800 ₪ למחלות קשות או אירועים תאונתיים קשים, בהתאם לרשימה המפורטת.
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פיצוי למקרה נכות מתאונה 

פיצוי חד פעמי עד 192,800 ₪ למקרה נכות עקב תאונה. הכיסוי הוא למקרה נכות מלאה ותמידית או נכות חלקית ותמידית. 

טיפול בבעיות בהתפתחות של ילדים 

השתתפות בהוצאות טיפול בבעיות בהתפתחות של ילדים  (בין הגילאים 3 ועד 15), עד 75% מעלות הטיפול ולא יותר
מ-105 ₪ לטיפול ועד 25 טיפולים לכל תקופת הביטוח. הטיפול צריך להתבצע על ידי אחד מאלה: פסיכולוג, קלינאי 

תקשורות, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק. 

פיצוי להורה במקרה אשפוז של הילד 

במקרה של אשפוז בבית חולים לתקופה רציפה העולה על 10 ימים לפחות בגין מחלה או תאונה או ניתוח במהלך ובמסגרת 
שנת הלימודים, פיצוי בסך 265 ₪ ליום אשפוז מהיום ה-4 ועד ליום ה-21 לאשפוז.

השלמת לימודים עקב היעדרות ממושכת מבית הספר 

במקרה אשפוז בבית חולים לתקופה העולה על 10 ימים רצופים עקב מחלה, תאונה או ניתוח במהלך ובמסגרת שנת 
הלימודים, פיצוי בסך 130 ₪ ליום אשפוז בבית חולים מיום האשפוז ה-11 ועד לתקופה מצטברת של 90 יום. 

במקרה של שהיה רצופה של המבוטח בביתו (ריתוק לבית) עקב מחלה או תאונה, במהלך ובמסגרת שנת הלימודים 
לתקופה העולה על 21 ימים, פיצוי בסך 130 ₪ ליום, מהיום ה- 22 לריתוק לבית ועד לתקופה מצטברת של 90 יום.

התייעצויות אצל רופא מומחה 

שתי התייעצויות עם רופא מומחה לשנת ביטוח, עד 75% מההוצאות הממשיות בעבור התייעצות ולא יותר מ- 399 ₪ 
להתייעצות. עם רופאי ילדים או רופא מומחה אחר. 

שחרור מתשלום דמי ביטוח במקרה מות הורה/הורים 

במקרה מות אחד ההורים או שניהם (במידה ואחד מהם הוא בעל הפוליסה) ישחרר המבטח את הפוליסה מתשלום 
דמי הביטוח, זאת עד הגיע המבוטח לגיל 18 או עד גיוסו לשירות חובה בצה"ל, המועד המאוחר מבין שניהם.

מה חשוב לדעת 

   תקופת הביטוח - עד גיל 21 עם אפ שירות להמשיך את הביטוח, במסגרת פוליסה אחרת, ברצף מלא.
   תקופת אכשרה - 3 חודשים.

   תקופת המתנה - אין.
   פרמיה - קבועה.

מה ניתן להוסיף

סל תרופות, נספח מחלפי ניתוח,"רפואה שלמה לילד", אחריות לחיים סרטן, ייעוץ ובדיקות, ייעוץ בדיקות
ורפואה משלימה, נספח פיצוי לאשפוז חירום נספח בריאות, כל כתבי השירות למעט כתב  שירות סיעודי. 

כתב השירות (ראה פירוט בפרק כתבי שירות)

כתב שירות לאחריות, שירותי רפואה משלימה, כתב שירות אורח חיים.
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התנאים המלאים והמפורטים, לרבות סייגים וחריגים מופיעים ומפורטים בתנאי הפוליסה. המידע באוגדן זה אינו מחליף את תנאי הפוליסה, ובכל מקרה תנאי הפוליסה יגברו. 

" Fix  אחריות מורחבת"
פוליסת בריאות לילדים בפרמיה ידועה מראש

ביטוח בריאות לילד, הוא נושא העולה על סדר יומן של משפחות רבות, סל הבריאות 
הממלכתי ,שירותי השב"נ וביטוח התלמידים נותנים מענה חלקי לבעיות הנוצרות 

עקב תאונה או מחלה של הילד. ונספחי הניתוחים מתייקרים ככל שגיל הילד עולה.

Fix הינה פוליסת בריאות ייחודית המעניקה פתרונות  פוליסת אחריות מורחבת 
למגוון רחב של בעיות רפואיות לילדים כיסוי נרחב להשתלות וניתוחים בארץ ובחו"ל, 
כיסוי לתאונות ספורט חובבני ועוד. התוכנית מאפשרת זמינות נגישות ובחירה של 

השירותים  הרפואיים ללא תלות במערכת הבריאות הציבורית וכל זאת במחיר הוגן,
קבוע ויודע מראש.

למי הפוליסה מתאימה

פוליסת "אחריות מורחבת Fix" מתאימה להורה המעוניין לרכוש הגנה  ביטוחית רחבה לילדיו שטרם מלאו להם 21,
ולהבטיח  מחיר הוגן וידוע מראש למשך כל החיים.

יתרונות  הפוליסה

   פרמיה קבועה

פרמיה עד גיל 25גיל כניסה

0-10* ₪ 47

11-21** ₪ 54

*מגיל 25 ומעלה - 80 ₪ פרמיה חודשית
** מגיל 25 ומעלה - 87 ₪ פרמיה חודשית

   חדש! תקופת כיסוי ללא תשלום

הבטחת המשך הכיסוי הביטוחי גם בעת הפסקת התשלום החודשי.
במקרה של ביטול הפוליסה מעל גיל 25, על כל שנת תשלום פרמיה מלאה יוענקו 3 חודשי כיסוי נוספים ללא תשלום

(התקרה המרבית של כיסוי החינם הינה 72 חודשים).
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התנאים המלאים והמפורטים, לרבות סייגים וחריגים מופיעים ומפורטים בתנאי הפוליסה. המידע באוגדן זה אינו מחליף את תנאי הפוליסה, ובכל מקרה תנאי הפוליסה יגברו. 

מה כוללת הפוליסה

ניתוחים
ניתוחים בארץ - שיפוי מלא

   בחירת הרופא מנתח והרופא המרדים. 
   שכר מנתח פרטי ושכר רופא מרדים פרטי.

   הוצאות חדר ניתוח. 
   דמי אשפוז.

   שתי התייעצויות לפני ניתוח.
   שכר אח/ות פרטית לאחר ניתוח.

   שתלים המותקנים במהלך ניתוח.

ניתוחים בחו"ל

כל האמור לעיל, ובנוסף:

פיצויים מיוחדים

   ניתוח בבית חולים ציבורי - במידה והניתוח בוצע ללא השתתפות חברת הביטוח בהוצאותיו, זכאי המבוטח לאחד 
הפיצויים הבאים ע"פ בחירתו: 

א. פיצוי בשיעור של 50% משכר מנתח הסכם עבור ניתוח דומה.
ב. פיצוי לכל יום אשפוז בבית חולים ציבורי, החל מיום האשפוז ולתקופה של עד 14 ימי אשפוז.

   ניתוח בבית חולים פרטי - במידה וקופת החולים כיסתה את כל הוצאות הניתוח או חלק מהן, זכאי המבוטח לפיצוי 
בשיעור של 50% מערך ההוצאות שנחסכו לחברת הביטוח בגין הניתוח.

   הידבקות במחלת האיידס או בצהבת מסוג B כתוצאה מעירוי דם ומוצריו אשר ניתנו למבוטח במהלך ניתוח שבוצע בארץ 
(הפטיטיס B) - פיצוי חד פעמי למבוטח.

השתלות

הכיסוי

  כיסוי מקיף להשתלות לב, ריאה, כבד, כליה, לבלב וכל שילוב ביניהם ולהשתלת מח עצם.
  איתור התאמת מח עצם כולל רישום במאגרים בחו"ל.

טיפולים מיוחדים בחו"ל

טיפולים אשר ביצועם עשויים להציל את חייו של המבוטח ואינם ברי ביצוע בארץ שיפוי עד כ-575,000 ₪ לכיסוי ההוצאות.
 

ההוצאות המכוסות להשתלה במסלול שיפוי וטיפולים מיוחדים בחו"ל

  שכר הצוות הרפואי.
  הוצאות חדר ניתוח.

   הוצאות אשפוז עד 30 יום לפני ביצוע ההשתלה 
ועד 335 יום לאחריה.

   הוצאות הטסת גופת המבוטח במידה ונפטר, חו"ח, 
במהלך שהותו בחו"ל.

   הוצאות בדיקות לאיתור תרומת מח עצם כולל רישום 
במאגרים בחו"ל.

   השתלת לב מלאכותי בישראל - שיפוי בגין עלות רכישת 
אביזר לב מלאכותי, לצורך תפקוד לב המבוטח ואשר הורכב 

בגופו במהלך ותוך כדי ביצוע ניתוח לב שבוצע בישראל.
   הוצאות נסיעה לחו"ל למבוטח ולמלווה אחד

(אם המבוטח קטין - שני מלווים)
  הוצאות שהייה בחו"ל למלווה אחד.

  הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל.

 
פיצוי מיוחד

פיצוי חודשי לאחר השתלה בארץ ובחו"ל, בהתאם לסוג ההשתלה.
 

כיסויים אפשריים נוספים: 

סל תרופות פרטי, נספח מחליפי ניתוח, אחריות לחיים, אחריות לחיים סרטן, ייעוץ ובדיקות, נספח פיצוי לאשפוז חירום.
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התנאים המלאים והמפורטים, לרבות סייגים וחריגים מופיעים ומפורטים בתנאי הפוליסה. המידע באוגדן זה אינו מחליף את תנאי הפוליסה, ובכל מקרה תנאי הפוליסה יגברו. 

רפואה שלמה לילד
הנספח מעניק פיצוי חד-פעמי עד 200,000 ₪ בהתאם לבחירת המבוטח, לילד שבגופו 
התגלתה אחת מהמחלות הקשות ו/או האירועים הרפואיים הקשים המכוסים בפוליסה.

למי זה מתאים

להורים המבקשים להתמודד עם עלויות הטיפול הכרוכות בגילוי מחלה קשה או אירוע רפואי קשה של ילדיהם.
למעוניינים בקבלת סכום כספי המקל על ההסתגלות למצב החדש.

גיל כניסה מקסימלי - עד גיל 18.
גיל כניסה מינימלי - שנה.

תום תקופת הביטוח בגיל 21.

מה כולל הנספח
   סרטן.

.(IDDM) 1 סוכרת מסוג   
   מחלת כבד סופנית (שחמת).

   אי ספיקת כליות כרונית.
   דלקת חיידקית של קרום המח.

   השתלת איברים - לב, ריאה, לב-ריאה, כליה, 
לבלב, מח עצם וכבד.

   דלקת מח.

   שיתוק (פרפלגיה או קווארדופלגיה).
   פוליו - שיתוק ילדים.

   איבוד גפיים.
   עיוורון (לילדים מעל גיל 3).

   כוויות קשות.
   חירשות (לילדים מעל גיל 3).

   ניוון שרירים (לילדים מעל גיל 3).

הנספח ייכנס לתוקפו, בין היתר, בתנאים הבאים (במצטבר):
גיל המבוטח ביום תחילת הביטוח עולה על שנה.

המבוטח קיבל עד יום תחילת הביטוח את כל החיסונים המומלצים לגילו על ידי משרד הבריאות.

מה כולל הנספח
   תקופת הביטוח – עד גיל 21 (תוקף הנספח יפוג ביום 

השנה של יום התחלת הביטוח היסודי ו/או יום תחילת 
הנספח הקרוב ביותר ליום הולדתו ה-21 של המבוטח). 

   ברות ביטוח - בגיל 21 במעבר לפוליסת מחלות 
קשות למבוגרים.

   תקופת אכשרה - 3 חודשים.
   תקופת המתנה - אין.

   מבנה הפרמיה - קבוע.
   סכום הביטוח המקסימלי 200,000 ₪.

ניתן להוסיף את הנספח לפוליסות הבאות

כל פוליסות הניתוחים.
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התנאים המלאים והמפורטים, לרבות סייגים וחריגים מופיעים ומפורטים בתנאי הפוליסה. המידע באוגדן זה אינו מחליף את תנאי הפוליסה, ובכל מקרה תנאי הפוליסה יגברו. 

אחריות לעתיד לילד
ביטוח סיעודי מקיף בפרמיה קבועה לכל המשפחה, בכל גיל כבר מגיל 3, לכל החיים.

למי זה מתאים

תכנית ביטוח "אחריות לעתיד" מתאימה לילדים ומבוגרים המוגדרים כבעלי צורך סיעודי שנגרם כתוצאה מתאונה, 
מחלה או ליקוי בריאותי. גיל כניסה מקסימלי – 85. גיל כניסה מינימלי – 3.

מה נכלל במסגרת הכיסוי
   תגמולי הביטוח

   מבוטח שאינו יכול לבצע שתיים מתוך שש הפעולות 
כאשר אחת מהן היא אי שליטה על הסוגרים זכאי 

לתגמולי הסיעוד.
   מבוטח שאינו יכול לבצע שלוש מתוך שש הפעולות 

זכאי לתגמולי הסיעוד.
   מבוטח שהוגדר כ"תשוש נפש" זכאי לתגמולי הסיעוד.

   גובה תגמול הביטוח
סכום ביטוח מינימלי - 3,000 ₪ 

סכום ביטוח מקסימלי - 20,000 ₪.

   משך תשלום גמלת הסיעוד 
3 שנים, 5 שנים או לכל החיים, לפי בחירת המבוטח.

   שחרור מתשלום פרמיה/דמי ביטוח
משך התקופה שבה יבוצעו תשלומי גמלת הסיעוד.

   כיסוי לתאונות דרכים, תאונת עבודה וטרור
   ערכי סילוק

זכאות לקבלת תגמול סיעודי חלקי גם במקרה של ביטול הפוליסה ו/או הפסקת תשלום הפרמיה ע"י המבוטח.

מה חשוב לדעת
   תקופת הביטוח - כל החיים.

   תקופת אכשרה - אין.
   תקופת המתנה - 60 ימים.

   מבנה הפרמיה - פרמיה קבועה, ליחיד, הנקבעת ביום
ההצטרפות לביטוח ואינם משתנים פרט להצמדה למדד

(במהלך תקופת הביטוח).

מה ניתן להוסיף

נספח סל תרופות , אבחון ישיר, 1:1 – ליווי אישי (רופא מומחה)



42

ם
די

יל
 ל

ת
או

רי
ב

התנאים המלאים והמפורטים, לרבות סייגים וחריגים מופיעים ומפורטים בתנאי הפוליסה. המידע באוגדן זה אינו מחליף את תנאי הפוליסה, ובכל מקרה תנאי הפוליסה יגברו. 

דוגמא לערכי סילוק אחריות לעתיד לילד

בתום שנות תשלום

510152025303540גיל הילד המבוטחתקופת הפיצוי

3

361256364462548624692751

562259369467554631699759

762263374474562639708767

963267380480569647716776

1064269383484573652720780

1265274389491581660729789

1466279395499590670739799

1768286405511603684754814

5

394254362459546622690749

595257367465553630698757

796261372472560638706766

998265378479567646715774

1098267381482571650719779

1199270384486576655723783

12100272388490580659728788

14102278394497589668738797

17106285404510602683753812

כל החיים

3105236341439527605675735

5107240348447536614684744

7108246356456545624693753

9110251364465554634703763

10112255368469559639708768

12115262376478569648717777

14119269385488579658727787

17124279396501593673742802

* ערכי הסילוק הינם בהתייחס לפיצוי לכל 1,000 ₪
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התנאים המלאים והמפורטים, לרבות סייגים וחריגים מופיעים ומפורטים בתנאי הפוליסה. המידע באוגדן זה אינו מחליף את תנאי הפוליסה, ובכל מקרה תנאי הפוליסה יגברו. 

פרק ו’ - נח"ל

ביטוח נסיעות לחו"ל 

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994 מעניק שירותי בריאות שונים לתושבים בעת שהותם בישראל בלבד.
לתושב ישראלי אין כיסוי ביטוחי בחו"ל ולכן במקרה של הוצאות רפואיות בחו"ל אם מפאת תאונה, מחלה או אשפוז, ההוצאות 
הרפואיות יחולו על המטופל, אלא אם רכש ביטוח נסיעות לחו"ל שנועד למקרים אלו. ביטוחי הנסיעות לחו"ל של חטיבת הבריאות 

בכלל ביטוח מעניקים כיסוי מקיף ורחב במיוחד ונחשבים לטובים מסוגם, בשוק ביטוחי הנסיעות בעולם כולו.

מחלקת ביטוח נסיעות לחו"ל, מציגה מגוון תוכניות לביטוח הנוסעים לחו"ל הכוללות כיסויים מקיפים ומאפשרות רכישת תוכנית 
ייעודית המותאמת לצרכיו הספציפים של כל מבוטח: כיסוי ייחודי לאנשי עסקים, לחברות שעובדיהן מרבים לנסוע לחו"ל, כיסוי 

למצב רפואי קיים, להמשך טיפול בארץ, לפעילויות ספורט בחו"ל, כיסוי מורחב לביטול נסיעה ועוד.

כלל בריאות הינה המבטחת של ביטוחי הנסיעות במרבית קופות החולים ומירב חברות כרטיסי האשראי.
מוקדי השירות של כלל בריאות הפועלים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, מאוישים באנשי מקצוע מיומנים המומחים בהגשת 
ייעוץ וטיפול רפואי וכוללים צוותי אסיסטנס וחילוץ מהטובים בעולם. מוקדי השירות מצוידים במערכות המתקדמות מסוגן בעולם, 
המבטיחות שירות מיידי ויעיל. לנוחותך, מערכת הפעלה מיוחדת המאפשרת הפקה מיידית ופשוטה של הפוליסה ממחשבך האישי.

לינק לחו"ל

עוד שירות חדשני לסוכנים מבית כלל בריאות. ביטוח נסיעות מקיף לחו"ל - מכל מקום ובכל שעה, בקליק אחד. באמצעות כלי 
חכם, הממוקם באתר האינטרנט שלך, יוכלו לקוחותיך לרכוש באמצעותך, ביטוח נסיעות לחו"ל מכל מקום ובכל שעה, אפילו בשדה 

התעופה, מהמחשב הנייד או מהסמארט-פון. כל רכישת פוליסת נסיעות מדווחת לך ישירות למייל.
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התנאים המלאים והמפורטים, לרבות סייגים וחריגים מופיעים ומפורטים בתנאי הפוליסה. המידע באוגדן זה אינו מחליף את תנאי הפוליסה, ובכל מקרה תנאי הפוליסה יגברו. 

איך מצטרפים?

שולחים בקשת הצטרפות לדבי כהן debbiec@clal-ins.co.il (יש לציין שם מלא, מס' סוכן אלמנטרי וכתובת דוא"ל אליה 
תשלחנה הפוליסות אשר ירכשו באמצעות "לינק לחו"ל). לאחר אישור הפרטים, יופק עבורך קישור מיוחד לרכישת ביטוח נסיעות 
באמצעות האינטרנט, אותו תוכל לשתול באתר שלך. המערכת מתחילה למכור - עבורך. עם כל ביטוח נסיעות שנמכר באמצעות 
"לינק לחו"ל" העמלה מועברת ישירות לחשבונך. ניתן להיכנס למערכת בכל שעה ומכל מקום, להקיש מס' סוכן ותאריך תחילת 

הפקה ולקבל נתונים לגבי פוליסות שהופקו עבור לקוחותיך. נשמח לספר לך יותר. לפרטים: דבי כהן 03-6388492. דרך צלחה.
* השירות מיועד לבעלי רישיון סוכן אלמנטרי.

CASH LESS SERVICE - שירות חדש לנוסעים לארה"ב לכל צורך רפואי!
הודות להסדר "כלל" עם אחת החברות הגדולות בארה"ב בתחום הרפואי אנו שמחים להעניק לנוסעים לארה"ב שירות ייחודי.
מיד עם הפקת הפוליסה, יונפק "כרטיס חבר" המאפשר קבלת טיפולים בגין שירות רפואי ללא בירוקרטיה וללא הוצאות.

לפרטים ומידע על פוליסות הנסיעות הייחודיות של "כלל" פנה אל המפ"ע במרחב | מדר הראל 052-3547321
*ההסדר נתמך בהסדרים של החברה עם מרבית הספקים בארה"ב
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בריאות

307ילד

*20-2477178518161614

*25-2989178526212421

*30-3495178543313833

*35-39111178581516152

*40-4413417881499210184

45137178816510311191

461461788182115122100

471571788201127133108

481661788222138143117

491761788244150155127

501862195270164169137

511992195295177182145

522132195322191197155

532262195351206212164

542402195382222228174

552432795417241248187

562582795454261268199

572752795493282290213

582922795535305313228

593112795579329338244

6032342131625354363260

6133242131

6234242131

6335242131

6436142131

*65-6937042131

7043442131

 תעריף
משתנה כל 5 

שנים
משתנה לפי 
קבוצות גיל

משתנה לפי קבוצות 
גיל

הפרמיה משתנה כל 5 שנים ומגיל  65.

קבועה כיסוי עד גיל 70

גיל כניסה
אחריות 
מורחבת

סל תרופות
5 מיליון 

ש"ח

אחריות חובה
תעריף

 משפחתי
השתלות ותרופות

5 מיליון ש"ח

”אחריות לחיים" - מחלות קשות - סכום 
ביטוח 100,000 ₪

 לא מעשנתמעשנתלא מעשןמעשן

ם
פי

ערי
ת

התנאים המלאים והמפורטים, לרבות סייגים וחריגים מופיעים ומפורטים בתנאי הפוליסה. המידע באוגדן זה אינו מחליף את תנאי הפוליסה, ובכל מקרה תנאי הפוליסה יגברו. 

פרק ז’ - תעריפים
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גיל כניסה

” אחריות לחיים סרטן" - מחלות קשות - 
    סכום ביטוח 100,000 ₪

הגנה עצמית פלוס
יחידה 

של 250 ₪ 
נספח 
פיצוי 

לאשפוז 
חירום

נספח 
בריאות 
לאישה  מעשנתלא מעשןמעשן

לא 
מעשנת

 חבילה 
בסיסית

חבילה  
כפולה

חבילה 
משולשת 

555510ילד

*20-24111113113544611118

*25-29151323193646651120

*30-34211736323847711125

*35-39312456504050751230

*40-44573791774251791237

456441101854456831344

467345112934456831344

4782501231014456831344

4893561351104456831344

49105631471194456831344

50105631471195061951751

51116701471195061951751

52131791551245061951751

53147891661325061951751

541661011781405061951751

5518811419014858721112156

5621112820315658721112156

5723614421616558721112156

5826316122917458721112156

5929117824218258721112156

6032019725519171901352171

617190135

תום כיסוי 
גיל 70

627190135

637190135

647190135

*65-6987115174

70104138213

 תעריף
הפרמיה משתנה כל 5 שנים

משתנה כל פ.קבועה כיסוי עד גיל80
5 שנים

משתנה 
כל 5 
שנים  כיסוי עד גיל 70

התנאים המלאים והמפורטים, לרבות סייגים וחריגים מופיעים ומפורטים בתנאי הפוליסה. המידע באוגדן זה אינו מחליף את תנאי הפוליסה, ובכל מקרה תנאי הפוליסה יגברו. 



47

נספחים וכתבי שירות

ם
פי

ערי
ת

התנאים המלאים והמפורטים, לרבות סייגים וחריגים מופיעים ומפורטים בתנאי הפוליסה. המידע באוגדן זה אינו מחליף את תנאי הפוליסה, ובכל מקרה תנאי הפוליסה יגברו. 

נספח ייעוץ בדיקות 
ורפואה משלימה 

ילד - 7 ₪ מבוגר - 45 ₪ 

יעוץ ובדיקות ילד - 4 ₪      
מבוגר - 18 ₪

נספח מחליפי ניתוח: 
יחיד 10 ₪ 

משפחתי 21 ₪ 

כ"ש לאחריות 12 ₪
כ"ש ביקור רופא  3.5  ₪

כ"ש רפואה משלימה 11 ₪

כתב השירות "אבחון ישיר" 
19 ₪ בכל גיל צמוד למדד 

התשומות הרפואיות

כתב השרות אחד 
על אחד כריידר:

ילד - 2 ₪
מבוגר - 5 ₪

משפחה - 10 ₪ 

 I.V.F נספח בדיקות
למבוגר: 9 ₪ 

(הצטרפות חובה של בן הזוג)

נספח ניתוחים בחו"ל 
(למכירה רק על 

"אחריות חובה" + 
אחריות משלים שב"נ): 

גיל: 18-44: 14 ₪ 45 +: 21 ₪ 

פוליסה לילדים: 
"אחריות לילדים" 58 ₪

נספח רפואה שלמה לילד  
עלות חודשית 6 ₪ 

לכל 100,000 ₪ סכום פיצוי

לשני בני זוג המצטרפים 
לפוליסות הסיעודיות:

5% הנחה.
בהגנה עצמית פלוס: 

5% הנחה לבן הזוג הצעיר

ב"אחריות מורחבת"
10% הנחה לבן הזוג הצעיר.

ילד רביעי חינם

בונוס העדר תביעות 10% החזר בגין העדר תביעות מידי 3 שנים בפוליסה "אחריות מורחבת"
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התנאים המלאים והמפורטים, לרבות סייגים וחריגים מופיעים ומפורטים בתנאי הפוליסה. המידע באוגדן זה אינו מחליף את תנאי הפוליסה, ובכל מקרה תנאי הפוליסה יגברו. 

גיל 
כניסה 

אישה גבר

”אחריות לעתיד” פרמיה קבועה 
”אחריות לעתיד 

משלים”
”אחריות לעתיד” -פרמיה קבועה 

”אחריות לעתיד 
משלים“

כל החיים 5 שנים 3 שנים
משלים 

36
משלים 

60
כל החיים 5 שנים 3 שנים 

משלים 
36

משלים 
60

36797913
5671081014

10781191115
157912101318
178913101319
201112171071418251511
211113171081518261511
221113181181519271511
231114181181519281611
241214191181620281612
251214191181620291712
261215201281721301712
271315201291722311813
281316211291822321813
291316211391823321913
301417221391924331914
311417231391925342014
3214182314102025352014
3315182414102026372115
3415192515102127382215
3516192515102228402316
3616202615112229412316
3717212716112330432417
3817212816112431452517
3918222917122532462618
4019233117122633492618
4119233217122734512718
4220243318122836532819
4321253519132937562920
4421263619133039583020
4522273820143140603121
4624294021143242633222
4724304122153344663423
4825314423153446693524
4926334623163648723625
5027354824163751753826
5128375126173954794027
5229395327184056834128
5331415628194259874329
5432436029194562924530
5534466330204766964732
56364866312150691024933
57385170332252721075234
58415575342355771135436
59435880362459811205738
60476384362364881275838
61506790382468931356140
62547195402572991436442
6358771024226771061526844
6462821094428821141627247
6568911194729901241767649
6675971275031991331908152
678010413653321061432028656
688611214656341131532169259
699312115759361221642319862
70101129168613613117825010164
75152197246834720026836714086
8024030637311361318421555196114
8538648357114973519679847260141

*פרמיה חודשית לכל 1,000 ₪ סכום ביטוח | פרמית גיל כניסה בטבלה - לילדים 3-17 וגילאי 71-85 מופיעים תעריפים לדוגמא בלבד | בהצטרפות שני בני הזוג תעודכן הנחה בשיעור של 5%

סיעוד
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אנשי קשר

ניידתפקידשם

050-6359826מנהל חטיבת הבריאותדניאל כהן

03-6388302/03-6388343עינב אבגדו, איילת שחרמזכירות החטיבה

052-6582641 מנהל תחום לקוחות גדולים וקולקטיביםגבי נקבלי

054-6743068 מנהל תחום עסקי פרטערן סלע

052-8741327מנהל מחלקה מקצועיתבעז קרלר

052-3977679מנהלת ערוץ הפצה פרט בריאות אשרת בן - משה 

ערן ורונה
מנהל תחום סיכונים תפעוליים, בקרה 

ומדידה
 052-3980825

בנצי צוקרמן
מנהל מכירות ריסק ובריאות - סניף 

סוכנים (מרחב מרכז)
054-2391393

דנה ליבוביץ'
מנהלת מכירות ריסק ובריאות - סניף 

סוכנויות (מרחב מרכז)
052-8741344

אתי כהן רביבו
מנהלת מכירות ריסק ובריאות - מרחב 

ירושלים והדרום
052-8741341

מורן כהן
מנהלת מכירות ריסק ובריאות - מרחב 

חיפה והצפון
052-6701593

רוני ליברזון
מנהל תחום תביעות בריאות, חיים 

ופנסיה
054-3170700

054-4823377 מנהל מחלקת קולקטיבים בריאותאריק בן עזרא

052-2947609מנהלת מחלקת תביעות בריאותדבי מלחי

054-4378290מנהלת מחלקת תביעות סיעודחנית רווה

דב תומר
מנהל מחלקת תפעול קולקטיבים 

ושיניים
052-6466677

052-8741320מנהלת מחלקת אוכלוסיות זרותענבר גרוסגליק

052-7434829מנהלת מחלקת תפעול ומוקדברוריה בן דוד

052-2747770מנהלת מחלקת תביעות נח"למיכל אזובל - בן צבי




