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קבוצתי בריאות  ביטוח –ית תנאי הביטוח תמצ
 יזיה בישראלואיגוד העובדים בקולנוע ובטלו לחברי

 ובני משפחותיהם

 תמצית פרטי הפוליסה

 שם הביטוח
יזיה ואיגוד העובדים בקולנוע ובטלו לחברי קבוצתי בריאות ביטוח

 בישראל

 סוג הביטוח 

 מיוחדים וטיפולים השתלות :בסיס רובד – ביטוח בריאות קבוצתי
מהשקל הראשון / ניתוחים  ניתוחים: הרחבה רובד; תרופות ,"לבחו

; רובד הרחבה שירות כתב, אמבולטורי"ל, בחו ניתוחיםמשלים, , 
 .   נוסף: מחלות קשות

 תקופת הביטוח 

או מיום תחילת הביטוח של המבוטח, לפי  01.08.2019מיום 
 .31.07.2024המאוחר ביניהם, ועד ליום 

 
 בוטחים זכות להמשך הביטוח, בהתאם להוראות סעיףתינתן למ

 לפוליסה. 24.3

 תיאור הביטוח

רבדים: )א( רובד בסיס הכולל שלושה ביטוח בריאות קבוצתי הכולל 
 ;"לבחו מיוחדים וטיפולים"ל בחו השתלות -את הכיסויים הבאים 

את )ב( רובד מורחב הכולל ; הבריאות בסל שאינן תרופותכיסוי ל
 טיפולים ;הראשון מהשקל בישראל ניתוחיםבאים: הכיסויים ה

 או בישראל ניתוח אגב מומחה רופא עם והתייעצויות ניתוח מחליפי
 ;"ןשב משלים/ ניתוחים בישראל  בישראל ניתוח מחליף טיפול אגב

טיפולים מחליפי ניתוח בישראל והתייעצויות אגב ניתוח בישראל או 
 מחליפי וטיפולים"ל בחו םניתוחי ;אגב טיפול מחליף ניתוח בישראל

כתב שירות לרפואה משלימה; ; בולטורייםשירותים אמ ;"לבחו ניתוח
 )ג( רובד הרחבה נוסף הכולל פיצוי בגין מחלה קשה. 

 .(בהצטרפות לרובד הבסיס יתמותנ ההרחבה ירבד)ההצטרפות ל

הפוליסה אינה 
מכסה את 
המבוטח 

במקרים הבאים 
)חריגים 

 בפוליסה( 

 קבוצתי בריאות לביטוח הסכם לפרק 15 -ו 13סעיפים  ראה
 .בפוליסה

 בפרק ב' בפוליסה  5 סעיף
 בפוליסה' ג בפרק 5 סעיף
 בפוליסה' ד בפרק 5 סעיף

 בפוליסה' ה בפרק 2.3 – ו 1.4 פיםסעי
 בפוליסה' ז בפרק ו סעיף

גובה הפיצוי 
הכספי שאקבל 

)מתייחס רק 
לכיסוי מחלות 

 קשות(

  מפורט בדף פרטי הביטוח.בהתאם לסכום שרכשת, הסכום 
 ₪ 200,000עד 



3 
 

 6136902תל אביב  37070כלל חברה לביטוח בע"מ / חטיבת הבריאות / מען למשלוח דואר: ת.ד. 
 BarClal@clal-ins.co.il  /www.clal.co.il, 03-6388400*, 5590שירות לקוחות 

האם קיימים 
כיסויים חופפים 

בביטוח המשלים 
של קופות 

 החולים

רוב הכיסויים קיימים גם  –בישראל מהשקל הראשון  ניתוחים -
 בשירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים.

חלק מהכיסויים קיימים  –"ל וטיפולים מיוחדים בחו"ל בחו השתלות -
 י הבריאות הנוספים של קופות החולים.גם בשירות

רוב הכיסויים קיימים גם בשירותי  -אמבולטוריים  שירותים -
 הבריאות הנוספים של קופות החולים.

רוב הכיסויים קיימים גם בשירותי  -שירות רפואה משלימה  כתב -
 הבריאות הנוספים של קופות החולים.

 עלות הביטוח

 

 :הבסיסי הרובד עבור( ₪ –)ב  החודשי הביטוח מחיר

 גיל
הביטוח החודשיים  דמי

 ב' –בגין פרקים א' 

 20 26 מגיל ילד/  זוגבת /בןה/ /חבר

25 גיל עד ילד  8 

 חינם - ואילך( 25* ילד שלישי )עד גיל 
 

 

 – המורחב הרובדעבור ₪(  –הביטוח החודשי )ב  מחיר
 בהתאם למסלול הניתוחים הנבחר:

 גיל

מסלול ניתוחים  בגין
מהשקל  אלבישר

פרקים  –הראשון 
 ד', ו', ז'

 מסלול בגין
ניתוחים בישראל 

 -משלים שב"ן 
 ' ז', ו', ה פרקים

 18 25 20 גיל עד ילד

21-30 60 45 

31-40 85 65 

41-50 112 77 

51-55 173 125 

56-60 173 125 

61-65 255 180 

 220 313 ומעלה 66

 חינם - ואילך( 25 גיל)עד  שלישי ילד* 
 .הבסיסי לרובד בהצטרפות מותנית המורחב לרובד ההצטרפות* 
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 :הנוסף ההרחבהעבור רובד ₪(  –הביטוח החודשי )ב  מחיר

 'ח פרק בגין החודשיים הביטוח דמי גיל

 5 20 גיל עד ילד

21-30 6 

31-40 17 

41-50 45 

51-55 95 

56-60 95 

61-65 226 

 277 ומעלה 66

מותנית בהצטרפות לרובד  הנוסף הרחבהה* ההצטרפות לרובד 
 הבסיסי.

 .פיצוי יחידות 4 עד לקנות ניתן* 
 

 ביום שפורסם 12,353*הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן    
15.03.2019. 

 .בפוליסה 7*הפרמיה כפופה להתאמת פרמיה במפורט בסעיף 
 

 .הרפואי למצבך בהתאם להשתנות עלול הביטוח מחיר! לב שים
יטוח לא ישתנה במהלך תקופת הביטוח, למעט האפשרות הב מחיר

לעדכן את הפרמיה ולמעט שינויים הנובעים מהצמדה למדד המחירים 
 מחירי הביטוח למוצרים אלו נכונים למועד פרסומם.לצרכן. 
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 תיאור הכיסויים בפוליסה

 תיאור הכיסוי שם הכיסוי
מה הסכום 
המקסימלי 
 שניתן לתבוע

אחרי כמה 
ת זמן מתחיל

הביטוח ניתן 
לתבוע ולקבל 

תגמול 
 1)אכשרה(

 'אפרק 
השתלות 
בחו"ל 

וטיפולים 
רפואיים 
מיוחדים 

 בחו"ל

 השתלות

השתלת איבר באמצעות 
נותן שירות שבהסכם )סעיף 

2.1) 
 כיסוי מלא

 יום 90

השתלת איבר באמצעות 
נותן שירות אחר )סעיף 

2.1) 

 5,000,000עד 
 ₪ 

השתלת לב מלאכותי )סעיף 
2.1) 

 ₪  400,000 עד

טיפול 
רפואי 
 מיוחד

שיפוי בגין הוצאות בפועל 
טיפול מיוחד בחו"ל )סעיף 

2.2) 

 1,000,000עד 
 ₪ 

הוצאות 
 נלוות

, שימור קציר, איתור תהוצאו
 2.4.2והעברת איבר )סעיף 

) 
 ₪  100,000 עד

הוצאות הטסה רפואית 
 (2.4.11מיוחדת )סעיף 

 ₪  100,000עד 

אות שהייה בחו"ל )סעיף הוצ
2.4.12) 

ליום ₪  1,000
למבוטח ולמלווה 

יחיד במצטבר, 
ליום ₪  2,000

למבוטח ולשני 
מלווים במצטבר 

 )למבוטח קטין(

הבאת רופא מומחה 
 (2.5לישראל )סעיף 

 ₪  200,000עד 

     

                                              
תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח. בקרות מקרה ביטוח במהלך  -תקופת אכשרה  1

 תקופה זו, לא יהיה זכאי מבוטח )או מוטב( לתגמולי ביטוח.
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 תיאור הכיסויים בפוליסה

 תיאור הכיסוי שם הכיסוי
מה הסכום 
המקסימלי 
 שניתן לתבוע

אחרי כמה 
ת זמן מתחיל

הביטוח ניתן 
לתבוע ולקבל 

תגמול 
 2)אכשרה(

'אפרק   
השתלות 
בחו"ל 
וטיפולים 
רפואיים 
מיוחדים 
 בחו"ל

 פיצוי

 ביצוע בגין פעמי חד פיצוי
 ללא"ל בחו השתלה

)סעיף  המבטח השתתפות
2.6) 

250,000 ₪ 

יום 90  

גמלת החלמה בעקבות 
 (2.7השתלה )סעיף 

ועד ₪  7,000עד 
חודשים  24

)בכפוף למפורט 
 (2.7בסעיף 

 הערות

בטרם מתן שיפוי או פיצוי למימון ביצוע השתלה יבחן אם 
ההשתלה בוצעה בהתאם להוראות חוק השתלת איברים, 

( נטילת 1ובכלל זה אם התקיימו כל אלה: ) 2008-התשס"ח
והשתלת האיבר נעשות על פי הדין החל באותה מדינה. האיבר 

( מתקיימות הוראות החוק האמור לענין איסור סחר 2)
 באיברים.

חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה 
הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה ויש לך כיסוי זהה בפוליסה 

 אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצאות
 בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה.

  

                                              
תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח. בקרות מקרה ביטוח במהלך  -תקופת אכשרה  2

 תקופה זו, לא יהיה זכאי מבוטח )או מוטב( לתגמולי ביטוח.



7 
 

 6136902תל אביב  37070כלל חברה לביטוח בע"מ / חטיבת הבריאות / מען למשלוח דואר: ת.ד. 
 BarClal@clal-ins.co.il  /www.clal.co.il, 03-6388400*, 5590שירות לקוחות 

 תיאור הכיסויים בפוליסה

 תיאור הכיסוי שם הכיסוי
מה הסכום 
המקסימלי 
 שניתן לתבוע

אחרי כמה 
זמן 

מתחילת 
הביטוח 

ניתן 
לתבוע 
ולקבל 
תגמול 
 3)אכשרה(

השתתפות 
 עצמית

פרק ב' 
– 

תרופות 
שאינן 
בסל 

 הבריאות 

הוצאות 
רכישת 

 התרופה 

תרופה שאינה 
בסל  כלולה

שירותי הבריאות 
 (3.1)סעיף 

הכיסוי יינתן 
עד 

3,000,000 
לכל ₪ 

תקופת 
 הביטוח.

 יום 90

300  ₪
לתרופה 

לחודש. לא 
תחול 

השתתפות 
עצמית בגין 

תרופה 
שעלותה 
החודשית 

 600מעל 
ראה ₪. 

 4סעיף 
 לפוליסה.

תרופה הכלולה 
בסל שירותי 

הבריאות להתוויה 
רפואית אחרת 

 (3.1)סעיף 

רופה ת
אונקולוגית 

אונקולוגית -והמטו
 ( 3.1)סעיף 

הוצאות 
נטילת 
 תרופה

השירות ו/או 
הטיפול הרפואי 
הכרוך בנטילת 

התרופה. )סעיף 
3.3) 

₪  250עד 
 60ליום ועד 

ימים בגין 
מקרה ביטוח. 

מובהר כי 
סכום זה כלול 

בסכום גבול 
האחריות 

 שפורט לעיל.

 __  יום 90

 הערות

לם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה חברת הביטוח תש
הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה ויש לך כיסוי זהה 

בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה 
 ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה.

                                              
תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח. בקרות מקרה ביטוח במהלך  -ה תקופת אכשר 3

 תקופה זו, לא יהיה זכאי מבוטח )או מוטב( לתגמולי ביטוח.
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 תיאור הכיסויים בפוליסה

 תיאור הכיסוי שם הכיסוי
מה הסכום 

המקסימלי שניתן 
 לתבוע

אחרי כמה 
ן זמ

מתחילת 
הביטוח 

ניתן לתבוע 
ולקבל 
תגמול 
 4)אכשרה(

 –פרק ג' 
כיסוי 

לניתוחים 
בישראל 
מהשקל 

הראשון,  
טיפולים 
מחליפי 
ניתוח 

בישראל 
והתייעצויות 

 בישראל

ניתוח 
פרטי 

 בישראל

הוצאות שכר מנתח, 
שכר רופא מרדים, 

הוצאות חדר ניתוח, 
ציוד מתכלה, שתלים, 

תרופות במהלך הניתוח 
ז, בדיקות והאשפו

שבוצעו כחלק  
מהניתוח, הוצאות 

אשפוז עד לתקרה של 
ימי אשפוז כולל  30

אשפוז טרום ניתוח. 
  3.1.3 -ו 3.1.2)סעיפים 

 לפוליסה(.
מובהר כי הכיסוי ניתן 
באמצעות נותן שירות 

 שבהסכם בלבד.

 כיסוי מלא

 יום 90

טיפול 
מחליף 
ניתוח 

 בישראל

כיסוי לשכר הרופא 
חדר  המומחה,  הוצאות

ניתוח או חדר טיפולים 
בבית חולים או מרפאה 

והוצאות אשפוז בגין 
 תקופת האשפוז בפועל.

 ( 3.1.4)סעיף 

לנותן שירות 
כיסוי   –שבהסכם 

 מלא.
לנותן שירות 

 -שאינו בהסכם 
עד הסכום 

שבאתר 
האינטרנט 

בכתובת 
www.clal.co.il 

 

                                              
תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח. בקרות מקרה ביטוח במהלך  -תקופת אכשרה  4

 תקופה זו, לא יהיה זכאי מבוטח )או מוטב( לתגמולי ביטוח.

https://www.clalbit.co.il/
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 תיאור הכיסויים בפוליסה

 תיאור הכיסוי שם הכיסוי
מה הסכום 

המקסימלי שניתן 
 לתבוע

אחרי כמה 
ן זמ

מתחילת 
הביטוח 

ניתן לתבוע 
ולקבל 
תגמול 
 5)אכשרה(

 –פרק ג' 
כיסוי 

לניתוחים 
בישראל 
מהשקל 

הראשון,  
טיפולים 
מחליפי 

ניתוח 
בישראל 

והתייעצויות 
 בישראל

ויות התייעצ
בישראל 

אגב ניתוח 
בישראל 

ו/או טיפול 
מחליף 
ניתוח 

 בישראל

התייעצויות בכל  3עד 
 שנת ביטוח.

 (3.1.1)סעיף 

לנותן שירות 
כיסוי   –שבהסכם 

 מלא.
לנותן שירות 

 –שאינו בהסכם 
 ₪. 1,200עד 

 יום 90

 הערות

לתשומת לבך, חברות הביטוח משווקות פוליסה אחידה 
ת הביטוח שמציעות לביטוח ניתוחים. כלומר, חברו

פוליסה זו מציעות את אותו המוצר. אם ברצונך לעבור 
לפוליסת ניתוחים מסוג משלים שב"ן, תוכל לעשות זאת 

ברצף ביטוחי תוך שמירה על זכויותיך. ביטוח ניתוחים 
וביטוח ניתוחים מסוג משלים שב"ן הם מוצרים דומים, אך 

 ביטוח ניתוחים מאפשר התנהלות מול חברת הביטוח
בלבד וביטוח ניתוחים מסוג משלים שב"ן מחייב פניה 

 לקופת החולים טרם פניה לחברת הביטוח.

חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד 
לתקרה הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה ויש לך כיסוי 
זהה בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר 

 הפוליסה. לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי

 
  

                                              
תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח. בקרות מקרה ביטוח במהלך  -תקופת אכשרה  5

 תקופה זו, לא יהיה זכאי מבוטח )או מוטב( לתגמולי ביטוח.
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תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח. בקרות מקרה ביטוח במהלך  -תקופת אכשרה  6

 תקופה זו, לא יהיה זכאי מבוטח )או מוטב( לתגמולי ביטוח.

 תיאור הכיסויים בפוליסה

 תיאור הכיסוי שם הכיסוי
מה הסכום המקסימלי 

 שניתן לתבוע

אחרי כמה 
זמן 

מתחילת 
הביטוח 

ניתן לתבוע 
ולקבל 
תגמול 
 6)אכשרה(

 –פרק ד' 
כיסוי 

לניתוחים 
משלים 
 לשב"ן

ניתוח 
פרטי 

 בישראל

 
 
 

כיסוי להוצאות שכר מנתח, 
שכר רופא מרדים, הוצאות 

ניתוח, ציוד מתכלה, חדר 
שתלים, תרופות במהלך 
הניתוח והאשפוז, בדיקות 
שבוצעו כחלק  מהניתוח, 

הוצאות אשפוז עד לתקרה 
ימי אשפוז כולל  30של 

אשפוז טרום ניתוח. 
 3.1.3 -ו 3.1.2)סעיפים 

 לפוליסה(.
מובהר כי הכיסוי ניתן 
באמצעות נותן שירות 

שבהסכם בלבד וישולם 
 ישירות לנותן השירות
שבהסכם, בניכוי סך 

ההוצאות שזכאי המבוטח 
לקבל מהשב"ן. )באופן 
שהתשלומים יבוצעו על 

ידי המבטח ישירות לנותן 
 השירות שבהסכם(.

 
 
 
 

כיסוי מלא בניכוי סך 
ההוצאות שזכאי המבוטח 

 לקבל מהשב"ן.
 יום 90
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תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח. בקרות מקרה ביטוח במהלך  -תקופת אכשרה  7

 תקופה זו, לא יהיה זכאי מבוטח )או מוטב( לתגמולי ביטוח.

 תיאור הכיסויים בפוליסה

 תיאור הכיסוי שם הכיסוי
מה הסכום המקסימלי 

 שניתן לתבוע

אחרי כמה 
זמן 

מתחילת 
הביטוח 

ניתן לתבוע 
ולקבל 
תגמול 
 7)אכשרה(

 –פרק ד' 
כיסוי 

לניתוחים 
משלים 
 לשב"ן

טיפול 
מחליף 
ניתוח 
 בישראל

כיסוי לשכר הרופא 
המומחה, הוצאות חדר 

טיפולים ניתוח או חדר 
בבית חולים או מרפאה 

והוצאות אשפוז בגין 
תקופת האשפוז בפועל. 

בפרק ב'   3.1.4)סעיף 
 בפוליסה(

 
 

 –לנותן שירות שבהסכם 
ישולם ישירות לנותן 

בניכוי השירות שבהסכם, 
סך ההוצאות שזכאי 

המבוטח לקבל 
 מהשב"ן.

לנותן שירות שאינו 
קיים. שיפוי  –בהסכם 

בגין תשלום ששילם 
אך לא המבוטח,  בפועל

יותר מהסכום שבאתר 
האינטרנט בכתובת  

www.clal.co.il  בניכוי
סך ההוצאות שזכאי 

המבוטח לקבל 
 מהשב"ן.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יום 90

https://www.clalbit.co.il/
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 תקופה זו, לא יהיה זכאי מבוטח )או מוטב( לתגמולי ביטוח.

 תיאור הכיסויים בפוליסה

 תיאור הכיסוי שם הכיסוי
מה הסכום המקסימלי 

 שניתן לתבוע

אחרי כמה 
זמן 

מתחילת 
הביטוח 

ניתן לתבוע 
ולקבל 
תגמול 
 8)אכשרה(

 –פרק ד' 
כיסוי 

לניתוחים 
משלים 
 לשב"ן

התייעצויות 
בישראל 

אגב ניתוח 
בישראל 

ו/או טיפול 
מחליף 
ניתוח 
 בישראל

התייעצויות בכל שנת  3עד 
 3.1.1 ביטוח. )סעיף

 בפוליסה(

 –לנותן שירות שבהסכם 
ישולם ישירות לנותן 

בניכוי השירות שבהסכם, 
סך ההוצאות שזכאי 

המבוטח לקבל 
 .מהשב"ן

לנותן שירות שאינו 
שיפוי בגין  –בהסכם 

תשלום ששילם בפועל 
 -אך לא יותר מהמבוטח, 
בניכוי סך ₪,  1,200

ההוצאות שזכאי 
המבוטח לקבל 

 מהשב"ן.

 יום 90

 

 הערות

שומת לבך, חברות הביטוח משווקות פוליסה אחידה לביטוח לת
ניתוחים. כלומר, חברות הביטוח שמציעות פוליסה זו מציעות את 

אותו המוצר. למימוש כיסוי בגין ניתוח, עליך לפנות לקופת החולים 
למימוש זכויותיך על פי השב"ן )שירותי בריאות נוספים(. חברת 

ך בתכנית השב"ן בקופת הביטוח תעניק כיסוי מעבר לזכאות
 החולים במקרה של ביצוע ניתוח.

 

חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה 
הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה ויש לך כיסוי זהה בפוליסה 

אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל 
 ובכפוף לתנאי הפוליסה.
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 תיאור הכיסויים בפוליסה

 תיאור הכיסוי שם הכיסוי
מה הסכום המקסימלי 

 שניתן לתבוע

אחרי 
כמה זמן 
מתחילת 
הביטוח 

ניתן 
לתבוע 
ולקבל 
תגמול 
 9)אכשרה(

 -פרק ה' 
כיסוי 

לניתוחים 
בחו"ל 

וטיפולים 
מחליפי 
ניתוח 
 בחו"ל

ניתוח 
פרטי 
 בחו"ל

ניתוח פרטי בחו"ל כולל 
כיסוי להוצאות שכר 

מנתח, שכר רופא מרדים, 
ות חדר ניתוח, דמי הוצא

אשפוז, בדיקה פתולוגית  
 (1.2)סעיף  

 –אם תואם ע"י המבטח 
 -כיסוי מלא; ללא תיאום 

מהמפורסם  200%עד 
באתר האינטרנט 

  www.clal.co.ilבכתובת 

 יום 90

טיפול 
מחליף 
ניתוח 
 בחו"ל

טיפול מחליף ניתוח 
 3.2המבוצע בחו"ל )סעיף 

 לפוליסה(

 -אם תואם ע"י המבטח 
תקרת עלות הניתוח עד 

המוחלף בישראל כפי 
שמפורסם באתר 

האינטרנט בכתובת 
www.clal.co.il  ולא ,

₪  50,000 -יותר מ
למקרה ביטוח. אם לא 

עד  –תואם ע"י המבטח 
עלות הניתוח בישראל 

₪  25,000ולא יותר מ 
 למקרה ביטוח.

 

                                              
תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח. בקרות מקרה ביטוח במהלך  -תקופת אכשרה  9

 תקופה זו, לא יהיה זכאי מבוטח )או מוטב( לתגמולי ביטוח.
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שם 
 הכיסוי

תיאור 
 הכיסוי

מה הסכום המקסימלי 
 שניתן לתבוע

אחרי כמה זמן מתחילת 
הביטוח ניתן לתבוע 

ולקבל תגמול 
 10)אכשרה(

שם 
 הכיסוי

 

כיסויים 
נלווים 

לניתוח 
פרטי 
 בחו"ל

התייעצות לפני ניתוח 
 (1.3.11.4)סעיף 

 שתי התייעצויות:
התייעצות עם מנתח עד 

4,000 .₪ 
התייעצות עם רופא 

 ₪. 1,200מומחה, עד 

 

 

 

שכר אח/ות לאחר ניתוח 
 (1.3.11.3)סעיף 

 8ליום, עד ₪  750עד 
 ימים

 (1.3.7עלות שתל )סעיף 
למקרה ₪  50,000עד 

 ביטוח

טיפול באמצעות 
מקרופגים )סעיף 

1.3.11.1) 

למקרה ₪  10,000עד 
 ביטוח

הטסת גופה )סעיף 
1.3.9) 

 ללא מגבלת סכום

הבאת מומחה לישראל 
 (1.3.11.2)סעיף 

 ₪ 80,000עד 

הוצאות שהיית מלווה 
 (1.3.10.1בחו"ל )סעיף 

ליום ₪  1,000עד 
₪  2,000למלווה יחיד, 

ליום לשני מלווים 
במצטבר )למבוטח קטין( 

 יום  30ועד 

)סעיף  הטסה רפואית
1.3.8) 

 ₪ 100,000עד 

 הערות

חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה 
הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה ויש לך כיסוי זהה בפוליסה 

אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל 
 ובכפוף לתנאי הפוליסה.

  

                                              
תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח. בקרות מקרה ביטוח  -תקופת אכשרה  10

 במהלך תקופה זו, לא יהיה זכאי מבוטח )או מוטב( לתגמולי ביטוח.
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 תיאור הכיסויים בפוליסה

 ר הכיסויתיאו שם הכיסוי
מה הסכום 
המקסימלי 
 שניתן לתבוע

אחרי 
כמה זמן 
מתחילת 
הביטוח 

ניתן 
לתבוע 
ולקבל 
תגמול 
)אכשרה(

11 

השתתפות 
 עצמית

  -' ופרק 
שירותים 

 אמבולטוריים

התייעצות 
עם רופא 

 מומחה

שיפוי בגין 
התייעצות עם 
 רופא מומחה

 .(4.1סעיף )

80% 
מהתשלום 

₪  1,000ועד 
להתייעצות, 
 ובכל מקרה
 6 -לא יותר מ

התייעצויות 
לשנת ביטוח 

 2)מתוכן עד 
התייעצויות 

עם 
 פסיכיאטר(.

. יום 90
מובהר כי 
לא תהא 
תקופת 
אכשרה 
למקרה 
ביטוח 
הנובע 
באופן 
ישיר 

 מתאונה.

20% 
 מהתשלום.

      

 

     

  

 

                                              
תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח. בקרות מקרה ביטוח  -תקופת אכשרה  11

 במהלך תקופה זו, לא יהיה זכאי מבוטח )או מוטב( לתגמולי ביטוח.
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 תיאור הכיסויים בפוליסה

 תיאור הכיסוי שם הכיסוי

מה 
הסכום 

המקסימלי 
שניתן 
 לתבוע

אחרי כמה זמן 
מתחילת 

הביטוח ניתן 
לתבוע ולקבל 

תגמול 
 12)אכשרה(

השתתפות 
 עצמית

  -' ופרק 
שירותים 

 אמבולטוריים
תיאור 

הכיסויים 
 בפוליסה

בדיקות 
רפואיות 

 אבחנתיות. 

שיפוי בגין 
בדיקות 
רפואיות 

אבחנתיות. 
 (.1.1 ף)סעי

"בדיקות 
רפואיות 

יות" אבחנת
כוללות את 

הבדיקות 
 -הבאות 
בדיקות 

מעבדה, 
רנטגן, 
א.ק.ג., 
בדיקות 
. U.Sהדמיה )

אולטרסאונד(, 
טומוגרפיה 
ממוחשבת 

(C.T ,).
בדיקת 
תהודה 
מגנטית 

(M.R.I ).
  PETבדיקת 

80% 
מהתשלום 

ולא יותר 
 -מ

13,500 
לשנת ₪ 

ביטוח ועד 
5,000  ₪

לבדיקה 
כולל 

בדיקות 
 הריון

מובהר  יום 90
כי לא תהא 

תקופת 
אכשרה 

למקרה ביטוח 
הנובע באופן 

 ישיר מתאונה.

20% 
 מהתשלום.

      

                                              
תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח. בקרות מקרה ביטוח  -תקופת אכשרה  12

 במהלך תקופה זו, לא יהיה זכאי מבוטח )או מוטב( לתגמולי ביטוח.



17 
 

 6136902תל אביב  37070כלל חברה לביטוח בע"מ / חטיבת הבריאות / מען למשלוח דואר: ת.ד. 
 BarClal@clal-ins.co.il  /www.clal.co.il, 03-6388400*, 5590שירות לקוחות 

 תיאור הכיסויים בפוליסה

 תיאור הכיסוי שם הכיסוי

מה הסכום 
המקסימלי 

שניתן 
 לתבוע

אחרי כמה זמן 
מתחילת 

הביטוח ניתן 
לתבוע ולקבל 

תגמול 
 13)אכשרה(

השתתפות 
 עצמית

  -' ופרק 
שירותים 

 אמבולטוריים
תיאור 

הכיסויים 
 בפוליסה

בדיקות 
רפואיות 
 אבחנתיות.

וכל בדיקה 
אחרת 

הנדרשת על 
פי אמות 

מידה 
רפואיות 
מקובלות 
לאבחון 

מחלתו של 
המבוטח או 

לקביעת דרכי 
 ו.הטיפול ב

80% 
מהתשלום 
ולא יותר 

 -מ
13,500 

לשנת ₪ 
ביטוח ועד 

5,000  ₪
לבדיקה 

כולל 
בדיקות 

 הריון

מובהר  יום 90
כי לא תהא 

תקופת אכשרה 
למקרה ביטוח 
הנובע באופן 
 ישיר מתאונה.

20% 
 מהתשלום.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח. בקרות מקרה ביטוח  -תקופת אכשרה  13

 במהלך תקופה זו, לא יהיה זכאי מבוטח )או מוטב( לתגמולי ביטוח.
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 תיאור הכיסויים בפוליסה

 תיאור הכיסוי שם הכיסוי

מה הסכום 
המקסימלי 

שניתן 
 לתבוע

אחרי כמה זמן 
מתחילת 

הביטוח ניתן 
לתבוע ולקבל 

תגמול 
 14)אכשרה(

השתתפות 
 עצמית

  -' ופרק 
שירותים 

 אמבולטוריים
תיאור 

הכיסויים 
 בפוליסה

בדיקות 
 הריון

שיפוי בגין 
 בדיקות הריון

 1.2 סעיפים)
 (.4.3.1 -ו

"בדיקות 
הריון" כוללות 

הבדיקות  את
הבאות: 

סיקור לגילוי 
גנים נשאים 

למחלות 
גנטיות כגון: 

גושה, 
סיסטיק 

פיברוזיס 
(CF ,)

 -תסמונת ה 
X  ,השביר

  ,קנוון
בדיקת סיסי 

שליה לנשים, 
שקיפות 
 עורפית

סריקה על 
קולית 

מוקדמת 
לסקירת 
מערכות 
 העובר,  

80% 
מהסכומים 
שהמבוטח 

שילם 
בפועל 

תמורת 
בדיקות 

הריון 
כמוגדר 

בסעיפים 
עד  1.2.1

1.2.10 ,
 2,000עד 
לבדיקה ₪ 

 3,000ועד 
לכל ₪ 

הבדיקות 
חת למבוט
לשנת 

ביטוח.  
בכל מקרה 
סה"כ בגין 

בדיקות 
אבחנתיות 

ובדיקות 
הריון לא 

יותר מ 
13,500 

לשנת ₪ 
 ביטוח.

 יום 270
20% 

 מהתשלום.

                                              
תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח. בקרות מקרה ביטוח  -תקופת אכשרה  14

 במהלך תקופה זו, לא יהיה זכאי מבוטח )או מוטב( לתגמולי ביטוח.
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 תיאור הכיסוי שם הכיסוי

מה הסכום 
המקסימלי 

שניתן 
 לתבוע

אחרי כמה זמן 
מתחילת 

הביטוח ניתן 
לתבוע ולקבל 

תגמול 
 15)אכשרה(

השתתפות 
 עצמית

  -' ופרק 
שירותים 

 אמבולטוריים
  בפוליסה

דיקות ב
 הריון

סריקה על 
קולית 

מאוחרת 
לסקירת 
מערכות 
העובר, 

בדיקת מי 
לבון ח שפיר,

עוברי, 
מוניטור ביתי 
לניטור הריון 
בסיכון גבוה, 
בדיקת דם 

, verifyמסוג 
כל בדיקה 

אחרת נוספת 
הקיימת היום 
או שתהיה 

 קיימת בעתיד

80% 
מהסכומים 
שהמבוטח 

שילם 
בפועל 

תמורת 
בדיקות 

הריון 
כמוגדר 

בסעיפים 
עד  1.2.1

1.2.10 ,
 2,000עד 
לבדיקה ₪ 

 3,000ועד 
לכל ₪ 

הבדיקות 
חת למבוט
לשנת 

ביטוח.  
בכל מקרה 
סה"כ בגין 

בדיקות 
אבחנתיות 

ובדיקות 
הריון לא 

יותר מ 
13,500 

לשנת ₪ 
 ביטוח.

 יום 270
20% 

 מהתשלום.

                                              
תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח. בקרות מקרה ביטוח  -תקופת אכשרה  15

 במהלך תקופה זו, לא יהיה זכאי מבוטח )או מוטב( לתגמולי ביטוח.
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 תיאור הכיסויים בפוליסה

 תיאור הכיסוי שם הכיסוי

מה הסכום 
המקסימלי 

שניתן 
 לתבוע

אחרי כמה זמן 
מתחילת 

הביטוח ניתן 
לתבוע ולקבל 

תגמול 
 16)אכשרה(

השתתפות 
 עצמית

 תיאור הכיס
  -' ופרק 

שירותים 
 אמבולטוריים

 בפוליסה

 ערותה

חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד 
לתקרה הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה ויש לך כיסוי 

מעבר  זהה בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול
 לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה.

 

  

                                              
תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח. בקרות מקרה ביטוח  -תקופת אכשרה  16

 במהלך תקופה זו, לא יהיה זכאי מבוטח )או מוטב( לתגמולי ביטוח.
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 תיאור הכיסויים בפוליסה

 תיאור הכיסוי שם הכיסוי
מה הסכום 
המקסימלי 
 שניתן לתבוע

אחרי כמה 
זמן 

מתחילת 
הביטוח 

ניתן 
לתבוע 
ולקבל 
תגמול 
 17)אכשרה(

השתתפות 
 עצמית

 -פרק ז' 
כתב 
 -שירות 

רפואה 
 משלימה

שירותי 
רפואה 

 משלימה

אקופונקטורה, 
רפלקסולוגיה, 

 שיאצו,
 פלדנקרייז,

פתיה, אוסטיאו
 כירופרקטיקה,

 מיאופתיה,הו
טיפול ביופידבק, 

נטורופתי, ייעוץ 
דיאטטי, שיטת 

שיטת  פאולה,
אלכסנדר, פרחי 

שיטת באך, 
עיסוי טווינה, 
עיסוי רפואי, 

רקמות עמוק, 
עיסוי תאילנדי, 

לומי לומי, 
חדרי סוג'וק, 
 אירוודה.מלח, 

פיה, פיזיותר
( 1ראה סעיף ג)

 לכתב השירות.
בכפוף להפניה 
בכתב מרופא 

לקבלת השירות 
בשל מצב 

 רפואי.

בלת השירות ק
מנותן שירות 

  – שבהסכם
כיסוי מלא 

)בכפוף 
לתשלום 

השתתפות 
 עצמית(.

 
קבלת השירות 

מנותן שירות 
  – אחר

שיפוי בסך של 
מעלות  50%

הטיפול 
ששולמה 

בפועל אך לא 
₪  140-יותר מ

 לכל טיפול.
עד התייעצות 

 20אחת ועד 
טיפולים בשנה 
)פגישת הייעוץ 

נכללת במניין 
 הטיפולים(. 20

 ימים 90

קבלת השירות 
מנותן שירות 

  – שבהסכם
בעבור ₪  47 

כל טיפול ו/או 
התייעצות 
שיבוצעו 

במרפאת נותן 
השירות 
 שבהסכם.

בעבור ₪  72 
כל טיפול ו/או 

התייעצות 
שנותן שירות 

סכם יבצע שבה
 בבית המנוי.

קבלת השירות 
מנותן שירות 

  –אחר 
שיפוי בסך של 

מעלות  50%
הטיפול 

ששולמה 
בפועל אך לא 

₪  140-יותר מ
 לכל טיפול.

                                              
תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח. בקרות מקרה ביטוח  -תקופת אכשרה  17

 במהלך תקופה זו, לא יהיה זכאי מבוטח )או מוטב( לתגמולי ביטוח.
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 תיאור הכיסויים בפוליסה

 תיאור הכיסוי שם הכיסוי
מה הסכום 
המקסימלי 
 שניתן לתבוע

אחרי כמה 
זמן 

מתחילת 
הביטוח 

ניתן 
לתבוע 
ולקבל 
תגמול 
 18)אכשרה(

השתתפות 
 עצמית

 -פרק ז' 
כתב 
 -שירות 

רפואה 
 משלימה

 הערות

חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה 
הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה ויש לך כיסוי זהה בפוליסה 

החזר כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל אחרת לא תהיה זכאי ל
 ובכפוף לתנאי הפוליסה.

 

  

                                              
תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח. בקרות מקרה ביטוח  -תקופת אכשרה  18

 במהלך תקופה זו, לא יהיה זכאי מבוטח )או מוטב( לתגמולי ביטוח.
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 תיאור הכיסויים בפוליסה

 תיאור הכיסוי שם הכיסוי

אחרי כמה זמן 
מתחילת 

הביטוח ניתן 
לתבוע ולקבל 

תגמול 
 19)אכשרה(

 –פרק ח' 
מחלות 
 קשות

מחלות 
 קשות

מחלת כבד סופנית )שחמת(, אי ספיקת כבד 
כליות סופנית, מחלת  פולמיננטית, אי ספיקת

ריאות חסימתית כרונית, השתלת איברים )לב, 
, תרדמת, ריאות, כליה, לבלב, כבד(-ריאה, לב

איבוד גפיים, אילמות עמילואידוזיס ראשונית, 
טרשת נפוצה, )אובדן דיבור(, צפדת )טטנוס(, 

תשישות נפש, פגיעה מוחית מתאונה, 
שרירים פרקינסון, חירשות, עיוורון, פוליו, ניוון 

,שיתוק )פרפלגיה, קוודריפליה(, יתר ALSמסוג 
לחץ דם ריאתי ראשוני, כוויות קשות, דלקת 

התקף לב חיידקית של כרום המוח, דלקת מוח, 
ניתוח מעקפי לב, ניתוח לב פתוח חריף, 

להחלפה או לתיקון מסתמי לב, קרדיומיופטיה, 
סרטן, אנמיה , ניתוח אבי העורקים, שבץ מוחי

 ורה, גידול שפיר של המוח.אפלסטית חמ

 יום 90
 

שהינו   15.03.2019ביום  שפורסםסכומי הביטוח הנקובים לעיל צמודים למדד  כל

  '.נק 12,353

 

 המלאים הפוליסה לתנאי כפוף לעיל האמור כל
  

                                              
ופה המתחילה במועד תחילת הביטוח. בקרות מקרה ביטוח תק -תקופת אכשרה  19

 במהלך תקופה זו, לא יהיה זכאי מבוטח )או מוטב( לתגמולי ביטוח.
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 תביעה בתחום הבריאות אופן הגשת

 

בניתוח או הצורך צורך ביטוחי כלשהו המכוסה על פי ההסכם, לרבות בהיוודע לך על 
מוקד שירות הלקוחות של כלל ביטוח בטלפון:  לאלפנות  בהשתלה, ראשית עליך 

 *.5590או  03 -6388400
 

את שם  למוקד שירות הלקוחותאם בחרת את המנתח ו/או בית חולים מראש, יש להעביר 
אותו ניתן לקבל הרופא המנתח ופירוט לגבי סוג הניתוח שאמור להתבצע על גבי טופס 

 הרופא הממליץ. ל ידיימולא וייחתם ער שא וקד שירות הלקוחותע"י מ
 כמו כן, יש לצרף את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לטיפול המבוקש.

 
לעזרתך בבחירת רופא מנתח, רשימת כל הרופאים שבהסכם עם חברת הביטוח, 

 .lwww.clal.co.iבאתר האינטרנט 
 
 

במקרה של צורך בביצוע ניתוח, השתלה או תרופות שלא בסל הבריאות, יש לפנות 
 מראש למוקד שירות הלקוחות של "כלל ביטוח" לבירור הזכאות על פי הפוליסה.

 

ניתן לקבל פירוט של הערכים הכספיים, הנהוגים אצל המבטח באותה עת, של תקרת 
פוליסה ואשר אינם נקובים בה בסכום השיפוי ו/או סכום הפיצוי אליהם מתייחסת ה

 הכספי, וזאת באמצעות פניה למוקד השירות הטלפוני או כניסה לאתר האינטרנט. 

 
לחברת אם בוצע ניתוח עקב מצב חירום רפואי, שחייב ניתוח דחוף ושמנע ממך להודיע 

 בתביעה לאחר הניתוח. החברהדון ת מראש על כך, הביטוח
דת בהוראות הסכם הביטוח והתקבל אישור רפואי להיות התביעה תאושר רק אם היא עומ

 שעות.  24תוך  חברת הביטוחהניתוח ניתוח חירום דחוף, ובתנאי שהדבר הובא לידיעת 
 

המבוטח ימסור לחברת הביטוח כתב ויתור על סודיות רפואית המתיר לכל רופאיו ו/או   
ח את כל המידע לכל גוף או מוסד אחר בארץ ו/או בחו"ל להעביר לחברת הביטו

 הרפואי הנמצא ברשותו והנוגע למבוטח.

https://www.clalbit.co.il/
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 אלו טפסים/ניירת רפואית יש לצרף לטופס התביעה?
 

לצורך הגשת תביעה בגין  השתלה / טיפול רפואי מיוחד בחו"ל באופן פרטי  .1
: 

ידי הרופא המטפל )כולל ציון ממתי סובל המבוטח  -סיכום מחלה על 1.1
 מהבעיה(.

 ס תביעה.מילוי טופ -הפניה לניתוח  1.2
 בציון פרטי הרופא המקצועי -טופס ויתור על סודיות רפואית )וס"ר(  1.3

המטפל בבעיה הרפואית שבגינה הוגשה התביעה וממתי מטופל אצלו וכן 
 פרטי רופא המשפחה ופרטי וכתובת קופ"ח בה מטופל המבוטח.

 
לצורך הגשת תביעה במקרים בהם בוצע הניתוח באמצעות קופת חולים ו/או  .2

 ותה:בהשתתפ
 ידי הרופא המטפל.-סיכום מחלה על 2.1
 מכתב שחרור מביה"ח. 2.2
בציון פרטי הרופא המקצועי  -טופס ויתור על סודיות רפואית )וס"ר(  2.3

המטפל בבעיה הרפואית שבגינה הוגשה התביעה וממתי מטופל אצלו וכן 
 פרטי רופא המשפחה ופרטי וכתובת קופ"ח בה מטופל המבוטח.

 
צאות בגין תרופות שאינן כלולות בסל לצורך הגשת בקשה להחזר הו .3

 הבריאות הממלכתי :
 סיכום מחלה ע"י הרופא המטפל )כולל ציון ממתי סובל המבוטח   3.1

 מהבעיה(.
 מילוי טופס תביעה. 3.2
בציון פרטי הרופא המקצועי  -טופס ויתור על סודיות רפואית )וס"ר(  3.3

 המטפל בבעיה הרפואית שהוגשה כתביעה לביטוח וממתי מטופל אצלו,
 וכן פרטי רופא המשפחה ופרטי וכתובת קופ"ח בה מטופל המבוטח.

 מכתב מהרופא המטפל הכולל את שם, מינון ועלות התרופה. 3.4
 קבלות מקוריות. 3.5
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 הסכם ביטוח בריאות קבוצתי

 מבוא  .1

המבוא להסכם ביטוח זה, הצהרות הצדדים בו וכל הנספחים המצורפים אליו  .1.1
 . מנומהווים חלק בלתי נפרד מ

הסעיפים הן לצורך נוחות הקריאה בלבד ולצורכי הסכם ביטוח זה  כותרות .1.2
 מחייב תוכן הסעיפים בלבד.

 
  והשירותים הכיסויים פירוט .2

 :בפוליסה הכיסויים פירוט .2.1
 :בסיס רובד

 1כמפורט בפרק א' בנספח  –בחו"ל וטיפולים מיוחדים בחו"ל  השתלות
  ;להסכם
  ;להסכם 1בנספח כמפורט בפרק ב'  –שאינן בסל הבריאות  תרופות

 
 :מורחב רובד

כמפורט  – בישראל ניתוח מחליפי וטיפולים הראשון מהשקל בישראל ניתוחים
 להסכם;  1' בנספח גבפרק 

"ן לניתוחים בישראל, טיפולים מחליפי ניתוח בישראל לשבכיסוי מעבר 
כמפורט  –' לפי בחירת המבוטח( גבישראל )פרק זה חלופי לפרק  יעצויותיוהת

 להסכם;  1בנספח  'דבפרק 
 להסכם; 1כמפורט בפרק ה' בנספח  –בחו"ל ומחליפי ניתוח בחו"ל  ניתוחים

 להסכם; 1' בנספח וכמפורט בפרק  –שירותים אמבולטוריים 
 1כמפורט בפרק ז' בנספח  –שירות רפואה משלימה )אלטרנטיבית(  כתב

 להסכם;
 

 :נוסף הרחבה רובד
 להסכם; 1ח' בנספח  כמפורט בפרק –בגין מחלות קשות  פיצוי

 
 גבולות אחריות המבטח במסגרת הפוליסה:  רשימת .2.2

 בפרקים הרלוונטיים.   כמפורט
 

 תקופת הסכם הביטוח .3
, )להלן: 31.07.2024 ליום עד 01.08.2019 מיום החל בתוקף יהיה זה הסכם .3.1

 .להלן 4.2 בסעיף לאמור ובכפוף ("הביטוח תקופת"
 
 והפסקתו הביטוח התחלת .4

 מהמבוטחיםכל נספחיו, לגבי כל אחד  עלפי הסכם ביטוח זה, תוקף הביטוח ל .4.1
 בין התאריכים הבאים :מיהיה לפי המאוחר 

 .המבוטחים לקבוצת הצטרף בו הראשון היום (א)
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( בחודש העוקב לחודש בו ניתן אישורו של המבטח 1הראשון ) היום (ב)
בכתב להצטרפותו של המבוטח לביטוח עפ"י ההסכם, לאחר שהמבוטח 

 הצטרפות בצירוף מילוי הצהרת בריאות וחיתום. הגיש בקשה ל
 יום כניסת הסכם הביטוח לתוקף. (ג)

 תוקף הביטוח ייפסק לפי המוקדם מבין התאריכים הבאים : .4.2
 לקבוצת להשתייך המבוטח הפסיקהיום האחרון של החודש בו  (א)

 . המבוטחים
של המבוטח, מכל סיבה שהיא לרבות  חברותומובהר כי בעת הפסקת 

, אצל בעל הפוליסה, יסתיים הביטוח על פי הסכם זה, פרישה לגמלאות
 ביום כאמור משפחתו בני היותם מכוח המבוטחים משפחתו בני עבור גם

 . החודש של האחרון
יסתיים הביטוח עבור בן/בת הזוג אשר היה מבוטח על פי  –גירושין   (ב)

האחרון של החודש בו ארע האירוע. למען הסר ספק,  ביוםהסכם זה 
מבוטח שהינו חבר בעל הפוליסה יישארו מבוטחים גם ילדיו של ה

 במקרה של גירושין כאמור, לפי רצונו של חבר. 
משפחתו אשר היו  נייסתיים הביטוח עבור ב - חברפטירה )חו"ח ( של  (ג)

 ארע האירוע.  בומבוטחים על פי הסכם זה ביום 
 לעיל.  3יום תום תקופת הסכם הביטוח לפי סעיף  (ד)
דמי הביטוח )הפרמיות( על פי הדין  תשלוםקב אי מועד ביטול הביטוח ע (ה)

 ועל פי ההסכם.
 פי על הביטוח את לבטל בכתב המבוטח ביקש בו בחודש האחרון היום (ו)

ביטול  גםמשמעו  חברמובהר בזאת כי ביטול הביטוח על ידי . זה הסכם
 . כאמור משפחתו בני היותם מכוח המבוטחים משפחתו בני עבורהביטוח 

 70בהגיע המבוטח לגיל  –ת קשות שבפרק ח' להלן כיסוי מחלו בגין (ז)
בהתאם לתאריך הלידה של המבוטח או בעת תשלום מלוא תגמולי 

 הביטוח, לפי המוקדם. 
 דמי חשבון על כספים למבטח שולמו אם כי יובהר ספק הסר למען .4.2.1

 לא, לביטוח המועמד את לבטח המבטח הסכמת שניתנה לפני הביטוח
 המבוטח לצירוף המבטח כהסכמת בטחהמ בידי הכספים קבלת תחשב
 .לביטוח

 הפוליסה תחודש לא, 50 -מ בקבוצה המבוטחים מספר פחת .4.2.2
 .המוקדם לפי, הביטוח תקופת בתום או פקיעתה במועד הקבוצתית

הסר ספק מובהר כי הביטוח לא יפקע לגבי מבוטח לפני תום תקופת  למען .4.3
על פיו עד תום  יטוחייםהבלעיל, ויחולו כל הכיסויים  3הביטוח כמפורט בסעיף 

 תקופת הביטוח, אם קיבל המבטח דמי ביטוח בעד המבוטח בשל כיסויים אלה.
 :מבוטחים צירוף .4.4

ה שנישא במהלך תקופת הביטוח יהיה רשאי לצרף את בן/בת /חבר .4.4.1
יום ממועד הנישואין ללא צורך במילוי  60זוגו כולל ילדיו/ה בתוך 

ועד זה, ההצטרפות תהא מ לאחרהצהרות בריאות ללא צורך בחיתום. 
 בכפוף למילוי הצהרת בריאות ואישור המבטח בכתב לצירוף לביטוח.
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תחילת ההסכם, יהיה כשיר להיות מבוטח ובלבד  לאחרשנולד תינוק  .4.4.2
יום לאחר ששוחרר מבית החולים בו נולד. הורה התינוק  15שחלפו 

יום מיום שחרור  90, תוך לביטוחיגיש למבטח בקשה לצירוף התינוק 
התינוק מבית החולים בו נולד, בצירוף תעודות רפואיות על מצבו 
הרפואי של התינוק והתינוק יצורף להסכם זה רק לאחר אישור על כך 

 בכפוף תהא ההצטרפות"ל הנ המועד לאחרבכתב מאת המבטח. 
 מאת בכתב התינוק צירוף על אישור וקבלת בריאות הצהרת למילוי

 . המבטח
ה בהתאם להסכם זה מותנה בביטוח /חברצירוף בני משפחה של  .4.4.3

 ה נדחה מהביטוח. /חברה, למעט מקרה בו ה/חברה
ובני משפחותיהם שהיו מבוטחים במסגרת פוליסה זו וביטלו את  חברים .4.4.4

הביטוח יהיו זכאים לחזור לביטוח בכפוף למילוי הצהרת בריאות 
 וחיתום. 

 
 בעל הפוליסה והתחייבויותת והצהר .5

 :כדלקמן יבומתחי מצהיר הפוליסה בעל .5.1
לעניין היותו בעל פוליסה הוא פועל באמונה ובשקידה לטובת  כי .5.1.1

בעל  מהיותוהמבוטחים בלבד, וכי אין לו ולא תהיה לו כל טובת הנאה 
 פוליסה.

 לחברות או להעסקה תנאי מהווה אינה הקבוצתי לביטוח ההצטרפות כי .5.1.2
 .המבוטחת בקבוצה

בריו המבוטחים, ובלבד והוא תאגיד לגבי חבריו ובני משפחותיהם של ח  .5.1.3
שעריכת ביטוח בריאות קבוצתי לחבריו אינה המטרה העיקרית 

 להתאגדותו.
 

 דמי ביטוח )פרמיות(, מתן מסמכים והודעות למבוטחים  .6
 :כדלקמן הינם₪(, -דמי הביטוח החודשיים )ב .6.1

 :הבסיסי הרובד בגין₪ (  –הביטוח החודשיים )ב  דמי

 מבוטחים
 ₪ הביטוח החודשיים ב  דמי

 ב'(-'אפרקים )

 20 26 מגיל ילד/  זוגבת /בןה/ /חבר

 8 25 גיל עד ילד

 חינם  –( ואילך 25*ילד שלישי )עד גיל 
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 :המורחב הרובד בגין₪ (  –הביטוח החודשיים )ב  דמי

 בישראל ניתוחים ההרחבה לרובד( ₪ -)ב החודשיים הביטוח דמי המבוטחים
 הנבחר הניתוחים למסלול בהתאם

ניתוחים בישראל  מסלול בגין
 ',ו',ז'דפרקים  –מהשקל הראשון 

מסלול ניתוחים בישראל  בגין
 פרקים ה', ו', ז' –"ן שבמשלים 

 18 25 20 גיל עד

21-30 60 45 

31-40 85 65 

41-50 112 77 

51-55 173 125 

56-60 173 125 

61-65 255 180 

 220 313 ומעלה 66

 נם חי –( ואילך 25*ילד שלישי )עד גיל 
 *ההצטרפות לרובד המורחב מותנית בהצטרפות לרובד הבסיסי. 

 
 :הנוסף ההרחבה רובד בגין₪ (  –הביטוח החודשיים )ב  דמי

 המבוטחים
 – 'חבגין פרק ₪(  –הביטוח החודשיים )ב  דמי

 מחלות קשות

 5 20 גיל עד

21-30 6 

31-40 17 

41-50 45 

51-55 95 

56-60 95 

61-65 226 

 277 ומעלה 66

 *ההצטרפות לרובד ההרחבה הנוסף מותנית בהצטרפות לרובד הבסיסי. 
 .פיצוי יחידות 4 עד לרכוש ניתן* 

 
הרובד הבסיסי לחברים המבוטחים ישולמו למבטח כל  בגיןדמי הביטוח  .6.2

בכל חודש בגין החודש  15-חודש על ידי בעל הפוליסה במרוכז עד ה
 בעל ידי על אלו מבוטחים עבור חהביטו דמי של מרוכזת גבייההקודם. 

  .זה להסכם מהותי תנאי הינה הפוליסה
 משפחתו בני ובגין המורחב ברובד המבוטחים החברים בגין הביטוח דמי
 חודש כל למבטח ישולמו, והמורחב הבסיסי ברובד המבוטחים החבר של

 באמצעות, ישיר באופן המבוטחים ידי על או הפוליסה בעל ידי על במרוכז
  .חודש בכל מראש, אשראי סכרטי
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הביטוח בגין המבוטחים שדמי הביטוח בגינם משולמים באופן מרוכז  דמי .6.3
ישולמו עפ"י מכפלת מס' המבוטחים בפוליסה בסכומים הנקובים בסעיף 

 לעיל.  6.1
שנה, יגבו בגינו דמי ביטוח בגין מבוטח  25ילד של מבוטח לגיל  בהגיע .6.4

יטוח בגין ילד בוגר ישולמו בגבייה . למען הסר ספק, דמי הב25מעל גיל 
אם הוגשה למבטח בקשה בכתב  אלאגבייה אישי.  באמצעי או מרוכזת

 לסיום הביטוח עבורו 
לא יבצע במהלך תקופת הביטוח או במועד חידוש הביטוח  מבטח .6.5

הקבוצתי, העלאה של דמי הביטוח שנושא בתשלומם המבוטח בסכום 
מבוטח או בשיעור העולה על שקלים חדשים במצטבר לכל  15העולה על 

, אלא על פי הסכמתו המפורשת של מביניהםאחוזים מהם, הנמוך  50
המבוטח בטרם מועד העלאת דמי הביטוח, אשר תועדה, ואם המבוטח 

המבטח רשאי להעלות  –הוא ילדו או בן זוגו של חבר בקבוצת המבוטחים 
ביטוח את דמי הביטוח לאחר שניתנה הסכמת אותו חבר להעלאת דמי ה

 שהוא נושא בהם לגבי ילדו או בן זוגו. 

  –" הביטוח דמי של העלאה, "זה לעניין

שנעשתה כתחליף להעלאה  הביטוחי( לרבות הפחתה בהיקף הכיסוי 1)
של דמי הביטוח והעלאה בחלק היחסי מדמי הביטוח שנושא בהם 

  ;המבוטח

, חלמבוט הפוליסה מבעל הביטוח דמי תשלום חובת העברת לרבות( 2)
  ;הרחבתה או בחלקה או במלואה

 בפוליסה שנקבע למדד מהצמדה הנובעת הביטוח בדמי העלאה למעט( 3)
 בטבלת שפורטו גיל קבוצות בין ממעבר הנובעת הביטוח בדמי העלאה או

  ;בפוליסה שנכללה הביטוח דמי

בנוגע לדמי הביטוח שמשלם המבוטח  –( במהלך תקופת הביטוח 4)
 ;עד מועד העלאת דמי הביטוח מתחילת תקופת הביטוח

בנוגע לדמי הביטוח ששילם  –( במועד חידוש הביטוח הקבוצתי 5)
   ;המבוטח ערב מועד חידוש הביטוח

 

 דמי הביטוח  התאמת .7
 בו המועד לפני לא, תידרש אם, הביטוח דמי של היהא רשאי לבצע התאמ המבטח

 חודשים 48 חלפו בו במועד נוספת ופעם ההסכם תחילת ממועד חודשים 24 חלפו
ועד ל  01.08.2019 מיום תהא הראשונה החישוב תקופות, ההסכם תחילת ממועד

 31.12.2022 ועד 01.08.2019 מיום תהא השניה החישוב תקופת, 31.12.2020
ובהתאם לנתונים העדכניים הנמצאים אצל המבטח בגין תקופות החישוב במועד ביצוע 

 ן: להל לאמור בכפוףבדיקת התוצאות, וזאת 
רק במידה ויתברר כי תוכנית הביטוח נושאת  העשתידמי הביטוח  התאמת .7.1

 .  הלןל 7.2 בסעיףלמבטח כהגדרתם  הפסדים
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התביעות המשולמות,  סכוםייראו את הסכום בו עולה  זה לענין כהפסדים .7.2
 לרבותותביעות בתשלום,  תלויותבתוספת הגידול בעתודות לתביעות 

IBNR ,תחת המבוטחים בגין שירות לספק מהמבטח המועבר סכום וכל 
המבטח, בגין אותה תקופת  בספרי, על פי הנתונים שנרשמו זה הסכם

התאמת דמי הביטוח, כשהם משוערכים למדד  נעשית הביטוח שבגינ
המשולמים  הביטוחמסכום דמי  80% של שיעור(, על "ההוצאות": להלן

 (."ההכנסות": להלןבגין אותה תקופה, כשהם משוערכים למדד )
 בשיעורהפרמיה תבוצע באופן בו דמי הביטוח יועלו בשיעור  התאמת .7.3

 כפי, בכיסויים הפחתה באמצעות או 25%ההפסד ובתוספת נוספת של עד 
 .הפוליסה ובעל המבטח בין שיסוכם

בעל הפוליסה יהא זכאי לסיים את ההסכם במידה ושיעור ההתאמה  .7.4
ודעה בכתב של המבוקש על ידי המבטח לא יהא מקובל עליו, וזאת בה

יום ממועד דרישת המבטח  30יום מראש, שתימסר למבטח בתוך  90
  לביצוע ההתאמה ובלבד שכל קבוצת המבוטחים תעבור למבטח אחר.

 .המחוייבים בשינויים יחולו לעיל 6.5 סעיף הוראות .7.5
 

 פיגורים בתשלומים  .8
יום לאחר  15שולמו דמי הביטוח או חלקם במועד ולא שולמו תוך  לא .8.1

טח דרש מבעל הפוליסה ו/או המבוטח לשלמם, יהיה רשאי המבטח שהמב
ימים  21להודיע לבעל הפוליסה ו/או למבוטח בכתב כי ההסכם יתבטל כעבור 

 נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן. 
 

 תנאי הצמדה למדד  .9
כל התשלומים למבטח ומהמבטח על פי ביטוח זה יהיו צמודים למדד  .9.1

ך שדמי הביטוח והתגמולים יעודכנו בהתאם ליחס שבין המחירים לצרכן, כ
 המדד הקובע לבין המדד היסודי.

 לצורכי סעיף זה יפורשו המונחים שלהלן כך: .9.2
" משמעו מדד המחירים לצרכן )הכולל פירות וירקות( שקבעה המדד" .9.2.1

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד 
מי אחר שיבוא במקומו, אם הוא בנוי ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רש

על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ואם לאו; אם יבוא מדד 
אחר במקום המדד הקיים, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את 

 100היחס בינו לבין המדד המוחלף. המדד יהיה מותאם למדד הבסיס )
 מחולק באלף. 1959נקודות( מחודש ינואר 

" משמעו המדד שפורסם לאחרונה לפני תאריך התחלת המדד היסודי" .9.2.2
 . נקודות 12,353 מדד, 16.03.2019 ביום הידוע המדד דהיינוהביטוח, 

 " משמעו המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום.המדד הקובע"  .9.2.3
 

 תגמולי ביטוח  .10
במקרה של תגמולי ביטוח המשולמים על פי פוליסה זו כשיפוי בגין הוצאות  .10.1

היה המבטח רשאי, על פי שיקול דעתו, לשלמם, במלואם או רפואיות, י
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יהיה  המבוטחכנגד הצגת קבלות.  למבוטחבחלקם, ישירות לנותן השירות או 
רשאי להגיש העתק של המסמכים גם באופן דיגיטלי, בהתאם להנחיות 
המבטח ולכל הפחות בדואר אלקטרוני, במסרון ובחשבון האישי המקוון של 

ובכפוף לכך שהמבוטח זכאי לכיסוי על פי פוליסה  בוטחהמהמבוטח. לבקשת 
זו בגין המקרה הרלוונטי ולתנאי הכיסוי, ייתן המבטח לנותן השירות 

לקבל את השירות הרפואי  למבוטחהתחייבות כספית מראש אשר תאפשר 
המבטח רשאי להתנות את שעלותו מכוסה על פי תנאי פוליסה זו. 

היקף חבותו על פי פוליסה זו. לבקשת בהתאם להתחייבותו בתנאים, הכול 
ובכפוף לכך שהמבוטח זכאי לכיסוי על פי פוליסה זו בגין המקרה  חוטבהמ

לקבל  בוטחאשר תאפשר למ מקדמההרלוונטי ולתנאי הכיסוי, ייתן המבטח 
המבטח רשאי את השירות הרפואי שעלותו מכוסה על פי תנאי פוליסה זו. 

ול בהתאם להיקף חבותו על פי המקדמה בתנאים, הכ מתןלהתנות את 
 .  פוליסה זו

תגמולי ביטוח שישולמו לנותן שירות במטבע חוץ יתורגמו לשקלים בהתאם  .10.2
לשער היציג של מטבע החוץ הנ"ל ביום התשלום על ידי המבטח. תגמולי 

כשיפוי בגין הוצאות רפואיות ששילם במטבע חוץ  בוטחביטוח שישולמו למ
התאם לשער היציג של מטבע החוץ ביום לנותן השירות ישולמו בש"ח ב

תשלום ההוצאה הרפואית לנותן השירות, והכול בכפוף למגבלות ולתקרות 
 הכיסוי ולתנאים המפורטים בפוליסה זו.

המבוטח לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח העולים על אלה המצוינים בכל פרק  .10.3
 ו/או בנספחים לפי העניין.

רם שילם המבטח את יתרת תגמולי נפטר המבוטח לאחר אישור תביעתו ובט .10.4
הביטוח לנותן השירות לו התחייב המבטח לשלם אזי ישלם המבטח לנותן 
השירות את יתרת תגמולי הביטוח. בהיעדר התחייבות כלפי נותן השרות או 
אם נותרה יתרה לאחר ביצוע התשלום על פי ההתחייבות האמורה, ישלם 

 ו ירושה או על פי צו קיום צוואה.המבטח יתרה זו לעזבונו של המבוטח על פי צ

 
  שלישי צד ידי על המכוסה ביטוח מקרה .11

או שיפוי כלפי אדם \הייתה למבוטח, בשל מקרה הביטוח, גם זכות פיצוי ו .11.1
שלישי, שלא מכוח חוזה ביטוח, עוברת זכות זו למבטח מעת ששילם למבוטח 

יעשה בה  תגמולי ביטוח מסוג "שיפוי" ובגובה סכום התגמולים ששילם, והוא
שימוש באופן שלא יפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן האדם השלישי שיפוי 

או על פי \מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח. קיבל המבוטח מהאדם השלישי ו
או שיפוי שהיה מגיע למבטח על פי סעיף זה, עליו להעבירו \חוק פיצוי ו

ות למבטח. עשה המבוטח פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכ
  שעברה למבטח, עליו לפצותו בשל כך. 

הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם  .11.2
שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של 

 מעביד ועובד שביניהם.
המבוטח מתחייב לשתף פעולה ככל שיידרש ממנו לשם מימוש זכותו של  .11.3

 . המבטח כאמור
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או במסגרת \בוטחו מקרי הביטוח, כולם או מקצתם, אצל יותר ממבטח אחד ו .11.4
שב"ן באחת מקופות החולים, על המבוטח להודיע על כך למבטח בכתב, מיד 

 לאחר שנעשה הביטוח הנוסף או לאחר שנודע לו עליו.
היה המבוטח זכאי לשיפוי בגין הוצאות המכוסות על פי ביטוח זה מאת מבטח  .11.5

קופת חולים, יהיה המבטח אחראי כלפי המבוטח יחד ולחוד עם  אחר או מאת
קופת החולים לגבי סכום הביטוח החופף, ויחולו הוראות סעיף \המבטח האחר

 .1981 -תשמ"א החוק חוזה הביטוח, ל 59
 

 ביטוח  כפל .12
 הביטוח תגמולי סכום מלוא על המבוטח כלפי, לחוד, אחראי יהיה המבטח .12.1

 זכאי המבוטח היה אם אף, הקבוצתית ליסהבפו הקבועה התקרה גובה עד
 לביטוח פוליסה לפי גם ביטוח מקרה בעד המשולמות ההוצאות לכיסוי

 .אחר מבטח אצל ובין, מבטח אותו אצל בין, אחרת בריאות
שתגמולי הביטוח לפיהן משולמים בהתאם לשיעור הנזק שנגרם,  בפוליסות .12.2

חס שבין תקרות תגמולי ישאו המבטחים בנטל החיוב בינם לבין עצמם לפי הי
 הביטוח הנוגעות למקרה הביטוח כפי שהן קבועות בפוליסות הביטוח. 

 
 חריגים כלליים אשר יחולו על הסכם זה ועל נספחיו על כל פרקיהם  .13

המבטח לא יהא חייב במתן תגמולי ביטוח על פי פוליסה זו אם מקרה  .13.1
ביטוח או הביטוח אירע לפני יום תחילת הביטוח או לאחר תום תקופת ה

 במהלך תקופת האכשרה.
המבטח לא יהא חייב במתן תגמולי ביטוח על פי פוליסה זו בגין מקרה  .13.2

ביטוח שאירע עקב או בגין אחד או יותר מן האירועים הנקובים בסעיפים 
 שלהלן: 
שירותו של המבוטח בצבא או במשטרה, אם המבוטח זכאי  .13.2.1

 ו/או לטיפול מגורם ממשלתי. לשיפוי
ממלחמה או פעולת איבה )מחבלים( או פעולה  פגיעה כתוצאה .13.2.2

 על רקע לאומני, אם זכאי המבוטח לפיצוי מגורם ממשלתי. 
או צבאית /והשתתפות פעילה של המבוטח בפעולה מלחמתית  .13.2.3

או מהומות /ואו הפרעות /ואו מרד /ואו מהפיכה /ואו משטרתית /ו
או מעשה חבלה למען הסר ספק, מקרה ביטוח שאירע למבוטח /ו

לך שירותו הצבאי, יוחרג רק במידה ונבע באופן ישיר במה
 מפעילות בעלת אופי צבאי.  

ליזם ו/או התמכרות לסמים בכפוף לחריג מצב רפואי ואלכוה .13.2.4
 להלן. 15קודם כמפורט בסעיף 

אם השימוש  למעטאו בתרופות נרקוטיות, /ושימוש בסמים  .13.2.5
 נעשה על פי הוראות רופא ובפיקוחו.

או סיכון עצמי /וחבלה עצמית במתכוון  או/ולהתאבדות  ניסיון .13.2.6
 .אדם חיישאינם קשורים בניסיון להציל  ובלבדבמתכוון, 

: גלישה אווירית, רחיפה, להלן כמפורטתחביבים מסוכנים,  .13.2.7
 סקי, מים סקי', מ 30 על העולה לעומק צלילה, דאייהצניחה, 
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טיסה בכלי טיס של בתי ספר פרטיים ו הרים טיפוס', בנגי, שלג
וכן הפעילויות המפורטות באתר האינטרנט של המבטח, לטיסה 

  www.clal.co.il  שכתובתו
 פציעה עצמית מכוונת בין אם המבוטח היה שפוי ובין אם לא. .13.2.8
, באופן כספורטאיפעילות ספורטיבית בה משתתף המבוטח,  .13.2.9

 שכר בצידה.  הנושאתמקצועי 
או /ואו זיהום רדיואקטיבי /ו גרעיניתלקרינה  חשיפה כלשהי .13.2.10

 או חומר גרעיני או פסולת גרעינית כלשהי./ותהליכים גרעיניים 
 (.ביולוגי או כימי)גרעיני,  קונבנציונלי לא מנשק פגיעה .13.2.11
או הפסקת /ואו לידה, למעט לידה בניתוח קיסרי /ו הריון סיבוכי .13.2.12

 הריון שאינה קשורה בסיבות  סוציאליות.
או ניתוח ו/או טיפול /ואו ניתוח רפואי שאינו בגדר ניתוח /ו טיפול .13.2.13

או שאינו קונבנציונאלי, לרבות טיפול הומאופטי /ורפואי ניסיוני 
או \ואו טיפול למטרות ניסוי או מחקר /ואו ניתוח /ואו נסיוני /ו

מכל גורם אחר  או אישור\ניתוח הדורש אישור ועדת הלסינקי ו
 שבא במקום ועדת הלסינקי.

 קיבה קיצור ניתוחי כוללאו ניתוח קוסמטי ו/או אסתטי /ו פולטי .13.2.14
(GASTROPLASTY )ו/או ניתוח עיניים  במשקל ירידה לצורך

 טיפולים על יחול לא זה חריג כי מובהרלצורך תיקון קוצר ראיה. 
 .  רפואי מצורך הנובעים ניתוחיםאו /ו

 או בעקרות בכפוף/ואו טיפולים הקשורים בפוריות /ו ניתוחים .13.2.15
או /ו להלן 15להוראות חריג מצב רפואי קודם כמפורט בסעיף 

 או אין אונות./וניתוחים ו/או טיפולים הקשורים בעיקור מרצון 
 לרבותאו בחניכיים /ואו טיפולים הקשורים בשיניים /ו ניתוחים .13.2.16

 .שיניים רופא ידי על המבוצע ניתוח
 עקב בעיה רפואית פעילה.  שאינןאו בדיקות /ו שגרה בדיקות .13.2.17

 
 גילוי חובת .14

)א( הציג המבטח למבוטח לפני כריתת החוזה, אם בטופס של הצעת  .14.1
ביטוח ואם בדרך אחרת שבכתב, שאלה בענין שיש בו כדי להשפיע על 
נכונותו של מבטח סביר לכרות את החוזה בכלל או לכרותו בתנאים שבו 

 ענין מהותי(, על המבוטח להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה.  -)להלן 
)ב( שאלה גורפת הכורכת ענינים שונים, ללא אבחנה ביניהם, אינה 

 מחייבת תשובה כאמור אלא אם היתה סבירה בעת כריתת החוזה. 
( הסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של עניין שידע כי הוא עניין ג)

 מהותי, דינה כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנה.
שלא הייתה מלאה וכנה, )א( אם ניתנה לשאלה בעניין מהותי תשובה  .14.2

ימים מהיום שנודע לו על כך וכל עוד לא אירע  30רשאי המבטח, בתוך 
או \מקרה הביטוח, לבטל את הביטוח בהודעה בכתב לבעל הפוליסה ו

 למבוטח. 

https://www.clalbit.co.il/
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)ב( ביטל המבטח את הביטוח מכוח סעיף זה, זכאי בעל הפוליסה 
יכוי להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול, בנ

 הוצאות המבטח, זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה.
)ג( קרה מקרה הביטוח בטרם נתבטל הביטוח מכוח סעיף זה, אין 
המבטח חייב אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי, שהוא 
כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים כמקובל אצלו לפי המצב 

האמור לעיל יהיה  לאמיתו, לבין דמי הביטוח המוסכמים. למרות
 המבטח פטור מכל מחויבות בכל אחד מהמקרים האלה:

 התשובה ניתנה בכוונת מרמה.  ( 1)
( מבטח סביר לא היה מתקשר בביטוח כזה, אף בדמי ביטוח מרובים 2)

יותר, אילו ידע את המצב לאמיתו. במקרה כזה זכאי בעל הפוליסה 
מקרה  להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר קרות

 הביטוח, בניכוי הוצאות המבטח.
לעיל בכל אחת מאלה,  14.2המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיף  .14.3

 אלא אם התשובה שלא הייתה מלאה וכנה ניתנה בכוונת מרמה: 
הוא ידע או היה עליו לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת   א.

 החוזה, או שהוא גרם לכך שהתשובה לא הייתה מלאה וכנה;
ניתנה תשובה שלא הייתה מלאה וכנה חדלה  עליההעובדה ש  ב.

קרה מקרה הביטוח, או שלא השפיעה על מקרהו, ש לפנילהתקיים 
 על חבות המבטח או על היקפה.

אחר שעברו  עילל 14.2אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיף  המבטח .14.4
שלוש שנים מכריתת החוזה, זולת אם המבוטח או האדם שחייו בוטחו 

 ל בכוונת מרמה.פע
מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי תאריך לידתו של המבוטח הוא  .14.5

 עניין מהותי שחלה עליו חובת גילוי כאמור לעיל. 
 האמור לעיל לא יגרע מכל תרופה שלה זכאי המבטח על פי כל דין. .14.6
 

 קודם רפואי מצב .15
  -סעיף זה  לענין .15.1

שאובחנו מערכת נסיבות רפואיות  -"מצב רפואי קודם"  .15.1.1
במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח, לרבות בשל מחלה או 

בדרך של אבחנה  -תאונה. לעניין זה, "אובחנו במבוטח" 
רפואית מתועדת, או בתהליך של אבחון רפואי מתועד 
שהתקיים בששת החודשים שקדמו למועד ההצטרפות 

 לביטוח. 
, סייג כללי בחוזה ביטוח -"סייג בשל מצב רפואי קודם"  .15.1.2

 או המבטח חבות את מפחית או, מחבותוהפוטר את המבטח 
 היה לו ממשי גורם אשר ביטוח מקרה בשל, הכיסוי היקף את

 למבוטח ארע ואשר קודם רפואי מצב של הרגיל מהלכו
  .הסייג חל שבה בתקופה
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לא יכוסה מקרה ביטוח שגורם ממשי לו היה מהלך רגיל של מצב רפואי  .15.2
 קודם.

 מועדי קודם, כאמור לעיל, לעניין מבוטח שגילו בהסייג בשל מצב רפוא .15.3
  תחילת תקופת הביטוח הוא:

תעלה על שנה  שלאיהיה תקף לתקופה  –שנים  65-פחות מ .15.3.1
 תקופת הביטוח. תחילתאחת מ

 חצי על תעלה שלאיהיה תקף לתקופה  –שנים או יותר  65 .15.3.2
 תקופת הביטוח. תחילתמ שנה

ב רפואי מסוים, יהיה על אף האמור, הודיע המבוטח למבטח על מצ .15.4
או את היקף הכיסוי בשל מצב רפואי \המבטח רשאי לסייג את חבותו ו

קודם מסוים, וסייג זה יהיה תקף לתקופה שתצוין בדף פרטי הביטוח לצד 
  אותו מצב רפואי מסוים.

את  הודיע המבוטח על מצב רפואי מסוים והמבטח לא סייג במפורש .15.5
וח, יהיה הביטוח בתוקף בלא המצב הרפואי המסוים בדף פרטי הביט

סייגים או מגבלות מכל מין וסוג שהוא לעניין אותו מצב רפואי קודם הנזכר 
  בהודעת המבוטח.

, כי לגבי הכיסויים והסכומים החופפים שבביטוח הקבוצתי הקודם יובהר .15.6
לחברי בעל הפוליסה לבין פוליסה זו, לא יחול מחדש חריג מצב רפואי 

ברצף לפוליסה זו ובוטחו בה ברצף עד למועד  קודם על מבוטחים שעברו
 קרות מקרה הביטוח הנתבע. 

 
 תקופת אכשרה .16

המבטח לא יהיה חייב בתגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח אשר ארע  .16.1
הימים הראשונים מתאריך הכניסה לביטוח של כל מבוטח,  60במהלך 

 אלא אם כתוב אחרת מפורשות בפרק הרלוונטי. 
מקרה ביטוח הקשור להריון  כלבתגמולי ביטוח בגין המבטח לא יהיה חייב  .16.2

 כתוצאהאו אשפוז /ואו  לידה /ואו הפסקת הריון /והריון  בדיקותאו /ו
הימים הראשונים מתאריך הכניסה לביטוח של כל  270במהלך  מהריון

 מבוטח. 
 לא האכשרה תקופת כי מובהר, לעיל 16.2 -ו 16.1 בסעיפים האמור למרות .16.3

 הקבוצתי הביטוח הסכם במסגרת מבוטחים שהיו קיימים מבוטחים על תחול
 .זה והסכם הקודם הביטוח הסכם בין החופפים הכיסויים לגבי וזאת, הקודם

 
 נוהל תביעה .17

מיד כאשר נודע למבוטח על קרות מקרה הביטוח, ובטרם ביצוע  .17.1
הפרוצדורה הרפואית )לרבות ניתוח, השתלה, טיפול מיוחד בחו"ל( 

 ה זו, יודיע על כך בכתב למבטח. המכוסה על פי פוליס
העדר פניה למבטח כאמור תגרום להפחתה בסכום תגמולי הביטוח עד 
לגובה הסכום שהיה משלם המבטח לו היתה נמסרת לו הודעה מראש 
כנדרש לעיל. מובהר כי האמור לא יחול במקרה בו נבצר מהמבוטח 

 למסור את ההודעה מפאת מצבו הרפואי.
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ו בוצע ניתוח המכוסה על פי פוליסה זו כתוצאה ב במקרהעל אף האמור,  .17.2
ממצב חירום רפואי שחייב ביצוע ניתוח דחוף במבוטח ומנע ממנו להודיע 

יופחתו תגמולי הביטוח כאמור באותו סעיף, ובתנאי  לאלמבטח מראש על כך, 
 שהדבר הובא בתוך זמן סביר לידיעת המבטח. 

אית, המתיר לכל רופאיו המבוטח ימסור למבטח כתב ויתור על סודיות רפו .17.3
או בחו"ל להעביר למבטח את כל המידע \או לכל גוף או מוסד אחר בארץ ו\ו

הרפואי הנמצא ברשותו והנוגע למבוטח, ככל שהדבר נוגע לבירור זכויות 
 וחובות המוקנות על פי פוליסה זו. 

למבטח את כל הפרטים הקשורים לתביעתו ואת כל  ימסורהמבוטח  .17.4
והאחרים הדרושים למבטח לשם בירור חבותו, שאותם  המסמכים הרפואיים

 יכול המבוטח להשיג במאמץ סביר. 
אם יידרש לכך על ידי המבטח, יעמיד עצמו המבוטח לבדיקה רפואית סבירה  .17.5

 כי מובהרבנסיבות העניין על ידי רופאים מטעם המבטח ועל חשבון המבטח. 
 הפוליסה מכוח לו תהמוקנו זכויותיו את למצות לבקש עת בכל יוכל המבוטח

 .משפט בבית
אישר המבטח את התביעה, ישלם ישירות לנותן השירות או למבוטח, לפי  .17.6

 העניין.
בכל מקום שבו נקבע בפוליסה זו תשלום כשיפוי למבוטח בגין הוצאות, יבוצע  .17.7

התשלום לאחר שהמבוטח ימציא למבטח את הקבלות בגין התשלומים 
העתק של המסמכים גם באופן יהיה רשאי להגיש  המבוטחשבהם נשא. 

דיגיטלי, בהתאם להנחיות המבטח ולכל הפחות בדואר אלקטרוני, במסרון 
 ובחשבון האישי המקוון של המבוטח. 

 
 סים והיטליםימ .18

בעל הפוליסה או המבוטח, לפי העניין, חייב בתשלום כל המסים הממשלתיים 
ועל כל התשלומים  והאחרים החלים בקשר לפוליסה או המוטלים על תגמולי הביטוח

האחרים שחובה על המבטח לשלמם על פי הפוליסה, בין שהמסים הללו קיימים 
 בתאריך התחלת הביטוח ובין שיוטלו במועד מאוחר יותר.

המבטח רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשלם את המסים, את ההיטלים ואת 
רה זה יהיה בעל הפוליסה, ובמקוההוצאות כאמור או את חלקם במקום המבוטח 

 הסכום ששולם כאמור חלק מתגמולי הביטוח.
 

  התיישנות התביעות .19
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח על פי פוליסה זו 

 למבוטח שנגרמה נכות התביעה עילת היתהשנים מיום קרות מקרה הביטוח.  3היא 
 לתבוע זכות למבוטח השקמ מיום ההתיישנות תקופת תימנה, מתאונה או ממחלה
 .הביטוח חוזה תנאי לפי ביטוח תגמולי

 
 המבטח אחריות הגבלת .20

לא ישלם תגמולי ביטוח על פי הסכם זה בזמן היות המבוטח  המבטח .20.1
יום. חזר המבוטח ושב למדינת  90 -מחוץ לגבולות מדינת ישראל מעבר ל
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ישראל, יוכיח את זכאותו לתגמולי ביטוח על פי הסכם זה, ישלם לו 
המבטח כמוסכם על פי תנאי הסכם זה. על מנת למנוע ספק, מודגש, כי 
בכל מקרה לא ישולמו תגמולי ביטוח עבור התקופה בה שהה המבוטח 

 יום .  90-מחוץ לגבולות מדינת ישראל מעבר ל
 "ל.לחו נסיעות פוליסת אינה זו פוליסה כי יובהר ספק הסר למען

או האחרים הניתנים למבוטח \שירותים הרפואיים ולהמבטח אינו אחראי  .20.2
. המבטח אינו הרפואיים השירותים לאיכות לרבותבמסגרת ביטוח זה, 

או לכל צד \אחראי לכל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למבוטח ו
שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב בחירתו של המבוטח בנותני שירותים 

נותני השירותים כאמור או הפנייתו על ידי המבטח ל\או אחרים ו\רפואיים ו
או עקב \או כתוצאה ממעשה או ממחדל של נותני השירותים כאמור ו\ו

 נטילה של תרופה.-טיפול תרופתי, לרבות נטילה או אי
 

 מוטב שינוי .21
לשנות את המוטב בהודעה בכתב  המבוטחבטרם אירע מקרה הביטוח, רשאי  .21.1

 שתימסר למבטח. 
ולא ישנה קביעתו של מוטב בקביעה בלתי חוזרת  המבוטחלא יקבע  .21.2

המוטב לקביעה בלתי חוזרת, אלא אם קיבל לכך תחילה את הסכמת 
 .המבטח בכתב

 
 צבאי שירות במהלך בפוליסה השימוש .22

ניצול הזכויות מכוח פוליסת הביטוח כפוף, בעת שירות צבאי )סדיר, מילואים או 
את קבע(, להוראות ולהנחיות של הצבא, המשתנות מעת לעת והעלולות להגביל 

החייל או למנוע ממנו קבלת טיפול רפואי באמצעות גורמים שמחוץ למסגרת 
הצבא. מידע בדבר ההוראות וההנחיות האמורות של הצבא מצוי אצל רשויות 

 .הצבא
 

 טריטוריאלית  תחולה .23
פוליסה זו תחול, על אף כל תנאי המגביל את תחולתה הטריטוריאלית, גם בתחומי 

ם חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה האזורים כמשמעותם בחוק יישו
 .1995-הירדנית ההאשמית, התשנ"ה

 
 בריאות)ביטוח()ביטוח  הפיננסיים השירותים על הפיקוח לתקנות בהתאם תנאים .24

 2009-"טהתשס(, קבוצתי
 מבוטח צירוף .24.1

על מבוטח לפי תנאי פוליסה לביטוח בריאות קבוצתי חובה  מוטלת .24.1.1
 אחת מאלה: 

ד תחילת הביטוח, דמי ביטוח, או חלק מהם, לרבות ( לשלם, במוע1)
 אם גבייתם חלה לאחר אותו מועד; 

  או
 ( לשלם מס או תשלום אחר בשל הפוליסה לביטוח קבוצתי, 2)
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 המפורשת הסכמתו פי על אלא, הביטוח לאותו המבטח יצרפו לא
 הפרקים כל רשימת למבוטח שהוצגה ובלבד, תועדה אשר, מראש

)בסעיף  מסוימים מסוגים ביטוחיים כיסויים הכוללים בפוליסה הנכללים
 ;פרקי כיסוי( ואת דמי הביטוח בעד כל פרק כאמור בנפרד –זה משנה

במקרים שבהם ניתנת למבוטח אפשרות לבחור להצטרף לביטוח 
הכולל כמה פרקי כיסוי אשר נמכרים יחד כחבילה, בלי שניתן לבחור 

וח בעד כל חבילת פרקי רק חלק מהפרקים, יוצגו למבוטח דמי הביט
ואם המבוטח הוא ילדו או בן זוגו  ;כיסוי ולא בעד כל פרק כיסוי נפרד

המבטח רשאי לצרפו לאחר שניתנה  -של חבר בקבוצת המבוטחים 
  הסכמת אותו חבר לצירוף ילדו או בן זוגו.

 בריאות לביטוח פוליסה על יחול לא לעיל 24.1.1 בסעיף האמור .24.1.2
, אחר מבטח אצל או מבטח אותו אצל נוספת לתקופה שתחודש קבוצתי

 :אלה תנאים התקיימו אם
 שלוש המבוטחים קבוצת לגבי בתוקף היתה הקבוצתית הפוליסה( 1)

 .חידושה מועד לפני לפחות שנים
( חידוש הפוליסה הקבוצתית נעשה, בין באותם תנאים ובין בתנאים 2)

היה בתוקף עד שונים, תוך שמירה על רצף ביטוחי לגבי כיסוי ביטוחי ש
 מועד החידוש ושנכלל בפוליסה הקבוצתית לאחר אותו מועד; 

 בחינה ללא הרצף שמירת -" ביטוחי רצף על שמירה" זה לעניין
 .אכשרה תקופת וללא קודם רפואי מצב של מחודשת

 בפוליסה קיימים שהיו בסיסיים כיסוי מפרקי יותר או אחד בוטלו לא( 3)
פרק הכולל אחד או יותר  –כיסוי בסיסי"  לעניין זה, "פרק ;חידושה טרם

 מהכיסויים האלה: 
  ;ניתוחים)א(  
  ;תרופות)ב(  
  ;השתלות)ג(  
  ;קשות מחלות)ד(  
 ;שיניים)ה(  
  ;אישיות תאונות)ו(  

 הסכמה נדרשה ולא הביטוח תקופת במהלך תנאיו שונו או הביטוח חודש)א(  .24.2
 למבטח המבוטח והודיע לעיל 24.1.2 בסעיף כאמור המבוטח של מפורשת

 מועד או הביטוח חידוש מועד שלאחר הימים 60 במהלך, הפוליסה לבעל או
 לגביו הביטוח יבוטל, מבוטח אותו לגבי הביטוח ביטול על, העניין לפי, השינוי

 הוגשה שלא ובלבד, העניין לפי, השינוי במועד או הביטוח חידוש במועד החל
 60 בתקופת שארע ביטוח מקרה בשל הפוליסה לפי זכויות למימוש תביעה
 .כאמור הימים

 הסכמה ונדרשה הביטוח תקופת במהלך תנאיו שונו או הביטוח חודש)ב( 
 ולא, זו בפוליסה 6.5 -ו  4.2.2, 24.1 בסעיפים כאמור המבוטח של מפורשת
 החל לגביו הביטוח יבוטל, הביטוח חידוש מועד עד כאמור הסכמה התקבלה

בוטל הביטוח כאמור  ;העניין לפי, השינוי במועד וא הביטוח חידוש במועד
בסעיף זה ופנה מבוטח אל מבטח בבקשה להצטרף חזרה לביטוח הבריאות 
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ימים ממועד מסירת ההודעה השנייה ונתן את הסכמתו  45הקבוצתי בתוך 
המפורשת לחידוש הביטוח או לשינוי, לפי העניין, יצורף המבוטח לביטוח 

( לעיל. לעניין  2) 24.1.2ף ביטוחי כאמור בסעיף הקבצתי תוך שמירה על רצ
למעט סירוב המבוטח במפורש לחידוש  –סעיף זה, "לא התקבלה הסכמה" 

הביטוח או שינוי תנאיו ולרבות מבוטח שההודעה השנייה נמסרה לו 
באמצעות שיחה טלפונית ובמהלכה המבוטח לא הביע את הסכמתו 

 המפורשת. 
פסקה הזיקה בין המבוטח לבין בעל הפוליסה  ,4.3)ג( על אף האמור בסעיף 

, קבוצתי בריאות לביטוח בחוזה התקשר הוא שבשלה, 5.1.3כאמור בסעיף 
ימים ממועד ביטול  90מבוטח, לכל היותר בתוך  אותו לגבי הביטוח יבוטל

ואולם אם בעל הפוליסה הוא מעביד, מבטח יהיה רשאי שלא לבטל  ;הזיקה
ופת הביטוח הנקובה בפוליסה, בכפוף את הביטוח כאמור עד תום תק

  להסכמת המבוטח.
 

 להמשכיות בפוליסות פרט:  זכאות .24.3
 מפאת הביטוח בתום או, אחר מבטח אצל חודש לא אם, הביטוח הסכם בתום

 זכאותו את המבוטח מאבד שבשלם המבוטחים קבוצת את המבוטח עזיבת
בת הזוג, כל /בן פטירת אועקב גירושין  לרבות ,הקבוצתית בפוליסה להיכלל

לפחות  אחת שנהמבוטח שהיה מבוטח במסגרת הסכם זה ברצף במשך 
תקופת אכשרה וללא הוכחת  ללאזכאי להצטרף  היהלפני אותו מועד, י

 אצלבריאות מחודשת לאחת מתכניות ביטוח הבריאות הפרטיות הקיימות 
המבטח, בהיקף דומה או מופחת לכיסויים שבהסכם זה )לפי בחירת 

)להלן:  עתהמבטח באותה  אצלשיהיו קיימים  ובתעריפיםתנאים המבוטח( ב
יום מהמועד בו הפסיק להיות מבוטח על  60"(, זאת בתוך ההמשך פוליסת"

 פי הסכם זה. 
 זו לפוליסה בהצטרפות שנקבעו רפואיות החרגות כי יובהר, ספק הסר למען

 .ההמשך לפוליסת בהצטרפות גם לחול ימשיכו
 יהיה, לעיל זה בסעיף הנקובים בתנאים ההמשך לפוליסת שהצטרף מבוטח

דמי הביטוח המקובלים באותה עת  מגובה 15% של בשיעור להנחה זכאי
 שנות הביטוח הראשונות.  3לגילו בפוליסת ההמשך, וזאת למשך 

תנאי הקבלה לביטוח בפוליסה זו )תוספות והחרגות רפואיות( יחולו גם 
 על הכיסוי בביטוח הפרטי.

 בהעלאה כרוך יהא ההמשך לפוליסת המעבר כי, יובהר, ספק להסרת
 .החודשיים הביטוח דמי של משמעותית

 
 :למבוטח מסמכים מתן .24.4

 בין מבוטח לכל, הביטוח תקופת תחילת עם ימסור המבטח .24.4.1
, נוספת לתקופה הביטוח חידוש במועד ובין לראשונה בהצטרפותו

 ביטוח טיפר דף, המפקח הנחיות לפי נאות גילוי טופס, פוליסה העתק
 .המפקח עליהם שיורה נוספים מסמכים וכן
אף האמור בסעיף זה לעיל, חודש הביטוח הקבוצתי לתקופה נוספת  על
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אצל אותו מבטח או הוארך הביטוח לתקופה שאינה עולה על שלושה 
חודשים, שבמהלכה מתקיים משא ומתן בין בעל הפוליסה ובין המבטח 

שינוי בדמי הביטוח ובשאר על חידוש הביטוח לתקופה נוספת, בלא 
תנאי הכיסוי הביטוחי, ימסור המבטח לכל יחיד מקבוצת המבוטחים 

  –הודעה על חידוש הביטוח בלבד ויציין 
  ;הביטוחי הכיסוי בתנאי שינויים חלו ולא הביטוח תקופת הוארכה כי( 1) 
  ;הפוליסה ממסמכי העתק לקבל המבוטח של האפשרות את( 2) 

ל המבוטח לעיין במסמכי הפוליסה תוך מתן ( את האפשרות ש3) 
 פירוט היכן הדבר ניתן. 

 לרבות - להלן 24.4.1 וסעיף זה סעיף לעניין" הביטוח בדמי שינוי"
 שינוי ולמעט, המבוטח בהם שנושא הביטוח מדמי היחסי בחלק שינוי

 הנובע הביטוח בדמי שינוי או בפוליסה שנקבע למדד מהצמדה הנובע
 שנכללה הביטוח דמי בטבלת שפורטו הגיל צותקבו בין מעבר בשל

 ;בפוליסה
 המבטח ישלח, מהם חלק או ביטוח דמי לשלם חובה מבוטח על חלה .24.4.2

 בעל ובין המבטח שבין מהחוזה העתק, דרישתו לפי, למבוטח
 .המבוטח בקשת קבלת ממועד יום 30 תוך, הפוליסה

בטח כי בעל הפוליסה ישלם את דמי הביטוח, במלואם, ישלם המ נקבע .24.4.3
למבוטח, לפי דרישתו, העתק מן החוזה שבין המבטח ובין בעל 

יום ממועד קבלת בקשת המבוטח, ואולם המבטח  30הפוליסה, תוך 
וראות בחוזה האמור לעניין גובה דמי רשאי שלא לשלוח למבוטח ה

 הביטוח, התאמת דמי הביטוח והשתתפות ברווחים. 
 הודעות למבוטח:  מתן .24.5

 ביטוח חידוש במועד, הביטוחי הכיסוי בתנאי או הביטוח בדמי שינוי חל .24.5.1
מועד תחילת  –)להלן הביטוח תקופת במהלך או הקבוצתי הבריאות

השינוי(, ימסור המבטח לכל יחיד בקבוצת המבוטחים שהיה מבוטח 
ימים לפני מועד תחילת השינוי,  60בה ערב מועד תחילת השינוי, עד 

נדרשה הסכמתו  ;הודעה בכתב הכוללת פירוט של אותו שינוי
בפוליסה  6.5 -ו  4.2.2, 24.1המפורשת של מבוטח, כאמור בסעיפים 

זו, תיכלל בהודעה כאמור פסקה לעניין ההסכמה המפורשת הנדרשת 
של המבוטח ובהעדרה המשמעות של העדר הרצף הביטוחי כאמור 

לא התקבלה הסכמתו המפורשת של  ;( לעיל2)24.1.2בסעיף 
חילת השינוי, ימסור המבטח למבוטח המבוטח כאמור עד למועד ת

ימים לפני מועד תחילת השינוי,  45-ימים, ולא יאוחר מ 21בתוך 
 ;הודעה שנייה בדבר הצורך בקבלת הסכמתו המפורשת של המבוטח

הודעה שנייה תימסר באמצעים אחרים משליחה בדואר רגיל, לרבות, 
 בדואר רשום או שיחת טלפון. 

מבוטחים אצל מבטח אחר, אשר לא ( חודשה פוליסה לקבוצת 1)א 
ימסור המבטח האחר לכל יחיד  –ביטח את הקבוצה ערב החידוש 

-בקבוצת המבוטחים הודעה בכתב בדבר חידוש כאמור, לא יאוחר מ
 ימים ממועד חידוש הביטוח.  30
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( הסתיימה הפוליסה ולא חודשה, בין אם אצל אותו מבטח ובין אם 2)א 
מהמבוטחים, ימסור המבטח לכל יחיד  אצל מבטח אחר, לכלל או לחלק

בקבוצת המבוטחים שהסתיימה או לא חידשה הפוליסה כאמור, לא 
ימים ממועד סיום תקופת הביטוח, הודעה בכתב בדבר  30-יאוחר מ

סיום הביטוח, ויציין בה את זכות ההמשכיות של היחיד לפוליסת פרט 
שכל אחת  לביטוח בריאות ואת זכות היחיד להנחה בדמי ביטוח, ככל

מזכויות אלה נוגעות בדבר, וכן יפרט בהודעה כאמור כל זכות נוספת 
 של היחיד הנובעת מסיום הפוליסה. 

( פסקה הזיקה בין המבוטח לבין בעל הפוליסה כאמור בסעיף 3)א 
ימים  30)ג( ימסור המבטח לכל יחיד בקבוצת המבוטחים, בתוך 24.2

 90לכל המאוחר בתוך מיום שנודע לו על הפסקת הזיקה כאמור או 
ימים מיום הפסקה הזיקה כאמור, הודעה בכתב בדבר סיום הביטוח, 

 הכוללת פירוט של זכויות המבוטח לפי הפוליסה הקבוצתית.
על מבוטח במועד ההצטרפות לביטוח הבריאות הקבוצתי החובה  חלה .24.5.2

לשלם דמי ביטוח, אשר לפי תנאי הפוליסה תחל גבייתם לאחר המועד 
ר המבטח למי שמשלם את דמי הביטוח שאינו בעל האמור, ימסו

הפוליסה, הודעה בכתב בדבר המועד שבו תחל הגבייה של דמי 
הביטוח. הודעה כאמור תימסר למי שמשלם את דמי הביטוח במהלך 

 שלושת החודשים שקדמו למועד הגבייה כאמור. 
 כללי .25

ל מתן הקלה או אורכה לא ייחשב כשינוי תנאי הפוליסה או כוויתור ש .25.1
 המבטח על זכויותיו על פיה.

 ייעשו בכתב.  -כל ההודעות וההצהרות על פי הסכם ביטוח זה  .25.2
מקום השיפוט היחיד והבלעדי בכל הקשור או הנובע מהסכם ביטוח זה  .25.3

 .בישראל מוסמך משפט בית בכליהא 
 כתובות הצדדים לצורכי הסכם ביטוח זה הן: .25.4

 כלל חברה לביטוח בע"מ המבטח:
 , תל אביב 36 ולנברג ראול' רח         כתובת:

 איגוד העובדים בקולנוע ובטלויזיה בישראל,  –אקט   בעל הפוליסה:
 , תל אביב 2רח' פינסקר          כתובת :

 
כל הודעה אשר תישלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות  .25.5

שעות מעת שנמסרה  72הגיעה לתעודתה בתוך דלעיל, תיחשב כאילו 
 למשלוח בכל בית דואר בישראל.
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 1נספח 
 מבוא 

 הגדרות  .1
 .הגדרות אלה יחולו על כל פרקי הסכם ביטוח זה וכל נספחיו 

 אח/ות בעלי תעודות הסמכה של משרד הבריאות. -"אח/ות"  .1.1
 ח והקשור בו. שהייה בחדר בבית חולים בגין ביצוע ניתוח במבוט -"אשפוז"  .1.2
או בדיקות הכרוכות בשימוש בחומרי ניגוד ו/או /ובדיקות חודרות  -"בדיקות"  .1.3

אקטיבי ו/או קרני רנטגן ו/או בדיקות מעבדה, ובתנאי שהן בדיקות -חומר רדיו
עזר לקביעת האבחנה במסגרת הייעוץ המוקדם וקיים אישור של רופא כללי או 

קות האמורות תתבצענה במעבדה או רופא מומחה לגבי הצורך בביצוען. הבדי
 בבית חולים. 

בדיקת מעבדה הסטולוגית או ציטולוגית או גנטית או  –" פתולוגית בדיקה" .1.4
אחרת המבוצעת על "חומר ביולוגי" אשר הוצא מגופו של המבוטח במהלך 
ניתוח ו/או תחליף ניתוח במטרה לקבוע את הסוג המתאים או את דרך הטיפול 

 בחון את מידת יעילות הטיפול שניתן לחולה.המיטבית בחולה או ל
מוסד רפואי שהרשויות המוסמכות בישראל או בחו"ל מכירות בו  -" בית חולים" .1.5

כבית חולים כללי בלבד, להוציא מוסד שהוא סנטוריום )בית החלמה/הבראה( 
 או מוסד שיקומי. 

או  בית חולים בישראל או בחו"ל, שהוא בבעלות פרטית, -" בית חולים פרטי" .1.6
 ידי על המורשהבית חולים ציבורי )בבעלות ממשלתית או של קופת חולים(, 

 שירות במסגרת, פרטי באופן ניתוחים לבצע הרלוונטיות המוסמכות הרשויות
 )שר"פ( וזאת אך ורק בהתייחס לפעילותו במסגרת השר"פ.  פרטי רפואי

, במועד שבו בית חולים, לרבות בית חולים פרטי, הנמצא -" בית חולים מוסכם" .1.7
 מגיש המבוטח את התביעה, בהסכם עם המבטח.

, הפוליסה תנאי"י עפ למבטח לשלם הפוליסה בעל שעל הפרמיה -"דמי ביטוח"  .1.8
 .בפוליסה האמורה תוספת כל לרבות

גילו של המבוטח לצורכי פוליסה זו, אשר  -" גיל ביטוחי" או "גיל המבוטח" .1.9
 נקבע כדלהלן:

יטוח נקבע בהתאם להפרש בין תאריך לידת גיל המבוטח בתאריך התחלת הב
המבוטח לבין תאריך התחלת הביטוח. גיל המבוטח יימנה בשנים שלמות, 
כאשר חלק משנה הקטן ממחצית השנה יעוגל כלפי מטה וחלק משנה השווה 
למחצית השנה או גדול ממחצית השנה יעוגל כלפי מעלה. לדוגמה: מבוטח 

, 1.1.2010ת הביטוח שלו הוא ביום ותאריך התחל 15.5.2000שנולד ביום 
ביום התחלת הביטוח, אף על פי שטרם חגג את יום הולדתו  10ייחשב לבן 

 העשירי. 
גיל המבוטח מתעדכן לאורך חיי הפוליסה בחלוף שנות ביטוח, כהגדרתן להלן, 
בלבד, באופן שכל שנת ביטוח העוברת מתאריך התחלת הביטוח מוסיפה שנה 

 לגיל המבוטח.
, הזו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנ לפוליסהדף המצורף  -" ביטוח טיפר דף" .1.10

לת הביטוח, ופרטים אחרים הנוגעים התחתאריך  את, הפוליסה שםהכולל את 
 .זו פוליסה פי על ביטוחל
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יחידת הסמך של משרד הבריאות הממונה על  –" המרכז הלאומי להשתלות" .1.11
 הטיפול בהשתלות במדינת ישראל .

הסכם כפי שיהיה מעת לעת בין המבטח לבין נותן שרות  -"הסכם השירות"  .1.12
 כלשהו בקשר לביטוח זה.

, כליה, לב, ריאה של המבוטח מגוף הוצאה או כירורגית כריתה –"השתלה"  .1.13
 נלקחו אשר מאיבר חלק או שלם איבר והשתלת, ביניהם שילוב וכל, כבד, לבלב
 בגוף אחר מתורם עצמות מח של השתלה או, במקומם אחר אדם של מגופו

 הפרוצדורה בו בשלב, מלאכותי לב השתלת גם תכלול השתלה. המבוטח
 מלאכותי לב יושתל בו במקרה. בישראל כניסיונית מוגדרת להיות הפסיקה

 כמקרה הדבר יחשב, אחר אדם של מגופו לב להשתלת הקודמת כפרוצדורה
 .אחד ביטוח

 ההגדרה שלעיל כפופה לתנאים המצטברים הבאים:
 ה מהווה טיפול ניסיוני.ההשתלה אינ

 ההשתלה תיעשה ע"פ אמות מידה אתיות מקובלות.
לפרק א' להצהרת הלסינקי, הפועלת  2וועדה לפי סעיף  -" וועדת הלסינקי" .1.14

, 1980-אדם(, התשמ"א-מכח תקנות בריאות העם )ניסויים רפואיים בבני
 והמוסמכת לאשר בין השאר טיפולים ניסיוניים בבני אדם. 

 , למעט מדינות אויב. ישראל לגבולות מחוץ מקום כל -"חו"ל"  .1.15
 .1994 -חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד  -" חוק הבריאות" .1.16
 .1981 –חוק חוזה הביטוח התשמ"א  - "חוק חוזה הביטוח" .1.17
 .הניתוח ביצוע במועד הינה שתחילתה שעות 24 בת יממה-" אשפוז"יום  .1.18
חזקים על ידיה, למעט מדינת ישראל, ובכלל זה השטחים המו -" שראלי" .1.19

 השטחים המוחזקים על ידי הרשות הפלסטינית. 
, בהצעה או בהתאם לאמור המבוטחהמבוטח או מי שנקבע על ידי  -"מוטב"  .1.20

 .הביטוח להסכם 21 לסעיף
 רופא מומחה אשר הוסמך ואושר על ידי הרשויות -  "מנתח" .1.21

 המוסמכות בישראל או בחו"ל כרופא מומחה מנתח. 
 מנתח אשר אינו מנתח הסכם, כהגדרתו להלן. -" "מנתח אחר .1.22
מנתח אשר שמו מופיע, במועד שבו מגיש המבוטח את  -"מנתח הסכם" .1.23

המנתחים שבהסכם של החברה, המתעדכנת מפעם לפעם,  התביעה, ברשימת
 ביחס לפרוצדורות המפורטות ברשימה האמורה. 

ראל או מעבדה רפואית המוכרת על ידי הרשויות המוסמכות ביש -"מעבדה"  .1.24
 בחו"ל כמעבדה רפואית.                                       

מערכת עובדות ונסיבות המתוארת בכל אחד מפרקי  -"מקרה הביטוח"  .1.25
הפוליסה, אשר בהתקיימה מוקנית למבוטח זכאות לתגמולי ביטוח על פי הפרק 

 הרלוונטי בפוליסה.
( החודרת דרך Invasive Procedure) חדירתית-פעולה פולשנית -"ניתוח"  .1.26

או תיקון פגם או עיוות /ורקמות ומטרתה טיפול במחלה ו/או פגיעה ו/או מניעה 
חודרניות, כולל -אצל המבוטח. במסגרת זו יראו כניתוח גם פעולות פולשניות

פעולה המתבצעת באמצעות קרן לייזר, לאבחון או לטיפול, וכן הראית אברים 
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וכן ריסוק אבני כליה או מרה  אנגיוגרפיה פנימיים בדרך אנדוסקופית, צנתור,
 על ידי גלי קול.

ההגדרה של ניתוח )פרוצדורות רפואיות( נוסחה באופן שמיטיב עם 
המבוטח ביחס להגדרות המינימום שקבע המפקח על הביטוח בחוזר ביטוח 

   ."הגדרות של פרוצדורות רפואיות בביטוח בריאות" 20 /2004
 רופא, רופא, חולים בית לרבותרות רפואי, ספק שי -" נותן שירות אחר" .1.27

 , שאינו נותן שירות שבהסכם, כהגדרתו להלן.מרדים ורופא מומחה
ספק שירות רפואי אשר בינו לבין המבטח קיים  -" נותן שירות שבהסכם" .1.28

הסכם, כהגדרתו לעיל, במועד הגשת תביעת המבוטח לתגמולי ביטוח על פי 
 פוליסה זו. 

תוח שהצורך בו היה צפוי, ואשר קבלתו של המבוטח ני –" אלקטיבי ניתוח" .1.29
לבית החולים לצורך ביצוע הניתוח אינה נעשית באמצעות הפניה מחדר מיון 
כמקרה דחוף, אלא שהמבוטח הופנה לניתוח על ידי רופא מומחה ממרפאה 

 )לרבות מרפאת חוץ של בית החולים(.
לל זה התרופות מכלול השירותים הרפואיים ובכ -" "סל הבריאות הממלכתי .1.30

ידי קופות החולים לחבריהן במסגרת ומכוח חוק ביטוח בריאות -הניתנות על
, או מכוח כל מחויבות אחרת שבין הקופה לבין חבריה 1994-"דהתשנממלכתי, 

 "ן.השב תוכניתכולם או חלקם בכל מסגרת אחרת, למעט 
 חוזה הביטוח שבין בעל הפוליסה לבין -הסכם הביטוח" " או "פוליסה" .1.31

המבטח, ובכלל זה ההצעה, הצהרות על מצב הבריאות, דף פרטי הביטוח וכל 
 נספח או תוספת המצורפים אליהם.

אדם אשר הוסמך על ידי השלטונות המוסמכים בישראל או בחו"ל  - "רופא" .1.32
 כרופא מורשה הרשאי לעסוק ברפואה, למעט רופא שיניים ורופא וטרינר. 

 אובישראל  ותבידי הרשויות המוסמכאושר לו  אשררופא  - "רופא מומחה" .1.33
)אישור  הרופאים לתקנות 2 תקנה לפיבחו"ל תואר מומחה בתחום רפואי מסוים 

ברשימת הרופאים  שמו כלולו,  1973-"גהתשל(, ובחינות מומחה תואר
 . האמורות לתקנות 34 תקנה לפי שפורסמההמומחים 

ו"ל הסמיכו בח רופא שהשלטונות המוסמכים בישראל או -" רופא מרדים" .1.34
 ואישרו אותו כרופא מרדים. 

חודשים רצופים, אשר תחילתה בתאריך  12תקופה של  -"שנת ביטוח"  .1.35
, המאוחר לפי, לביטוח הצטרפותו מועד או בפוליסה  כמוגדרתחילת הביטוח 
 חודשים ממועד תחילת הביטוח.   12והמתחדשת כל 

איבר מלאכותי, אביזר, איבר טבעי או חלק מאיבר טבעי, או  כל -"שתל"  .1.36
מפרק מלאכותי או טבעי המושתלים או המורכבים בגופו של המבוטח במהלך 

 תותבת למעטניתוח המכוסה במסגרת הביטוח )כגון: עדשה, פרק ירך וכו'(, 
 .השתלה במהלך ושתל דנטלי ושתל שיניים

ההגדרה של שתל )פרוצדורות רפואיות( נוסחה באופן שמיטיב עם המבוטח 
 /2004המינימום שקבע המפקח על הביטוח בחוזר ביטוח ביחס להגדרות 

 "הגדרות של פרוצדורות רפואיות בביטוח בריאות". 20
 שירותי בריאות נוספים שמעניקות קופות החולים לחבריהן.  – "ן"שב" .1.37
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תכנית למתן שירותי בריאות נוספים על שירותי הבריאות  -" "ןהשב"תכנית  .1.38
ידי -דרתו בחוק הבריאות, המנוהלת עלפי סל השירותים והתשלומים כהג-שעל

  ידי ישות משפטית שהוקמה לשם כך.-קופת החולים בה חבר המבוטח, או על
תקופה רצופה אשר תחילתה בתאריך התחלת הביטוח  -" תקופת אכשרה" .1.39

והנמשכת פרק זמן הרשום בפוליסה. הפוליסה עשויה לכלול תקופות אכשרה 
המבטח לא יהיה אחראי בפוליסה.  שאורכן שונה לכיסויים שונים הנכללים

. לתשלום על פי תנאי הפוליסה בגין מקרה ביטוח אשר אירע בתקופה זו
בגין תקופת  ביטוחבתשלום דמי  יחויב המבוטחהסר ספק מובהר כי  למען

. מקרה ביטוח שאירע בתקופת האכשרה דינו כדין מקרה ביטוח האכשרה
 ה זו.שאירע לפני תחילת תקופת הביטוח על פי פוליס
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 הבסיסי הרובד
 

 מיוחדים בחו"ל רפואייםהשתלות בחו"ל וטיפולים  -' אפרק 
 
 ביטוח  מקרה .1

 ובלבד"ל בחו השתלה מחייב המבוטח של הרפואי מצבו כי גילוי הוא הביטוח מקרה
 של הרפואי מצבו כי גילוי או, להלן 1.1 בסעיף המפורטים התנאים כל שמתקיימים

 התנאים כל שמתקיימים ובלבד"ל, בחו מיוחד רפואי טיפול ביצוע מחייב המבוטח
 .להלן 1.2 בסעיף המפורטים

 בחו"ל  השתלה 1.1
, קבע עפ"י קריטריונים לעניןבתחום הרפואי הנוגע  מומחה רופא 1.1.1

 רפואיים מקובלים את הצורך בביצוע השתלה.
בית חולים מוכר ומורשה ע"י הרשויות ב"ל חוההשתלה תבוצע ב 1.1.2

  תה ארץ לבצע את ההשתלה.באו הרלוונטיותהמוסמכות 
ההשתלה אינה מהווה טיפול ניסיוני ו/או טיפול למטרת מחקר ו/או  1.1.3

 . קונבנציונלי לא טיפול
ההשתלה תיעשה בהתאם להוראות חוק השתלת איברים, התשס"ח  1.1.4

 כל אלה: מתקיימים ובהתאם 2008 -
נטילת האיבר והשתלת האיבר נעשות על פי הדין החל באותה  1.1.4.1

 מדינה.
 הוראות החוק האמור לעניין איסור סחר באיברים. מתקיימות 1.1.4.2

  מיוחד בחו"ל רפואיטיפול  1.2
ניתוח ו/או טיפול רפואי מיוחד בחו"ל אשר מתקיימים בו אחד התנאים המפורטים 

הספציפי מטעם המבוטח  בתחוםעל פי אישורו של רופא מומחה  וזאת להלן 
ו תאושר ע"י בדרגה של סגן או מנהל מחלקה בבית חולים בישראל שקביעת

 רופא מטעם המבטח: 
הטיפול המיוחד אינו בר ביצוע בישראל ואין לו טיפול או ניתוח חלופי  1.2.1

 בישראל.
הוא טיפול רפואי הניתן לביצוע בישראל ואשר על פי אמות  -" טיפול חלופי"

מידה רפואיות מקובלות מאפשר להשיג אותה תוצאה רפואית המושגת 
ניתן לביצוע בישראל ובלבד שאינו כרוך  על ידי טיפול רפואי אחר שאינו

 בתוצאות גופניות חמורות למבוטח. 
 משמעותית גבוהים"ל בחו המיוחד הטיפול או הניתוח הצלחת סיכויי 1.2.2

 ההצלחה בישראל.  מסיכויי
ההמתנה לביצוע הטיפול המיוחד או הניתוח המיוחד עולה על זמן  זמן 1.2.3

 מתנה בארץ. סביר וזמן ההמתנה בחו"ל קצר משמעותית מזמן הה
לא יכללו במסגרת הטיפול המיוחד בחו"ל טיפול ניסיוני ו/או טיפול למטרת  1.3

 .או טיפול לא קונבנציונאלי/ומחקר 
למען הסר ספק מובהר בזה כי הטיפול המיוחד בחו"ל ייעשה על פי אמות מידה  1.4

 אתיות מקובלות במדינה בה היא מבוצעת ובמדינת ישראל כאחד.
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 המבטח התחייבות .2
מקרה הביטוח במהלך תקופת הביטוח לאחר תום תקופת האכשרה, ישפה  בקרות

המבטח את המבוטח בגין ההוצאות המפורטות להלן שהוצאו בפועל, או ישלם ישירות 
לנותן השירות שבהסכם כמפורט להלן בגין ההוצאות המפורטות להלן בגין ההשתלה 

 מפורטות להלן: או הטיפול הרפואי המיוחד בחו"ל, בכפוף לתקרות הסכומים ה
בוצעה ההשתלה באמצעות נותן  –באמצעות נותני שירות שבהסכם  השתלה .2.1

שירות שבהסכם בבית חולים מוסכם, יעביר המבטח את מלוא התשלום בגין 
להלן ישירות לנותן השירות, והכל  2.4הוצאות ההשתלה כמפורט בסעיף 

 כאמור באותו סעיף.
ההשתלה בבית חולים שאינו כלול בוצעה  –באמצעות נותן שירות אחר  השתלה

ברשימת בתי החולים שבהסכם השירות ו/או על ידי צוות שאינו בהסכם 
השירות, ישפה המבטח את המבוטח בגין הוצאות ההשתלה המפורטות בסעיף 

במקרה השתלת לב מלאכותי, בשלב בו  למעט, ₪ 5,000,000להלן, עד  2.4
בישראל, במקרה זה תהא הפרוצדורה הפסיקה להיות מוגדרת כניסיונית 

400,000   .₪ 
 הינולשיפוי בגין כל הטיפולים המיוחדים  המירביהסכום  -לטיפול מיוחד בחו"ל  .2.2

1,000,000 ₪ . 
או טיפול רפואי מיוחד בחו"ל, אשר \מובהר שמקרה חוזר של השתלה ו .2.3

או טיפול רפואי \הצלחה מלאה או חלקית של השתלה ו-יידרשו בעקבות אי
  .מהווה חלק בלתי נפרד ממקרה ביטוח אחדמיוחד בחו"ל, 

 ההוצאות את יכללו לעיל 2.2 - ו 2.1 בסעיפים כמוגדר התשלוםאו /ו השיפוי .2.4
 : להלן והמפורטות בפועל ששולמו הממשיות

 רפואיות הערכה בדיקות עבור הרפואיים ולמוסדות לרופאים תשלום .2.4.1
 .הביטוח ממקרה הנובעות המבוטח של

 האיבר לאיתורלות רפואית נדרשת עבור הוצאות לפעי תשלום .2.4.2
 ביצוע למקום והעברתו שימורו, המושתל האיבר קציר, המושתל

 ₪;     100,000 עד ההשתלה
 שבמהלכו האשפוז בעת למבוטח שניתן רפואי טיפול בגין הוצאות .2.4.3

 "ל;בחו המיוחד הטיפול או ההשתלה בוצעה
 שכר כל הצוות הרפואי בעת אשפוז; .2.4.4
 ז;בדיקות רפואיות בעת אשפו .2.4.5
 שירותי מעבדה בעת אשפוז; .2.4.6
 תרופות שניתנו למבוטח בעת אשפוז; .2.4.7
 הוצאות אשפוז בחו"ל;  .2.4.8
הוצאות הטסת גופת המבוטח לישראל אם נפטר חו"ח בעת שהותו  .2.4.9

 בחו"ל; 
הוצאות כרטיס טיסה הלוך וחזור במחלקת תיירים והוצאות העברה  .2.4.10

 -או אם המבוטח הנו קטין  יבשתית סבירות, למבוטח ולמלווה אחד,
 שני מלווים;

הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל והוצאות העברה יבשתית  .2.4.11
סבירות משדה התעופה לבית החולים בחו"ל, אם היה המבוטח בלתי 
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כשיר מסיבות רפואיות לטוס בטיסה מסחרית רגילה וזאת עד 
100,000 ₪; 

הוצאות לשהייה בחו"ל הנחוצות לצורך השתלה או טיפול מיוחד  .2.4.12
 ליום ₪ 1,000 עד מלווים 2אחד ובמקרה של קטין  למבוטח ולמלווה

 מלווים ולשני למבוטח ליום ₪ 2,000, במצטבר יחיד ולמלווה למבוטח
 ; (קטין שהוא)למבוטח  במצטבר

 
מיוחד באמצעות הבאתו הרפואי הטיפול הזכאי לקבל את הכיסוי בגין  מבוטחה .2.5

ל, ובלבד דלעי 2.4של רופא מומחה לישראל, וזאת כתחליף לאמור בסעיף 
דלעיל בחו"ל  2.4שהעלות לא תעלה על גובה כל ההוצאות הנזכרות בסעיף 

 . ₪ 200,000ועל 
 

 להשתלות פיצוי מסלול .2.6
 ביצע :המבטח השתתפות ללא"ל בחו השתלה ביצוע בגין פעמי חד פיצוי

המבוטח השתלה כהגדרתה לעיל בחו"ל בעת היותו מבוטח בהסכם זה, ללא 
שהו בגינה, יהיה זכאי המבוטח לפיצוי חד פעמי השתתפות המבטח בתשלום כל

שרופא מומחה בתחום הרלוונטי בישראל אישר, כי  בתנאי₪  250,000בסך 
כן, מובהר כי כיסוי  כמוהמבוטח עבר השתלה בחו"ל בתוך תקופת הביטוח. 

לעיל, ומבוטח  2.5 – 2.1על פי סעיף זה הינו חלופי לכיסוי על פי סעיפים 
פיצוי על פי סעיף קטן זה לא יהא זכאי לשיפוי כלשהו שמימש את זכאותו ל

 לעיל.  2.5 – 2.1בהתאם לסעיפים 
 

 השתלה לאחר החלמה גמלת .2.7
 עצמות מחאו /ו, כליה לבלב, ריאהריאה, -לב, לב, כבד השתלת המבוטח עבר

, ישלם המבטח למבוטח, זה פרק הוראות פי על המכוסה, אחר תורם של מגופו
זה, תשלום חודשי החל מהחודש  פרקלמבוטח על פי  המגיעבנוסף לכל תשלום 

 חודשים כמפורט להלן:   24בו בוצעה ההשתלה בפועל ולמשך 
 ₪.  7,000 -השתלת האיברים הבאים: כבד, לב, לב ריאה, ריאה   לאחר
השתלת האיברים הבאים: כליה, כליה לבלב, מח עצמות מגופו של תורם  לאחר
 ₪.  4,000 –אחר 
 .בחיים המבוטח עוד כל תשולם הגמלה כי יובהר, קספ כל הסר למען
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 תרופות שאינן בסל הבריאות  –ב'  פרק
 
 הגדרות .1

 זה פרק על יחולו, זה לנספח המבוא בפרק הקבועות כלליות להגדרותבנוסף 
 בפרק הקבועות ההגדרות בין סתירה שקיימת ככל כי מובהר. שלהלן נוספות הגדרות
 :להלן המפורטות ההגדרות יחולו להלן המפורטות ההגדרות לבין המבוא

 המוסמכת הרשויות ידי על המוכר רפואי מוסד  - חולים בית
  .כללי חולים כבית בישראל

פי החוק בישראל למכור ולשווק -מקום המורשה על - מרקחת-בית
 "(.נותן השירותתרופות לציבור )להלן: "

 או פעמי חד באופן, מרשם פי עלנטילת תרופה  - טיפול תרופתי
, כללי חולים בבית אשפוז במהלך שלא, מתמשך

 .יום אשפוז במסגרת הניתן טיפול למעט
 :להוסיף יש ההגדרה בנוסח הטבה של במקרה  
"ההגדרות וההוראות נוסחו באופן שמיטיב עם המבוטח   

ביחס להגדרות וההוראות המפורטות בחוזר המפקח על 
 ביטוחיה'הוראות לעניין הכיסוי  -2015-1-18הביטוח  

 בתכנית לביטוח תרופות' ".
בית חולים או על  רופאידי -מסמך רפואי החתום על - מרשם

ידי רופא מומחה בתחום הרלבנטי, לפי בחירת 
חודשים  3הטיפול וכל  בתחילתהמבוטח, אשר אישר 

במהלך הטיפול את הצורך בטיפול תרופתי ואשר 
קבע את אופן השימוש בתרופה, המינון הנדרש ומשך 

 לכליהיה  זה פרקפי -ן הטיפול הנדרש. מרשם עלזמ
 של לטיפול ייועד מרשם בכל והמינון בנפרד תרופה

 .פעם בכל חודשים 3 עד
 בתחום הטיפול על האמונה במחלקה העובד רופא  - חולים בית רופא

 התרופה נדרשת בגינה, המבוטח למחלת הרלבנטי
 '(.סטאז בתקופת רופא כולל)לא 

ידי השלטונות המוסמכים -שהוסמך על רופא, - רופא מומחה
בישראל כמומחה בתחום רפואי מסוים ואשר שמו 
כלול ברשימת הרופאים המומחים באותו תחום, 
ובלבד שתחום מומחיותו הוא בתחום הנדרש לטיפול 

 בתרופה.
חומר כימי או ביולוגי, אשר נועד לטיפול במצב רפואי,  - תרופה

ותם של מניעת החמרתו )לרבות מניעת התפתחל
מניעת הישנותו, למצבים רפואיים נוספים( או 

 כתוצאה ממחלה או תאונה. 
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 מקרה הביטוח: .2
מחלה או תאונה במהלך תקופת הביטוח אשר מחייבת טיפול תרופתי  קרות .2.1

במבוטח באמצעות תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות הממלכתי, ואשר 
ל המבוטח ע"י במצבו הרפואי ש טיפולאושרה על פי ההתוויה הרפואית ל

הרשויות המוסמכות בישראל, ארה"ב, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, שוויץ, 
, או 2004האירופי לפני מאי  ודנורבגיה, איסלנד, אחת המדינות החברות באיח

 המדינות( )להלן: "EMEAבמסלול הרישום המרכזי של האיחוד האירופי )
 "(. המוכרות

 תרופתי טיפול מחייבת אשר טוחהבי תקופת במהלך תאונה או מחלה קרות .2.2
בסל הבריאות הממלכתי, אך לא להתוויה  ההכלול התרופ באמצעות במבוטח

לשימוש על  אושרההרפואית אשר לשמה נדרשת התרופה למבוטח, ובלבד ש
 מהמדינות באחתעל ידי הרשויות המוסמכות  למבוטחפי ההתוויה הנדרשת 

 שירותי שבסל הרפואית ההתוויה פי על מוגדרת שאינה תרופה. המוכרות
 סיבה עקב רק תיחשב לא כאמור המבוטח של הרפואי במצבו לטיפול הבריאות

 .ניסיונית כתרופה זו
 תרופתי טיפול מחייבת אשר הביטוח תקופת במהלך תאונה או מחלה קרות .2.3

לשימוש  האונקולוגית שאושר-אונקולוגית והמטו התרופ באמצעות במבוטח
לא להתוויה הרפואית לטיפול במצבו הרפואי  באחת מהמדינות המוכרות, אך

המבוטח, ובלבד שהתרופה הוכרה כיעילה לטיפול במצבו הרפואי של של 
 המבוטח על ידי לפחות אחד מהבאים:

 FDA -ה פרסומי (1)
(2) American Hospital Formulary Service Drug Information 
(3) US Pharmacopoeia-Drug Information 
(4) Drugdex (Micromedex) ,שלושת על עונה שהתרופה ובלבד 

 (:ההמלצות בטבלת שמופיעים, )כפי במצטבר הבאים התנאים
נמצאת  - Strength Of Recommendation)) ההמלצה עוצמת (א

  IIaאו  Iבקבוצה 
 Aנמצאת בקטגוריה  - Strength Of Evidence)) הראיות חוזק (ב

 Bאו 
  IIaאו  Iנמצאת בקבוצה  -( Efficacy) יעילות (ג

 National Guidelines-מה באחד לפחות, מומלץ בה טיפולשה תרופה (5)
 שמתפרסם על ידי אחד מהבאים:

 NCCN (א
 ASCO (ב
 NICE (ג
 ESMO Minimal Recommendation (ד

 
 התחייבות המבטח:   .3

את המבוטח ו/או ישלם ישירות לנותן השירות את תגמולי הביטוח,  ישפההמבטח 
כמפורט להלן,  המרבישיפוי עפ"י בחירתו ושיקול דעתו של המבטח, עד תקרת סכום ה

 וכמפורט להלן:



52 
 

 6136902תל אביב  37070כלל חברה לביטוח בע"מ / חטיבת הבריאות / מען למשלוח דואר: ת.ד. 
 BarClal@clal-ins.co.il  /www.clal.co.il, 03-6388400*, 5590שירות לקוחות 

מרשם החתום ע"י  יציגהמבוטח יפנה לאישור המבטח קודם לרכישת התרופה ו .3.1
חודשים במהלך  3רופא מומחה או רופא בית החולים בתחילת הטיפול ומידי 

 הטיפול. 
 3,000,000 עדפי פרק זה יהיה  עלהשיפוי המרבי אותו ישלם המבטח למבוטח  .3.2

 הביטוח.  לכל תקופת₪ 
המבטח ישפה את המבוטח בגין עלות השירות ו/או הטיפול הרפואי הכרוך  .3.3

 250שלא יעלה על  סכוםבבמתן התרופה או התרופות בגין כל מקרה ביטוח 
 .יום 60 על תעלה שלא תקופה למשך, התרופה ניטלת שבו יום כל בגין ₪

אותה השיפוי המרבי לתרופה לא יעלה על המחיר המרבי המאושר ל סכום .3.4
ידי הרשויות המוסמכות בישראל. תרופה אשר לא נקבע לה -תרופה על

ידי הרשויות המוסמכות בישראל, ייקבע סכום -מחיר מרבי מאושר על
פי -פי הסכום המרבי המאושר לאותה תרופה בהולנד, על-השיפוי לגביה על

שער הדולר )ארה"ב(. אם לתרופה אין מחיר מרבי מאושר בהולנד, ייקבע 
פי שער -שיפוי לפי המחיר המאושר לאותה תרופה באנגליה עלסכום ה

 הדולר )ארה"ב(. 
 

 השתתפות עצמית  .4
 לאלחודש  לתרופה ₪ 300של  בסך למרשםיישא בהשתתפות עצמית  המבוטח

 . ₪ 600 מעל החודשית שעלותה תרופה בגין עצמית השתתפות תחול
 

 חריגים מיוחדים לפרק זה  .5
ים בהסכם, אשר יחולו במלואם על פרק זה בנוסף לחריגים הכלליים הקבוע

, המבטח לא יהא חייב במתן תגמולי ביטוח על פי פרק זה המחוייביםבשינויים 
 הנקובים האירועים מן יותר או אחד בגין או עקב שאירע ביטוח מקרה בגין

 :שלהלן בסעיפים
כמפורט בסעיף    Off Label-כ המוגדרת תרופה למעט, ניסיונית תרופה .5.1

 ל.לעי 2.3
 אונות.  איןאו /ואו לידה /ונדרשת לטיפול בסיבוכי הריון  התרופה .5.2
חריג מצב  להוראות בכפוףאו עקרות, /ו בפוריותנדרשת לטיפול  התרופה .5.3

 . לפוליסה 15רפואי קודם כמפורט בסעיף 
  .מזוןאו תוספי /ואו חיסונים /וטיפול בויטמינים   כדוגמתטיפול  תרופתי מונע  .5.4
 או אסתטיים./ו מטייםקוסלטיפולים  תרופה .5.5
 או חניכיים./ולטיפול בבעיות שיניים  תרופה .5.6
, הנרכש החיסוני הכשל לתסמונת מניעתי תרופתי כטיפול הניתנת תרופה .5.7

 במחלה חולה או נשא שאינו למבוטח HIVשל  נשאות( או AIDS) איידס
 . כאמור

 נשא שאינו למבוטחהניתנת כטיפול תרופתי מניעתי למחלת הצהבת  תרופה .5.8
 . כאמור במחלה חולה או

 . ניתוח מחליףו/או  ניתוחו/או  השתלהביצוע  במהלךהנדרשת  תרופה .5.9
 תרופה לירידה במשקל )דיאטה(. .5.10
 תרופה לגמילה מעישון. .5.11
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 .Anti-Aging-ה טיפולי בתחום תרופה .5.12
 תרופה הניתנת כטיפול מונע במסגרת רפואה מונעת.  .5.13
 זר מצופה תרופהכל אמצעי הנדרש להחדרת תרופה, לרבות שתל ו/או אבי .5.14
הפרעות נפש לאו /ו נפש למחלות מניעתי תרופתי כטיפול הניתנת תרופה .5.15

 או לאי שפיות, למבוטח שאינו חולה במחלות כאמור.  /ו
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 המורחב הרובד
 

 בישראל ניתוח מחליפי טיפולים, הראשון מהשקל בישראל ניתוחים -ג'  פרק
  בישראל והתייעצויות

  הגדרות .1

ה בין ההגדרה הקיימת בפרק זה ובין ההגדרות בפרק בכל מקרה שקיימת סתיר
 המבוא בפוליסה תחול ההגדרה המפורטת בפרק זה.

 : הכלליים תנאיםהגדרות אלה נוספות על ההגדרות המופיעות ב

 אגב או ניתוח אגב מומחה רופא עם התייעצות - התייעצות
 הניתוח לפני בוצעה אם בין, ניתוח מחליף טיפול

 .אחריו בוצעה אם ובין ניתוחה מחליף הטיפול או

 מומחה רופא בידי המבוצע רפואי טיפול  -  ניתוח מחליף טיפול
 מידה אמות פי על אשר, ניתוח לביצוע כתחליף
 דומה מטרה להשיג נועד מקובלות רפואיות
 . מחליף הוא שאותו הניתוח למטרת

רופא מומחה אשר הוסמך ואושר על ידי  - מנתח
ל כרופא מומחה המוסמכות בישרא הרשויות

 מנתח.

 לפקודת)ג( 34 בסעיף כהגדרתה, מרפאה - פרטית כירורגית מרפאה
 להוראות בהתאם רישום הטעונה, העם בריאות

 שאינה, האמורה לפקודה( 2)א()34 סעיף שלפי
 בה מתבצעות ואשר, ממשלתית בבעלות
  ;כירורגיות פעולות

 בריאות ביטוח לחוק 2 בסעיף כהגדרתה  -  חולים קופת
 1994-"דהתשנ, ממלכתי

שרשאי לעסוק בישראל ברפואה פי פקודת  מי - רופא
, למעט 1976 -"ז התשלהרופאים )נוסח חדש(, 

 רופא שיניים ורופא וטרינר.

 ותאושר לו בידי הרשויות  המוסמכ אשררופא  - רופא מומחה
מומחה בתחום רפואי מסוים לפי  תוארבישראל 
ר לתקנות הרופאים )אישור תוא 2תקנה 

 ,  ושמו כלול1973 -"ג התשלמומחה ובחינות(, 
 לפי שפורסמהברשימת הרופאים המומחים 

  .האמורות לתקנות 34 תקנה

רופא שהשלטונות המוסמכים בישראל הסמיכו  - רופא מרדים
 ואישרו אותו כרופא מרדים. 

תאריך הצטרפות המבוטח בתקופה המתחילה   -  אכשרהתקופת 
תקופה שצוינה בתום ה המסתיימתלביטוח ו
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אינו זכאי  עדייןבה המבוטח ועבור כל כיסוי, 
 אכשרהלכיסוי ביטוחי מכוח הפוליסה; תקופת ה

תחול לגבי כל מבוטח פעם אחת בלבד 
 בתקופות ביטוח רצופות אצל אותו מבטח.

 : הכלליים תנאיםההגדרות המופיעות ב את מחליפותהגדרות אלה 

 מאלה:  אחד - בית חולים פרטי

ם בישראל שהוא בבעלות פרטית בית חולי (1)
 כהגדרתואינו בית חולים ציבורי כללי וש

בחוק לשינוי סדרי עדיפויות  19בסעיף 
לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי 

-(, התשע"ג2014-ו 2013התקציב לשנים 
2013  

 19 בסעיף כהגדרתו כללי ציבורי חולים בית (2)
 לספקהרשויות המוסמכות ש האמור לחוק

 רופא בתשלום; שירות בחירת

חדירתית החודרת דרך רקמות -פעולה פולשנית - ניתוח
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, הראית איברים 
 פנימיים בדרך אנדוסקופית, צנתור, אנגיוגרפיה

 ידי  גלי קול. עלוכן ריסוק אבני כליה או מרה 

או  איבר טבעי או חלק מאיבר טבעי,, כל אביזר - שתל
מפרק מלאכותי או טבעי , איבר מלאכותי

המושתלים או המורכבים בגופו של המבוטח 
 ,במהלך ניתוח המכוסה במסגרת הביטוח

 למעט תותבת שיניים ושתל דנטלי. 

 הביטוח מקרה .2

טיפול מחליף ניתוח שבוצע בישראל במבוטח  או בישראלוא ניתוח מקרה הביטוח ה
 בישראל במהלך תקופת הביטוח.  שבוצעהבמהלך תקופת הביטוח או התייעצות 

 

  המבטח התחייבות .3

, אכשרהבקרות מקרה ביטוח במהלך תקופת הביטוח, לאחר תום תקופת ה 3.1
הלן שהוצאו עלות ההוצאות המפורטות ל מלואהמבוטח זכאי לכיסוי בגין  האי

 ניתנולהלן  המפורטיםשהשירותים  ובלבד הביטוח מקרהבפועל בקשר עם 
 :שבהסכם  שירות נותן באמצעות

  ;התייעצויות בכל שנת ביטוח שלוש 3.1.1
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 בוצע לא דבר של בסופו אם גם תכוסה התייעצות כי יובהר זה לעניין
 נערכה לגביו;  שההתייעצות הניתוח מחליף הטיפול או הניתוח

 ;חמנת שכר 3.1.2

 ניתוח בבית חולים פרטי או במרפאה כירורגית פרטית;  3.1.3

הנדרשות לשם ביצוע  הרפואיותכל ההוצאות  את יכלול זה כיסוי
שכר רופא מרדים, הוצאות  לרבותהניתוח ולאשפוז הנלווה לביצועו, 

חדר ניתוח, ציוד מתכלה, שתלים, תרופות במהלך הניתוח והאשפוז, 
 30וצאות אשפוז עד לתקרה של הניתוח והמ כחלק שבוצעובדיקות 

 .ניתוח -ימי אשפוז כולל אשפוז טרום

מחליף ניתוח; כיסוי זה לא ישלול מהמבוטח את הזכאות לניתוח  טיפול 3.1.4
 אם לאחר הטיפול החלופי יזדקק המבוטח לטיפול נוסף.

לעיל ניתנו באמצעות  3.1.4-ו 3.1.1והשירותים המפורטים בסעיף  במידה 3.2
על  שניתןכל שירות  בגיןהמרבי שישלם המבטח  הסכוםנותן שירות אחר, 

ידי נותן שירות אחר לא יעלה על הסכום המפורסם באותו מועד באתר 
בגין אותו שירות ואותו  www.clal.co.ilהאינטרנט של המבטח שכתובתו 

 מדובר בו ובמקרה"הסכום שבאתר האינטרנט"(,  –ניתוח )להלן 
 .התייעצות כל בגין ₪ 1,200 של סכום על יעלה שלא בתנאי בהתייעצות

ניתן על ידי נותן שירות שבהסכם  3.1.3-ו 3.1.2מובהר כי הכיסוי לסעיפים 
 בלבד.

לעיל המבטח יהיה רשאי להציע החזר  3.2-ו 3.1האמור בסעיפים  למרות 3.3
זה  לעניןשר כספי בגין קבלת שירות מנותן שירות אחר, ובלבד הוא מאו

באותה עת על ידי שר האוצר. במקרה זה סכום ההחזר לא יעלה על הסכום 
אותו שירות ואותו ניתוח.  בגיןהמפורסם באותו מועד באתר האינטרנט 

 לקבלת לפנות המבטח את לחייב כדי באמור אין כי מובהר ספק הסר למען
 .האוצר שר מאת כאמור אישור

פוליסה זו במסגרת תכנית לשירותי  במבוטח ניתוח המכוסה על פי בוצע 3.4
בריאות נוספים בקופת החולים בה חבר המבוטח באמצעות נותן שירות 
שבהסכם עם המבטח, יהיה המבוטח זכאי לקבל מהמבטח החזר 

 השתתפות עצמית ככל שנשא בה בפועל בגין אותו ניתוח.  

 

  אכשרה תקופת .4

 אף עלימים.  90ך היא באור זו פוליסהלמקרה ביטוח על פי  אכשרהתקופת 
, תקופת אכשרה למקרה ביטוח על פי פוליסה זו הנוגע ו/או הקשור להריון האמור

 חודשים.  12או לידה תהיה 

 מובהר כי לא תהא תקופת אכשרה למקרה ביטוח הנובע באופן ישיר מתאונה.

 

  חריגים .5

https://www.clalbit.co.il/
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מקרה  לא יהא חייב במתן תגמולי ביטוח על פי פוליסה זו אם המבטח 5.1
רע לפני יום תחילת הביטוח, לאחר תום תקופת הביטוח או הביטוח אי

  .האכשרה תקופתבמהלך 

המבטח לא יהא חייב במתן תגמולי ביטוח על פי פוליסה זו בגין מקרה  5.2
ביטוח שאירע עקב או בגין אחד או יותר מן האירועים הנקובים בסעיפים 

 : להלן מהמפורטים יותר או אחד שהינו ביטוח מקרה בגין אושלהלן, 

ביטוח שארע עקב פעילות מלחמתית או פעולת איבה או עקב  מקרה 5.2.1
שירות המבוטח בגוף ביטחוני או משטרתי, או בשל השתתפות 

 פעילה בפעילות צבאית או משטרתית. 

מנשק  פגיעהגרעיני, היתוך גרעיני,  ביקועביטוח שאירע עקב  מקרה 5.2.2
 לא קונבנציונלי או זיהום רדיואקטיבי. 

 עיקור, פוריות, ותמחליף ניתוח מסיבות של עקראו טיפול  ניתוח 5.2.3
 רפואית.  ההפלה, למעט הפלה הנדרשת מסיבומרצון 

 ניתוחיםמחליפי ניתוח למטרות מחקר או  טיפוליםאו  ניתוחים 5.2.4
מחליפי ניתוח המבוססים על טכנולוגיות רפואיות  וטיפולים

מחליפי ניתוח שנדרש אישור  וטיפולים ניתוחיםניסיוניות, לרבות 
; לביצועם מהועדת הלסינקי עליונה או כל גורם אחר שבא במקו לש

 כהגדרתה" העליונה הועדה" –, "ועדת הלסינקי עליונה" זה לעניין
 -"א התשמ(, אדם בבני רפואיים)ניסויים  העם בריאות בתקנות

1980 . 

ניתוח או טיפול מחליף ניתוח או טיפול שאינו נובע מצורך רפואי  5.2.5
אסתטיקה או תיקון קוצר ראיה, למעט ונועד למטרות יופי, 

 הניתוחים הבאים:

 ניתוח שיקום השד לאחר כריתת שד. 5.2.5.1

 36 מעל  BMIעם יחס למבוטחניתוח לקיצור קיבה  5.2.5.2
 מבוטח אוהסובל בנוסף מבעיות של סכרת או לחץ דם 

 .   40 -מ  גבוה  BMIעם יחס

בחניכיים או  אוהקשור בשיניים  ניתוח מחליף טיפול אוניתוח  5.2.6
 חים המבוצעים על ידי רופא שיניים.ניתו

 כירורגיתכריתה  –זה, "השתלת איברים"  לעניןאיברים;  השתלת 5.2.7
או הוצאה מגוף המבוטח של ריאה, לב, כליה, לבלב, כבד, וכל 
שילוב ביניהם והשתלת איבר שלם או חלק מאיבר אשר נלקחו 
מגופו של אדם אחר במקומם, השתלה של מח עצמות מתורם אחר 

 בוטח או השתלת לב מלאכותי.  בגוף המ

ביטוח שארע עקב מצב רפואי קודם, בכפוף להוראות תקנות  מקרה 5.2.8
מצב  לעניןהפיקוח על עסקי ביטוח )תנאים בחוזי ביטוח()הוראות 

 לעיל.  4כאמור בסעיף  2004 -רפואי קודם(, התשס"ד 

 יובהר כי החריגים הקיימים בתנאים הכללים אינם חלים על פוליסה זו.
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 '(ג לפרק ופיבישראל משלים שב"ן )חל ניתוחים –ד'   קפר

 

  הגדרות .1

 בפרק ההגדרות ובין זה בפרק הקיימת ההגדרה בין סתירה שקיימת מקרה בכל
 .זה בפרק המפורטת ההגדרה תחול בפוליסה המבוא

 :הכלליים בתנאיםהגדרות אלה נוספות על ההגדרות המופיעות 

 אגב או ניתוח אגב מומחה רופא עם התייעצות - התייעצות
 הניתוח לפני בוצעה אם בין, ניתוח מחליף טיפול

 בוצעה אם ובין הניתוח מחליף הטיפול או
 .אחריו

הסכום המפורסם באותו מועד באתר   -  הסכום שבאתר האינטרנט
 האינטרנט של המבטח שכתובתו

www.clal.co.il  ירות ואותו ניתוח.אותו ש בגין 

רפואי המבוצע בידי רופא מומחה  טיפול  -  ניתוח מחליף טיפול
כתחליף לביצוע ניתוח, אשר על פי אמות מידה 
רפואיות מקובלות נועד להשיג מטרה דומה 

 למטרת הניתוח שאותו הוא מחליף. 

רופא מומחה אשר הוסמך ואושר על ידי  - מנתח
ומחה המוסמכות בישראל כרופא מ הרשויות

  מנתח.

 לפקודת)ג( 34 בסעיף כהגדרתה, מרפאה - פרטית כירורגית מרפאה
 להוראות בהתאם רישום הטעונה, העם בריאות

 שאינה, האמורה לפקודה( 2)א()34 סעיף שלפי
 בה מתבצעות ואשר, ממשלתית בבעלות
 .כירורגיות פעולות

 בריאות ביטוח לחוק 2 בסעיף כהגדרתה  -  חולים קופת
 .1994-"דתשנה, ממלכתי

 פקודת פי ברפואה בישראל לעסוק שרשאי מי - רופא
 למעט, 1976 -"ז התשל(, חדש)נוסח  הרופאים

 .וטרינר ורופא שיניים רופא

 ותאושר לו בידי הרשויות המוסמכ אשררופא  - רופא מומחה
 לפימומחה בתחום רפואי מסוים  תוארבישראל 

 תואר)אישור  הרופאים לתקנות 2 תקנה
 שמו כלולו,  1973 -"ג התשל(, בחינותו מומחה

 לפי שפורסמהברשימת הרופאים המומחים 
  .האמורות לתקנות 34 תקנה

רופא שהשלטונות המוסמכים בישראל הסמיכו  - רופא מרדים
 ואישרו אותו כרופא מרדים. 
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תאריך הצטרפות המבוטח בתקופה המתחילה   -  אכשרהתקופת 
וינה בתום התקופה שצ המסתיימתלביטוח ו

אינו זכאי  עדייןבה המבוטח ועבור כל כיסוי, 
 אכשרהלכיסוי ביטוחי מכוח הפוליסה; תקופת ה

תחול לגבי כל מבוטח פעם אחת בלבד 
 בתקופות ביטוח רצופות אצל אותו מבטח.

 : הכלליים תנאיםההגדרות המופיעות ב את מחליפותהגדרות אלה 

 מאלה:  אחד - בית חולים פרטי

שהוא בבעלות  בית חולים בישראל (3)
אינו בית חולים ציבורי כללי ושפרטית 
בחוק לשינוי סדרי  19בסעיף  כהגדרתו

עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת 
(, 2014-ו 2013יעדי התקציב לשנים 

 ; 2013-התשע"ג

 בסעיף כהגדרתו כללי ציבורי חולים בית (4)
הרשויות המוסמכות ש האמור לחוק 19

 תשלום.שירות בחירת רופא ב לספק

חדירתית החודרת דרך רקמות -פעולה פולשנית - ניתוח
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, הראית איברים 
פנימיים בדרך אנדוסקופית, צנתור, אנגיוגרפיה 

 ידי  גלי קול. עלסוק אבני כליה או מרה וכן רי

או  איבר טבעי או חלק מאיבר טבעי,, כל אביזר - שתל
מפרק מלאכותי או טבעי , איבר מלאכותי

המושתלים או המורכבים בגופו של המבוטח 
 ,במהלך ניתוח המכוסה במסגרת הביטוח

 למעט תותבת שיניים ושתל דנטלי. 

 

 הביטוח מקרה .2

טיפול מחליף ניתוח שבוצע בישראל במבוטח  או בישראלח מקרה הביטוח הוא ניתו
 בישראל במהלך תקופת הביטוח.  שבוצעהבמהלך תקופת הביטוח או התייעצות 

 

  המבטח התחייבות .3

 הא, יאכשרהבקרות מקרה ביטוח במהלך תקופת הביטוח, לאחר תום תקופת ה 3.1
צאו בפועל, עלות ההוצאות המפורטות להלן שהו מלואהמבוטח זכאי לכיסוי בגין 

 ניתנולהלן  המפורטים שהשירותיםובלבד  הביטוח מקרהבקשר עם 
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שזכאי המבוטח  ההוצאות סךבניכוי  והכל שבהסכם שירות נותן באמצעות
 "ן וכמפורט להלן: מהשבלקבל 

 התייעצות כי יובהר זה לענייןהתייעצויות בכל שנת ביטוח,  שלוש 3.1.1
 מחליף הטיפול וא הניתוח בוצע לא דבר של בסופו אם גם תכוסה
 נערכה לגביו;  שההתייעצות הניתוח

 ;מנתח שכר 3.1.2

 יכלול זה כיסויניתוח בבית חולים פרטי או במרפאה כירורגית פרטית;  3.1.3
הנדרשות לשם ביצוע הניתוח ולאשפוז  הרפואיותכל ההוצאות  את

שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח, ציוד  לרבותהנלווה לביצועו, 
 שבוצעות במהלך הניתוח והאשפוז, בדיקות מתכלה, שתלים, תרופו

ימי אשפוז כולל  30הניתוח והוצאות אשפוז עד לתקרה של מ כחלק
 ניתוח. -אשפוז טרום

מחליף ניתוח; כיסוי זה לא ישלול מהמבוטח את הזכאות  טיפול 3.1.4
 לניתוח אם לאחר הטיפול החלופי יזדקק המבוטח לטיפול נוסף.

לעיל ניתנו באמצעות  3.1.4-ו 3.1.1והשירותים המפורטים בסעיף  במידה 3.2
על  שניתןכל שירות  בגיןנותן שירות אחר, הסכום המרבי שישלם המבטח 

ידי נותן שירות אחר לא יעלה על הסכום המפורסם באותו מועד באתר 
בגין אותו שירות ואותו  www.clal.co.il האינטרנט של המבטח שכתובתו

"הסכום שבאתר האינטרנט"( בניכוי סך ההוצאות שזכאי  –ניתוח )להלן 
 יעלה שלא בתנאי בהתייעצות מדובר בו ובמקרה"ן, מהשבהמבוטח לקבל 

, בניכוי סך ההוצאות שזכאי התייעצות כל בגין ₪ 1,200 של סכום על
ניתן על  3.1.3-ו 3.1.2הכיסוי לסעיפים מובהר כי  "ן.מהשבהמבוטח לקבל 

רק לאחר  ינתןפוליסה זו  לפי הכיסויידי נותן שירות שבהסכם בלבד. 
 "ן.השבשהמבוטח פנה למימוש זכאותו על פי תנאי 

 "ן אינה מכסה את מקרה הביטוח:השבכאשר תכנית  זכאות 3.3

"ן אינה משתתפת במימון ההוצאות השבשבו תכנית  במקרה 3.3.1
"ן, לרבות במקרה שבו המבוטח נמצא בבשלכלל העמיתים 

"ן במועד הצטרפותו לביטוח, ישולם בשבבתקופת אכשרה 
 שבאתר מהסכום יותר לא אךלמבוטח סך ההוצאות בפועל, 

 .האינטרנט

"ן אינה משתתפת במימון ההוצאות, השבשבו תכנית  במקרה 3.3.2
בשל נסיבות מסוימות הנוגעות למבוטח מסוים )כדוגמת פיגור 

תשלום דמי החבר כאמור -"ן, איהשבחבר לתכנית בתשלום דמי ה
בהתאם להוראות  התגמולים למבוטח ישולמו"ן(, השבאו ביטול 

מעבר לזכויות המוענקות לכלל העמיתים  -פוליסה זו, דהיינו 
"ן, להן היה זכאי גם המבוטח לו לא היו מתקיימות הנסיבות בשב

 . טהאינטרנ שבאתר מהסכום יותר לא אךכאמור,  המסויימות

לעיל המבטח יהיה רשאי להציע החזר כספי בגין  3.1האמור בסעיף  למרות 3.4
זה באותה עת על  לעניןקבלת שירות מנותן שירות אחר, ובלבד הוא מאושר 

https://www.clalbit.co.il/
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ידי שר האוצר. במקרה זה סכום ההחזר לא יעלה על הסכום המפורסם 
פק באותו מועד באתר האינטרנט בגין אותו שירות ואותו ניתוח. למען הסר ס

מובהר כי אין באמור כדי לחייב את המבטח לפנות לקבלת אישור כאמור 
 מאת שר האוצר.

 לשירותי תכנית במסגרת זו פוליסה פי על המכוסה ניתוח במבוטח בוצע 3.5
 שירות נותן באמצעות המבוטח חבר בה החולים בקופת נוספים בריאות

 החזר מהמבטח לקבל זכאי המבוטח יהיה, המבטח עם שבהסכם
 .ניתוח אותו בגין בפועל בה שנשא ככל עצמית פותהשתת

 

  אכשרה תקופת .4

 אף עלימים.  90היא באורך  זו פוליסהלמקרה ביטוח על פי  אכשרהתקופת 
 להריון הקשוראו /ו הנוגעזו  פוליסה, תקופת אכשרה למקרה ביטוח על פי האמור

 . חודשים 12 תהיה לידה או

 טוח הנובע באופן ישיר מתאונה.מובהר כי לא תהא תקופת אכשרה למקרה בי

 

  חריגים .5

לא יהא חייב במתן תגמולי ביטוח על פי פוליסה זו אם מקרה  המבטח 5.1
הביטוח אירע לפני יום תחילת הביטוח, לאחר תום תקופת הביטוח או 

 . האכשרה תקופתבמהלך 

המבטח לא יהא חייב במתן תגמולי ביטוח על פי פוליסה זו בגין מקרה  5.2
או בגין אחד או יותר מן האירועים הנקובים בסעיפים  ביטוח שאירע עקב

 : להלן מהמפורטים יותר או אחד שהינו ביטוח מקרה בגין אושלהלן, 

ביטוח שארע עקב פעילות מלחמתית או פעולת איבה או  מקרה 5.2.1
עקב שירות המבוטח בגוף ביטחוני או משטרתי, או בשל 

 השתתפות פעילה בפעילות צבאית או משטרתית. 

 פגיעהגרעיני, היתוך גרעיני,  ביקועביטוח שאירע עקב  מקרה 5.2.2
 מנשק לא קונבנציונלי או זיהום רדיואקטיבי. 

 עיקור, פוריות, ותאו טיפול מחליף ניתוח מסיבות של עקר ניתוח 5.2.3
 רפואית.  ההפלה, למעט הפלה הנדרשת מסיבומרצון 

 ניתוחיםמחליפי ניתוח למטרות מחקר או  טיפוליםאו  ניתוחים 5.2.4
מחליפי ניתוח המבוססים על טכנולוגיות רפואיות  יםוטיפול

מחליפי ניתוח שנדרש אישור  וטיפולים ניתוחיםניסיוניות, לרבות 
 מהועדת הלסינקי עליונה או כל גורם אחר שבא במקו של

" העליונה הועדה" –, "ועדת הלסינקי עליונה" זה לעניין; לביצועם
(, אדם בבני םרפואיי)ניסויים  העם בריאות בתקנות כהגדרתה

 . 1980 -"א התשמ



62 
 

 6136902תל אביב  37070כלל חברה לביטוח בע"מ / חטיבת הבריאות / מען למשלוח דואר: ת.ד. 
 BarClal@clal-ins.co.il  /www.clal.co.il, 03-6388400*, 5590שירות לקוחות 

ניתוח או טיפול מחליף ניתוח או טיפול שאינו נובע מצורך רפואי  5.2.5
ונועד למטרות יופי, אסתטיקה או תיקון קוצר ראיה, למעט 

 הניתוחים הבאים:

 ניתוח שיקום השד לאחר כריתת שד. 5.2.5.1

 36 מעל  BMIעם יחס למבוטחניתוח לקיצור קיבה  5.2.5.2
 מבוטח אואו לחץ דם  הסובל בנוסף מבעיות של סכרת

 .   40 -מ  גבוה  BMIעם יחס

בחניכיים או  אוהקשור בשיניים  ניתוח מחליף טיפול אוניתוח  5.2.6
 ניתוחים המבוצעים על ידי רופא שיניים.

 כירורגיתכריתה  –זה, "השתלת איברים"  לעניןאיברים;  השתלת 5.2.7
או הוצאה מגוף המבוטח של ריאה, לב, כליה, לבלב, כבד, וכל 

ביניהם והשתלת איבר שלם או חלק מאיבר אשר נלקחו  שילוב
מגופו של אדם אחר במקומם, השתלה של מח עצמות מתורם 

 אחר בגוף המבוטח או השתלת לב מלאכותי.  

ביטוח שארע עקב מצב רפואי קודם, בכפוף להוראות  מקרה 5.2.8
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאים בחוזי ביטוח()הוראות 

 9.2כאמור בסעיף  2004 -ודם(, התשס"ד מצב רפואי ק לענין
 לתנאים הכלליים. 

 .זו פוליסה על חלים אינם הכללים בתנאים הקיימים החריגים כי יובהר

 

 ביטוח ברות .6

"ן, יהיה רשאי לשב"ן בידי מי מהצדדים בשבהמבוטח  שלחברותו  בוטלה 6.1
"ן, השביום ממועד ביטול החברות בתכנית  60למבטח, תוך  לפנות המבוטח

"ן בקופה אחרת )שבה קיימת שבן אם הוא הצטרף במהלך תקופה זו לתכנית בי
 שיפוי המקנהתקופת אכשרה( ובין אם לאו, בבקשה לעבור לכיסוי ביטוחי 

פוליסת )להלן: " בישראל פרטיים ניתוחים ביצוע בגין בשל הראשון מהשקל
המשך, שתנאיה יכללו לכל  לפוליסתזה יעבור המבוטח  ה"(. במקרהמשך

חות את התנאים שהוצעו על ידי המבטח במועד הצטרפותו של המבוטח הפ
 או מחדש חיתוםלכיסוי ביטוחי משלים לניתוחים, תוך מתן רצף ביטוחי )ללא 

 אחד בכל, אכשרה תקופת וללא( קודם רפואי מצב של מחודשת בחינה
 :להלן המפורטים מהמקרים

רפותו "ן בקופה שבה היה חבר עם הצטבשבחברות המבוטח  סיום 6.1.1
"ן האמורה השבלביטוח, מבלי שהמבוטח חידש את חברותו בתכנית 

 "ן בקופה אחרת;שבאו מבלי שהצטרף לתכנית 

בעד התקופה שבה נמצא המבוטח  -"ן בקופה אחרת לשב מעבר 6.1.2
 "ן בקופה שעבר אליה )אם קיימת(.בשבבתקופת אכשרה 
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בוטחים המ לכלללפוליסת ההמשך תהיה תמורת דמי הביטוח הנהוגים  המעבר 6.2
עת. תחילת תקופת הביטוח בפוליסת ההמשך תהיה  באותההמבטח  אצל

 "ן.בשבלמפרע ממועד ביטול החברות 

מועד הודעת קופת חולים  -" "ןהשבמועד ביטול החברות בתכנית סעיף זה, " לעניין
 .ניהםימב"ן או המועד בו נכנס הביטול לתוקף, לפי המאוחר השבעל ביטול תכנית 
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 "ל וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"לבחו וחיםנית –' ה פרק

 "ל:בחו ניתוחים .1

 מקרה הביטוח .1.1
 שהצורך ובלבד הביטוח תקופת במהלך"ל בחו ניתוח ביצוע הוא הביטוח מקרה

 ."ללחו המבוטח של נסיעתו טרם, בישראל נקבע הניתוח בביצוע
 למען הסר ספק מובהר כי השתלה לא תחשב לניתוח.    

 הכיסוי הביטוחי .1.2
זה בחו"ל, ישפה המבטח את  הסכםעל פי  המבוטח ניתוח המכוסבוצע ב

על כל  להלן 3 בסעיףהמבוטח בגין כל ההוצאות הקשורות לניתוח כמפורט 
 סעיפי המשנה שבו, כמפורט להלן: 

ניתוח בחו"ל, אשר ביצועו אושר ותואם בכתב מראש  במבוטחבוצע  2.1.1
 .וישיר מלא באורחעל ידי המבטח, ישפה המבטח את נותן השירות 

פי פוליסה זו בחו"ל, אולם ביצועו לא תואם -הניתוח המכוסה על בוצע 2.1.2
ידי המבטח, ישפה המבטח את המבוטח בעבור ההוצאות -מראש על

 באתר מהמפורסם  200%להלן בהיקף של  3כמפורט בסעיף 
 .המבוטחידי -על בפועל ששולם מהסכום יותר לא אך, האינטרנט

 :ההוצאות פירוט להלן .1.3
 שכר מנתח. .1.3.1
 עלויות חדר ניתוח וצוות מנתח. .1.3.2
 מיטות למשך. 2-3אשפוז הכולל שהייה בחדר בן  .1.3.3
טיפולי פיזיותרפיה הנדרשים בקשר ישיר עם הטיפול הרפואי  .1.3.4

 המבוצעים במהלך האשפוז.
 טיפול תרופתי במהלך האשפוז. .1.3.5
 בדיקות רפואיות המבוצעות במהלך האשפוז. .1.3.6
 .ביטוח למקרה ₪ 50,000שתל עד  .1.3.7
יכוסו עלויות הטסה רפואית )לרבות הטסת רופא  -הטסה רפואית  .1.3.8

מלווה, אם נדרש(  למבוטח אשר מצבו הרפואי, על פי קביעת רופא 
מומחה בתחום הרלוונטי, מחייב הטסה רפואית, בכפוף לתיאום 

 . ₪ 100,000 ועדההטסה על ידי החברה, 
החברה תכסה הוצאות הטסת גופה לישראל לאחר  -הטסת גופה  .1.3.9

 חו"ח המבוטח בעת שהותו בחו"ל.  ניתוח, אם נפטר
ימים רצופים או ניתוח   8של ניתוח שהאשפוז בגינו עולה על  במקרה .1.3.10

 אין אשר ניתוח או מוח ניתוחלב פתוח )לא כולל ניתוח מעקפים או 
 חיי את מסכן לביצועו ההמתנה שזמן או בארץ לבצעו אפשרות
 : הבאות ההוצאות גם יכוסו, המבוטח

 יחידסו הוצאות שהייה למבוטח ומלווה יכו –הוצאות שהייה  .1.3.10.1
ליום ולשני מלווים במצטבר ₪  1,000 בסךעד תקרה יומית 

 ימים.  30ליום ועד ₪  2,000)למבוטח קטין( עד 
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בגין טיסה סדירה במחלקת  הוצאותיכוסו  –הוצאות טיסה  .1.3.10.2
תיירים, לארץ הטיפול ובחזרה ממנה, לצורך ביצוע הטיפול 

 תית סבירות הרפואי והוצאות העברה יבש
 "ל:בחו פרטי הניתוח ביצוע נלווים כיסויים .1.3.11

 למקרה ביטוח.₪  10,000עד  מקרופגים באמצעות טיפול .1.3.11.1
 ₪.  80,000עד  לישראל מומחה הבאת .1.3.11.2
 .ימים 8 עד, ליום ₪ 750 עד ניתוח לאחר אחות שכר .1.3.11.3
 :התייעצויות שתי. ניתוח לפני התייעצות .1.3.11.4

  ₪ 4,000מנתח עד  עם .1.3.11.4.1
 ₪.  1,200רופא מומחה, עד  עם .1.3.11.4.2

 חריגים .1.4
בנוסף לחריגים הכלליים הקבועים בהסכם ולחריגים הקבועים בפרק 

"ן כולל החריגים בגין כיסוי טיפולים רפואיים שבהניתוחים/ניתוחים משלים 
, המחוייביםהמבוצעים כתחליף לניתוח, אשר יחולו במלואם על פרק זה בשינויים 

 ביטוח מקרה בגיןזה  המבטח לא יהא חייב במתן תגמולי ביטוח על פי פרק
 :שלהלן בסעיפים הנקובים האירועים מן יותר או אחד בגין או עקב שאירע

 ניתוחי חירום. .1.4.1
( מחוץ 183השוהה רוב ימות השנה ) בוטחמקרה ביטוח שארע למ .1.4.2

 למדינת ישראל.
 

 ל"בחו ניתוח מחליפי טיפולים .2

 הביטוח מקרה .2.1

 :הבאים התנאים כל של במצטבר קיומם הואמקרה הביטוח 
גילוי כי מצבו הבריאותי של המבוטח מחייב ביצוע ניתוח המכוסה על פי   .2.1.1

 ספק הסר למען"(. המוחלף הניתוח" או" הניתוחפוליסה זו )להלן: "
 .לניתוח יחשבו לא והשתלה זריקה כי מובהר

רופא מומחה בישראל קבע את הצורך בביצוע הניתוח והמליץ על ביצוע   .2.1.2
 הטיפול מחליף ניתוח.

ליף ניתוח ניתן על ידי רופא מומחה המורשה על פי כל דין הטיפול מח  .2.1.3
 במדינה בה מתבצע הטיפול לבצע את הטיפול מחליף ניתוח. 

הטיפול מחליף ניתוח בוצע בבית חולים בחו"ל או במרפאה בחו"ל,   .2.1.4
פי כל דין במדינה בה הם -המורשים לבצע את הטיפול מחליף הניתוח על

 ממוקמים.

 המבטח התחייבות .2.2
מקרה הביטוח במהלך תקופת הביטוח, לאחר תום תקופת האכשרה, בקרות 

, הניתוח מחליףלכיסוי בגין הוצאות שכר נותן הטיפול  זכאיהמבוטח  האי
הוצאות חדר ניתוח או חדר טיפולים בבית חולים או מרפאה והוצאות אשפוז 

 באופן או השירות לנותן ישירותבבית חולים, שהוצאו בפועל, באמצעות תשלום 
 הניתוח עלות של לתקרה עד וזאת, בגין ההוצאות כאמור המבוטח לידי שירי
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מפורסם באותו מועד באתר האינטרנט של המבטח ש כפי המוחלף
 יותר לא מקרה ובכלבגין אותו ניתוח בישראל   www.clal.co.ilשכתובתו 

 . ₪ 50,000-מ
יהא עד  הכיסוייף הניתוח לא תואם מראש עם המבטח שהטיפול מחל במקרה

 . ₪ 25,000-מעלות הניתוח בישראל ולא יותר 

 חריגים .2.3
זו ולחריגים בפרק ניתוחים  בפוליסהלאמור בחריגים הכלליים  בנוסף  .2.3.1

 יכוסו מקרי ביטוח שהינם:  לאבישראל, 
, טיפולים כימותרפיים או אונקולוגיים, זריקה, בדיקות .2.3.1.1

ה אינם חלק ממהלך הניתוח אלא אם צוין הזלפות כאשר אל
 במפורש אחרת בתנאי פרק זה. 

 פרק"פ ע יכוסו אילו, ההשתלות בפרק כהגדרתן השתלות .2.3.1.2
 .ההשתלות

בהפריה או בהריון או בלידה או בשמירת הריון או  קשורים .2.3.1.3
 בלידה מוקדמת או בטיפול   בעובר או בפג.

 .אסתטית או קוסמטית מטרתם .2.3.1.4
 י.לטיפול גריאטר קשורים .2.3.1.5
מהווה טיפול ניסיוני או מחקרי והשימוש בה אושר והוכר  .2.3.1.6

 לטיפול ע"י הרשויות המתאימות בישראל.
טכנולוגי הנוגע בשכפול גנים או לשפעול גנים או -פיתוח ביו .2.3.1.7

להחלפה או לטיפול בגנים או להזרקת תאים עובריים 
לאיברים שונים, למעט טיפול תאי, כולל טרפי והפקת תאים 

 מקופליים. 
פול אלטרנטיבי/ רפואה משלימה כלשהוא, פיזיותרפיה, טי .2.3.1.8

 כימותרפיה.
טיפולים  זה ובכללבמסגרת רפואה אלטרנטיבית,  טיפולים .2.3.1.9

, רפלקסולוגיה, היפרתרמיה, קטורה, אקופונהומיאופתיים
 .וכירופרקטיקה שיאצו

 .והקרנות יםכימותרפי טיפולים .2.3.1.10
 .ניסיוניים  טיפולים .2.3.1.11
 ובין הממלכתי הבריאות בסל כלולה הינה אם בין, תרופה .2.3.1.12

 .לאו אם
 השנה ימות מרבית השוהה למבוטח שארע ביטוח מקרה .2.3.1.13

 .ישראל למדינה מחוץ (בשנה ומעלה ימים (183
  

https://www.clalbit.co.il/
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 אמבולטוריים שירותים -' וק פר
 זה פרק על יחולו, זה לנספח המבוא בפרק הקבועות כלליות להגדרותבנוסף  .1

 הקבועות ההגדרות בין רהסתי שקיימת ככל כי מובהר. שלהלן נוספות הגדרות
 :להלן המפורטות ההגדרות יחולו להלן המפורטות ההגדרות לבין המבוא בפרק

בדיקות מעבדה, רנטגן, א.ק.ג., בדיקות  - "אבחנתיות רפואיות"בדיקות  .1.1
.(, בדיקת תהודה C.T. אולטרסאונד(, טומוגרפיה ממוחשבת )U.Sהדמיה )

ת הנדרשת על פי אמות וכל בדיקה אחר PET( בדיקת .M.R.Iמגנטית )
מידה רפואיות מקובלות לאבחון מחלתו של המבוטח או לקביעת דרכי 

 הטיפול בו. 
  –" הריון"בדיקות  .1.2

 פיברוזיס סיסטיק, גושה: כגון גנטיות למחלות נשאים גנים לגילוי סיקור .1.2.1
(CF תסמונת ה ,)- X  ,קנווןהשביר . 

 סיסי שליה לנשים  בדיקת .1.2.2
 עורפית שקיפות .1.2.3
 .העובר מערכות לסקירת מוקדמת וליתק על סריקה .1.2.4
 על קולית מאוחרת לסקירת מערכות העובר.  סריקה .1.2.5
 מי שפיר.  בדיקת .1.2.6
 עוברי חלבון .1.2.7
 גבוה בסיכון הריון לניטור ביתי מוניטור .1.2.8
 verifyדם מסוג  בדיקת .1.2.9

 בעתיד קיימת שתהיה או היום הקיימת נוספת אחרת בדיקה כל .1.2.10
 בישראל המוסמכות שויותהרידי -על המוכרת רפואית מעבדה -"מעבדה"  .1.3

 .רפואית כמעבדה
 

הזדקקות המבוטח לשירותים הרפואיים אשר יפורטו להלן, שיינתנו  –הביטוח  מקרה .2
 .לו שלא בעת אשפוז בבית חולים אלא כשירות אמבולטורי במהלך תקופת הביטוח

 
 מוקדמים התחייבות המבטח  תנאים .3

או /ו המשפחהא המבוטח לייעוץ אצל מומחה תעשה על ידי רופ הפניית .3.1
 או רופא המבטח. /והרופא המטפל 

הצורך בבדיקות רפואיות אבחנתיות וההפניה אליהן תעשה על ידי  קביעת .3.2
 רופא מומחה. 

 
 המבטח התחייבות .4

ישפה את המבוטח בגין הטיפולים, ההתייעצויות והבדיקות המפורטות להלן,  המבטח
 מית כמפורט להלן: עד לתקרות המפורטות להלן ובניכוי דמי ההשתתפות העצ

 עם רופא מומחה ללא קשר לניתוח  התייעצות. .4.1
בגין מחלה אשר בתחום  טיפולאו /ו לאבחוןרפואית עם רופא מומחה  התייעצות

מומחיותו. למען הסר ספק, התייעצות רפואית עם רופא מומחה לא תכלול את 
 או פסיכיאטר . /והילדים המטפל במבוטח  רופאאו /ורופא המשפחה 



68 
 

 6136902תל אביב  37070כלל חברה לביטוח בע"מ / חטיבת הבריאות / מען למשלוח דואר: ת.ד. 
 BarClal@clal-ins.co.il  /www.clal.co.il, 03-6388400*, 5590שירות לקוחות 

מההוצאות שהוציא  80%ישלם למבוטח תגמולי ביטוח בשיעור  המבטח
 6לכל התייעצות ולא יותר מ ₪  1,000המבוטח בפועל בגין התייעצות, ועד 

 התייעצויות בכל שנת ביטוח לכל מבוטח. 

 רפואיות אבחנתיות  בדיקות .4.2
מההוצאות שהוציא  80%ישלם למבוטח תגמולי ביטוח בשיעור  המבטח

₪  5,000לעיל  עד  1.2הבדיקות כהגדרתן בסעיף  המבוטח בפועל בגין
 . הריון בדיקות עם יחדבשנה ₪  13,500לבדיקה ועד בסה"כ 

 הריון  בדיקות .4.3
ישלם למבוטח תגמולי ביטוח בגין ההוצאות שהוציא המבוטח בפועל  המבטח

 בגין בדיקות הריון כמפורט להלן: 
 מהסכומים שהמבוטח שילם בפועל 80%מבטח ישלם למבוטח ה .4.3.1

 2,000, עד 1.2.10עד  1.2.1תמורת בדיקות הריון כמוגדר בסעיפים 
לכל הבדיקות למבוטחת לשנת ביטוח.  בכל ₪  3,000לבדיקה ועד ₪ 

 13,500מקרה סה"כ בגין בדיקות אבחנתיות ובדיקות הריון לא יותר מ 
 לשנת ביטוח. ₪ 

חודשים ממועד הצטרפות המבוטח  9 -אכשרה בסעיף זה  תקופת
 ה. להסכם ז

 ישולמו, זה הסכם פי על מבוטחים הזוג בני ששני במקרה כי מובהר
 . בלבד הזוג מבני לאחד זה סעיף פי על הביטוח תגמולי
 .  ביטוח בשנת בלבד אחד להריון יינתן הכיסוי
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 משלימה רפואה – שירות כתב -' ז פרק
 מבוא .א

 שהוצאו הוצאות גיןב לשיפוי או, זה שירות בכתב הכלולים לשירותים זכאי יהיה המנוי
 .להלן המפורטים ולסייגים להוראות, לתנאים בכפוף, בפועל בגינם
, השירות ספק ידי על ניתנים זה שירות כתב פי על הניתנים השירותים כי יובהר
 .להלן זה שירות בכתב המפורטים ובמגבלות בתנאים ניתנים והם, החברה שאינו

 בלשון האמור וכל, רבים בלשון גם עומשמ, יחיד בלשון זה שירות בכתב האמור כל 
 .אחרת במפורש נאמר כן אם אלא, נקבה בלשון גם משמעו, זכר

 .פרשנות לצורך תשמשנה ולא ,בלבד הנוחות לצורך נכתבו הסעיפים כותרות 
 
  הגדרות .ב

 :שבצדם האמורה המשמעות להלן המפורטים למונחים תהיה זה שירות בכתב
 גיל נבדק שבו הרלוונטי המועד לבין המנוי דתלי תאריך בין ההפרש – המנוי גיל .1

 השנה ממחצית הקטן משנה חלק כאשר, שלמות בשנים יימנה המנוי גיל. המנוי
 השנה ממחצית גדול או השנה למחצית השווה משנה וחלק מטה כלפי יעוגל
 שלו הקובע והמועד 15.5.2000 ביום שנולד מנוי: לדוגמה. מעלה כלפי יעוגל
 יום את חגג שטרם פי על אף, 10 לבן הקובע במועד שבייח 1.1.2010 הוא

 .העשירי הולדתו
  .מ"בע לביטוח חברה כלל – החברה .2
 מופיע שהוא כפי, זה שירות כתב של לתוקף כניסתו מועד  – הקובע המועד .3

 .הרשימה בדף
, ובכלל זה תכנית בסיס זה שירות כתב מצורף שאליה הפוליסה – הפוליסה .4

 ותכנית נלווית. 
 הניתנים, שלהלן' ג בסעיף המפורטים השירותים – השירותים או ותהשיר .5

 כתב של וסייגיו חריגיו, הוראותיו פי ועל שלהלן' ה בסעיף למפורט בהתאם
 .הדברים הקשר לפי, מקצתם או כולם, השירות

 לקבלת כתנאי, בעצמו בהם לשאת מחויב שהמנוי סכומים –עצמית  השתתפות .6
 העצמית ההשתתפות דמי את ישלם המנוי. שירותה כתב הוראות פי על שירותים

 לא אופן בשום אך, השירות מוקד לו שיורה כפי, לספק או השירות לנותן
  .החברה באמצעות

 .זה שירות כתב בעבורו שנרכש כמי הרשימה בדף נקוב שמו אשר אדם – מנוי .7
 שיפעיל 03-6388400שמספרו הנו  טלפון קו – המוקד או השירות מוקד .8

 קבלת לשם השירות לנותני המנויים יופנו שבאמצעותו, המנויים ורבעב הספק
. בגינם שיפוי קבלת לצורך המנויים יפנו אליואו /ו זה שירות כתב פי על השירותים

 .עת בכל לעדכוןאו /ו לשינוי ניתן השירות מוקד של הטלפון מספר
שר נותן שירות שבהסכם ו/או נותן שירות אחר, הכול לפי הק – שירות נותן .9

 הדברים.
 עבר אשר, השירותים מתחומי יותר או באחד מטפל – שבהסכם שירות נותן .10

 שירות המספק ,כמטפל משמש הוא שבו הטיפול בתחום לעסוק הכשרה
 תקף בהסכם עמו קשור הספק ואשר, זה שירות בכתב המפורטים מהשירותים

 .השירות קבלת לצורך השירות למוקד המנוי פניית במועד
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 הכשרה עבר אשר, השירותים מתחומי יותר או באחד מטפל – חרא שירות נותן .11
 מהשירותים שירות המספק ,כמטפל משמש הוא שבו הטיפול בתחום לעסוק

 .שבהסכם שירות נותן אינו ואשר, זה שירות בכתב המפורטים
או כל גורם אחר, כפי שתקבע  בע"מ פרימיום פמי – הספק או השירות ספק .12

 .החברה לצורך כתב שירות זה
 והרשויות דין כל להוראות בהתאם בישראל ברפואה לעסוק שרשאי מי – רופא .13

 .שיניים ורופא וטרינר רופא למעט, המוסמכות
 מתחילה הראשונה השנה כאשר, רצופים חודשים 12 של תקופה כל – שנה .14

 .הקובע במועד
 הקובע במועד מנוי כל לגבי המתחילה, רצופה זמן תקופת – אכשרה תקופת .15

 במהלך זה שירות כתב פי על לשירותים זכאי אינו המנוי. יום 90 ונמשכת
 מנוי דמי בתשלום יחויב המנוי כי מובהר, ספק הסר למען .האכשרה תקופת

 כל בלבד אחת פעם מנוי כל על תחול האכשרה תקופת. האכשרה תקופת בגין
 לכתב המנוי צורף שבה פעם בכל מחדש ותחול, בתוקף הנו זה שירות כתב עוד

 .רצופות בלתי שירות לתקופות, מחדש זה תשירו
במועד הקובע וסיומה במועד סיום כתב השירות  תחילתה –השירות  תקופת .16

 ' שלהלן.טבעבור המנוי מכל סיבה שהיא, כמפורט בסעיף 
 

  השירותים .ג
 :בלבד אלו ושירותים, להלן כמפורט הנם זה שירות בכתב הכלולים השירותים .1

 .אקופונקטורה .1.1
 .רפלקסולוגיה .1.2
 .יאצוש .1.3
  .אוסטיאופתיה .1.4
 .כירופרקטיקה .1.5
 .הומיאופתיה .1.6
 .פלדנקרייז .1.7
 .ביופידבק .1.8
 .נטורופתי טיפול .1.9

 .דיאטטי ייעוץ .1.10
 .פאולה שיטת .1.11
 .אלכסנדר שיטת .1.12
 .באך פרחי .1.13
 .טווינה שיטת .1.14
 .רפואי עיסוי .1.15
 .עמוק רקמות עיסוי .1.16
 .תאילנדי עיסוי .1.17
 .לומי לומי .1.18
 'וק. סוג .1.19
 .מלח חדרי .1.20
 .פיזיותרפיה .1.21
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 .אירוודה .1.22
 .השירות נותן במרפאת ויינתנ השירותים .2
 לתת המסכים, שבהסכם שירות נותן הוא השירות נותן אם, לעיל האמור אף על .3

 המופיעים שהשירותים הרי – מראש עמו תואם והדבר המנוי בבית השירות את
, השירות נותן במרפאת או המנוי בבית להינתן יכולים שלהלן הסגורה ברשימה

צו, טווינה, עיסוי רפואי, עיסוי רקמות רפלקסולוגיה, שיא :המנוי בחירת לפי
 .לומי לומיעמוק, עיסוי תאילנדי, 

 
 זה שירות כתב תנאי .ד

 פי על שירותים בקבלת הקשור עניין בכל השירות למוקד לפנות המנוי על .1
 לקבלת הקשור בכל וזאת, עצמם השירותים קבלת בטרם זה שירות כתב

 המפורטות להוראות םבהתא ולפעול, שבהסכם שירות נותן ידי על שירותים
 .השירות כתב בהמשך

 
 השירותים פירוט .ה

 שניתנה למנוי בפוליסה המצוין ביטוח מקרה בשל יינתן זה שירות כתב מכוח שירות .1
 תקופת תום לאחר וזאת, הרפואי מצבו בשל שירות לקבלת מרופא בכתב הפניה לו

 וכל האכשרה תקופת תום לאחר השירות את לקבל זכאי יהיה המנוי. האכשרה
 שירות נותן באמצעות השירות את לקבל יוכל המנוי. בתוקף זה שירות כתב עוד

, השירות בעבור בפועל שהוציא הוצאות בגין שיפוי לקבל לחלופין או, שבהסכם
 :להלן המפורט פי ועל השירות כתב להוראות בכפוף

 טיפולים לסדרת ובעקבותיה השירות נותן עם אחת להתייעצות זכאי המנוי 1.1
 המקצועי דעתו שיקול לפי הכול, המליץ אם, עליה המליץ השירות שנותן

 ובכפוף להלן המפורטות למגבלות בהתאם, השירות נותן של הבלעדי
 הזכאי מנוי בגדר הפונה של היותו בדבר השירות מוקד של מראש לאישור

 .השירות כתב פי על המבוקש השירות את לקבל
דלעיל,  1.1מור בסעיף הטיפולים שהמנוי יהיה זכאי לה, כא סדרת 1.2

)עשרים( טיפולים בשנה אחת )ולמען הסר ספק, מובהר  20תכלול עד 
 טיפולים שיקבל ביןהטיפולים(,  20כי פגישת הייעוץ נכללת במניין 

 ובין לעיל המפורטים השירותים מתחומי אחד בתחום שירות מנותני
 .תחומים בכמה שירות נותני מכמה משולב טיפול שיקבל

השירות אינו כולל הוצאות של המנוי בגין רכישת תרופות, כי  מובהר 1.3
צמחי מרפא וחומרים אחרים שנותן השירות המליץ עליהם לצורך ו/או 

 במסגרת מתן השירות.
 

 :אלה מדרכים באחת השירותים קבלת את לבחור זכאי יהיה המנוי .2
 קבלת השירות מנותן שירות שבהסכם –א'  מסלול .2.1

 מתוך השירות את יקבל שממנו השירות תןנו את לבחור זכאי יהא המנוי .2.1.1
 פנייתו במועד בתוקף שתהא כפי, שבהסכם שירות נותני של רשימה
 .השירות למוקד
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 עסקים ימי 2 בתוך הראשונה הייעוץ פגישת את יתאם השירות מוקד .2.1.2
 .למוקד המנוי פניית מקבלת

 השירות נותן עם הטיפולים סדרת מועדי את יתאם עצמו המנוי .2.1.3
 .הראשוני הייעוץ נערך שאצלו שבהסכם

 השירות נותני רשימת לרבות, שבהסכם השירותים נותני רשימת .2.1.4
( 3)ג בסעיף כמפורט המנוי בבית השירותים את המעניקים שבהסכם

 .לעת מעת תשתנה, דלעיל
 השתתפות דמי שבהסכם השירות נותן של שירותיו בעבור ישלם המנוי .2.1.5

 :להלן כמפורט עצמית
 שיבוצעו התייעצותאו /ו ולטיפ כל בעבור ₪ 47 של סך .2.1.5.1

 .שבהסכם השירות נותן במרפאת
 שירות שנותן התייעצותאו /ו טיפול כל בעבור ₪ 72 של סך .2.1.5.2

 .דלעיל( 3)ג בסעיף כאמור, המנוי בבית יבצע שבהסכם
 או שבהסכם השירות לנותן העצמית ההשתתפות דמי את ישלם המנוי .2.1.6

 באמצעות לא אופן בשום אך, השירות מוקד אותו שינחה כפי, לספק
 .החברה

 הרגילות הפעילות בשעות יינתנו זה שירות כתב פי על השירותים .2.1.7
 .שבהסכם השירות נותן של העבודה לשעות ובהתאם

 שירות נותן אצל שירות לקבלת מנוי של בפנייה לטיפול הספק מחויבות .2.1.8
 :האלה האירועים שני מבין במוקדם תסתיים שבהסכם
 .השירות לנותן המנוי הפניית .2.1.8.1
 למוקד המנוי הודעת ידי על השירות לקבלת הפנייה לביטו .2.1.8.2

 .השירות
 שאינה סיבה עקב ייפגעו ממנה משמעותי חלק או הספק פעילות בו במקרה כי מובהר

 לאי אחראים יהיו לא והחברה הספק, מלחמה, התפוצצות, שריפה: כגון, הספק בשליטת
 .לעיל זה 2.1 בסעיף המפורטים הזמנים בלוחות עמידה

 
 קבלת השירות מנותן שירות אחר –ב'  מסלול .2.2

 של בסך המנוי את הספק ישפה, אחר שירות לנותן לפנות המנוי בחר .2.2.1
 לכל ₪ 140-מ יותר לא אך בפועל המנוי ששילם הטיפול מעלות 50%
 .טיפול

 מסירת כנגד יתבצע 2.2.1 קטן סעיף פי על ההחזר סכום תשלום .2.2.2
 10.1)ז( עיףבס כמפורט למקור נאמן העתק או מקורית חשבונית

 שלהלן, על תשלום בעבור הטיפול לנותן השירות האחר.
 השירות נותן לבחירת וכן הטיפולים לתיאום האחריות, זה במסלול .2.2.3

 .בלבד המנוי על היא המתאים
 את עת בכל לשנות רשאי המנוי יהיה, ובכתב מראש לספק המנוי להודעת בכפוף .2.3

 ואחריות, הטיפולים סדרת הלךבמ לרבות, הנ״ל השירות קבלת חלופות בין בחירתו
 .טיפול לאותו המנוי שבחר למסלול בהתאם תהיה טיפול כל בגין הספק

 לתקרת מעבר לטיפולים זכאי המנוי יהיה לא מקרה בכל כי יובהר, ספק הסר למען .2.4
 נותן אצל השירותים את לקבל שבחר בין, דלעיל 1.2 בסעיף כמצוין, לשנה הטיפולים
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 ובין, דלעיל 2.2 סעיף פי על השירותים בגין שיפוי לקבל שבחר בין, שבהסכם שירות
 פי על, השנה במהלך השירות קבלת לאופן החלופות שתי בין בחירתו את ששינה

 .דלעיל 2.3 סעיף
 

  חריגים .ו
לא יהא זכאי לקבל את השירותים אם מצבו הרפואי בגינו קיבל הפניה  המנוי

 וצאה ישירה ו/או עקיפה של: ( לעיל הנו ת1לקבלת השירותים, כמפורט בסעיף ה)
 (.אלכוהול, סמים)עישון,  מהרגלים גמילהאו /ו כלשהן התמכרות בעיות .1
 כי בכתב קבע רופא אם למעט, במשקל שינויים אויתר -השמנתיתר, -הרזיית .2

 .רפואי מצורך נובעת אלו נושאים בגין הטיפול קבלת
 

 השירותים קבלת אופן .ז
, השירות למוקד טלפונית יפנה זה רותשי כתב פי על שירות לקבל הזכאי מנוי .1

 מספר את, כתובתו את, שלו הזהות תעודת מספר את ויציין בשמו יזדהה
 הרפואי ולמצב השירות למתן הקשורים נוספים ופרטים להשיגו ניתן שבו הטלפון
 .שיתבקש ככל ,לשירות המנוי נזקק שבגינו

 ביום מעטל, ביממה שעות 24, השנה ימות בכל פעיל יהא השירות מוקד .2
, הכיפורים יום מוצאי ועד 14:00 בשעה הכיפורים יום מערב החל, הכיפורים
 .הצום סיום לאחר שעתיים

, העניין לפי, השירות לנותן או/ו השירות למוקד המנוי ימסור ,השירות מתן לשם .3
 נותן או/ו השירות מוקד ממנו שידרשו כפי, לו הידוע הרפואי המידע מלוא את

 את, השירות מוקד לו שיורה באופן, לספק יעביר המנוי. יןהעני לפי, השירות
( 1)ה בסעיף כאמור הרפואי מצבו בשל השירות לקבלת מרופא בכתב ההפניה

 .לעיל
 לנותן מזהה תעודה הצגת כנגד יינתנו זה שירות בכתב המפורטים השירותים .4

 .השירות
 .חשבונו ועל עצמו בכוחות השירות קבלת למקום להגיע המנוי על .5
 ביקורת ספח על המנוי יחתום ,שבהסכם שירות נותן אצל טיפול כל יוםבס .6

 .השירות קבלת את המאשר
  .בלבד ישראל מדינת בשטחי יינתן השירות .7
 ובהתאם הרגילות הפעילות בשעות יינתנו זה שירות כתב פי על השירותים .8

 .אחר שירות נותןאו /ו שבהסכם השירות נותן של העבודה לשעות
 על שבהסכם שירות נותן ישי על שירות לקבלת פנייתו את בטלל מנוי יבקש אם .9

, בפועל השירות לנותן או השירות למוקד כך על להודיע עליו, זה שירות כתב פי
 מובהר. הטיפול מועד בטרם שעות 12-מ פחות ולא מיידי באופן  ,בחירתו לפי
 שירות אותו את מימש כאילו ייחשב, כאמור הביטול על המנוי יודיע לא אם כי

 למספר הזכאות ולעניין העצמית ההשתתפות לעניין לרבות, ועניין דבר לכל
 .שירותים של מסוים

 בסעיף כמפורט בפועל הוצאות בגין החזר לקבל המנוי בחר שבהם במקרים .10
 :שלהלן ההוראות גם יחולו, דלעיל 2.2)ה(



74 
 

 6136902תל אביב  37070כלל חברה לביטוח בע"מ / חטיבת הבריאות / מען למשלוח דואר: ת.ד. 
 BarClal@clal-ins.co.il  /www.clal.co.il, 03-6388400*, 5590שירות לקוחות 

תשלום אשר המנוי זכאי לו מהספק לפי כתב שירות זה ישולם למנוי,  כל 10.1
יום ממועד מסירת כל המסמכים  30לאחר אישור התביעה, בתוך 

הנדרשים. מובהר כי תנאי לתשלום ההחזר הוא הגשת חשבונית מקורית 
או העתק נאמן למקור, עם אישור של הגוף שלו נמסרה החשבונית 
המקורית ופירוט סכום הכסף שהמנוי קיבל מאותו גוף בגין אותה 

 חשבונית. 
 לא. בלבד בפועל שהוצאו הוצאות בגין ורק אך המנוי את ישפה הספק 10.2

 בפועל למנוי ניתנו לא שעדיין טיפולים בעבור תשלומים בגין שיפוי יינתן
 .עתידיים לטיפולים התחייבות בגיןאו /ו

 מתאימים מקצוע גורמי ידי על יוענק ידו על הניתן השירות כי מתחייב הספק .11
 המנויים עם וזמינה ילהיע תקשורת תתקיים כי, השירות לסוג ורלוונטיים

 .נאותה גיאוגרפית בפריסה יינתן השירות וכי
 

 צבאי שירות בעת השירותים קבלת .ח
 הצבא הוראות המנוי על חלות(, קבע או מילואים )סדיר, צבאי שירות בעת

, ממנו למנוע או המנוי את להגביל והעלולות לעת מעת המשתנות ,והנחיותיו
 שמחוץ רפואיים גורמים באמצעות ואירפ טיפול קבלת ,הצבאי שירותו בעת

 למנוי המגיעות הזכויות מימוש על להשפיע עלול זה מצב. הצבא למסגרת
 ,והנחיותיו הצבא הוראות בדבר המידע .זה שירות כתב לתנאי בהתאם

 המנוי שבו מקרה בכל .הצבא רשויות אצל מצוי, לעיל כאמור לעת מעת המשתנות
 .אלה והנחיות הוראות של קיומן בדבר להתעדכן עליו, צבאי בשירות נמצא

 
 זה שירות כתב של תוקפו .ט

 .הקובע מהמועד החל לתוקף ייכנס זה שירות כתב .1
תוקפו של כתב שירות זה יפוג במקרה של סיום ו/או הפסקה של ההסכם שבין  .2

החברה לבין הספק, אם החברה לא הגיעה להסדר עם ספק חלופי ובכפוף 
 לאישור המפקח. 

דלעיל, במקרה שבו בוטל כתב השירות בהתאם  2עיף על אף האמור בס .3
דלעיל, מנוי הנמצא במהלך סדרת טיפולים או מנוי שפנה למוקד  2לסעיף 

השירות לקבלת שירות בטרם מועד ההודעה על הפסקת השירות, אך טרם 
קיבל את מלוא השירות בפועל, יהיה זכאי לקבל או להשלים את קבלת 

 ודעה על הפסקת השירות.יום ממועד הה 60השירות בתוך 
להסרת כל ספק יובהר כי במועד פקיעתו של כתב שירות זה, ביטולו או סיום  .4

תוקפו, מכל סיבה שהיא, תסתיים זכאותו של המנוי לקבלת השירותים על פי 
כתב שירות זה. יובהר כי אם פנה המנוי לקבלת שירותים בטרם מועד 

לקבל את השירות שלגביו  פקיעתו של כתב שירות זה, זכאי המנוי להמשיך
 בוצעה הפנייה עד תום. 

 
 שונות .י

 רשאי המנוי ואין ,אישית הנה זה שירות כתב פי על השירות לקבלת הזכות .1
 .לאחר להעבירה
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 נוסף הרחבה רובד
 קשות מחלות -' ח פרק

 
הסר ספק יובהר כי מבוטחים קיימים אשר במסגרת הסכם הביטוח הקודם,  למען

 זה להסכם' חבגין אחת מהמחלות הקשות כהגדרתן בפרק  קיבלו תגמולי ביטוח
 .זה בהסכם קשות מחלות בגין לכיסוי זכאים אינם

 
 הביטוח מקרה .1

הביטוח הינו גילוי של אחת המחלות הקשות או קיום אירוע רפואי קשה, מהרשימה  מקרה
שהמבוטח  ובתנאיהמפורטת להלן, במהלך תקופת הביטוח ולאחר תום תקופת האכשרה, 

, כאמור הקשה הרפואי האירוע קיום או הקשה המחלה גילוי לאחר יום 90נפטר במשך  לא
 .קשה רפואי אירוע או קשה מחלה מאותה כתוצאה

 נתמכת אשר מומחה רופא של בכתב  משמעית חד יחשב לעניין זה כאבחנה –" גילוי"
 כי הרמוב ספק הסר למען. הביטוח מקרה להוכחת כנדרש אחרים או מעבדתיים בממצאים

 ידיעתו מועד ולא, כאמור מומחה רופא ידי על בכתב הנקוב תאריך יקבע"גילוי" ה מועד לעניין
  .המבוטח של

 
 ((Terminal Liver Disease( (Cirrhosisכבד סופנית )שחמת(  מחלת .1.1

 מאופיינת בנוכחות שלושה מן הסימנים הבאים: 
 . צהבת;1
 ;. מיימת המצריכה שימוש קבוע בתרופות משתנות2
 . שחמת שהוכחה בביופסיה כבדית;3
 . אנצפלופטיה כבדית;4
. יתר לחץ דם שערי המאובחן על ידי דליות בושט, הגדלת טחול מאושרת ע"י בדיקת 5

US .דופלר או מדידה ישירה של הלחץ הפורטלי, או היפרספלניזם 
 

 ( Fulminant Hepatic Failureאי ספיקת כבד פולמיננטית ) .1.2
ה, פתאומית, באדם בריא, או המסבכת חולה עם מחלה כרונית אי ספיקת כבד חריפ

יציבה, הנובעת מנמק מפושט של תאי כבד כתוצאה מזיהום חריף ו/או מהרעלת תרופות 
 או מסיבות אחרות, והמאופיינת על ידי כל הסימנים הבאים:

 . הקטנה חדה בנפח הכבד;1
 סטולוגיה;. נמק מפושט בכבד, המותיר רק רשת רטיקולרית המוכח בהי2
 ;7 -ו 5או רמות פקטורים  PT -. ירידה חדה בבדיקות הדם הבאות בתפקודי הכבד 3
 . צהבת, מעמיקה;4
 

 ( (End Stage Renal Failure סופניתאי ספיקת כליות  .1.3
חוסר תפקוד כרוני, בלתי הפיך, של שתי הכליות המחייבת חיבור קבוע להמודיאליזה או 

 ת(, או לצורך בהשתלת כליה. לדיאליזה תוך צפקית )פריטונאלי
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 Chronic Obstructive Pulmonaryכרונית ) חסימתיתמחלת ריאות  .1.4
Disease) 

 מחלת ריאות סופנית המאופיינת באופן קבוע על ידי שני הקריטריונים הבאים:
מהצפוי לפי מין וגובה ו/או הפחתה  30% -ליטר או מתחת ל 1 -של פחות מ FEV1. נפח 1

ליטר לדקה או  35 -או פחות מ 50% -( מתחת לMVVה לדקה )קבועה בנפח הנשימ
 המצריכה טיפול בחמצן או סיוע נשימתי תומך;

ממ"כ ועליה בלחץ העורקי של דו  55 -. הפחתה קבועה בלחץ החמצן העורקי מתחת ל2
 ממ"כ. 50תחמוצת הפחמן מעל 

 
ריאות, -לב, ריאה, לב –( (Organ Transplantationהשתלת איברים  .1.5

 , לבלב, כבד כליה
קבלת אישור רשמי של המרכז הלאומי להשתלות בישראל על הצורך בהשתלת איבר, או 

או על ידי איבר מלאכותי, עקב הפסקת  אחרביצוע ההשתלה בפועל בין אם מגוף של תורם 
 תפקודו של אותו איבר. 

 
  –( COMAתרדמת ) .1.6

לצרכים פנימיים, אשר מצב של אובדן הכרה וחוסר תגובה מוחלט לגירויים חיצוניים ו
שעות והמצריך שימוש במערכות  96 -נגרם עקב נזק נוירולוגי הנמשך ברציפות יותר מ

 תומכות חיים.
 

  –( (Primary Amyloidosisעמילואידוזיס ראשונית  .1.7
ברקמות שונות בגוף והמאובחנת על ידי  ALמחלה המאופיינת על ידי שקיעת עמילואיד 

קיעת העמילואיד ברקמות או באיברים כגון: לב, כליה, בדיקה פתולוגית המעידה על ש
 דפנות כלי דם וכו'. קביעת קיום המחלה תעשה על ידי פנימאי מומחה.

 
 (  (Loss of Limbsאיבוד גפיים  .1.8

יים או תאיבוד תפקוד קבוע ומוחלט או קטיעה מעל פרק שורש כף היד או הקרסול של ש
 יותר גפיים כתוצאה מתאונה או מחלה.

 
 (Loss of Speech) דיבור אובדן, ותאילמ .1.9

 למיתרי אורגני מנזק כתוצאה נגרם אשר הדיבור יכולת של הפיך ובלתי מוחלט איבוד
 .חודשים 6 לפחות של רצופה תקופה נמשך ואשר הקול

 
 –( (Tetanusצפדת )טטנוס(  .1.10

, הפוגעת במערכת העצבים המרכזית Clostridium tetanyמחלה הנגרמת על ידי חיידק 
 אירה נזק בלתי הפיך במערכת השרירים והעצבים.ומש

 
 (Multiple Sclerosisטרשת נפוצה ) .1.11

. חודשייםדמיאלינציה במוח או בחוט השדרה הגורמת לחסר נוירולוגי הנמשך לפחות 
האבחנה תקבע על ידי עדות קלינית ליותר מאירוע בודד של דמיאלינציה )פגיעה 

ת )מוח, חוט שדרה, עצב אופטי(, אשר במעטפות המיאלין( במערכת העצבים המרכזי
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שעות, בהפרש של יותר מחודש בין אירוע לאירוע, והוכחה בבדיקת  24נמשך לפחות 
MRI  למספר מוקדי פגיעה בחומר הלבן במערכת העצבים המרכזית. האבחנה תקבע על

 ידי נוירולוג מומחה. 
 
 ( (Dementiaנפש  תשישות .1.12

טח וירידה ביכולתו האינטלקטואלית, הכוללת בפעילותו הקוגניטיבית של המבו פגיעה
ליקוי בתובנה ובשיפוט, ירידה בזיכרון לטווח ארוך ו/או קצר וחוסר התמצאות במקום 
ובזמן הדורשים השגחה במרבית שעות היממה על פי קביעת רופא מומחה בתחום, 

ייבים שסיבתה במצב בריאותי כגון: אלצהיימר, או בצורות דמנטיות שונות. מצבים אלה ח
 חודשים.  3להיות מתועדים רפואית לפחות למשך 

 
  –(  (Brain Damage By Accidentפגיעה מוחית מתאונה .1.13

פגיעה מוחית בלתי הפיכה אשר ארעה כתוצאה מתאונה שגרמה לירידה תפקודית שאינה 
ניתנת לריפוי ואשר אושרה על ידי רופא נוירולוג מומחה בהתאם לאמות המידה 

 (. Glasgow Coma Scaleאו פחות ) 5עי מוח. לדוגמה: גלזקו קומה הסטנדרטיות לפגו
 
 ( (Parkinson's Diseaseפרקינסון  .1.14

האבחנה מתבטאת בתופעות של רעד, נוקשות איברים, חוסר יציבה ותגובות איטיות 
נוירולוג מומחה,  ידי לסיבה פתולוגית אחרת, ואשר אובחנו ע ידי לשאינן מוסברות ע
 כמחלת פרקינסון. 

המחלה הקשה צריכה להתבטא בחוסר יכולת לבצע באופן עצמאי וללא עזרת הזולת, 
 : 2013-1-5לפחות שלוש מתוך שש הפעולות הבאות, כהגדרתן בחוזר מפקח 

ולשכב: יכולתו העצמאית של המבוטח לעבור ממצב שכיבה לישיבה ולקום  לקום .1
 גלגלים או ממיטה.  מכסא, כולל ביצוע פעולה זו מכסא

ולהתפשט: יכולתו העצמאית של מבוטח ללבוש ולפשוט פריטי לבוש מכל  שלהתלב .2
 סוג ובכלל זה לחבר או להרכיב חגורה רפואית או גפה מלאכותית. 

: יכולתו העצמאית של המבוטח להתרחץ באמבטיה, להתקלח במקלחת או להתרחץ .3
 בכל דרך מקובלת, כולל פעולת הכניסה והיציאה לאמבטיה או למקלחת. 

ולשתות: יכולתו העצמאית של מבוטח להזין את גופו בכל דרך או אמצעי )כולל  לאכול .4
 שתייה ולא אכילה, בעזרת קש(, לאחר שהמזון הוכן עבורו והוגש לו. 

על סוגרים: יכולתו העצמאית של מבוטח לשלוט על פעולת המעיים או פעולת  לשלוט .5
 בסטומהש קבוע השתן. אי שליטה על אחת מפעולות אלה אשר משמעה למשל שימו

למיניהם,  בסופגניםבשלפוחית השתן, או שימוש קבוע בחיתולים או  בקטטראו 
 ייחשבו כאי שליטה על סוגרים.

: יכולתו העצמאית של מבוטח לנוע ממקום למקום. ביצוע פעולה זו באופן ניידות .6
עצמאי וללא עזרת הזולת, תוך העזרות בקביים או במקל או בהליכון או באביזר 

ולל מכני או מוטורי או אלקטרוני, לא תחשב כפגיעה ביכולתו העצמאית של אחר כ
באורח  הנעתוגלגלים, ללא יכולת  לכסאהמבוטח לנוע. אולם, ריתוק למיטה או 

 עצמאי על ידי המבוטח, ייחשב כאי יכולתו של המבוטח לנוע. 
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 ( (Deafnessחירשות  .1.15
ניים, על פי קביעה של רופא א.א.ג אובדן מוחלט ובלתי הפיך של חוש השמיעה בשתי האוז

 מומחה ובהסתמך על בדיקת שמיעה.
 
 ( (Blindnessעיוורון  .1.16

איבוד מוחלט ובלתי הפיך של כושר הראיה בשתי העיניים, כפי שנקבע על ידי רופא עיניים 
 מומחה.

 
 ( , Poliomyelitisפוליו )שיתוק ילדים .1.17

ר אובחן באמצעות בידוד וזיהוי שיתוק שרירים קבוע ותמידי, הנובע מנגיף הפוליו, אש
 הנגיף בנוזל עמוד השדרה.

 
 ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis ) מסוג יםניוון שריר .1.18

לפגיעה משולבת בנוירון המוטורי העליון והתחתון במערכת העצבים הפירמידלית  עדות
מפושטת, מתקדמת ומחמירה על  דנרבציהאופיינית המוכיחה  EMGהנתמכת בבדיקת 

 על ידי נוירולוג מומחה.  תקבעחודשים. האבחנה  3 פני
 
 ,Paralysis – Paraplegiaשיתוק )פרפלגיה, קוודריפלגיה(  .1.19

Quadroplegia) ) 
איבוד מוחלט ובלתי הפיך של יכולת השימוש בשתי גפיים או יותר כתוצאה מנתק בלתי 

ה בעקבות השדרה )או כשל קבוע של ההולכה במוח השדר חוטהפיך מכל סיבה שהיא של 
 חיתוך או ניתוק של מוח השדרה(. 

 
 ( (Primary Pulmonary Hypertensionתר לחץ דם ריאתי ראשוני י .1.20
ליה בלחץ הדם של עורקי הריאה הנגרמת על ידי עליה בלחץ בנימיות הריאה, עליה ע

בנפח הדם הריאתי או עליה בתנגודת בכלי הדם הריאתיים. האבחנה חייבת לכלול הוכחה 
 20ממוצע מעל  –ממ"כ או לחץ ריאתי עורקי  30ב של לחץ ריאתי סיסטולי מעל בצנתור ל

 ממ"כ, היפרטרופיה של חדר ימין וסימני הרחבה ואי ספיקת לב ימנית.
 
 ( (Severe Burnsכוויות קשות  .1.21

 משטח הגוף.  20%כוויות מדרגה שלישית המערבות לפחות 
 
 ( Bacterial Meningitisדלקת חיידקית של קרום המוח ) .1.22

המוח או בחוט  קרומיב יתדלקת קרום המוח, בה בודד חיידק כמחולל מחלה דלקת
 ןהשידרה אשר לדעת נוירולוג מומחה, יותירו נזק חמור קבוע ובלתי הפיך ואשר בעקבותיה

המבוטח אינו מסוגל לבצע באופן עצמאי וללא עזרת הזולת, לפחות שלוש מתוך שש 
 : 2013-1-5ח הפעולות הבאות, כהגדרתן בחוזר מפק

ולשכב: יכולתו העצמאית של המבוטח לעבור ממצב שכיבה לישיבה ולקום  לקום .1
 גלגלים או ממיטה.  מכסא, כולל ביצוע פעולה זו מכסא

ולהתפשט: יכולתו העצמאית של מבוטח ללבוש ולפשוט פריטי לבוש מכל  להתלבש .2
 סוג ובכלל זה לחבר או להרכיב חגורה רפואית או גפה מלאכותית. 
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: יכולתו העצמאית של המבוטח להתרחץ באמבטיה, להתקלח במקלחת או להתרחץ .3
 בכל דרך מקובלת, כולל פעולת הכניסה והיציאה לאמבטיה או למקלחת. 

ולשתות: יכולתו העצמאית של מבוטח להזין את גופו בכל דרך או אמצעי )כולל  לאכול .4
 וגש לו. שתייה ולא אכילה, בעזרת קש(, לאחר שהמזון הוכן עבורו וה

על סוגרים: יכולתו העצמאית של מבוטח לשלוט על פעולת המעיים או פעולת  לשלוט .5
 בסטומההשתן. אי שליטה על אחת מפעולות אלה אשר משמעה למשל שימוש קבוע 

למיניהם,  בסופגניםבשלפוחית השתן, או שימוש קבוע בחיתולים או  בקטטראו 
 ייחשבו כאי שליטה על סוגרים.

יכולתו העצמאית של מבוטח לנוע ממקום למקום. ביצוע פעולה זו באופן : ניידות . 6
עצמאי וללא עזרת הזולת, תוך העזרות בקביים או במקל או בהליכון או באביזר 
אחר כולל מכני או מוטורי או אלקטרוני, לא תחשב כפגיעה ביכולתו העצמאית של 

באורח  הנעתוכולת גלגלים, ללא י לכסאהמבוטח לנוע. אולם, ריתוק למיטה או 
 עצמאי על ידי המבוטח, ייחשב כאי יכולתו של המבוטח לנוע. 

 חודשים.  3אלה חייבים להיות מתועדים רפואית לפחות למשך  מצבים
 או הרפס.  HIV בנגיפימוח הקשורה לזיהום הדלקת קרום  כולל אינו הכיסוי

 
 ( Encephalitisדלקת מוח ) .1.23

ואשר לדעת נוירולוג מומחה,  חודשים 3ם לפחות דלקת מוח המלווה בסיבוכים הנמשכי
יותירו נזק נוירולוגי חמור, קבוע ובלתי הפיך, אשר בעקבותיהם המבוטח אינו מסוגל לבצע 
באופן עצמאי וללא עזרת הזולת, לפחות שלוש מתוך שש הפעולות הבאות, כהגדרתן 

 : 2013-1-5בחוזר מפקח 
בור ממצב שכיבה לישיבה ולקום ולשכב: יכולתו העצמאית של המבוטח לע לקום .1

 גלגלים או ממיטה.  מכסא, כולל ביצוע פעולה זו מכסא
ולהתפשט: יכולתו העצמאית של מבוטח ללבוש ולפשוט פריטי לבוש מכל  להתלבש .2

 סוג ובכלל זה לחבר או להרכיב חגורה רפואית או גפה מלאכותית. 
קלח במקלחת או : יכולתו העצמאית של המבוטח להתרחץ באמבטיה, להתלהתרחץ .3

 בכל דרך מקובלת, כולל פעולת הכניסה והיציאה לאמבטיה או למקלחת. 
ולשתות: יכולתו העצמאית של מבוטח להזין את גופו בכל דרך או אמצעי )כולל  לאכול .4

 שתייה ולא אכילה, בעזרת קש(, לאחר שהמזון הוכן עבורו והוגש לו. 
לוט על פעולת המעיים או פעולת על סוגרים: יכולתו העצמאית של מבוטח לש לשלוט .5

 בסטומההשתן. אי שליטה על אחת מפעולות אלה אשר משמעה למשל שימוש קבוע 
למיניהם,  בסופגניםבשלפוחית השתן, או שימוש קבוע בחיתולים או  בקטטראו 

 ייחשבו כאי שליטה על סוגרים.
ה זו באופן : יכולתו העצמאית של מבוטח לנוע ממקום למקום. ביצוע פעולניידות . 6

עצמאי וללא עזרת הזולת, תוך העזרות בקביים או במקל או בהליכון או באביזר 
אחר כולל מכני או מוטורי או אלקטרוני, לא תחשב כפגיעה ביכולתו העצמאית של 

באורח  הנעתוגלגלים, ללא יכולת  לכסאהמבוטח לנוע. אולם, ריתוק למיטה או 
 תו של המבוטח לנוע. עצמאי על ידי המבוטח, ייחשב כאי יכול

 או הרפס.  HIV בנגיפידלקת מוח הקשורה לזיהום  כולל אינו הכיסוי
 



80 
 

 6136902תל אביב  37070כלל חברה לביטוח בע"מ / חטיבת הבריאות / מען למשלוח דואר: ת.ד. 
 BarClal@clal-ins.co.il  /www.clal.co.il, 03-6388400*, 5590שירות לקוחות 

 (Acute Myocardial Infractionהתקף לב חריף ) .1.24
נמק של חלק משריר הלב כתוצאה מהיצרות או מחסימה בכלי דם כלילי המגבילה את 

 אספקת הדם לאותו חלק.
 :במצטבר הבאים הקריטריונים שניחייבת להיתמך ע"י  האבחנה

לרמה של  בטרופוניןביוכימית, לפיה הייתה עליה באנזימי שריר הלב או עליה  ה. בדיק1
1 ng/ml  או רמה גבוהה יותר, או בכל דרך אחרת שתחליף בעתיד את הבדיקות

 הביוכימיות האמורות, המבוצעות בבתי החולים.
אופייניים או שינויים  . קיומה של לפחות אחת משתי האינדיקציות הבאות: כאבי חזה2

 שהמבוטח קבעו מומחה קרדיולוג או חולים שבית ובלבד - לאוטם האופייניים.ק.ג. בא
 .חריף לב התקף עבר
 הסר ספק מובהר כי תעוקת חזה )אנגינה פקטוריס( אינה מכוסה.  למען

 
 ( CABGניתוח מעקפי לב ) .1.25

לילי. למען הסר ספק, ע מעקף של חסימה או היצרות בעורק כוציניתוח לב פתוח לשם ב
 העורקים הכליליים אינו מכוסה. צינתורמובהר כי 

 
 Open Heart Surgery לב מסתמי לתיקון או להחלפה פתוח לבניתוח  .1.26

for Valve Replacement or Repair)) 
ניתוח לב פתוח לשם תיקון או החלפה כירורגית של אחד או יותר ממסתמי הלב במסתם 

קון מסתם שלא בניתוח לב פתוח דוגמת גישה מלעורית או מלאכותי למען הסר ספק תי
 לא יחשב כמקרה ביטוח.  בצנטור

 
 ( (Cardiomyopathyקרדיומיופטיה  .1.27

מחלת לב כרונית המתבטאת בתפקוד לקוי של חדרי הלב עם הפרעה תפקודית של 
 New York Heart Association Classification ofלפי פרוטוקול 3לפחות דרגה 

Cardiac Impairment . 
 
 ( Aortaניתוח אבי העורקים ) .1.28

חלפת קטע מאבי העורקים או ניתוח לתיקון מפרצת באבי העורקים, בחזה או להניתוח 
ס"מ  5לתיקון מפרצת אבי העורקים במקרים בהם קיימת מפרצת בגודל  צינתורבבטן או 
 או יותר. 

 
 ((CVAשבץ מוחי  .1.29

רעות נוירולוגיות או חוסר נוירולוגי, כל אירוע מוחי )צרברווסקולרי(, המתבטא בהפ
שעות והכולל נמק של רקמת מוח, דימום מוחי, חסימה או תסחיף  24הנמשכים מעל 

או  CTממקור חוץ מוחי ועדות לנזק נוירולוגי קבוע ובלתי הפיך הנתמך בשינויים בבדיקת 
MRI  שבועות והנקבע על ידי נוירולוג מומחה.   8הנמשך לפחות 
 אינו מכוסה.  TIAמובהר כי  הסר ספק למען
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 ( (Cancerסרטן  .1.30
נוכחות גידול של תאים ממאירים הגדלים באופן בלתי מבוקר וחודרים ומתפשטים 

 לרקמות הסביבה או לרקמות אחרות. 
 מחלת הסרטן תכלול לויקמיה, לימפומה ומחלת הודג'קין.

 הביטוח אינו כולל:  מקרה
, כולל דיספלזיה של Carcinoma in Situשל  . גידולים המאובחנים כשינויים ממאירים1

או גידולים המאובחנים בהיסטולוגיה כטרום   CIN1, CIN2, CIN3צוואר הרחם 
 ממאירים; 

מ"מ, עם פחות ממיטוזה אחת לממ'ר וללא  0.75 -. מלנומה ממאירה בעובי פחות מ2
 אולצרציות )התכייבויות(;

 . מחלות עור מסוג:3
1) Hyperkeratosis  ו- Basal Cell Carcinoma; 
אלא אם כן התפשטו  Squamous Cell Carcinomaמחלות עור מסוג  (2

 לאיברים אחרים.
 ;AIDS -. מחלות סרטניות מסוג סרקומה ע"ש קפושי בנוכחות מחלת ה 4
  TNM Classification T2 No Mo -. סרטן הערמונית המאובחן בהיסטולוגיה עד ל5

 )כולל(; 6 -עד ל Gleason Score)כולל( או לפי 
 ul/10,000 B cell מ פחות( עם ספירה של C.L.L. לויקמיה לימפוציטית כרונית )6

lymphocytes  תרופתי; טיפול מקבל לא שהמבוטחובלבד 
 . סרטן תירואיד שבו לא הוסרה כל הבלוטה;7
 . פוליפים במעי או בכיס השתן שאינם מחייבים פעולה רפואית מעבר לכריתה מקומית; 8
 ובלבד שהמבוטח לא מקבל טיפול תרופתי;  MGUSתיה מוקדמת . גמופ9

10 .T-cell lymphoma  ,בלבד העור פני על שטחיים בנגעים שמדובר ובלבדשל העור ,
 . T CELL LY  -תכוסה בשלב בו הגיעה ל  הקשההמחלה 

 
 ((Severe Aplastic Anemiaאנמיה אפלסטית חמורה  .1.31

טית והמתבטא באנמיה, נויטרופניה כשל של מוח העצם המאובחן כאנמיה אפלס
 אחד מהטיפולים הבאים: לפחותהמצריכים  וטרומבוציטופניה

 . עירוי מוצרי דם;1
 . מתן חומרים / תרופות המעודדים צמיחת מוח עצם;2
 סופרסיביים(;-. מתן חומרים / תרופות המדכאים את המערכת החיסונית )אימונו3
 . השתלת מוח עצם.4
 
 ( Benign Brain Tumorח )גידול שפיר של המו .1.32

תהליך שפיר תופס מקום במוח, הדורש ניתוח להוצאתו או במידה ואינו ניתן לניתוח, גורם 
. CTאו  MRIלנזק נוירולוגי קבוע המסכן את חיי המבוטח, ובתנאי שאושר על ידי בדיקת 

 .והמטומותהכיסוי אינו כולל ציסטות, גרנולומות, מלפורמציות של כלי הדם המוחיים 
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 המבטח התחייבות .2
 האבמהלך תקופת הביטוח, לאחר תום תקופת האכשרה, י לראשונהבקרות מקרה הביטוח 

אם התקיימו לגביו כל התנאים הבאים  הביטוח תגמולי את לקבל זכאי המוטב
 במצטבר:

קיימת אבחנה חד משמעית של רופא מומחה על גילוי מקרה הביטוח ואבחנה זו  .2.1
 ו אחרות כנדרש בהגדרת מקרה הביטוח.נתמכת בהוכחות מעבדתיות א

 יום לאחר קרות מקרה הביטוח. 90המבוטח לא נפטר במשך  .2.2
 

 ביטוחה תגמולי .3
 4 עד לרכוש ניתןליחידת פיצוי )₪  50,000בסך של   םניהביטוח על פי פרק זה ה תגמולי
 (.פיצוי יחידות

 
 אכשרה תקופת .4

 ימים. 90תקופת האכשרה למקרה ביטוח היא 
 
 הביטוח סיום .5

 אחד בקרות, פיו על והביטוח זה פרק יסתיים, המבוא בפרק 4.2 בסעיף לאמור בנוסף
 :המוקדם לפי, הבאים מהמקרים

 .זה פרק בגין הביטוח תגמולי תשלום עם .5.1
בהתאם  70הגיעו של המבוטח לגיל  –" 70"גיל . 70  לגיל הגיע המבוטח .5.2

ל "גי בהגדרתהאמור  למרותכי  יובהרלתאריך הלידה של המבוטח. 
 של האחרונה בשנה בפוליסה זכויותיו קביעת לצורך המבוטח גיל", ביטוחי
 .המבוטח של הלידה תאריך פי על יקבע הביטוח תקופת

 
 

 

 

 


