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 בחו"ל מיוחדים ולטיפולים להשתלות ביטוח

 מבוא

תשפה החברה את המבוטח או תשלם ישירות לספק השירות עבור הוצאות מוכרות  קרה מקרה הביטוח,

זה וכן  בתוכניתתפצה את המבוטח בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים , ו/או בתוכנית זוכהגדרתן 

 .בכפוף להוראות הקבועות בתנאים הכלליים של הפוליסה

, רק בתנאי שצוין במפורש בדף פרטי הביטוח כי הינו כלול הוראותיהיחול על פי  בתוכנית זוהכיסוי הביטוחי 

 על שם המבוטח בקרות מקרה הביטוח.לבד שהינו בתוקף בבפוליסה על שם המבוטח וכן 

 הגדרות .1

תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות  בתנאים הכלליים של הפוליסהבנוסף להגדרות המופיעות 

 צידם:בש

 להלן:אחת מהפרוצדורות הרפואיות המוגדרות  השתלה

 לבלב, כליה, לב, של ריאה, המבוטח מגוף הוצאה או כירורגית כריתה .1

 נלקחו אשר מאיבר חלק או שלם והשתלת איבר ביניהם שילוב כבד וכל

 אחר מתורם עצמות מח של השתלה או אחר במקומם, אדם של מגופו

 מלאכותי. לב השתלת גם תכלול בגוף המבוטח. השתלה

 מגופו לב הקודמת להשתלת כפרוצדורה מלאכותי לב יושתל בו במקרה

 1)השתלה לפי סעיף  אחד. כמקרה ביטוח הדבר אחר, יחשב אדם של

 "השתלת איבר"(. - זה תקרא

 לבלב, כליה, לב, של ריאה, המבוטח מגוף הוצאה או כירורגית כריתה .2

אשר נלקח מבעל  שלם בלבד והשתלת איבר ביניהם שילוב וכל כבד

 כניסיונית מוגדרת להיות הפסיקה בו הפרוצדורה חיים במקומם בשלב

 האירופי.בישראל, בארה"ב או באיחוד 

למען הסר ספק, הגדרת איבר שלם בסעיף זה אינה כוללת חלקים 

)השתלה לפי  .וממנו )למעט אונת כבד ואונת ריאה( המחוברים אליו

 ("השתלת איבר מבעל חיים" -זה תקרא  2סעיף 

מעי או , רחם המבוטח של שחלה מגוף הוצאה או כירורגית כריתה .3

אחר  אדם של מגופו נלקחו אשר מאיבר חלק או שלם והשתלת איבר

 .במקומם

 (.מעי" , רחם או"השתלת שחלה -זה תקרא  3)השתלה לפי סעיף 

, שמקורם במבוטח עצמוהשתלת תאי גזע מדם טבורי ו/או מדם פריפרי  .4

 כניסיונית מוגדרת להיות הבו הפסיק בשלב ,בישראל בלבדשבוצעה 

 -זה תקרא  4השתלה לפי סעיף בישראל, בארה"ב או באיחוד האירופי )

 (."השתלת תאי גזע"

 באמצעים טכנולוגיים בתנאי מעבדה,השתלה של איבר שגודל או פותח  .5

בישראל, בארה"ב או  כניסיונית מוגדרת בו הפסיקה להיות בשלב

השתלת איברים " - זה תקרא 5ירופי )השתלה לפי סעיף באיחוד הא

 (.שגודלו במעבדה"

פי הוראות חוק -מקנה כיסוי אך ורק להשתלות המתבצעות על תוכנית זו

 .ם שלהלןהשתלת איברים ובכפוף לתנאי
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התנאים הכלליים של 

 הפוליסה

 פת תוכנית זו.מצורהתנאים כלליים לתכנית ביטוח בריאות שאליהם 

 2008-חוק השתלת איברים, התשס"ח חוק השתלת איברים

 הבאים: מהתנאים לפחות שניים בהם ל שמתקיימים"בחו רפואי טיפול מיוחד בחו"ל טיפול

ל ידי שירותי הרפואה בישרא-ביצוע על-אינו ברבחו"ל הטיפול המיוחד  .1

 ואין לו טיפול חלופי בישראל.

 ווה סכנה ממשית לחייו של המבוטח.מהבחו"ל מניעת הטיפול המיוחד  .2

ארוך מזמן ההמתנה בחו"ל זמן ההמתנה בישראל לטיפול המיוחד  .3

של כך עלולה להיגרם למבוטח החמרה משמעותית במצבו בחו"ל וב

הרפואי המסכנת את חייו ו/או שבגינה תיגרם למבוטח נכות צמיתה 

יטוח הלאומי )נוסח פי הגדרתה בחוק הב-לפחות על 40%בשיעור של 

 ומו.או כל חוק אחר שיבוא במק משולב( התשנ"ה

משמעותית על פי סיכויי ההצלחה בביצוע הטיפול המיוחד בחו"ל גבוהים  .4

זה ההצלחה של ביצוע טיפול ריונים רפואיים מקובלים מסיכויי קריט

 בישראל.

 להלן. 2.1.2ועומדים גם בכל התנאים המצטברים המפורטים בסעיף 

מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח אשר בגינו אין הוא מסוגל לבצע  מצב תפקודי סיעודי

 6מתוך  3ת מהפעולה(, של לפחו 50%בכוחות עצמו חלק מהותי )לפחות 

 הפעולות הבאות שלהלן:

יכולתו העצמאית של המבוטח לעבור ממצב שכיבה  -לקום ולשכב  .1

 לישיבה  ולקום מכסא, כולל ביצוע פעולה זו מכסא גלגלים או ממיטה.

יכולתו העצמאית של מבוטח ללבוש ולפשוט  -להתלבש ולהתפשט  .2

להרכיב חגורה רפואית או גפה  פריטי לבוש מכל סוג ובכלל זה לחבר או

 מלאכותית.

יכולתו העצמאית של מבוטח להתרחץ באמבטיה, להתקלח  -להתרחץ  .3

במקלחת או בכל דרך מקובלת, כולל פעולות הכניסה והיציאה לאמבטיה 

 או למקלחת.

יכולתו העצמאית של מבוטח להזין את גופו בכל דרך או  -לאכול ולשתות  .4

אמצעי )כולל שתייה ולא אכילה, בעזרת קש(, לאחר שהמזון הוכן עבורו 

 והוגש לו.

יכולתו העצמאית של מבוטח לשלוט על פעולת  -לשלוט על הסוגרים  .5

המעיים או פעולת השתן. אי שליטה על אחת מפעולות אלה אשר 

משמעה למשל שימוש קבוע בסטומה או בקטטר בשלפוחית השתן, או 

, ייחשבו כאי שליטה על םלמיניהשימוש קבוע בחיתולים או בסופגנים 

 סוגרים.

ע ממקום למקום. ביצוע יכולתו העצמאית של המבוטח לנו -ניידות  .6

פעולה זו באופן עצמאי וללא עזרת הזולת, תוך היעזרות בקביים או 

במקל או בהליכון או באביזר אחר כולל מכני או מוטורי או אלקטרוני, לא 

תחשב כפגיעה ביכולתו העצמאית של המבוטח לנוע. אולם, ריתוק 

ידי  למיטה או לכיסא גלגלים, ללא יכולת הנעתו באורח עצמאי על

 המבוטח, ייחשב כאי יכולתו של המבוטח לנוע.
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 הביטוח מקרה .2

טיפול  ביצועמחייב  אוהמחייב ביצוע השתלה  מקרה הביטוח הינו מצבו הרפואי של המבוטח .2.1

 ,, במהלך תקופת הביטוח ולאחר תום תקופת האכשרהתוכנית זוהוראות פי -על, מיוחד בחו"ל

 התנאים הבאים:גם כל ובתנאי שיתקיימו 

גם כל התנאים מקרה הביטוח ייחשב ככזה אם התקיימו לגביו  :לגבי השתלה .2.1.1

 המפורטים להלן במצטבר:

כי מצבו הרפואי של  ,בכתבבחוות דעת  ,קבעבישראל רופא מומחה  .2.1.1.1

 .על פי קריטריונים רפואיים מקובליםהמבוטח מחייב ביצוע השתלה, 

 ידי הרשויות המוסמכות-ההשתלה תבוצע בבית חולים מוכר ומורשה על .2.1.1.2

 במדינה בה תבוצע ההשתלה.

 בהתאם להוראות חוק השתלת איברים.תבוצע ההשתלה  .2.1.1.3

ם כל ג התקיימו לגביו מקרה הביטוח ייחשב ככזה אם :לגבי טיפול מיוחד בחו"ל .2.1.2

 ר:התנאים המפורטים להלן במצטב

כי מצבו הרפואי  ,כתבחוות דעת בב ,ובישראל קבע יםמומחים רופאשני  .2.1.2.1

במבוטח וכי התקיימו של המבוטח מחייב ביצוע טיפול מיוחד בחו"ל 

וזאת על פי  ,מהתנאים המפורטים בהגדרת טיפול מיוחד בחו"ל 2לפחות 

 מקובלים.קריטריונים רפואיים 

 ידי הרשויות-ולים מוכר ומורשה עלהטיפול המיוחד יבוצע בחו"ל בבית ח .2.1.2.2

 ה בה יבוצע הטיפול המיוחד בחו"ל.המוסמכות במדינ

 פי אמות מידה אתיות המקובלות-הטיפול המיוחד בחו"ל ייעשה על .2.1.2.3

 במדינה בה מבוצע הטיפול המיוחד.

בדרך של אבחנה רפואית מתועדת  המבוטחמועד קרות מקרה הביטוח יחשב כמועד בו אובחן  .2.2

 .בחו"להשתלה או טיפול מיוחד כי מצבו הבריאותי של המבוטח מחייב ידי רופא מומחה, -על

 אשר יידרשו בעקבות רחוזבחו"ל או טיפול מיוחד  חוזרת מובהר בזאת כי השתלה .2.2

מאותו מקרה חלק ייחשבו כ ,מקרה ביטוחשבוצעו לאור השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל 

 .ביטוח

 ל:ביצוע השתלה בארץ או בחו"לעניין הוראות מיוחדות  .2.2

אם ההשתלה בוצעה בהתאם להוראות חוק השתלת מקנה כיסוי ביטוחי רק , תוכנית זו

 התנאים המצטברים להלן:גם אם התקיימו ובין היתר תבחן החברה ה איברים

נטילת האיבר והשתלת האיבר נעשות על פי הדין החל במדינה בה ההשתלה  .2.2.1

 תידה להתבצע.ע

 מתקיימות הוראות חוק השתלת איברים לעניין איסור סחר באיברים. .2.2.2
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 התחייבויות החברה ותגמולי הביטוח .2

ידי -בגין ההוצאות הממשיות שהוצאו על ה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח,בקרות מקר

השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל ים הרפואיים המפורטים להלן בגין המבוטח בפועל עבור השירות

(, או תשלם במישרין את ההוצאות המוכרות לספק השירות, והכל עד סכום "ההוצאות המוכרות")

אך לא יותר , להלן 4כמפורט בסעיף  השיפוי המרבי הנקוב בגין כל מרכיב של ההוצאות המוכרות

 :שלהלןמסכום השיפוי המירבי 

 ת איבר כהגדרתה בסעיף ההגדרותשתללה .2.1

שיפוי מלא למעט אם נקבע  -השתלת איבר שבוצעה אצל ספק שירות שבהסכם  .3.1.1

 .הלןל 2מוכרת כמפורט בסעיף ההוצאה עבור הרבי יסכום שיפוי מ

 2,500,000ך של סעד ל -השתלת איבר שבוצעה אצל ספק שירות שלא שבהסכם  .3.1.2

 2הוצאה מוכרת כמפורט בסעיף  ותר מסכום הביטוח המירבי עבור כלאך לא י₪ 

 .הלןל

אך לא ₪  2,500,000עד לסך של  - מבעל חיים כהגדרתה בסעיף ההגדרותלהשתלת איבר  .3.2

 להלן. 2בסעיף הוצאה מוכרת כמפורט  ותר מסכום הביטוח המירבי עבור כלי

אך ₪  1,600,000ך של סעד ל -להשתלת שחלה רחם או מעי כהגדרתה בסעיף ההגדרות  .3.3

 .להלן 2 תר מסכום הביטוח המירבי עבור כל הוצאה מוכרת כמפורט בסעיףלא יו

₪  215,000עד לסך של  -שבוצעה בישראל להשתלת תאי גזע כהגדרתה בסעיף ההגדרות  .3.4

 .להלן 2 ורט בסעיףהוצאה מוכרת כמפ ותר מסכום הביטוח המירבי עבור כלאך לא י

₪  215,000עד לסך של  -ות כהגדרתה בסעיף ההגדר איברים שגודלו במעבדהלהשתלת  .3.5

 להלן. 2 הוצאה מוכרת כמפורט בסעיף ותר מסכום הביטוח המירבי עבור כלאך לא י

 לטיפול מיוחד בחו"ל .2.6

שיפוי מלא למעט אם  -לטיפול מיוחד בחו"ל שבוצע אצל ספק שירות שבהסכם  .3.6.1

 להלן. 2נקבע סכום שיפוי מירבי עבור ההוצאה המוכרת כמפורט בסעיף 

עד לסך של  -לטיפול מיוחד בחו"ל שבוצע אצל ספק שירות שלא שבהסכם  .3.6.2

הוצאה מוכרת כמפורט  י עבור כלאך לא יותר מסכום הביטוח המירב₪  851,000

 להלן. 2בסעיף 

 ואלה ההוצאות המוכרות .2

לבצע בדיקות הערכה בית החולים ע"י  נדרש המבוטח - הערכה רפואית לפני ביצוע השתלה .2.1

(EVALUATION )את המבוטח , תשפה החברה לצורך ביצוע ההשתלה תפקודיות ואחרות

טיסות כן עבור שיבוצעו והערכה בדיקות שכר רופא ובית החולים בחו"ל עבור הוצאות בגין 

בטיסה  ,לצורך ביצוע בדיקות הערכה הנ"ל ומלווה אחדשל המבוטח הלוך ושוב לחו"ל 

 2-להערכה, ולא יותר מ₪  85,100לסך של עד והכל  ,מסחרית רגילה במחלקת תיירים

 .למקרה ביטוחהערכה בדיקות 

הוצאות בדיקות לאיתור תרומת מח עצם או הוצאות רפואיות הכרוכות בהפקת מח עצם ו/או  .4.2

תאי גזע"( והפקת )"הוצאות איתור  תאי גזע מדם טבורי ו/או דם פריפרי הנדרשים להשתלה

 למקרה ביטוח.₪  215,000סך של עד ל
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השתלה או קשורים באופן ישיר לביצוע האשר בחו"ל הוצאות טיפולים רפואיים במבוטח  .4.3

לשבוע אך לא יותר ₪  8,600סך של עד ל לרבות טיפולי דיאליזה ,הטיפול המיוחד בחו"ל

ניתנים למבוטח במקום ביצוע ההשתלה טיפולים אלו בלבד שו₪  215,000מסך של 

 .או הטיפול המיוחד בחו"לבחו"ל 

ת רפואיות הנדרשות לצורך קציר האיבר המושתל, שימורו והעברתו למקום ביצוע הוצאו .4.4

 ההשתלה.

יום לפני ביצוע ההשתלה בחו"ל או  90הוצאות אשפוז המבוטח בבית חולים בחו"ל, עד  .4.5

 ם.יום לאחר ביצוע 365הטיפול המיוחד בחו"ל ועד 

תוך והוצאות חדר ניתוח עבור השירותים הרפואיים הניתנים למבוטח  הרפואיתשלום לצוות  .4.6

 ההשתלה או הטיפול המיוחד בחו"ל. ביצוע כדי

ושל  של המבוטח במחלקת תיירים, הוצאות בגין רכישת כרטיס טיסה, בטיסה מסחרית רגילה .4.4

ו לחו"ל, לצורך ביצוע ההשתלה בחו"ל או טיפול מיוחד בחו"ל וחזרתמלווה אחד, מישראל 

טיס החברה הוצאות רכישת כר במקרה בו המבוטח הינו קטין תשפה ארצה לאחר ביצועו.

 טיסה כאמור עבור שני מלווים.

במקרה של צורך בהטסה רפואית של המבוטח לחו"ל לצורך ביצוע הניתוח  -הטסה רפואית  .2.8

 בוטח בגין הוצאות ההטסה הרפואית.או חזרתו ארצה לאחר הניתוח, תשפה החברה את המ

הטסה בשירות מטוסים רגיל או במטוס מיוחד בליווי צוות  -הטסה רפואית" משמעותה "

רפואי המותאם מבחינה רפואית למצבו של המבוטח, המועבר מישראל לחו"ל או מחו"ל 

רך פי קריטריונים רפואיים מקובלים נקבע, כי עלול להתעורר צו-לישראל, בתנאי שעל

 בהתערבות רפואית במהלך הטיסה.

 התעופה לבית החולים בחו"ל וחזרה.הוצאות נסיעה יבשתיות של המבוטח ומלווה, משדה  .4.9

של המבוטח בחו"ל לצורך ביצוע ההשתלה בחו"ל או טיפול מיוחד בחו"ל, שהייה הוצאות  .4.10

ליום ובמקרה ₪  850לסך של עד  ומלווה אחד, או שני מלווים במקרה בו המבוטח הינו קטין,

למקרה ₪  65,000תר מסך של ליום אך לא יו₪  1,701סך של מלווים עד ל 2של ילד עם 

 ביטוח.

סכום הביטוח , במקרה של השתלה שבוצעה ע"י ספקים שבהסכםעל אף האמור לעיל, 

לא עבור הוצאות שהייה בחו"ל לצורך ביצוע ההשתלה בחו"ל או טיפול מיוחד בחו"ל המירבי 

 .למקרה ביטוח ₪ 150,000 הסכומים הנקובים לעיל ליום ועד לסך של על יעלה

 .עת ששהה בחו"לחס וחלילה ב ,נפטרהוצאות הטסת גופת המבוטח לישראל, אם  .4.11

ך של סלעד מיוחד בחו"ל הטיפול ההמשך הנובעים מביצוע ההשתלה או  הוצאות טיפולי .4.12

 למקרה ביטוח.₪  215,000

במקרה ולא בישראל השתלה או טיפול מיוחד לביצוע הוצאות הבאת מומחה רפואי לישראל  .4.13

למקרה ₪  215,000סך של עד ל ניתן יהא להטיס את המבוטח לחו"ל מסיבות רפואיות

 .הוצאות אלו כוללות רק את הוצאות הטסת המומחה ושהותו בישראל ביטוח.

ו חלקו או הוצאות מוכרות הוצאות בגין מיסים והיטלים ו/או הוצאות בגין המרת סכום ביטוח א .4.14

 .תכנית זופי -י הביטוח עלחלק מתגמול יהוו"ל, והוצאות העברתן לחואו חלקן, למטבע חוץ 
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 שבוצעה ללא השתתפות המבטחבחו"ל אפשרות פיצוי חד פעמי בגין השתלה  .5

ו/או לא נגרמו לה הוצאות כלשהן  , שהחברה לא השתתפה במימונהבחו"ל ביצע המבוטח השתלה

ובין הוצאתיו ישירות לנותן השירות או מתן שיפוי למבוטח כנגד  תשלוםבגינה, ובכלל זה בין ב

וזאת לאחר ביצוע ₪  250,000ך של גורם אחר, זכאי המבוטח לפיצוי חד פעמי בסלתשלום ב

 ההשתלה בחו"ל.

זכאי המבוטח לבחור ולהודיע על יהיה למען הסר ספק יובהר כי בעת קרות מקרה הביטוח 

רק באחת מבין שתי האפשרויות לקבלת תגמולי הביטוח, לפי סעיף בחירתו בכתב לחברה, אך ו

 זה. 5או סעיף  2

 על ביצוע טיפולים מיוחדים בחו"ל.סעיף זה לא יחול על השתלה שבוצעה בישראל ו/או 

 גמלה חודשית במקרה של ביצוע השתלה בארץ או בחו"ל .6

 גמלה חודשית למועמד להשתלה .6.1

יהיה זכאי לפיצוי חודשי  ,למיטתו בשל מצבו הרפואימבוטח אשר בקרות מקרה ביטוח מרותק 

חודשים. מבוטח  6-לתקופה שעד לביצוע ההשתלה בפועל ולא יותר מ ₪  5,500ך של בס

ולא יותר זה מסכום  50%כאמור השוהה באשפוז בבית חולים יהיה זכאי לגמלה בשיעור של 

 חודשים. 6 -מ

 הינו קבלת אישור בכתב שלסעיף  זה  פי-עללצורך קבלת הגמלה תנאי מוקדם ומהותי 

בטרם ביצוע ההשתלה  המרכז הלאומי להשתלות בישראל על הצורך בביצוע ההשתלה

 .של המבוטח

 מלת החלמה לאחר ביצוע השתלהג .6.2

סך בגמלת החלמה שאיננה השתלת תאי גזע, יהיה זכאי המבוטח ל ,בוצעה במבוטח השתלה

בוצעה שבו חודש החל מתום החודש  24משך תקופה מרבית של וזאת ל ₪  5,500של 

ביצע המבוטח את . )להלן: תקופת הזכאות"( ההשתלה בפועל, וכל עוד המבוטח הינו בחיים

, יהיה זכאי לגמלת מצב תפקודי סיעודינמצא ב, ובתום תקופת הזכאות 60ההשתלה לפני גיל 

 חודשים. 60די ועד לתקופה מירבית של סיעותפקודי , כל עוד הינו נמצא במצב כאמורהחלמה 

 הגשת תביעות .7

המבוטח ימסור לחברה את כל המידע והמסמכים הדרושים לה לברור זכאותו ובכלל זה חוות  .4.1

לעיל, פרטים אודות בית החולים בחו"ל בו  2.1כאמור בסעיף  יםהמומח /יםהדעת של רופא

וכן את כל הפרטים ת המנתח, הינו מעונין לבצע את ההשתלה או הטיפול המיוחד, זהו

הנוספים הקשורים בביצוע ההשתלה או הטיפול המיוחד בחו"ל לרבות כל הפרטים הנדרשים 

המיוחד בחו"ל, כפי שדרשה בקשר למצבו הרפואי בגינו נזקק המבוטח להשתלה או לטיפול 

 החברה.

ביעות ומבלי האמור בסעיף זה הינו בנוסף להוראות הקבועות בתנאים הכלליים לענין הגשת ת .4.2

 לעיל. 3לגרוע מהוראות סעיף 
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 תקופת אכשרה .8

פי -יום ממועד תחילת הביטוח של הכיסוי הביטוחי על 90תחול תקופת אכשרה בת  בתוכנית זו

 .תוכנית זו

 שונות .9

 15.8.15נק' אשר פורסם ביום  12354נקובים בש"ח וצמודים למדד והפיצוי המירביים השיפוי סכומי 
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כתובת אתר האינטרנט 
 של החברה:

www.migdal.co.il 

 כתובת החברה למשלוח דואר:
מגדל חברה לביטוח בע"מ 

 2062, ת.ד. 2951106מיקוד: 

כתובת הדואר האלקטרוני 
 של החברה:

mokedbi@migdal.co.il 

מספר טלפון ומס פקס של 
מחלקת שירות לקוחות 

 03-9201010החברה: 

 גילוי נאות - השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל ביטוחתמצית תנאי 
 תמצית פרטי הפוליסה - 1לוח 

 תמצית פרטי הפוליסה 

 השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל / סוג ביטוח שם הביטוח

 לתכנית ביטוח בריאות. לתנאים הכלליים 4בסעיף  מתחדשת כל שנתיים כאמור תקופת הביטוח

 כיסוי להשתלות ולטיפולים מיוחדים בחו"ל. תיאור הביטוח

ינה מכסה את הפוליסה א
 המבוטח במקרים הבאים

לתכנית  בתנאים הכלליים 20-22סעיפים  'כמפורט בפרק ב: חריגים בפוליסה
 ביטוח בריאות.

אחרי כמה זמן מתחילת 
לתבוע ולקבל הביטוח ניתן 

 תגמול )אכשרה(*

 .תכנית זו לתנאי  8יום כמפורט בסעיף  90

האם קיימים כיסויים חופפים 
בביטוח המשלים של קופות 

 החולים

 .הכיסויים קיימים גם בשירותי בריאות נוספים של קופת החוליםחלק מ

 עלות הביטוח
שים לב: מחיר הביטוח עלול 
להשתנות בהתאם למצבך 

 הרפואי או עקב מתן הנחה.
הפרמיה משתנה לפי קבוצת 

 .66גיל עד גיל 
ואילך הפרמיה  66מגיל 
 קבועה.

 

השתלות וטיפולים מיוחדים  גילאים התפלגות
 עצמאי -בחו"ל 

השתלות וטיפולים מיוחדים 
 נספח -בחו"ל 

0-20 6.5 6.5 

21 - 30 18.5 15.1 

31 - 40 18.5 15.1 

41 - 50 18.5 15.1 

51 - 55 18.5 15.1 

56 - 60 18.5 15.1 

61 - 65 18.5 15.1 

ואילך 66  14.4 11.3 

אם נרכש בפוליסה כיסוי לניתוחים בישראל, תרופות שלא בסל או מזור מורחב, *
 יהיה זכאי המבוטח לתעריף מוזל לפי טבלה זו.

 .16.8.15נק' אשר פורסם ביום  12354נקובים בש"ח וצמודים למדד דמי הביטוח 
באפשרותך להשוות בין מחירי הביטוח בציון מדד השירות של המבטחים השונים 

 לכניסה למחשבון האוצר -באתר רשות שוק ההון במחשבון ביטוח הבריאות 
 וציוני מדד השירות למוצר זה נכונים למועד פרסומם.מחיר הביטוח 

 תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח. בקרות מקרה ביטוח במהלך תקופה זו, לא -*תקופת אכשרה

 יהיה זכאי מבוטח )או מוטב( לתגמולי ביטוח.

 תמצית תיאור הכיסויים בפוליסה  - 2לוח 

 תיאור הכיסויים בפוליסה

 מה הסכום המקסימלי שניתן לתבוע הכיסויתיאור  שם הכיסוי

לתנאי  3.1ם, סעיף השתלות איברי השתלות
 התכנית.

 ללא תקרה. -נותן שרות שבהסכם 
 ₪ 4,500,000עד  -שלא בהסכם 

 ₪ 2,500,000עד  -השתלת איבר מבעל חיים 
 1,600,000₪ -לת שחלה, רחם או מעי להשת

 ₪ 215,000 - 1כהגדרתה בסעיף השתלת תאי גזע 
 ₪. 215,000 - השתלת איבר שגודל במעבדה

טיפולים מיוחדים 
 בחו"ל

 ללא תקרה. -אצל נותן שירות שבהסכם   3.6. סעיף טיפולים מיוחדים בחו"ל
 ש"ח 851,000 -אצל נותן שירות שלא בהסכם 

https://briut.cma.gov.il/Parameters
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הערכה רפואית 
 לפני ביצוע השתלה

בדיקות הערכה תפקודיות ואחרות לצורך 
 .4.1סעיף  ביצוע ההשתלה.

בדיקות  2-ש"ח להערכה, ולא יותר מ 85,100עד 
 הערכה למקרה ביטוח.

בדיקות לאיתור 
 תרומות מח עצם

הוצאות בדיקות לאיתור תרומת מח עצם 
או הוצאות רפואיות הכרוכות בהפקת מח 

 ו/או תאי גזע מדם טבורי ו/או דם עצם
 .4.2סעיף  פריפרי הנדרשים להשתלה.

 ש"ח למקרה ביטוח 215,000עד 

 , לרבותהוצאות טיפולים רפואיים בחו"ל טיפולים רפואיים
 .4.3סעיף  טיפולי דיאליזה.

ש"ח לשבוע אך לא יותר מסך של  8,600עד 
 ש"ח  215,000

קציר האיבר, 
 שימורו והעברתו

הוצאות רפואיות הנדרשות לצורך קציר 
האיבר המושתל, שימורו והעברתו למקום 

 .ביצוע ההשתלה

 .המירבי להשתלהכיסוי מלא, עד לסכום הביטוח 

הוצאות אשפוז המבוטח בבית חולים  אשפוז בחו"ל
ההשתלה ביצוע יום לפני  90עד  ,בחו"ל

 365בחו"ל או הטיפול המיוחד בחו"ל ועד 
 .יום לאחר ביצועם

עד לסכום הביטוח המירבי להשתלה או  ,כיסוי מלא
 .טיפול מיוחד בחו"ל

חדר הרפואי והוצאות תשלום לצוות  הוצאות חדר ניתוח
 .ניתוח

עד לסכום הביטוח המירבי להשתלה או  ,כיסוי מלא
 .טיפול מיוחד בחו"ל

כרטיס טיסה במחלקת תיירים, הוצאות  כרטיסי טיסה
 שני מלווים(-מלווה אחד )קטיןללמבוטח ו

עד לסכום הביטוח המירבי להשתלה או  ,כיסוי מלא
 .טיפול מיוחד בחו"ל

עד לסכום הביטוח המירבי להשתלה או  ,כיסוי מלא .4.8. סעיף הטסה רפואית הטסה רפואית
 .טיפול מיוחד בחו"ל

מבוטח ומלווה, נסיעה יבשתיות להוצאות  נסיעה יבשתית
. ח בחו"ל וחזרה"משדה התעופה לבי

 .4.9סעיף 

עד לסכום הביטוח המירבי להשתלה או  ,כיסוי מלא
 .טיפול מיוחד בחו"ל

הוצאות שהייה 
 בחו"ל

מבוטח ומלווה אחד, או הוצאות שהייה ל
 .4.10סעיף  מבוטח קטין.ל שני מלווים

ליום( ₪ 1,401מלווים עד  2-ש"ח ליום )ילד 850עד 
 .למקרה ביטוח 65,000₪-ולא יותר מ

 .למקרה ביטוח₪  150,000-ספקים שבהסכם עד ל

  הוצאות הטסת גופת המבוטח לישראל. הטסת גופה

 ש"ח למקרה ביטוח. 215,000עד לסך של  .4.12סעיף  המשך. הוצאות טיפולי טיפולי המשך 

הבאת מומחה 
 לישראל

הוצאות הבאת מומחה רפואי לישראל 
 .4.13סעיף  טיפול מיוחד./לביצוע השתלה

ש"ח למקרה ביטוח. הוצאות  215,000עד לסך של 
אלו כוללות רק את הוצאות הטסת המומחה ושהותו 

 בישראל.

פיצוי חד פעמי בגין 
השתלה בחו"ל 

שבוצעה ללא 
 השתתפות המבטח

השתלה בחו"ל, שהחברה לא השתתפה 
 .5סעיף  במימונה.

 250,000₪זכאי המבוטח לפיצוי חד פעמי בסך 
 אחר ביצוע ההשתלה בחו"ל.ל

 גמלה חודשית
במקרה של ביצוע 
השתלה בארץ או 

 בחו"ל

גמלה חודשית למועמד להשתלה ו/או 
 השתלה. גמלת החלמה לאחר ביצוע

לפני ביצוע השתלה ₪  5,500ל פיצוי חודשי בסך ש
חודשים. באשפוז הגמלה תהיה  6-ולא יותר מ
 חודשים. 6-מסכום זה ולא יותר מ 50%בשיעור של 

לתקופה מרבית ₪  5,500גמלת החלמה בסך של 
 חודש. 24של 

, ובתום 60ביצע המבוטח את ההשתלה לפני גיל 
תקופת הזכאות נמצא במצב תפקודי סיעודי, יהיה 

החלמה כאמור, כל עוד הינו נמצא זכאי לגמלת 
 60במצב תפקודי סיעודי ועד לתקופה מירבית של 

 חודשים.

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.

 כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים


