נספח לניתוחים ולטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל
מבוא
קרה מקרה הביטוח ,תשפה החברה את המבוטח או תשלם ישירות לספק השירות ,עבור ההוצאות
המפורטות בנספח זה ,ו/או תפצה את המבוטח ,בכפוף לתנאים ,להוראות ולסייגים המפורטים להלן וכן
בכפוף להוראות הקבועות בתנאים הכלליים של הפוליסה אליה צורף נספח זה.
הכיסוי הביטוחי בנספח זה יחול על פי הוראותיו ,רק בתנאי שצוין במפורש בדף פרטי הביטוח ,כי הינו
כלול בפוליסה על שם המבוטח ,וכן בלבד שהינו בתוקף על שם המבוטח בקרות מקרה הביטוח.
.1

הגדרות
בנוסף להגדרות המופיעות בתנאים הכלליים של הפוליסה תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות
שבצידם:
התייעצות

התנאים הכלליים של
הפוליסה ו/או התנאים
הכלליים
טיפול מחליף ניתוח

ניתוח

ניתוח גדול
שתל

.2

התייעצות עם רופא מומחה אגב ניתוח או אגב טיפול מחליף ניתוח ,בין
אם בוצעה לפני הניתוח או הטיפול מחליף הניתוח ובין אם בוצעה
לאחריו.
תנאים כלליים לתכניות ביטוח בריאות החלים על נספח זה.

טיפול רפואי המבוצע בידי נותן טיפול מחליף ניתוח כתחליף לביצוע
ניתוח ,אשר על פי אמות מידה רפואיות מקובלות נועד להשיג מטרה
דומה למטרת הניתוח שאותו הוא מחליף.
פעולה פולשנית-חדירתית החודרת דרך רקמות ומטרתה טיפול
במחלה ,פגיעה ,תיקון פגם או עיוות אצל המבוטח ,או מניעה של כל
אחד מאלה ,לרבות פעולה המתבצעת באמצעות קרן לייזר ,לאבחון או
לטיפול ,הראיית אברים פנימיים בדרך אנדוסקופית ,צנתור ,אנגיוגרפיה
וכן ריסוק אבני כליה או מרה על ידי גלי קול.
ניתוח לב פתוח ,ניתוח מוח או ניתוח אחר אשר תקופת האשפוז
בעקבותיו תעלה על  8ימים רצופים.
כל אביזר ,איבר טבעי או חלק מאיבר טבעי ,או איבר מלאכותי ,מפרק
מלאכותי או טבעי המושתלים או המורכבים בגופו של המבוטח במהלך
ניתוח המכוסה במסגרת הביטוח ,למעט תותבת שיניים ושתל דנטלי.

מקרה הביטוח
.2.1

מקרה הביטוח הינו מצבו הרפואי של המבוטח ,המחייב ניתוח או טיפול מחליף ניתוח אשר
המבוטח בחר לבצעו בבית חולים בחו"ל על-פי הוראות נספח זה ,במהלך תקופת הביטוח
ולאחר תום תקופת האכשרה ,ובלבד שהצורך בביצוע הניתוח או הטיפול מחליף הניתוח
נקבע בישראל ,טרם נסיעת המבוטח לחו"ל.
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.2.2

טיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל:
מקרה הביטוח של טיפול מחליף ניתוח בחו"ל ייחשב ככזה בתנאי שהתקיימו לגביו
התנאים המפורטים להלן במצטבר:

.2

.2.2.1

רופא מומחה בישראל ,קבע את הצורך בביצוע הניתוח והמליץ על ביצוע טיפול
מחליף ניתוח.

.2.2.2

הטיפול מחליף הניתוח בוצע על-ידי נותן טיפול מחליף ניתוח בחו"ל.

.2.2.2

הטיפול מחליף הניתוח בוצע בבית חולים בחו"ל או במרפאה בחו"ל ,המורשים
לבצע את הטיפול מחליף הניתוח על-פי חוקי המדינה בה הם ממוקמים.

.2.3

מועד קרות מקרה הביטוח יחשב כמועד בו אובחן במבוטח לראשונה בישראל ,בדרך של
אבחנה רפואית מתועדת ,הצורך בניתוח או טיפול מחליף ניתוח.

.2.4

בהיוודע למבוטח על הצורך בביצוע ניתוח או טיפול מחליף ניתוח ,המכוסה על-פי נספח זה
בחו"ל ,יודיע המבוטח על כך בכתב לחברה ויקבל את אישורה מראש ובכתב לתשלום
תגמולי ביטוח בגינו .על המבוטח לפעול בהתאם להוראות נספח זה ולתנאים הכלליים של
הפוליסה ,בכלל זה למסור לחברה את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים במקרה של הגשת
תביעות.

התחייבויות החברה ותגמולי הביטוח
.3.1

בקרות מקרה הביטוח ,תשפה החברה את המבוטח בגין ההוצאות הממשיות שהוצאו על-ידי
המבוטח בפועל עבור השירותים הרפואיים הניתנים תוך כדי ביצוע הניתוח ,בבית חולים
בחו"ל ,או תשלמן במישרין לנותן השירות בחו"ל ,והכל עד סכום השיפוי המרבי כמפורט
בסעיפים  2.2-2.4להלן ,וכן בכפוף להוראות התנאים הכלליים של הפוליסה ולהוראות
נספח זה.

.3.2

הוצאות ביצוע ניתוח או טיפול מחליף ניתוח בחו"ל המכוסות במסגרת נספח זה הינם:

.2.2

.2.2.1

הוצאות שכר מנתח או נותן טיפול מחליף

.2.2.2

ההוצאות הרפואיות הנדרשות לשם ביצוע הניתוח ולאשפוז לרבות שכר רופא
מרדים ,הוצאות חדר ניתוח ,ציוד מתכלה ,תרופות במהלך הניתוח והאשפוז ,בדיקות
שבוצעו כחלק מהניתוח והוצאות אשפוז עד לתקרה של  30ימי אשפוז כולל אשפוז
טרום ניתוח.

סכום השיפוי המרבי להוצאות ביצוע ניתוח בחו"ל:
סכום השיפוי המרבי לכיסוי הוצאות ניתוח בחו"ל כמפורט בסעיף  3.2לעיל הינו כדלהלן:
.2.2.1

במקרה בו תיאום ביצוע הניתוח בחו"ל בוצע על-ידי החברה כאמור להלן ,תשפה
החברה את המבוטח בגין השירותים הרפואיים המפורטים בסעיף  2.2לעיל,
באופן מלא וישיר באמצעות נותן השירות בחו"ל.

.3.3.2

במקרה בו ביצוע הניתוח בחו"ל לא תואם עם החברה כאמור להלן ,תשפה החברה
את המבוטח בגין ההוצאות שהוצאו על-ידו בפועל בגין השירותים הרפואיים
המפורטים בסעיף  3.2לעיל עד  200%מהסכום הקבוע עבור ניתוח שבוצע
במבוטח אם היה הניתוח מבוצע בישראל ,כפי שמתפרסם באתר האינטרנט של
החברה.
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.2.2.2

.2.4

תיאום ביצוע הניתוח בחו"ל כאמור בנספח זה משמעו :מקרה בו ההתקשרות עם
נותני השירות בחו"ל ו/או הסידורים האדמיניסטרטיביים עם נותני השירות בחו"ל
בקשר לניתוח בחו"ל של המבוטח ,לרבות קביעת הסדר תשלומים ,העברת
מסמכים ,קביעת מועד ביצוע הניתוח וכדומה ,יבוצעו ישירות ובלעדית על ידי
החברה.

סכום השיפוי המרבי לטיפול מחליף הניתוח שבוצע בחו"ל:
בוצע טיפול מחליף ניתוח בחו"ל במבוטח ,תשפה החברה את המבוטח בגין ההוצאות שהוצאו
על-ידו בפועל בגין השירותים הרפואיים המפורטים בסעיף  3.2לעיל עד סכום הביטוח המירבי
המפורט להלן:

.2.3

.3.4.1

שכר נותן טיפול מחליף ניתוח  -עד  200%משכר "מנתח אחר" ,בגין הניתוח,
שהטיפול מחליף הניתוח בא להחליפו ,אם היה מבוצע בישראל ,כפי שמתפרסם
באתר האינטרנט של החברה.

.3.4.2

ההוצאות הרפואיות הנדרשות לשם ביצוע טיפול מחליף ניתוח כמפורט בסעיף 3.2.2
עד  200%מהסכום שהיה משולם ל"בית חולים אחר" בגין הניתוח שהטיפול מחליף
ניתוח בא להחליפו ,אם הניתוח היה מבוצע בישראל ,כפי שמתפרסם באתר
האינטרנט של החברה.

.3.4.3

במקרה בו באתר האינטרנט של החברה לא מופיע הניתוח כאמור ,הוצאות עלות
הניתוח בישראל על פי סעיף קטן זה תהיינה עד הסכום המתפרסם באתר
האינטרנט של החברה בגין ניתוח דומה ,על פי תנאי ביטוח ניתוח ,בהתאם לקביעת
רופא החברה ,על פי קריטריונים רפואיים מקובלים.

תגמולי ביטוח נוספים בגין מקרה הביטוח (הוצאות בגין שירותים נוספים)
בקרות מקרה הביטוח ,תשפה החברה את המבוטח בגין ההוצאות הממשיות שהוצאו על-ידי
המבוטח בפועל עבור השירותים הניתנים המפורטים להלן ("הוצאות בגין שירותים נוספים")
או תשלמן במישרין לנותן השירות ,אך בכל מקרה לא יותר מסכום השיפוי המרבי כמפורט
להלן ,וכן בכפוף להוראות התנאים הכלליים של הפוליסה ולהוראות נספח זה.
השירותים הנוספים יהיו אלה:
.2.3.1

התייעצות עם רופא מומחה:
 .2.3.1.1הוצאות שתי התייעצויות בקשר לניתוח או טיפול מחליף ניתוח עם
רופא מומחה בישראל  -עד לסך של  ₪900לכל התייעצות.
 .2.3.1.2הוצאות התייעצות בקשר לניתוח או טיפול מחליף ניתוח עם רופא
מומחה בחו"ל  -הוצאות התייעצות אחת עם רופא מומחה בחו"ל עד לסך
של .₪ 4,252

.2.3.2

שתל בניתוח
הוצאות שתלים בניתוח שהושתלו במבוטח במהלך ניתוח בחו"ל  ,עד לסך של
 ₪ 23,000בגין כל שתל.

.2.3.2

העברות מבוטח ומלווה
הוצאות נסיעה יבשתיות סבירות של המבוטח ומלווה ,משדה התעופה לבית החולים
בחו"ל וחזרה.
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.2.3.4

הטסה רפואית
במקרה של צורך בהטסה רפואית של המבוטח לחו"ל לצורך ביצוע הניתוח או חזרתו
ארצה לאחר הניתוח ,תשפה החברה את המבוטח בגין הוצאות ההטסה הרפואית.
"הטסה רפואית" משמעותה  -הטסה בשירות מטוסים רגיל או במטוס מיוחד בליווי
צוות רפואי המותאם מבחינה רפואית למצבו של המבוטח ,המועבר מישראל לחו"ל
או מחו"ל לישראל ,בתנאי שעל-פי קריטריונים רפואיים מקובלים נקבע ,כי עלול
להתעורר צורך בהתערבות רפואית במהלך הטיסה.

.2.3.3

הוצאות הטסה גופה
הוצאות הטסת גופה לישראל לאחר הניתוח ,אם נפטר המבוטח חו"ח בעת שהותו
בחו"ל ,ובלבד שנפטר תוך תקופה שלא תעלה על  20ימים מיום שחרורו מבית
החולים בחו"ל.

.2.3

הוצאות נוספות בעת ביצוע ניתוח גדול בחו"ל
בוצע במבוטח ניתוח גדול ,תשפה החברה את המבוטח בגין ההוצאות המפורטות להלן:
.2.3.1

כרטיס טיסה  -הוצאות בגין רכישת כרטיס טיסה ,בטיסה מסחרית רגילה במחלקת
תיירים ,של המבוטח ושל מלווה אחד ,מישראל לחו"ל ,לצורך ביצוע הניתוח בחו"ל
וחזרתו ארצה לאחר ביצועו .במקרה בו המבוטח הינו קטין תשפה החברה הוצאות
רכישת כרטיס טיסה כאמור עבור שני מלווים.

.2.3.2

הוצאות שהיה בחו"ל  -הוצאות שהייה סבירות בחו"ל לצורך ביצוע הניתוח בחו"ל,
של המבוטח ומלווה אחד ,או שני מלווים במקרה בו המבוטח הינו קטין ,עד לסך של
 ₪ 850ליום ובמקרה של  2מלווים עד  ₪ 1,701ליום ולא יותר מ ₪63,785-לסך
כל הוצאות השהייה.

.2.3.2

הוצאות הבאת מומחה רפואי לישראל  -הוצאות הבאת מומחה רפואי לישראל
לביצוע הניתוח בישראל ,במקרה ולא ניתן יהא להטיס את המבוטח לחו"ל מסיבות
רפואיות ,עד לסך של  200,000ש"ח  ₪למקרה ביטוח .יובהר כי הוצאות אלו
כוללות רק את הוצאות הטסת המומחה ושהותו בישראל.

.2.3.4

המשך מעקב רפואי בחו"ל  -החברה תכסה את ההוצאות הרפואיות שהוציא
המבוטח בפועל בגין בדיקות והתייעצויות רפואיות בחו"ל שנדרשו על ידי המנתח
שביצע בפועל את הניתוח ,וכהמשך ישיר ממנו ,ובתנאי כי בוצעו בתוך  90יום מיום
ביצוע הניתוח .סכום הביטוח המירבי לעניין זה לא יעלה על סך של .₪ 100,000

.2.3.3

אח/ות פרט/ית  -החברה תכסה את הוצאות המבוטח בגין שכירת שירותי אח/ות
פרט/ית לתקופה שלא תעלה על  8ימים ובתנאי כי השירותים סופקו בתוך  30יום
ממועד ביצוע הניתוח בחו"ל .המבוטח יהיה זכאי להחזר בגובה  80%מההוצאות
בהן נשא בפועל ועד לסך של  ₪ 500ליום.
למען הסר ספק כיסוי זה יינתן למבוטח בביתו בישראל או בבית החולים בחו"ל.

.2.3.3

ביטוח נסיעות לחו"ל למלווה  -יצא עם המבוטח מלווה לחו"ל ,יהיה זכאי המלווה
להנחה ברכישת ביטוח נסיעות לחו"ל של החברה ,בשיעור של  35%מתעריף
הביטוח שיהיה נהוג באותה העת לכלל המבוטחים ,ובלבד שהמלווה התקבל לביטוח
נסיעות לחו"ל על ידי החברה ,בהסתמך על כללי החיתום הנהוגים בה באותה העת.
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.2.3

.4

המשך הוצאות רפואיות בישראל לאחר ניתוח בחו"ל
.2.3.1

הוצאות החלמה  -הוצאות ההחלמה של המבוטח במוסד הבראה בישראל ,עד לסך
של  ₪ 745לכל יום החלמה ולתקופה שלא תעלה על  3ימי החלמה ובתנאי נוסף
שטרם חלפה תקופה של חודש ממועד שחרור המבוטח מאשפוז בית החולים
בחו"ל אשר במהלכו בוצע הניתוח.

.2.3.2

פיזיותרפיה עקב ניתוח ו/או התעמלות שיקומית  -הוצאות טיפולי פיזיותרפיה ו/או
התעמלות שיקומית שנדרשו בעקבות הניתוח בחו"ל ובוצעו במבוטח בישראל ,עד
לסך של  ₪ 745לטיפול ,עבור  6טיפולים לכל היותר ולתקופה שלא תעלה על 90
יום לאחר ביצוע הניתוח.

.2.3.2

ריפוי בעיסוק עקב ניתוח  -הוצאות ריפוי בעיסוק שנדרשו בעקבות הניתוח בחו"ל
ובוצעו במבוטח בישראל ,עד לסך של  ₪ 150לטיפול ,עבור  12טיפולים לכל היותר,
בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של  20%מהסכום ששולם עבור כל טיפול,
ולתקופה שלא תעלה על  90יום לאחר ביצוע הניתוח.

.2.3.4

שיקום כושר הדיבור  -הוצאות שיקום כושר הדיבור שבוצעו במבוטח בישראל ,ע"י
קלינאי תקשורת עפ"י הוראות רופא מומחה ,בהיות המבוטח במצב של אובדן מלא
או חלקי של כושר הדיבור לאחר הניתוח בחו"ל או בעקבות אירוע מוחי ( ,)C.V.Aעד
לסך של  ₪ 150לטיפול ,עבור  12טיפולים לכל היותר ,בכפוף לתשלום השתתפות
עצמית של  20%מהסכום ששולם עבור כל טיפול ,ולתקופה שלא תעלה על  90יום
לאחר ביצוע הניתוח.

.2.3.3

פיצוי חד פעמי בגין מוות כתוצאה ישירה מניתוח  -נפטר חו"ח המבוטח במהלך 7
ימים מהיום שבו עבר ניתוח (יום הניתוח ועוד  6ימים) כתוצאה ישירה מהניתוח
האמור ,תשלם החברה ליורשיו על-פי דין בנוסף לתגמולי הביטוח פיצוי חד פעמי
בגובה .₪ 200,000

הגשת תביעות
.4.1

המבוטח ימסור לחברה את כל המידע והמסמכים הדרושים לה לברור זכאותו ובכלל זה
פרטים אודות זהות המנתח ,בית החולים בחו"ל בו הינו מעונין לבצע את הניתוח או טיפול
מחליף ניתוח בחו"ל וכן את כל הפרטים הנוספים הקשורים בביצוע הניתוח בחו"ל ולמצב
הרפואי בגינו נזקק המבוטח לניתוח ,כפי שדרשה החברה.

.4.2

מובהר כי החברה תאפשר למבוטח להגיש העתק של המסמכים גם באופן דיגיטאלי ולכל
הפחות בדואר אלקטרוני ,במסרון ובחשבון האישי המקוון של הלקוח.

.4.3

האמור בסעיף זה הינו בנוסף להוראות הקבועות בתנאים הכלליים של נספח זה ,לענין הגשת
תביעות ומבלי לגרוע מהוראות נספח זה.
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.3

תקופת אכשרה
בנספח זה תחול תקופת אכשרה בת  90יום ממועד תחילת הביטוח של הכיסוי הביטוחי על-פי
נספח זה.
למרות האמור לעיל ,במקרה ביטוח הקשור בהריון ו/או לידה ו/או ניתוח קיסרי ו/או הפלה ו/או
גרידה ו/או הפסקת הריון מסיבה רפואית תהא תקופת אכשרה בת  12חודשים.

.3

.3

חריגים מיוחדים
.3.1

סעיף החריגים הכלליים המופיע בתנאים הכלליים של הפוליסה חלים גם על נספח זה ולא
יהיה כיסוי למקרה הביטוח כאמור בנספח זה הנובע ו/או הקשור לאחד או יותר מהחריגים
המנויים בתנאים הכלליים .בנוסף ,יחולו החריגים והמגבלות גם כאמור בסעיף זה.

.3.2

החברה לא תהיה אחראית ולא תהיה חייבת לשלם תגמולי ביטוח ,כולם או מקצתם ,על-
פי נספח זה ,גם במקרים הבאים:

.3.2

השתלת איברים מכל סוג ,למעט השתלת קרנית.

.3.4

בדיקה/בדיקות ,בדיקות מעבדה ,רנטגן ,הקרנות ,טיפולים כימותרפיים או אונקולוגיים,
טיפול היפרתרמי ,בדיקות הקשורות בהיריון ו/או בדיקת עוברים ,זריקה ,הזלפות,
בדיקה/ות ופעולות הדמיה כגון CT :ו MRI-כאשר אלה אינן חלק ממהלך הניתוח ו/או
במהלך אשפוז שבמהלכו בוצע הניתוח.

.3.3

טיפולים כימותרפיים ו/או טיפולי פיזיותרפיה למעט טיפולים המכוסים על פי סעיף 2.3.2
לעיל.

.3.3

טיפולים מחליפי ניתוח הקשורים להריון ו/או לידה לרבות הפלה ,גם אם היא נדרשת עקב
סיבות רפואיות.

.3.3

מקרה הביטוח ארע למבוטח השוהה רוב ימות השנה בחו"ל (לפחות  182ימים במהלך
 12חודשים בטרם ארע מקרה הביטוח).

שונות
.7.1

בכל מקרה בו הוסף נספח זה לפוליסה בכל עת שהיא לאחר הוצאתה ,מועד תחילת הביטוח
או יום תחילת הביטוח ,לעניין הכיסוי הביטוחי האמור בנספח זה ,הינו התאריך הנקוב בדף
פרטי הביטוח כיום תחילת הביטוח בגין נספח זה.

.7.2

תקרות סכומי הביטוח הנקובים בש"ח צמודים למדד  12354נק 'אשר פורסם ביום .16.8.15
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כתובת אתר האינטרנט
של החברה:

www.migdal.co.il

כתובת החברה למשלוח דואר:
מגדל חברה לביטוח בע"מ
מיקוד ,4931103 :ת.ד2032 .

כתובת הדואר האלקטרוני של
החברה:

mokedbi@migdal.co.il

מחלקת שירות לקוחות
של החברה:
טלפון03-9201010 :
פקס02-9201020 :

תמצית תנאי נספח לניתוחים ולטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל  -גילוי נאות
לוח  - 1תמצית פרטי הפוליסה
שם נספח
סוג הביטוח
תקופת הביטוח
תיאור הביטוח
הפוליסה אינה מכסה את
המבוטח במקרים הבאים
(חריגים בפוליסה)
האם קיימים כיסויים
חופפים בביטוח המשלים
של קופות החולים
עלות הביטוח
הפרמיה משתנה לפי
קבוצת גיל עד גיל .66
מגיל  66ואילך הפרמיה
קבועה.

תמצית פרטי הפוליסה
נספח לניתוחים ולטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל
ניתוחים בחו"ל
מתחדשת כל שנתיים כאמור בסעיף  7לתנאים הכלליים לתכנית ביטוח בריאות.
כיסוי לניתוחים ולטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל.
כמפורט בסעיף  6לתנאי נספח זה וכמפורט בפרק ב' סעיפים  20-22בתנאים
הכלליים לתכנית ביטוח בריאות.
חלק מהכיסויים קיימים גם בשירותי בריאות נוספים של קופת החולים

פרמיה חודשית בש"ח
התפלגות גילאים
7.3
0-20
8.5
21 - 30
9.7
31 - 40
13.1
41 - 50
18.2
51 - 55
22.7
56 - 60
27.2
61 - 65
28.1
 33ואילך
דמי הביטוח הנקובים בש"ח וצמודים למדד  12354נק' אשר פורסם ביום
.16.8.15
שים לב :מחיר הביטוח עלול להשתנות בהתאם למצבך הרפואי או עקב מתן
הנחה.

לוח  - 2תמצית תיאור הכיסויים בפוליסה
תיאור הכיסויים בפוליסה
מה הסכום המקסימלי שניתן
תיאור הכיסוי
שם
לתבוע
הכיסוי
הוצאות
רפואיות

אחרי כמה זמן
מתחילת הביטוח
ניתן לתבוע ולקבל
תגמול (אכשרה)
.5
כיסוי להוצאות הרפואיות הבאות ניתוח בחו"ל אשר ביצועו אושר  90יום ,סעיף 
 12חודשים בכל
ותואם מראש ע"י המבטח -
בעת ביצוע ניתוח פרטי בחו"ל:
הקשור להיריון/
שיפוי מלא וישיר.
שכר מנתח ,שכר מרדים,
לידה /ניתוח קיסרי/
ניתוח אשר ביצועו לא תואם
הוצאות חדר ניתוח ואשפוז,
.5
בדיקה פתולוגית ,ציוד מתכלה ,מראש ע"י המבטח  -שיפוי עד הפלה ,סעיף 
 200%מהסכום הנקוב באתר
תרופות במהלך הניתוח
והאשפוז ,בדיקות שבוצעו כחלק האינטרנט אך לא יותר
מהסכום ששולם בפועל ע"י
מהניתוח והוצאות אשפוז עד
לתקרה של  30ימי אשפוז כולל המבוטח.
.3.2
אשפוז טרום ניתוח .סעיף 
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 2התייעצויות עם רופא מומחה
כיסויים
בישראל ,התייעצות בחו"ל עם
נלווים
לניתוחים -רופא מומחה ,שתל בניתוח,
העברות למבוטח ולמלווה,
הוצאות
הוצאות נסיעה יבשתיות של
בגין
המבוטח ומלווה ,הטסה
שירותים
רפואית ,הוצאות הטסת הגופה.
נוספים
.3.5
סעיף 
כרטיס טיסה ,הוצאות שהייה
הוצאות
בחו"ל ,הוצאות הבאת מומחה
נוספות
רפואי לישראל ,ביטוח נסיעות
בעת
לחו"ל למבוטח ולמלווה ,המשך
ביצוע
מעקב רפואי בחו"ל ,אח/ות
ניתוח
.3.6
פרטי/ת .סעיף 
גדול
בחו"ל

התייעצויות עם רופא מומחה
בישראל -עד ₪ 900
להתייעצות.
התייעצות אחת בחו"ל עם
רופא מומחה -עד .₪ 4,252
שתל בניתוח-עד .₪ 35,000

.5
 90יום ,סעיף 
 12חודשים בכל
הקשור להיריון/
לידה /ניתוח קיסרי/
.5
הפלה ,סעיף 

אח/ות פרטי/ת
20%

.5
 90יום ,סעיף 
הוצאות שהייה  -עד ₪ 850
 12חודשים בכל
ליום ובמקרה של שני מלווים
עד  ₪ 1,701ליום ולא יותר מ -הקשור להיריון/
לידה /ניתוח קיסרי/
 ₪ 63,785לסך כל הוצאות
.5
הפלה ,סעיף 
השהייה.
הבאת מומחה רפואי לישראל -
עד  ₪ 200,000למקרה
ביטוח.
המשך מעקב רפואי בחו"ל -
עד .₪ 100,000
אח/ות פרטי/ת  -החזר בגובה
 80%בפועל ועד  ₪ 500ליום.
ריפוי בעיסוק -
.5
 90יום ,סעיף 
ימי החלמה עד  ₪ 745לכל
הוצאות החלמה  -עד  6ימי
המשך
20%
 12חודשים בכל
החלמה ,פיזיותרפיה עקב ניתוח יום.
הוצאות
שיקום כושר
הקשור להיריון/
פיזיותרפיה  -עד ₪ 745
ו/או התעמלות שיקומית ,ריפוי
רפואיות
לידה /ניתוח קיסרי /דיבור 20% -
בעיסוק עקב ניתוח ,שיקום כושר לטיפול ,עבור  6טיפולים.
בישראל
.5
הפלה ,סעיף 
ריפוי בעיסוק  -עד ₪ 150
הדיבור .סעיף .3.7
לאחר
לטיפול ,עבור  12טיפולים.
ניתוח
שיקום כושר הדיבור -
בחו"ל
עד  ₪ 150לטיפול ועד 12
טיפולים.
.5
 90יום ,סעיף 
פיצוי חד פעמי בגובה
נפטר חו"ח המבוטח במהלך 7
פיצוי חד
 12חודשים בכל
.₪ 200,000
פעמי בגין ימים מהיום שבו עבר ניתוח
הקשור להיריון/
כתוצאה ישירה מהניתוח
מוות
לידה /ניתוח קיסרי/
האמור ,תשלם החברה ליורשיו
כתוצאה
.5
הפלה ,סעיף 
על-פי דין בנוסף לתגמולי
ישירה
מהניתוח הביטוח פיצוי חד פעמי .סעיף
.3.7.5

חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל עד התקרה הקבועה בפוליסה .שים לב ,במידה ויש לך כיסוי זהה בפוליסה
אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה.
*תקופת אכשרה  -תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח .בקרות מקרה ביטוח במהלך תקופה זו ,לא
יהיה זכאי מבוטח (או מוטב) לתגמולי ביטוח.

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים
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