
מוקד שירות לקוחות ארצי: 2066*

תוכניות הבריאות במנורה מבטחים - פברואר 2013
תעריפי בריאות ומחלות קשות במונחי פרמיות חודשיות ב- ₪

הפרמיות המצויינות צמודות למדד ונכונות למדד 12134 נק’ 

מסלולי בריאות
TOP

BASIC
TOP

PLUS
TOP

PREMIUM

נשיםגבריםנשיםגבריםנשיםגבריםגיל

0-208.768.7622.6422.6432.5932.59

21-2426.1430.4667.1672.5292.9298.72

25-2924.9931.6763.5982.9989.37112.59

30-3424.7133.3064.6992.1592.79126.78

35-3927.2334.0773.4298.89105.65138.26

40-4431.7535.6885.47105.36123.30149.97

45-4938.0938.57106.44117.01154.00169.20

50-5436.2941.75135.19133.93200.14196.02

55-5942.3646.05188.60165.58287.39249.64

60-6448.4453.20236.35200.76366.10306.71

65-6956.4562.95294.96250.27451.88377.74

70-7468.4677.56322.59301.03493.22453.87

7585.3297.39361.78350.14545.02520.06 ומעלה

TOP
BASIC

כיסוי בסיסי 
הכולל השתלות 

ותרופות  

TOP
PLUS

כיסוי משלים 
שב"ן של קופות 

החולים

TOP
PREMIUM

כיסוי פרמיום 
מקיף הכולל 
מגוון כיסויים

מסלול

תיאור המסלול

השתלות וטיפולים
מיוחדים בחו"ל

תרופות מיוחדות

ניתוחים בחו"ל

ניתוחים בישראל
- משלים לשב"ן 

)כולל ברות ביטוח(

ניתוחים בישראל

אחות מלווה ניתוח

שירותים רפואיים  
נוספים

טיפולים מחליפי 
ניתוח

חבילת כיסויים 
לילד 

ת
ת עיקריו

חבו
הר

- בפוליסה משפחתית ילד רביעי ואילך עד גיל 20 - חינם
- גיל כניסה מקסימלי - 69

- פרמיה משתנה לפי גיל
- ילדים יוכלו להצטרף לפוליסה המשפחתית עד גיל 20

קיים       לא קיים       ניתן להוספה 

 TOP 360
אבחון מהיר

3.00ילד
15.00בוגר

 TOP360 חבילת
)כריידר(

14.40ילד
26.50בוגר

פאנל מומחים
8.10

10.10
 TOP360 חבילת

)כיסודי(
19.20
35.20

ליווי פסיכו סוציאלי
8.10

10.10

-  חבילת TOP360 כוללת אבחון מהיר, פאנל מומחים, ליווי פסיכו סוציאלי
-  בפוליסה משפחתית ילד רביעי ואילך עד גיל 20 - חינם

-  גיל כניסה מקסימלי - 69
-  ילדים יוכלו להצטרף לפוליסה המשפחתית עד גיל 20

הרחבות עיקריות
טיפולים מחליפי ניתוחגיל

0-205.90
21-4914.10

5014.60 ומעלה

חבילת כיסויים לילד
ילד 

14.00)עד גיל 21(

שירותים רפואיים נוספים
3.00ילד / בוגר

אחות מלווה ניתוח

2.50ילד / בוגר
- גיל כניסה מקסימלי - 69 

- ילדים יוכלו להצטרף לפוליסה המשפחתית עד גיל 20

אמבולטורי

בריאות מושלמת פלוסגיל
נשיםגברים

0-208.298.29
21-5917.7544.96

6029.5957.98 ומעלה

- גיל כניסה מקסימלי - 69
- ילדים יוכלו להצטרף לפוליסה המשפחתית עד גיל 20

רפואה מונעת TOPרפואה מונעתגיל
0-206.8818.71

2134.3253.25 ומעלה

ט.ל.ח ולסייגה,  הפוליסה  לתנאי  כפוף  לעיל  האמור  כל 



קרן אור TOP - פרמיה חודשית לכל 100,000 ₪ פיצוי
גיל

לא מעשןמעשן
נשיםגבריםנשיםגברים

1-19--9.179.17
2012.3313.4210.7511.67
2113.0014.1711.0812.17
2213.6715.1711.4212.67
2314.3316.2511.6713.25
2414.9217.3312.0013.92
2515.5818.4212.3314.50
2616.4219.8312.5815.25
2717.0021.3313.1716.42
2818.1723.5813.6717.67
2919.5025.7514.4219.00
3021.0828.2515.3320.58
3122.5830.9216.0022.00
3224.8334.3317.2523.75
3327.8338.5018.8326.08
3431.5843.5020.8328.67
3536.2549.4223.2531.83
3641.7555.5025.8334.50
3748.4260.6728.5036.67
3861.3363.4235.1737.75
3974.5072.7542.0042.33
4087.8382.3349.0047.00
41101.5092.1756.2552.00
42115.58102.1763.6757.17
43130.08112.5071.5062.58
44145.08123.1779.6768.33
45160.83134.0888.3374.42
46177.42145.4297.7580.67
47195.08156.92107.9287.33
48214.25168.83119.1794.25
49235.17181.08131.75101.50
50258.33193.67145.83109.08
51284.00206.58161.75117.00
52312.42220.00179.67125.42
53343.75233.92199.75134.33
54378.08248.42221.92143.83
55415.17263.42246.17153.92
56454.83279.08272.42164.58
57496.67295.50300.42176.00
58540.08312.50329.83188.08
59584.75330.25360.33200.83
60630.08348.67391.67214.33
61675.50367.80423.40228.40
62720.80387.40455.30243.20
63765.70407.70487.20258.30
64810.00428.40518.80274.00
65853.90449.50550.30289.90
66897.70471.00581.80306.30
67941.30492.80613.30322.80
68985.00514.80644.70339.60
691,028.80537.00676.10356.50
701,072.43559.20707.53373.46
711,144.72649.63762.20432.56
721,234.71719.79829.03483.29
731,331.13791.91901.41536.26
741,421.62868.98971.68593.95
751,500.71952.161,036.65657.73

תוכניות הבריאות במנורה מבטחים - פברואר 2013
תעריפי בריאות ומחלות קשות במונחי פרמיות חודשיות ב- ₪

הפרמיות המצויינות צמודות למדד ונכונות למדד 12134 נק’ 

פיצוי

פיצוי לאשפוז והחלמה פרמיה חודשית לכל 100 ₪ פיצוי
החלמה מושלמתמחלקה ראשונה TOPמחלקה ראשונהגיל

0-192.405.550.98
20-443.117.281.28
45-493.768.811.55
50-545.1512.022.09
55-597.0916.572.87
60-6410.1323.684.10
65-6914.1132.985.72
70-7419.4745.507.91
75-7929.6469.2612.02
80-8443.82102.4017.75

8550.28117.4820.36 ומעלה

קרן לחיים - פרמיה חודשית לכל 100,000 ₪ פיצוי
גיל

לא מעשןמעשן
נשיםגבריםנשיםגברים

0 - 20  2.75  3.00  2.75  3.00 
21 - 24  2.92  3.75  2.75  3.25 
25 - 29  3.17  5.67  2.92  4.92 
30 - 34  4.42  11.50  3.75  9.92 
35 - 39  8.50  18.50  7.42  16.00 
40 - 44  15.67  28.75  13.50  24.92 
45 - 49  24.42  39.75  21.17  28.50 
50 - 54  43.42  51.75  37.50  44.67 
55 - 59  73.67  67.00  63.67  57.92 
60 - 64  114.67  87.42  99.00  75.50 
65 - 69  169.75  112.25  146.67  96.92 
70 - 74  253.17  138.92  218.67  120.00 

- פרמיה משתנה לפי גיל 
- גיל כניסה מינימלי - שנה, מקסימלי - 69

- גיל תום ביטוח - 75 )אך לא יאוחר מתום הביטוח הבסיסי(
- סכום ביטוח מינימלי - 50,000 ₪

- סכום ביטוח מקסימלי - בוגר 400,000 ₪, ילד 200,000 ₪

₪

- ילד שיצטרף לאחר גיל 17 תיגבה ממנו פרמיית בוגר
- גיל כניסה מקסימלי - 69

- פרמיה משתנה
- גיל כניסה מינימלי - שנה, מקסימלי - 60

- גיל תום ביטוח - 75
- סכום ביטוח מקסימלי לכל כיסויי מחלות 

קשות בחברה - 600,000 ש”ח  




