
כיסויים נוספים

קבוצת גיל / הכיסוי
פרמיה

קבוצת גיל / 
פרמיה

קבוצת גיל / 
פרמיה

קבוצת גיל / 
פרמיה

65-85: 56-6439.64: 18-5534.46: 0-1724.77: 6.02נספח שירות אמבולטורי

18-85: 0-1714.90: 5.59כתב שירות רפואה משלימה

0-17: 13.01כתב שירות לילד

משפחה: 13.89כתב שירות ביקור רופא ומעבדה

18-85: 0-176.19: 3.09כתב שירות מומחה מלווה

18-85: 0-1716.59: 1.92נספח טיפולים מחליפי ניתוח

18-55: 5.67כתב שירות  תרופות פרטי

18-55: 0-1715.02: 6.21כתב שירות ייעוץ פסיכולוגי

חבילות מגדל בריאות פרטית לילד בפרמיה קבועה

מגדל בריאות גיל כניסה
פרטית

מגדל בריאות 
מגדל בריאות גיל כניסהפרטית עולמי

פרטית
מגדל בריאות 
פרטית עולמי

017.5475.34921.2192.39

117.8277.111021.8194.61

218.1379.001122.4496.93

318.4880.781223.1699.37

418.8582.581323.91101.92

519.2484.421424.74104.62

619.6886.311525.63107.44

720.1488.241626.60110.42

820.6590.261727.67113.56

* הפרמיות הינן בש”ח ונכונות למדד 12160 נק’ שפורסם ב- 15.04.2013.
* בכל החבילות למעט חבילות מגדל בריאות פרטית לילד בפרמיה קבועה - פרמיה משתנה כל חמש שנים 

ומתקבעת על-פי הפרמיה לגיל 65. לילד המצטרף עד גיל 17 - פרמיה קבועה עד גיל 25. ילד רביעי ואילך חינם
* ברכישת אמבולטורי / רפואה משלימה - לבוגר הפרמיה נקבעת לפי גיל כניסה ונותרת קבועה לכל החיים. לילד 

פרמיה קבועה עד גיל 25
* כל הפרמיות המוצגות בתעריפון זה הינן פרמיות חודשיות

מגדל בריאות גיל כניסה
פרטית

מגדל בריאות 
פרטית + 

מגדל בריאות 
פרטית משלים 

שב”ן 

מגדל בריאות 
פרטית עולמי 

מגדל בריאות 
פרטית עולמי +

14.1821.4723.7633.4651.27ילד 0-17

18-3032.7753.7769.3290.52145.20

31-3535.6460.9776.10104.20158.88

36-4041.2483.7887.24123.17177.86

41-4546.2682.7297.78142.62197.31

46-5054.4299.40114.80172.08226.75

51-5562.65121.35139.87214.64269.32

56-6080.08169.16190.28308.02372.40

61-6487.01210.61239.58401.24465.61

65-85105.31249.93288.31472.08541.63

תרופותהשתלותגיל כניסה

6.235.92ילד 3-17
18-3014.1112.83

31-3514.7413.86

36-4014.7417.97

41-4514.7421.39

46-5015.3826.55

51-5515.5230.83

56-6015.6439.69

61-6415.6446.62

65-8515.7764.79

כתב שירות בטוח איתך
20.31)מגיל 21(

נספחים לביטוח סיעודי בריאות פרטית

נספח נכות תעסוקתית מתאונה

גיל 
כניסה

30 ימי המתנה
תקופת פיצוי

14 ימי המתנה
תקופת פיצוי

7 ימי המתנה
תקופת פיצוי

18 חודש36 חודש18 חודש36 חודש18 חודש36 חודש
21-358.60 4.7413.047.4118.0210.09

36-398.60 4.7413.047.4118.0210.09

40-4910.336.8616.1610.7221.9813.55

50-5411.768.0818.4012.6325.0317.18

21.07לא נמכר15.49לא נמכר11.39לא נמכר55-60

פרמיה חודשית לכל 1,000 ש”ח פיצוי חודשי



גיל 
כניסה

מעשןלא מעשן

אשהגבראשהגבר

5.415.415.415.41ילד 0-17 

1816.8713.2717.0614.01

1916.8713.2717.0614.01

2016.8713.2717.0614.01

2116.9513.8817.4614.92

2217.0514.7218.1816.27

2317.1915.7919.1618.00

2417.4017.0920.3520.04

2517.7118.6221.7122.28

2618.4420.5823.5424.93

2719.3122.7525.4527.72

2820.3625.1127.4730.60

2921.5827.6229.6733.56

3022.9830.2332.1436.60

3124.2832.7434.6439.44

גיל 
כניסה

מעשןלא מעשן

אשהגבראשהגבר

3225.8135.3037.5842.35

3327.5737.9241.0145.36

3429.6040.6245.0148.48

3531.9443.4349.6451.77

3634.7746.6055.1655.56

3737.9849.9161.3859.60

3841.6453.4068.3563.96

3945.8257.0876.0768.71

4050.5960.9884.6273.91

4156.1964.9894.3679.57

4262.9069.35105.7186.02

4370.6373.97118.4593.04

4479.5878.83132.92100.66

4589.9183.95149.43108.88

46101.3089.09167.46117.34

גיל 
כניסה

מעשןלא מעשן

אשהגבראשהגבר

47114.0094.37187.38126.21

48128.2799.92209.67135.77

49144.10105.74234.27146.07

50161.03111.87261.06157.19

51179.16118.46290.24169.36

52198.21125.46321.51182.48

53218.07132.91354.85196.62

54238.97140.86390.22211.83

55261.26149.38427.64228.15

56284.45158.23466.33245.25

57309.19167.75507.20263.69

58335.56178.00550.43283.67

59363.40189.04596.20305.40
60392.71200.91644.60329.00

גיל
דואגים 

למשפחה
ארד

דואגים 
למשפחה

כסף

דואגים 
למשפחה

זהב

דואגים 
למשפחה
פלטינום

16.0023.2034.9058.10עד גיל 17

18-3029.7744.0065.07109.07

31-4032.4447.9670.94118.89

41-5038.9457.8285.46143.28

51-5549.4973.36108.70182.05

56-6057.5186.72132.81219.53

61-6568.09103.75161.85265.60

66-7075.59112.94186.89299.83

71-7584.63125.10212.34337.44

 דואגים למשפחה | מורחב
כפולהבסיסיתגיל

7.5615.12עד גיל 17

18.8937.78גיל 18-75

 דואגים למשפחה | בדרכים

 מזור 31
פרמיה חודשית לכל 100,000 ש”ח

גיל
דואגים 

למשפחה
ארד*

דואגים 
למשפחה

כסף

דואגים 
למשפחה

זהב**

דואגים 
למשפחה
פלטינום

21-3040.4059.5085.60145.00

31-4047.0069.1099.40168.40

41-5053.5078.70113.20191.80

51-5560.0088.20127.00215.20

56-6066.5097.80140.80238.60

61-6578.30115.10165.60280.70

66-70104.40153.50220.80374.30

71-75130.40191.80276.00467.80

גיל
דואגים 

למשפחה
ארד*

דואגים 
למשפחה

כסף

דואגים 
למשפחה

זהב**

דואגים 
למשפחה
פלטינום

21-3019.6029.2043.4072.60

31-4023.2033.9050.4084.30

41-5026.4038.6057.4096.00

51-5529.6043.3064.40107.70

56-6032.8048.0071.40119.40

61-6538.6056.5084.00140.50

66-7051.5075.30112.00187.30

71-7564.3094.10140.00234.10

נספח ביטול החרגת נסיעה ו/או רכיבה ברכב דו גלגלי 
מעל 250 סמ”קעד 250 סמ”ק

* התעריף נכון גם לנספח לדואגים למשפחה בדרכים - בסיסית  ** התעריף נכון גם לנספח לדואגים למשפחה בדרכים - כפולה

פלטינוםזהבכסףארדגיל

18-307.4411.0016.2727.27

31-408.1111.9917.7329.72

41-509.7314.4621.3635.82

51-5512.3718.3427.1745.51

56-6014.3821.6833.254.88

61-6517.0225.9440.4666.4

66-7018.928.2446.7274.96

71-7521.1631.2753.0984.36

נספח כיסויים נוספיםנספח ביטול החרגת ספורט אתגרי
פרמיהגיל

3.84עד גיל 17

4.80גיל 18-75


