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הצורך�בביטוח�בריאות�פרטי

חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד - 1994 אשר נכנס לתוקפו בינואר 1995, הפך את ביטוח הבריאות בפועל לביטוח חובה - כל תושבי 

ישראל מבוטחים. עם כניסת החוק מתקיימים בישראל שלושה רבדים של כיסוי לשירותי בריאות - סל הבריאות הממלכתי, משלים בקופות חולים 

וביטוח בריאות פרטי בחברות ביטוח.

חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי כל אזרח זכאי לקבל מקופת החולים בה הוא חבר את שירותי הרפואה הכלולים בסל שירותי הבריאות.

רמת שירותי הרפואה הציבורית בישראל, נחשבת לגבוהה, זמינה ובהיקף רחב. לעומת זאת, במקרים של מחלה והזדקקות לשירותים מיוחדים 

ומורכבים, דוגמת ניתוח בארץ או בחו"ל, תרופות שאינן בסל הבריאות, השתלת איברים ומקרים רפואיים אחרים, אשר מעבר למורכבותם הרפואית 

מתאפיינים כולם בעלות כספית גבוהה, נמצא כי סל הבריאות הממלכתי אינו נותן מענה מספק לצרכים אלו.

קופות החולים מציעות לנו את תוכניות השב"ן )שירותי הבריאות הנוספים( הכוללות שירותים נוספים משמעותיים לכיסוי הבסיסי, אך אין בהם מענה 

מקיף ומספק בכל הנוגע לאירועים הרפואיים המורכבים והיקרים. 

גם השיפורים והעדכונים הכלולים בתוכנית השב"ן, אינם משפרים באופן מהותי את המענה לאירועים המורכבים: הכיסוי הניתן לתחום הקטסטרופות 

הרפואיות נותר חלקי וחסר, ולחלק מהתחומים, דוגמת תחום ההשתלות ותחום התרופות שאינן בסל הבריאות, נמצא כי אין בשב"ן מענה כדי 

לשפר את סיכויינו להציל את חיינו בשעת הצורך.

בנוסף, חשוב לזכור כי תוכנית השב"ן הינה תקנון הניתן לשינוי בכל עת על ידי הקופה )וקופות החולים מנצלות את זכותן להכנסת שינויים תכופים 

בתוכניות השב"ן(, ולמעשה כל שביכולתנו לדעת הוא מה הכיסוי המוצע כיום, מבלי כל יכולת לדעת מה יהיה הכיסוי לו נהיה זכאים בשעת הצורך. 

הצורך בביטוח בריאות פרטי, אשר מספק הבטחה חוזית ויציבות של הכיסויים המוצעים בו לטווח ארוך, מתחדד לאור השינויים החלים בכיסויי 

הביטוח המשלים בקופות החולים. לדוגמא: חוק ההסדרים לשנת 2008 קבע כי קופות החולים לא יוכלו להמשיך להציע כיסוי של תרופות מצילות 

ומאריכות חיים, במסגרת שירותי הבריאות הנוספים )להלן, שב"ן(. המשמעות הינה הפחתת הזכויות שהובטחו עד כה בכיסוי תרופות מצילות 

ומאריכות חיים בתכניות אלו. 

בהמשך לאמור לעיל, מתחדד הצורך בביטוח בריאות פרטי אשר מעניק למבוטח הבטחה חוזית ויציבות של הכיסוי הביטוחי לטווח הארוך, לעומת 

האפשרות להפחית זכויות וכיסויים לחברי השב"ן, משיקולים שונים שאינם בשליטת החבר ו/או הקופה. 

לסיכום,�ביטוחי�הבריאות�מעניקים�למבוטח�גיבוי�כספי�ושקט�נפשי,�המקנים�לו�ביטחון�ביכולתו�לממן�שירותים�איכותיים,�בזמינות�גבוהה,

בבתי�חולים�פרטיים�בארץ�ובחו"ל,�וגם�ביציבות�הכיסוי�הביטוחי,�לאורך�זמן,�באמצעות�חוזה�ביטוח�מחייב. 
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יתרונות�ביטוחי�הבריאות�והסיעוד�בקבוצת�הראל

מגוון�מוצרי�הביטוח

להראל מגוון המוצרים הרחב ביותר בשוק, המאפשר התאמה מיטבית לכל מבוטח על פי צרכיו ויכולותיו. ■

להראל מוצרים ייחודיים ובלעדיים, ביטוח בריאות בפרמיה קבועה, כיסוי לטכנולוגיות מתקדמות בתחום הרפואה המונעת, שירות אבחון פרטי  ■
מהיר באסותא ורופא מלווה אישי.

משפחת מוצרי ה-UPGRADE בהראל, מציעה למבוטחיה מוצר בריאות המעניק כיסוי המשלים בצורה אופטימלית את מגוון השירותים להם  ■
הם זכאים בקופת החולים במסגרת סל הבריאות והביטוח המשלים.

שירות

הראל מפעילה מוקד שירות מקצועי In House בכל ימות השנה, 24 שעות ביממה. ■

ראיית כל מבוטח ומבוטח כיחידה עצמאית המאפשרת הענקת שירות ייחודי ופרטני לכל מבוטח, התואם את צרכיו למול זכויותיו. ■

ניהול�תביעות

לקבוצת הראל הניסיון המצטבר, העשיר והרחב ביותר בניהול תביעות בריאות וסיעוד. ■

אגף התביעות בהראל מסלק עשרות אלפי תביעות בשנה, מתוכן 150 תביעות להשתלות, טיפולים וניתוחים בחו"ל. ■

זמני הטיפול בתביעות בהראל הם מהקצרים ביותר בענף. ■

ניהול התביעות מבוצע באמצעות מערכת ייחודית בפיתוח עצמי ובלעדי בהראל, ונחשבת כיום לאחת המערכות המובילות מסוגה בעולם. ■

בזכות הידע, הניסיון הנצבר, ובזכות קשריהם הענפים של אנשי התביעות בהראל אצל מבטחי המשנה המובילים בעולם ובקרב הרופאים  ■
והמוסדות הרפואיים המובילים בעולם, נהנים לקוחותינו מהשירות האיכותי ביותר בעולם הרפואה המתקדם ביותר, בזמינות ובנגישות.

נסיון�וידע

הראל הינה חברת הביטוח הותיקה והמנוסה ביותר בתחום ביטוחי הבריאות, עם ותק של למעלה מ-70 שנה. ■

הצורך בהצעת האלטרנטיבה הפרטית למערכת הרפואה הציבורית היווה נר לרגלי הראל במהלך כל שנות פעילותה, תוך התאמת הכיסוי  ■
לצרכים הנובעים ממצב מערכת שירותי הבריאות בישראל בכלל, ותחומי השירות הרפואי שאינם מכוסים כראוי במסגרת מערכת שירותי 

הבריאות הציבורית.

כיום מציעה הראל למבוטחיה מגוון רחב של מוצרי בריאות, סיעוד, גילוי מחלות קשות, פיצוי יומי לאשפוז ממחלה ו/או תאונה ועוד. ■

לקבוצת הראל נתח השוק הגדול ביותר בתחום הבריאות: ■

מעל מיליון מבוטחי בריאות. ■

מעל שלושה מיליון מבוטחי סיעוד. ■

מעל 100,000 עובדים זרים מבוטחים בביטוחי בריאות. ■

מעל מיליון מבוטחים בביטוח נסיעות לחו"ל. ■
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תכניות�הבריאות
תכניות הבריאות מפרטות את הכיסויים הכלולים בכל אחת מהן.

בכדי ללמוד על מרכיבי כל כיסוי וכיסוי נא עבור לחוצץ "פירוט הכיסויים".
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BASIC PLATINUM�.הראל�ש.ר.פ
תכנית הראל ש.ר.פ. "Basic platinum" היא תכנית ביטוח המעניקה כיסוי לקטסטרופות רפואיות.

התכנית�כוללת�את�הכיסויים�הבאים:
כיסוי לניתוחים פרטיים בחו"ל

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
ייעוץ רפואי מיוחד

תרופות מיוחדות מחוץ לסל
רופא מלווה אישי - ייחודי
שירותים רפואיים ייחודיים

לחיות בריא - שירותי רפואה מונעת ואיכות חיים
מנוי בעת "אירוע לב"

כללי
גיל הצטרפות מקסימאלי 65 ■
הפרמיה משתנה כל 5 שנים וקבועה מגיל 65 ■
ילד רביעי ואילך חינם )ילד עד גיל 21( ■

לתכנית�ניתן�לצרף�את�הנספחים�הבאים:
שירותים רפואיים אמבולטוריים ■
רפואה משלימה ■
מטריה ניתוחית )גיל הצטרפות מקסימאלי 70( ■
מענקית )הצטרפות מגיל 3 עד 60( ■
מענקית סרטן )הצטרפות מגיל 1 עד 60( ■
שירותים רפואיים ייחודיים מורחב ■
נכות מתאונה ■
מוות מתאונה ■
פיצוי יומי במקרה של אשפוז מתאונה/מחלה ותאונה ■
סיעוד )הצטרפות מגיל 3 עד 70( ■

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתנאי הפוליסה ובנספחיה

תעריפים�לתכנית�ש.ר.פ.��Basic platinum-�פרמיה�חודשית�בש"ח

14.45ילד

21-2956.63

30-3458.20

35-3963.58

40-4468.54

45-4976.40

50-5482.46

55-5995.49

60-64106.45

65129.13

פרמיית הביטוח צמודה למדד וממודדת על פי מדד הבסיס 12088 נקודות )אוגוסט 2012(

פרמיהגיל
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BASIC�PREMIUM�.הראל�ש.ר.פ
תכנית הראל ש.ר.פ. "Basic premium" היא תכנית ביטוח המעניקה כיסוי לקטסטרופות רפואיות וכוללת אבחון פרטי מהיר, כיסוי לתרופות 

פרימיום וברות ביטוח לביטוח נסיעות לחו"ל.

התכנית�כוללת�את�הכיסויים�הבאים:
כיסוי לניתוחים פרטיים בחו"ל

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
ייעוץ רפואי מיוחד

תרופות מיוחדות מחוץ לסל
תרופות פרמיום - בלעדי

שירות אבחון פרטי מהיר באסותא - ייחודי
רופא מלווה אישי - ייחודי

ברות ביטוח נסיעות לחו"ל
שירותים רפואיים ייחודיים

לחיות בריא - שירותי רפואה מונעת ואיכות חיים
מנוי בעת "אירוע לב"

כללי
גיל הצטרפות מקסימאלי 65 ■
הפרמיה משתנה כל 5 שנים וקבועה מגיל 65 ■
ילד רביעי ואילך חינם )ילד עד גיל 21( ■

לתכנית�ניתן�לצרף�את�הנספחים�הבאים:
שירותים רפואיים אמבולטוריים ■
רפואה משלימה ■
מטריה ניתוחית )גיל הצטרפות מקסימאלי 70( ■
מענקית )הצטרפות מגיל 3 עד 60( ■
מענקית סרטן )הצטרפות מגיל 1 עד 60( ■
שירותים רפואיים ייחודיים מורחב ■
נכות מתאונה ■
מוות מתאונה ■
פיצוי יומי במקרה של אשפוז מתאונה/מחלה ותאונה ■
סיעוד )הצטרפות מגיל 3 עד 70( ■

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתנאי הפוליסה ובנספחיה

תעריפים�לתכנית�ש.ר.פ.��Basic�premium-�פרמיה�חודשית�בש"ח

19.38ילד

21-2979.65

30-3481.47

35-3988.11

40-4496.63

45-49106.22

50-54113.55

55-59134.85

60-64149.20

65190.30

פרמיית הביטוח צמודה למדד וממודדת על פי מדד הבסיס 12088 נקודות )אוגוסט 2012(

פרמיהגיל
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UPGRADE�PLATINUM�.הראל�ש.ר.פ
תכנית הראל ש.ר.פ. "Upgrade platinum" מעניקה כיסוי לקטסטרופות רפואיות וכיסוי משלים לשב"ן של קופת חולים, ע"י השלמת ההפרש 

לכיסוי ניתוחים פרטיים מעל הכיסוי הניתן במסגרת חוק בריאות ממלכתי והשב"ן של קופת חולים.

התכנית�כוללת�את�הכיסויים�הבאים:
כיסוי מורחב לניתוחים )לבעלי שב"ן(

כיסוי לניתוחים פרטיים בחו"ל
טיפולים מחליפי ניתוח

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
ייעוץ רפואי מיוחד

תרופות מיוחדות מחוץ לסל
רופא מלווה אישי - ייחודי
שירותים רפואיים ייחודיים

לחיות בריא - שירותי רפואה מונעת ואיכות חיים
מנוי בעת "אירוע לב"

כללי
גיל הצטרפות מקסימאלי 65 ■
הפרמיה משתנה כל 5 שנים וקבועה מגיל 65 ■
ילד רביעי ואילך חינם )ילד עד גיל 21( ■

לתכנית�ניתן�לצרף�את�הנספחים�הבאים:
שירותים רפואיים אמבולטוריים ■
רפואה מתקדמת ■
פעילות ספורט )לילדים עד גיל 18( ■
מרחיב קידס )לילדים עד גיל 21( ■
ניתוחית פלוס 7 ■
רפואה משלימה ■
מטריה ניתוחית )גיל הצטרפות מקסימאלי 70( ■
מענקית )הצטרפות מגיל 3 עד 60( ■
מענקית סרטן )הצטרפות מגיל 1 עד 60( ■
שירותים רפואיים ייחודיים מורחב ■
נכות מתאונה ■
מוות מתאונה ■
פיצוי יומי במקרה של אשפוז מתאונה/מחלה ותאונה ■
סיעוד )הצטרפות מגיל 3 עד 70( ■

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתנאי הפוליסה ובנספחיה

תעריפים�לתכנית�ש.ר.פ.��Upgrade�platinum-�פרמיה�חודשית�בש"ח

27.64ילד

21-2978.94

30-3485.66

35-3996.62

40-44107.06

45-49123.87

50-54148.57

55-59198.29

60-64246.85

65295.00

פרמיית הביטוח צמודה למדד וממודדת על פי מדד הבסיס 12088 נקודות )אוגוסט 2012(

פרמיהגיל
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UPGRADE�PREMIUM�.הראל�ש.ר.פ
תכנית הראל ש.ר.פ. "Upgrade premium" מעניקה כיסוי לקטסטרופות רפואיות וכיסוי משלים לשב"ן של קופת חולים, ע"י השלמת ההפרש 

לכיסוי ניתוחים פרטיים מעל הכיסוי הניתן במסגרת חוק בריאות ממלכתי והשב"ן של קופת חולים.
כמו כן התכנית כוללת אבחון פרטי מהיר, תרופות פרימיום וברות ביטוח לביטוח נסיעות לחו"ל.

התכנית�כוללת�את�הכיסויים�הבאים:
כיסוי מורחב לניתוחים )לבעלי שב"ן(

כיסוי לניתוחים פרטיים בחו"ל
טיפולים מחליפי ניתוח

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
ייעוץ רפואי מיוחד

תרופות מיוחדות מחוץ לסל
תרופות פרמיום - בלעדי

שירות אבחון פרטי מהיר באסותא - ייחודי
ברות ביטוח נסיעות לחו"ל
רופא מלווה אישי - ייחודי
שירותים רפואיים ייחודיים

לחיות בריא - שירותי רפואה מונעת ואיכות חיים
מנוי בעת "אירוע לב"

כללי
גיל הצטרפות מקסימאלי 65 ■
הפרמיה משתנה כל 5 שנים וקבועה מגיל 65 ■
ילד רביעי ואילך חינם )ילד עד גיל 21( ■

לתכנית�ניתן�לצרף�את�הנספחים�הבאים:
שירותים רפואיים אמבולטוריים ■
רפואה מתקדמת ■
פעילות ספורט )לילדים עד גיל 18( ■
מרחיב קידס )לילדים עד גיל 21( ■
ניתוחית פלוס 7 ■
רפואה משלימה ■
מטריה ניתוחית )גיל הצטרפות מקסימאלי 70( ■
מענקית )הצטרפות מגיל 3 עד 60( ■
מענקית סרטן )הצטרפות מגיל 1 עד 60( ■
שירותים רפואיים ייחודיים מורחב ■
נכות מתאונה ■
מוות מתאונה ■
פיצוי יומי במקרה של אשפוז מתאונה/מחלה ותאונה ■
סיעוד )הצטרפות מגיל 3 עד 70( ■

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתנאי הפוליסה ובנספחיה

תעריפים�לתכנית�ש.ר.פ.��Upgrade�premium-�פרמיה�חודשית�בש"ח

32.57ילד

21-29101.96

30-34108.93

35-39121.15

40-44135.14

45-49153.69

50-54179.66

55-59237.65

60-64289.60

65356.16

פרמיית הביטוח צמודה למדד וממודדת על פי מדד הבסיס 12088 נקודות )אוגוסט 2012(

פרמיהגיל
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PREFERRED�PLATINUM�.הראל�ש.ר.פ
תכנית הראל ש.ר.פ. "Preferred platinum" הינה תכנית המעניקה כיסוי לקטסטרופות רפואיות ובנוסף כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים.

התכנית�כוללת�את�הכיסויים�הבאים:
כיסוי מורחב לניתוחים פרטיים
כיסוי לניתוחים פרטיים בחו"ל

טיפולים מחליפי ניתוח
השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

ייעוץ רפואי מיוחד
תרופות מיוחדות מחוץ לסל

רופא מלווה אישי - ייחודי
שירותים רפואיים ייחודיים

לחיות בריא - שירותי רפואה מונעת ואיכות חיים
מנוי בעת "אירוע לב"

כללי
גיל הצטרפות מקסימאלי 65 ■
הפרמיה משתנה כל 5 שנים וקבועה מגיל 65 ■
ילד רביעי ואילך חינם )ילד עד גיל 21( ■

לתכנית�ניתן�לצרף�את�הנספחים�הבאים:
שירותים רפואיים אמבולטוריים ■
רפואה מתקדמת ■
פעילות ספורט )לילד עד גיל 18( ■
מרחיב קידס )לילד עד גיל 21( ■
ניתוחית פלוס 7 ■
רפואה משלימה ■
מטריה ניתוחית )גיל הצטרפות מקסימאלי 70( ■
מענקית )הצטרפות מגיל 3 עד 60( ■
מענקית סרטן )הצטרפות מגיל 1 עד 60( ■
שירותים רפואיים ייחודיים מורחב ■
נכות מתאונה ■
מוות מתאונה ■
פיצוי יומי במקרה של אשפוז מתאונה/מחלה ותאונה ■
סיעוד )הצטרפות מגיל 3 עד 70( ■

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתנאי הפוליסה ובנספחיה

תעריפים�לתכנית�ש.ר.פ.��Preferred�platinum-�פרמיה�חודשית�בש"ח

37.21ילד

21-2999.81

30-34113.31

35-39132.01

40-44151.18

45-49180.25

50-54222.16

55-59314.17

60-64405.97

65475.88

פרמיית הביטוח צמודה למדד וממודדת על פי מדד הבסיס 12088נקודות )אוגוסט 2012(

פרמיהגיל
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PREFERRED�PREMIUM�.הראל�ש.ר.פ
תכנית הראל ש.ר.פ. "Preferred premium" הינה תכנית הינה תכנית המעניקה כיסוי לקטסטרופות רפואיות ובנוסף כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים 

פרטיים.
כמו כן כוללת אבחון פרטי מהיר, תרופות פרימיום וברות ביטוח לביטוח נסיעות לחו"ל.

התכנית�כוללת�את�הכיסויים�הבאים:
כיסוי מורחב לניתוחים פרטיים
כיסוי לניתוחים פרטיים בחו"ל

טיפולים מחליפי ניתוח
השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

ייעוץ רפואי מיוחד
תרופות מיוחדות מחוץ לסל

תרופות פרמיום - בלעדי
שירות אבחון פרטי מהיר באסותא - ייחודי

רופא מלווה אישי - ייחודי
ברות ביטוח נסיעות לחו"ל
שירותים רפואיים ייחודיים

לחיות בריא - שירותי רפואה מונעת ואיכות חיים
מנוי בעת "אירוע לב"

כללי
גיל הצטרפות מקסימאלי 65 ■
הפרמיה משתנה כל 5 שנים וקבועה מגיל 65 ■
ילד רביעי ואילך חינם )ילד עד גיל 21( ■

לתכנית�ניתן�לצרף�את�הנספחים�הבאים:
שירותים רפואיים אמבולטוריים ■
רפואה מתקדמת ■
פעילות ספורט )לילד עד גיל 18( ■
מרחיב קידס )לילד עד גיל 21( ■
ניתוחית פלוס 7 ■
רפואה משלימה ■
מטריה ניתוחית )גיל הצטרפות מקסימאלי 70( ■
מענקית )הצטרפות מגיל 3 עד 60( ■
מענקית סרטן )הצטרפות מגיל 1 עד 60( ■
שירותים רפואיים ייחודיים מורחב ■
נכות מתאונה ■
מוות מתאונה ■
פיצוי יומי במקרה של אשפוז מתאונה/מחלה ותאונה ■
סיעוד )הצטרפות מגיל 3 עד 70( ■

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתנאי הפוליסה ובנספחיה

תעריפים�לתכנית�ש.ר.פ.��Preferred�premium-�פרמיה�חודשית�בש"ח

42.14ילד

21-29122.83

30-34136.59

35-39156.55

40-44179.27

45-49210.07

50-54253.25

55-59353.54

60-64448.72

65537.04
פרמיית הביטוח צמודה למדד וממודדת על פי מדד הבסיס 12088 נקודות )אוגוסט 2012(

פרמיהגיל
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הראל�ש.ר.פ.��MORE�PLATINUMבריאים�ומרוויחים�-�בלעדי
תכנית הראל ש.ר.פ. "More platinum בריאים ומרוויחים" הינה תכנית המעניקה כיסוי לקטסטרופות רפואיות ובנוסף כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים 

פרטיים בהשתתפות עצמית בסך 6,000 ₪ לניתוח למבוטח מעל גיל 21 )ילד פטור מהשתתפות עצמית( - בפרמיה קבועה לכל החיים.
ניתן לרכוש נספח לביטול השתתפות עצמית בפרמיה משתנה שיכנס לתוקף מגיל 21 )ניתן לרכישה בכל עת�ועד�גיל��21ללא�הצהרת�בריאות(, 

כך שבמקרה של צורך בניתוח, יקבל המבוטח כיסוי מלא עפ"י תנאי הפוליסה, ללא�השתתפות�עצמית.

התכנית�כוללת�את�הכיסויים�הבאים:
כיסוי מורחב לניתוחים פרטיים בהשתתפות עצמית מגיל 21, בגובה 6,000 ₪ 

כיסוי לניתוחים פרטיים בחו"ל
טיפולים מחליפי ניתוח

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
ייעוץ רפואי מיוחד

תרופות מיוחדות מחוץ לסל
רופא מלווה אישי - ייחודי
שירותים רפואיים ייחודיים

לחיות בריא - שירותי רפואה מונעת ואיכות חיים
מנוי בעת "אירוע לב"

בריאים ומרוויחים - פרמיה קבועה

כללי
גיל הצטרפות מקסימאלי 64 ■
פרמיה קבועה )אינה משתנה לפי גיל( ■

לתכנית�ניתן�לצרף�את�הנספחים�הבאים:
חבילת פרימיום ■
שירותים רפואיים אמבולטוריים ■
נספח לביטול השתתפות עצמית מגיל 21, לניתוחים בארץ - הנספח הינו בפרמיה משתנה ■
רפואה מתקדמת ■
פעילות ספורט )לילדים עד גיל 18( ■
מרחיב קידס )לילדים עד גיל 21( ■
ניתוחית פלוס 7  ■
רפואה משלימה ■
מטריה ניתוחית )גיל הצטרפות מקסימאלי 70(  ■
מענקית )הצטרפות מגיל 3 עד 60( ■
מענקית סרטן )הצטרפות מגיל 1 עד 60( ■
שירותים רפואיים ייחודיים מורחב ■
נכות מתאונה ■
מוות מתאונה ■
פיצוי יומי במקרה של אשפוז מתאונה/מחלה ותאונה ■
סיעוד )הצטרפות מגיל 3 עד 70( ■

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתנאי הפוליסה ובנספחיה

תעריפים�לתכנית�ש.ר.פ.��More�platinumבריאים�ומרוויחים�-�פרמיה�חודשית�בש"ח

0-0575.17-

6-1084.07-

11-1798.11-

18-24126.8930.76

25-29139.5430.76

30-34153.4939.96

35-39169.8345.37

40-44187.7754.47

45-49209.0965.06

50-54223.9885.43

55-59236.50141.79

60-64247.37204.15
פרמיית הביטוח צמודה למדד וממודדת על פי מדד הבסיס 12088 נקודות )אוגוסט 2012(

נספח�לביטול�השתתפות�עצמית�לניתוחים**פרמיהגיל
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הראל�ש.ר.פ.��UPGRADE�PLATINUMבריאים�ומרוויחים�-�בלעדי
תכנית הראל ש.ר.פ. "Upgrade platinum" מעניקה כיסוי לקטסטרופות רפואיות,

וכיסוי משלים לתכנית "הביטוח המשלים" של קופת חולים, ע"י השלמת ההפרש לכיסוי ניתוחים פרטיים לאחר הכיסוי הניתן במסגרת חוק בריאות 
ממלכתי והשב"ן של קופת חולים - בפרמיה קבועה לכל החיים.

התכנית�כוללת�את�הכיסויים�הבאים:
כיסוי מורחב לניתוחים )לבעלי שב"ן(

כיסוי לניתוחים פרטיים בחו"ל
טיפולים מחליפי ניתוח

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
ייעוץ רפואי מיוחד

תרופות מיוחדות מחוץ לסל
רופא מלווה אישי - ייחודי
שירותים רפואיים ייחודיים

לחיות בריא - שירותי רפואה מונעת ואיכות חיים
מנוי בעת "אירוע לב"

בריאים ומרוויחים - פרמיה קבועה

כללי
גיל הצטרפות מקסימאלי 64 ■
פרמיה קבועה )אינה משתנה לפי הגיל( ■

לתכנית�ניתן�לצרף�את�הנספחים�הבאים:
חבילת פרימיום ■
שירותים רפואיים אמבולטוריים ■
שירותים רפואיים אמבולטוריים אפגרייד ■
רפואה מתקדמת ■
פעילות ספורט )לילדים עד גיל 18( ■
מרחיב קידס )לילדים עד גיל 21( ■
ניתוחית פלוס 7 ■
רפואה משלימה ■
מטריה ניתוחית )גיל הצטרפות מקסימאלי 70( ■
מענקית )הצטרפות מגיל 3 עד 60( ■
מענקית סרטן )הצטרפות מגיל 1 עד 60( ■
שירותים רפואיים ייחודיים מורחב ■
נכות מתאונה ■
מוות מתאונה ■
פיצוי יומי במקרה של אשפוז מתאונה/מחלה ותאונה ■
סיעוד )הצטרפות מגיל 3 עד 70( ■

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתנאי הפוליסה ובנספחיה

תעריפים�לתכנית�ש.ר.פ.��Upgrade�platinumבריאים�ומרוויחים�-�פרמיה�חודשית�בש"ח

0-574.58

6-1086.08

11-17104.28

18-24140.51

25-29156.16

30-34173.18

35-39193.09

40-44216.01

45-49244.19

50-54268.14

55-59290.79

60-64309.61

פרמיית הביטוח צמודה למדד וממודדת על פי מדד הבסיס 12088 נקודות )אוגוסט 2012(

פרמיהגיל
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הראל�ש.ר.פ.��PREFERRED PLATINUMבריאים�ומרוויחים�-�בלעדי
תכנית הראל ש.ר.פ. "Preferred platinum בריאים ומרוויחים" הינה תכנית המעניקה כיסוי לקטסטרופות רפואיות ובנוסף כיסוי מורחב ומקיף 

לניתוחים פרטיים - בפרמיה קבועה לכל החיים.

התכנית�כוללת�את�הכיסויים�הבאים:
כיסוי מורחב לניתוחים פרטיים
כיסוי לניתוחים פרטיים בחו"ל

טיפולים מחליפי ניתוח
השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

ייעוץ רפואי מיוחד
תרופות מיוחדות מחוץ לסל

רופא מלווה אישי - ייחודי
שירותים רפואיים ייחודיים

לחיות בריא - שירותי רפואה מונעת ואיכות חיים
מנוי בעת "אירוע לב"

בריאים ומרוויחים - פרמיה קבועה

כללי
גיל הצטרפות מקסימאלי 64 ■
פרמיה קבועה )אינה משתנה לפי גיל( ■

לתכנית�ניתן�לצרף�את�הנספחים�הבאים:
חבילת פרימיום ■
שירותים רפואיים אמבולטוריים ■
רפואה מתקדמת ■
פעילות ספורט )לילדים עד גיל 18( ■
מרחיב קידס )לילדים עד גיל 21( ■
ניתוחית פלוס 7 ■
רפואה משלימה ■
מטריה ניתוחית )גיל הצטרפות מקסימאלי 70( ■
מענקית )הצטרפות מגיל 3 עד 60( ■
מענקית סרטן )הצטרפות מגיל 1 עד 60( ■
שירותים רפואיים ייחודיים מורחב ■
נכות מתאונה ■
מוות מתאונה ■
פיצוי יומי במקרה של אשפוז מתאונה/ מחלה ותאונה ■
סיעוד )הצטרפות מגיל 3 עד 70( ■

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתנאי הפוליסה ובנספחיה

תעריפים�לתכנית�ש.ר.פ.��Preferred�platinumבריאים�ומרוויחים�-�פרמיה�חודשית�בש"ח

0-5103.45

6-10120.06

11-17146.32

18-24196.40

25-29222.29

30-34250.30

35-39282.74

40-44320.17

45-49366.00

50-54409.80

55-59452.46

60-64484.55

פרמיית הביטוח צמודה למדד וממודדת על פי מדד הבסיס 12088 נקודות )אוגוסט 2012(

פרמיהגיל
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השתלות�וטיפולים�מיוחדים�בחו"ל

השתלות
כיסוי מקיף להשתלות לב, לב-ריאה, ריאה, כבד, כליה, לבלב, מח עצם, מעי ושחלות בשני מסלולים עיקריים המותאמים לבקשת המבוטח: 
כיסוי מלא ללא תקרה במרכזים הרפואיים שבהסכם או פיצוי חד פעמי במקרים בהם החברה לא השתתפה במימון הטיפול או ההשתלה.

הכיסוי�כולל:
אשפוז 60 יום לפני השתלה ועד 305 ימים לאחר ההשתלה ■
נסיעה לחו"ל ושהייה של המבוטח ומלווה ■
טיפולי המשך לאחר השתלה ■
השתתפות בהוצאות איתור תורם מח עצם ■
פיצוי חודשי לאחר ההשתלה למשך 24 חודשים ■
קצבה חודשית למועמד להשתלה 3,800 ₪ לחודש ועד 6 חודשים ■

טיפולים�מיוחדים�בחו"ל
התכנית מעניקה כיסוי לטיפולים וניתוחים מיוחדים בחו"ל ללא�תקרה.

הכיסוי�כולל:
אשפוז עד 60 יום לפני תחילת הטיפול המיוחד בחו"ל ועד 305 יום לאחריו ■
נסיעה לחו"ל ומימון שהייה של המבוטח ומלווה ■
טיפולי המשך לאחר הטיפול המיוחד בחו"ל ■
הבאת מומחה רפואי לביצוע הטיפול המיוחד בישראל כתחליף לטיפול בחו"ל ■
גמלת החלמה לטיפול מיוחד בחו"ל פיצוי חד פעמי בסך 10,900 ₪ ■
כיסוי ללא תקרה להטסה רפואית ■

תרופות�מיוחדות�מחוץ�לסל
כיסוי לתרופות להן נזקק המבוטח, שאינן ברשימת התרופות בסל הבריאות )חוק בריאות ממלכתי(, או שאינן מכוסות למבוטח במסגרת הסל 

)במקרים בהם ההתוויה הקבועה בסל שונה מהצורך הנדרש למבוטח(.
כיסוי לתרופות יתום )תרופות למחלות נדירות( או כיסוי לתרופות שלא אושרו לשימוש הנדרש לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, אך הוכרו 

כיעילות לטיפול במצבו הרפואי )off label( - לכל מחלה, כהגדרתם על פי תנאי הפוליסה.
כיסוי לתרופות שאושרו לצורך הנדרש למבוטח. בישראל, בארה"ב, בקנדה, באוסטרליה, בניו זילנד, בשוויץ, בנורבגיה, באיסלנד, באחת מהמדינות 

.)EMEA( החברות באיחוד האירופי לפני מאי 2004, או במסלול הרישום המרכזי של האיחוד האירופי
סכום ביטוח מרבי בסך 1,000,000 ₪ המתמלא אחת לשלוש שנים ומבטיח, הלכה למעשה, כיסוי תמידי.

השתתפות עצמית עבור תרופות שאינן בסל או תרופות שבסל אך אינן מכוסות בגין התוויה: 450 ₪ למרשם.
השתתפות עצמית עבור תרופות off label ותרופות יתום: 900 ₪ למרשם.

אין השתתפות עצמית למרשם, לתרופות שעלותן לחודש הינה מעל 11,000 ₪.
כיסוי upgrade לתרופות הנרכשות במסגרת השב"ן )הביטוח המשלים( בקופת החולים.

תרופות�פרימיום
הגדלת סכום הביטוח והרחבת הכיסוי לתרופות נוספות באישור רופא בכיר בלבד )אף אם טרם הוכרה יעילותן ע"י ה-FDA או ע"י גופים אחרים 

המצוינים בחוזר המפקח(.
קבלת תרופה לסרטן מתקדם באישור רופא בכיר בלבד: מבוטח במצב של סרטן מתקדם, יקבל סכום ביטוח בסך 500,000 ₪ לכיסוי תרופות 
שאינן בסל הבריאות, בתנאי זכאות רחבים וייחודיים - רופא בדרגת סגן מנהל מחלקה ומעלה קבע כי התרופה יעילה לטיפול במצבו של המבוטח. 
בנוסף, במסגרת הרחבה זו, קיימת הגדלה של סכום הביטוח במקרים המוגדרים בנספח התרופות הקיים )904( לעוד 1,000,000 ₪ לכל תקופת 

הביטוח.
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ניתוחים�פרטיים�בחו"ל
הכיסוי�כולל:

ניתוחים שתואמו על ידי החברה, יוענק בגינם כיסוי מלא.
ניתוחים שלא תואמו על ידי החברה, יהיה הכיסוי עד תקרת ספקי הסכם בחו"ל.

הכיסוי לניתוח כולל:
שכר מנתח פרטי ■
חדר ניתוח ■
בדיקה פתולוגית ■
תותבת ■
עד 30 ימי אשפוז ■
הטסה רפואית )על פי צורך רפואי( ■
הטסת גופה ■
כיסוי להוצאות הבאת מומחה מחו"ל לביצוע ניתוח בישראל ■
שירותי מידע והכוונה לספקי שירות בחו"ל המתאימים לצרכי המבוטח ■
ייעוץ ועזרה בסידורי שהייה למלווה ■
הנחה בגובה 35% בביטוח נסיעות לחו"ל למלווה/ים ■
הוצאות העברה של המבוטח ומלווה משדה התעופה לבית החולים וחזרה ■

למבוטח�שהוטס�בהטסה�רפואית:
כיסוי טיסה למלווה, או לשני מלווים )למבוטח קטין( ■
כיסויים נוספים למקרים בהם האשפוז שלאחר הניתוח עלה על 10 ימים: ■

כיסוי הוצאות שהייה למלווה, או לשני מלווים )למבוטח קטין( ■
שירותי אחות פרטית בארץ או בחו"ל למשך 8 ימים ■
כיסוי הוצאות החלמה במוסד החלמה מוכר למשך 10 ימים ■
כיסוי ההוצאות הרפואיות להמשך מעקב רפואי בחו"ל ■

כיסוי�מורחב�לכל�הניתוחים
הכיסוי�כולל:

שכר מנתח פרטי, שכר רופא מרדים, חדר ניתוח, יעוץ פרטי לפני הניתוח, חוות דעת נוספת ■
לגבי הצורך בניתוח, בדיקה פתולוגית, תותבת, עד 30 ימי אשפוז, אח/ות פרטי/ת והסעה באמבולנס ■
פיצוי מיוחד בגין ביצוע ניתוח במערכת הציבורית ■
פיצוי בגין ניתוח שבוצע בבי"ח פרטי, וקופת חולים משתתפת בהוצאותיו ■
ביטוח חיים - פיצוי בסך 96,000 ₪ במקרה של מוות כתוצאה מביצוע ניתוח ■
אובדן כושר עבודה מוחלט - פיצוי בסך 2,500 ₪ לתקופה של עד 24 חודשים, כתוצאה מביצוע ניתוח ■

כיסוי�מורחב�לניתוחים�)לבעלי�שב"ן(
תכנית זו מבטיחה למבוטח כיסוי משלים לתכנית "הביטוח המשלים" של קופת החולים על ידי השלמת ההפרש לכיסוי ניתוחים פרטיים, 
 לאחר הכיסוי הניתן במסגרת חוק ביטוח ממלכתי והשב"ן של קופת החולים )"כללית מושלם" / "כללית מושלם פלטינום", "מגן זהב",

"מאוחדת עדיף" / "מאוחדת שיא", "לאומית זהב"(, שברשות המבוטח.

הכיסוי�כולל:
שכר מנתח פרטי, שכר רופא מרדים, חדר ניתוח, ייעוץ פרטי לפני הניתוח, חוות דעת נוספת לגבי הצורך בניתוח, בדיקה פתולוגית, תותבת,  ■

עד 30 ימי אשפוז, אח/ות פרטי/ת והסעה באמבולנס
פיצוי בגין ניתוח שאושר ע"י השב"ן ובוצע שלא במסגרת מנתח הסכם עם השב"ן ■
ביטוח חיים - פיצוי בסך 96,000 ₪ במקרה של מוות כתוצאה מביצוע ניתוח ■
אובדן כושר עבודה - פיצוי בסך 2,500 ₪ לתקופה של עד 24 חודשים, כתוצאה מביצוע ניתוח ■

טיפולים�מחליפי�ניתוח
המגמה בטיפולים רפואיים חדשניים הינה החלפת פעולות פולשניות בטכנולוגיות טיפוליות בלתי חודרניות )NON INVASIVE(, ומניעת הסיבוכים 
הכרוכים בחדירה לגוף, פגיעה ברקמות ובכלי דם וכיו"ב. הטיפולים הבלתי פולשניים מחליפים את הניתוחים הקונבנציונאליים ומאפשרים לחולה 

להירפא ולהחלים תוך זמן קצר בהרבה ללא צורך בהתמודדות עם הליך ההחלמה הכרוך בניתוח.
נספח זה מאפשר מימון של טכנולוגיות מחליפות ניתוח וכולל כיסוי לטכנולוגיה מחליפת ניתוח בארץ ובחו"ל כדלקמן:

בישראל - עלות הניתוח אותו הוא מחליף ולא יותר מ-218,000 ₪
בחו"ל - 200% מעלות ניתוח בישראל
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שירות�אבחון�פרטי�מהיר�באסותא*
מתן אפשרות לבצע תהליך של אבחון פרטי הכולל בדיקות הנדרשות תוך זמן קצר, בבית חולים אסותא תל-אביב, רמת החייל.

מבוטח שפונה לקבלת השירות, יעבור תהליך אבחון לקביעת אופי המחלה או המצב הרפואי, באמצעות רופא מומחה וביצוע כל הבדיקות הרפואיות 
האבחנתיות הנדרשות )לרבות בדיקות הדמיה ו-MRI תוך 3 ימים בלבד( וקבלת דו"ח אבחון בסיום התהליך - וכל זאת תוך מספר ימים בלבד. 

בנוסף, במסגרת ביצוע בדיקה או ניתוח אצל ספק השירות, יהיה זכאי המבוטח לאשפוז בחדר פרטי )בהשתתפות עצמית(.
הוכח שאבחון מהיר של בעיה רפואית משמעותית יכול להשפיע על איכות החיים ואף להציל חיים.

*כרוך בהשתתפות עצמית.

רופא�מלווה�אישי*
שירות רופא מלווה אישי, מאפשר למנוי במקרים רפואיים מוגדרים לקבל מידע, ייעוץ רפואי נוסף וליווי בתהליך אבחון מחלה, לפני ובעת טיפול 

רפואי והחלמה ממצב רפואי.

למנוי המתמודד עם מצב רפואי או מחלה, יצוות רופא מלווה אישי שהינו רופא מומחה, אחות על פי הצורך ומתאמת שירות, אשר ילוו אותו ואת 
בני משפחתו בתהליך קבלת ההחלטות הרפואיות משלב האבחנה ובמשך הטיפול הרפואי וההחלמה למשך 3 חודשים.

השירות כולל בין היתר:
מינוי רופא מומחה אשר ישמש כרופא מלווה אישי לרבות פגישה אישית ■
ריכוז וסקירת התיק הרפואי )Intake( כולל הערכה ראשונה של המקרה הרפואי על ידי הרופא המלווה האישי ■
המלצה לפניה לגורמים רפואיים ופרא רפואיים מתאימים להמשך ייעוץ/טיפול ■
ליווי למקרה רפואי על ידי מתאם/ת השירות ו/או הצוות הרפואי והפרא-רפואי ■
ייעוץ למנוי במהלך אישפוז ו/או אחריו כולל ביקור באשפוז ו/או ביקור בית לאחר טיפול פולשני/ניתוח על פי צורך ■
מוקד שירות טלפוני ■

דוגמאות לאירועים הרפואיים לגביהם ניתן לקבל שירות ובכפוף להגדרות המלאות המפורטות בכתב השירות:
 מקרה רפואי ללא אבחנה, סרטן, מחלות לב, מחלות אורטופדיות, ניתוחים כירורגיים חוזרים, מחלות עיניים, מחלות ופרוצדורות בתחום

רפואת הילדים ועוד.
*כרוך בהשתתפות עצמית.

ברות�ביטוח�-�לביטוח�נסיעות�לחו"ל
הכיסוי מעניק למבוטח ברות ביטוח נסיעות לחו"ל לכל החיים. במקרה של נסיעה לחו"ל, המבוטח יהיה זכאי לרכוש כיסוי של ביטוח נסיעות 
 לחו"ל מסוג "דרכון פרימיום" בתנאים מיוחדים, הכולל כיסוי להחמרה של מחלות קיימות, לרבות החמרה של מחלה ממאירה ומחלת לב קיימת.

למי שירכוש הכיסוי הנו למשך זמן הנסיעה ולתקופה של עד 30 יום במצטבר בכל שנת ביטוח וזאת ללא הצהרת בריאות חדשה.

יעוץ�רפואי�מיוחד
שני ייעוצים פרטיים עם טובי הרופאים המומחים בעת גילוי אחת מהמחלות הבאות:

סרטן, אי ספיקת כליות, שבץ מוחי, התקף לב, עיוורון ונכות מלאה ותמידית.
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שירותים�רפואיים�ייחודיים
התכנית מעניקה מגוון שירותים רפואיים ייחודים, ביניהם:

שירות רפואי לילי בבית המבוטח ■
מסירת אנמנזה רפואית ■
בדיקה גופנית ■
קבלת תרופות )לפי רשימה( ■
מרשם לתרופות ■
בדיקת א.ק.ג. באמצעות קרדיו-ביפר ■
הפנייה להמשך טיפול ■
הפנייה לחדר מיון ■
 תעודה רפואית ■

השתתפות עצמית בסך 25 ₪ לביקור

מוקד מידע טלפוני הפועל 24 שעות ביממה וכולל:
שירותי מידע ברפואת ילדים ■
שירותי מידע ברפואת משפחה ■
שירותי מידע ברפואת נשים ■
שירותי מידע לדיאטה ותזונה נכונה ■
שירותי מידע ברפואה גריאטרית ■
שירות פסיכולוגי ■

שירות סיוע וייעוץ פסיכולוגי
השירות ניתן בפריסה ארצית והוא מציע למבוטחים מטפלים מיומנים ומקצועיים שבהסכם. השירות כולל:

12 פגישות טיפוליות בשנה למבוטח, הפגישה הראשונה בהשתתפות עצמית בסך 80 ₪ ■
11 הפגישות הנוספות בהשתתפות עצמית בסך 100 ₪ כל אחת ■

שירותי חירום ועזרה ראשונה לשיכוך כאבי שיניים.
השירות ניתן בפריסה ארצית במבחר מרפאות השיניים שבהסכם.

לחיות�בריא�-�שירותי�רפואה�מונעת�ואיכות�חיים
שירות ייחודי המאפשר למבוטח לשמור על חיים בריאים ואיכותיים יותר.

השירות כולל:
ייעוץ דיאטטי ותזונה נכונה ■
הרזיה רפואית ■
טיפול בליקויי למידה ■
גמילה מעישון ■
הפגת מתחים ■
טיפוח כושר גופני ■
השירות ניתן בהשתתפות עצמית, בהתאם למספר הפגישות כמפורט בכתב השירות ■

מנוי�שירות�לניטור�לבבי
במקרה של אירוע לב*, יהיה המנוי זכאי לשירותים הבאים:

הקמת רשומה רפואית + תרשים א.ק.ג. במוקד )באמצעות ראיון רפואי( ■
שירותי מוקד 24 שעות ביממה ■
מכשיר קרדיו-ביפר להעברת נתוני א.ק.ג. באמצעות הטלפון ■

*אירוע לב כולל: אוטם שריר הלב, צנתור עם בלון או סטנט, ניתוח מעקפים, ניתוח מסתמים, השתלת לב וקוצב לב.
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שירותים�רפואיים�ייחודיים�מורחב
שירות ביקור רופא בבית המבוטח 24 שעות ביממה:

מסירת אנמנזה רפואית ■
בדיקה גופנית ■
קבלת תרופות )לפי רשימה( ■
מרשם לתרופות ■
בדיקת א.ק.ג. באמצעות קרדיו-ביפר ■
הפנייה להמשך טיפול ■
הפנייה לחדר מיון ■
תעודה רפואית ■

השתתפות עצמית בסך 25 ₪ לביקור רופא.
שירות מעבדה עד הבית:

בדיקות דם/שתן, תרביות דם/שתן, משטח גרון/אף/אוזן/עין ■
השתתפות עצמית בסך 40 ₪ לבדיקה ■

בריאים�ומרוויחים�-�תכנית�בפרמיה�קבועה
 תכנית זו זהה במרכיביה לתכנית Preferred platinum/Upgrade platinum/More platinum אך הפרמיה בה קבועה למשך כל חיי הפוליסה.

בנוסף, כוללת התכנית ערכי סילוק. במידה והופסקו תשלומי דמי הביטוח, זכאי יהיה המבוטח לערך מסולק עבור פוליסת הבריאות.
הזכאות הינה חודשיים כיסוי ללא תשלום בגין כל שנת ותק בתקופת הביטוח וזאת החל מתקופת הזכאות לערך מסולק ועד התקופה הנקובה 

על פי התנאים המפורטים בדף תנאי הביטוח.
הגיל המקסימאלי לצבירת ערך סילוק הינו גיל 64 )לא יעלה הערך המסולק על 48 חודשים(.

במקרה של קבלת ערך סילוק, המבוטח יהיה זכאי לחדש את הביטוח בתקופת הסילוק וזאת ללא הצהרת בריאות חדשה, על פי גיל המבוטח 
ובהתאם לתעריף הקיים באותה עת.
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מענקית
פיצוי חד פעמי בעת גילוי מחלה קשה.

תכנית ביטוח בריאות ייחודית המעניקה כיסוי במקרה גילוי מחלה קשה מתוך רשימה של 30 מחלות שונות, ובמסגרתה תקבל פיצוי חד פעמי.
באמצעות סכומי הביטוח תוכל להתמודד טוב יותר עם מצבך הבריאותי החדש ועם ההוצאות הגבוהות הכרוכות בטיפול במחלה ותוכל לשמור 

על רמת חיים נאותה גם בתקופת מחלתך.
 

הכיסוי ניתן בעת גילוי של אחת מבין 30 מחלות שונות המחולקות ל-4 קבוצות שונות:

שיתוק )פרפלגיה קוודריפלגיה(סרטןהתקף לב חריףאי ספיקת כליות כרונית

שיתוק ילדים )פוליו(איידס כתוצאה מעירוי דםניתוח מעקפיםאי ספיקת כבד

עיוורוןכשל מח העצם )אנמיה אפלסטית(תיקון או ניתוח החלפת מסתמי לבשחמת הכבד

אילמותגידול שפיר של המחניתוח באבי העורקיםהשתלת איברים

חירשותשבץ מוחיטרשת נפוצה

כוויות קשותעמילואידוזיס ראשונית

)COMA( איבוד גפייםתרדמת

ניוון שרירים

פגיעה מוחית מתאונה

דלקת מח

דלקת קרום המח )חיידקית(

מחלת ריאות כרונית סופנית

יתר לחץ דם ריאתי ראשוני

צפדת )טטנוס(
 

אפשרות�להמשך�הכיסוי�גם�לאחר�גילוי�מחלה�קשה
במסגרת התכנית בעת גילוי מחלה אחת מרשימת המחלות המכוסות תקבל סכום פיצוי מלא. ■
במידה והמחלה הנה אחת ממחלות קבוצה 1, ישולם סכום הביטוח והפוליסה תבוטל. ■
במידה והמחלה הנה אחת מהמחלות שבקבוצה 2 או 3 או 4 תוכל להמשיך ולהיות מבוטח במסגרת התכנית ולהיות מכוסה למעט המחלות  ■

בקבוצה 1.
במקרה זה פרמיית הביטוח תפחת לחצי וסכום הפיצוי בעת גילוי מחלה נוספת יהיה מחצית מסכום הביטוח המקורי. לאחר תשלום הפיצוי  ■

הנוסף, הפוליסה תבוטל.

כיסוי�איכותי�לילדים�ולמבוגרים�עד�גיל�75
ניתן להצטרף עד גיל 60, ולהמשיך את הביטוח עד גיל 75. ■
בהגיע המבוטח לגיל 65, יוקטן סכום הביטוח מידי שנה בשיעור של 5% מסכום הביטוח המקורי. ■
ניתן לצרף ילדים מגיל 3 בכיסוי של עד סכום ביטוח של 350,000 ₪ ובוגר מגיל 18 בכיסוי של עד סכום ביטוח של 400,000 ₪. ■

תקופת�אכשרה
תקופת אכשרה למקרה ביטוח ראשון הינה 90 יום מתחילת הביטוח. ■
במקרה ביטוח שני תהיה תקופת אכשרה של 365 - מיום קרות מקרה הביטוח הראשון. ■

פרמיה
דמי הביטוח )הפרמיה( המשולמים בגין התכנית משתנים מדי 5 שנים ומתקבעים בגיל 65.

כיסויים�נוספים
מענקית מעניקה לך כיסויים נוספים מעבר לפיצוי הניתן בגין גילוי מחלה קשה, ובכלל זה:

השתתפות בעלות התייעצות עם רופא מומחה עד פעמיים בגין כל מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה. ■
פיצוי עקב ריתוק למיטה בגין מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה מהיום ה-31 ועד 60 יום. ■
שיפוי בגין הוצאות לאיתור תורם מוח עצם במקרה השתלה או סרטן או כשל מח העצם. ■

התוכנית ניתנת לרכישה כ-stand alone או כריידר.

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתנאי הפוליסה ובנספחיה

קבוצה�4קבוצה�3קבוצה�2קבוצה�1
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תעריפים�לנספח�מענקית

ילדגיל
3-170.72

אישה�מעשנתאישה�לא�מעשנתגבר�מעשןגבר�לא�מעשןגיל
181.681.741.481.46
191.721.791.531.53
201.771.871.601.63
211.821.981.711.78
221.882.081.821.93
231.942.181.962.10
242.022.312.112.31
252.112.352.292.55
262.232.522.502.82
272.352.702.713.07
282.402.932.763.09
292.583.212.803.14
302.793.572.863.21
312.933.972.973.49
323.224.313.124.06
333.414.713.304.56
343.725.213.545.04
353.955.773.845.52
364.386.464.185.74
374.897.244.646.24
385.488.275.146.84
396.169.765.747.60
406.9211.456.438.55
417.7613.307.239.69
428.7415.148.1110.51
439.8317.638.7811.79
4411.0719.759.8713.09
4512.4522.0511.1214.40
4613.9723.7012.0215.68
4715.6225.9613.5316.88
4817.3928.8214.5818.44
4919.3131.8716.3020.61
5021.3635.1418.1522.96
5123.5538.6818.7425.49
5225.9242.5020.0628.18
5328.4946.7321.4632.52
5431.3049.3922.9334.22
5534.4255.0824.5237.61
5637.1157.0426.2437.79
5739.9563.7628.2039.81
5843.4770.6030.4741.81
5948.1479.5033.0744.31
6052.3889.5135.7347.18

פרמיה�שנתית�ל-�₪�1,000ס"ב
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מענקית�סרטן
פיצוי חד פעמי בעת גילוי מחלת סרטן.

תכנית ביטוח בריאות ייחודית המעניקה כיסוי במקרה גילוי מחלת סרטן ובמסגרתה תקבל פיצוי חד פעמי.
באמצעות סכומי הביטוח תוכל להתמודד טוב יותר עם מצבך הבריאותי החדש ועם ההוצאות הגבוהות הכרוכות בטיפול במחלה ותוכל לשמור 

על רמת חיים נאותה גם בתקופת מחלתך.
 

כיסויי�איכותי�לילדים�ולמבוגרים�עד�גיל�75
ניתן להצטרף מגיל שנה ועד גיל 60, ולהמשיך את הביטוח עד גיל 75. ■
בהגיע המבוטח לגיל 65, יוקטן סכום הביטוח מדי שנה בשיעור של 5% מסכום הביטוח המקורי. ■
סכום ביטוח החל מ-50,000 ₪ ועד 250,000 ₪. ■

תקופת�אכשרה
תקופת אכשרה למקרה ביטוח הינה 90 יום מתחילת הביטוח. ■

פרמיה
דמי הביטוח )הפרמיה( המשולמים בגין התכנית משתנים מדי 5 שנים ומתקבעים בגיל 65.

התוכנית ניתנת לרכישה כ-stand alone או כריידר.

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתנאי הפוליסה ובנספחיה
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תעריפים�לנספח�מענקית�סרטן

ילדגיל
1-172.60

אישה�מעשנתאישה�לא�מעשנתגבר�מעשןגבר�לא�מעשןגיל
184.905.455.305.80
195.005.655.506.05
205.155.855.806.40
215.406.156.156.80
225.656.406.557.25
235.956.757.007.75
246.257.107.508.35
256.657.657.958.90
267.158.158.509.50
277.608.759.1010.20
288.159.459.7511.05
298.7510.2510.5011.90
308.8510.4011.3512.70
318.9010.6011.7513.85
329.0010.8012.3516.00
339.1011.1513.1017.25
349.3011.7014.0018.60
359.4012.0515.2020.00
369.6514.2516.5521.55
3711.0015.1018.4023.15
3812.2015.2520.8524.90
3913.7017.9022.2526.65
4014.4521.0024.9530.10
4116.1524.4026.6032.25
4218.1027.7528.3534.60
4320.2032.3530.1537.10
4422.5536.2032.1039.85
4525.4040.4034.2542.95
4628.9043.4536.9546.90
4732.7047.6039.9051.20
4836.8552.7543.0556.00
4941.3060.2546.4061.30
5043.3064.3552.6570.65
5148.2072.9556.8577.40
5253.4582.3561.2584.70
5359.1092.5565.9592.65
5465.00103.5070.90101.15
5571.15114.4575.70109.65
5675.80125.3082.15120.85
5780.55136.6588.85132.70
5885.40148.4595.90145.40
5990.45160.90103.30159.00
6093.35169.65107.20163.15
6198.55182.80108.40171.55
62104.40197.35116.65187.00
63110.80213.10125.50203.85
64117.15228.90134.70221.40
65123.00241.45136.25230.65

פרמיה�חודשית�ל-�₪�50,000ס"ב�
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stand alone ביטוח

יחידגיל
�משפחה

)ילד�שני�ואילך�חינם(

מטריה�ניתוחית
תכנית ביטוח ייחודית, המעניקה פיצוי כספי קבוע וידוע מראש, בגין כל ניתוח אותו יעבור המבוטח בתקופת הביטוח.

תכנית זו משלימה את ביטוחי הבריאות הקיימים כיום, אשר מכסים בצורה מיטבית את הוצאות הניתוח המקובלות כגון: מנתח, בית חולים, אשפוז, 
שירותי אחות פרטית וכד', ומבטיחה בנוסף סכום כספי לכיסוי ההוצאות הנלוות כדוגמת:

התייעצות נוספת, נסיעות מיוחדות, שירותי שמרטפות לילדים, אובדן ימי עבודה, אובדן הכנסה ועוד.

התכנית�כוללת�את�הכיסויים�הבאים:
פיצוי כספי מובטח בגין כל ניתוח, ללא תלות בביטוח רפואי אחר קיים ■
ניתן לקבל פיצוי כספי מראש, לפני הניתוח, אם התגמולים נדרשים לצורך ביצוע הניתוח ■
הפיצוי הכספי הוא בגובה קבוע מראש, על פי סוג הניתוח, ללא צורך בהצגת קבלות מקוריות ■
ניתן לרכוש עד 3 מנות פיצוי ■
ניתן פיצוי נוסף במקרה מוות כתוצאה מניתוח ■
ניתן פיצוי חודשי נוסף עבור אובדן כושר עבודה עיסוקי כתוצאה מניתוח ■

כללי
גיל הצטרפות מקסימאלי 70 ■
הפרמיה משתנה כל 5 שנים וקבועה מגיל 65 ■
ילד שני ואילך חינם ■

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתנאי הפוליסה ובנספחיה

תעריפים�לתכנית�מטריה�ניתוחית�-�פרמיה�חודשית�בש"ח

00-209.12-

21-2920.7150.54

30-3429.7768.66

35-3932.7474.60

40-4437.3683.84

45-4945.94101.00

50-5459.02127.16

55-5985.13179.38

60-6493.48196.08

65160.26329.64
פרמיית הביטוח צמודה למדד וממודדת על פי מדד הבסיס 12088 נקודות )אוגוסט 2012(

תקרות�נספח��894-�ביטוח�מטריה�ניתוחית

571.31 ₪פיצוי לניתוח זעיר3.2

1,154.65 ₪פיצוי לניתוח קטן3.3

4,041.26 ₪פיצוי לניתוח בינוני3.4

8,082.53 ₪פיצוי לניתוח גדול3.5

11,546.47 ₪פיצוי לניתוח גדול מאוד3.6

96,990.30 ₪סכום ביטוח למקרה מוות מניתוח5

2,586.41 ₪פיצוי חודשי למקרה אובדן כושר עבודה מניתוח6
*סכומי הביטוח צמודים למדד וממודדים על פי מדד הבסיס 12088 נקודות )אוגוסט 2012(

תקרת�הוצאותתחומי�כיסויסעיף

משפחהיחידגיל
)ילד�שני�ואילך�חינם(
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שירותים�רפואיים�אמבולטוריים
הנספח ל"שירותים רפואיים אמבולטוריים" של הראל מעניק ללקוחותיו כיסוי רחב למגוון אירועים רפואיים אמבולטוריים )שאינם במסגרת אשפוז(.

הנספח�כולל�את�הכיסויים�הבאים:
חוות דעת רפואית בישראל ■
חוות דעת רפואית שנייה בחו"ל ■
בדיקות רפואיות אבחנתיות ■
טיפולים פיזיותרפיים והידרותרפיים ■
טיפולים רדיותרפיים וכימותרפיים ■
בדיקות מעבדה לגידולים ממאירים ■
ניתוחי שיניים - עקירה כירורגית וניתוחי חניכיים ■
■ )IVF( השתתפות בהפריה חוץ גופית
בדיקות היריון: ■

סיקור גנטי טרום לידתי ■
סקירת מערכות ■
דיקור מי שפיר / סיסי שליה ■
שימור דם טבורי ■

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתנאי הפוליסה ובנספחיה

תעריפים�לנספח�שירותים�רפואיים�אמבולטוריים
פרמיה חודשית ב₪גיל
4.12ילד

21-2927.08
30-3427.08
35-3927.08
40-4427.08
45-4928.26
50-5430.62
55-5932.38
60-6435.33

6542.39
פרמיית הביטוח צמודה למדד וממודדת על פי מדד הבסיס 12088 נקודות )אוגוסט 2012(

תקרות�נספח��847-�שירותים�רפואיים�אמבולטוריים
תקרת הוצאותתחומי כיסויסעיף

12,953.53 ₪סה"כ לכל מקרי הביטוח לשנת ביטוח3
718.33 ₪חוות דעה ראשונה3.1

482.81 ₪חוות דעה שנייה
5,181.41 ₪סה"כ לחוות דעה שנייה בחו"ל למקרה ביטוח3.2
1,766.39 ₪סה"כ לכל הבדיקות3.3

-)למעט M.R.I( לשנת ביטוח

3,626.99 ₪סה"כ ל-M.R.I לשנת ביטוח3.3.3
2,414.06 ₪סה"כ לטיפולים פיזיותרפיים לשנת ביטוח3.4
11,007.48 ₪סה"כ לטיפולים רדיותרפיים וכימותרפיים לשנת ביטוח3.5
₪10,471.98סה"כ לכל טיפול/י הפריה לילד3.6

₪297.50סה"כ לבדיקות סיקור גנטי טרום לידתי3.7.1
₪595.00סה"כ לסקירת מערכות העובר3.7.2
₪714.00סה"כ לדיקור מי שפיר / סיסי שיליה3.7.3
₪595.00סה"כ לשימור דם טבורי3.7.4

₪5,235.99 סה"כ לבדיקות מעבדה לגידולים ממאירים למקרה ביטוח3.8
₪368.90עקירה כירורגית3.9.1
ניתוחי חניכיים: 3.9.2

₪368.90א. בדיקה פריודנטית
₪184.45ב. טיפול פריודנטי שמרני

₪1,963.50ג. כירורגיה
*סכומי הביטוח צמודים למדד וממודדים על פי מדד הבסיס 12088 נקודות )אוגוסט 2012(

פרמיה�חודשית�בש"חגיל

תקרת�הוצאותתחומי�כיסויסעיף
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רפואה�מתקדמת
נספח "רפואה מתקדמת" מציע למבוטח כיסוי לטכנולוגיות המתקדמות ביותר בתחום הרפואה. הנספח משלים את הכיסוי המקיף שבתכניות 

ביטוח הבריאות.
הנספח נותן מענה מיטבי לכל שלבי התהליך הרפואי, החל משלבי המניעה בטרם היווצרות המחלה, דרך האמצעים המתקדמים ביותר לאבחון 

מהיר ומדויק של הבעיה הרפואית שהתעוררה, ועד לטיפולים המתקדמים ביותר למגוון בעיות רפואיות.

הנספח�כולל�את�הכיסויים�הבאים:

בדיקות�מניעה�ואבחון
בדיקות סקר מנהלים ■
בדיקות סקר סרטן  ■
אבחון נשאות גנים סרטניים ■
בדיקות רפואה מונעת ■
ct קרדיאלי מניעתי ■
הראיית אברים פנימיים במערכת העיכול באמצעות קפסולה ■
קולונסוקופיה וירטואלית ■
כיסוי לטכנולוגיות מתקדמות לצורכי אבחון  ■

טיפול�מתקדם
אביזר מתקדם ■
הקרנה פנימית ■
ct קרדיאלי אבחנתי ■
כיסוי לניתוח מניעתי בגין גילוי גן סרטני - שד/שחלות/מעי  ■

כיסוי לטיפולים במרפאות כאב בבי"ח פרטי
התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתנאי הפוליסה ובנספחיה

תעריפים�לנספח�רפואה�מתקדמת
פרמיה�חודשית�ב₪גיל

6.64ילד

21-4923.05

50-6550.93
פרמיית הביטוח צמודה למדד וממודדת על פי מדד הבסיס 12088 נקודות )אוגוסט 2012(

תקרות�נספח��954-�רפואה�מתקדמת
תקרת הוצאותתחומי כיסויסעיף

₪331.77בדיקות סקר תקופתיות1.1.1

349.23 ₪בדיקות סקר סרטן1.3.2

349.23 ₪סה"כ לבדיקה אבחון גנטי מתקדם לגילוי גן סרטני 1.3.3

349.23 ₪סה"כ לבדיקה במסגרת בדיקות רפואה מונעת1.3.4

2,328.20 ₪סה"כ ל-C.T קרדיאלי מניעתי1.3.5

₪2,793.84סה"כ להראיית איברים פנימיים במערכת העיכול באמצעות קפסולה1.3.6

736.46 ₪סה"כ לקולונוסקופיה וירטואלית1.3.7

5,314.81 ₪סה"כ לטכנולוגיות רפואיות לאבחון1.3.8

23,281.96 ₪סה"כ לאביזר רפואי2.3.1

2,328.20 ₪סה"כ C.T קרדיאלי אבחנתי2.3.2

159.44 ₪טיפול במרפאת כאב בבית חולים פרטי3
*סכומי הביטוח צמודים למדד וממודדים על פי מדד הבסיס 11962 נקודות )ינואר 2012(

פרמיה�חודשית�בש"חגיל

תקרת�הוצאותתחומי�כיסויסעיף
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רפואה�משלימה
הנספח�כולל�את�הכיסויים�הבאים:

הומיאופתיה ■
אקופונקטורה ■
כירופרקטיקה ■
אוסטיאופתיה ■
רפלקסולוגיה ■

מבוטח יהיה זכאי עד 20 טיפולים בשנת ביטוח.
קבלת השירות יינתן ב-3 מסלולים:

קבלת שירות על ידי נותן שירות שבהסכם  ■
קבלת שירות על ידי נותן שירות שאינו בהסכם  ■
החזר השתתפות עצמית ששולמה בגין שירות במסגרת תכנית השב"ן ■

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתנאי הפוליסה ובנספחיה

תעריפים�לנספח�רפואה�משלימה
פרמיה חודשית בש"חגיל

10ילד - עד גיל 18

21-6525
פרמיית הביטוח צמודה למדד וממודדת על פי מדד הבסיס 12088 נקודות )אוגוסט 2012(

מרחיב�קידס
התכנית מציעה חבילת כיסויים נוספים לילדים למבחר אירועים:

"מאבק בסרטן" - פיצוי חד פעמי בסך 125,000 ₪ במקרה של גילוי מחלת סרטן אצל המבוטח. ■
נכות שארעה עקב תאונה - פיצוי מרבי בסך 125,000 ₪ ל-100% נכות צמיתה או פחות, בהתאם לאחוזי הנכות. ■
אובדן כושר לימודים - פיצוי יומי בעת אשפוז, החל מהיום השלישי ועד 90 ימי אשפוז. פיצוי יומי בעת היעדרות מבית הספר ושהייה בבית עקב  ■

בעיה רפואית, החל מהיום ה-31 להיעדרות ועד 360 ימים.
פיצוי עקב היעדרות מבחינת מגן/בגרות עקב מחלה או תאונה. פיצוי חד פעמי בגין היעדרות משתי בחינות מגן לפחות או מבחינת בגרות  ■

אחת, כתוצאה ממחלה או תאונה.
 טיפולים מיוחדים במחלות גיל ההתבגרות, כגון: אנורקסיה, בולימיה, התמכרות לסמים - תינתן השתתפות בעלות טיפולים פסיכיאטריים ■

ו/או פסיכולוגיים.
טיפולים לאחר אירוע קשה - השתתפות בעלות טיפולים פסיכיאטריים ו/או פסיכולוגיים, עקב מות בן משפחה או חבר קרוב. ■
תום הביטוח בגיל 21. ■

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתנאי הפוליסה ובנספחיה

תעריפים�לנספח�מרחיב�קידס
פרמיה חודשית בש"חגיל

19.45ילד - עד גיל 18
פרמיית הביטוח צמודה למדד וממודדת על פי מדד הבסיס 12088 נקודות )אוגוסט 2012(

תקרות�נספח��818א'�-�מרחיב�קידס
תקרת�הוצאותתחומי�כיסויסעיף

129,671.74 ₪מאבק בסרטן - סכום ביטוח2.1

129,671.74 ₪נכות מתאונה - סכום מרבי ל-100% נכות צמיתה או פחות בהתאם לאחוזי הנכות3

 129.67 ₪אובדן כושר לימודים - סכום ליום2.1

 129.67 ₪אובדן כושר לימודים - סכום ליום2.3

1,296.72 ₪היעדרות מבחינות עקב מחלה או תאונה2

194.51 ₪טיפולים מיוחדים למחלות גיל התבגרות סכום ביטוח מרבי לטיפול2

194.51 ₪טיפולים לאחר אירוע קשה סכום ביטוח מרבי לטיפול3.1
*סכומי הביטוח צמודים למדד וממודדים על פי מדד הבסיס 12088 נקודות )אוגוסט 2012(

פרמיה�חודשית�בש"חגיל

פרמיה�חודשית�בש"חגיל

תקרת�הוצאותתחומי�כיסויסעיף

שיאצו ■
פלדנקרייז ■
ביו פידבק ■
נטורופתיה ■
שיטת אלכסנדר ■

טווינה וייעוץ דיאטטי ■
לומי לומי ■
סוג'וק ■
עיסוי רפואי ■
עיסוי רקמות עמוק ■

עיסוי תאילנדי ■
עיסוי איורוודה ■
פרחי באך ■
חדרי מלח - בלעדי בהראל ■



35

ם
חי
ספ
נ

פעילות�ספורט
התכנית מעניקה ביטוח לילדים בעת פעילות ספורט חובבני.

כיסוי לפגיעה בעת פעילות ספורט חובבני )פעילות ספורט שאינה מהווה את עיסוקו העיקרי של המבוטח ולא נעשית לצורך פרנסתו(.

הנספח�כולל�את�הכיסויים�הבאים:
כיסוי לניתוחים הנגרמים עקב פעילות ספורט ■
טיפול חירום ופינוי ממקום הפגיעה ■
התייעצות עם המומחים בעת הצורך ■
שירותי פיזיותרפיה ושיקום ■
בדיקות מעבדה והדמיה ■

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתנאי הפוליסה ובנספחיה

תעריפים�לנספח�פעילות�ספורט
פרמיה�חודשית�בש"חגיל

13.33ילד - עד גיל 18
פרמיית הביטוח צמודה למדד וממודדת על פי מדד הבסיס 12088 נקודות )אוגוסט 2012(

נכות�ומוות�מתאונה
נכות�מתאונה

כיסוי למקרה נכות שארעה כתוצאה מתאונה והוכרה על ידי הביטוח הלאומי כנכות צמיתה.
הפיצוי באחוזים בהתאם לשיעורי הנכות המוגדרים בטבלת האיברים בתנאי הפוליסה.

תקרת סכום הביטוח המרבית הינה 300,000 ₪.

מוות�מתאונה
כיסוי למקרה מוות הנגרם כתוצאה מתאונה.

בקרות מקרה הביטוח יקבלו המוטבים את הסכום שנרכש במסגרת כיסוי זה. 
תקרת סכום הביטוח המרבית הינה 300,000 ₪.

כללי
גיל כניסה מינימאלי 18, גיל כניסה מקסימאלי 65 ■

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתנאי הפוליסה ובנספחיה

תעריפים�לנספחים�נכות�ומוות�מתאונה�לכל�₪�100,000

18-3510.58

36-4512.59

46-6415.61
פרמיית הביטוח צמודה למדד וממודדת על פי מדד הבסיס 12088 נקודות )אוגוסט 2012(

פרמיה�חודשית�בש"חגיל

פרמיה�חודשית�בש"חגיל
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ניתוחית�פלוס�7
נספח זה מציע חבילת כיסויים למבחר אירועים:

מענק חד פעמי לפיצוי בגין הידבקות במחלת האיידס ■
■ )B צהבת מסוג( B קצבה חודשית לפיצוי בגין הידבקות בנגיף הפטיטיס
הוצאות בגין בדיקות רוטיניות שלפני ביצוע ניתוח ■
חוות דעת נוספת בפתולוגיה ■
תותבת ■
השתתפות בהוצאות בגין ניתוחים קוסמטיים - אסתטיים ■
מענק לידה ■

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתנאי הפוליסה ובנספחיה

תעריפים�לנספח�ניתוחית�פלוס�7
פרמיה�חודשית�בש"חגיל

23.50בודד

47.00משפחה
פרמיית הביטוח צמודה למדד וממודדת על פי מדד הבסיס 12088 נקודות )אוגוסט 2012(

תקרות�נספח��725-�ניתוחית�פלוס�7
תקרת הוצאותתחומי כיסויסעיף

1.1AIDS-597,587.49 ₪מענק חד פעמי בעת הידבקות ב

1.2B 6,044.00 ₪קצבה חודשית בעת הידבקות בנגיף אפטיטיס

725.47 ₪א. בדיקה לפני ניתוח 1.3

363.34  ₪ב. פיצוי עבור הבדיקות בקופ"ח

17,927.63 ₪תותבת/ות למקרה ביטוח1.5

7,254.71 ₪ניתוחים קוסמטיים - אסתטיים1.6

1,209.52 ₪מענק לידה1.7
*סכומי הביטוח צמודים למדד וממודדים על פי מדד הבסיס 12088 נקודות )אוגוסט 2012(

פרמיה�חודשית�בש"חגיל

תקרת�הוצאותתחומי�כיסויסעיף
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�שחרור�מתשלום�פרמיה�בפוליסות�בריאות�במקרה�של�אובדן�כושר�עבודה
או�מצב�סיעודי

הנספח�כולל�את�הכיסויים�הבאים
שחרור מתשלום הפרמיה בגין�כל�בני�המשפחה בקרות מקרה הביטוח. ■
אובדן כושר עבודה בהגדרה מיטיבה - עיסוקית�למשך�שנה. ■
מתן שחרור�בגין�כל�הכיסויים�הביטוחיים�לרבות�אלו�שיתווספו�לפוליסה במשך תקופת הביטוח. ■

עיקרי�הנספח
מבוטח בפוליסת בריאות, מענקית, אמצע החיים וסיעוד, אשר רכש נספח זה ונמצא במצב של אובדן כושר עבודה או במצב סיעודי, יהיה  ■

משוחרר מתשלום הפרמיות בתום תקופת ההמתנה. 
השחרור הנו בגין הפוליסה שברשות המבוטח, עבורו ועבור בני משפחתו הרשומים באותה פוליסה.  ■
בעת קרות מקרה הביטוח השחרור יחול על כל הכיסויים הביטוחים הרשומים באותה פוליסה אליה צמוד נספח זה, לרבות כיסויים שיתווספו  ■

 במשך תקופת הביטוח ורשומים בפוליסה. מובהר כי במידה וללקוח קיימות מספר פוליסות בריאות בחברה, והינו מעוניין לשחרר גם אותן,
עליו לרכוש נספח שחרור ייעודי עבור כל פוליסה בנפרד.

הכיסוי תקף רק עבור הפוליסה במסגרתה רכש המבוטח את הנספח. ■
הגדרה עיסוקית למשך שנה: מבוטח ייחשב כבלתי כשיר לעבודה אם נשלל ממנו בשיעור של לפחות 75% הכושר לעסוק בעיסוק בו  ■

עסק עקב קרות מקרה הביטוח ובתנאי שהוא מעל גיל 21 ומתחת לגיל 65. לאחר 12 חודשים מיום קרות מקרה הביטוח ייחשב כבלתי 
 כשיר לעבודה אם נשלל ממנו בשיעור של לפחות 75% הכושר לעסוק בעיסוק בו עסק או בכל עיסוק סביר אחר המתאים להשכלתו,

הכשרתו וניסיונו. יצוין כי לא יחולו תוספות מקצועיות על הפרמיה בגין נספח זה. 
מתן שחרור חלקי מפרמיה במקרה של חזרה חלקית לכושר עבודה.  ■
מצב סיעודי: אי יכולת לבצע 3 מתוך 6 פעולות או 2 מתוך 6 שאחת הינה אי שליטה על סוגרים, או תשישות נפש.  ■
תקופת המתנה בגין אובדן כושר עבודה: 3 חודשים. ■
תקופת המתנה בגין מצב סיעודי: חודשיים. ■

כללי
תקופת הביטוח: כל החיים ■
תקופת תגמולי ביטוח )שחרור(: במקרה אי כושר עד גיל 65, במקרה סיעוד כל החיים. ■
נספח זה ניתן לצרף לתכניות הבריאות לרבות מחלות קשות, אמצע החיים וסיעוד.  ■
גיל כניסה מקסימאלי 64. ■

תעריפים
 תעריף חודשי בש"ח לשחרור של 100 ₪ פרמיה חודשית 

פרמיה חודשית בש"חגיל

21-291.80

30-341.80

35-391.95

40-442.43

45-493.17

50-544.17

55-595.84

60-646.19

6511.92

* פרמיה משתנה כל 5 שנים לפי קבוצת גיל וכן לפי גובה השחרור הנדרש - קרי הפרמיה מתעדכנת בכל שינוי של מרכיב הכיסויים של הפוליסה. 
בגיל 65 הפרמיה מתקבעת.

פרמיה�חודשית�בש"חגיל
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פיצוי�יומי�במקרה�של�אשפוז�כתוצאה�מתאונה
תכנית המאפשרת קבלת פיצוי יומי בגין אשפוז מתאונה בבית חולים בארץ או בחו"ל במהלך תקופת הביטוח.

אשפוז הינו שהייה רצופה בבית חולים, לפחות 24 שעות, למעט מחלקות שיקום.

הנספח�כולל�את�הכיסויים�הבאים:
במקרה של אשפוז יקבל המבוטח פיצוי יומי החל מתום תקופת המתנה ועד 14 ימי אשפוז וסה"כ 30 ימי אשפוז בגין שנת ביטוח ■
במקרה של אשפוז חירום מתאונה, יהיה הפיצוי יומי כנקוב בדף פרטי הביטוח )כולל סיבוכי היריון ולידה קיסרית לא מתוכננת( ■
במקרה של אשפוז במחלקה לטיפול נמרץ, הפיצוי הינו כפול מהפיצוי הנקוב בדף פרטי הביטוח ■
במקרה של אשפוז אלקטיבי )לא דרך חדר מיון(, יקבל המבוטח 50% מהפיצוי הנקוב בדף פרטי הביטוח ■

כללי:
הפרמיה משתנה לפי גיל ומתקבעת בגיל 75 ■
גיל כניסה מקסימלי 60 ■
גובה הפיצוי היומי: עד 1000 ₪ )ליום אשפוז( ■
תקופת המתנה: 1 או 3 ימים על פי בחירת המבוטח בעת ההצטרפות ■
תקופת אכשרה: אין ■
תקופת הביטוח: עד גיל 80 ■
ניתן לרכוש כפוליסה עצמאית או כנספח ■

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתנאי הפוליסה ובנספחיה

תעריפים
פרמיה חודשית ל-100 ₪ פיצוי יומי

תאונהתאונה

0-201.080.65

21-292.271.36

30-342.411.45

35-392.411.45

40-442.411.45

45-492.811.68

50-543.171.9

55-593.171.9

60-644.932.96

65-696.263.75

70-7410.066.03

75+26.4215.82
פרמיית הביטוח צמודה למדד וממודדת על פי מדד הבסיס 12088 נקודות )אוגוסט 2012(

תאונהתאונה

שלושה�ימי�המתנהיום�המתנהגיל
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פיצוי�יומי�במקרה�של�אשפוז�כתוצאה�מתאונה�ומחלה
תכנית המאפשרת קבלת פיצוי יומי בגין אשפוז ממחלה או תאונה בבית חולים בארץ או בחו"ל במהלך תקופת הביטוח.

אשפוז הינו שהייה רצופה בבית חולים, לפחות 24 שעות, למעט מחלקות שיקום.

הנספח�כולל�את�הכיסויים�הבאים:
במקרה של אשפוז יקבל המבוטח פיצוי יומי החל מתום תקופת המתנה ועד 14 ימי אשפוז וסה"כ 30 ימי אשפוז בגין שנת ביטוח. ■
במקרה של אשפוז חירום מתאונה, יהיה הפיצוי יומי כנקוב בדף פרטי הביטוח )כולל סיבוכי היריון ולידה קיסרית לא מתוכננת(. ■
במקרה של אשפוז במחלקה לטיפול נמרץ, הפיצוי הינו כפול מהפיצוי הנקוב בדף פרטי הביטוח. ■
במקרה של אשפוז אלקטיבי )לא דרך חדר מיון(, יקבל המבוטח 50% מהפיצוי הנקוב בדף פרטי הביטוח. ■

כללי:
הפרמיה משתנה לפי גיל ומתקבעת בגיל 75 ■
גיל כניסה מקסימלי 60 ■
גובה הפיצוי היומי: עד 1000 ₪ )ליום אשפוז( ■
תקופת המתנה: 1 או 3 ימים על פי בחירת המבוטח בעת ההצטרפות ■
תקופת אכשרה: 90 יום ובמקרה של היריון ולידה 270 יום ■
תקופת הביטוח: כל החיים ■
ניתן לרכוש כפוליסה עצמאית או כנספח ■

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתנאי הפוליסה ובנספחיה

תעריפים
פרמיה חודשית ל-100 ₪ פיצוי יומי

תאונה+מחלהתאונה+מחלה

שלושה ימי המתנהיום המתנהגיל

0-205.33.17

21-295.843.5

30-346.273.76

35-396.573.93

40-447.294.37

45-497.994.79

50-5410.136.07

55-5911.566.93

60-6416.9210.14

65-6920.8512.5

70-7431.4418.85

75+44.7526.82

פרמיית הביטוח צמודה למדד וממודדת על פי מדד הבסיס 12088 נקודות )אוגוסט 2012(

תאונה�+�מחלהתאונה�+�מחלה

שלושה�ימי�המתנהיום�המתנהגיל
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הראל�אמצע�החיים�למשפחה
"הראל אמצע החיים למשפחה" הנה תכנית ביטוח המעניקה כיסוי לך ולמשפחתך למגוון אירועים רפואיים כתוצאה מתאונה, ובכך מסייעת לך 

להתמודד טוב יותר עם התקופה הקשה שלאחר התאונה. 

התכנית�כוללת:
פיצוי למקרה מוות מתאונה ■
פיצוי חד פעמי במקרה של נכות מתאונה ■
פיצוי למקרה שברים וכוויות )שברים עפ"י טבלה; כוויות מדרגה 2 ו-3 עפ"י טבלה( ■
פיצוי למקרה סיעוד מתאונה - תשלום חד פעמי לאחר 3 חודשי המתנה ■
כיסוי למקרה אשפוז בבית חולים - פיצוי יומי החל מהיום השלישי לאשפוז ועד סה"כ 26 שבועות אשפוז ■
כיסוי לפינוי באמבולנס ממקום התאונה לבית חולים - עד תעריף מד"א ■

כיסויים�ייחודיים�לילדים�)עד�גיל�21(
פיצוי עקב היעדרות מבחינות לאחר תאונה ■
השתתפות בטיפולים פסיכולוגיים לאחר אירוע קשה ■
כיסוי למקרה ביטוח הנגרם כתוצאה מפעילות ספורט )חובבנית(, במסגרת אגודת ספורט אשר אין שכר בצידה ■
ניתן לרכוש את הביטוח לילדים במסגרת פוליסה משפחתית או כתוספת לפוליסת בריאות קיימת ■

כיסוי�לשירותים�נלווים�לאשפוז:
אחות פרטית החל מהיום החמישי לאשפוז ■
שהייה של קרוב מדרגה ראשונה בבית מלון בקרבת ביה"ח במקרה של אשפוז ארוך )מעל 10 ימים( ■
כיסוי לטיפולי פיזיותרפיה ו/או טיפולי רפואה משלימה לאחר תאונה - עד 10 טיפולים ■
פינוי אווירי בין בתי חולים ■

�מסלולים
לתכנית 4 מסלולים: ארד, כסף, זהב ופלטינום, כאשר בכל מסלול גובה הפיצוי שונה למקרי הביטוח השונים:

פלטינוםזהבכסףארדהכיסוי

50,00075,000100,000150,000מוות מתאונה

50,00075,000100,000150,000נכות מתאונה

10,00015,00020,00040,000שברים וכוויות

10,00015,00020,00040,000סיעוד מתאונה )חד פעמי(

100150300450אשפוז מתאונה )פיצוי יומי(

סכום הביטוח לילד )עד גיל 20( יהיה 50% מהסכומים המפורטים לעיל
*תכנית ארד, כסף וזהב ניתן לרכוש עד 2 חבילות

*תכנית פלטינום ניתן לרכוש חבילה אחת

תנאי הצטרפות לתכנית ותנאים כלליים נוספים:
קיימת אפשרות לבטל חריג רכב דו גלגלי וטרקטורון, תמורת פרמיה נוספת )לבוגרים מעל גיל 21( ■
קיימת אפשרות לבטל חריג ספורט אתגרי, תמורת פרמיה נוספת ■
הצטרפות לתכנית אפשרית מגיל 3 ועד גיל 76 ■
תום תקופת הביטוח הנה גיל 80 ■
פרמיית הביטוח הנה פרמיה קבועה ■

תעריפים�לתכנית�הראל�אמצע�החיים�למשפחה�-�פרמיה�חודשית�בש"ח

11.2616.1621.4437.91ילד

21-3916.3424.5136.9758.14

40-4919.4729.2143.7269.74

50-5423.1534.7251.3983.57

55-5928.0345.0561.54101.61

60-6436.0354.0578.50131.28

65-6947.1070.65101.64172.31

70-7666.73100.09143.98246.75

פלטינוםזהבכסףארדהכיסוי

פלטינוםזהבכסףארדגיל
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לתכנית ניתן לצרף את הנספחים הבאים:
ביטול�החרגת�נהיגה�ברכב�דו�גלגלי�וטרקטורון

 נספח המאפשר לבטל, בתוספת פרמיה חריג נהיגה ברכב דו גלגלי או טרקטורון, הקיים בפוליסה "הראל אמצע החיים למשפחה",
כך שיינתנו הכיסויים הקיימים בפוליסה גם למקרה של נהיגה ברכב דו גלגלי או טרקטורון.

תעריפים�לביטול�חריג�רכב�דו�גלגלי�וטרקטורון�-�פרמיה�חודשית�בש"ח

21-395.948.9113.4521.1511.8917.8326.8942.31

40-497.0910.6315.9125.3814.1821.2731.8250.76

50-548.3912.5918.6430.3216.7925.1837.2860.65

55-5910.1715.2522.3236.8720.3330.5044.6573.73

60-6413.1119.6628.5547.7526.2139.3257.1195.50

65-6917.1325.7036.9862.6834.2751.4073.95125.35

70-7624.2736.4052.3689.7348.5372.80104.72179.46

ביטול�החרגת�השתתפות�המבוטח�בספורט�אתגרי
 נספח המאפשר לבטל, בתוספת פרמיה חריג של השתתפות המבוטח בספורט אתגרי, הקיים בפוליסה "הראל אמצע החיים למשפחה",

כך שיינתנו הכיסויים הקיימים בפוליסה גם למקרה של השתתפות בפעילות אתגרית כגון - טיפוס הרים בעזרת חבלים וגם/או בעזרת מדריכים, 
גלישת מצוקים, סקי מים, ספורט חורף הכולל גלישה או החלקה על שלג או קרח, צניחה, גלישה או דאייה באוויר, איגרוף, האבקות וכל סוגי קרב 

מגע למיניהם, צייד ורכיבה על סוסים.

תעריפים�לביטול�חריג�ספורט�אתגרי�-�פרמיה�חודשית�בש"ח
פלטיניוםזהבכסףארדטווח�גיל

21-394.466.6910.0915.86

40-495.327.9811.9319.04

50-546.309.4413.9822.74

55-597.6211.4416.7427.65

60-649.8314.7521.4135.81

65-6912.8519.2727.7347.01

70-7618.2027.3039.2767.30
*פרמיית הביטוח צמודה למדד וממודדת על פי מדד הבסיס 11962נקודות )ינואר 2012(

גיל�כניסה

רכב�דו�גלגלי�מעל��250סמ"קרכב�דו�גלגלי�עד��250סמ"ק�כולל

פלטיניוםזהבכסףארדפלטיניוםזהבכסףארד

פלטיניוםזהבכסףארדטווח�גיל
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פיצוי�יומי�בגין�נכות�תעסוקתית�מתאונה�)פיצוי�בגין�אובדן�כושר�עבודה�מתאונה(
פיצוי�יומי�בגין�נכות�תעסוקתית�מתאונה נותן מענה במקרה בו מבוטח נמצא במצב של אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה, יהיה זכאי לקבל 
בתום תקופת המתנה קצרה פיצוי יומי על פי הנקוב בדף פרטי הביטוח וכל עוד הנו במצב זה, ועד התקופה המתאימה על פי גיל הכניסה לביטוח.

הנספח�כולל
הגדרה�עיסוקית: אי כושרו הזמני מתאונה של המבוטח לעסוק במקצועו ו/או בעיסוקו בהם עסק ערב קרות מקרה הביטוח בשיעור של  ■

לפחות 25%.
אובדן�כושר�עבודה�חלקי�בשיעור�העולה�על��50%ייחשב�כאובדן�כושר�מלא. ■
תקופות�הפיצוי: ■

למבוטח מגיל 21-54 במועד תחילת הביטוח - 3 שנים ■
למבוטח מגיל 55-59 במועד תחילת הביטוח - 2 שנים ■
למבוטח בגיל 60 במועד תחילת הביטוח - שנה ■

אבטלה: במקרה שמבוטח הפסיק לעבוד מסיבה שאינה רפואית לתקופה העולה על 90 יום וקרה מקרה הביטוח, יהיה זכאי לתגמולי ביטוח  ■
לתקופה של עד חצי שנה.

תקופת הביטוח: עד גיל 67 ■
גיל כניסה מקסימלי הינו 60 ■
קיימות תוספות מקצועיות אשר יגבו בהתאם לעיסוק ■

תעריפים:�פרמיה�חודשית�ל-�₪�1,000פיצוי�חודשי

21-3916.8612.397.923

40-4920.8315.319.793

50-5422.7316.710.683

55-5923.118.9413.922

6023.118.9413.921
*הפרמיה הנה קבועה לפי גיל כניסה )אינה משתנה לפי גיל(.

**ניתן לרכוש עד  ₪4,000 פיצוי חודשי.
***תיתכן תוספת מקצועית לתעריף על פי הצורך.

�ימי�המתנה

גיל�כניסה�
71430

משך�פיצוי�מקסימאלי
לפי�גיל�כניסה�)שנים(
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פרוט�הכיסויים�של�החבילות�המיוחדות
שירות�אבחון�פרטי�מהיר�באסותא�- ייחודי בהראל�■

אפשרות לביצוע הליך אבחון פרטי כולל הבדיקות הנדרשות תוך�זמן�קצר, בבית חולים אסותא תל אביב, רמת החייל. מבוטח שפונה לקבלת 
השירות, יעבור תהליך אבחון לקביעת אופי המחלה או המצב הרפואי, באמצעות רופא מאבחן וביצוע כל הבדיקות הרפואיות האבחנתיות 
הנדרשות לפי שיקול דעתו של הרופא )לרבות בדיקות הדמייה ו-MRI תוך 3 ימים בלבד( וקבלת דו"ח אבחון בסיום התהליך, והכל, בתוך מספר 

ימים בלבד. בנוסף, במסגרת ביצוע בדיקה או ניתוח אצל ספק השירות, יהיה זכאי המנוי לאשפוז בחדר פרטי )בהשתתפות עצמית(.
אבחון�מהיר�של�בעיה�רפואית�משמעותית�יכול�להשפיע�על�איכות�החיים�ואף�להציל�חיים.

רופא�מלווה�אישי�-�ייחודי בהראל�■
שירות מנהל רפואי אישי מאפשר למנוי לקבל מידע לגבי מקרים רפואיים מוגדרים, ייעוץ רפואי נוסף וליווי בתהליך אבחון מחלה, בעת ההחלטה 
על הטיפול, במהלך שלבי הטיפול הרפואי ובמהלך ההחלמה. למנוי המתמודד עם מצב רפואי או מחלה על פי המוגדר להלן, יצוות מנהל רפואי 
אישי שהינו רופא מומחה, אחות על פי הצורך ומתאמת שירות אשר ילוו אותו ואת בני משפחתו בתהליך קבלת ההחלטות הרפואיות משלב 

האבחנה ובמשך הטיפול הרפואי וההחלמה, למשך 3 חודשים וכל זאת בכפוף לתנאים המפורטים בכתב השירות.

עבור כל מקרה רפואי לניהול ישלם המנוי השתתפות עצמית.

המנוי יהיה זכאי לקבל שירותים כמפורט בכתב שירות זה לתקופה שתיקבע עפ"י הצורך הרפואי ושלא תעלה על 90 יום.

השירות�כולל�בין�היתר:
מינוי רופא מומחה אשר ישמש כמנהל רפואי אישי לרבות פגישה אישית.. 1
ריכוז וסקירת התיק הרפואי )Intake( כולל הערכה ראשונה של המקרה הרפואי על ידי המנהל הרפואי האישי.. 2
המלצה לפניה לגורמים רפואיים ופרא רפואיים מתאימים להמשך ייעוץ/טיפול.. 3
ליווי למקרה רפואי על ידי מתאם/ת השירות ו/או הצוות הרפואי והפרא-רפואי.. 4
ייעוץ למנוי במהלך אשפוז ו/או אחריו כולל ביקור באשפוז ו/או ביקור בית לאחר טיפול פולשני/ניתוח על פי צורך.. 5
מוקד שירות טלפוני.. 6

דוגמאות לאירועים הרפואיים לגביהם ניתן לקבל שירות ובכפוף להגדרות המלאות המפורטות בכתב השירות:
מקרה רפואי ללא אבחנה, סרטן, מחלות לב, מחלות אורטופדיות, ניתוחים כירורגיים חוזרים, מחלות עיניים, מחלות ופרוצדורות בתחום רפואת 

הילדים ועוד.

VIP בריאות

אבחון מהיר
רופא מלווה אישי

פיצוי על יום אשפוז כתוצאה מתאונה ע"ס 400 ₪

בריאות VIP מורחב

אבחון מהיר
רופא מלווה אישי

פיצוי על יום אשפוז כתוצאה מתאונה ע"ס 400 ₪
פיצוי על יום אשפוז כתוצאה ממחלה ע"ס 200 ₪

חבילת�"מאבק�בסרטן"

אבחון מהיר
רופא מלווה אישי

מענקית סרטן

חבילת�"מאבק�בסרטן�פרימיום"

אבחון מהיר
רופא מלווה אישי

מענקית סרטן
תרופות 904 + תרופות פרימיום

חבילת�"מענקית�פרימיום"

אבחון מהיר
רופא מלווה אישי

מענקית
תרופות 904 + תרופות פרימיום
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פיצוי�על�יום�אשפוז�מתאונה�■
במקרה אשפוז בבית חולים בארץ או בחו"ל, כתוצאה מתאונה, יקבל המבוטח פיצוי יומי החל מתום תקופת המתנה ועד 14 ימי אשפוז  ■

וסה"כ 30 ימי אשפוז בגין שנת ביטוח.
במקרה של אשפוז במחלקה לטיפול נמרץ יקבל המבוטח פיצוי כפול. ■
באשפוז אלקטיבי )לא דרך חדר מיון( יתקבל 50% מהפיצוי היומי. ■
תקופת המתנה: 3 ימים. ■
תקופת ביטוח: עד גיל 80. ■

פיצוי�על�יום�אשפוז�מתאונה�ומחלה�)מורחב(�■
במקרה אשפוז בבית חולים בארץ או בחו"ל, כתוצאה ממחלה או תאונה, יקבל המבוטח פיצוי יומי החל מתום תקופת המתנה ועד 14 ימי  ■

אשפוז וסה"כ 30 ימי אשפוז בגין שנת ביטוח.
במקרה של אשפוז במחלקה לטיפול נמרץ יקבל המבוטח פיצוי כפול. ■
באשפוז אלקטיבי )לא דרך חדר מיון( יתקבל 50% מהפיצוי היומי. ■
תקופת המתנה: 3 ימים. ■
תקופת אכשרה: 90 יום ובמקרה של הריון ולידה 270 יום. ■

מענקית�-�פיצוי�כספי�בגין�מחלות�קשות�■
מענקית הינה תכנית ביטוח בריאות המעניקה כיסוי למצב בו קיים אבחון לגילוי מחלה קשה מתוך רשימה של 30 מחלות שונות, ובמסגרתה 
ניתן פיצוי חד פעמי. באמצעות הפיצוי הכספי ניתן להתמודד טוב יותר עם המצב הבריאותי החדש ועם הוצאות גבוהות הכרוכות בטיפול 

במחלה, תוך שמירה על רמת חיים נאותה. בין המחלות בגינן ניתן פיצוי:
אירוע לב, סרטן, שבץ מוחי, דלקת מח, ניוון שרירים, טרשת נפוצה ועוד.

תקופת הביטוח: עד גיל 75.
סכום ביטוח: עד 400,000 ₪, לפי בחירת המבוטח.

גיל כניסה מינימאלי: 3, גיל כניסה מקסימלי: 60.
בהגיע המבוטח לגיל 65, מתקבעת הפרמיה וסכום הביטוח קטן מידי שנה בשיעור של 5% מסכום הביטוח המקורי.

תקופת אכשרה: תקופת אכשרה למקרה ביטוח ראשון הינה 90 יום מתחילת הביטוח. למקרה ביטוח שני תהיה תקופת אכשרה מיוחדת של 
365 יום, שתחל מיום קרות מקרה הביטוח הראשון.

מענקית�סרטן�-�פיצוי�כספי�חד�פעמי�לחולי�סרטן�■
הסרטן הוא שם גנרי למחלות שונות המטופלות ע"י מומחים שונים, שנמצאים במרכזים רפואיים שונים בארץ ובחו"ל.

מחלת הסרטן הינה אירוע המשנה את חיי האדם והמשפחה ודורש אמצעים כלכליים ונפשיים להתמודדות עם האירועים, לצד הצורך בליווי 
זו פיצוי  ובטיפול הרפואי המקצועי. על מנת לסייע בהתמודדות ולהגדיל את סיכויי ההחלמה במקרה של מחלת הסרטן, מעניקה תכנית 

חד פעמי על פי סכום שרכש המבוטח, בגין גילוי מחלת הסרטן.
הראל מחוייבת למצוא למבוטחיה את המענה המקצועי הטוב ביותר!

תקופת הביטוח: עד גיל 75.
סכום ביטוח: החל מ-₪50,000 ועד ₪250,000 לפי בחירת המבוטח.

בהגיע המבוטח לגיל 65, יוקטן סכום הביטוח מידי שנה בשיעור של 5% מסכום הביטוח המקורי.
גיל כניסה מינימאלי: שנה, גיל כניסה מקסימלי: 60.

תקופת אכשרה: 90 יום.
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תעריפים�לחבילת�בריאות��VIP-�פרמיה�חודשית�בש"ח

פרמיה זוגיתפרמיה ליחידגיל כניסה
פרמיה למשפחה 

)+2ילד(
פרמיה למשפחה 

)2+2 ילדים(
פרמיה למשפחה 

)3+2 ילדים(

9.77ילד

21-2931.1162.2271.9981.7691.53

30-3531.4362.8672.6382.4092.17

35-3931.4362.8672.6382.4092.17

40-4431.4362.8672.6382.4092.17

45-5032.3564.7074.4784.2494.01

50-5433.2366.4676.2386.0095.77

55-5933.2366.4676.2386.0095.77

60-6437.4374.8684.6394.40104.17
פרמיית הביטוח צמודה למדד וממודדת על פי מדד הבסיס 12088 נקודות )אוגוסט 2012(

תעריפים�לחבילת�בריאות��VIPמורחב�-�פרמיה�חודשית�בש"ח

פרמיה זוגיתפרמיה ליחידגיל כניסה
פרמיה למשפחה

)2+ילד(
פרמיה למשפחה 

)2+2 ילדים(
פרמיה למשפחה 

)3+2 ילדים(

14.77ילד

21-2935.3470.6785.44 100.21114.98

30-3536.0072.0086.78101.55116.32

35-3936.3672.7287.49102.26117.03

40-4437.2174.4289.19103.96118.73

45-5038.5177.0291.79106.56121.33

50-5441.4882.9797.74112.51127.28

55-5943.1886.36101.13115.90130.67

60-6451.64103.28118.05132.82147.59
פרמיית הביטוח צמודה למדד וממודדת על פי מדד הבסיס 12088 נקודות )אוגוסט 2012(

תעריפים�לחבילת�מאבק�בסרטן*�-�פרמיה�חודשית�בש"ח

9.95ילד

2532.6333.6333.9334.88

3034.8336.3837.3338.68

3535.3838.0341.1845.98

4040.4346.9850.9356.08

4551.3866.3860.2368.93

5069.2890.3378.6396.63

5597.13140.43101.68135.63

60119.33195.63133.18189.13
פרמיית הביטוח צמודה למדד וממודדת על פי מדד הבסיס 12088 נקודות )אוגוסט 2012(

*חבילת מאבק בסרטן כוללת כיסוי "מענקית סרטן" ע"ס 50,000 ₪.

פרמיה�זוגיתפרמיה�ליחידגיל�כניסה
פרמיה�למשפחה

)2+ילד(
פרמיה�למשפחה�

)�2+2ילדים(
פרמיה�למשפחה�

)�3+2ילדים(

אישה�מעשנתאישה�לא�מעשנתגבר�מעשןגבר�לא�מעשןגיל�כניסה

פרמיה�זוגיתפרמיה�ליחידגיל�כניסה
פרמיה�למשפחה

)2+ילד(
פרמיה�למשפחה�

)�2+2ילדים(
פרמיה�למשפחה�

)�3+2ילדים(
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תעריפים�לחבילת�מאבק�בסרטן�פרימיום*�-�פרמיה�חודשית�בש"ח
אישה מעשנתאישה לא מעשנתגבר מעשןגבר לא מעשןגיל כניסה

18.92ילד

2552.2753.2753.5754.52

3055.7157.2658.2159.56

3562.3164.9668.1172.91

4072.1578.7082.6587.80

4591.53106.53100.38109.08

50115.60136.65124.95142.95

55158.31201.61162.86196.81

60192.54268.84206.39262.34
פרמיית הביטוח צמודה למדד וממודדת על פי מדד הבסיס 12088 נקודות )אוגוסט 2012(

*חבילת מאבק בסרטן פרימיום כוללת כיסוי "מענקית סרטן" ע"ס  ₪50,000.

תעריפים�לחבילת�מענקית*�-�פרמיה�חודשית�בש"ח

10.40ילד

2534.7835.7835.5336.63

3037.6340.8837.8839.38

3542.4350.0341.9848.98

4054.8373.6852.7861.63

4577.88117.8872.3385.98

50114.98172.38101.63121.63

55169.38255.48128.13182.68

60244.23398.93174.88222.58
פרמיית הביטוח צמודה למדד וממודדת על פי מדד הבסיס 12088 נקודות )אוגוסט 2012(

*חבילת מענקית כוללת כיסוי "מענקית" ע"ס 50,000 ₪.

תעריפים�לחבילת�מענקית�פרימיום*�-�פרמיה�חודשית�בש"ח

19.37ילד

2554.4255.4255.1756.27

3058.5161.7658.7660.26

3569.3676.9668.9175.91

4086.55105.4084.5093.35

45118.03158.03112.48126.13

50161.30218.70147.95167.95

55230.56316.66189.31243.86

60317.44472.14248.09295.79
פרמיית הביטוח צמודה למדד וממודדת על פי מדד הבסיס 12088 נקודות )אוגוסט 2012(

*חבילת מענקית פרימיום כוללת כיסוי "מענקית" ע"ס 50,000 ₪.

אישה�מעשנתאישה�לא�מעשנתגבר�מעשןגבר�לא�מעשןגיל�כניסה

אישה�מעשנתאישה�לא�מעשנתגבר�מעשןגבר�לא�מעשןגיל�כניסה

אישה�מעשנתאישה�לא�מעשנתגבר�מעשןגבר�לא�מעשןגיל�כניסה
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הצורך�בביטוח�סיעודי�פרטי
מצב סיעודי הינו מצב בו אדם אינו יכול לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי מפעולות היומיום, )ADL - כדוגמת אכילה, רחיצה או קימה(, או שהוא 
זקוק להשגחה בשל מחלה כגון מחלת אלצהיימר. העלות החודשית לטיפול באדם במצב סיעודי נעה כיום בין 5,000 ₪ לחודש, אם הינו בביתו 
ויכולה להגיע ל-20,000 ₪ לחודש, אם הינו שוהה במוסד סיעודי. משך הזמן שאדם נמצא במצב סיעודי תלוי במספר גורמים, בין היתר במצב 
בריאותו ובטכנולוגיות רפואיות ויכול להגיע למספר שנים רב. המוסד לביטוח לאומי, משרדי הבריאות והרווחה הינם כיום הגופים העיקריים הנותנים 

סיוע ממשלתי לאדם שהינו במצב סיעודי ובתנאי שעבר מבחני תפקוד והכנסה.
נוכח�המענה�החלקי�הניתן�במדינת�ישראל�למימון�אדם�במצב�סיעודי,�מציעה�הראל�פוליסות�לביטוח�סיעודי,�אשר�נותנות�תגמול�חודשי�

למבוטח,�לתקופת�זמן�מוגדרת�או�לכל�החיים.
יובהר,�כי�מצב�סיעודי�הינו�בגדר�קטסטרופה�כלכלית�ונפשית�עבור�המבוטח�ובני�משפחתו.�לפיכך�תחום�זה�הוא�אחד�התחומים�שחיוני�

לרכוש�עבורם�הגנה�פיננסית�ראויה�ובגיל�מוקדם,�כך�שיצטברו�זכויות�למבוטח�לטווח�הארוך.

הסיבות�שבגינן�נצרך�ביטוח�סיעודי�פרטי�הן:
עפ"י חוק הבריאות הממלכתי, רוב האחריות לטיפול באדם בעל צרכים סיעודיים היא על בני משפחתו של החולה. ■
לאור תוחלת החיים המתארכת, מצב סיעודי עלול לעלות למשפחת החולה מאות אלפי שקלים. ■
הגורמים המטפלים בחולים סיעודיים )ביטוח לאומי, משרד הבריאות וקופות החולים(, נותנים מענה חלקי לצורך הסיעודי. ■

יתרונות�הביטוח�הסיעודי�הפרטי:
פוליסות הביטוח )פרט( מבטיחות כיסוי ביטוחי לכל החיים. ■
למבוטח מובטח תגמול חודשי, בדרך כל פיצוי, לתקופת זמן מוגדרת או לכל החיים ■
סכום הפיצוי למבוטח ותקופת התשלום ניתנים לבחירה ע"י המבוטח. ■
בביטוחים בפרמיה קבועה, נצברות זכויות למבוטחים - צוברים זכויות גם למקרה בו המבוטח הפסיק את תשלומי הפרמיה והוא יהיה זכאי  ■

לתגמול מופחת מחברת הביטוח אם יהיה סיעודי, על פי מה שנצבר עבורו.

GOLDEN�CAREהראל�
"הראל Golden Care" הינה תכנית ביטוח סיעודי, המעניקה גמלת פיצוי חודשית עד 20,000 ₪ בחודש במקרה בו אדם הופך לסיעודי ונזקק 

לסיוע שוטף בביתו או למימון שהותו במוסד סיעודי.

תכנית ביטוח זו מעניקה למבוטח שקט נפשי, ומבטיחה כי יוכל לדאוג לעצמו וליקיריו בעת הצורך.

עפ"י התכנית מספיקות 3 פעולות יומיומיות אותן לא יכול המבוטח לבצע, או 2 פעולות, שאחת מהן הינה אי שליטה על סוגרים, על מנת שהמבוטח 
יוגדר כסיעודי.

מצב�מזכה�)�100%פיצוי(
בהתמלא�אחד�מ-��3המצבים�הבאים:

■ ADL-אי יכולת לבצע 3 מתוך 6 פעולות ה
אי יכולת לבצע 2 מתוך 6 פעולות ה-ADL כשאחת מהן הינה אי שליטה על הסוגרים ■
תשישות נפש כולל אלצהיימר ■

תקופת�הפיצוי
36 חודשים, 60 חודשים, 100 חודשים, כל החיים.

תקופת�אכשרה
אין.

תקופת�המתנה 
60 יום )אשפוז בבי"ח בעת קרות האירוע נספר לתקופת ההמתנה(.

תאונת�עבודה/תאונת�דרכים
כיסוי מלא.

אירוע�טרור
כיסוי מלא.

הוצאות�שיקום
80% מההוצאות בפועל ועד תקרה בגובה 50,000 ₪, ובכל מקרה לא יותר ממכפלת סכום הפיצוי החודשי ב-10.

שחרור�מתשלום�פרמיה
במהלך תקופת תשלום התגמול הסיעודי ע"י החברה.

ערך�מסולק
המבוטח במסלול פרמיה קבועה/משולבת יהא זכאי לתגמול סיעודי מופחת גם לאחר שהפסיק לשלם את דמי הביטוח.

ערך�פדיון
במקרה שגובה התגמול הסיעודי החודשי המסולק נמוך מ-600 ₪ )עם התשלום תבוטל הפוליסה(.

סכום�התגמול�הסיעודי
עד 20,000 ₪ לחודש. עם קרות המקרה המזכה ולאחר תקופת ההמתנה יתקבל מלוא סכום התגמול הסיעודי.
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מסלול�הפרמיה
ניתן לרכוש את הביטוח במסלול:

פרמיה משולבת )מוגדלת( משתנה כל שנה ב-4% ומגיל 65 מתקבעת ■
פרמיה קבועה ■

ניתן לעבור בכל עת ממסלול למסלול, ללא הצהרת בריאות.

גיל�כניסה�מקסימאלי
70 שנה.

הטבה�לילדי�מבוטח�שנפטר
הנחה בגובה 50% לתקופה של 3 שנים עם רכישת תכנית ביטוח סיעוד מקבילה.

התייחסות�לביטוחים�אחרים
אין קיזוז עם ביטוחים אחרים כגון: ביטוח לאומי, ביטוחים משלימים וביטוחים מסחריים אחרים.

כתב�שירות�"דואגים�בשבילך"
ראה פירוט בהמשך

כללי
גיל כניסה מינימאלי 3 מקסימאלי 70 ■
מסלול פרמיה: קבוע / משולבת )מוגדלת( ■
סכום הביטוח המקסימאלי 20,000 ₪ לחודש ■

ניתן�לצרף�את�הנספחים�הבאים:
ביטוח לתרופות מיוחדות מחוץ לסל ■
סיעודי גמיש ■
שחרור הדדי )מותנה בהצטרפות שני בני הזוג לביטוח הסיעודי הבסיסי בפרמיה קבועה( ■
שירותים רפואיים ייחודיים )הכולל נספח לחיות בריא ומנוי שירות לניטור לבבי( ■
שירותים רפואיים ייחודיים מורחב ■
רפואה משלימה ■
מטריה ניתוחית )גיל הצטרפות מקסימאלי 70( ■
מענקית )הצטרפות מגיל 3 עד 60( ■

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתנאי הפוליסה ובנספחיה
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תעריפים�לתכנית�סיעוד�גולדן�קר�-�פרמיה�חודשית�קבועה�בש"ח�לכל��₪�1,000ס"ב

 

3 6.71  7.77  8.13  9.83  9.27  12.42  10.90  14.61 

4 6.82  7.94  8.31  10.07  9.48  12.74  11.15  14.99 

5 6.94  8.10  8.48  10.32  9.70  13.10  11.41  15.41 

6 7.06  8.28  8.65  10.59  9.94  13.46  11.69  15.84 

7 7.20  8.47  8.85  10.83  10.18  13.85  11.98  16.29 

8 7.33  8.66  9.03  11.11  10.43  14.25  12.27  16.76 

9 7.48  8.85  9.24  11.41  10.68  14.65  12.57  17.24 

10 7.64  9.07  9.46  11.71  10.97  15.05  12.90  17.71 

11 7.78  9.30  9.69  12.04  11.26  15.47  13.25  18.20 

12 7.96  9.51  9.91  12.33  11.58  15.95  13.62  18.76 

13 8.13  9.75  10.16  12.68  11.87  16.43  13.97  19.33 

14 8.31  10.01  10.43  13.05  12.19  16.94  14.34  19.93 

15 8.51  10.27  10.70  13.43  12.55  17.47  14.76  20.55 

16 8.71  10.56  10.97  13.82  12.91  18.03  15.19  21.21 

17 8.91  10.81  11.27  14.24  13.29  18.61  15.64  21.89 

18 9.14  11.12  11.59  14.67  13.70  19.22  16.12  22.61 

19 9.38  11.44  11.92  15.06  14.13  19.85  16.62  23.35 

20 10.22  12.51  13.02  16.51  15.47  21.79  18.20  25.63 

21 10.47  12.88  13.37  17.03  15.94  22.48  18.75  26.45 

22 10.76  13.27  13.76  17.58  16.40  23.21  19.29  27.31 

23 11.07  13.65  14.18  18.15  16.93  23.96  19.92  28.19 

24 11.38  14.04  14.62  18.75  17.48  24.79  20.57  29.16 

25 11.70  14.48  15.08  19.37  18.06  25.64  21.25  30.17 

26 12.02  14.94  15.56  20.02  18.66  26.55  21.95  31.23 

27 12.39  15.43  16.05  20.70  19.29  27.48  22.69  32.33 

28 12.76  15.93  16.53  21.42  19.94  28.46  23.46  33.48 

29 13.16  16.46  17.06  22.12  20.62  29.48  24.26  34.68 

30 13.58  17.01  17.64  22.83  21.34  30.54  25.11  35.93 

31 14.00  17.59  18.24  23.65  22.10  31.66  26.00  37.25 

32 14.42  18.16  18.88  24.51  22.89  32.84  26.93  38.63 

33 14.91  18.75  19.54  25.41  23.70  34.07  27.88  40.08 

34 15.42  19.43  20.24  26.36  24.51  35.34  28.83  41.58 

35 15.97  20.14  20.98  27.36  25.39  36.71  29.87  43.19 

36 16.54  20.87  21.77  28.41  26.37  38.14  31.02  44.87 

37 17.14  21.66  22.57  29.51  27.39  39.64  32.22  46.64 

38 17.77  22.50  23.38  30.69  28.48  41.24  33.50  48.52 

39 18.43  23.38  24.28  31.93  29.63  42.93  34.86  50.50 

40 19.53  24.75  25.43  33.44  31.03  44.94  36.51  52.87 

41 20.31  25.76  26.48  34.84  32.35  46.84  38.06  55.11 

42 21.15  26.83  27.61  36.34  33.76  48.88  39.72  57.51 

43 22.06  27.97  28.81  37.94  35.27  51.05  41.49  60.06 

44 23.01  29.19  30.11  39.63  36.87  53.35  43.38  62.76 

45 23.73  30.11  31.09  40.92  38.09  55.09  44.81  64.81 

כל�החיים�100חודשים�5שנים�3שניםתקופת�פיצוי

אישה�גבראישה�גבראישה�גבראישה�גברגיל
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46 24.80  31.47  32.54  42.82  40.00  57.65  47.06  67.82 

47 25.95  32.93  34.08  44.85  42.02  60.33  49.43  70.98 

48 27.15  34.48  35.71  47.01  44.01  63.20  51.78  74.35 

49 28.42  36.13  37.45  49.32  46.10  66.24  54.23  77.93 

50 29.01  36.95  38.35  50.48  46.89  67.62  55.17  79.55 

51 29.59  37.77  39.25  51.64  47.69  68.99  56.10  81.17 

52 31.10  39.72  41.28  54.33  50.01  72.46  58.83  85.25 

53 32.72  41.82  43.45  57.23  52.48  76.17  61.74  89.61 

54 34.48  44.07  45.81  60.36  55.13  80.16  64.86  94.30 

55 36.24  46.33  48.18  63.48  57.76  90.35  67.95  106.29 

56 38.31  48.97  50.98  67.14  60.83  95.25  71.57  112.06 

57 40.57  51.85  53.99  71.13  64.21  100.59  75.54  118.34 

58 43.04  55.01  57.29  75.51  68.19  106.45  80.22  125.23 

59 45.76  58.52  60.90  80.35  72.25  112.88  85.00  132.80 

60 50.10  64.17  66.68  88.13  78.37  122.14  92.20  143.69 

61 53.46  68.68  71.12  94.32  83.06  130.33  97.72  153.33 

62 57.14  73.72  75.99  101.27  88.16  140.27  103.72  165.02 

63 61.25  79.30  81.44  109.05  93.78  151.13  110.33  177.80 

64 65.86  85.77  87.49  117.96  99.99  162.75  117.63  191.47 

65 68.07  86.54  90.06  118.53  100.68  167.15  118.45  196.65 

66 70.27  93.78  92.63  128.38  107.77  180.12  126.79  211.91 

67 76.47  101.97  100.75  139.53  115.86  194.70  136.30  229.06 

68 83.29  111.27  109.60  152.18  124.93  211.65  146.98  249.00 

69 91.14  121.84  119.73  166.59  135.37  232.19  159.26  273.17 

70 99.86  133.93  131.00  183.06  154.27  262.84  181.49  309.22 

כל�החיים�100חודשים�5שנים�3שניםתקופת�פיצוי

אישה�גבראישה�גבראישה�גבראישה�גברגיל
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�תעריפים�לתכנית�סיעוד�גולדן�קר�-
פרמיה�חודשית�משולבת�)מוגדלת(�בש"ח�לכל��₪�1,000ס"ב

 3 1.35  2.08  1.61  2.55  2.24  3.93  2.63  4.62 

 4 1.43  2.18  1.70  2.68  2.35  4.14  2.76  4.87 

 5 1.51  2.29  1.79  2.82  2.47  4.36  2.90  5.13 

 6 1.59  2.41  1.89  2.97  2.59  4.59  3.05  5.40 

 7 1.67  2.53  1.99  3.12  2.72  4.82  3.20  5.67 

 8 1.75  2.65  2.09  3.27  2.85  5.05  3.35  5.94 

 9 1.83  2.77  2.19  3.42  2.98  5.28  3.50  6.21 

 10 1.92  2.88  2.27  3.56  3.12  5.50  3.67  6.47 

 11 2.03  3.04  2.40  3.76  3.29  5.80  3.87  6.82 

 12 2.14  3.20  2.53  3.96  3.46  6.09  4.07  7.17 

 13 2.25  3.36  2.66  4.16  3.63  6.39  4.27  7.52 

 14 2.36  3.52  2.79  4.36  3.80  6.69  4.47  7.87 

 15 2.45  3.67  2.90  4.54  3.97  7.00  4.67  8.23 

 16 2.59  3.87  3.07  4.79  4.19  7.39  4.93  8.69 

 17 2.73  4.07  3.24  5.04  4.41  7.78  5.19  9.15 

 18 2.87  4.27  3.41  5.29  4.63  8.17  5.45  9.61 

 19 3.01  4.47  3.58  5.54  4.85  8.56  5.71  10.07 

 20 3.14  4.69  3.73  5.81  5.09  8.96  5.99  10.54 

 21 3.32  4.96  3.95  6.15  5.39  9.48  6.34  11.15 

 22 3.50  5.23  4.17  6.49  5.69  10.00  6.69  11.76 

 23 3.68  5.50  4.39  6.83  5.98  10.51  7.04  12.37 

 24 3.86  5.77  4.61  7.17  6.28  11.03  7.39  12.98 

 25 4.06  6.04  4.83  7.49  6.60  11.55  7.76  13.59 

 26 4.31  6.40  5.13  7.94  7.00  12.25  8.24  14.41 

 27 4.56  6.76  5.43  8.39  7.41  12.95  8.72  15.23 

 28 4.81  7.12  5.73  8.84  7.82  13.64  9.20  16.05 

 29 5.06  7.48  6.03  9.29  8.23  14.34  9.68  16.87 

 30 5.32  7.85  6.33  9.74  8.63  15.03  10.15  17.68 

 31 5.66  8.34  6.75  10.36  9.19  15.98  10.81  18.80 

 32 6.00  8.83  7.17  10.98  9.75  16.93  11.47  19.92 

 33 6.34  9.32  7.59  11.60  10.31  17.88  12.13  21.04 

 34 6.68  9.81  8.01  12.22  10.87  18.84  12.79  22.16 

 35 7.04  10.32  8.41  12.83  11.44  19.79  13.46  23.28 

 36 7.53  11.01  9.25  13.69  12.23  21.11  14.39  24.84 

 37 8.02  11.70  10.09  14.55  13.02  22.44  15.32  26.40 

 38 8.51  12.39  10.93  15.41  13.81  23.77  16.25  27.96 

 39 9.00  13.08  11.77  16.27  14.60  25.09  17.18  29.52 

 40 9.47  13.76  12.59  17.13  15.40  26.40  18.12  31.06 

 41 10.36  14.74  13.48  18.36  16.83  28.28  19.80  33.27 

 42 11.25  15.72  14.37  19.59  18.26  30.16  21.48  35.48 

 43 12.14  16.70  15.26  20.82  19.69  32.04  23.16  37.69 

 44 13.03  17.68  16.15  22.05  21.11  33.92  24.84  39.90 

 45 13.90  18.67  17.05  23.26  22.53  35.78  26.51  42.09 

כל�החיים�100חודשים�5שנים�3שניםתקופת�פיצוי

אישה�גבראישה�גבראישה�גבראישה�גברגיל
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 46 15.14  20.12  18.37  25.69  24.53  38.56  28.86  45.36 

 47 16.38  21.57  19.69  28.12  26.53  41.34  31.21  48.63 

 48 17.62  23.02  21.01  30.55  28.53  44.12  33.56  51.90 

 49 18.86  24.47  22.33  32.98  30.52  46.89  35.91  55.17 

 50 20.11  25.94  23.63  35.42  32.52  49.69  38.26  58.46 

 51 21.86  28.19  26.19  38.52  35.31  53.99  41.54  63.52 

 52 23.61  30.44  28.75  41.62  38.10  58.29  44.82  68.58 

 53 25.36  32.69  31.31  44.72  40.89  62.59  48.10  73.64 

 54 27.11  34.94  33.87  47.82  43.67  66.90  51.38  78.70 

 55 28.87  37.18  36.42  50.94  46.44  71.20  54.64  83.77 

 56 31.80  40.94  40.74  56.13  51.09  78.45  60.10  92.29 

 57 34.73  44.70  45.06  61.32  55.73  85.69  65.56  100.81 

 58 37.66  48.46  49.38  66.51  60.37  92.93  71.02  109.33 

 59 40.59  52.22  53.70  71.70  65.01  100.17  76.48  117.85 

 60 43.52  55.99  58.03  76.89  69.65  107.41  81.94  126.36 

בגיל 65 הפרמיה מתקבעת ■

כל�החיים�100חודשים�5שנים�3שניםתקופת�פיצוי

אישה�גבראישה�גבראישה�גבראישה�גברגיל
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ביטוח�סיעודי�הראל��GOLDEN�CAREמשלים
"הראל Golden Care משלים" הינה תכנית ביטוח סיעודי המשלימה את הביטוחים הסיעודיים הקיימים בקופות החולים במסגרת תכניות השב"ן 

או במסגרת ביטוח סיעוד פרטי.
התכנית מבטיחה כי גם בחלוף תקופת הפיצוי בביטוח הסיעודי של קופת החולים או של הביטוח פרטי )לאחר 36 או 60 חודשים(, יהיה המבוטח 

זכאי לתגמול הסיעודי במסגרת תכנית הביטוח.

"הראל Golden Care משלים" מבטיחה שקט נפשי מלא, היות והיא מאפשרת למבוטח להמשיך לדאוג לו וליקיריו בעת הצורך, ולמשך תקופה 
ארוכה יותר מזו הקבועה בתכניות הביטוח של קופות החולים או הביטוח פרטי.

עפ"י התכנית מספיקות 3 פעולות יומיומיות אותן לא יכול המבוטח לבצע, או 2 פעולות, שאחת מהן הינה אי שליטה על סוגרים, על מנת שהמבוטח 
יוגדר כסיעודי.

מצב�מזכה�)�100%פיצוי(
בהתמלא�אחד�מ-�3המצבים�הבאים:

■ ADL-אי יכולת לבצע 3 מתוך 6 פעולות ה
אי יכולת לבצע 2 מתוך 6 פעולות ה-ADL כשאחת מהן הינה אי שליטה על הסוגרים ■
תשישות נפש, כולל אלצהיימר ■

תקופת�הפיצוי
לכל החיים.

תקופת�אכשרה
אין.

תקופת�המתנה
36 חודשים / 60 חודשים.

תאונת�עבודה/תאונת�דרכים
כיסוי מלא.

אירוע�טרור
כיסוי מלא.

שחרור�מתשלום�פרמיה
 בתום 60 יום ממועד קרות מקרה הביטוח, וכל עוד המבוטח מקבל תגמול מהביטוח הסיעודי הקיים במסגרת השב"ן / פרטי, ו/או במהלך

תקופת תשלום התגמול הסיעודי ע"י החברה.

ערך�מסולק
המבוטח במסלול פרמיה קבועה/משולבת, יהא זכאי לתגמול סיעודי מופחת, גם לאחר שהפסיק לשלם את דמי הביטוח.

ערך�פדיון
במקרה שגובה התגמול הסיעודי החודשי המסולק נמוך מ-600 ₪ )עם התשלום תבוטל הפוליסה(.

סכום�התגמול�הסיעודי
עד 20,000 ₪ לחודש.

עם קרות המקרה המזכה ולאחר תקופת ההמתנה, יתקבל מלוא סכום התגמול הסיעודי.

)insurability(המרה�
הזכאות: ביטול או הרעת הכיסוי הסיעודי בשב"ן ■
המהות: שמירת גיל כניסה ורצף ביטוחי ■
גמלה: תשתנה בהתאם לתקופת הפיצוי שתבחר על פי המבוטח ■
גובה הפיצוי: יותאם לפרמיה ששולמה לביטוח )הראל golden care משלים( על פי גיל הכניסה המקורי ■

גיל�כניסה�מקסימאלי
70 שנה.

הטבה�לילדי�מבוטח�שנפטר
הנחה בגובה 50% לתקופה של 3 שנים עם רכישת תכנית ביטוח סיעוד מקבילה.

התייחסות�לביטוחים�אחרים
אין קיזוז עם ביטוחים אחרים כגון:

ביטוח לאומי ■
ביטוחים משלימים ■
ביטוחים מסחריים אחרים ■

כתב�שירות�"דואגים�בשבילך"
ראה פירוט בהמשך
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כללי
גיל כניסה מינימאלי: 3, מקסימאלי: 70 ■
מסלול פרמיה: קבוע / משולבת )מוגדלת( ■
סכום הביטוח המקסימאלי: 20,000 ₪ לחודש ■

לתכנית�ניתן�לצרף�את�הנספחים�הבאים:
ביטוח לתרופות מיוחדות מחוץ לסל ■
סיעודי גמיש ■
שחרור הדדי )מותנה בהצטרפות שני בני הזוג לביטוח הסיעודי הבסיסי( ■
שירותים רפואיים ייחודיים )הכולל נספח לחיות בריא ומנוי שירות לניטור לב( ■
שירותים רפואיים ייחודיים מורחב ■
רפואה משלימה ■
מטריה ניתוחית )גיל הצטרפות מקסימאלי 70( ■
מענקית )הצטרפות מגיל 3 עד 60( ■

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתנאי הפוליסה ובנספחיה
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3 4.61  7.52  3.05  5.26 

4 4.76  7.76  3.12  5.41 

5 4.92  8.04  3.22  5.60 

6 5.09  8.32  3.34  5.78 

7 5.26  8.60  3.44  6.01 

8 5.43  8.91  3.56  6.22 

9 5.60  9.23  3.66  6.41 

10 5.79  9.50  3.78  6.60 

11 6.02  9.79  3.92  6.78 

12 6.23  10.18  4.08  7.07 

13 6.42  10.54  4.19  7.32 

14 6.63  10.91  4.30  7.57 

15 6.88  11.31  4.47  7.83 

16 7.13  11.72  4.64  8.13 

17 7.40  12.19  4.81  8.42 

18 7.68  12.64  4.98  8.73 

19 7.96  13.10  5.17  9.12 

20 8.78  14.43  5.70  10.03 

21 9.11  14.93  5.92  10.36 

22 9.38  15.44  6.08  10.70 

23 9.74  15.99  6.31  11.04 

24 10.11  16.63  6.55  11.45 

25 10.51  17.26  6.79  11.88 

26 10.92  17.92  7.03  12.33 

27 11.33  18.59  7.30  12.79 

28 11.77  19.31  7.62  13.27 

29 12.21  20.04  7.92  13.82 

30 12.68  20.81  8.22  14.41 

31 13.20  21.63  8.54  14.96 

32 13.76  22.52  8.86  15.53 

33 14.27  23.46  9.17  16.14 

34 14.75  24.37  9.45  16.74 

35 15.29  25.36  9.78  17.41 

36 15.93  26.40  10.18  18.11 

37 16.59  27.48  10.62  18.84 

38 17.30  28.62  11.13  19.61 

39 18.07  29.83  11.64  20.43 

40 18.68  30.93  12.19  21.37 

41 19.53  32.29  12.74  22.30 

42 20.43  33.75  13.32  23.29 

43 21.37  35.30  13.95  24.33 

 

�- תעריפים�לתכנית�סיעוד�גולדן�קר�משלים�
פרמיה�חודשית�קבועה�בש"ח�לכל��₪�1,000ס"ב

תקופת
הפיצוי

�כל�החיים
)תקופת�המתנה��3שנים(

�כל�החיים
)תקופת�המתנה��5שנים(

אישהגבראישהגברגיל
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44 22.41  36.93  14.60  25.44 

45 23.19  38.17  15.09  26.28 

46 24.49  39.99  15.97  27.50 

47 25.83  41.86  16.89  28.74 

48 27.09  43.86  17.68  30.07 

49 28.39  45.98  18.46  31.47 

50 28.78  46.86  18.50  31.98 

51 29.16  47.74  18.54  32.48 

52 30.50  50.08  19.31  34.01 

53 31.92  52.57  20.12  35.62 

54 33.42  55.25  20.96  37.33 

55 34.88  65.96  21.75  47.09 

56 36.59  69.40  22.65  49.41 

57 38.47  73.14  23.71  51.93 

58 40.90  77.24  25.22  54.69 

59 43.16  81.71  26.51  57.70 

60 46.31  87.47  28.07  61.12 

61 48.69  93.12  29.26  64.91 

6251.24  100.43 30.50  70.13 

63 53.99  108.35 31.78  75.63 

64 56.95  116.27 33.15  80.86 

65 59.56  121.12 35.37  85.93 

66 62.17  129.94 37.58  91.88 

67 65.81  139.80 39.11  98.48 

68 70.06  151.50 41.12  106.50

69 74.93  166.46 43.48  117.24

70 89.79  192.82 55.54  138.78

תקופת
הפיצוי

�כל�החיים
)תקופת�המתנה��3שנים(

�כל�החיים
)תקופת�המתנה��5שנים(

אישהגבראישהגברגיל
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הראל�סיעוד�לכל
"הראל סיעודי לכל" הינה תכנית ביטוח סיעוד ייחודית המעניקה גמלת סיעוד חודשי של עד 10,000 ₪ לאחר תקופת המתנה של 60 יום.

במקרה בו אדם הופך לסיעודי ונזקק לסיוע שוטף בביתו או למימון שהותו במוסד סיעודי.

תכנית ביטוח זו מעניקה למבוטח שקט נפשי, ומבטיחה כי יוכל לדאוג לעצמו וליקיריו בעת הצורך.

עפ"י התכנית מספיקות 3 פעולות יומיומיות אותן לא יכול המבוטח לבצע, או 2 פעולות, שאחת מהן הינה אי שליטה על סוגרים, על מנת שהמבוטח 
יוגדר כסיעודי.

מצב�מזכה�)�100%פיצוי(
בהתמלא�אחד�מ-��3המצבים�הבאים:

אי יכולת לבצע 3 מתוך 6 פעולות ה-ADL.א. 
תשישות נפש כולל אלצהיימר.ב. 

תקופת�הפיצוי
36 חודשים, 60 חודשים, 100 חודשים, כל החיים.

תקופת�אכשרה
אין.

תקופת�המתנה�
60 יום המתנה.

תאונת�עבודה/תאונת�דרכים
כיסוי מלא.

אירוע�טרור
כיסוי מלא.

הוצאות�שיקום
80% מההוצאות בפועל ועד תקרה בגובה 50,000 ₪, ובכל מקרה לא יותר ממכפלת סכום הפיצוי החודשי ב-10.

שחרור�מתשלום�פרמיה
שחרור מתשלום פרמיה במהלך תקופת המתנה.

ערך�מסולק
המבוטח במסלול פרמיה קבועה יהא זכאי לתגמול סיעודי מופחת גם לאחר שהפסיק לשלם את דמי הביטוח.

ערך�פדיון
במקרה שגובה התגמול הסיעודי החודשי המסולק נמוך מ-600 ₪ )עם התשלום תבוטל הפוליסה(.

סכום�התגמול�הסיעודי
עד 10,000 ₪ לחודש. עם קרות המקרה המזכה ולאחר תקופת ההמתנה יתקבל מלוא סכום התגמול הסיעודי.

התגמול הסיעודי למבוטח השוהה במוסד סיעודי יהיה 200% מסכום הפיצוי הנקוב בדף פרטי הביטוח.
התגמול הסיעודי למבוטח השוהה בביתו יהיה 100% מסכום הפיצוי הנקוב בדף פרטי הביטוח.

מסלול�הפרמיה
ניתן לרכוש את הביטוח במסלול פרמיה קבועה בלבד.

גיל�כניסה�מקסימאלי
70 שנה.

הטבה�לילדי�מבוטח�שנפטר
הנחה בגובה 50% לתקופה של 3 שנים עם רכישת תכנית ביטוח סיעוד מקבילה.

התייחסות�לביטוחים�אחרים
אין קיזוז עם ביטוחים אחרים כגון: ביטוח לאומי, ביטוחים משלימים וביטוחים מסחריים אחרים.

כתב�שירות�"דואגים�בשבילך"
ראה פירוט בהמשך.
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כללי
גיל כניסה מינימאלי: 3, מקסימאלי: 70 ■
מסלול פרמיה: קבועה ■
סכום הביטוח המקסימאלי 10,000 ₪ לחודש ■

ניתן�לצרף�את�הנספחים�הבאים:
ביטוח לתרופות מיוחדות מחוץ לסל ■
סיעודי גמיש ■
שחרור הדדי )מותנה בהצטרפות שני בני הזוג לביטוח הסיעודי הבסיסי בפרמיה קבועה( ■
שירותים רפואיים ייחודיים )הכולל נספח לחיות בריא ומנוי שירות לניטור לבבי( ■
שירותים רפואיים ייחודיים מורחב ■
רפואה משלימה ■
מטריה ניתוחית )גיל הצטרפות מקסימאלי 70( ■
מענקית )הצטרפות מגיל 3 עד 60( ■

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתנאי הפוליסה ובנספחיה
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תעריפים�לתכנית�סיעוד�לכל�-�פרמיה�חודשית�בש"ח�לכל��₪�500ס"ב�פיצוי�בבית
)�₪1,000ס"ב�במוסד(�-�תקופת�המתנה��60יום.

�100חודשיםלכל�החיים�5שנים�3שניםתקופת�הפיצוי

אשהגבראשהגבראשהגבראשהגברגיל

3 4.63  5.67  5.69  7.86  6.58  10.68  7.74  12.56 

4 4.71  5.80  5.82  8.06  6.73  10.96  7.92  12.89 

5 4.79  5.91  5.94  8.26  6.89  11.26  8.10  13.25 

6 4.87  6.04  6.06  8.47  7.05  11.58  8.30  13.62 

7 4.97  6.18  6.20  8.66  7.23  11.91  8.51  14.01 

8 5.06  6.32  6.32  8.89  7.40  12.25  8.71  14.41 

9 5.16  6.46  6.47  9.13  7.59  12.60  8.92  14.83 

10 5.27  6.62  6.62  9.37  7.79  12.95  9.16  15.23 

11 5.37  6.79  6.78  9.63  8.00  13.30  9.41  15.65 

12 5.49  6.94  6.94  9.86  8.22  13.71  9.67  16.13 

13 5.61  7.12  7.11  10.14  8.43  14.13  9.92  16.62 

14 5.73  7.31  7.30  10.44  8.65  14.57  10.18  17.14 

15 5.87  7.50  7.49  10.74  8.91  15.02  10.48  17.67 

16 6.01  7.71  7.68  11.06  9.17  15.50  10.78  18.24 

17 6.15  7.89  7.89  11.39  9.44  16.00  11.10  18.83 

18 6.31  8.12  8.11  11.74  9.73  16.53  11.45  19.44 

19 6.47  8.35  8.34  12.05  10.03  17.07  11.80  20.08 

20 7.05  9.13  9.11  13.21  10.98  18.74  12.92  22.04 

21 7.22  9.40  9.36  13.62  11.32  19.33  13.31  22.75 

22 7.42  9.69  9.63  14.06  11.64  19.96  13.70  23.49 

23 7.64  9.96  9.93  14.52  12.02  20.61  14.14  24.24 

24 7.85  10.25  10.23  15.00  12.41  21.32  14.60  25.08 

25 8.07  10.57  10.56  15.50  12.82  22.05  15.09  25.95 

26 8.29  10.91  10.89  16.02  13.25  22.83  15.58  26.86 

27 8.55  11.26  11.24  16.56  13.69  23.63  16.11  27.80 

28 8.80  11.63  11.57  17.14  14.16  24.47  16.66  28.79 

29 9.08  12.02  11.94  17.70  14.64  25.35  17.22  29.82 

30 9.37  12.42  12.35  18.26  15.15  26.26  17.83  30.90 

31 9.66  12.84  12.77  18.92  15.69  27.23  18.46  32.04 

32 9.95  13.26  13.22  19.61  16.25  28.24  19.12  33.22 

33 10.29  13.69  13.68  20.33  16.83  29.30  19.79  34.47 

34 10.64  14.18  14.17  21.09  17.40  30.39  20.47  35.76 

35 11.02  14.70  14.69  21.89  18.03  31.57  21.21  37.14 

36 11.41  15.24  15.24  22.73  18.72  32.80  22.02  38.59 

37 11.83  15.81  15.80  23.61  19.44  34.09  22.88  40.11 

38 12.26  16.43  16.37  24.55  20.22  35.47  23.79  41.73 

39 12.72  17.07  17.00  25.54  21.04  36.92  24.75  43.43 

40 13.48  18.07  17.80  26.75  22.03  38.65  25.92  45.47 

41 14.01  18.80  18.54  27.87  22.97  40.29  27.02  47.39 

42 14.59  19.59  19.33  29.07  23.97  42.04  28.20  49.46 

43 15.22  20.42  20.17  30.35  25.04  43.90  29.46  51.65 

44 15.88  21.31  21.08  31.70  26.18  45.88  30.80  53.97 

לכל�החיים�100חודשים�5שנים�3שניםתקופת�הפיצוי

אישהגבראישהגבראישהגבראישהגברגיל
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45 16.37  21.98  21.76  32.74  27.04  47.38  31.82  55.74 

46 17.11  22.97  22.78  34.26  28.40  49.58  33.41  58.33 

47 17.91  24.04  23.86  35.88  29.83  51.89  35.10  61.04 

48 18.73  25.17  25.00  37.61  31.25  54.35  36.76  63.94 

49 19.61  26.37  26.22  39.46  32.73  56.97  38.50  67.02 

50 20.01  26.97  26.85  40.38  33.29  58.15  39.17  68.41 

51 20.42  27.57  27.48  41.31  33.86  59.34  39.83  69.81 

52 21.46  29.00  28.90  43.46  35.50  62.32  41.77  73.32 

53 22.58  30.53  30.42  45.78  37.26  65.50  43.84  77.06 

54 23.79  32.17  32.07  48.29  39.14  68.93  46.05  81.10 

55 25.01  33.82  33.73  50.78  41.01  77.70  48.24  91.41 

56 26.43  35.75  35.69  53.71  43.19  81.92  50.81  96.37 

57 27.99  37.85  37.79  56.90  45.59  86.51  53.63  101.77 

58 29.70  40.16  40.10  60.41  48.41  91.54  56.96  107.70 

59 31.57  42.72  42.63  64.28  51.30  97.08  60.35  114.21 

60 34.57  46.84  46.68  70.50  55.64  105.04  65.46  123.57 

61 36.89  50.14  49.78  75.46  58.97  112.08  69.38  131.86 

62 39.43  53.82  53.19  81.02  62.60  120.63  73.64  141.92 

63 42.26  57.89  57.01  87.24  66.58  129.97  78.33  152.91 

64 45.44  62.61  61.24  94.37  70.99  139.96  83.52  164.66 

65 49.69  65.77  66.64  98.38  75.51  148.77  88.84  175.02 

66 51.30  71.27  68.55  106.56  80.83  160.31  95.09  188.60 

67 55.82  77.50  74.56  115.81  86.89  173.28  102.23  203.86 

68 60.80  84.57  81.10  126.31  93.70  188.37  110.24  221.61 

69 66.53  92.60  88.60  138.27  101.53  206.65  119.45  243.12 

70 72.90  101.79  96.94  151.94  115.70  233.92  136.12  275.21 

לכל�החיים�100חודשים�5שנים�3שניםתקופת�הפיצוי

אישהגבראישהגבראישהגבראישהגברגיל
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סיעודי�גמיש
נספח זה מאפשר למי שרכש ביטוח סיעודי בחברה, לרכוש תגמול סיעודי נוסף או להגדיל את תקופת תשלום התגמול הסיעודי לכל החיים, 

ללא הצהרת בריאות, כמפורט להלן:
 המבוטח יהיה רשאי להרחיב את הכיסוי 3 פעמים במהלך תקופת הביטוח, ללא הצהרת בריאות חדשה, ובהגיעו לכל אחד מהגילאים הבאים - ■

גיל 50, גיל 55, גיל 60.
התגמול הנוסף לא יעלה על 33.33% מהתגמול הסיעודי בפוליסה הקיימת. ■
האפשרות להגדלת הכיסוי הסיעודי ללא חיתום הינה בתנאי שהמבוטח אינו נמצא במצב מזכה )סיעודי( במועד הבקשה לשינוי. ■
ניתן לצרף את הנספח לתכניות הביטוח הסיעודי - גולדן קר/גולדן קר משלים. ■
תום הביטוח - בהגיע המבוטח לגיל 60 שנים וחודשיים. ■

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתנאי הפוליסה ובנספחיה

תעריפים�לתכנית�סיעוד�גמיש�-�פרמיה�חודשית�קבועה�בש"ח�לכל��₪�1,000ס"ב
אישהגברגיל

30.150.23

40.160.24

50.160.25

60.170.26

70.180.27

80.180.28

90.190.29

100.20.3

110.20.31

120.210.32

130.220.33

140.230.35

150.240.36

160.250.37

170.260.39

180.270.4

190.280.42

200.290.44

210.30.46

220.310.48

230.330.5

240.340.52

250.360.55

260.370.57

270.390.6

280.410.63

290.430.66

300.460.69

310.480.73

320.510.77

330.540.82

340.570.86

350.60.92

360.640.98

370.681.04

380.731.11

390.791.19

400.851.29

410.921.39

4211.52

431.091.66

441.211.84

451.362.06

461.552.34

471.872.82

482.113.19

492.353.55

502.593.92

512.894.36

523.194.81

533.55.25

543.85.7

554.16.15

אישהגברגיל אישהגברגיל
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כתב�שירות�"דואגים�בשבילך"
מטפלת�למצב�טרום�סיעודי

)מצב בו המנוי הגיש תביעה לביטוח לאומי ו/או לחברת הביטוח(
6 שעות שבועיות, עד לקבלת אישור הזכאות או שלילתו מהמוסד לביטוח  לאומי או מחברת הביטוח, לתקופה שלא תעלה על 6 שבועות.

בדיקת�הערכה�קוגניטיבית�לצורך�אבחנת�תהליכים�דמנטיים
השירות יינתן בהנחה בגובה 30% ממחיר המחירון של נותן השירות.

ייעוץ�כללי�בנושא�סיעוד
סיוע בעניין זכאות המנוי על-פי חוק ביטוח לאומי וקופת חולים, לרבות אופן מיצוי הזכאות  וליווי במימוש הזכאות.

מטפלת�סיעודית
מטפלת ישראלית בעלות של 35 ₪ לשעת עבודה.

סיוע�בקבלת�מטפל�-�עובד�זר
קבלת ייעוץ הכוונה ופיקוח על המטפל - עובד זר.

סיוע�בהתאמת�הבית�למנוי�הסיעודי
ייעוץ עם מרפאה בעיסוק, עובד/ת סוציאלי/ת, להתאמת הבית לצרכיו הייחודיים של המנוי  הסיעודי, בהשתתפות עצמית בסך 150 ₪. כמו כן, 

לרכישת הציוד והאביזרים הדרושים, תינתן הנחה בגובה 20% ממחיר המחירון אצל נותן השירות.

ייעוץ�רפואי�טלפוני�למנוי�ולבני�משפחתו
ייעוץ רפואי טלפוני ברפואת משפחה, רפואה גריאטרית ותרופות.

ייעוץ�פסיכולוגי�טלפוני�למנוי�ובני�משפחתו

הזמנה�ואספקת�תרופות�לבית�המנוי
אספקת תרופות מרשם/ללא מרשם לבית המנוי, בהשתתפות עצמית בסך 19.90 ₪ למשלוח, ותשלום עבור התרופה, על פי מחירון נותן השירות.

הזמנה�ואספקת�מוצרים�למנוי�הסיעודי
אספקת מוצרים לבית המנוי כגון: טיטולים, מצעים חד פעמיים וכד', בהשתתפות עצמית בסך 45 ₪ למשלוח, ותשלום עבור המוצרים עפ"י מחירון 

נותן השירות.

הזמנה�ואספקת�מוצרי�צריכה�לבית�המנוי
אספקת מוצרי צריכה לבית המנוי, בהשתתפות עצמית בסך 45 ₪ למשלוח, ותשלום עבור המוצרים על-פי מחירון נותן השירות.

שירותי�מעבדה�עד�הבית
דגימת דם ושתן, תרביות דם ושתן, משטחי גרון, אף, אוזן ועין, בהשתתפות עצמית בסך 40 ₪ לביקור.

מתן�חיסון
מתן חיסון בבית או במשרד, בהשתתפות עצמית בסך 25 ₪ לביקור )לא כולל את חומר החיסון אותו ירכוש המנוי בעצמו ועל חשבונו(.
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שירותי�מוקד�מצוקה�והתקנת�לחצן�מצוקה�בבית�המנוי�הסיעודי
השירות כולל:

שירותי קשב, ביקור רופא בבית המנוי 24 שעות ביממה, הזמנת מד"א, הזמנת משטרה ואיתור קרובי משפחה בעת הצורך. בהשתתפות עצמית 
בסך 50 ₪ לחודש ועלות התקנה חד פעמית בסך 80 ₪.

הזמנה�ואספקת�ציוד�רפואי�לנשימה�לבית�המנוי�הסיעודי
השכרת ציוד רפואי לנשימה, ע"פ מחירון נותן השירות.

סיוע�במציאת�מוסד�סיעודי�או�בית�אבות
סיוע ליווי מעקב ובקרה של איש מקצוע מומחה בתחום, לצורך מציאת מסגרת מתאימה עבור המנוי הסיעודי.

ייעוץ�להחזרי�מס�כתוצאה�מהמצב�הסיעודי
ייעוץ להחזר מס עקב מצבו הסיעודי של המנוי, בהשתתפות עצמית בגובה 13% מההחזר השנתי.

ליווי�ושמירה�צמודה�של�אח/ות�בעת�אשפוז�בבית�חולים
ליווי והשגחה של אח/ות במקרים של אשפוז בבית חולים, בעלות של 39 ₪ לשעה.

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתנאי הפוליסה ובנספחיה


