ביטוח לתרופות שלא בסל הבריאות ובדיקות גנטיות למחלה
מבוא
קרה מקרה הביטוח ,תשפה החברה את המבוטח או תשלם ישירות לספק השירות שבהסכם עבור הוצאות
מוכרות כהגדרתן בתכנית זו ,בכפוף לתנאים ,להוראות ולסייגים המפורטים להלן ובתנאים הכלליים של
הפוליסה אליה צורפה תכנית זו.
הכיסוי הביטוחי בתכנית זו יחול על פי הוראותיה ,רק בתנאי שצוין במפורש בדף פרטי הביטוח כי הינו כלול
בפוליסה על שם המבוטח ובלבד שהינו בתוקף על שם המבוטח בקרות מקרה הביטוח.
.1

הגדרות
בנוסף להגדרות המופיעות בתנאים הכלליים של הפוליסה תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות
שבצידם:
מוסד המורשה על-פי דין למכור ולשווק תרופות לציבור הרחב.
בית מרקחת
מוסד רפואי המוכר על-ידי הרשויות המוסמכות בישראל או בחו"ל
בית חולים כללי
כבית חולים כללי בלבד ,ואשר אינו מוסד שיקומי ו/או מוסד
לבריאות הנפש (כדוגמת סנטוריום) ,ו/או בית החלמה ו/או בית
הבראה ו/או מוסד סיעודי.
ישראל ,ארצות הברית ,קנדה ,אוסטרליה ,ניו זילנד ,שוויץ,
המדינות המוכרות
נורבגיה ,איסלנד ,אחת מהמדינות החברות באיחוד האירופי לפני
מאי  ,2004או במסלול הרישום המרכזי של האיחוד האירופי
(.)EMEA
ההשתתפות העצמית הינה כהגדרתה בסעיף ההגדרות שבפרק
השתתפות עצמית
א' לתנאים הכלליים.
של תנאים כלליים לתכנית ביטוח בריאות והחלים על תכנית זו.
הכלליים
התנאים
התנאים
ו/או
הפוליסה
הכלליים
נטילת תרופה על-פי מרשם ,באופן חד-פעמי או מתמשך.
טיפול תרופתי
מסמך רפואי חתום על-ידי רופא מומחה בישראל ,או רופא בית
מרשם
חולים בישראל ,לפי בחירת המבוטח ,הנושא תאריך שחל
בתקופת הביטוח על-פי תכנית זו ,המאשר את הצורך בטיפול
התרופתי ואשר קובע את אופן השימוש בתרופה ,את המינון
הנדרש ואת משך זמן הטיפול התרופתי הנדרש.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי לכל תרופה יינתן מרשם
נפרד והמינון בכל מרשם מיועד לטיפול לתקופה שלא תעלה
על שלושה חודשים.
סכום כספי כמצוין בסעיף  3.3אשר שולם בפועל ע"י המבוטח
סף תשלום תגמולי הביטוח
עבור תרופה בכל חודש ,עבור כל תרופה ,המהווה סף אשר רק
מעבר לו יחל המבטח לשאת בחבותו בתשלום תגמולי הביטוח.
שילם המבוטח עבור התרופה ,סכום העולה על סף תשלום
תגמולי הביטוח ,תישא החברה בתשלום תגמולי הביטוח עבור
ההוצאה שהוציא עבור התרופה מהשקל הראשון ,בכפוף
להוראות התנאים המלאים של הפוליסה.
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רופא בית חולים
רופא מומחה בכיר
הרשות המוסמכת

תרופה

תרופה מיוחדת
תקופת ביטוח
.2

רופא המועסק על-ידי בית חולים בישראל בתחום הרלוונטי
לקביעת הטיפול התרופתי הנדרש במצבו הרפואי של המבוטח.
רופא מומחה כהגדרתו בתנאים הכלליים בפוליסה ,בדרגת סגן
מנהל מחלקה ומעלה בבית חולים בישראל.
הגורמים ו/או המוסדות אשר להם הסמכות למתן רישיון ו/או היתר
לשיווק תרופות חדשות על פי הדין החל במדינה בה משווקת
התרופה.
חומר כימי או ביולוגי ,אשר נועד לטיפול במצב רפואי ,מניעת
החמרתו (לרבות מניעת התפתחותם של מצבים רפואיים נוספים)
או מניעת הישנותו ,כתוצאה ממחלה או תאונה.
תרופה המכוסה על פי סעיף  2.1.5להלן ,בגינה קיים סכום ביטוח
מירבי מיוחד ,לחודש ולמחלה על פי סעיף  3.6.2לתכנית זו.
כמפורט בתנאים הכלליים של הפוליסה ובדף פרטי הביטוח.

מקרה הביטוח:
 .2.1מקרה הביטוח הינו מצבו הרפואי של המבוטח ,אשר מחייב את המבוטח ,על-פי הוראות רופא
מומחה או רופא בית חולים ,להיזדקק לטיפול תרופתי ,וזאת לאחר מועד תחילת הביטוח של
תכנית זו ולאחר תום תקופת האכשרה ,באמצעות אחת מהתרופות המנויות בסעיף זה להלן,
ובכפיפות לתנאים המפורטים בתכנית זו.
ואלה התרופות:
.2.1.1

תרופה שאינה כלולה בסל שירותי הבריאות
תרופה שאינה כלולה בסל שירותי הבריאות ואשר אושרה לשימוש על-פי ההתוויה
הרפואית לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח בידי הרשות המוסמכת באחת
מהמדינות המוכרות.

.2.1.2

תרופה הכלולה בסל שירותי הבריאות
תרופה הכלולה בסל שירותי הבריאות אשר אינה מוגדרת על פי ההתוויה הרפואית
הקבועה בסל שירותי הבריאות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח ,ובתנאי
שההתוויה הנדרשת לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח אושרה לשימוש בידי הרשות
המוסמכת באחת מהמדינות המוכרות.

.2.1.2

תרופה שהוגדרה כOFF LABEL -
תרופה שאושרה לשימוש בידי הרשות המוסמכת באחת מהמדינות המוכרות ,אך לא
להתוויה הרפואית לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח ,ובלבד שהתרופה הוכרה
כיעילה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח על ידי לפחות אחד מהבאים:
 .2.1.3.1פרסומי ה.FDA-
.American Hospital Formulary Service Drug Information .2.1.3.2
.US Pharmacopoeia-Drug Information .2.1.3.3
 ,Drugdex (Micromedex) .2.1.3.4ובלבד שהתרופה עונה על שלושת התנאים
הבאים במצטבר( ,כפי שמופיעים בטבלת ההמלצות):
 .2.1.3.4.1עוצמת ההמלצה (- (Strength Of Recommendation
נמצאת בקבוצה  Iאו .IIa
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 .2.1.3.4.2חוזק הראיות ( - (Strength Of Evidenceנמצאת בקטגוריה
 Aאו .B
 .2.1.3.4.3יעילות ( - )Efficacyנמצאת בקבוצה  Iאו .IIa
 .2.1.3.5תרופה שהטיפול בה מומלץ ,לפחות באחד מהNational Guidelines-
שמתפרסם על ידי אחד מהבאים:
.NCCN .2.1.3.5.1
.ASCO .2.1.3.5.2
.NICE .2.1.3.5.3
.ESMO Minimal Recommendation .2.1.3.5.4
.2.1.2

תרופה יתומה
תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות לטיפול במחלה נדירה אשר אושרה ו/או הוכרה
כתרופת יתום בישראל ו/או על ידי הרשויות המוסמכות באחת או יותר מהמדינות
המוכרות ,למעט תרופה המפותחת לאדם מסוים עבור קוד גנטי מסוים ,פרופיל גנטי
מסוים או מבנה מסוים של המולקולות והתאים של אותו אדם.

.2.1.2

תרופה מיוחדת:
תרופה שאינה כלולה בסל שירותי הבריאות אשר מתקיימים לגביה אחד מהסעיפים
הבאים:
 .2.1.5.1המבוטח קיבל אישור ליבוא אישי של התרופה מכוח סעיף 29א( )3לתקנות
הרוקחים (תכשירים) תשמ"ו) 1986-אישור על פי פקודת הרוקחים למתן
תכשיר רפואי שאינו רשום בספר התרופות לחולה ספציפי(.
 .2.1.5.2התרופה אושרה לשימוש באחת מהמדינות המוכרות לטיפול במצב רפואי
אחר ולא למצבו של המבוטח אולם:
 .2.1.5.2.1לאחר בדיקה גנטית להתאמת הטיפול בתרופה ,נמצאה
התרופה יעילה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח ו/או רופא
מומחה בכיר כהגדרתו להלן קבע כי מתקיימים התנאים
הבאים במצטבר:
 .2.1.5.2.1.1התרופה יעילה באופן ממשי לטיפול במצבו
הרפואי של המבוטח על סמך שני פרסומים
מדעיים רפואיים מקובלים.
 .2.1.5.2.1.2התועלת בתרופה עולה על הסיכון הכרוך בה.
 .2.1.5.2.1.3מניעת הטיפול בתרופה מהווה סכנה ממשית
לחייו של המבוטח.

למען הסר ספק ,יובהר כי תרופה מיוחדת על פי האמור בסעיף זה ,לא תחשב כתרופה העומדת
בהגדרות סעיפים  2.1.1-2.1.2לעיל ,ותכוסה עד סכום ביטוח מירבי מיוחד ,לחודש ולמחלה על
פי סעיף  2.6.2לתכנית זו.

מגדל חברה לביטוח בע״מ
ביטוח לתרופות שלא בסל הבריאות ובדיקות גנטיות למחלה (08.2019 541211508 )2173 ,2172 ,2141 ,2140
-3-

.2

התחייבויות החברה ותגמולי הביטוח
בקרות מקרה הביטוח ,תשפה החברה את המבוטח בגין ההוצאות הממשיות שהוציא עבור "עלות
רכישת התרופה והשירות הנלווה לה" ,כאמור בסעיף זה להלן ("ההוצאות המוכרות") ,עד לסכום
השיפוי המרבי ,וזאת בהתאם ובכפוף לתנאים הכלליים של הפוליסה ולהוראות תכנית זו.
 .2.1עלות רכישת התרופה משמעה
ההוצאות שהוציא המבוטח בפועל לרכישת התרופה מבית מרקחת ובלבד שהסכום לא יעלה
על המחיר המרבי המאושר לתרופה כאמור בסעיף  2.2להלן.
בכל מקרה בו בחרה החברה לשלם ישירות לספק השירות עבור התרופה ,עלות רכישת
התרופה משמעה  -הסכום ששילמה החברה בפועל לספק השירות על-פי ההסכם עם ספק
השירות ,ובלבד שהסכום לא יעלה על המחיר המרבי המאושר לתרופה ,כאמור בסעיף 3.4
להלן.
 .2.2מובהר בזאת ,כי החברה איננה חייבת להתקשר עם ספק שירות ,ואם היא בחרה להתקשר
עם ספק שירות ,אין היא מחויבת להשיג את המחירים הזולים ביותר לרכישת התרופה.
במקרה בו עלות התרופה אצל ספק השירות שבהסכם ,יקרה מעלות אותה תרופה שהשיג
באמצעות בית מרקחת מטעמו ,רשאי המבוטח לפנות אל החברה בבקשה לרכוש את
התרופה בעצמו ,ולקבל החזר הוצאותיה על פי תנאי תכנית זו.
 .2.2סף תשלום תגמולי הביטוח:
המבטח ישא בתשלום תגמולי ביטוח עבור תרופות המכוסות על פי תכנית זו מעבר לסף
תשלום תגמולי ביטוח שיחול כל חודש ,לכל תרופה בנפרד ,על פי המפורט להלן:
.2.2.1

עבור תרופה המכוסה על פי סעיפים  ,2.1.1-2.1.2יחול סף תשלום תגמולי ביטוח
בגובה של  ₪ 200לתרופה.

.2.2.2

עבור תרופה מיוחדת המכוסה על פי סעיף  2.1.2יחול סף תשלום תגמולי ביטוח
בגובה של  ₪ 800לתרופה.

.3.3.3

לא תחול השתתפות עצמית עבור תרופות המכוסות על פי תכנית זו שעלותן
החודשית עולה על סף תשלום תגמולי הביטוח ותשלום תגמולי הביטוח יהיה מהשקל
הראשון אך לא יותר מהמחיר המרבי המאושר לתרופה ו/או מסכום השיפוי המירבי
הקבועים בתנאי תכנית זו להלן.

.2.2.2

יובהר כי סף תשלום תגמולי ביטוח יחול על כל תרופה ועל כל חודש בנפרד .ניתנו
מספר מרשמים לאותה תרופה המכסים תקופת טיפול של חודש  -יחושב סף
תשלום תגמולי הביטוח רק פעם אחת בגין אותו חודש .ניתן מרשם לאותה תרופה
לתקופת טיפול של מעל חודש  -יחושב סף תשלום תגמולי הביטוח בגין כל חודש
אליו מתייחס המרשם.

.2.2.2

למען הסר ספק יובהר כי האמור בסעיף זה יחול בין אם התרופה נרכשה על-ידי
המבוטח ובין אם החברה שילמה עבור התרופה ישירות לספק שירות.

 .2.2המחיר המרבי המאושר לתרופה
המחיר המרבי המאושר לתרופה יהיה כדלקמן:
.3.4.1

המחיר המרבי לתרופה לצרכן על-פי מחירון משרד הבריאות בישראל המתפרסם על-
ידי משרד הבריאות מכח צו פיקוח על מחירים מצרכים ושירותים (מחירים מירביים
לתכשירים שהם תכשירי מרשם) התשס"א ,2001-כפי שיהיה ידוע במועד רכישת
התרופה בפועל ,וכפי שיתעדכן מעת לעת ("מחיר מרבי לצרכן").
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.3.4.2

תרופה אשר לא נקבע לה מחיר מרבי לצרכן ,סכומה יקבע ,על פי המחיר המרבי
המאושר לאותה תרופה על-ידי הרשויות המוסמכות בהולנד ,במועד רכישת התרופה
בפועל ,במחירי יורו.

.3.4.3

לא נקבע לתרופה מחיר מרבי מאושר בהולנד ,סכומה יקבע על-פי המחיר המרבי
המאושר לאותה תרופה על-ידי הרשויות המוסמכות באנגליה ,במועד רכישת התרופה
בפועל ,במחירי יורו.

.3.4.4

חישוב מחירי היורו יעשה על-פי שער המכירה (העברות והמחאות) של היורו לעומת
השקל כפי שיהיה ידוע בבנק לאומי לישראל בע"מ ,ביום ביצוע התשלום על-ידי
החברה.

 .2.2השירות הנלווה לתרופה
ההוצאות שהוציא המבוטח בפועל לרכישת שירות ו/או טיפול רפואי המתחייב לצורך נטילת
תרופה שרכישתה (להלן" :השירות הנלווה") אושרה על פי תנאי תכנית זו בשיעור שלא יעלה
על סך של  300ש"ח ליום ולתקופה שלא תעלה על  60יום בגין כל מקרה ביטוח ("הסכום
המרבי לשירות הנלווה").
יובהר כי הכיסוי הביטוחי לשירות הנלווה יינתן אך ורק בגין נטילת תרופות אשר החברה
שיפתה את המבוטח בגין רכישתן כאמור לעיל.
 .2.6סכום השיפוי המרבי ומיצוי סכום הביטוח לתקופת הביטוח:
.3.6.1

סך כל תגמולי הביטוח שתשלם החברה בגין תביעה ו/או תביעות המכוסות על-פי
תכנית זו עבור תרופות כהגדרתן בסעיפים  2.1.1-2.1.4בין כשיפוי ובין כתשלום
במישרין לספק השירות ,לא יעלו על סך של  2,000,000ש"ח למבוטח לתקופת
הביטוח.

.2.6.2

בנוסף לאמור לעיל ,סך כל תגמולי הביטוח שתשלם החברה בגין תביעה ו/או
תביעות לתרופות מיוחדות המכוסות על פי סעיף  ,2.1.2בין כשיפוי למבוטח ובין
כתשלום במישרין לספק השירות ,לא יעלו על סך של  ₪ 50,000לחודש ולא יותר
מ ₪ 800,000-לכל מחלה.

.3.6.3

כל תשלום של תגמולי ביטוח על-ידי החברה על פי תכנית זו ,בין כשיפוי למבוטח בין
כתשלום ישירות לספק השירות ,יקטין בהתאמה את סכום השיפוי המרבי.

.3.6.4

חודש הביטוח לתקופה נוספת ,בהתאם וכמפורט בתנאים הכלליים ,יהיה זכאי
המבוטח במועד החידוש ,לסכום השיפוי המירבי הנקוב בדף פרטי הביטוח של
תקופת הביטוח החדשה אשר יחליף את יתרת סכום השיפוי המרבי שנותר למבוטח
בתקופת הביטוח הקודמת.
על אף האמור לעיל ,סכום הביטוח המירבי לתרופה מיוחדת למחלה בגינה שולמו
למבוטח תגמולי ביטוח לא יחודש ,גם אם הביטוח חודש לתקופה נוספת
והמבוטח יהיה זכאי עבור מקרי הביטוח בגין אותה מחלה ליתרת סכום הביטוח
המירבי שנותר לו בתקופת הביטוח הקודמת על פי הנקוב בסעיף  2.6.2לעיל.

.2.6.2

למען הסר ספק יובהר כי לא ניתן לצבור תגמולי ביטוח בין תקופת ביטוח אחת
לאחרת והמבוטח יהיה זכאי בכל תקופת הביטוח לסכום שיפוי המרבי הנקוב בדף
פרטי הביטוח.

.2.6.6

לא חודש הביטוח ,במועד החידוש על פי הוראות התנאים הכלליים ,הכיסוי על פי
תכנית זו יבוא לידי סיום ,והמבוטח לא יהיה זכאי לחידוש סכום השיפוי המירבי
ו/או לתשלום תגמולי ביטוח למעט עבור תרופות שנרכשו ע"י המבוטח לפני מועד
תום תקופת הביטוח ובכפוף לתנאי הפוליסה.
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 .3.7קיבל המבוטח שיפוי מתוכנית השב"ן בה הוא חבר עבור עלות התרופה או תרופה מיוחדת
המכוסה על ידי החברה ,על פי תכנית זו ,והחברה לא נדרשה לשלם תשלום כלשהו למבוטח
ו/או לגורם אחר בגינה ,יהיה המבוטח זכאי להחזר סכום ההשתתפות עצמית ששילם לקופת
החולים ,אך לא יותר מהסכום שהיה משולם על ידי החברה.
.2

בדיקות גנטיות לאפיון והתאמת הטיפול במחלה
הופנה המבוטח לביצוע בדיקות גנטיות ע"י רופא מומחה ,לאחר שאובחן במחלה כלשהי ,לצורך
בחינת התאמת הטיפול ,לרבות הטיפול התרופתי ,ובחינת השפעת הטיפול באותה המחלה ,בין היתר
לצורך:
 .4.1סיוע בקבלת החלטה טיפולית לרבות סיוע בהחלטה על כדאיות הטיפול ו/או מניעת תופעות
לוואי.
 .4.2סיוע בהחלטה האם לעשות שימוש בתרופה וכן בקביעת המינון.
 .4.3הערכת התקדמות עתידית של המחלה.
 .4.4במחלת הסרטן איתור מקום הגידול ,הערכת מידת סיכון להופעת סרטן בעתיד ,אבחון מוקדם,
בירור מידת העמידות של הגידול לסוגים שונים של תרופות כימיות.
יהיה זכאי המבוטח לשיפוי בגין הוצאות הבדיקות הגנטיות הנ"ל ,ובכלל זה ,התייעצות אחת עם
גנטיקאי והתייעצות אחת עם פרמקולוג הכול ,עד לסך של  ₪ 20,000לכל מחלה ובכפוף
להשתתפות עצמית בגובה של  20%בגין כל בדיקה או התייעצות כאמור.
המבוטח זכאי לכיסוי לבדיקות גנטיות עפ"י סעיף זה לאחר תקופת אכשרה בת  90ימים.

.2

הגשת תביעות
בנוסף להוראות הקבועות בתנאים הכלליים יחולו ההוראות כדלהלן:
 .5.1המבוטח ימסור לחברה את כל המידע והמסמכים הדרושים לה לברור זכאותו ובכלל זה הודעה
חתומה על-ידי רופא מומחה או רופא בית חולים על המחלה או התאונה שגרמה לדעתו לצורך
בטיפול התרופתי וכן את כל הפרטים הנוספים הקשורים לתרופה ולמצב הרפואי בגינו נזקק
המבוטח לתרופה ,כפי שדרשה החברה.
 .5.2במקרה שהמינון במרשם נקבע לתקופה הפחותה משלושה חודשים ,והמבוטח נזקק להמשך
הטיפול התרופתי ,יהיה המבוטח רשאי להמציא לחברה מרשמים נוספים לתקופה שעד תום
שלושת חודשים האמורים החתום על-ידי רופא ,במקום מרשם החתום על-ידי רופא מומחה או
רופא בית חולים ,ובתנאי שאחת לשלושה חודשים ימציא המבוטח מרשם החתום על-ידי רופא
מומחה בישראל או רופא בית חולים בישראל ,לפי בחירת המבוטח ,המאשר את המשך הצורך
בטיפול התרופתי ,את אופן השימוש בתרופה ,את המינון הנדרש ואת משך זמן הטיפול
התרופתי הנדרש.
 .5.3במקרה בו הופסקה זכאותו של המבוטח לקבלת תגמולי ביטוח ,עליו להודיע על כך מיידית
למבטח בכתב .תשלומים שקיבל המבוטח שלא כדין כשלא היה זכאי להם יוחזרו למבטח על
ידו.

.6

תקופת אכשרה
בתכנית זו תחול תקופת אכשרה בת  90יום ממועד תחילת הביטוח של הכיסוי הביטוחי על-פי
תכנית זו.
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.7

חריגים מיוחדים
 .7.1סעיף החריגים הכלליים המופיע בתנאים הכלליים של הפוליסה חלים גם על תכנית זו ולא
יהיה כיסוי למקרה הביטוח כאמור בתכנית זו הנובע ו/או הקשור לאחד או יותר מהחריגים
המנויים בתנאים הכלליים .בנוסף ,יחולו החריגים והמגבלות גם כאמור בסעיף זה.
 .7.2החברה לא תהיה אחראית ולא תהיה חייבת לשלם תגמולי ביטוח ,כולם או מקצתם ,על-פי
תכנית זו ,גם במקרים הבאים:

.8

.7.2.1

תרופה שניתנה במהלך ניתוח ו/או השתלה שבוצעו בבית חולים כללי.

.7.2.2

תרופה לטיפול בבעיות שיניים ו/או חניכיים למיניהן.

.7.2.2

טיפול תרופתי מניעתי למחלת הצהבת לסוגיה השונים.

.7.2.2

טיפול תרופתי מניעתי למבוטחים שאינם נשאים או חולים במחלת הצהבת ו/או
במחלת תסמונת הכשל החיסוני הנרכש (איידס  )AIDSאו נשאות של  ,HIVובכלל
זה מוטציה או וריאציה דומה אחרת.

.7.2.2

שתל ו/או אביזר ו/או אמצעי אחר להחדרת תרופה לרבות שתל ו/או אביזר מצופה
תרופה.

.7.2.6

תרופות למטרות מחקר.

.7.2.7

טיפול תרופתי מונע במסגרת שרות רפואה מונעת ,לרבות חיסונים ,טיפול
בויטמינים ו/או תוספי מזון.

הגבלת אחריות החברה לגבולות מדינת ישראל
החברה לא תשלם תגמולי ביטוח בגין טיפול תרופתי שניתן בזמן היות המבוטח מחוץ לגבולות
מדינת ישראל למעלה מ 180-יום רצופים .תכנית זו אינה מכסה מבוטח ששוהה בחו"ל מעבר
לתקופה האמורה ,כל עוד נמצא המבוטח בחו"ל.
חזר המבוטח לגבולות המדינה ויוכיח את זכאותו לתגמולי ביטוח כאמור בתכנית זו ,החברה
תשלם לו את תגמולי הביטוח החל ממועד שובו לישראל ,הכל בהתאם לתנאים ועל-פי ההסדרים
כקבוע בתכנית זו ולא יותר מתקרת סכום השיפוי המרבי.

.9

תום תקופת הביטוח
תוקף תכנית זו לגבי כל מבוטח ותקופת הביטוח של תכנית זו יבואו לידי סיום ויפוגו מאליהם בתאריך
המוקדם מבין אלה:
 .9.1במועד בו מוצה סכום השיפוי המרבי על-פי תכנית זו.
 .9.2בקרות אחד מהמקרים המפורטים בתנאים הכלליים של הפוליסה.

 .10שונות
 .10.1בכל מקרה בו הוספה תכנית זו לפוליסה בכל עת שהיא לאחר הוצאתה ,מועד תחילת הביטוח
או יום תחילת הביטוח ,לעניין הכיסוי הביטוחי האמור בתכנית זו הינו התאריך הנקוב בדף פרטי
הביטוח כיום תחילת הביטוח בגין תכנית זו.
 .10.2תקרות 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 ,2921106 :ת.ד2062 .

כתובת הדואר האלקטרוני
של החברה:
mokedbi@migdal.co.il

מחלקת שירות לקוחות של
החברה:
טלפון02-9201010 :
פקס02-9201020 :

תמצית תנאי הביטוח לתרופות שלא בסל הבריאות ובדיקות גנטיות למחלה
גילוי נאות
לוח  - 1תמצית פרטי הפוליסה
שם הביטוח
סוג הביטוח
תקופת הביטוח
תיאור הביטוח

הפוליסה אינה מכסה את המבוטח
במקרים הבאים (חריגים בפוליסה)
אחרי כמה זמן מתחילת הביטוח ניתן
לתבוע ולקבל תגמול (אכשרה)*
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
תרופות שלא בסל הבריאות ובדיקות גנטיות למחלה
תרופות
מתחדשת כל שנתיים כאמור בסעיף  7לתנאים הכלליים לתכנית ביטוח
בריאות
כיסוי לתרופות שלא בסל הבריאות ,תרופה הכלולה בסל ואינה מוגדרת
על פי ההתוויה הרפואית לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח תרופה
שהוגדרה כ ,OFF LABEL-תרופה יתומה ,תרופה מיוחדת ובדיקות
גנטיות למחלה.
 8לתנאי תכנית זו וכמפורט בפרק ב' סעיפים 20-22
כמפורט בסעיף  1ו -
בתנאים הכלליים לתכנית ביטוח בריאות.
 90יום כמפורט בסעיף  6לתנאי תכנית זו.
חלק מהכיסויים קיימים גם בשירותי בריאות נוספים של קופת החולים.
תרופות שלא בסל
תרופות שלא בסל
קבוצת
ובדיקות גנטיות למחלה ובדיקות גנטיות למחלה
גילאים
 נספח עצמאי7.7
7.7
0-20
8.8
15.3
21 - 30
12.4
18.8
31 - 40
28.4
34.4
41 - 50
39.7
45.5
51 - 55
50.9
56.4
56 - 60
86.1
90.7
61 - 65
96.5
98.4
 66ואילך
*אם נרכש בפוליסה כיסוי לניתוחים בישראל או מזור מורחב ,יהיה זכאי
המבוטח לתעריף מוזל לפי טבלה זו.
דמי הביטוח נקובים בש"ח וצמודים למדד  12222נק' אשר פורסם
ביום .16.8.12
שים לב :מחיר הביטוח עלול להשתנות בהתאם למצבך הרפואי או עקב
מתן הנחה.
באפשרותך להשוות בין מחירי הביטוח בציון מדד השירות של
המבטחים השונים במחשבון ביטוח הבריאות באתר רשות שוק ההון -
לכניסה למחשבון האוצר
מחיר הביטוח וציוני מדד השירות למוצר זה נכונים למועד פרסומם.
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*תקופת אכשרה -תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח .בקרות מקרה ביטוח במהלך תקופה זו ,לא
יהיה זכאי מבוטח (או מוטב) לתגמולי ביטוח.
לוח  - 2תמצית תיאור הכיסויים בפוליסה
תיאור הכיסויים בפוליסה
שם הכיסוי

מה הסכום המקסימלי
שניתן לתבוע
עד  2,000,000ש"ח
למבוטח לתקופת
ביטוח .עבור תרופה
מיוחדת עד 50,000
ש"ח לחודש ולא יותר
מ ₪ 800,000-לכל
מחלה .סעיף .3.6

תיאור הכיסוי

השתתפות עצמית
עבור תרופה המכוסה על
,2.1.4

פי סעיפים -2.1.1
יחול סף תשלום תגמולי
ביטוח בגובה  300ש"ח
לתרופה.
עבור תרופה מיוחדת על
פי סעיף  2.1.5יחול סף
תשלום תגמולי ביטוח
בגובה  800ש"ח לתרופה.

שיפוי בגין רכישת תרופות שאינן נכללות
הכיסוי
בסל הבריאות ואושרו ע"י הרשויות
הביטוחי
המוסמכות לטיפול במצבו של המבוטח,
או תרופות הכלולות בסל להתוויה רפואית
שונה מזו של המבוטח ,אך אושרו
להתוויה הנדרשת ,בישראל או על ידי
הרשויות המוסמכות באחת המדינות
המוכרות ,או תרופות שלא כלולות בסל
הבריאות שהוגדרו כ ,OFF LABAL -או
תרופות יתום כהגדרתן בתכנית זו ,או
תרופות מיוחדות כהגדרתן בסעיף . 2.1.5
שיפוי להוצאות לרכישת שירות ו/או טיפול שירות נלווה  -עד 300
השירות
ש"ח ליום ועד  60יום.
רפואי המתחייב לצורך נטילת תרופה.
הנלווה
.3.5
סעיף 
.3.5
סעיף 
לתרופה
עד לסך של  20% ₪ 40,000בגין כל בדיקה או
לצורך סיוע בקבלת החלטה טיפולית
בדיקות
התייעצות.
לכל מחלה.
לרבות כדאיות הטיפול ו/או מניעת
גנטיות
תופעות לוואי ,האם לעשות שימוש
לאפיון
בתרופה וכן בקביעת המינון.
והתאמת
הערכת התקדמות עתידית של המחלה.
הטיפול
במחלת הסרטן איתור מקום הגידול,
במחלה
הערכת מידת סיכון להופעת סרטן בעתיד,
אבחון מוקדם ,בירור מידת העמידות של
הגידול לסוגים שונים של תרופות כימיות.
שיפוי בגין הוצאות הבדיקות הגנטיות
הנ"ל ,התייעצות אחת עם גנטיקאי
והתייעצות אחת עם פרמקולוג .סעיף .4
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
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