
  
 

 

             ביטוח בריאות קבוצתי לחברי איגוד העובדים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל 

  ובני משפחותיהם

  -מידע מהותי  -

 תמצית פרטי הפוליסה

  ביטוח בריאות קבוצתי לחברי איגוד העובדים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל  שם הביטוח

  סוג הביטוח 

   –ביטוח בריאות קבוצתי 
  השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופות; רובד בסיס: 

ניתוחים מהשקל הראשון / ניתוחים משלים, ניתוחים בחו"ל, אמבולטורי, כתב  רובד הרחבה:
  שירות; 

  מחלות קשות.    רובד הרחבה נוסף:

  תקופת הביטוח 

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

  
  לפוליסה. 24.3תינתן למבוטחים זכות להמשך הביטוח, בהתאם להוראות סעיף 

  תיאור הביטוח

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

  לתרופות שאינן בסל הבריאות; 
(ב) רובד מורחב הכולל את הכיסויים הבאים: ניתוחים בישראל מהשקל הראשון; טיפולים 

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

ב טיפול מחליף ניתוח בישראל; ניתוחים בחו"ל וטיפולים מחליפי ניתוח ניתוח בישראל או אג
  בחו"ל; שירותים אמבולטוריים; כתב שירות לרפואה משלימה; 

  (ג) רובד הרחבה נוסף הכולל פיצוי בגין מחלה קשה. 
  

  (ההצטרפות לרבדי ההרחבה מותנית בהצטרפות לרובד הבסיס).

הפוליסה אינה 
מכסה את 

המבוטח במקרים 
הבאים (חריגים 

  בפוליסה) 

  לפרק הסכם לביטוח בריאות קבוצתי בפוליסה. 15 -ו 13ראה סעיפים 
  בפרק ב' בפוליסה  5סעיף 
  בפרק ג' בפוליסה 5סעיף 
  בפרק ד' בפוליסה 5סעיף 

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

הפיצוי גובה 
הכספי שאקבל 

(מתייחס רק 
לכיסוי מחלות 

  קשות)

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

האם קיימים 
כיסויים חופפים 

בביטוח המשלים 
של קופות 

  החולים

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

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

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

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

  

   



  
 

 

            

 עלות הביטוח

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

 גיל 
  דמי הביטוח החודשיים

    ב' –בגין פרקים א' 
    20 26חבר/ה/ בן/בת זוג / ילד מגיל  
25ילד עד גיל    8   
   חינם –ואילך ) 25* ילד שלישי (עד גיל  
    

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

 גיל 

בגין מסלול ניתוחים 
בישראל מהשקל 

פרקים ד', ו',  –הראשון 
  ז'

בגין מסלול ניתוחים 
בישראל משלים 

פרקים ה', ו',  -שב"ן 
  ז'

  
    18  25 20ילד עד גיל  
 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* ילד שלישי (עד גיל  
   * ההצטרפות לרובד המורחב מותנית בהצטרפות לרובד הבסיסי. 
    
   עבור רובד ההרחבה הנוסף:₪)  –(ב  מחיר הביטוח החודשי 
    דמי הביטוח החודשיים בגין פרק ח' גיל 
    5 20ילד עד גיל  
 21-30 6   
 31-40 17   
 41-50 45   
 51-55 95   
 56-60 95   
 61-65 226   
    277 ומעלה 66 
   הבסיסי.* ההצטרפות לרובד ההרחבה הנוסף מותנית בהצטרפות לרובד  
   יחידות פיצוי. 4* ניתן לקנות עד  
    
   .15.03.2019שפורסם ביום  12,353*הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן   
   בפוליסה. 7*הפרמיה כפופה להתאמת פרמיה במפורט בסעיף  
    
   שים לב! מחיר הביטוח עלול להשתנות בהתאם למצבך הרפואי. 

   
מחיר הביטוח לא ישתנה במהלך תקופת הביטוח, למעט האפשרות לעדכן את הפרמיה 

מחירי הביטוח למוצרים אלו ולמעט שינויים הנובעים מהצמדה למדד המחירים לצרכן. 
    נכונים למועד פרסומם.

    



  
 

 

 תיאור הכיסויים בפוליסה

 תיאור הכיסוי שם הכיסוי
מה הסכום המקסימלי 

  שניתן לתבוע

זמן אחרי כמה 

מתחילת 

הביטוח ניתן 

לתבוע ולקבל 

תגמול 

 1(אכשרה)

  א'פרק 

השתלות 

בחו"ל 

וטיפולים 

רפואיים 

מיוחדים 

 בחו"ל

 השתלות

השתלת איבר באמצעות נותן שירות 

 )2.1שבהסכם (סעיף 
 כיסוי מלא

 יום 90

השתלת איבר באמצעות נותן שירות אחר 

 )2.1(סעיף 
 ₪  5,000,000עד 

 ₪  400,000 עד )2.1מלאכותי (סעיף השתלת לב 

טיפול רפואי 

 מיוחד

שיפוי בגין הוצאות בפועל טיפול מיוחד בחו"ל 

 )2.2(סעיף 
 ₪  1,000,000עד 

הוצאות 

  נלוות

, שימור והעברת איבר קציר, איתור תהוצאו

  ) 2.4.2(סעיף 
  ₪  100,000 עד

הוצאות הטסה רפואית מיוחדת (סעיף 

2.4.11( 
 ₪  100,000עד 

 )2.4.12הוצאות שהייה בחו"ל (סעיף 

ליום למבוטח ₪  1,000

ולמלווה יחיד במצטבר, 

ליום למבוטח ₪  2,000

ולשני מלווים במצטבר 

 (למבוטח קטין)

 ₪  200,000עד  )2.5הבאת רופא מומחה לישראל (סעיף 

  פיצוי

 ללא"ל בחו השתלה ביצוע בגין פעמי חד פיצוי

  )2.6(סעיף  המבטח השתתפות
250,000 ₪  

 )2.7גמלת החלמה בעקבות השתלה (סעיף 

 24ועד ₪  7,000עד 

חודשים (בכפוף למפורט 

 )2.7בסעיף 

 הערות

בטרם מתן שיפוי או פיצוי למימון ביצוע השתלה יבחן אם ההשתלה בוצעה בהתאם 

) 1ובכלל זה אם התקיימו כל אלה: ( 2008-להוראות חוק השתלת איברים, התשס"ח

) מתקיימות 2נטילת האיבר והשתלת האיבר נעשות על פי הדין החל באותה מדינה. (

 הוראות החוק האמור לענין איסור סחר 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 תקופה זו, לא יהיה זכאי מבוטח  -תקופת אכשרה  1

  (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 

  2(אכשרה)

השתתפות 

  עצמית

  –פרק ב' 

תרופות 

שאינן בסל 

  הבריאות 

הוצאות 

רכישת 

  התרופה 

תרופה שאינה כלולה בסל שירותי 

  )3.1הבריאות (סעיף 

הכיסוי יינתן עד 

3,000,000  ₪

לכל תקופת 

  הביטוח.

  יום 90

לתרופה ₪  300

לא  לחודש.

תחול 

השתתפות 

עצמית בגין 

תרופה שעלותה 

החודשית מעל 

ראה ₪.  600

 4סעיף 

  לפוליסה.

תרופה הכלולה בסל שירותי 

הבריאות להתוויה רפואית אחרת ( 

  )3.1סעיף 

אונקולוגית -תרופה אונקולוגית והמטו

  ) 3.1(סעיף 

הוצאות 

נטילת 

  תרופה

השירות ו/או הטיפול הרפואי הכרוך 

  )3.3בנטילת התרופה. (סעיף 

ליום ₪  250עד 

ימים בגין  60ועד 

מקרה ביטוח. 

מובהר כי סכום 

זה כלול בסכום 

גבול האחריות 

  שפורט לעיל.

 __    יום 90

 הערות

חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה. שים לב, 

זכאי להחזר כפול מעבר לגובה  במידה ויש לך כיסוי זהה בפוליסה אחרת לא תהיה

 ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה.

    

                                                           
תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח. בקרות מקרה ביטוח במהלך תקופה זו, לא יהיה זכאי מבוטח  -תקופת אכשרה  2

  (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 

  3(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 והאשפוז, בדיקות 

שבוצעו כחלק  מהניתוח, הוצאות אשפוז 

ימי אשפוז כולל אשפוז  30עד לתקרה של 

  3.1.3 -ו 3.1.2עיפים טרום ניתוח. (ס

  לפוליסה).

מובהר כי הכיסוי ניתן באמצעות נותן 

  שירות שבהסכם בלבד.

  כיסוי מלא

  יום 90

טיפול 

מחליף 

ניתוח 

  בישראל

כיסוי לשכר הרופא המומחה,  הוצאות 

חדר ניתוח או חדר טיפולים בבית חולים 

או מרפאה והוצאות אשפוז בגין תקופת 

  האשפוז בפועל.

  ) 3.1.4(סעיף 

  –לנותן שירות שבהסכם 

  כיסוי מלא.

 -לנותן שירות שאינו בהסכם 

עד הסכום שבאתר האינטרנט 

  www.clal.co.ilבכתובת 

התייעצויות 

בישראל 

אגב ניתוח 

בישראל 

ו/או טיפול 

מחליף 

ניתוח 

  בישראל

  התייעצויות בכל שנת ביטוח. 3עד 

  )3.1.1(סעיף 

  –לנותן שירות שבהסכם 

  כיסוי מלא.

 –לנותן שירות שאינו בהסכם 

  ₪. 1,200עד 

  הערות

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

חברות הביטוח שמציעות פוליסה זו מציעות את אותו המוצר. אם ברצונך לעבור 

לפוליסת ניתוחים מסוג משלים שב"ן, תוכל לעשות זאת ברצף ביטוחי תוך שמירה על 

שלים שב"ן הם מוצרים דומים, אך זכויותיך. ביטוח ניתוחים וביטוח ניתוחים מסוג מ

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 

בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה לב, במידה ויש לך כיסוי זהה 

  ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה.

    

                                                           
תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח. בקרות מקרה ביטוח במהלך תקופה זו, לא יהיה זכאי מבוטח  -קופת אכשרה ת 3

  (או מוטב) לתגמולי ביטוח.



  
 

 

 תיאור הכיסויים בפוליסה

שם 
 הכיסוי

  תיאור הכיסוי
מה הסכום המקסימלי שניתן 

  לתבוע

אחרי כמה 
זמן 

מתחילת 
הביטוח 

ניתן 
לתבוע 
ולקבל 
תגמול 
  4(אכשרה)

 –פרק ד' 
כיסוי 

לניתוחים 
משלים 
  לשב"ן

ניתוח 
פרטי 

  בישראל

כיסוי להוצאות שכר מנתח, שכר רופא 
מרדים, הוצאות חדר ניתוח, ציוד מתכלה, 
שתלים, תרופות במהלך הניתוח והאשפוז, 
בדיקות שבוצעו כחלק  מהניתוח, הוצאות 

ימי אשפוז כולל  30אשפוז עד לתקרה של 
 -ו 3.1.2אשפוז טרום ניתוח. (סעיפים 

  לפוליסה). 3.1.3
הר כי הכיסוי ניתן באמצעות נותן מוב

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
טיפול 
מחליף 
ניתוח 
  בישראל

כיסוי לשכר הרופא המומחה, הוצאות חדר 
ניתוח או חדר טיפולים בבית חולים או 
מרפאה והוצאות אשפוז בגין תקופת 

בפרק ב'   3.1.4האשפוז בפועל. (סעיף 
  בפוליסה)

ישולם  –לנותן שירות שבהסכם 
ישירות לנותן השירות שבהסכם, 

בניכוי סך ההוצאות שזכאי 
  ח לקבל מהשב"ן.המבוט

 –לנותן שירות שאינו בהסכם 
קיים. שיפוי בגין תשלום ששילם 

אך לא יותר בפועל המבוטח, 
מהסכום שבאתר האינטרנט 

 www.clal.co.ilבכתובת  
בניכוי סך ההוצאות שזכאי 

  המבוטח לקבל מהשב"ן.

התייעצויות 
בישראל 

ניתוח אגב 
בישראל 

ו/או טיפול 
מחליף 
ניתוח 
  בישראל

התייעצויות בכל שנת ביטוח. (סעיף  3עד 
  בפוליסה) 3.1.1

ישולם  –לנותן שירות שבהסכם 
ישירות לנותן השירות שבהסכם, 

בניכוי סך ההוצאות שזכאי 
  .המבוטח לקבל מהשב"ן

 –לנותן שירות שאינו בהסכם 
שיפוי בגין תשלום ששילם בפועל 

 1,200 -אך לא יותר מ המבוטח,
בניכוי סך ההוצאות שזכאי ₪, 

  המבוטח לקבל מהשב"ן.

  הערות

לתשומת לבך, חברות הביטוח משווקות פוליסה אחידה לביטוח 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 
ותך בתכנית השב"ן בקופת החולים במקרה של ביצוע הביטוח תעניק כיסוי מעבר לזכא

  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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בפוליסהתיאור הכיסויים   

  תיאור הכיסוי  שם הכיסוי
מה הסכום המקסימלי שניתן 

  לתבוע

אחרי כמה 

זמן 

מתחילת 

הביטוח 

ניתן לתבוע 

ולקבל 

תגמול 
 (אכשרה)5

   -' הפרק 

כיסוי 

לניתוחים 

בחו"ל 

וטיפולים 

מחליפי 

 ניתוח בחו"ל

ניתוח 

פרטי 

 בחו"ל

ניתוח פרטי בחו"ל כולל כיסוי להוצאות 

מרדים, הוצאות שכר מנתח, שכר רופא 

חדר ניתוח, דמי אשפוז, בדיקה 

 )1.2פתולוגית  (סעיף  

כיסוי  –אם תואם ע"י המבטח 

 200%עד  -מלא; ללא תיאום 

מהמפורסם באתר האינטרנט 

 www.clal.co.il בכתובת 

 

 

יום 90  

 

טיפול 

מחליף 

ניתוח 

 בחו"ל

"ל בחו המבוצע ניתוח מחליף טיפול

 )לפוליסה 3.2(סעיף 

 עד -תואם ע"י המבטח  אם

 המוחלף הניתוח עלותתקרת 

כפי שמפורסם באתר  בישראל

 בכתובתהאינטרנט 

www.clal.co.il  ,מ יותר ולא- 

. אם ביטוח למקרה ₪ 50,000

 עלותעד  –לא תואם ע"י המבטח 

 מ יותר ולא בישראל הניתוח

 .ביטוח למקרה ₪ 25,000

 כיסויים

 נלווים

 לניתוח

 פרטי

 "לבחו

 )1.3.11.4לפני ניתוח (סעיף  התייעצות

  :התייעצויות שתי

 4,000 עד מנתח עם התייעצות

₪.  

 עד, מומחה רופא עם התייעצות

1,200 ₪. 

אח/ות לאחר ניתוח (סעיף  שכר

1.3.11.3( 
 ימים 8 עד, ליום ₪ 750 עד

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

באמצעות מקרופגים (סעיף  טיפול

1.3.11.1( 
 ביטוח למקרה ₪ 10,000 עד

  

   סכום מגבלת ללא )1.3.9גופה (סעיף  הטסת

מומחה לישראל (סעיף  הבאת

1.3.11.2( 
 ₪ 80,000 עד

  

שהיית מלווה בחו"ל (סעיף  הוצאות

1.3.10.1( 

ליום למלווה יחיד, ₪  1,000 עד

ליום לשני מלווים ₪  2,000

 30במצטבר (למבוטח קטין) ועד 

   יום 

   ₪ 100,000 עד )1.3.8רפואית (סעיף  הטסה

 הערות

חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה. שים לב, 

אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה במידה ויש לך כיסוי זהה בפוליסה 

 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 

  6(אכשרה)

השתתפות 

  עצמית

  -' ופרק 

שירותים 

 אמבולטוריים

התייעצות 

עם רופא 

 מומחה

שיפוי בגין התייעצות עם רופא 

  מומחה

 ).4.1(סעיף 

מהתשלום ועד  80%

להתייעצות, ₪  1,000

 6 -ובכל מקרה לא יותר מ

התייעצויות לשנת ביטוח 

התייעצויות  2(מתוכן עד 

 עם פסיכיאטר).

יום.  90

מובהר כי לא 

תהא תקופת 

אכשרה 

למקרה 

ביטוח הנובע 

ן ישיר באופ

 מתאונה.

20% 

 מהתשלום.

בדיקות 

רפואיות 

 אבחנתיות. 

שיפוי בגין בדיקות רפואיות 

  ).1.1אבחנתיות. (סעיף 

"בדיקות רפואיות אבחנתיות" 

 -כוללות את הבדיקות הבאות 

בדיקות מעבדה, רנטגן, א.ק.ג., 

. U.Sבדיקות הדמיה (

אולטרסאונד), טומוגרפיה 

.), בדיקת C.Tממוחשבת (

.) M.R.Iמגנטית (תהודה 

וכל בדיקה אחרת  PETבדיקת 

הנדרשת על פי אמות מידה 

רפואיות מקובלות לאבחון 

מחלתו של המבוטח או לקביעת 

 דרכי הטיפול בו. 

מהתשלום ולא יותר  80%

לשנת ₪  13,500 -מ

₪  5,000ביטוח ועד 

 לבדיקה כולל בדיקות הריון

יום  90

מובהר כי לא 

תהא תקופת 

אכשרה 

למקרה 

ביטוח הנובע 

באופן ישיר 

 מתאונה.

20% 

 מהתשלום.

בדיקות 

 הריון

שיפוי בגין בדיקות הריון 

  ).4.3.1 -ו 1.2 סעיפים(

"בדיקות הריון" כוללות את 

הבדיקות הבאות: סיקור לגילוי 

גנים נשאים למחלות גנטיות 

כגון: גושה, סיסטיק פיברוזיס 

)CF תסמונת ה ,(- X  ,השביר

   ,קנוון

שליה לנשים,  בדיקת סיסי

  שקיפות עורפית

סריקה על קולית מוקדמת 

לסקירת מערכות העובר,  

סריקה על קולית מאוחרת 

לסקירת מערכות העובר, 

מהסכומים  80%

שהמבוטח שילם בפועל 

תמורת בדיקות הריון 

 1.2.1כמוגדר בסעיפים 

₪  2,000, עד 1.2.10עד 

₪  3,000לבדיקה ועד 

לכל הבדיקות למבוטחת 

לשנת ביטוח.  בכל מקרה 

סה"כ בגין בדיקות 

אבחנתיות ובדיקות הריון 

₪  13,500לא יותר מ 

 לשנת ביטוח.

 יום 270
20% 

 מהתשלום.
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בדיקת מי שפיר, חלבון עוברי, 

מוניטור ביתי לניטור הריון 

בסיכון גבוה, בדיקת דם מסוג 

verify כל בדיקה אחרת נוספת ,

הקיימת היום או שתהיה קיימת 

 בעתיד

  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.

    



  
 

 

  תיאור הכיסויים בפוליסה

  תיאור הכיסוי  שם הכיסוי
מה הסכום המקסימלי 

  לתבועשניתן 

אחרי כמה 

זמן מתחילת 

הביטוח ניתן 

לתבוע ולקבל 

תגמול 

  7(אכשרה)

השתתפות 

  עצמית

 -פרק ז' 

כתב 

 -שירות 

רפואה 

 משלימה

שירותי 

רפואה 

 משלימה

אקופונקטורה, רפלקסולוגיה, 

פתיה, אוסטיאו שיאצו,

  כירופרקטיקה,

  מיאופתיה,הו

  פלדנקרייז,

טיפול נטורופתי, ייעוץ ביופידבק, 

שיטת  שיטת פאולה,דיאטטי, 

שיטת אלכסנדר, פרחי באך, 

  טווינה, 

עיסוי רקמות עמוק, עיסוי רפואי, 

עיסוי תאילנדי, לומי לומי, סוג'וק, 

  חדרי מלח, 

  אירוודה.פיזיותרפיה, 

  ) לכתב השירות.1ראה סעיף ג(

  

בכפוף להפניה בכתב מרופא 

 לקבלת השירות בשל מצב רפואי.

קבלת השירות מנותן שירות 

   – םשבהסכ

כיסוי מלא (בכפוף לתשלום 

  השתתפות עצמית).

  

קבלת השירות מנותן שירות 

   – אחר

מעלות  50%שיפוי בסך של 

הטיפול ששולמה בפועל אך 

לכל ₪  140-לא יותר מ

  טיפול.

 20עד התייעצות אחת ועד 

טיפולים בשנה (פגישת 

 20הייעוץ נכללת במניין 

 הטיפולים).

 ימים 90

קבלת השירות 

ות מנותן שיר

   – שבהסכם

בעבור כל ₪  47 

טיפול ו/או 

התייעצות 

שיבוצעו במרפאת 

נותן השירות 

  שבהסכם.

בעבור כל ₪  72 

טיפול ו/או 

התייעצות שנותן 

שירות שבהסכם 

  יבצע בבית המנוי.

  

קבלת השירות 

מנותן שירות 

   –אחר 

שיפוי בסך של 

מעלות  50%

הטיפול ששולמה 

בפועל אך לא 

₪  140-יותר מ

 ל.לכל טיפו

  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.
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 תיאור הכיסויים בפוליסה

  תיאור הכיסוי שם הכיסוי

אחרי כמה זמן 

מתחילת הביטוח 

ניתן לתבוע ולקבל 

  8תגמול (אכשרה)

 –פרק ח' 

מחלות 

 קשות

מחלות 

 קשות

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

-סופנית, מחלת ריאות חסימתית כרונית, השתלת איברים (לב, ריאה, לב

איבוד גפיים, ראשונית,  , עמילואידוזיסתרדמת, ריאות, כליה, לבלב, כבד)

טרשת נפוצה, תשישות נפש, פגיעה אילמות (אובדן דיבור), צפדת (טטנוס), 

מוחית מתאונה, פרקינסון, חירשות, עיוורון, פוליו, ניוון שרירים מסוג 

ALS שיתוק (פרפלגיה, קוודריפליה), יתר לחץ דם ריאתי ראשוני, כוויות,

ניתוח התקף לב חריף, ת מוח, קשות, דלקת חיידקית של כרום המוח, דלק

מעקפי לב, ניתוח לב פתוח להחלפה או לתיקון מסתמי לב, קרדיומיופטיה, 

סרטן, אנמיה אפלסטית חמורה, גידול שפיר , ניתוח אבי העורקים, שבץ מוחי

 של המוח.

  יום 90

 

  

כן יכול ותהיה לכך השפעה *על המועמד לביטוח להשיב תשובה מלאה וכנה על שאלות בעניין מהותי, וככל שלא יעשה 

  על תשלום תגמולי הביטוח.

   המלאים הפוליסה לתנאי כפוף לעיל האמור כלמובהר כי 

  ובכל מקרה של סתירה יגברו תנאי הפוליסה.

  

  לידיעתך: לקבלת מידע מפורט בנוגע לכל סכומי הביטוח ,הכיסויים, הפרמיות כמפורט להלן, באפשרותך 

   03-7166200בטלפון שמספרו:  ) בע"מ2008פנסיה סוכנות לביטוח פנסיוני ( סוכנות הביטוח ניהוליתלפנות 

  ins.co.il-Maorg@Nihulit  דוא"ל שכתובתו 
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 מידע נוסף:
אתר אינטרנט מאובטח שיאפשר לך לראות במרוכז את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות  הקימהשוק ההון  רשות 

  הביטוח בישראל וזאת על בסיס נתונים שאנו נעביר אליהם.
במידה ואינך מעונין שנעביר את הנתונים, עליך ליצור קשר עם חברתנו במוקד שירות לקוחות כלל  בטלפון 

  *.5454שמספרו 
ים תמנע ממך לראות במרוכז באתר האינטרנט המאובטח את מוצרי הביטוח שלך בכל לידיעתך, אי העברת הנתונ

  חברות הביטוח בישראל.
  


