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חברי לשכה יקרים

שלום רב,

לשכת סוכני הביטוח חרטה על דגלה לפעול לרווחת חבריה, ומיום כניסתי לתפקיד אני ממשיך לפעול 
למען מטרה זו.

אני גאה להציג בפניכם את פוליסת ביטוח הבריאות הקולקטיבי של "הראל חברה לביטוח" אשר 
נתפרה במיוחד עבורכם, חברי הלשכה.

חשיבות הפוליסה לביטוח בריאות קולקטיבי טמונה בהבטחת השמירה על איכות חיינו ולעיתים אף 
להצלתם. כולי תקווה כי לעולם לא נזדקק לה, אך לכל מקרה - טוב שתהיה.

לתשומת לבכם הפוליסה היא במתכונת הישנה הכוללת:

החזר פיצוי במקרה של ניתוח דרך קופ"ח וכיסוי מורחב מהשקל הראשון לכל הניתוחים בארץ ובחו"ל 
ומחליפי ניתוח. לצד הכיסוי הנרחב הפוליסה הינה על בסיס רצף זכויות מפוליסות קודמות.

חשוב להדגיש שהפוליסה הוארכה עד סוף שנת 20er במתכונתה הנוכחי.

אני מבקש להודות לנאוה ויקלמן, לשעבר יו״ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה, על היותה ״הרוח 
החיה״ בהפקת הפוליסה והאחראית על כתיבתה, ולחברי אודי כץ, נשיא הלשכה לשעבר שהחל 
את הפרויקט. כמו כן, אני מבקש להודות לרפי גורדון, לשעבר יו״ר דירקטוריון ליסוב סוכנות לביטוח 

בע״מ ולחברי דירקטוריון ליסוב סוכנות לביטוח.
כמו כן אני מבקש להודות לממשיכי דרכם יואל זיו יו"ר הועדה לבריאות וסיעוד ואלי שטרק יו"ר 

דירקטוריון ליסוב סוכנות לביטוח על הפעילות והמשך הטיפול בפוליסה.

שלכם,

אריה אברמוביץ

נשיא לשכת סוכני הביטוח
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סקיצה
תוכן עניינים

5 ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( 

9 פרטים אודות הכיסוי הביטוחי על פי תקנות "גילוי נאות" למבוטח 

12 הסכם ביטוח בריאות קבוצתי 

פרק המבוא: הגדרות - ביטוח לכיסוי מורחב לכל הניתוחים בישראל או בחו"ל,
21 השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל 

פרק ראשון: כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות ו/או כלולות בסל
25 אך אינן מיועדות למחלתו של המבוטח 

27 פרק שני: ביטוח לכיסוי מורחב לכל הניתוחים ולשירותים רפואיים נלווים לניתוחים 

32 פרק שלישי: השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל 

34 פרק רביעי: שירותי רפואה אמבולטוריים 

45 כתב שירות - לחיות בריא - שירותי רפואה מונעת ואיכות חיים 

49 כתב שירות - שירותי רפואה משלימה )אלטרנטיבית( 

52 כתב שירות – "רופא מלווה אישי" 

63 פרק חמישי: אמבולטורי מורחב )הצטרפות וולונטארית בתוספת פרמיה( 

64 התקנות של המפקח על הביטוח החדשות שיחולו על הפוליסה הקבוצתית 

68 איך לנהוג בעת תביעה? 
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 ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה 
)על פי תקנות "גילוי נאות"(

תנאיםסעיףנושא
ביטוח בריאות קבוצתי לחברי לשכת סוכני הביטוח.שם הפוליסהכללי

שם בעל 
הפוליסה

לשכת סוכני הביטוח בישראל 
.58-00r-ee6-5 .ע.ר

הכיסויים 
בפוליסה

כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות ו/או כלולות בסל אך אינן מיועדות 
למחלתו של המבוטח, ביטוח לכיסוי מורחב לכל הניתוחים ולשירותים נלווים 
לניתוחים, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, שירותי רפואה אמבולטוריים, 
כתבי שירות: שירותים רפואיים ייחודיים, לחיות בריא - שירותי רפואה מונעת 
ואיכות חיים, כתב שירות - שירותי רפואה משלימה )אלטרנטיבית(, כתב 
 ,)er.r.20r6-והינו בתוקף עד ה r.2.20r5 שירות "רופא מלווה אישי" )חל מיום

אמבולטורי מורחב )וולונטארי(.
משך תקופת 

הביטוח
.er.r2.20er ועד ליום e0.r2.20re שנים, החל מיום r8

באם יסתיים ההסכם בתום תקופת הביטוח או יבוטל ההסכם מכל סיבה המשכיות
שהיא, בטרם תסתיים תקופת הביטוח, ובתנאי שלא נעשה למבוטחים ביטוח 
קולקטיבי בחברת ביטוח אחרת, לכולם או לחלקם, על ידי בעל הפוליסה, 
יוכלו המבוטחים לעבור לאחת מתוכניות ביטוח הבריאות הקיימות אצל 
המבטח באותה עת ובתנאים שיהיו קיימים אצל המבטח באותה תקופה, ללא 
תקופת אכשרה וברצף זכויות מלא בגין הכיסויים החופפים, ויוכלו לבחור לפי 
שיקול דעתם המלא לאיזו תוכנית מבין התוכניות הקיימות באותה עת אצל 
המבטח להצטרף לאחת או יותר מתוכניות אלה וזאת בתנאי שיודיע/ו על כך 
למבטח בכתב תוך e0 יום ממועד סיום ההסכם הקולקטיבי. הגיל שעל פיו 
יחושב תעריף ההצטרפות לפוליסה הפרטית, יהיה גילו של המבוטח ביום בו 
הצטרף לפוליסה הפרטית. המצטרפים לפוליסת פרט ללא עמלת סוכן, יהיו 

זכאים להנחה בשיעור של:

40% מהתעריף המקובל בחברה לפוליסה זו למשך e שנות הביטוח הראשונות, 
e5% למשך שנתיים נוספות, 25% למשך חמש שנים נוספות ולאחר מכן 
תינתן הנחת תעריף קבועה בשיעור r5% מתעריף התוכנית שנבחרה לכל 

חיי הפוליסה.

על אף האמור לעיל, במקרה של פרישת חבר לשכת סוכני הביטוח ו/או עובד 
לשכת סוכני הביטוח לגמלאות וסיום חברותו בלשכה בנסיבות אלה, יהיה 
זכאי הפורש ובני משפחתו, להמשיך להיות מבוטחים בפוליסה עד למועד 
סיום ההסכם הקולקטיבי, וזאת בתנאי שטרם פרישתו היו מבוטחים הן בכיסוי 
האובליגטורי לתרופות והן בכיסויים הוולונטריים הנוספים, והביטוח ישולם כולו 
באמצעי הגבייה האישי. למען הסר ספק, מבוטחים שעזבו את הקולקטיב מכל 
סיבה אחרת, ו/או פורשים לגמלאות שהיו מבוטחים רק בביטוח התרופות 
האובליגטורי, וכן עובדי לשכת סוכני הביטוח וכן עובדי המשרדים של חברים 

אלו זכאים להמשיך בביטוח פרטי על פי התנאים המפורטים לעיל.

חשוב לציין כי ייתכן והמעבר לפוליסת המשך יהיה כרוך בהעלאת פרמיה למבוטח.
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תנאיםסעיףנושא
תנאים כללי

לחידוש 
אוטומטי

הסכם זה יתחדש אוטומטי ת לתקופות נוספות בנות e שנים כל אחת )להלן: 
"תקופת ההסכם המוארכת"(, אלא אם הודיע אחד הצדדים להסכם זה, 
לצד למשנהו, בכתב, לפחות e0 יום לפני תום תקופת ההסכם הראשונה ו/או 

המוארכת על רצונו שלא לחדשו.
תקופת 
אכשרה

בשירותי רפואה אמבולטוריים - בכיסויים שבסעיפים r.4 - 4.5 )הריון(, תהיה 
תקופת אכשרה של 6 חודשים.

תקופת 
המתנה

בכיסוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח, תהיה תקופת המתנה של 60 יום.

השתתפות 
עצמית

בפרק הראשון )תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות( - השתתפות עצמית 
לכל מרשם של 200 ₪ למשך חודש.

בפרק השני )כיסוי מורחב לכל הניתוחים( - השתתפות עצמית של r0% בגין 
בדיקות שהן חלק מהאשפוז בעת הניתוח ו/או כהכנה לביצוע ניתוח. השתתפות 

עצמית של r0% בגין הוצאות החלמה ושיקום.

בפרק הרביעי )שירותי רפואה אמבולטוריים( - השתתפות עצמית של 20%. 
בבדיקות אבחון גנטי טרום לידתי ובדיקות הריון - תחול השתתפות עצמית 

.r5% של 25%. בבדיקות לרפואה מונעת – תחול השתתפות עצמית של

בכתב השירות "שירותים רפואיים ייחודיים" - השתתפות עצמית של 25 ₪ 
לביקור רופא 24 שעות ביממה, השתתפות עצמית של 80 ₪ לפגישה ראשונה 

לייעוץ פסיכולוגי ו-r00 ₪ ל-rr הפגישות הנוספות.

בכתב השירות "לחיות בריא" - השתתפות עצמית כאמור בכתב השירות.

בכתב שירות - שירותי רפואה משלימה )אלטרנטיבית( - השתתפות עצמית 
של % 20.

.₪ e80 בכתב שירות "רופא מלווה אישי" – השתתפות עצמית של
שינוי 

תנאים
שינוי תנאי 
הפוליסה 
במהלך 
תקופת 
הביטוח

ללא שינוי.

גובה פרמיות
הפרמיה

₪ 27.48 – e0 ילד/נכד עד גיל
₪ 55 – 25-5e גיל

₪ 8e.27 – e0-ee גיל
₪ rrr.5e – 40-4e גיל
₪ ree.80 – 50-54 גיל
₪ r70.08 – 55-5e גיל
₪ 2r0.45 – 60-64 גיל
₪ er5.44 – 65-75 גיל

₪ e58.5r - + 76 גיל
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תנאיםסעיףנושא
גובה פרמיות

הפרמיה
למען הסר ספק, דמי הביטוח ישתנו בהתאם לדמי הביטוח לפי קבוצת הגיל 
אליה משתייך המבוטח על פי טבלת השתנות הפרמיה לעיל ובהתאם לגילו 
של המבוטח בראשון לחודש יום ההולדת )לדוגמא: מבוטח שהצטרף לפוליסה 
ויגיע לגיל 40 ביום r0.0r.20r5, דמי הביטוח ישתנו ככל שנדרש על-פי טבלת 

הפרמיות ביום 0r.0r.20r5 לפי דמי הביטוח של גיל 40(.

רובד הרחבה וולונטארי – אמבולטורי מורחב:
 ₪ e.64 – ילד

₪ r0.ee – בוגר

.r5.rr.20r4-נקודות, שפורסם ב r2,e78 על פי מדד
מבנה 

הפרמיה
משתנה, כאמור לעיל.

שינוי 
הפרמיה 
במהלך 
תקופת 
הביטוח

מדי e6 חודשים ולראשונה ביום r.r.20r8, תהא רשאית החברה להתאים 
את גובה דמי הביטוח לכלל המבוטחים לגבי יתרת תקופת ההסכם על פי 
ניסיון התביעות בפוליסה. ככול שיידרש שיעור התאמה הגבוה מ-e0%, ינהלו 

הצדדים מו"מ על גובה ההתאמה בפועל.

אם לא יגיעו הצדדים להסכמה על שיעור ההתאמה הנדרש מעל e0% בכל 
אחד ממועדי ההתאמה, יוכל כל אחד מהצדדים להודיע לצד השני על סיום 
ההסכם, בהודעה מוקדמת בכתב בת e0 יום, מהצד המבקש לבטל לצד השני.

תנאי 
ביטול

תנאי ביטול 
הפוליסה ע"י 

המבוטח

חודש הביטוח או שונו תנאיו במהלך תקופת הביטוח שלא על פי הסכמה 
מפורשת של המבוטח, והודיע המבוטח לחברה או לבעל הפוליסה, במהלך 
60 הימים שלאחר מועד חידוש הביטוח או מועד השינוי, לפי העניין, על ביטול 
הביטוח לגבי אותו מבוטח, יבוטל הביטוח לגביו החל במועד חידוש הביטוח 
או במועד השינוי, לפי העניין, ובלבד שלא הוגשה תביעה למימוש זכויות לפי 
הפוליסה בשל מקרה ביטוח שארע בתקופת 60 הימים כאמור. פוליסה לביטוח 
בריאות קבוצתי לא תפקע לגבי מבוטח לפני תום תקופת הביטוח, ויחולו כל 
הכיסויים הביטוחיים על פיה עד תום תקופת הביטוח, אם קיבלה החברה דמי 

ביטוח בעד המבוטח בשל כיסויים אלה.
תנאי ביטול 
הפוליסה ע"י 

המבטח

r . ביטול הביטוח ע"י המבטח במקרה של פיגור בתשלומים ביטוח זה אינו ניתן
לביטול על ידי המבטח בתוך תקופת ההסכם הראשונה, למעט במקרים 
המצטברים הבאים: לא שולמו דמי הביטוח כסדרם כקבוע בתנאי הסכם 
ביטוח זה ולא שולמו דמי הביטוח בתוך 45 ימים לאחר שהמבטח דרש 
מבעל הפוליסה ודרישות המבטח לתשלום דמי הביטוח הומצאו לבעל 
הפוליסה בדואר רשום, רשאי המבטח להודיע לבעל הפוליסה בכתב 
ובדואר רשום, כי הסכם הביטוח יבוטל כעבור e0 ימים נוספים, אם הסכום 
שבפיגור לא יסולק לפני כן. על אף האמור לעיל, מובהר כי אין בהודעת 
ביטול זו כדי לשחרר את בעל הפוליסה מלשלם את דמי הביטוח המגיעים 
למבטח על פי הסכם זה עד מועד ביטול ההסכם על פי דין. כמו כן, אין 
בהודעת ביטול זו כדי לשחרר את המבטח מלשלם תביעות תלויות ו/או 
תביעות שעדיין לא הוגשו בגין תקופת הביטוח עד למועד ביטול הפוליסה.
יובהר - האמור בסעיף מתייחס לרובד האובליגטורי כהגדרתו בפרק 
הראשון. לעניין הרבדים הוולונטריים יחולו הוראות חוק חוזה ביטוח 

וזכאות המבטח לביטול פוליסה כמפורט בחוק.
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תנאיםסעיףנושא
תנאי 
ביטול

תנאי ביטול 
הפוליסה ע"י 

המבטח

למען הסר ספק, אם יבוטל הרובד האובליגטורי כאמור, עם ביטול הביטוח, 
יממן המבטח דיוור לכלל המבוטחים המודיע על ביטול הביטוח. הדיוור 

יבוצע ע"י בעל הפוליסה.

בכל מקרה אם במועד התאמת הפרמיה יהיו פערים משמעותיים בין . 2
גובה ההתאמה הנדרשת ע"פ ניסיון התביעות, לבין תוצאות ההתאמה 
עפ"י הנוסחה, הצדדים יישאו ויתנו לגבי גובה הפרמיה להמשך הביטוח 
ובהעדר הסכמה יוכלו הצדדים להודיע על סיום ההסכם, בהודעה מוקדמת 

בת e0 יום, מהצד המבקש לבטל למשנהו.
החרגה בגין חריגים

מצב רפואי 
קיים

הביטוח לפי פוליסה זו אינו מכסה מקרה/י ביטוח הנובעים או הקשורים במצב 
רפואי קיים, אשר משמעו לעניין פוליסה זו כדלהלן: מקרה ביטוח שגורם עיקרי 
לו, היה מהלך רגיל של מצב רפואי קודם דהיינו; מערכת נסיבות רפואיות 
שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח, לרבות בשל מחלה או 
תאונה; לעניין זה, "אובחנו במבוטח" - בדרך של אבחנה רפואית מתועדת, או 
בתהליך של אבחון רפואי מתועד שהתקיים בששת החודשים שקדמו למועד 
ההצטרפות לביטוח. חריג זה יהא מוגבל בזמן עפ"י גיל המבוטח בעת תחילת 

תקופת הביטוח כדלקמן:

אם גיל המבוטח פחות מ-65 שנים - החריג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה 
על שנה אחת מתחילת תקופת הביטוח.

אם גיל המבוטח 65 שנים או יותר - החריג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה 
על חצי שנה מתחילת תקופת הביטוח.

סייג בשל מצב רפואי קודם לא יהיה תקף אם המבוטח הודיע למבטח על מצב 
בריאותו הקודם, והמבטח, לא סייג במפורש בדף פרטי הביטוח את המצב 

הרפואי המסוים הנזכר בהודעת המבוטח.
סייגים לחבות 

המבטחת
.r4 הסכם הביטוח - סעיף

תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות -סעיף 5.
ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים ולשירותים רפואיים נלווים לניתוחים - סעיף 6.

הבהרה לזמן השירות הצבאי
יובהר כי השימוש בעת השירות הצבאי בפוליסת ביטוח הבריאות שברשותך, כפוף להוראות 

הצבא כפי שישתנו מעת לעת.

תגמולי ביטוח מירביים שאינם בערך נקוב 
בגין תגמולי ביטוח שאינם בערך נקוב, ניתן להתעדכן באתר האינטרנט של החברה שכתובתו 
www.harel-group.co.il. הכיסוי יינתן בהתאם לרשימת הניתוחים ובניכוי ההשתתפות העצמית 
כפי שנקובה בפוליסת הביטוח שברשותך במידה וקיימת. התנאים המחייבים הם התנאים 
הנקובים בפוליסת הביטוח שברשותך. בכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות יקבעו התנאים 
הנקובים בפוליסה. הסכומים הנקובים משקפים את מחירי ההסכם של הראל והם עשויים 

להשתנות אחת לשנה.
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 פרטים אודות הכיסוי הביטוחי על פי תקנות
"גילוי נאות" למבוטח

ו'ה'ד'ג'ב'א'
פירוט הכיסויים 

בתוכנית
שיפוי/תיאור הכיסוי

פיצוי
צורך 

באישור 
המבטח 

מראש 
והגוף 

המאשר

ממשק 
עם סל 
הבסיס 

ו/או 
השב"ן: 

רובד 
ביטוחי

קיזוז 
תגמולים 
מביטוח 

אחר

תרופות מיוחדות
תרופות הנכללות 

בכיסוי
תרופות שאינן כלולות בסל שירותי 

הבריאות.
ביטוח 
מוסף

סכום ביטוח מרבי לכל 
מבוטח

עד r,500,000 ₪ מתחדש מדי e שנים 
)עפ"י מדד r2re4 נקודות שפורסם 

.)r5.r2.r2-ב

ביטוח כןשיפוי
מוסף

לא

השתתפות עצמית 
למרשם

ביטוח 200 ₪ לחודש.
מוסף

ניתוחים
ביטוח כןשיפויכל הניתוחים.ניתוחים מכוסים

תחליפי
כן

כיסוי לניתוחים פרטיים 
בארץ ו/או בחו"ל

בארץ ו/או בחו"ל )אצל נותן שירות שאינו 
בהסכם - בגובה 200% מעלות שכר 
מנתח הסכם בארץ. אצל נותן שירות 

שבהסכם - כיסוי מלא(.

ביטוח כןשיפוי
תחליפי

כן

כיסוי למנתח שאינו 
בהסכם עם החברה

הקבוע  הסכום  לתקרת  )עד  קיים 
והמפורסם באתר האינטרנט של החברה 
שכתובתו www.harel-group.co.il, עבור 

הניתוח שבוצע(

ביטוח כןשיפוי
תחליפי

כן

פיצוי בגין ניתוח בבי"ח 
פרטי שקופת החולים 
משתתפת בהוצאותיו

פיצוי בגובה 50% משכר מנתח הסכם 
כמפורסם באתר האינטרנט של החברה 
שכתובתו www.harel-group.co.il, בגין 

ניתוח שבוצע.

ביטוח כןפיצוי
תחליפי

לא

השתלות בארץ ובחו"ל וטיפולים מיוחדים בחו"ל
תגמולי הביטוח 

להשתלות
אצל נותני שירות שבהסכם-כיסוי מלא. 
אצל נותני שירות שאינם בהסכם - עד 

.$ r,250,000 תקרה בגובה

קביעת שיפוי
הצורך 
ע"י שני 
רופאים 
מומחים 

בתחום

ביטוח 
תחליפי

כן למעט 
מהשב"ן

לאפיצויאו 60,000 $.
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ו'ה'ד'ג'ב'א'
פירוט הכיסויים 

בתוכנית
שיפוי/תיאור הכיסוי

פיצוי
צורך 

באישור 
המבטח 

מראש 
והגוף 

המאשר

ממשק 
עם סל 
הבסיס 

ו/או 
השב"ן: 

רובד 
ביטוחי

קיזוז 
תגמולים 
מביטוח 

אחר

גמלה חודשית לאחר 
ביצוע השתלה

בגובה e,000 ₪ בגין השתלת כליה או 
לבלב או 5,000 ₪ בגין השתלת לב, לב 

ריאה, ריאה, לב מלאכותי וכבד.

ביטוח כןפיצוי
חליפי

לא

תגמולי הביטוח 
לטיפולים מיוחדים 

בחו"ל

קביעת שיפוי200,000 $.
הצורך 
ע"י שני 
רופאים 
מומחים 

בתחום

ביטוח 
תחליפי

כן למעט 
מהשב"ן

שירותים רפואיים אמבולטוריים
חוות דעת רפואית 

בישראל, חוות 
דעת שנייה בחו"ל, 

בדיקות רפואיות 
אבחנתיות, אשפוז 
עקב הריון בסיכון 

גבוה, החלמה לאחר 
ניתוח קיסרי, טיפולי 

הפריה, בדיקות 
לאבחון גנטי טרום 

לידתי ובדיקות הריון, 
הבראה ליולדת, 

פיצוי בגין הדבקות 
באיידס, פיצוי בגין 

,B הידבקות בצהבת 
ביצוע בדיקה לאבחון 

גנטי מתקדם לגילוי 
גנים סרטניים, 

בדיקה אנדוסקופית 
באמצעות קפסולת 
וידאו, טיפול בהזעת 
יתר, קולונוסקופיה 
וירטואלית, צנתור 

וירטואלי.

עד תקרה הנקובה בכל סעיף בפרק 
הרביעי.

ביטוח כןשיפוי
תחליפי

כן

רפואה משלימה )נכנס לתוקף ב-1.9.2009(
עד r6 טיפולים לאותו מקרה ביטוח תקרת הכיסוי

למבוטח לשנת ביטוח
ביטוח כןשיפוי

מוסף
כן

בגובה 20% לטיפול.השתתפות עצמית



11

נשלחהתקבלשם מבצעגודלסוג עבודהנושאקמפיין+ מוצר+ סקיצהשם אגףשם חטיבה
r4:r5 - 5.506/05/r5הגרA5פנים חוברתלשכת סוכני ביטוחPnimioveree_vere2_9132קולקטיבבריאות

ו'ה'ד'ג'ב'א'
פירוט הכיסויים 

בתוכנית
שיפוי/תיאור הכיסוי

פיצוי
צורך 

באישור 
המבטח 

מראש 
והגוף 

המאשר

ממשק 
עם סל 
הבסיס 

ו/או 
השב"ן: 

רובד 
ביטוחי

קיזוז 
תגמולים 
מביטוח 

אחר

אמבולטורי מורחב )הצטרפות וולונטרית בתוספת פרמיה( - עפ"י מדד 12314 נקודות שפורסם 
ב-15.12.12.

שכר רופא מייעץ, 
חוות דעת רפואית 
בישראל, בדיקות 

אבחנתיות, בדיקות 
הריון, טיפולים 

פיזיותרפיים ו/או 
הידרותרפיה.

עד תקרה הנקובה בכל סעיף בפרק 
החמישי.

ביטוח כןשיפוי
תחליפי

כן

נכון למדד r0,e44 נקודות.

ביטוח תחליפי - ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או השב"ן 
)שרותי בריאות נוספים בקופות החולים(. בביטוח ישולמו תגמולי הביטוח ללא תלות בזכויות המגיעות 

ברבדים הבסיסיים )מהשקל הראשון(.

ביטוח משלים - ביטוח פרטי אשר על פיו ישולמו תגמולי ביטוח שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו/או 
השב"ן. כלומר, ישולמו תגמולים שהם הפרש שבין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס 

ו/או השב"ן.

ביטוח מוסף - ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן. בביטוח זה ישולמו 
תגמולי הביטוח מהשקל הראשון.

ההגדרות תקפות ליום פרסומן.

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים בהסכם החתום בין הצדדים.
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הסכם ביטוח בריאות קבוצתי
)להלן "המבטח"( - מצד אחד -הראל חברה לביטוח בע"מבין:

מרח' אבא הלל e, רמת גן

לשכת סוכני הביטוח בישראל ע.ר. 58-001-336-5.לבין:
 )להלן "בעל הפוליסה"( - מצד שני -מרח' המסגר r8, תל אביב

וברצון בעל הפוליסה לבטח את חברי לשכת סוכני הביטוח, עובדי לשכת סוכני הואיל
הביטוח, עובדיהם ואת הפורשים לגמלאות תוך תקופת ההסכם בביטוח בריאות 

קבוצתי )להלן: "המבוטחים"(;
והמבטח ובעל הפוליסה מסכימים לקבל על עצמם ביטוח זה בכל היקפו ובתנאים ובסייגים והואיל

המפורטים בהסכם ביטוח זה להלן;
על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

מבוא. 1
המבוא להסכם ביטוח זה, הצהרות הצדדים בו וכל הנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי 

נפרד מהסכם הביטוח.
כותרות הסעיפים הן לצורך נוחות הקריאה בלבד, ולצורכי הסכם ביטוח זה מחייב תוכן הסעיפים בלבד.

מבוטחים. 2
חברי לשכת סוכני הביטוח, עובדי לשכת סוכני הביטוח, בן/בת זוגו/ה ובכלל זה ידוע ו/או ידועה 
בציבור וילדיהם ו/או נכדיהם עד גיל e0, בתנאי שאינם נשואים, וכן ילדיהם ו/או נכדיהם מעל גיל 
e0 ו/או ילדיהם, שנישאו אשר יצורפו לתכנית על פי בקשתם בתעריף בני זוג, ו/או ילדים/נכדים, 
שהגיעו לגיל e0 ימשיכו להיות מבוטחים בתכנית כמבוגרים )בתעריף מבוגר(, והכלול/ים ברשימת 
המבוטחים, הנמצאת אצל בעל הפוליסה בעת חתימת הסכם זה או שיוסף/פו לרשימת המבוטחים 

הנמצאת אצל בעל הפוליסה במהלך תקופת הביטוח שעל פי הסכם ביטוח זה.
בסעיף זה ייכללו בני המשפחה של הסוכנים.

מהות הביטוח. 3
e.r . פרק המבוא - הגדרות - ביטוח לכיסוי מורחב לכל הניתוחים בישראל או בחו"ל, השתלות

וטיפולים מיוחדים בחו"ל.
e.2 . פרק ראשון - כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות ו/או כלולות בסל אך אינן

מיועדות למחלתו של המבוטח.
e.e ..פרק שני - ביטוח לכיסוי מורחב לכל הניתוחים ולשירותים נלווים לניתוחים
e.4 ..פרק שלישי - השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
e.5 ..פרק רביעי - שירותי רפואה אמבולטוריים
e.6 ..פרק חמישי – אמבולטורי מורחב-וולונטארי
e.7 . כתבי שירות: שירותים רפואיים ייחודיים, לחיות בריא - שירותי רפואה מונעת - r נספח

ואיכות חיים, כתב שירות רפואה משלימה.
e.8 ..נספח 2 - דף פרטי ביטוח

תקופת הסכם הביטוח. 4
4.r . .31.12.2031 תקופת הסכם הביטוח הינה ל-18 שנים שתחילתן ביום 30.12.2013 ועד ליום

)להלן: "תקופת ההסכם הראשונה"(.
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 לאחר תום תקופת ההסכם הראשונה יתחדש הסכם זה אוטומטית לתקופות נוספות של . 4.2
3 שנים כל אחת )להלן: "תקופת ההסכם מוארכת"(, אלא אם הודיע אחד הצדדים להסכם 
זה, לצד האחר בכתב, לפחות e0 יום לפני תום תקופת ההסכם הראשונה ו/או המוארכת 

על רצונו שלא לחדשו.

הצטרפות לביטוח, התחלתו והפסקתו. 5
תוקף הביטוח לפי הסכם ביטוח זה לגבי כל אחד מהמבוטחים, יהיה לפי המאוחר שבין התאריכים 

הבאים:
5.r .

r )האחד( בחודש בו הצטרף לקבוצת המבוטחים.א. 
יום כניסת הסכם הביטוח לתוקף.ב. 

תוקף הביטוח ייפסק לפי המוקדם מבין התאריכים הבאים:. 5.2
היום האחרון בחודש בו הפסיק המבוטח להשתייך לקבוצת המבוטחים.א. 
יום תום תקופת הסכם הביטוח ו/או תקופת ההסכם המוארכת לפי סעיף 4 לעיל.ב. 
 המבוטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל עת. בוטלה הפוליסה ע"י המבוטח/ת יהיה בן/בתג. 

הזוג של המבוטח/ת ו/או ילדיהם המבוטחים ע"פ פוליסה זו רשאי להמשיך את הביטוח 
בתוכנית ביטוח פרטית שתהא אותה עת אצל המבטח, לפי בחירתם, כקבוע בסעיף 

5.4 להלן.
5.e .אופן ההצטרפות

כל חברי לשכת סוכני הביטוח יצורפו באופן אובליגטורי וללא הצהרת בריאות לפרק א. 
התרופות )מבוסס על הצטרפות כל חברי הלשכה(. התשלום עבור פרק זה ישולם 

במלואו ע"י בעל הפוליסה.
למען הסר ספק, מבוטח המצורף באופן אובליגטורי לא יוכל לגרוע עצמו מהביטוח. 

כמו כן למען הסר ספק, סוכני ביטוח, שאינם חברי לשכה לא יוכלו להצטרף לביטוח.
עד ליום er.r2.r0 מימנה לשכת סוכני הביטוח את הכיסוי לתרופות עבור חברי לשכת 

סוכני הביטוח ועובדי לשכת סוכני הביטוח.
החל מיום r.r.20rr הופסק מימון הכיסוי ופרק התרופות התווסף לרובד הוולונטרי. 
החל מיום r.r.20rr אופן ההצטרפות לכל פרקי הביטוח הינו וולונטרי ובכפוף למילוי 

הצהרת בריאות.
חבר לשכה חדש – החל מיום r.2.20r5, חבר לשכה חדש יהיה זכאי להצטרף ללא 
צורך במילוי הצהרת בריאות במהלך e0 הימים הראשונים ממועד הצטרפותו כחבר 

לשכת סוכני הביטוח.
הטבה למבוטחים:

החל מיום r.2.20r5 יתווסף לכל המבוטחים בפוליסה הכיסוי "כתב שירות – רופא 
מלווה אישי", ללא תוספת פרמיה.

.er.r.20r6 ועד ליום r.2.20r5 כתב השירות יהיה בתוקף ללא תוספת פרמיה מיום
למען הסר ספק, מבוטחים בפוליסה אשר רכשו בעבר את הכיסוי במסגרת הפוליסה 
הקבוצתית ומשלמים כיום פרמיה בגין הכיסוי, לא יחויבו בפרמיה בגין הכיסוי מיום 
r.2.20r5 ועד ליום er.r.20r6. בתום תקופת ההטבה והחל מיום r.2.20r6 יחזרו להיות 

מחויבים בגין הכיסוי.
בני/ות זוג ילדים ונכדים יצורפו לביטוח באופן וולונטרי לאחר מילוי הצהרת בריאות. למען ב. 

הסר ספק, הצטרפות בני/ות זוג, ילדים ונכדים הינה לכלל פרקי הפוליסה.
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מבוטח שיגרע עצמו מהביטוח ויבקש להצטרף לביטוח לאחר מועד גריעתו, יצטרף ג. 
לאחר מילוי הצהרת בריאות אשר תקבע את תנאי קבלתו לביטוח. במקרה בו הבקשה 
לחזור לביטוח תהיה תוך חודש מיום בקשת הגריעה, יוכל המבוטח לחזור לביטוח ללא 

צורך במילוי הצהרת בריאות.
לגבי מבוטחים, אשר נדרשים למלא הצהרת בריאות ולעבור חיתום רפואי בעת ד. 

הצטרפותם לביטוח, תשלום פרמיה אינה מהווה אסמכתא לקבלה לביטוח ואינה 
מקנה זכות לכיסוי ביטוחי. רק אישור מאת החברה בדבר קבלת המבוטח לביטוח 

ישמש כאסמכתא.
מתן רצף זכויות - יינתן למבוטחים רצף זכויות על כל פרקי הפוליסה מפוליסות קודמות . 5.4

לכיסויים חופפים כפוף להצגת אישור בדבר תנאי קבלתו לפוליסה הקודמת וקבלתו לביטוח 
זה ע"פ תנאי קבלתו לביטוח הקודם.

סיום ההסכם, פרישה והמשכיות - באם יסתיים ההסכם בתום תקופת הביטוח או יבוטל . 5.5
ההסכם מכל סיבה שהיא בטרם תסתיים תקופת הביטוח, ובתנאי שלא נעשה למבוטחים, 
כולם או חלקם, על ידי בעל הפוליסה ביטוח קולקטיבי בחברת ביטוח אחרת, יוכלו המבוטחים 
לעבור לאחת מתוכניות ביטוח הבריאות של המבטח הקיימות באותה עת ובתנאים שיהיו 
קיימים אצל המבטח באותה תקופה ובתנאי כי היו מבוטחים בביטוח הקבוצתי לפחות 
שנה, ללא תקופת אכשרה וברצף זכויות מלא בגין הכיסויים החופפים, ויוכלו לבחור לפי 
שיקול דעתם המלא לאיזו תוכנית מבין התוכניות הקיימות אותה עת אצל המבטח להצטרף 
וזאת בתנאי שיודיע/ו על כך למבטח בכתב תוך e0 יום ממועד סיום ההסכם הקולקטיבי. 
הגיל שעל פיו יחושב תעריף ההצטרפות לפוליסה הפרטית, יהיה גילו של המבוטח ביום בו 
הצטרף לפוליסה הפרטית. המצטרפים לפוליסת פרט ללא עמלת סוכן, יהיו זכאים להנחה 
 e5% ,שנים ראשונות e בשיעור של: 40% על התעריף המקובל בחברה לפוליסה למשך

למשך שנתיים נוספות, 25% למשך חמש שנים נוספות, r5% הנחה לכל חיי הפוליסה.
על אף האמור לעיל, במקרה של פרישת חבר לשכת סוכני הביטוח ו/או עובד לשכת סוכני 
הביטוח לגמלאות וסיום חברותו בלשכה בשל כך, יהיה זכאי הפורש ובני משפחתו, להמשיך 
להיות מבוטחים בפוליסה עד למועד סיום ההסכם הקולקטיבי, וזאת בתנאי שטרם פרישתו 
היו מבוטחים הן בכיסוי האובליגטורי לתרופות והן בכיסויים הוולונטריים הנוספים, והביטוח 
ישולם כולו באמצעי הגבייה האישי. למען הסר ספק, מבוטחים שעזבו את הקולקטיב מכל 
סיבה אחרת, ו/או פורשים לגמלאות שהיו מבוטחים רק בביטוח התרופות האובליגטורי, וכן 
עובדי לשכת סוכני הביטוח וכן עובדי המשרדים של חברים אלו זכאים להמשיך בביטוח 

פרטי על פי התנאים המפורטים לעיל.

בעל הפוליסה יהיה רשאי לבטל את ההסכם: במקרים בהם תצטברנה תלונות מבוטחים . 5.6
אצל בעל הפוליסה, על טיב השירות ולאחר שיפנה בעל הפוליסה למבטח לקבל תשובות 
והמבטח לא יספק תשובות סבירות ולא יתקן דרכיו לשביעות רצונו של בעל הפוליסה, 
יהיה רשאי בעל הפוליסה לבטל את ההסכם בהודעה של e0 יום מראש. המשכיות 
בפוליסת פרט ע"פ המצוין בסעיף 5.5 לעיל, תינתן לכל המבוטחים גם במקרה בו יבוטל 
 ההסכם על פי סעיף זה, למעט מקרה בו בעל הפוליסה )לשכת סוכני הביטוח בישראל
ע.ר. 58-00r-ee6-5( יעביר את כל המבוטחים לביטוח קולקטיבי בחברת ביטוח אחרת.
בנוסף, בעל הפוליסה יהיה רשאי לבטל את ההסכם מכל סיבה שהיא בהודעה בכתב 

של r20 יום מראש.

תשלום בעת תביעה. 6
בכפוף למילוי התחייבויות בעל הפוליסה לפי הסכם ביטוח זה, מתחייב המבטח לשפות ו/או לפצות 
את המבוטח או לשלם למבוטח סכומים בהתאם לפרקים המצורפים להסכם זה כחלק בלתי 
נפרד ממנו, ובתנאי שהסכם זה היה בתוקף לגבי אותו מבוטח, שמו מופיע ברשימת המבוטחים 

והועברו דמי הביטוח בגינו.
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דמי ביטוח חודשיים )פרמיות( בש"ח. 7
7.r .:)דמי הביטוח החודשיים יהיו כדלקמן )לפי מדד שפורסם ב-15.11.2014, 12,378 נקודות

סה"כ פרמיה בש"חגיל
e0 27.48ילד / נכד עד גיל

25-2e55.00
e0-ee8e.27
40-4errr.5e
50-54ree.80
55-5er70.08
60-642r0.45
65-75er5.44

75 +e58.5r

גיל מקסימאלי להצטרפות הינו - 75.

ילד - החל מהילד הרביעי ללא תוספת פרמיה.

רובד הרחבה וולונטארי – אמבולטורי מורחב:
₪ e.64 – ילד

₪ r0.ee – בוגר

דמי הביטוח ישתנו בהתאם לדמי הביטוח לפי קבוצת הגיל אליה משתייך המבוטח על פי 
טבלת השתנות הפרמיה לעיל ובהתאם לגילו של המבוטח בראשון לחודש יום ההולדת 
)לדוגמא: מבוטח שהצטרף לפוליסה ויגיע לגיל 40 ביום r0.0r.20r5, דמי הביטוח ישתנו 

ככל שנדרש על-פי טבלת הפרמיות ביום 0r.0r.20r5 לפי דמי הביטוח של גיל 40(.

גיל המבוטח לצורך חישוב דמי הביטוח החודשיים יהיה ההפרש בין שנת מועד החישוב . 7.2
לבין שנת לידתו של המבוטח )שנים גרגוריאניות(.

7.e . בכל אחד ממועדי התשלום בתקופת ההסכם, יעביר המבוטח למבטח במועד התשלום את
דמי הביטוח החודשיים, שהם דמי הביטוח החודשיים לפי סעיף r.8, גבייה אישית באמצעות 

הוראות קבע או כרטיסי אשראי.
7.4 . r5-במידה ולא הוסכם אחרת, דמי הביטוח החודשיים יהיו על בסיס חודשי, וישולמו עד ה

בכל חודש בגין החודש הקודם.
לכל מבוטח אשר תיקבע תוספת רפואית, תינתן הפחתה של 50% על התוספת. לשם . 7.5

הדוגמא, אם תקבע תוספת רפואית בגובה 75%, ישלם המבוטח תוספת רפואית בגובה 25%.

התאמת דמי ביטוח )פרמיה(. 8
מדי e6 חודשים ולראשונה ביום r.r.20r8, תהא רשאית החברה להתאים את גובה דמי הביטוח 
לכלל המבוטחים לגבי יתרת תקופת ההסכם על פי ניסיון התביעות בפוליסה. ככול שיידרש שיעור 

התאמה הגבוה מ-e0%, ינהלו הצדדים מו"מ על גובה ההתאמה בפועל.
אם לא יגיעו הצדדים להסכמה על שיעור ההתאמה הנדרש מעל e0% בכל אחד ממועדי ההתאמה, 
יוכל כל אחד מהצדדים להודיע לצד השני על סיום ההסכם, בהודעה מוקדמת בכתב בת e0 יום, 

מהצד המבקש לבטל לצד השני.
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שחרור מתשלום דמי ביטוח במקרה של אבדן כושר עבודה או סיעוד. 9
e.r . המבוטח יפסיק לשלם את דמי הביטוח במקרה של אובדן כושר עבודה מוחלט לאחר

תקופת המתנה של 60 יום או במידה ויוכר כזכאי לסיעוד עפ"י סעיף r.28 בפרק המבוא 
לעיל, השחרור יהיה כל עוד המבוטח באובדן כושר עבודה וביטוח קבוצתי זה קיים. המבטח 

יהיה רשאי לבדוק מפעם לפעם את זכאותו של המבוטח.
e.2 . המבוטח ייחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה לצורך סעיף זה, וישוחרר מתשלום דמי ביטוח

אם על פי הערכה רפואית, לא יוכל לבצע עבודה או עיסוק כלשהם במקצועו או בעיסוק 
 ,e.r אחר בהתאם להכשרתו, השכלתו וניסיונו, ובלבד שטרם קרות המקרה האמור בסעיף

ובמהלך שישה החודשים שקדמו לו עסק המבוטח בעיסוק כאמור.

ביטול הביטוח ע"י המבטח במקרה של פיגור בתשלומים. 10
ביטוח זה אינו ניתן לביטול על ידי המבטח בתוך תקופת ההסכם הראשונה, למעט במקרים 

המצטברים הבאים:
לא שולמו דמי הביטוח כסדרם כקבוע בתנאי הסכם ביטוח זה ולא שולמו דמי הביטוח בתוך 45 
ימים לאחר שהמבטח דרש מבעל הפוליסה ודרישות המבטח לתשלום דמי הביטוח הומצאו לבעל 
הפוליסה בדואר רשום, רשאי המבטח להודיע לבעל הפוליסה בכתב ובדואר רשום, כי הסכם 

הביטוח יבוטל כעבור e0 ימים נוספים, אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן.
על אף האמור לעיל, מובהר כי אין בהודעת ביטול זו כדי לשחרר את בעל הפוליסה מלשלם את 
דמי הביטוח המגיעים למבטח על פי הסכם זה עד מועד ביטול ההסכם על פי דין. כמו כן, אין 
בהודעת ביטול זו כדי לשחרר את המבטח מלשלם תביעות תלויות ו/או תביעות שעדיין לא הוגשו 

בגין תקופת הביטוח עד למועד ביטול הפוליסה.
יובהר - האמור בסעיף מתייחס לרובד האובליגטורי כהגדרתו בפרק הראשון. לעניין הרבדים 
הוולונטריים יחולו הוראות חוק חוזה ביטוח וזכאות המבטח לביטול פוליסה כמפורט בחוק.
למען הסר ספק, אם יבוטל הרובד האובליגטורי כאמור, עם ביטול הביטוח, יממן המבטח 

דיוור לכלל המבוטחים המודיע על ביטול הביטוח. הדיוור יבוצע ע"י בעל הפוליסה. 

תנאי הצמדה למדד. 11
rr.r ..r5.8.2008-המדד הבסיסי להסכם ביטוח זה הוא המדד שפורסם ב
rr.2 . כל התשלומים של בעל הפוליסה למבטח ועל ידי המבטח על פי ביטוח זה, יהיו צמודים

למדד המחירים לצרכן, כמפורט להלן:
"המדד" - משמעו מדד המחירים לצרכן )כולל פירות וירקות( שקבעה הלשכה המרכזית א. 

לסטטיסטיקה, אף אם התפרסם ע"י כל מוסד ממשלתי אחר לרבות כל מדד רשמי אחר 
שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. 
אם יבוא מדד אחר במקום המדד הקיים, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את 

היחס בינו לבין המדד המוחלף.
"המדד הבסיסי" - משמעו המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התחלת הביטוח. ב. 

המדד היסודי הנקוב סעיף rr.r, מותאם למדד הבסיס )r00 נקודות( מחודש ינואר 
re5e מחולק באלף.

"המדד הקובע" - לגבי כל אחד מהתשלומים הנזכרים בסעיף rr.r לעיל - משמעו ג. 
המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום.

rr.e . דמי הביטוח שישולמו ע"י בעל הפוליסה למבטח יוצמדו למדד הבסיסי כמוגדר לעיל וישתנו
מדי שישה חודשים בהתאם לשינוי אם יחול במדד, כאשר מדד הבסיס הינו זה המדד הקבוע 
בסעיף rr.r לעיל, והמדד שיותאם יהא זה הידוע במועד ההתאמה האחרון ויעברו למבטח 
אחת לחודש ולא יאוחר מ-r5 בכל חודש קלנדרי באופן מרוכז עבור כל המבוטחים ע"פ 

מספרם עבור הפרק הראשון - תרופות.
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rr.4 . דמי הביטוח שישולמו ע"י המבוטחים בגין ההרחבות הוולונטריות, יוצמדו למדד הבסיסי
כמוגדר לעיל וישתנו מדי חודש בהתאם לשינוי אם יחול במדד, כאשר מדד הבסיס הינו 

זה המדד הקבוע בסעיף rr.r לעיל.

תגמולי ביטוח. 12
r2.r . המבטח יהא רשאי על פי שיקול דעתו, לשלם את תגמולי הביטוח או חלק מהם, ישירות

לנותן השירות או לשלמם למבוטח כנגד קבלות מקוריות. המבוטח זכאי לקבל מהמבטח, 
לפי דרישתו, כתב התחייבות כספית לנותן השירות, אשר יאפשר לו קבלת שירות רפואי 

כמפורט בפרקי הפוליסה, ובלבד שזכאותו על פי הפוליסה אינה שנויה במחלוקת.
r2.2 . תגמולי ביטוח, אשר נועדו לממן טיפולים רפואיים המתבצעים מחוץ לגבולות מדינת ישראל

ישולמו במטבע המדינה בה יש לבצע את התשלום.
r2.e . תגמולי ביטוח הנקובים במטבע זר והמשולמים בישראל ישולמו בשקלים בהתאם לשער

המכירה )העברות והמחאות( של המטבע הזר הנ"ל שיהיה נהוג בבנק הפועלים ביום 
הכנת התשלום על ידי המבטח.

r2.4 . נפטר המבוטח, ישלם המבטח את יתרת תגמולי הביטוח לנותן השירות לו התחייב המבטח
לשלם. בהיעדר התחייבות כלפי נותן השירות או אם נותרה יתרה לאחר ביצוע התשלום 
על פי ההתחייבות האמורה, ישלם המבטח יתרה זו למוטבים הנקובים בפוליסה ובהיעדר 

מוטבים מכל סיבה שהיא-לידי היורשים החוקיים.
r2.5 . המבוטח לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח העולים על אלה המצוינים בכל פרק מפרקי פוליסה

זו לפי העניין.

מקרה ביטוח המכוסה ע"י צד שלישי ו/או מכוח החוק ו/או ע"י חברת ביטוח. 13
הייתה למבוטח בגין מקרה הביטוח גם זכות שיפוי כלפי צד שלישי שלא מכוח חוזה ביטוח ו/או 
מכוח תקנון שב"ן אליו שייך המבוטח, עוברת זכות זו למבטח, מששילם למבוטח תגמולי ביטוח 
וכשיעור התגמולים ששילם. המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה, 
באופן שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן הצד השלישי שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח.

היה המבוטח זכאי לכיסוי הוצאות השיפוי המשולמות על פי ביטוח זה מאת מבטח אחר או על ידי 
ביטוח אחר, יהא המבטח אחראי כלפי המבוטח יחד ולחוד עם המבטח האחר לגבי סכום הביטוח 

החופף ויחולו הוראות סעיף 5e לחוק הביטוח.

חריגים כלליים החלים על כל פרקי הפוליסה. 14
המבטח לא יהא אחראי ולא יהא חייב לשלם תגמולי הביטוח בגין מקרה ביטוח כולו או 

מקצתו על פי אחד או יותר מפרקי הפוליסה בכל אחד מהמקרים הבאים:
פטור מאחריות בגין מצב רפואי קיים:. 14.1

הביטוח לפי פוליסה זו אינו מכסה מקרה/י ביטוח הנובעים או הקשורים במצב רפואי 
קיים, אשר משמעו לעניין פוליסה זו כדלהלן:

מקרה ביטוח שגורם עיקרי לו, היה מהלך רגיל של מצב רפואי קודם דהיינו;

מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח, לרבות 
בשל מחלה או תאונה; לעניין זה, "אובחנו במבוטח" - בדרך של אבחנה רפואית 
מתועדת, או בתהליך של אבחון רפואי מתועד שהתקיים בששת החודשים שקדמו 
למועד ההצטרפות לביטוח. חריג זה יהא מוגבל בזמן עפ"י גיל המבוטח בעת תחילת 

תקופת הביטוח כדלקמן:
פחות מ-65 שנים - החריג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מתחילת 

תקופת הביטוח.
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65 שנים או יותר - החריג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מתחילת 
תקופת הביטוח.

סייג בשל מצב רפואי קודם לא יהיה תקף אם המבוטח הודיע למבטח על מצב 
בריאותו הקודם, והמבטח, לא סייג במפורש בדף פרטי הביטוח את המצב הרפואי 

המסוים הנזכר בהודעת המבוטח.

מקרה הביטוח אירע במהלך תקופת האכשרה )בפרקים בהם קיימת תקופת אכשרה(.. 14.2
מום מולד - אולם מום מולד שהמבוטח לא ידע עליו ולא היה רשום בתיקיו הרפואיים . 14.3

של המבוטח ו/או לא טופל ב-3 השנים שקדמו לתביעה לא ייחשב למום מולד לצורך 
פוליסה זו. חריג זה יהא מוגבל בזמן עפ"י גיל המבוטח בעת תחילת תקופת הביטוח 

כדלקמן:
פחות מ-65 שנים - החריג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מתחילת 

תקופת הביטוח.
65 שנים או יותר - החריג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מתחילת 

תקופת הביטוח.
סייג בשל מצב רפואי קודם לא יהיה תקף אם המבוטח הודיע למבטח על מצב 
בריאותו הקודם, והמבטח, לא סייג במפורש בדף פרטי הביטוח את המצב הרפואי 

המסוים הנזכר בהודעת המבוטח.
מקרה הביטוח אירע לאחר תום תקופת הביטוח.. 14.4
מקרה הביטוח נגרם מחמת אי שפיותו/או מחלת נפש, ניסיון התאבדות במהלך 12 . 14.5

חודשים מתחילת ההצטרפות לביטוח, פגיעה עצמית מכוונת, שימוש בסמים למעט 
שימוש בסמים רפואיים לפי הוראת רופא.

מקרה הביטוח הינו תוצאה ישירה או עקיפה של תסמונת הכשל החיסוני הנרכש . 14.6
)AIDS(, למעט מקרה הדבקות כתוצאה מניתוח ו/או עירוי דם ו/או טיפול רפואי אחר.

מקרה הביטוח נגרם או הינו תוצאה של ביקוע גרעיני או היתוך גרעיני או זיהום . 14.7
רדיואקטיבי, השתתפות המבוטח בפעילות אקטיבית מלחמתית, צבאית, משטרתית, 

במהפכה, מרד, ובתנאי שמקרה הביטוח הוכר ככזה.
מקרה הביטוח קשור במישרין לניתוחים ו/או טיפולים קוסמטיים או אסתטיים, למעט . 14.8

ניתוחים לתיקון פגם אסתטי בפנים ו/או בראש בלבד, אשר נגרם ישירות כתוצאה 
וכהמשך ישיר לניתוח שזכאותו הוכרה ע"י רופא מומחה בתחום הרלוונטי. בנוסף, 
יכוסו ניתוחים לתיקון פגם אסתטי באיבר אחר, אך ורק בתנאי שמדובר בצורך רפואי 

ממשי )ולא בצורך קוסמטי(.
פריון ו/או עקרות. למעט ניתוח קיסרי. הפלה ו/או גרידה יכוסו במקרה של צורך . 14.9

רפואי בלבד.
מקרה הביטוח הינו ניסיוני ולא אושר על ידי רשויות הבריאות במדינת ישראל ו/או . 14.10

ב-CE ו/או בארה"ב.

צירוף תינוק שנולד. 15
נולד למבוטחים ו/או נולד למבוטחת תינוק, יצורף לפוליסה זו e0 יום מיום הולדתו ו/או e0 יום לאחר 
ששוחרר מבית החולים בו נולד - המאוחר מבין המועדים הנ"ל בצירוף טופס שחרור מבית חולים.

תביעות. 16
r6.r . הודעה על כל אירוע שהוא מקרה ביטוח תימסר למבטח בזמן סביר, מוקדם ככל שניתן

בין על ידי כתיבת מכתב, משלוח פקס או באמצעות דואר אלקטרוני.
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r6.2 . המבוטח יצרף להודעה על התביעה אסמכתא מאת בעל הפוליסה המוכיחה את חברותו
בלשכת סוכני הביטוח לפרק התרופות בלבד ואת המסמכים הרפואיים הרלוונטיים הנוגעים 
למקרה הביטוח, כולל אבחנות, תולדות המקרה ואם בוצע תשלום ע"י המבוטח בפועל - 
קבלות מקוריות. במידה והמבוטח יקבל תשלום מגורם אחר בגין תביעה המוגשת למבטח 
ישלים המבטח את התשלום שלא עפ"י קבלות מקוריות, עד לגובה מחויבותו ועל פי הפוליסה, 

כל זאת על פי אישור על גובה התשלום שקיבל המבוטח מהגורם האחר.
r6.e . המבוטח ימסור למבטח על פי דרישתו, ויתור על הסודיות הרפואית המורה לרופאיו ו/או

לכל גוף או מוסד רפואי בארץ ובחו"ל להעביר למבטח מידע רפואי הנוגע למבוטח והנמצא 
ברשותם.

התיישנות. 17
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא e שנים מיום קרות מקרה הביטוח.

כללי. 18
r8.r . כל ההודעות וההצהרות על פי הסכם ביטוח זה - ייעשו בכתב, ולא יהיה תוקף לכל שינוי

אשר ייעשה בהסכם ביטוח זה, אלא לאחר שהצד השני אישר אותו בכתב.
r8.2 . על פוליסה זו ועל כל המחלוקות הנובעות ממנה יחולו חוקי מדינת ישראל, ומקום השיפוט

היחידי והבלעדי יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל.
r8.e .:כתובות הצדדים לצורכי הסכם ביטוח זה הן

המבטח: הראל חברה לביטוח בע"מ
כתובת: אבא הלל e, רמת גן

בעל הפוליסה: לשכת סוכני הביטוח בישראל ע.ר. 58-001-336-5.
כתובת: המסגר r8, תל אביב

r8.4 . כל הודעה אשר תישלח לבעל הפוליסה תיחשב כאילו נמסרה למבוטחים אשר מבוטחים
באופן אובליגטורי בפרק התרופות בלבד. באשר למבוטחים המבוטחים בכל פרקי הפוליסה 
באופן וולונטרי, תישלח הודעה אישית אליהם - במקרה זה, הודעה לבעל הפוליסה לא 

תיחשב כאילו נמסרה למבוטחים.
r8.5 . כל הודעה שתישלח בדואר רשום לפי הכתובות שלעיל, תיחשב כהודעה שהתקבלה על

ידי בעל הפוליסה תוך 7 ימי עבודה, מזמן המסר המכתב הכולל את ההודעה בדואר רשום, 
ולשם הוכחת המסירה, יספיק להוכיח שהמכתב הושם בדואר רשום.

r8.6 ..re8r - על הסכם זה חל, בכפוף לתנאיו, חוק חוזה הביטוח התשמ"א

ועדת חריגים. 19
ועדת חריגים תורכב משני נציגים מטעם בעל הפוליסה ומשני נציגים מטעם המבטח.. 19.1
ועדת החריגים תתכנס מעת לעת על פי דרישת מי מהצדדים לדון בערעורי מבוטחים . 19.2

על החלטות המבטח.
כל מבוטח אשר תביעתו לתשלום תגמולי ביטוח נדחתה ע"י המבטח יהא רשאי . 19.3

לפנות לוועדת החריגים באמצעות בעל הפוליסה וכמו כן יהיה רשאי להופיע בפני 
הועדה ולטעון את טיעוניו.

ערעור שלא יוכרע על ידי וועדת החריגים, יופנה להכרעת בורר מוסכם יחיד שיהיה . 19.4
מקובל על שני הצדדים או כל מי שימונה כרופא אמון מטעם בעל הפוליסה ובהסכמת 
המבטח, אשר יהא נאמן על שני הצדדים והחלטתו של הבורר הנ"ל תהא סופית ומחייבת.

המבטח בלבד יישא במלוא עלות התשלום לבורר ולרופא המומחה.. 19.5
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פרסום ושיווק. 20
בסמוך לאחר חתימת ההסכם, המבטח יפיק על חשבונו, חוברת ביטוח המופנית לכל המבוטחים 
ובה יהיה פירוט והסבר מלא, בלשון עממית ופשוטה, על מהות הביטוח, היקפו, תנאיו והשלכותיו וכן 
ע"פ תקנות גילוי נאות של המפקח על הביטוח. נוסח החוברת ייקבע במשותף ע"י בעל הפוליסה 

ו/או מי מטעמו - יחד עם המבטח.
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פרק המבוא: הגדרות - ביטוח לכיסוי מורחב לכל 
הניתוחים בישראל או בחו"ל, השתלות וטיפולים 

מיוחדים בחו"ל
תמורת תשלום דמי ביטוח )פרמיה( כאמור בהסכם הביטוח ישפה ו/או יפצה המבטח את המבוטח 
בגין ניתוחים בישראל ו/או בחו"ל, השתלה ו/או טיפול מיוחד בחו"ל שניתנו למבוטח בכפוף להגדרות, 
לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים להלן, במשך תקופת הביטוח, בגבולות אחריות המבטח על 

פי תנאי ביטוח זה והוראותיו.

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

r.r . הסכם הביטוח: חוזה הביטוח שבין בעל הפוליסה לבין המבטח, לרבות כל נספח ותוספת
המצורפים לו.

r.2 . חודשים רצופים, אשר תחילתה בתאריך תחילת הביטוח r2 שנת ביטוח: תקופה של
כנקוב בהסכם הביטוח והמתחדשת כל r2 חודשים.

r.e . בית חולים: מוסד רפואי המוכר על ידי הרשויות המוסמכות בישראל או בחו"ל כבית חולים
כללי ו/או בית חולים עם התמחויות בתחומים מסוימים, להוציא מוסד שהוא סנטוריום )בית 

החלמה/ הבראה(או מוסד שיקומי.
r.4 . לעיל שהינו בבעלות r.e 'בית חולים פרטי: בית חולים בישראל או בחו"ל, כמוגדר בס

פרטית או בית חולים ציבורי, אשר במסגרתו ניתן שירות רפואי פרטי )שר"פ( ו/או שירות 
רפואי נוסף )שר"ן( ואשר אושר ע"י המבטח.

r.5 ..לעיל הנמצא בהסכם עם המבטח r.4-ו r.e בית חולים מוסכם: בית חולים כמוגדר בסעיפים
r.6 ..מעבדה: מעבדה רפואית המוכרת על ידי הרשויות המוסמכות בישראל או בחו"ל
r.7 ..ישראל: מדינת ישראל לרבות השטחים המוחזקים על ידה
r.8 ..חו"ל: כל ארץ מחוץ לישראל, למעט מדינות אויב
r.e ..הסכם: הסכם כפי שיהיה מעת לעת בין המבטח לבין נותן שירות כלשהו בקשר לביטוח זה

r.r0 . רופא מומחה: רופא שהוסמך על ידי השלטונות המוסמכים בישראל או בחו"ל כמומחה
בתחום רפואי מסוים.

r.rr . מנתח: רופא אשר הוסמך ואושר על ידי הרשויות המוסמכות בישראל או בחו"ל כרופא
מומחה מנתח.

r.r2 . מנתח הסכם: מנתח כמוגדר בסעיף לעיל, אשר שמו מופיע ברשימת המנתחים שבהסכם
עם המבטח המתעדכנת מעת לעת.

r.re ..לעיל אשר אינו בהסכם עם המבטח r.r2 'מנתח אחר: מנתח כמוגדר בס
r.r4 . רופא מרדים: רופא אשר הוסמך ואושר על ידי השלטונות המוסמכים בישראל או בחו"ל

כרופא מרדים.
r.r5 . יעוץ לפני ניתוח: ייעוץ עם רופאים מומחים, הניתן למבוטח בגין צורך בביצוע ניתוח ובסמוך

למועד הניתוח.
r.r6 ..חדר ניתוח: חדר המאושר על ידי הרשויות המוסמכות בישראל או בחו"ל לעריכת ניתוחים
r.r7 ..אשפוז: שהייה בחדר בבית חולים כמוגדר לעיל בגין ביצוע ניתוח במבוטח והקשור בו
r.r8 . אח/ות: אח/ות בעלי תעודות הסמכה של משרד הבריאות בישראל או במדינה בה ייערך

הניתוח/טיפול.
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r.re . שתל: כל אביזר, איבר טבעי או חלק מאיבר טבעי, או איבר מלאכותי, מפרק מלאכותי
או טבעי המושתלים או המורכבים בגופו של המבוטח במהלך ותוך כדי ניתוח המכוסה 
בביטוח זה )כגון: עדשה, פרק ירך, סטנט, עצמימי שמע וכו'( למעט תותבת שיניים ושתל 

דנטאלי או קוסמטי ושתל במהלך השתלה.
r.20 . ניתוח: כל פעולה פולשנית חודרנית, כולל באמצעות לייזר, כולל ביצוע ניתוח אלקטיבי תוך

כדי הדמיה באמצעות מערכת לתהודה מגנטית גרעינית ).M.R.T(, אשר מטרתה ריפוי מחלה 
ו/או פגיעה ו/או תיקון נזק רפואי למניעת הישנות ו/או החמרה של מחלתו של המבוטח ו/או 

החדרת אביזרי עזר לצורך ריפוי מחלה.
במסגרת זו ייראו כניתוח גם פעולות פולשניות, חודרניות לאבחון ו/או טיפול כגון הראיית 
איברים פנימיים )ENDOSCOPY(, צינתור, אנגיוגרפיה, ריסוק אבני כליה באמצעות גלי הלם 
EXWL וכן שימוש בלייזר נמוך עצמה LLLT לטיפול לא חודרני במקרים בו הוא נחשב על 
פי אמות מידה מקובלות כמסוגל להחליף פעולות כירורגיות, כאמור להלן, לרבות שימוש 
בטכנולוגיות חדישות שיהוו תחליף לניתוח חודרני הקיימות בהווה ו/או שיפותחו בעתיד 

תוך כדי תקופת הביטוח.
יובהר, כי השתלת קרנית תחשב כניתוח. למען הסר ספק ניתוח לצורך מניעת הישנות 

ייחשב רק ניתוח לכריתת שד.

r.2r . שימוש בלייזר נמוך עוצמה: מבוטח שירצה במקום ניתוח לבצע טיפול בלייזר נמוך עוצמה
יוכל לעשות זאת בתנאים הבאים:

ישנה קביעת רופא מומחה בתחום הרפואי הרלוונטי על הצורך לביצוע ניתוח אותו מחליף 
הטיפול.

הסכום המקסימלי אותו יכסה המבטח לא יהיה גבוה מעלות הניתוח )r00% עלות עפ"י 
הסכמי המבטח(.

במידה והמבוטח יהא זקוק לניתוח קונבנציונאלי לאחר מכן יקזז המבטח את עלות הטיפול 
בלייזר מעלות הניתוח. )r00% עלות הסכמי המבטח(. אם המבוטח יהא זקוק שוב לאחר 

שנתיים לניתוח קונבנציונלי, יקבל את מלוא השיפוי.
על אף האמור, במקרים בהם קבע רופא מומחה בדרגת מנהל מחלקה בתחום 
הרלוונטי, כי הטיפול בלייזר נמוך עוצמה מהווה טיפול חלופי לניתוח ויעילותו הוכחה 
 National Guidelines-בשני מחקרים לפחות שפורסמו בעיתונות רפואית לפחות באחד מ
הבאים: NICE,ASCO,NCCN, ESMO Minimal Recommendation, והאמור אושר ע"י רופא 
מטעם המבטח, אז, אם יידרש ניתוח לאחר ביצוע הטיפול, לא תקוזז עלות הטיפול מהשיפוי 

לניתוח. 
r.22 . בדיקות: בדיקות חודרות, בדיקות וירטואליות, בדיקות הכרוכות בשימוש בחומרי ניגוד ו/או

חומר רדיו-אקטיבי ו/או קרני רנטגן ו/או בדיקות מעבדה, ובתנאי שהן בדיקות עזר לקביעת 
האבחנה במסגרת הייעוץ המוקדם לפני ביצוע ניתוח ו/או קביעת הצורך לביצוע ניתוח וקיים 
אישור של רופא מומחה לגבי הצורך בביצוען. הבדיקות האמורות תתבצענה במעבדה ו/או 
במרפאה ו/או בבית חולים בעת אשפוז לצורך ניתוח. הבדיקות תינתנה רק בתנאי קרות 

מקרה ביטוח בפרק הניתוחים. הקביעה לטיפול תיקבע רק ע"י רופא מומחה.
r.2e . ,מקרה הביטוח: מערכת עובדות ונסיבות כמתואר בהסכם ביטוח זה על כל פרקיו ונספחיו

אשר בהתקיימה מקנה למבוטח תגמולי ביטוח.
r.24 . ,השתלה: כריתה כירורגית או הוצאה מגוף המבוטח של ריאה, לב, כליה, לבלב, כבד,שחלה

מעי וכל שילוב ביניהם, והשתלת איבר שלם או חלק מאיבר אשר נלקחו מגופו של אדם אחר 
 במקומם או מבעל חיים בשלב בו הפרוצדורה הפסיקה להיות מוגדרת כניסיונית בישראל 
ו/או בארה"ב ו/או באיחוד האירופאי, או השתלה של מח עצמות מתורם אחר בגוף המבוטח 

ו/או תאי גזע מדם טבורי ו/או מדם פריפרי שמקורם במבוטח עצמו.
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השתלה תכלול גם השתלת לב מלאכותי, בשלב בו הפרוצדורה הפסיקה להיות מוגדרת 
כניסיונית בישראל.

במקרה בו יושתל לב מלאכותי כפרוצדורה הקודמת להשתלת לב מגופו של אדם אחר, 
יחשב הדבר כמקרה ביטוח אחד- עפ"י הנחיות הפיקוח ובתנאי כי האמור לעיל נקבע ע"י 

רופא מומחה בתחום מטעם המבוטח.

r.25 ..הוצאות מוכרות: הוצאות ישירות בגין השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל כמפורט בפרק השני
r.26 . טיפול/ניתוח מיוחד בחו"ל כולל טיפולים להצלת שמיעה וראייה: ניתוחים ו/או טיפולים

רפואיים בחו"ל אשר מתקיימים בהם אחד מהתנאים האמורים סעיפים r-e וכן כל התנאים 
האמורים בסעיפים 4-6 להלן:

לא ניתן לבצעם ע"י שירותי הרפואה בישראל אוא. 
זמן ההמתנה לביצוע הניתוח ו/או הטיפול המיוחד בישראל עולה על זמן ההמתנה ב. 

הסביר לביצוע ניתוח ו/או טיפול מיוחד וכפועל יוצא ממנו נגרם סיכון לחיי המבוטח או
סיכויי ההצלחה בביצוע הטיפול המיוחד בחו"ל גבוהים מסיכויי ההצלחה בביצוע הטיפול ג. 

המיוחד בישראל.
האמור לעיל נקבע ע"י שני רופאים מומחים בתחום הרלוונטי מטעם המבוטח, כפועל ד. 

יוצא ממצבו הרפואי של המבוטח. יובהר כי, עלות ההתייעצויות תכוסה ע"י המבטח.
מובהר כי ההשתלה ו/או טיפולים רפואיים מיוחדים חוזרים אם ידרשו מהווים חלק ה. 

בלתי נפרד ממקרה הביטוח.
הניתוח / טיפול המיוחד מוכר על ידי רשויות הבריאות במדינה בה אמור להיות מוענק ו. 

הטיפול הרפואי.
r.27 . נותן שירות: ספק שירות רפואי אשר בינו לבין המבטח קיים הסדר למתן שרות רפואי ו/או

לא קיים כל הסדר, הנדרש בכל אחד מפרקי הפוליסה, לפיו התמורה לה זכאי נותן השרות, 
בגין שרות שיינתן למבוטח, תשולם לו ישירות על ידי המבטח.

r.28 . מקרה סיעודי: מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה, תאונה או
ליקוי בריאותי, אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי )לפחות 50% 
מהפעולה(, של לפחות e מתוך 6 הפעולות הבאות או 2 מתוך 6 הפעולות בלבד כשאחת 

מהן אי שליטה על הסוגרים:
לקום ולשכב: יכולתו העצמאית של המבוטח לעבור ממצב שכיבה לישיבה ו/או לקום 

מכסא, כולל ביצוע פעולה זו מכסא גלגלים ו/או ממיטה.

להתלבש ולהתפשט: יכולתו העצמאית של מבוטח ללבוש ו/או לפשוט פריטי לבוש מכל 
סוג ובכלל זה לחבר ו/או להרכיב חגורה רפואית ו/או גפה מלאכותית.

להתרחץ: יכולתו העצמאית של המבוטח להתרחץ באמבטיה, להתקלח במקלחת או בכל 
דרך מקובלת, כולל פעולת הכניסה והיציאה לאמבטיה או למקלחת.

לאכול ולשתות: יכולתו העצמאית של מבוטח להזין את גופו בכל דרך או אמצעי לאחר 
שהמזון הוכן עבורו והוגש לו.

לשלוט על סוגרים: יכולתו העצמאית של מבוטח לשלוט על פעולת המעיים ו/או פעולת 
השתן. אי שליטה על אחת מפעולות אלה אשר משמעה למשל שימוש קבוע בסטומה או 
בקטטר בשלפוחית השתן, או שימוש קבוע בחיתולים או בסופגנים למיניהם, ייחשבו כאי 

שליטה על סוגרים.

ניידות: יכולתו העצמאית של מבוטח לנוע ממקום למקום. ביצוע פעולה זו באופן עצמאי 
וללא עזרת הזולת, תוך העזרות בקביים ו/או במקל ו/או בהליכון ו/או באביזר אחר כולל 
מכני או מוטורי או אלקטרוני, לא תיחשב כפגיעה ביכולתו העצמאית של המבוטח לנוע. 

אולם, ריתוק למיטה או לכסא גלגלים, ייחשב כאי יכולתו של המבוטח לנוע.
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או:

מצב בריאות ותפקוד ירודים של מבוטח עקב "תשישות נפש" שנקבע על ידי רופא מומחה 
בתחום ו/או פסיכיאטר גריאטרי. לעניין זה, "תשישות נפש" - פגיעה בפעילותו הקוגניטיבית 
של המבוטח וירידה ביכולתו האינטלקטואלית, הכוללת 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, שסיבתה במצב בריאותי כגון: אלצהיימר, 

או בצורות דמנטיות שונות.
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פרק ראשון: כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות 
ו/או כלולות בסל אך אינן מיועדות למחלתו של המבוטח

תרופה. 1
חומר כימי או ביולוגי אשר נועד לטיפול במצב רפואי, מניעת החמרתו )לרבות מניעת התפתחותם 

של מצבים רפואיים נוספים( או מניעת הישנותו כתוצאה ממחלה או תאונה.

מקרה הביטוח. 2
מקרה הביטוח הינו מצבו הרפואי של המבוטח, הנזקק לצורך טיפול במחלתו או לצורך החלמתו, 

על פי הוראת רופא, ליטול תרופה.
2.r . תגמולי ביטוח ישולמו למבוטח עפ"י תנאי נספח זה בגין אחד מהסעיפים המפורטים להלן

ובתנאי כי אין תרופה חליפית בסל שירותי הבריאות, שנועדה לטיפול במצבו הרפואי של 
המבוטח ואשר מביאה לפי אמות מידה רפואיות מקובלות לתוצאה רפואית דומה לזו של 

התרופה שאינה כלולה בסל שירותי הבריאות.
2.r.r . תרופה שאינה כלולה בסל שירותי הבריאות ואשר אושרה לשימוש עפ"י ההתוויה

הרפואית לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח בידי הרשות המוסמכת באחת 
מהמדינות הבאות )להלן - המדינות המוכרות(: ישראל, ארה"ב, קנדה, אוסטרליה, 
ניו זילנד, שוויץ, נורבגיה, איסלנד, אחת מהמדינות החברות באיחוד האירופי לפני 

.)EMEA( מאי 2004, או במסלול הרישום המרכזי של האיחוד האירופי
2.r.2 . תרופה הכלולה בסל שירותי הבריאות אשר אינה מוגדרת עפ"י ההתוויה הרפואית

הקבועה בסל שירותי בריאות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, ואשר אושרה 
לשימוש עפ"י ההתוויה הרפואית לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח בידי הרשות 
המוסמכת במדינות המוכרות קרי לצורך עניין זה תרופה אשר נמצאת בסל 
התרופות אך בהתוויה שונה ו/או במינון שונה ו/או בעיתוי שונה מאשר נקבע 
תחשב כאילו איננה בסל ויהיה זכאי למימון חברת הביטוח ובתנאי כי אושרה 

לאותה התוויה באחת ממדינות המערב ע"י הרשויות המוסמכות.
2.r.e . תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות והינה תרופה אונקולוגית והמטו- אונקולוגית

המוגדרת כ-OFF LABEL שאושרה לשימוש באחת מהמדינות המוכרות, אך לא 
להתוויה הרפואית לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, ובלבד שהתרופה הוכרה 
כיעילה להתוויה הרפואית לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח על ידי לפחות 

אחד מהבאים:
2.r.e.r .FDA-פרסומי ה
2.r.e.2 .American Hospital Formulary Service Drug Information

2.r.e.e .US Pharmacopoeia - Drug Information

2.r.e.4 . ובלבד שהתרופה עונה על שלושת התנאים )Micromedex( Drugdex
הבאים במצטבר, )כפי שמופיעים בטבלת ההמלצות(:

עצמת ההמלצה – נמצאת בקבוצה r או 2.א. 
חוזק הראיות - נמצאת בקטגוריה A או B.ב. 
יעילות - נמצאת בקבוצה r או 2a.ג. 

2.r.e.5 . National Guidelines-תרופה שהטיפול בה מומלץ, לפחות באחד מ
הבאים: NICE,ASCO,NCCN,.ESMO Minimal Recommendation אם 
השתמש המבוטח בתרופה חלופית, ולאחר תחילת השימוש האמור 
התגלו תוצאות חמורות יותר אצל המבוטח או התברר שהתרופה 
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החלופית לא הביאה לתוצאה רפואית דומה לזו שהתרופה שאינה 
כלולה בסל שירותי הבריאות כאמור בסעיפים r.r-2.r.e.2 לעיל 
הייתה צפויה להביא, תכסה החברה את התרופה שאינה כלולה בסל 

שירותי הבריאות כאמור בסעיפים r.r-2.r.e.2 לעיל.
2.r.4 . תרופת יתום - תרופה לטיפול במחלה נדירה אשר אושרה ו/או הוכרה כתרופת

יתום בישראל ו/או ע"י הרשויות המוסמכות באחת או יותר מהמדינות המוכרות, 
למעט תרופה המפותחת לאדם מסוים, עבור קוד גנטי מסוים, פרופיל גנטי מסוים 

או מבנה מסוים של המולקולות והתאים של אותו אדם.

טיפול תרופתי. 3
קבלת תרופה ו/או תרופות, לאורך כל תקופת מקרה הביטוח, כמוגדר לעיל והנוגע לפרק זה.

הכיסוי. 4
המבטח ישלם למבוטח או ישירות לנותן השירות, את עלות התרופה ועלות השרות ו/או הטיפול 
התרופתי הכרוך במתן התרופה עד לתקרת סכום השיפוי המרבי ובהתאם לתנאים המצטברים 

כמפורט להלן:
4.r ..המבוטח יפנה לקבלת אישור המבטח קודם לרכישת התרופה כשבידיו מרשם
למען הסר ספק מובהר כי המבטח לא יהיה חייב בתשלום תגמולי ביטוח אם לא אישר . 4.2

מראש את רכישת התרופה. זמן תגובת המבטח לא תהא מעבר ל-4 ימי עבודה מקבלת 
כל המסמכים הדרושים לשם אישור התביעה.

4.e . המבטח ישפה את המבוטח בגין עלות השרות ו/או הטיפול הרפואי הכרוך במתן התרופה
בגין כל מקרה ביטוח בשיעור של לא יותר מ-600 ₪ ליום ולא יותר מ-r80 יום לכל מקרה. 

)עלות השירות - עלות הטיפול ו/או האשפוז הכרוך במתן התרופה(.
המבטח ישפה את המבוטח בגין עלות התרופה, ובגין עלות השירות כנגד קבלות מקוריות . 4.4

ו/או ישלם ישירות לנותן השירות עבור התרופה ו/או עבור השירות וכל זאת רק עבור 
שירות שבוצע בפועל.

המבטח יחל לשאת בחבותו מהחודש הראשון בהשתתפות עצמית של 200 ₪ לכל מרשם . 4.5
למשך חודש ימים.

סכום השיפוי המרבי שישלם המבטח בגין תביעה ו/או תרופות המכוסות עפ"י פרק זה . 4.6
יהיה עד ל-r,500,000 ₪ )עפ"י מדד r2re4 נקודות שפורסם ב-r5.r2.r2( לכל מבוטח. 

)לכל אחד מיחידי המבוטח( ויתחדש אחת ל-e שנים.

סייגים ייחודיים לתרופות. 5
בנוסף לקבוע בחריגים הכלליים של הסכם זה כאמור בסעיף 16 לפרק המבוא לעיל, אשר 
יחולו במלואם גם על פרק זה, לא יהא המבטח אחראי ולא יהא חייב לשלם תגמולי ביטוח 

בגין מקרה ביטוח במקרים הבאים:
הגדרת מקרה הביטוח מתקיימת לפני מועד תחילת הביטוח. )משמעותה לצורך סעיף א. 

זה קבלת מרשם לתרופה המסוימת(. או קביעת הצורך כהגדרתו במקרה הביטוח.
כמו כן לא ישלם המבטח ולא יהא אחראי בגין מקרה הביטוח במקרים הבאים:

תרופה למחלות נפש או לטיפולים נפשיים. ■

תרופה שניתנה במהלך ניתוח ו/או השתלה ובתנאי שמכוסה במסגרת פרק אחר בפוליסה  ■
זו או בפוליסה אחרת של המבוטח.

טיפול תרופתי מונע ו/או טיפול בויטמינים ו/או חיסונים. ■
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פרק שני: ביטוח לכיסוי מורחב לכל הניתוחים 
ולשירותים רפואיים נלווים לניתוחים

מקרה הביטוח. 1
הצורך בביצוע ניתוח ו/או בדיקה ו/או טיפול.

מה מתחייב המבטח לשלם ו/או לשפות ו/או לכסות?. 2
המבטח ישפה את המבוטח באופן מלא וישיר באמצעות נותן השירות או כנגד קבלות מקוריות 
שימציא לו המבוטח, בגין ההוצאות הממשיות המפורטות להלן, אשר הוצאו בפועל ובלבד שהסכום 
המרבי אותו ישלם המבטח לא יעלה על המשולם על ידו לנותן השירות בגין ניתוחים, המבוצעים 

בבית חולים פרטי ו/או בבית חולים מוסכם תוך תקופת הביטוח בקשר להוצאות שלהלן:
2.r .התייעצות לפני ניתוח

המבוטח יהיה זכאי לשתי התייעצויות לפני ניתוח - אחת עם מנתח הסכם או עם מנתח אחר 
)עד הסכום של 800 ₪ עבור ההתייעצות( והשני עם רופא מומחה אחר בתחום הרלוונטי 

.₪ r,200 כאשר השיפוי השני יהיה עד לסכום של
שכר מנתח. 2.2

שכר מנתח הסכם - ישולם במלואו ישירות אליו.
שכר מנתח אחר - שיפוי למבוטח בהתאם לסוג הניתוח, עד הסכום ששולם בפועל ולא 

יותר מהסכום המשולם במסגרת ההסכם לניתוח דומה.
2.e .שכר רופא מרדים

המבטח ישלם ישירות את שכר המרדים למרדים הנמצא עימו בהסכם ו/או ישפה את 
המבוטח בעלות התשלום לרופא מרדים שאינו בהסכם עד עלות מרדים הקבועה בחברה 

עבור אותו ניתוח ולא יותר מהסך ששולם ע"י המבוטח בפועל.
הוצאות חדר ניתוח. 2.4

ישולמו ישירות לבית החולים שבהסכם עם המבטח או למבוטח בגובה הסכום ששולם בפועל.
דמי האשפוז. 2.5

ישולמו ישירות לבית החולים שבהסכם עם המבטח או למבוטח בגובה הסכום ששולם 
בפועל ועד ל-45 ימי אשפוז בגין ניתוח. כיסוי אשפוז בבית חולים פרטי ייעשה בחדר של 
עד e מיטות. למען הסר ספק, דמי האשפוז ישולמו בגין אשפוז בבית חולים פרטי בחדר 

ובו לפחות 2 מיטות, אך לא יותר מ-e מיטות.
בדיקה פתולוגית. 2.6

תשולם ישירות לבית החולים או למבוטח בגובה הסכום אשר שולם בפועל.
חוות דעת שנייה בפתולוגיה. 2.7

תשולם ישירות לנותן השירות או למבוטח בגובה הסכום אשר שולם בפועל, אך לא יותר 
.₪ r,200 מסך של

שכר אח/ות לאחר ניתוח במהלך האשפוז. 2.8
החזר למבוטח למשך תקופה של עד r4 ימי אשפוז ולא יותר מ-550 ₪ לכל יום אשפוז.

2.e .שתל
שתלים ו/או אביזרים רפואיים מתקדמים שהושתלו במהלך ניתוח ו/או במהלך טיפול פולשני 
עד לסך של 60,000 ₪ לכל מקרה ביטוח. מוסכם כי במסגרת שתל/ים לא יכללו תותב/י 

שיניים או כל תותב דנטלי, למעט תותב דנטלי לו יזדקק המבוטח עקב תאונה מכל סוג.
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2.r0 .טיפולים פיזיותרפיים
כיסוי הוצאות טיפולים פיזיותרפיים בבית חולים פרטי ו/או ציבורי במקרה ניתוח, עד לסך 

600 ₪ ליום למשך כל תקופת האשפוז בעת האשפוז לניתוח.
2.rr . שירותי הסעה באמבולנס לבי"ח, מבית החולים לבית המבוטח בעת הצורך ובין בתי

חולים בישראל לצורך ביצוע ניתוח
המבטח יחזיר למבוטח הוצאות העברה באמבולנס עבור העברתו של המבוטח לבי"ח או 
ממנו או העברתו בין בתי חולים לפני או אחרי ביצוע ניתוח המכוסה בביטוח זה. החזר זה 

לא יעלה על התעריף הרשמי הקיים באותה עת בשירותי מגן דוד אדום.
2.r2 .ניתוח פלסטי לאחר תאונת דרכים ו/או תאונת עבודה ו/או אירוע טרור

כיסוי עד לסך 45,000 ₪ ובתנאי כי מועד הניתוח הפלסטי הינו עד r2 חודשים ממועד התאונה 
או אירוע הטרור )אלא אם מומחה בכירורגיה פלסטית מטעם המבטח יטען כי לא ניתן 
מבחינה רפואית לבצע את הניתוח בתוך פרק זמן זה(, ובתנאי כי קיים צורך רפואי מוגדר 
ע"י מומחה בכירורגיה פלסטית מטעם המבטח כתוצאה ישירה ובלתי אמצעית מהתאונה.

2.re .מוות כתוצאה מניתוח
נפטר/ה המבוטח/ת שגילו בעת ביצוע הניתוח עלה על r6 שנה במהלך ניתוח המכוסה 
עפ"י פוליסה זו, או בתוך 8 יממות ממועד סיום ביצוע הניתוח המכוסה עפ"י פוליסה זו, 
ישלם המבטח ליורשיו של המבוטח עפ"י דין, בנוסף לתגמולי הביטוח, פיצוי חד פעמי בסך 
r00,000 ₪. יובהר כי, הפיצוי ישולם רק במקרה בו המוות הינו תוצאה ישירה של הניתוח 

ולא תוצאה של המחלה או התאונה בגינה בוצע הניתוח.
2.r4 .)שחזור ו/או שיקום שד לאחר כריתת שד )גבר או אישה

המבוטח/ת ת/יהיה זכאי/ת לבצע שיחזור שד לאחר כריתה לרבות כיסוי מלא של הוצאות 
השתלים הנדרשים, אם נדרשים במהלך הניתוח. במידה והמבוטח יעבור את הניתוח אצל 
ספק שבהסכם יהיה זכאי לכיסוי מלא ללא צורך בהשתתפות עצמית כל שהיא. מבוטח 
שיבחר לעבור את הניתוח אצל ספק שאיננו בהסכם יהיה זכאי להחזר כספי, כנגד חשבונית, 
עד לסכום כפול מהסכום המקובל אצל המבטח לתשלום אצל רופאים שבהסכם בגין ניתוח 

זה עד לסך של e0,000 ₪ לכל שד.
2.r5 .בדיקות

מעבדה, בדיקות כימיות, רנטגן, הקרנות, טיפולים כימותרפיים או אונקולוגיים, טיפול 
היפותרמי, הדמיה והדמיה מגנטית - כחלק מהאשפוז בעת הניתוח ו/או כהכנה לביצוע 
ניתוח. במקרה שיעשו הבדיקות שלא במהלך האשפוז, ישפה המבטח את המבוטח, כנגד 
קבלות מקוריות, בגין ביצוע הבדיקות עד ל-e0% מההוצאות בפועל שהוצאו בגין הבדיקות 
ולא יותר מ-2,500 ₪ למקרה. מובהר כי המבוטח יהא זכאי לכיסוי כאמור לעיל רק אם 
מטרת הבדיקות הינה לקבוע את הצורך בניתוח או אם הבדיקות בוצעו לאחר שנקבע 

מועד לניתוח וכתנאי לביצועו.
2.r6 .מצב סיעודי כתוצאה מהניתוח

הפך המבוטח לסיעודי כאמור בסעיף r.28 בפרק המבוא כתוצאה ישירה ובלעדית מניתוח 
המכוסה עפ"י פרק זה, בתוך r4 יממות ממועד סיום ביצוע הניתוח המכוסה עפ"י פרק זה 
ישלם המבטח, בנוסף לתגמולי הביטוח, לאחר r5 יום מיום ביצוע הניתוח גמלה חודשית 
בסך 4,000 ₪ לתקופת היות המבוטח סיעודי או תקופה שלא תעלה על 8 חודשים המוקדם 
ביניהן )וזאת מעבר לכל פיצוי ו/או תגמול אחר שיקבל המבוטח(. למען הסר ספק מובהר 

כי הכוונה למצב סיעודי כתוצאה מניתוח ולא ממחלה שהביאה לניתוח.
2.r7 .השתתפות במימון משדר קרדיולוגי

לאחר התקף לב ו/או ניתוח לב מכל סוג, יהיה רשאי המבוטח לקבל השתתפות במנוי כנ"ל 
עד לסך 200 ₪ לחודש ועד ל-24 חודש.
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2.r8 .הוצאות החלמה ושיקום
הוצאות שיקום לאחר התקף לב ו/או ניתוח לב ו/או אירוע מוחי ו/או ניתוח עמוד שידרה 
ו/או ניתוח מוח ו/או כריתת איבר כל שהוא ו/או ניתוח להוצאת גידול הכרוך באשפוז של 
למעלה מ-4 ימים ו/או ניתוח להחלפת מפרקים ו/או ניתוח אורטופדי הכרוך באשפוז של 
למעלה מ-4 ימים. האמור לעיל יינתן בתנאי כי הצורך להוצאות השיקום נקבע ע"י רופא 

מומחה בתחום הרלבנטי והשיקום התבצע במהלך e0 יום ממועד האירוע.
כשיקום ייחשבו הטיפולים המנויים להלן: ריפוי בעיסוק, שיקום נוירולוגי, פיזיותרפיה, 
כירופרקטיקה, שיאצו, רפלקסולוגיה, שיקום בדיבור, טיפול ע"י LLLT, הידרותרפיה, התעמלות 
שיקומית. יינתן כיסוי לאמור לעיל עד r5,000 ₪ לתקופת הביטוח ובהשתתפות עצמית 

.r0% של
בנוסף לאמור לעיל יינתן כיסוי להחלמה בבית החלמה מוכר,עד לסך של e00 ₪ ליום עד 

r2 ימים למקרה.
2.re .טיפול ע"י מקרופאגים

טיפול ע"י מקרופאגים בפצעים פתוחים לאחר ניתוח, כתוצאה מזיהומים ו/או פצעי לחץ 
ו/או מכל סיבה אחרת כיסוי בעת השהייה בבית החולים ו/או בבית החלמה ו/או בבית, 

עד לסך r0,000 ₪ למקרה.
טיפול חלופי לניתוח. 2.20

חברת הביטוח תכסה פרוצדורה רפואית אשר מחליפה ניתוח שאילו היה מתבצע חברת 
הביטוח הייתה מכסה אותו על פי הפוליסה. סכום הביטוח שיכוסה יוגבל לתקרת עלות 
ביצוע ניתוח כאמור. אם יבצע המבוטח ניתוח שבגינו ביצע את הפרוצדורה הרפואית 
שהייתה אמורה להחליפו תוך 24 חודשים חברת הביטוח תכסה את עלות הניתוח בקיזוז 

עלות הפרוצדורה. )למעט האמור בסעיף r.2r בנוגע לשימוש בלייזר נמוך עוצמה(.
על אף האמור, במקרים בהם קבע רופא מומחה בדרגת מנהל מחלקה בתחום הרלוונטי, 
כי הפרוצדורה הרפואית מהווה טיפול חלופי לניתוח ויעילותה הוכחה בשני מחקרים לפחות 
 ESMO Minimal :הבאים National Guidelines-שפורסמו בעיתונות רפואית לפחות באחד מ
Recommendation,NICE,ASCO,NCCN, והאמור אושר ע"י רופא מטעם המבטח, אז, אם 
יידרש ניתוח לאחר ביצוע הפרוצדורה הרפואית, לא תקוזז עלות הפרוצדורה הרפואית 

מהשיפוי לניתוח.
כמו כן, יכוסה טיפול בגלי הלם - טיפול בדרבן העקב, "טניס אלבו", "גולף אלבו", הסתיידות 
ו/או דלקת בכתפיים, דלקת גיד אכילס, דלקת גיד הפיקה בברך ודומיהם ועד תקרה של 

.)r5.r2.r2-נקודות שפורסם ב r2re4 לשנת ביטוח )עפ"י מדד ₪ e,000

הרחבות מיוחדות לפרק הניתוחים. 3
e.r .ניתוח שחברת הביטוח אינה משתתפת בהוצאותיו

בוצע במבוטח ניתוח המכוסה על-פי פרק זה בבית חולים מבלי שהמבטח שילם עבורו, 
יפצה המבטח את המבוטח בשיעור של 50% מהסכום שהמבטח היה משלם למנתח הסכם 
כשכר עבור אותו סוג ניתוח, אם הניתוח היה מבוצע במסגרת ההסכם או 500 ₪ לכל יום 
אשפוז הגבוה מביניהם. )במידה ובעל הפוליסה ידרוש אסמכתא לסכום התשלום, מתחייב 
המבטח להציג את ההסכם ממנו נגזר התשלום האמור לעיל ליו"ר ליסוב סוכנות לביטוח 

)reee( בע"מ לצורך אישור התשלום(.
e.2 .ניתוח שבוצע בבית חולים פרטי אשר קופת החולים משתתפת בהוצאותיו

במידה ויבצע המבוטח את הניתוח בבית חולים פרטי במסגרת "המשלימים" של קופת 
חולים וקופת חולים משתתפת בהוצאות )למשל באמצעות טופס r7(, יפצה המבטח את 
המבוטח בשיעור של 50% מהסכום שהמבטח היה משלם למנתח הסכם כשכר עבור 

אותו סוג ניתוח, אם הניתוח היה מבוצע במסגרת ההסכם.
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e.e .פיצוי מאשפוז כתוצאה ממחלה
המבטח ישלם למבוטח תשלום בסך של 500 ₪ לכל יום אשפוז כתוצאה ממחלה )לא 
מניתוח(, החל מהיום השישי לאשפוז ועד לסך כולל של r0 ימי אשפוז בבית חולים כללי.

e.4 . פיצוי לילד )עד גיל 21( בעת ריתוק לבית ו/או לבית חולים עקב ניתוח ו/או מחלה ו/או
תאונה מכל סוג:

מקרה הביטוח: אשפוז או ריתוק לבית של ילד המבוטח בפוליסה זו ואשר עקב מחלה 
משמעותית ו/או ניתוח ו/או תאונה, נעדר מלימודיו בבית ספר או גן ילדים או מעון, המוכר 
ע"י משרד החינוך ו/או על ידי משרד העבודה, או אוניברסיטה או מכללה המוכרים ע"י 

משרד החינוך.
אם הילד המבוטח אושפז בבית חולים ו/או רותק לביתו, עקב מחלה ו/או ניתוח ו/או תאונה 
מכל סוג ישלם המבטח סך r80 ₪ עבור כל יום היעדרות מלימודים ו/או מקייטנה בתקופת 
החופש הגדול וזאת החל מהיום ה-r0 וכל עוד המבוטח הנו מרותק לביתו ו/או לבית חולים 

ו/או לבית החלמה לתקופה שלא תעלה על 270 ימים.
במידה ולאחר חזרתו ללימודים יאושפז שנית עקב אותו אירוע ו/או מחלה, תוך e0 יום מיום 
חזרתו ללימודים, לא תהיה תקופת המתנה נוספת והפיצוי ישולם למבוטח החל מהיום הראשון.

e.5 .אובדן כושר עבודה מוחלט כתוצאה מניתוח
החברה תשלם למבוטח פיצוי חודשי של e,000 ₪ במקרה של אובדן מוחלט של כושר 
העבודה שנגרם כתוצאה ישירה ובלעדית מביצוע ניתוח המכוסה במסגרת פרק זה ובתנאי 
שהמבוטח מעל גיל 2r ומתחת לגיל 67 ושלא נעדר מעבודתו קודם לניתוח כתוצאה מהבעיה 

הרפואית שהיוותה העילה לניתוח.
המבוטח ייחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה לצורך סעיף זה וזכאי לקבלת הפיצוי החודשי 
אם על פי הערכה רפואית, לא יוכל לבצע עבודה או עיסוק כלשהם במקצועו או בעיסוק 
אחר בהתאם להכשרתו, השכלתו וניסיונו, ובלבד שטרם קרות המקרה האמור, ובמהלך 
שישה החודשים שקדמו לו עסק המבוטח בעיסוק כאמור.וזאת לתקופה העולה על חודשיים 

מיום ביצוע הניתוח )להלן: תקופת המתנה(.
אם לא הייתה למבוטח תעסוקה במועד קרות מקרה הביטוח יחשב כבלתי כשיר מוחלט 

לעבודה אם יהיה מרותק לביתו עקב קרות מקרה הביטוח.
הפיצוי החודשי ישולם החל מתום תקופת ההמתנה, לתקופה מרבית של r2 חודשים ובכל 

מקרה יפסק התשלום עם הגיע המבוטח לגיל 67 שנה.
אם חוזר למבוטח כושר עבודתו, חייב להודיע על כך לחברה מיד והחברה תפסיק את 

תשלום הפיצוי החודשי.
במקרה של אובדן כושר עבודה בגין אותו מקרה ביטוח המבוטח לא יהיה זכאי לתקופת 

תשלום נוספת.
מוסכם ומוצהר בזאת כי במסגרת סעיף זה תכוסה רק תקופת אובדן כושר עבודה שהיא 
תוצאה ישירה ובלעדית מהניתוח ולא תקופות אובדן כושר עבודה שמקורן בבעיה הרפואית 
שהיוותה העילה לניתוח ו/או טיפולים רפואיים לאחר ניתוח, הנובעים מהבעיה הרפואית, 

שהצריכה ניתוח, כדוגמת טיפול פיזיותרפיה, הקרנות ו/או טיפולים כימותרפיים.
e.6 .שחרור מתשלום פרמיה

המבטח ישחרר את המבוטח ו/או את בעל הפוליסה מתשלום פרמיה חודשית עבור הביטוח 
במקרה של אובדן מוחלט של כושר עבודה כאמור בסעיף e.2 להסכם לעיל כל עוד יחשב 

.e.5 כמי שנמצא במצב של אובדן כושר עבודה כתוצאה מהניתוח כאמור בסעיף

ביצוע ניתוח בחוץ לארץ. 4
הכיסוי הינו בכפוף לכך שהניתוח אושר מראש ע"י החברה ושההתקשרות עם נותני השירות 
הרפואי יעשו ישירות ע"י החברה. בוצע במבוטח ניתוח המכוסה על פי פרק זה בחו"ל, ישפה 
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המבטח את המבוטח בגין כל ההוצאות הקשורות לניתוח כמפורט בס' r לעיל על כל סעיפי 
המשנה שבו, כמפורט להלן:

4.r . בוצע הניתוח בחו"ל בבית חולים על ידי נותן השירות, ישפה המבטח את נותן השירות באורח
מלא וישיר. מובהר כי תנאי התיאום עם בית החולים יהיו באחריות המבטח.

בוצע הניתוח בחו"ל שלא על ידי נותן השירות שבהסכם ו/או בבית חולים שאינו כלול . 4.2
ברשימת בתי החולים שבהסכם, ישפה המבטח את המבוטח בגובה עד 200% מעלות 
שכר המנתח לניתוח מקביל המבוצע בבית חולים שבהסכם עם המבטח בישראל ועם 
צוות נותן שירות שבהסכם, אך לא יותר מהסכום ששולם על ידי המבוטח בפועל ולגבי 
שאר ההוצאות לא יותר מהסכום המשולם על ידי המבטח לבי"ח שבהסכם עמו באותה 
מדינה ו/או אזור בו בוצע הניתוח. במידה והסכומים הנ"ל יעלו על אלה המקובלים בבי"ח 
שבהסכם עם המבטח, יותנה התשלום במתן הודעה מוקדמת למבטח על מנת שיוכל לנהל 

מו"מ עם ביה"ח הנ"ל, אך לא יותר מהסכום ששולם בפועל.
4.e . בוצע במבוטח ניתוח המכוסה על פי פרק זה בחו"ל והוא נפטר חו"ח בחו"ל, ישלם המבטח

.$ r0,000 הוצאות הטסת גופתו עד לסך

ביצוע ניתוח בחו"ל. 5
בנוסף לאמור בסעיף 4 לעיל ישלם המבטח ו/או ישפה את המבוטח בגין:

5.r . כרטיס טיסה למבוטח במחלקת תיירים ליעד ביצוע הניתוח וחזרה ממנו. בתנאי מפורש כי
האשפוז הכרוך בניתוח הנ"ל עלה על 6 ימי אשפוז.

כרטיס טיסה למלווה במחלקת תיירים ליעד ביצוע הניתוח וחזרה בתנאי מפורש כי האשפוז . 5.2
הכרוך בניתוח הנ"ל עלה על 6 ימי אשפוז.

5.e ..רופא מלווה במידת הצורך ע"פ קביעת רופא מומחה בתחום הרלוונטי מטעם המבוטח
הוצאות שהיית למבוטח ומלווה אחד במידה ואושר - למבוטח ולמלווה עד לסך r75 $ ליום, . 5.4

עד מקסימום של 60 ימי שהות בלבד. הוצאות אלה יחולו בעת ההמתנה לניתוח ו/או בעת 
הניתוח עצמו ו/או בתקופת ההחלמה וכל עוד לא יוכל המבוטח לשוב לישראל מסיבות 
רפואיות אך לא יותר מ-60 ימי שהות. התשלום יהיה כנגד קבלות מקוריות בלבד. בתנאי 

מפורש כי האשפוז הכרוך בניתוח הנ"ל עלה על 5 ימי אשפוז.
תרופות שיזדקק להן המבוטח במהלך האשפוז ועד לחזרתו לישראל.. 5.5
ניתוח מוח בחו"ל. 5.6

בוצע במבוטח בחו"ל ניתוח מוח לסילוק גידול ממאיר או שפיר שלא באמצעות נותן שירות, 
יהא המבוטח זכאי לשיפוי בגין שכר מנתח עד לתקרה של )e00%( של סכום הכיסוי למנתח 
בניתוח מקביל המבוצע בישראל בבית חולים שבהסכם ועל ידי מנתח הסכם, אך לא יותר 

מהסכום ששולם על ידי המבוטח בפועל.
לגבי שאר ההוצאות לא יותר מהסכום המשולם על ידו לבי"ח שבהסכם עמו באותה מדינה 
ו/או אזור בו בוצע הניתוח, אך לא יותר מסכום ששולם בפועל. במידה והסכומים הנ"ל יעלו 
על אלה המקובלים בבי"ח שבהסכם עם המבטח, יותנה התשלום במתן הודעה מוקדמת 
למבטח על מנת שיוכל לנהל מו"מ עם ביה"ח הנ"ל, אך לא יותר מהסכום ששולם על ידי 
המבוטח בפועל. כל זאת ובתנאי כי המבוטח פנה לחברה על מנת לתאם את הניתוח בטרם 

ביצוע הניתוח, וכן בתנאי שהמבוטח יאושפז למעלה מ-5 ימי אשפוז.

חריגים. 6
סעיף החריגים הכלליים בפוליסה חל אף על פרק זה.

בנוסף לאמור לעיל, החברה לא תהא חייבת בתשלום תגמולי ביטוח על פי פרק זה במקרים 
הבאים:

6.r ..ניתוחים הקשורים בשיניים
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פרק שלישי: השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
מקרה הביטוח: מקרה הביטוח הוא מצבו הבריאותי של המבוטח המחייב ביצוע טיפול רפואי המהווה 

השתלה או ניתוח/טיפול מיוחד בחו"ל.

שני רופאים מומחים מטעם המבוטח בתחום הרפואי הרלוונטי קבע על פי קריטריונים רפואיים מקובלים 
את הצורך בביצוע ההשתלה ו/או הניתוח ו/או הטיפול המיוחד. לחברת הביטוח לא תהיה הזכות ולא 

תינתן כל אפשרות לערעור על קביעתם של הרופאים המומחים מטעמו של המבוטח.

התחייבות המבטח מותנית בכך כי ההשתלה ו/או הטיפול המיוחד בחו"ל אינו מהווה טיפול ניסיוני ו/או 
טיפול למטרות מחקר.

המבטח ישפה את המבוטח או ישלם ישירות לנותן השירות את ההוצאות המוכרות בגין . 1
השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל כמפורט להלן:

r.r .- אפשרות שיפוי להשתלה ו/או השתלות
נותן שירות שבהסכם - החברה תשלם את מלוא השיפוי, ישירות לנותן השירות שבהסכם 

לגבי מקרה הביטוח שאירע.
נותן שירות שאינו בהסכם - החברה תשפה את המבוטח עד תקרת שיפוי בגובה 
r,250,000 $ בגין כל ההוצאות הרפואיות הממשיות המפורטות להלן ותשלם לנותן השירות 
את ההוצאות שנדרש המבוטח לשלם ו/או תחזיר למבוטח הוצאות כאמור, ששילם המבוטח 
בפועל לנותן השירות הרפואי. התשלום יבוצע כנגד קבלות מקוריות המפרטות את הפעולות 
הרפואיות שבוצעו במבוטח, הסכומים שנגבו בגינם וכן דוחות אשפוז וניתוח מקוריים 

הכוללים פרוט כל הפעולות
r.2 .- אפשרות פיצוי להשתלה ו/או השתלות

פיצוי חד פעמי בעת ביצוע השתלת כליה באופן עצמאי כלומר שלא במימון החברה בחו"ל: 
אם ביצע המבוטח השתלה בחו"ל שהחברה לא השתתפה במימונה, בין בתשלום ישירות 
לנותן השירות ובין במתן שיפוי למבוטח כנגד הוצאותיו ובין אם בתשלום לקופות חולים ו/או 

לגורם אחר, יהיה זכאי המבוטח לפיצוי בגובה 60,000 $. לאחר הוכחת ביצוע ההשתלה.
למען הסר ספק, בעת קרות מקרה הביטוח כמפורט בהגדרת השתלה )כמוגדר בפרק 
המבוא - הגדרות(, יוכל מבוטח לבחור באחת משתי האפשרויות לתגמולי ביטוח המפורטות 

בסעיפים r ו-r.r לעיל ולהודיע על בחירתו בכתב לחברה.

לטיפול מיוחד בחו"ל - עד לסך מרבי של 200,000 $.. 2

השיפוי ו/או התשלום האמור לעיל בסעיפים 1 ו-2 יהא בגין ההוצאות הממשיות ששולמו . 3
בפועל המפורטות להלן:

תשלום לרופאים ולמוסדות רפואיים עבור הערכה רפואית של המבוטח.א. 
חו"ד שנייה ממומחה בחו"ל לפני ביצוע ההשתלה ו/או לפני ההטסה לניתוח ו/או לטיפול מיוחד ב. 

.$ r,000 בחו"ל עד לסך
תשלום בגין הוצאות כרטיסי טיסה לחו"ל, בטיסה מסחרית רגילה ליעד בו תבוצע ההשתלה ג. 

ו/או הניתוח ו/או הטיפול המיוחד למבוטח ולמלווה אחד והוצאות חזרתם לישראל.
תשלום עבור העברה יבשתית של המבוטח מביתו ו/או מביה"ח אם הינו שוהה בו לשדה ד. 

התעופה בחו"ל לביה"ח בו מיועד הניתוח ו/או השתלה ו/או הטיפול המיוחד וכן העברה כנ"ל 
בין בתי החולים ובחזרה לישראל.

תשלום עבור הוצאות לביצוע הפעילות הרפואית הנדרשת לכריתת האיבר מתורם האיבר, ה. 
שימורו והעברתו למקום ביצוע ההשתלה.
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תשלום לאיבר מלאכותי, במידה ומקרה הביטוח הינו השתלת איבר מלאכותי.ו. 
תחזוק וטיפול באיבר המלאכותי עד להחלפתו באיבר טבעי.ז. 
תשלום לצוות המנתח עבור הצוות הרפואי והשירותים הרפואיים במהלך האשפוז לצורך ח. 

ביצוע ההשתלה ו/או הניתוח ו/או הטיפול המיוחד בחו"ל, לרבות במקרה של השתלה חוזרת.
תשלום עבור אשפוז בחו"ל עד ל-e0 ימי אשפוז לפני ביצוע ההשתלה ועד 270 יום לאחר ט. 

ביצוע ההשתלה. במקרה של ניתוח ו/או טיפול מיוחד עד r80 ימי אשפוז לאחר ביצוע הניתוח 
ו/או הטיפול המיוחד.

תשלום עבור הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל ולחזרה מיעד זה לישראל במקרים בהם י. 
המבוטח אינו כשיר מסיבות רפואיות להטסה לחו"ל או לחזרה משם לישראל בטיסה מסחרית 
רגילה כקבוע בסעיף ג׳ לעיל. כולל תשלום מלא לרופא מלווה במידה ויהיה צורך בכזה וזאת 

ע"פ קביעת רופא מומחה מטעם המבוטח.
תשלום עבור הוצאות שהיה בחו"ל למבוטח ולמלווה אחד במקום ביצוע ההשתלה ו/או הניתוח יא. 

בחו"ל לכל תקופת השהייה עד ל-r80 $ ליום למבוטח ועד r50 $ ליום למלווה )ההחזר עבור 
קבלות מקוריות בלבד(.

ההוצאות המוכרות: בית מלון, מזון, ארוחות במסעדות וכד׳, נסיעות כולל השכרת רכב וכל 
הוצאה אחרת שיזדקק לה לצורך שהייתו בחו"ל.

תשלום בגין תרופות להשתלה בעת האשפוז ו/או כהכנה לאשפוז ו/או לאחר האשפוז, בתנאי יב. 
מפורש כי תרופות אלה אינן ממומנות באותה העת ע"י קופ"ח בה חבר המבוטח ו/או על ידי 

השב"ן בו הוא מבוטח.
במקרה מוות המבוטח )חו"ח(, בעת שהותו בחו"ל עקב ביצוע השתלה ו/או הניתוח ו/או יג. 

.$ r0,000 הטיפול המיוחד, תשלום עבור העברת גופתו מחו"ל לישראל וזאת עד לסך מרבי של
תשלום עבור המשך טיפול בחו"ל, לאחר ביצוע ההשתלה בחו"ל ו/או הטיפול המיוחד בחו"ל יד. 

עד לסך מרבי של 50,000 $, וזאת במידה ועקב מצבו הרפואי, לא ניתן להחזיר את המבוטח 
לישראל בתום תקופת האשפוז.

תשלום עבור הבאת מומחה מחו"ל לביצוע הטיפול המיוחד בישראל, אם לא ניתן מסיבות טו. 
 $ r20,000 רפואיות, להעביר המבוטח לביצוע הטיפול המיוחד בחו"ל - עד לסך מרבי של

הכולל עלות שכר והבאתו לארץ.

פיצוי מיוחד. 4
4.r . במקרה של השתלה אשר בוצעה בפועל ישלם המבטח למבוטח פיצוי נוסף על פי הסכומים

הנקובים להלן.
במקרה של השתלת לב, לב ריאה, ריאה, לב מלאכותי, כבד - 5,000 ₪ לחודש למשך . 4.2

e6 חודש.
4.e ..לחודש לתקופה של 24 חודש ₪ e,000 - במקרה של השתלת כליה או לבלב
נפטר המבוטח לאחר ביצוע ההשתלה וטרם שולמו לו מלוא התשלומים החודשיים דלעיל, . 4.4

תשולם היתרה ליורשיו החוקיים.
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פרק רביעי: שירותי רפואה אמבולטוריים
הגדרות. 1

חוות דעת רפואית ראשונה - דו"ח רפואי מלא בכתב, הכולל, מסקנת רופאו של המבוטח וכן כל 
מידע רפואי רלוונטי אחר לרבות; צילומי רנטגן,.M.R.I. ,C.T,U.S, בדיקות הדמיה אחרות, ביופסיות, 

תוצאות בדיקות ציטולוגיות, היסטולוגיות וכיוצא בזה.

מקרה ביטוח. 2
הזדקקותו של המבוטח לאחד מהשירותים האמבולטוריים המפורטים להלן שלא בעת אשפוז 
הנובע מבעיה רפואית פעילה שהתעוררה אצל המבוטח לאחר שהסתיימה תקופת האכשרה, או 

הזדקקותו של המבוטח לאחת הבדיקות לרפואה מונעת המפורטות להלן.

תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח. 3
החברה תשלם למבוטח 80% מההוצאות בהן נשא בפועל, בגין מקרי הביטוח המפורטים בנספח 

זה, אך לא יותר מהסכום המרבי לכל טיפול כמפורט להלן.
e.r . חוות דעת רפואית בישראל - חוות דעת עם רופא מומחה לגבי בעיה רפואית פעילה

בתחום הרלוונטי )לא כולל רופא ילדים ו/או רופא משפחה(, עד 700 ₪ לכל התייעצות ועד 
4 התייעצויות בשנת ביטוח למבוטח.

על אף האמור בסעיף r4.7 להסכם, מבוטח יהיה זכאי להתייעצות אחת מתוך 4 ההתייעצויות 
לעיל, בגין מקרה ביטוח שנגרם כתוצאה מהתנדבות לפעילות אקטיבית מלחמתית, צבאית 

או משטרתית.
e.2 . חוות דעת רפואית שניה בחו"ל - מבוטח יהא זכאי לחוות דעת בחו"ל, לאחר קבלת חוות

דעת רפואית ראשונה, כמוגדר לעיל, עד תקרה של r200 $ למקרה ביטוח.
e.e . .U.S( בדיקות רפואיות אבחנתיות – בדיקות מעבדה, רנטגן, א.ק.ג., בדיקות הדמיה

 ,PET בדיקת )M.R.I.( בדיקת תהודה מגנטית ,)C.T.( טומוגרפיה ממוחשבת ,)אולטרסאונד
קולונוסקופיה אנדוסקופיה של דרכי מרה ולבלב ERCP וגסטרוסקופיה.

בדיקות אבחנתיות יכללו בין היתר גם בדיקת אנטרוסקופיה ארוכה בטכניקת בלון כפול 
 TURS אולטרא סאונד אנדוסקופי טרנסרקטאליEUS: אולטרא סאונד אנדוסקופי ,DBE
ופריאנלי, וכן כל בדיקה אחרת הנדרשת על פי אמות מידה רפואיות מקובלות לאבחון 

מחלתו של המבוטח או לקביעת דרכי הטיפול בו.
סכום הביטוח – החזר של עד 80% מההוצאה בפועל אך לא יותר מ-2,700 ₪ למבוטח 

.)r5.r2.r2-נקודות שפורסם ב r2re4 לשנת ביטוח )עפ"י מדד
e.4 .:)1.9.2009 בדיקות לרפואה מונעת )החל מיום

ממוגרפיה, PAP Smear, צפיפות עצם, דם סמוי בצואה, בדיקת אנטיגן סגולי של הערמונית 
]PSA[, לחץ תוך עיני.

סכום הביטוח: החזר של עד 85% מההוצאה בפועל ועד e50 ₪ לכל בדיקה )עפ"י מדד 
.)r5.r2.r2-נקודות שפורסם ב r2re4

הרחבות מיוחדות. 4
4.r .אשפוז עקב הריון בסיכון גבוה

במקרה של אשפוז מבוטחת בבית חולים עקב הריון בסיכון גבוה, תקבל המבוטחת פיצוי 
מיוחד בשיעור של r50 ₪ לכל יום אשפוז, החל מהיום הראשון ועד r50 יום, סה"כ לכל 

.ee תקופת ההיריון החל משבוע 26 ולא יאוחר משבוע
לסעיף זה תקופת אכשרה בת 6 חודשים. אישה שאושפזה בעבר עקב הריון בסיכון גבוה 

לא תכוסה על פי סעיף זה.
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החלמה לאחר ניתוח קיסרי. 4.2
מבוטחת שתלד בניתוח קיסרי, תהיה זכאית, ל-6 ימי החלמה, בבית החלמה ו/או בית 
הבראה, כולל טיפולים שלהם תזדקק בעקבות הניתוח הקיסרי עד לסך 800 ₪ ליום. הפיצוי 

ישולם למבוטחת אך ורק לאחר הגשת חשבוניות מקוריות, עבור השהייה הנ"ל.

לסעיף זה תקופת אכשרה בת 6 חודשים. אישה שילדה בעבר בניתוח קיסרי לא 
תכוסה על פי סעיף זה.

תקופת אכשרה שעל פי סעיף r.2 ו-2.2 לעיל פירושה: תקופה בה לא יהא המבטח אחראי 
לתשלום על פי תנאי הפוליסה בגין מקרה ביטוח אשר הצורך בו התגלה או אובחן ו/או 
אירע בתקופה זו. מקרה ביטוח שארע בתקופת האכשרה דינו כמקרה ביטוח שארע לפני 

תקופת הביטוח.

4.e .הפריית מבחנה
המבטח ישתתף בהוצאות המבוטחת בגין הפריית המבחנה שנעשתה עבורה עד לסך של 
7000 ₪ לכל סדרת טיפולי הפרייה. כיסוי זה יינתן מעבר לכיסוי הניתן על פי חוק הבריאות.

מובהר בזה כי מספר הפריות המבחנה שהמבטח ישתתף בהוצאותיהן כאמור לעיל, לא 
יעלה על שלוש סדרות טיפולים למבוטחת במשך כל תקופת הביטוח.

לסעיף זה תקופת אכשרה בת 6 חודשים.
ביצוע בדיקה לאבחון גנטי טרום לידתי ובדיקות הריון. 4.4

מבוטחת בפוליסה זו תהייה זכאית להחזר בגין בדיקות לאבחון גנטי טרום לידתי, כגון:
בדיקת אבחון נשאות ל-X שביר.

..C.F-בדיקת אבחון נשאות ל
בדיקת אבחון לגושה.

בדיקת אבחון נשאות לקנוואן.
בדיקת אבחון נשאות לבלום.

בדיקת אבחון נשאות לפנקוני.
בדיקת אבחון נשאות לדיסאוטונומיה.

בדיקת אבחון מוקוליפידוזה מס' 4.
בדיקת אבחון אטקסיה.

בדיקת אבחון לנימן פיק.
בדיקת אבחון r אלפא אנטיטריפסין.

בדיקת אבחון אשר.
בדיקת אבחון קוסטף.

בדיקת אבחון להמופיליה.
כמו כן, תהיה זכאית המבוטחת להחזר בגין בדיקות ההיריון הבאות:

סריקה על קולית מוקדמת או מאוחרת של העובר.
בדיקת מי שפיר ו/או בדיקת סיסי השלייה.

בדיקת שקיפות עורפית.
סכום הביטוח הכולל בגין כל הבדיקות הרשומות לעיל, לא יעלה על ee0,5 ₪ וישולם 
למבוטחת תמורת קבלות מקוריות פעם אחת בלבד בכל הריון. לסעיף זה תהיה השתתפות 

עצמית של 25% לכל בדיקה. 
לסעיף זה תקופת אכשרה בת 6 חודשים.
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הבראה ליולדת. 4.5
היולדת תהיה זכאית לשהייה לצורך הבראה במוסד המיועד לנופש או הבראה לאחר 
לידה ובסמוך לה, כיסוי עד ל 400 ₪ לכל יום הבראה לתקופה של עד e ימים בניכוי 20% 

השתתפות עצמית החל מהיום השלישי לאחר הלידה.
לסעיף זה תקופת אכשרה בת 6 חודשים.

פיצוי בגין הידבקות במחלת האיידס. 4.6
מקרה הביטוח הינו הידבקות מבוטח במחלת האיידס כתוצאה ישירה מעירוי דם ומוצריו, 

אשר ניתנו לו במהלך ניתוח המכוסה על פי פוליסה זו תוך תקופת הביטוח.
סכום הביטוח ותגמולי הביטוח: המבטח ישלם למבוטח בקרות מקרה הבטוח כאמור 
לעיל פיצוי חד פעמי בסך r50,000 ₪ ובלבד שהמחלה המהווה את מקרה הביטוח כאמור 
בסעיף 2.6 לעיל, התגלתה תוך פרק זמן אשר אינו עולה על e6 חודש ממועד הניתוח 

והמבוטח לא היה חולה איידס ו/או נשא של הנגיף בטרם תחילת הביטוח.
4.7 .B פיצוי בגין הידבקות במחלת צהבת

מקרה הביטוח הינו הידבקות המבוטח בצהבת מסוג B כתוצאה ישירה מעירוי דם ומוצריו 
אשר ניתנו לו במהלך ניתוח המכוסה על פי פוליסה זו תוך תקופת הביטוח.

סכום הביטוח ותגמולי הביטוח: המבטח ישלם למבוטח בקרות מקרה הביטוח כאמור 
לעיל פיצוי חד פעמי בסך של r50,000 ₪ ובלבד שהמחלה המהווה את מקרה הביטוח 
כאמור בסעיף 2.7 לעיל התגלתה תוך פרק זמן אשר אינו עולה על e6 חודש ממועד הניתוח 

והמבוטח לא היה נשא של הנגיף בטרם תחילת הביטוח.
ביצוע בדיקה לאבחון גנטי מתקדם לגילוי גנים סרטניים. 4.8

מבוטח יהיה זכאי לבצע אבחון גנטי חד פעמי לגילוי גנים סרטניים למחלות: סרטן השד, 
סרטן המעי הגס, סרטן השחלות, כל בדיקה גנטית נוספת לגילוי גנים סרטניים שאינה 
מצויה בסל הבריאות, וזאת במידה ואחד מבני משפחתו מקרבה ראשונה )הורים, אחים, 
ילדים( חלה במחלת הסרטן. סכום ביטוח מרבי לאבחון יהיה 2,500 ₪ אך לא יותר מהסכום 

שהוצא בפועל בגין האבחון.
4.e .בדיקה אנדוסקופית באמצעות קפסולת וידאו

בדיקת הדמיית המעי הדק באמצעות קפסולות וידאו: מטרת הבדיקה לגלות גורם אפשרי 
לדימום, למקרים בהם אובחנו אנמיה מחוסר ברזל, דימום מדרכי העיכול או ממצא חיובי 
אחר, AVM שפיר או ממאיר, אשר לא נתגלה בצילום מעי דק ובבירור אנדוסקופי קודם, 

מקסימום לבדיקה 4000 ₪ למבוטח לפעם אחת לכל תקופת הביטוח.
4.r0 .טיפול בהזעת יתר

למבוטחים הסובלים מהזעת יתר Hyperhidrosis מדרגות e ומעלה ואשר מועמדים לניתוח, 
יאושרו הטיפולים הבאים: זריקות בוטוליניום טוקסים )בוטוקס( לאזור המזיע עד תקרה 
של 2,000 ₪ לטיפול )עפ"י מדד r2re4 נקודות שפורסם ביום r5.r2.r2( ולא יותר מעלות 

ניתוח לסך כל ההזרקות שיבוצעו. ניתוח Sympathectomy במקומות בהם יידרש.
4.rr .קולונוסקופיה וירטואלית

במקרים בהם יחליט רופא מומחה מטעם המבוטח כי מומלץ מסיבות רפואיות לבצע 
קולונוסקופיה וירטואלית ולא רגילה, ובכל מקרה לא יותר מ-2,800 ₪ לבדיקה )עפ"י מדד 

.)r5.r2.r2 נקודות שפורסם ביום r2re4
4.r2 .צנתור וירטואלי

מבוטח יהיה זכאי לבצע צנתור וירטואלי אחת ל-5 שנים, בהמלצה מתועדת של קרדיולוג 
מומחה ובהשתתפות עצמית של 20% ובכל מקרה לא יותר מ-2,600 ₪ לצנתור )עפ"י 

.)r5.r2.r2 נקודות שפורסם ביום r2re4 מדד
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כתב שירות - שירותים רפואיים ייחודיים
הגדרות. 1

בכתב שירות זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות האמורה בצידם.
r.r ..ספק השירות" – פמי פרימיום"
r.2 ..המבטחת" או "חברת הביטוח" - הראל חברה לביטוח"
r.e . פוליסת הביטוח" - פוליסת ביטוח בריאות של המבטחת, הכוללת כתב שירות לשירותים"

רפואיים ייחודיים.
r.4 . 2 אזרחי ארץr מבוטח" - עובד פעיל אצל המבוטח ו/או בן או בת זוגו ו/או ילדיהם עד גיל"

ישראל ששמם נקוב בקובץ הנתונים שיועבר מדי חודש לחברה על ידי המבוטח.
r.5 ..המנוי" או "המשפחה המנויה" - מבוטח הזכאי לקבלת השירותים נשוא כתב שירות זה"
r.6 . רופא" - רופא שהוסמך ואושר ע"י השלטונות בישראל ובעל רשיון מטעם משרד הביטוח"

לעסוק ברפואה.
r.7 . מטפל" - פסיכולוג קליני, הרשאי על פי דין ליתן את השרות הרלוונטי למבוטח, ואשר פמי"

התקשרה עמו בהסכם בקשר למתן שרות למנוייה.
r.8 . רופא הסכם" - רופא אשר התקשר עם פמי בהסכם למתן שירות ביקור רופא לילי"

כהגדרתו להלן למנוייה.
r.e ..03 - 5688502 'מוקד השירות"- מוקד טלפוני ארצי בקו מס"

r.r0 ..המדד" - מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה"
r.rr ..מדד הבסיס" - כמפורט בפוליסה"
r.r2 ..חג"- מועדי ישראל שהינם ימי שבתון"

שירות מוקד מידע טלפוני לבריאות המשפחה. 2
2.r .השירות

2.r.r . המנוי יהא זכאי לקבל שירותי מידע ושירותים נוספים כמפורט להלן ושירותים
אלה בלבד )להלן - "שירותי המידע"(:

2.r.r.r . שירותי מידע ברפואת ילדים - מתן מידע טלפוני כללי בתחום רפואת
ילדים על ידי רופא בעל תואר מומחה ברפואת ילדים, הרשאי לעסוק 

במתן השירות האמור על פי כל דין במדינת ישראל.
2.r.r.2 . שירותי מידע ברפואת משפחה - מתן מידע טלפוני כללי בתחום

רפואת משפחה על ידי רופא בעל תואר מומחה ברפואת משפחה, 
הרשאי לעסוק במתן השירות האמור על פי כל דין במדינת ישראל.

2.r.r.e . שירותי מידע ברפואת נשים - מתן מידע טלפוני כללי על מחלות
זיהומיות בתחום רפואת נשים, מידע כללי על בדיקות שונות במהלך 
ההיריון, מידע על בריחת סידן מהעצם, וזאת על ידי רופא מומחה 
ברפואת נשים, הרשאי לעסוק במתן השירות האמור על פי כל דין 

במדינת ישראל.
2.r.r.4 . שירות מידע ברפואה גריאטרית - מתן מידע טלפוני כללי בתחום

הגריאטריה, על ידי רופא בעל תואר מומחה ברפואה גריאטרית, 
הרשאי לעסוק במתן השירות האמור על פי כל דין במדינת ישראל.

2.r.r.5 . ,שירות פסיכולוגי - "קו חם" - סיוע פסיכולוגי טלפוני בנושאי ילדים
נשים ומשפחה, לרבות גיל ההתבגרות, התמכרויות שונות והמשך 
לימוד במוסדות חינוך, על ידי פסיכולוג, הרשאי לעסוק במתן השירות 

האמור על פי כל דין במדינת ישראל.
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2.r.r.6 . שירותי מידע לדיאטה ותזונה נכונה - מתן מידע טלפוני בתחום
הדיאטה והתזונה, על-ידי דיאטן קליני או תזונאי הרשאי לעסוק במתן 

השירות האמור על-פי כל דין במדינת ישראל.
2.r.2 . ,מוקד השירות יפעל לקבלת הקריאות לשירותי המידע על פי כתב שירות זה

בדיקת זכאות הפונה לקבל את שירותי המידע והפנית הפונה לקבלת אחד 
משירותי המידע, המפורטים בסעיפים r.r.6 - 2.r.r.r.2 לעיל.

היקף שירותי המידע. 2.2
2.2.r . מובהר במפורש, כי השירותים האמורים בסעיף זה הינם שירותי מידע טלפוני

בלבד, ללא פגישה פנים מול פנים עם נותן השירות, והם יינתנו בהתאם לשיקול 
דעתו המקצועי של נותן השירות ובכפוף לשיקול דעתו המקצועי של נותן השירות 
לעניין האפשרות ליתן אותם במסגרת שיחה טלפונית וללא כל בדיקה של המנוי 
או פגישתו פנים מול פנים. למען הסר ספק מובהר, כי בכל מקרה לא תימנע 
שיחה טלפונית עם נותן השירות, והיה ולפי שיקול דעת נותן השירות, לא ניתן 
ליתן את השירותים ללא בדיקה של המנוי, יודיע זאת לפונה נותן השירות עצמו.

מובהר, כי שירותי המידע אינם בגדר שירותי חירום, וכי אין הם באים להחליף . 2.2.2
התייעצות פנים מול פנים, בכל מקום שהיא דרושה.

2.2.e . מוקד השירות יופעל לקבלת פניות של מנויים לקבלת שירותי המידע על פי כתב
שירות זה במשך 24 שעות ביממה, כל ימות השנה, למעט ערב יום כיפור מהשעה 

r4:00 ועד שעתיים לאחר תום הצום.
שירותי המידע יינתנו בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-e0 דקות ממועד הפנייה . 2.2.4

של המנוי למוקד השירות.
שירותי המידע יינתנו ללא כל הגבלה של מספר הפניות של המנוי.. 2.2.5

2.e .כללי
2.e.r . נזקק המנוי לשירותי המידע כאמור בכתב שירות זה, יפנה טלפונית למוקד השירות

לפי מספר הטלפון המצויין לעיל, יזדהה בשמו, כתובתו, מספר הטלפון בו ניתן 
להשיגו ומס׳ תעודת הזהות של המנוי.

2.e.2 . מוקד השירות יקשר את המנוי לנותן השירות הרלוונטי לאחר שיוודא, כי הפונה
הינו אכן בגדר מנוי כהגדרתו לעיל, הזכאי לקבל את שירותי המידע על פי כתב 

שירות זה.
2.e.e . מחויבותה של פמי כלפי המנוי בטיפולה בפנייה של מנוי לקבלת שירותי המידע

תסתיים במוקדם מבין שני האירועים המפורטים להלן:
2.e.e.r ..קישור המנוי לנותן השירות הרלוונטי
2.e.e.2 ..ביטול הפנייה לקבלת איזה משירותי ע"י הודעת המנוי למוקד השירות

2.e.4 . האחריות בגין איכות שירותי המידע ו/או בגין רשלנות מקצועית תחול על נותן
שירות המידע הרלוונטי בלבד, ופמי לא תהא אחראית בכל אופן שהוא לגבי כל 

אחד מהעניינים הבאים:
2.e.4.r ..איכות שירותי המידע נשוא כתב שירות זה
2.e.4.2 . רשלנות מקצועית או אחרת ו/או כל נזק או הפסד שייגרם למנוי ו/או

לכל אדם אחר בקשר עם השירות נשוא כתב שירות זה.
2.e.4.e . הוצאות שהוציא המנוי עבור טיפול החורג משירותי המידע המפורטים

בכתב שירות זה.
2.e.5 . מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי נותן שירותי המידע, שייתן בפועל את

שירותי המידע, והוא בלבד, יהיה אחראי לכל נזק, אובדן לגוף או לרכוש שייגרם 
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למנוי או לכל אדם אחר תוך כדי ו/או עקב מתן שירותי המידע, אם בשל מעשה 
ו/או בשל מחדל, אם נזק ישיר ואם נזק עקיף, וכי פמי ו/או חברת הביטוח אינן 
המעסיקות של נותני שירותי המידע והן לא תהיינה אחראיות כלפי מנוי כלשהו 

בכל מקרה ובכל עניין.

שירות ביקור רופא לילי. 3
e.r .השירות

e.r.r . להלן ע"י אחד מרופאי e.r.2 המנוי יהא זכאי לקבל שירות רפואי כמפורט בסעיף
ההסכם )להלן - "שירות ביקור רופא לילי"(. שירות ביקור רופא לילי יינתן בביתו 
של המנוי או בכל מקום ישוב אחר בו ימצא המנוי הנזקק לשירות, או שהמנוי 
הנזקק לשירות יופנה לקבלת שירות ביקור רופא לילי באחד ממוקדי שירות ביקור 
רופא לילי המופעלים על ידי פמי, הנמצא בסמוך למקום הימצאו )להלן - "המוקד 
הרפואי"(, וזאת ללא כל תוספת מחיר לדמי ההשתתפות העצמית האמורים 
להלן, הכל לפי בחירת המנוי )ובכפוף לשעות הפעילות של המוקדים הרפואיים 

כאמור להלן(. האמור לעיל כפוף לסעיפים e.2.4 ו-e.5 להלן.
e.r.2 .:המנוי יהא זכאי לקבל שירות רפואי כמפורט להלן

e.r.2.r ..מסירת אנמנזה רפואית )הסיפור הרפואי( מהמנוי
e.r.2.2 . :בדיקה גופנית של המנוי לרבות שימוש במכשירי עזר המפורטים להלן

סטטוסקופ, לוכדי לשון )שפדלים(, פנס, אוטוסקופ, פטיש רפלקסים, 
מד לחץ-דם, הכל כפי שיידרש על פי שיקול דעתו המקצועי של 

רופא ההסכם.
e.r.2.e ..קביעת אבחנה רפואית
e.r.2.4 . בדיקת א.ק.ג. באמצעות קרדיו-ביפר על פי שיקול דעתו המקצועי

של רופא ההסכם.
e.r.2.5 . קבלת תרופות ראשוניות, הכל לפי שיקול דעתו המקצועי של רופא

ההסכם.
e.r.2.6 ..קבלת מרשם לתרופות לפי שיקול דעתו המקצועי של רופא ההסכם
e.r.2.7 . הפנייה להמשך טיפול לרופא המשפחה / רופא ילדים, המטפל במנוי

באופן שוטף )ו/או לרופא מומחה אחר(, לפי שיקול דעתו המקצועי 
של רופא ההסכם.

e.r.2.8 . הפניית המנוי לחדר מיון בבית חולים, לפי שיקול דעתו המקצועי של
רופא ההסכם.

e.r.2.e ..מתן תעודה רפואית
e.r.2.r0 . פינוי חינם באמבולנס - במקרה שרופא ההסכם שבדק את המנוי

בעקבות קריאתו לקבלת השירות, יחליט על פינויו באמבולנס, תשלם 
 e0 פמי למנוי את סכום הפינוי באמבולנס ששולם על ידו וזאת תוך
ימים ממועד מסירת הקבלה על התשלום הנ"ל במקור בלבד לפמי, 

ובתנאי שהמנוי אינו זכאי להחזר מקופת החולים בה הוא חבר.
e.2 .כללי

e.2.r . שירות ביקור רופא לילי על פי כתב שירות זה יינתן כל ימות השנה מהשעה
20:00 עד 07:00 למחרת. בימי ו' וערבי חג שירות ביקור רופא לילי יינתן ברציפות 
מהשעה 20:00 ביום ו' / ערב החג ועד השעה 07:00 ביום א' / היום שלמחרת 
החג. כל קריאה לקבלת השירות צריכה להיות מופנית למוקד השירות לא לפני 

השעה 20:00 ולא יאוחר מהשעה 06:00.
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המוקדים הרפואיים יופעלו בין השעות 20:00 עד 24:00 ובשבתות וחגים גם בין 
 .r4:00 עד r0:00 השעות

שירות ביקור רופא לילי לא יינתן בערב יום כיפור וביום כיפור עד שעתיים לאחר 
תום הצום.

e.2.2 . נזקק המנוי לשירות רפואי לילי כאמור בכתב שירות זה, יפנה טלפונית למוקד
השירות לפי מספר הטלפון המצויין לעיל, יזדהה בשמו, מקום המצאו, שם המנוי 
ומס׳ הטלפון של בית המגורים של המנוי )המהווה את מספר המנוי של המשפחה 

המנויה אצל פמי(.
e.2.e ..שירות ביקור רופא לילי יינתן כנגד הצגת תעודה מזהה
e.2.4 . שירות ביקור רופא לילי ניתן בכל מקום ישוב בשטחי מדינת ישראל או

השטחים המוחזקים אשר נמצאים בשליטת מדינת ישראל. במקרה שספק 
השירות לא יוכל לספק שירות זה באזור שקיבל פנייה לגביו, יקבל המנוי, 
לאחר פנייתו למוקד השירות וקבלת אישור בהתאם, אחד מאלה: אם יפנה 
לקבלת שירות רפואי אצל גורם רפואי אחר, החזר - עד לסך של 250 ₪ 
לפנייה בניכוי דמי השתתפות עצמית כנקוב בכתב השירות. זאת לאחר 
הצגת קבלה מקורית או בהעדר קבלה מקורית, כנגד העתק בצירוף הסבר 
למי נשלחה הקבלה המקורית ואישור של אותו גורם בגין הסכום ששילם 
המנוי בגין מסמכים אלו או בצירוף הסבר למי נשלחו המסמכים המקוריים 
ופירוט הסיבה לכך שאין ביכולתו להמציאם. לחילופין, המנוי יהיה רשאי 

לקבל ייעוץ רפואי טלפוני, על ידי רופא מטעם ספק השירות.
e.2.5 . ,עם תום הביקור יחתום המנוי או בן משפחתו, על ספח ביקורת לפיו הוא מאשר

כי רופא ההסכם ערך את ביקור הבית בבית החולה או נתן את שירות ביקור 
רופא לילי במוקד הרפואי.

e.2.6 . בחר המנוי לקבל את השירות במוקד הרפואי, יגיע החולה למוקד הרפואי בכוחות
עצמו ועל חשבונו.

e.e .אחריות
e.e.r . מחויבותה של פמי כלפי המנוי בטיפולה בקריאה של מנוי לקבלת שירות ביקור

רופא לילי תסתיים במוקדם או בהתרחש אחד משני האירועים המפורטים להלן:
e.e.r.r . הגעת רופא הסכם לבית המנוי או הפניית החולה למוקד הרפואי הסמוך

.5.e-ו e.2.4 למקום הימצאו, בכפוף לאמור בסעיפים
e.e.r.2 . ביטול הקריאה לקבלת שירות ביקור רופא לילי ע"י הודעת המנוי

למוקד השירות.
e.e.2 . האחריות בגין איכות שירות ביקור רופא לילי נשוא כתב שירות זה ו/או בגין

רשלנות רפואית או אחרת, תחול על רופא ההסכם הרלוונטי בלבד, ופמי לא 
תהא אחראית בכל אופן שהוא לגבי כל אחד מהעניינים הבאים:

e.e.2.r ..איכות שירות ביקור רופא לילי נשוא כתב שירות זה
e.e.2.2 . רשלנות רפואית או אחרת ו/או כל נזק או הפסד שייגרם למבוטח ו/או

למנוי ו/או לכל אדם אחר בקשר עם שירות ביקור רופא לילי נשוא 
כתב שירות זה.

e.e.2.e . הוצאות שהוציא המנוי עבור טיפול, החורג מהשירות המפורט בכתב
שירות זה.

e.e.2.4 . הוצאות שהוציא המנוי עבור טיפולים או שירותים על ידי רופא אחר
שאינו רופא הסכם.
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e.4 ..שירות ביקור רופא בבית המבוטח 24 שעות ביממה
למרות האמור בסעיף e.2 כללי סעיף קטן e.2.r לכתב השירות שירותים רפואיים ייחודיים, 
השירות לכיסוי ביקור רופא בבית המבוטח יהא 24 שעות ביממה בכפוף להוראות ולחריגים 

הנקובים בכתב השירות לשירותים רפואיים ייחודיים.

שירותי עזרה ראשונה ברפואת שיניים. 4
4.r .השירות

4.r.r . המנוי יהא זכאי לקבל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, שירותי חירום ועזרה ראשונה
ברפואת שיניים כמפורט להלן, ושירותים אלה בלבד, וזאת באמצעות מרפאות 
שיניים ברחבי הארץ )את רשימת מרפאות השיניים באזור מגורי המנוי ניתן לקבל 

במוקד השירות( )להלן - "שירותי עזרה ראשונה ברפואת שיניים"(:
4.r.r.r ..עששת נרחבת - סתימה זמנית
4.r.r.2 ..חלל פתוח בשן - סתימה זמנית
4.r.r.e ..צוואר שן חשוף - חומר למניעת רגישות
4.r.r.4 ..דלקת חריפה - עקירת עצב או חומר חניטה
4.r.r.5 ..מורסה ממקור שן - ניקוז מורסה ו/או טיפול בסגר
4.r.r.6 ..דחיסת מזון - טיפול בחניכיים
4.r.r.7 ..דלקת סב כותרתית - שטיפה ו/או טיפול תרופתי
4.r.r.8 ..דלקת חניכיים - הסרת אבנית מקומית ו/או טיפול תרופתי
4.r.r.e ..כאבים לאחר עקירה - שיכוך כאבים

4.r.r.r0 ..מכתשית יבשה - ניקוי מכתשית ו/או טיפול תרופתי
4.r.r.rr ..דימום לאחר עקירה או פרוצדורה כירורגית - עצירת דימום
4.r.r.r2 ..פצעי לחץ תחת תותבת קיימת - שחרור פצעי לחץ
4.r.r.re ..נפילת כתרים - הדבקה זמנית
4.r.r.r4 . כל טיפול נוסף הנובע מכאב שיניים - יינתן טיפול להקלה או להפסקת

הכאב.
4.r.r.r5 ..בדיקה וצילום השיניים הכואבות
4.r.r.r6 ..מתן מרשם מתאים לשיכוך הכאב במקרה ולא ניתן לטפל בשן באותה עת

כללי. 4.2
4.2.r . ,כל טיפול החורג מגדר שירותי עזרה ראשונה ברפואת שיניים יינתן בתשלום

לפי בקשת המנוי.
שירותי העזרה הראשונה ברפואת שיניים יינתנו במשך 24 שעות ביממה, כל . 4.2.2

ימות השנה, למעט ערב יום כיפור מהשעה r4:00 ועד שעתיים לאחר תום הצום, 
ובכפוף לאמור להלן:

בין השעות 20:00 עד 08:00 בבוקר למחרת - שירותי העזרה הראשונה ברפואת 
שיניים יינתנו אך ורק במרפאות תורניות הנמצאות בירושלים, תל- אביב, חיפה 

ובאר שבע.
4.2.e . נזקק המנוי לשירותי העזרה הראשונה ברפואת שיניים, יפנה המנוי טלפונית למוקד

השירות לפי מספר הטלפון המצויין לעיל, וימסור את הפרטים המצוינים בסעיף 
e.2.2 לעיל. מוקד השירות יפנה את המנוי למרפאת השיניים התורנית הקרובה. 
מובהר, כי שירותי העזרה הראשונה ברפואת שיניים יינתנו אך ורק לפי הפניה 

של מוקד השירות כאמור לעיל.
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שירותי העזרה הראשונה ברפואת שיניים יינתנו כנגד הצגת תעודת זיהוי.. 4.2.4
4.e .אחריות

מובהר בזאת כי מרפאות השיניים הן המעסיקות של רופאי השיניים שיתנו את שירותי 
העזרה הראשונה ברפואת שיניים על פי כתב שירות זה, והן בלבד תהיינה אחראיות לכל 
טיפול שיתנו רופאי שיניים אלה לפי כתב שירות זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 
תהא מרפאת השיניים הרלוונטית שתתן בפועל את שירותי העזרה הראשונה ברפואת 
שיניים, והיא בלבד, אחראית לכל נזק, אובדן לגוף או לרכוש שייגרם למנוי או לכל אדם 
אחר תוך כדי ו/או עקב מתן שירותי העזרה הראשונה ברפואת שיניים, אם בשל מעשה ו/או 
בשל מחדל, אם נזק ישיר ואם נזק עקיף, וכי פמי ו/או כל מי מטעמה שיארגן את שירותי 
העזרה הראשונה ברפואת שיניים )למעט מרפאת השיניים עצמה( ו/או המבטחת לא תהיה 

אחראית כלפי המנוי בכל מקרה ובכל עניין.

שירותי סיוע וייעוץ פסיכולוגי. 5
5.r .השרות

5.r.r . המנוי יהיה זכאי לשירותי סיוע וייעוץ פסיכולוגי )להלן: "שירותי סיוע וייעוץ
פסיכולוגי"(, אשר במסגרתם יהיה זכאי לפגישות פנים מול פנים עם מטפל 

)להלן - "פגישות ייעוץ אישיות"(.
5.r.2 . מובהר בזאת כי שירותי הסיוע והייעוץ הפסיכולוגי הינם טיפולים הנעשים

בקליניקות פרטיות בלבד, ללא צורך באשפוז או טיפול במעון יום או כל 
התערבות מוסדית אחרת.

כללי. 5.2
5.2.r . נזקק המנוי לשירותי סיוע וייעוץ פסיכולוגי כאמור בכתב שירות זה, יפנה טלפונית

למוקד השירות לפי מספר הטלפון המצוין לעיל, יזדהה בשמו, כתובתו, מספר 
הטלפון בו ניתן להשיגו ומס׳ תעודת הזהות שלו.

מוקד השרות יפנה את המנוי למטפל לאחר שיוודא, כי הפונה הינו אכן בגדר . 5.2.2
מנוי כהגדרתו לעיל, הזכאי לקבל את שירותי הסיוע והייעוץ הפסיכולוגי על פי 

כתב שרות זה.
5.2.e . פגישות הייעוץ האישיות תיערכנה עם אחד המטפלים אשר פמי התקשרה עימו

בהסכם. מובהר, כי המטפל שנתן את הייעוץ הראשוני למנוי, לא יבצע בהכרח 
את פגישות הייעוץ האישית עם המנוי, ואולם הוא יהיה זה שימסור למנוי, את שם 
המטפל שיבצע את פגישות הייעוץ )להלן - "המטפל"( ואת מספר הטלפון שלו, 

בין במסגרת שיחת הייעוץ הטלפוני ובין במועד מאוחר יותר.
על המנוי, לפנות טלפונית בעצמו, אל המטפל בפועל על מנת לתאם עמו מועד . 5.2.4

לפגישת הייעוץ האישית הראשונה והפגישות שתבואנה אחריה.
פגישות הייעוץ האישיות תערכנה במועד שיתואם ישירות בין המנוי לבין המטפל . 5.2.5

בפועל כאמור לעיל.
פגישת הייעוץ האישית הראשונה תיערך בתוך שבוע ימים ממועד הפנייה של 

המנוי אל המטפל.
במקרים דחופים, על פי שיקול דעתו המקצועי המלא והבלעדי של המטפל, תיערך 
פגישת הייעוץ הראשונה בתוך שני ימי עבודה ממועד הפנייה של המנוי למטפל 

בפועל, אלא אם המנוי יבקש שתיערך במועד מאוחר יותר.
פגישות הייעוץ האישיות יערכו בימי עבודה ובשעות העבודה המקובלות אצל המטפל.. 5.2.6
פגישות הייעוץ האישיות, יינתנו כנגד הצגת תעודה מזהה במועד פגישת הייעוץ . 5.2.7

הראשונה.
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פגישות הייעוץ האישיות תערכנה במשרדו של המטפל, כאשר המנוי הנזקק . 5.2.8
לשרות יצטרך להגיע בכוחות עצמו ועל חשבונו אל המטפל. מובהר בזאת כי 

השרות אינו כולל פגישות ייעוץ בבית המנוי.
5.2.e . עם תום פגישת הייעוץ יחתום המנוי על ספח ביקורת לפיו הוא מאשר, כי המטפל

בפועל קיים את פגישת הייעוץ האישית.
5.2.r0 ..המנוי יודיע למוקד השרות על כל שינוי בכתובתו ובמספר הטלפון של ביתו
5.2.rr . במקרה שהמנוי יבקש לבטל פגישת ייעוץ כלשהי, יודיע על כך ישירות למטפל

בפועל לפחות יום עבודה אחד מראש. למען הסר ספק מובהר, כי במקרה שהמנוי 
לא יודיע על ביטול פגישת הייעוץ לפחות יום עבודה אחד מראש, יחויב המנוי 

בדמי טיפול עבור אותה פגישת ייעוץ.
5.e .הגבלות וחריגים

המנוי יהיה זכאי לכל היותר ל-12 פגישות ייעוץ לכל שנת ביטוח.. 5.3.1
למטפלים, לפי שיקול דעתם המקצועי המלא והבלעדי, הזכות במקרה . 5.3.2

שלהערכתם נזקק לטיפול אחר שלא לטפל בפנייה של המנוי ולהפנותו 
לשירותי חירום ציבוריים.

השירות על פי כתב שרות זה לא יינתן במקרה שלפי שיקול דעתו המקצועי . 5.3.3
המלא והבלעדי של המטפל, טיפול יעיל בבעיה מצריך אשפוז, טיפול במעון 

יום, התערבות של מרפאה או טיפול משולב של מספר אנשי צוות.
שרותי הסיוע והייעוץ הפסיכולוגי על פי כתב שרות זה לא יינתנו במקרים . 5.3.4

שעל פי שיקול דעתו המקצועי המלא והבלעדי של המטפל הינם מקרים 
של אוטיזם, פיגור שכלי, מצבים פסיכוטיים כרוניים, הפרעות נוירולוגיות של 

התפתחות, שימוש והתמכרות לסמים ועבריינות.
למנוי הזכות לבקש להחליף את המטפל, ובמקרה זה פמי תעשה כמיטב . 5.3.5

יכולתה על מנת להפנות את המנוי למטפל אחר עימו התקשרה פמי בהסכם, 
ובלבד שהחלפת המטפל לא תסתור את שיקול הדעת המקצועי של המטפל 

המקורי בפועל.
למטפל שיקול הדעת המקצועי המלא והבלעדי להפנות את המבוטח למטפל . 5.3.6

אחר במערך של פמי.
השירות לא יינתן במקום שלפי שיקול דעתו המקצועי המלא והבלעדי של . 5.3.7

המטפל, קיים רקע אורגני לסבלו של המנוי או חשד לרקע אורגני, המצריך 
על פי הוראות כל דין בדיקה של רופא בסמוך לתחילת הטיפול, אלא אם 
נמסר למטפל בפועל אישור בכתב של הרופא הקובע את הטיפול הדרוש.

השירות על פי כתב שירות זה אינו כולל מתן חוות דעת מקצועית לצרכים . 5.3.8
משפטיים.

אחריות. 5.4
5.4.r . מחויבותה של פמי כלפי המנוי בטיפולה בקריאה של מנוי לקבלת השרות תסתיים

בהתרחש אחד משני האירועים המפורטים להלן, המוקדם מבין שניהם:
5.4.r.r . הפניית קריאתו של המנוי לייעוץ טלפוני או הפניית המנוי למטפל

לצורך פגישת ייעוץ, לפי העניין.
5.4.r.2 . ביטול הקריאה לקבלת הייעוץ הטלפוני על ידי הודעת המנוי למוקד

השרות.
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כללי. 6
6.r ..הזכות לקבלת השירות על פי כתב שירות זה הינה אישית, ואין המנוי רשאי להעבירה לאחר
במקרה שהמנוי יבקש לבטל את פנייתו לקבלת איזה מהשירותים נשוא כתב שירות זה, . 6.2

יודיע על כך המנוי למוקד השירות. למען הסר ספק מובהר, כי על המנוי להודיע למוקד 
השירות על ביטול קריאתו, גם אם מסר על ביטול הקריאה לרופא ההסכם שיצר עמו קשר 

טלפוני או לנותן איזה משירותי המידע.
6.e . על אף האמור בכתב שירות זה, פמי לא תהא מחויבת על פי כתב שירות זה במקרה של

מצב מלחמה או גיוס כללי, מחסור כללי בנותני שירות או מפאת כל גורם אחר שלא ניתן 
לחזותו מראש או שאין באפשרות פמי למנעו.

בכל ענין הקשור בקבלת השירותים על פי כתב שירות זה על המנוי לפנות תחילה למוקד.. 6.4
המנוי יודיע למוקד השירות על כל שינוי בכתובתו, במספר הטלפון של ביתו ועל כל שינוי . 6.5

בבני המשפחה המנויה.

השתתפות עצמית. 7
7.r ..שירותי המידע יינתנו ללא כל תשלום של דמי השתתפות עצמית על ידי המנוי לפמי
שירותי העזרה הראשונה ברפואת שיניים יינתנו ללא כל תשלום של דמי השתתפות עצמית . 7.2

על ידי המנוי לפמי.
7.e . שירות ביקור רופא לילי, יינתן כנגד תשלום דמי השתתפות עצמית בסך של 25 )עשרים

וחמישה( ש"ח בגין כל מנוי שניתן לו שירות ביקור רופא לילי במסגרת אותו ביקור )בין 
אם ביקור בית או ביקור במוקד הרפואי(. המנוי ישלם ישירות לרופא ההסכם, שביצע את 

שירות ביקור רופא לילי את דמי ההשתתפות העצמית האמורים לעיל.
כמו כן המנוי ישלם ישירות לרופא ההסכם תמורה בגין תרופה בבקבוקים או תרופה 

באמפולות או זריקות, במידה ותרופות כאמור ניתנו לו ע"י רופא ההסכם.
ייעוץ וסיוע פסיכולוגי יינתן כנגד תשלום השתתפות עצמית בסך של 80 ₪ לפגישה הראשונה . 7.4

ובתשלום וסך של r00 ₪ לכל אחת מ-rr הפגישות הנוספות. המנוי ישלם ישירות למטפל, 
את דמי ההשתתפות העצמית האמורים לעיל.

הסכומים האמורים כוללים מע"מ בשיעור של r7%. היה ויחול שינוי בשיעור המע"מ ישתנו . 7.5
סכומים אלה בהתאם.

הסכומים הנ"ל צמודים למדד ממדד הבסיס ואולם הם יעודכנו אחת ל-r2 חודשים בלבד.. 7.6
במקרה של אי תשלום דמי ההשתתפות העצמית על ידי המנוי, תהא פמי רשאית להפסיק . 7.7

ליתן את השירותים למשפחה המנויה לאחר שנתנה למנוי ולחברת הביטוח הודעה בכתב 
על כך.

תקופת תוקפו של כתב השירות. 8
תוקפו של כתב שירות זה כל עוד פוליסה זו בתוקף אלא אם הודיעה החברה על הפסקת השירות 
עבור כל מבוטחיה או במקרה בו הוסכם ע"י החברה ובעל הפוליסה על ביטול כתב השירות 

במהלך תקופת הביטוח או בסיומה.
אולם, מבוטח אשר החל בקבלת שירותי סיוע ויעוץ פסיכולוגי ימצא את זכותו עד לסיום אותה 

סדרת מפגשים לאותה שנת ביטוח בלבד.
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כתב שירות - לחיות בריא - שירותי רפואה מונעת 
ואיכות חיים

הגדרות. 1
בכתב שירות זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות האמורה בצידם.

r.r ..ספק השירות – פמי פרימיום
r.2 ..המבטחת או חברת הביטוח - הראל חברה לביטוח בע"מ
r.e . פוליסת הביטוח - פוליסת ביטוח בריאות של המבטחת, הכוללת כתב שירות לשירותי

רפואה מונעת ואיכות חיים.
r.4 . 2 אזרחי ארץr מבוטח - עובד פעיל אצל המבוטח ו/או בן או בת זוגו ו/או ילדיהם עד גיל

ישראל ששמם נקוב בקובץ הנתונים שיועבר מידי חודש לחברה על ידי המבוטח.
r.5 ..המנוי או המשפחה המנויה - מבוטח הזכאי לקבלת השירותים נשוא כתב שירות זה
r.6 . נותני השירות - נותני השירות באחד התחומים המפורטים להלן, אשר פמי התקשרה

עימם בהסדר למתן השירותים נשואי כתב שירות זה.
r.7 ..רופא - רופא שהוסמך ואושר ע"י השלטונות בישראל ובעל רשיון לעסוק ברפואה
r.8 . מטפל - מטפל, הרשאי על פי דין ליתן את השרות הרלוונטי למבוטח, ואשר פמי התקשרה

עמו בהסכם בקשר למתן שרות למנוייה.
r.e . דיאטן - דיאטן קליני בעל הסמכה רשמית, אשר פמי התקשרה עימו בהסכם למתן

השירות למנוייה.
r.r0 ..תזונאי - תזונאי בעל הסמכה רשמית, אשר פמי התקשרה עימו בהסכם למתן השירות למנוייה
r.rr . קלינאי תקשורת - קלינאי תקשורת בעל הסמכה רשמית, אשר פמי התקשרה עימו

למתן השירות למנוייה.
r.r2 . מאמן כושר גופני - מאמן בעל הסמכה רשמית ממכון וינגייט או סמינר הקיבוצים, אשר

פמי התקשרה עימו בהסכם למתן השירות למנוייה.
r.re ..03 - 5688502 'מוקד השירות - מוקד טלפוני ארצי בקו מס
r.r4 ..המדד - מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
r.r5 ..מדד הבסיס - כמפורט בפוליסה
r.r6 ..חג - מועדי ישראל שהינם ימי שבתון

שירותי רפואה מונעת ואיכות חיים. 2
המנוי יהיה זכאי לקבל שירותים כמפורט להלן:

2.r .ייעוץ דיאטטי ותזונה נכונה
2.r.r . השירות כולל מתן ייעוץ דיאטני ותזונה נכונה, תוך התאמת תפריט ותוכנית

דיאטה אישית.
2.r.2 ..השירות ניתן ע"י דיאטן קליני או תזונאי, עפ"י בחירת המבוטח
2.r.e . פגישות r0 השירות כולל ייעוץ טלפוני ראשוני ע"י מבצע הטיפול, וסדרה בת

טיפוליות נוספות, לכל שנת ביטוח, משך כל פגישה כ-45 דקות.
2.r.4 ..השירות ניתן בקליניקה של נותני השירות
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הרזיה רפואית. 2.2
2.2.r . השירות כולל מתן יעוץ רפואי להרזיה ושמירה על משקל הגוף לאורך זמן. במסגרת

השירות יקבל המנוי ערכת טיפול אישי המכילה רשימת תוספי מזון, תפריט אישי 
ויעוץ לפעילויות משלימות )כגון ספורט(.

השירות ניתן ע"י רופא מוסמך.. 2.2.2
2.2.e . פגישות טיפוליות, לכל שנת ביטוח. משך כל פגישה r2 השירות כולל סדרה בת

כ-45 דקות.
השירות ניתן בקליניקה של נותני השירות.. 2.2.4

2.e .ליקויי למידה
2.e.r . השירות כולל מתן יעוץ ותמיכה ע"י קלינאי תקשורת, לאבחון וטיפול בבעיות

ליקויי למידה בילדים עד גיל r4. השירות ניתן ע"י מטפלים מוסמכים בליקויי 
למידה בהוראה מתקנת ו/או בשיטת אלבאום.

2.e.2 .:השירות כולל סדרת מפגשים כמפורט להלן
עד 2 פגישות למטרת אבחון שאורך כל פגישה e0 דקות.א. 
עד r0 פגישות למטרות טיפוליות לכל שנת ביטוח. משך כל פגישה כ-45 דקות.ב. 

2.e.e ..השירות ניתן בקליניקה של נותני השירות
גמילה מעישון. 2.4

2.4.r . השירות כולל מתן טיפול לגמילה מעישון בשיטת הדיקור הסיני ובשילוב צמחי
מרפא על-פי הצורך.

השירות ניתן ע"י מטפל מוסמך.. 2.4.2
2.4.e . פגישות טיפוליות לכל שנת ביטוח. משך כל פגישה r0 השירות כולל סדרה בת

כ-45 דקות.
השירות יינתן בקליניקה של המטפל.. 2.4.4

הפגת מתחים. 2.5
2.5.r . ,השירות כולל מתן טיפול להפגת מתחים, באחד מן התחומים הבאים: שיאצו

רפלקסולוגיה, עיסוי רקמות, טווינא, שיטת אלכסנדר, יוגה, פלדנקרייז.
השירות ניתן ע"י מטפלים מוסמכים.. 2.5.2
2.5.e . פגישות טיפוליות לכל שנת ביטוח. משך כל פגישה r0 השירות כולל סדרה בת

כ-50 דקות.
השירות יינתן בבית המבוטח.. 2.5.4

מאמן אישי - טיפוח כושר גופני. 2.6
2.6.r . השירות כולל מתן שיעורי אימון כושר גופני ע"י מאמן אישי מוסמך תוך בנית

תכנית אימונים אישית המותאמת למנוי, כולל חיטוב הגוף, חיזוק שרירים ושיפור 
סיבולת לב-ריאה.

השירות ניתן ע"י מאמן כושר מוסמך.. 2.6.2
2.6.e . .אימונים עם מאמן כושר מוסמך לכל שנת ביטוח r0 השירות כולל סדרה בת

משך כל אימון כ-60 דקות.
השירות יינתן בבית המבוטח.. 2.6.4

רשת מכוני כושר. 2.7
2.7.r . השירות כולל זכאות למנוי שנתי מוזל במכון כושר אשר התקשר בהסכם לעניין

זה עם פמי.
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רשימת מכוני הכושר המלאה והמעודכנת נמצאת במוקד השירות. הרשימה . 2.7.2
תתעדכן מעת לעת.

כללי. 3
e.r . נזקק המנוי לשירות באחד מן התחומים כאמור בכתב שירות זה, יפנה טלפונית למוקד

השירות לפי מספר הטלפון המצוין לעיל, יזדהה בשמו, כתובתו, מספר הטלפון בו ניתן 
להשיגו ומספר תעודת הזהות שלו.

e.2 . ,מוקד השירות יפנה את המנוי לנותן השירות לאחר שיוודא כי הפונה מנוי כהגדרתו לעיל
הזכאי לקבל את השירותים על פי כתב שירות זה.

e.e ..)תיאום מתן השירות יעשה בתוך 48 שעות מקבלת הפנייה )לא כולל סופי שבוע וחגים
e.4 . עם תום פגישת הייעוץ או הטיפול, יחתום המנוי על ספח ביקורת לפיו הוא מאשר כי נותן

השירות ביצע את פגישת הייעוץ או הטיפול.
e.5 . השירותים עפ"י כתב שירות זה, לא יינתנו במקרים שעל פי שיקול דעתו המקצועי המלא

והבלעדי של נותן השירות, הינם מקרים שיכולים לסכן את בריאותו של המנוי. לנותני 
השירות, על-פי שיקול דעתם המקצועי המלא והבלעדי, הזכות במקרה שלהערכתם נזקק 

המנוי לטיפול אחר, שלא לטפל בו.
e.6 . השירות אינו כולל הוצאות של המנוי בגין רכישת תרופות, צמחי מרפא וחומרים אחרים

שהומלצו על ידי נותן השירות לצורך הטיפול.
e.7 . ,במקרה שהמנוי יבקש לבטל את פנייתו לקבלת איזה מהשירותים נשוא כתב שירות זה

יודיע על כך המנוי למוקד השירות. למען הסר ספק מובהר, כי על המנוי להודיע למוקד 
השירות על ביטול פנייתו, גם אם מסר על ביטול פנייתו לנותן השירות.

e.8 . מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, כי נותן השירות, והוא בלבד, יהיה אחראי לכל
נזק, אובדן לגוף או לרכוש שייגרם למנוי, להוריו, או לכל אדם אחר, תוך כדי ו/או עקב 
מתן השירות, אם בשל מעשה ואם בשל מחדל, אם נזק ישיר ואם נזק עקיף, וכי פמי ו/או 

המבטחת אינן ולא תהיינה אחראיות כלפי מנוי כלשהו בכל מקרה ובכל עניין.
e.e . מחויבותה של פמי כלפי המנוי בטיפולה בפניה של מנוי לקבלת השירות תסתיים במוקדם

מבין שני האירועים המפורטים להלן:
e.e.r ..הפנית המנוי לנותן השירות
e.e.2 ..ביטול הפנייה לקבלת השירות על ידי הודעת המנוי למוקד השירות

e.r0 . אחריות בגין איכות השירות ו/או בגין רשלנות מקצועית תחול על נותן השירות הרלבנטי
בלבד, ופמי לא תהא אחראית בכל אופן שהוא לגבי כל אחד מהעניינים הבאים:

e.r0.r ..איכות הטיפולים נשואי כתב שירות זה
e.r0.2 . רשלנות מקצועית או אחרת ו/או כל נזק או הפסד שייגרם למנוי ו/או לכל אדם

אחר בקשר עם השירותים נשואי כתב שירות זה.
e.r0.e ..הוצאות שהוציא המנוי עבור טיפול החורג מהשירות המפורט בכתב שירות זה

e.rr . על אף האמור בכתב שירות זה, פמי לא תהא מחויבת על פי כתב שירות זה במקרה של
מצב מלחמה או גיוס כללי, מחסור כללי בנותני שירות או מפאת כל גורם אחר שלא ניתן 

לחזותו מראש או שאין באפשרות פמי למנעו.
e.r2 ..הזכות לקבלת השירות על פי כתב שירות זה הינה אישית, ואין המנוי רשאי להעבירה לאחר
e.re . למרות האמור בסעיפים 2.5 ו-2.6 השירותים המפורטים בהם יינתנו למנויים ביישובים

יהודה, שומרון, חבל עזה, ויישובי בקעת הירדן והערבה, בכתובות שתימסרנה על ידי מוקד 
השירות, ואליהן יגיעו בעצמם ועל חשבונם.
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השתתפות עצמית. 4
4.r .:המנוי ישלם דמי השתתפות עצמית ישירות לנותן השירות כמפורט להלן

סוג המפגש סוג 
השירות

כל פגישה נוספת )עד מפגש ראשון
לתקרת המפגשים(

כל פגישה מעבר 
לתקרת המפגשים

ייעוץ דיאטטי 
ותזונה נכונה

₪ e5₪ 75אין

איןr50 75₪ ₪הרזייה רפואית
ליקויי למידה: 

א. מפגשי אבחון
הנחה בת 25% ממחיר המחירון של נותן השירות שבהסדר.

איןr50₪ r50 ₪ב. מפגשי טיפול
איןre5₪ e5 ₪גמילה מעישון
r00₪ r00₪ r50 ₪הפגת מתחים
מאמן אישי - 

טיפוח כושר גופני
₪ r00₪ r00₪ r25

הנחה בת 25% ממחיר המחירון של מכון הכושר.רשת מכוני כושר

הסכומים האמורים כוללים מע"מ בשיעור של r7%. היה ויחול שינוי בשיעור המע"מ ישתנו . 4.2
סכומים אלה בהתאם.

4.e ..חודשים בלבד r2-הסכומים הנ"ל צמודים למדד הבסיס ואולם הם יעודכנו אחת ל
במקרה של אי תשלום דמי ההשתתפות העצמית על ידי המנוי, תהא פמי רשאית להפסיק . 4.4

ליתן את השירותים למנוי לאחר שנתנה למנוי ולחברת הביטוח הודעה בכתב על כך.

בחירת נותני השירות. 5
5.r . המנוי יהיה זכאי לבחור את נותן השירות מתוך רשימת נותני השירות שבהסדר, בהתאם

לתחום השירות המבוקש.
למנוי הזכות להחליף את המטפל, ובמקרה זה פמי תעשה כמיטב יכולתה על מנת להפנות . 5.2

את המנוי למטפל אחר עמו התקשרה פמי בהסכם, ובלבד שהחלפת המטפל לא תסתור 
את שיקול הדעת של המטפל המקורי בפועל.

תקופת תוקפו של כתב השירות. 6
תוקפו של כתב שירות זה כל עוד פוליסה זו בתוקף אלא אם הודיעה החברה על הפסקת השירות 
עבור כל מבוטחיה או במקרה בו הוסכם ע"י החברה ובעל הפוליסה על ביטול כתב השירות 

במהלך תקופת הביטוח או בסיומה.
אולם, מבוטח אשר החל בקבלת טיפולים מנותן השירות ימצא את זכותו עד לסיום אותה סדרת 

טיפולים לאותה שנת ביטוח בלבד.
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כתב שירות - שירותי רפואה משלימה )אלטרנטיבית(
r .:בכתב שירות זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות הנתונה להם לצידם

r.r ..הספק " – פמי פרימיום"
r.2 ..חברת הביטוח" - הראל חברה לביטוח בע"מ"
r.e . פוליסת הביטוח" - פוליסת ביטוח בריאות של חברת הביטוח, הכוללת כתב שירות"

לשירותי רפואה משלימה.
r.4 . 2 אזרחי ארץr מבוטח" - עובד פעיל אצל המבוטח ו/או בן או בת זוגו ו/או ילדיהם עד גיל"

ישראל ששמם נקוב בקובץ הנתונים שיועבר מדי חודש לחברה על ידי המבוטח.
r.5 ..המנוי" או "המשפחה המנויה" - מבוטח הזכאי לקבלת השירותים נשוא כתב שירות זה"
r.6 ..נותן השירות" - נותן שירות באחד מתחומי רפואה משלימה המפורטים להלן"
r.7 . מרפאות הסדר" - מרפאות של נותני השירות, אשר פמי התקשרה עמן בקשר עם מתן"

השירותים נשוא כתב שירות זה. רשימת מרפאות ההסדר תעודכן מעת לעת.
r.8 ..03 - 5688502 :'מוקד השירות" - מוקד טלפוני ארצי, המופעל בקו טלפון מס"
r.e ..המדד" - מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית סטטיסטיקה"

r.r0 ..מדד הבסיס" - כמפורט בפוליסה"
r.rr . המועד הקובע" - מועד תחילת תקופת הביטוח על פי פוליסת הביטוח, הנקוב בדף פרטי"

הביטוח.

מקרה הביטוח - מבוטח אשר לפי אבחנת הרופא המטפל בו )שהינו בעל רישיון לעסוק ברפואה . 2
במדינת ישראל( קיבל הפניה בכתב לקבלת טיפול באמצעות רפואה משלימה מהרופא המטפל 

הנ"ל, או לפי העניין הפניה לייעוץ דיאטטי.

e .:רשימת הטיפולים המכוסים - אחד או יותר מהרשימה להלן
e.r .- המנוי יהא זכאי לקבל שירותי רפואה משלימה כמפורט להלן, ושירותים אלה בלבד )להלן 

"השירותים"(.
e.r.r ..אקופונקטורה - טיפול בדרך של דיקור במחטים דקות בנקודות מיוחדות בגוף
e.r.2 ..רפלקסולוגיה - טיפול בדרך של עיסוי ולחיצות בכפות הרגליים
e.r.e ..שיאצו - לחיצה ועיסוי, בעיקר על ידי אצבעות הידיים, לאורך קווי זרימת אנרגיה בגוף
e.r.4 ..אוסטיאופתיה - טיפול להשגת הקלה בבעיות במערכת השלד, העצמות והשרירים
e.r.5 ..כירופרקטיקה - עיסוי וטיפול בעמוד השדרה והחוליות
e.r.6 ..הומיאופתיה - שיטת טיפול בעזרת תרופות מיוחדות מחומרים טבעיים
e.r.7 ..פלדנקרייז - טיפול בעזרת הקניית הרגלי תנועה נכונים
e.r.8 ..ביו - פידבק - טכניקה לטיפול בבעיות רפואיות בעזרת מכשיר אלקטרוני
e.r.e ..נטורופתיה - טיפול בגוף בשיטות טבעיות, המותאמות באופן אישי לכל מטופל

e.r.r0 ..ייעוץ דיאטטי - התאמה אישית של תוכנית תזונה למנוי
e.2 ..הזכות לקבלת השירות על פי כתב שירות זה הינה אישית, ואין המנוי רשאי להעבירה לאחר

תגמולי ביטוח. 4
4.r . ,במסגרת כתב שירות זה יהיה המנוי זכאי להתייעצות אחת עם נותן השירות הרלוונטי

ובעקבותיה לסדרת טיפולים עליה המליץ נותן השירות, במידה והמליץ, הכל לפי שיקול 
דעתו המקצועי הבלעדי של נותן השירות, ובכפוף לאישור מראש של מוקד השירות בדבר 

היותו של הפונה בגדר מנוי, הזכאי לקבל את השירותים בהתאם לכתב שירות זה.
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בכל מקרה, סידרת הטיפולים לה יהיה זכאי המנוי כאמור בסעיף e.r לעיל תכלול עד 16 . 4.2
)ששה עשר( טיפולים בשנת ביטוח אחת )ולמען הסר ספק מובהר, כי פגישת הייעוץ 
נכללת במניין r6 הטיפולים(, בין אם הטיפולים יינתנו על ידי נותן שירות בתחום אחד מתחומי 
השירותים המפורטים לעיל ובין אם מדובר בטיפול משולב של נותני שירות בכמה תחומים.

4.e . בכל מקרה, מספר הטיפולים הכולל לכל המבוטחים בפוליסה בשנת ביטוח אחת במסגרת
כתב שירות זה לא יעלה על 20 )עשרים( טיפולים )ולמען הסר ספק מובהר, כי פגישות 

הייעוץ נכללות במניין 20 הטיפולים(.

חריגים. 5
השירות לא יינתן בהתייחס לבעיות התמכרות כלשהן ו/או גמילה מהרגלים )עישון, . 5.1

סמים, אלכוהול וכיו"ב(.
השירות אינו כולל הוצאות של המנוי בגין רכישת תרופות, צמחי מרפא וחומרים . 5.2

אחרים שהומלצו על ידי נותן השירות לצורך הטיפול.

כללי. 6
6.r . נזקק המנוי לשרות כאמור בכתב שירות זה, יפנה טלפונית למוקד לפי מספר הטלפון

המצויין לעיל, יזדהה בשמו, כתובתו, מס׳ תעודת הזהות שלו ומס׳ פוליסת הביטוח על 
 2.r פיה הוא מבוטח. מובהר, כי המצאת מכתב הפניה של הרופא המטפל כאמור בסעיף

לעיל מהווה תנאי מוקדם להפניית המנוי על ידי מוקד השירות לנותן השירות הרלוונטי.
המנוי יהיה זכאי לבחור את מרפאת ההסדר בה יקבל את השירות מתוך רשימת מרפאות . 6.2

ההסדר כפי שתהיה בתוקף במועד פנייתו.
6.e . השירות על פי כתב שרות זה יינתן בשעות הפעילות הרגילות של מרפאות ההסדר ולפי

לוח העבודה של מרפאות ההסדר. פגישת הייעוץ הראשונה תתואם על ידי מוקד השירות. 
המועד המדויק של יתרת סידרת הטיפולים יתואם ישירות בין המנוי לבין מרפאת ההסדר 

בה נערכה פגישת הייעוץ.
השירות יינתן כנגד הצגת תעודה מזהה לנותן השירות.. 6.4
השירות יינתן במרפאת הסדר על פי הפנית מוקד השירות כאמור לעיל, כאשר על המנוי . 6.5

יהיה להגיע למרפאת ההסדר בעצמו ועל חשבונו.
עם תום מתן השירות יחתום המנוי על ספח ביקורת לפיו הוא מאשר, כי נותן השירות נתן . 6.6

את השירות.
במקרה שהמנוי יבקש לבטל את פנייתו לקבלת השירות, יודיע על כך המנוי למוקד השירות. . 6.7

למען הסר ספק מובהר, כי על המנוי להודיע למוקד על ביטול פנייתו, גם אם מסר על 
ביטול הפנייה למרפאת ההסדר.

על אף האמור בכתב שירות זה, פמי לא תהא מחויבת על פי כתב שירות זה במקרה של . 6.8
מצב מלחמה או גיוס כללי, מחסור כללי בנותני שירות או מפאת כל גורם אחר שלא ניתן 

לחזותו מראש או שאין באפשרות פמי למונעו.
6.e . מחויבותה של פמי כלפי המנוי בטיפולה בפנייה של מנוי לקבלת השירות תסתיים במוקדם

מבין שני האירועים המפורטים להלן:
6.e.r ..הפניית המנוי למרפאת הסדר
6.e.2 ..ביטול הפנייה לקבלת השירות ע"י הודעת המנוי למוקד

6.r0 . האחריות בגין איכות השירות ו/או בגין רשלנות מקצועית תחול על נותן השירות הרלוונטי
בלבד ופמי לא תהא אחראית בכל אופן שהוא לגבי כל אחד מהעניינים הבאים:

6.r0.r ..איכות הטיפול נשוא כתב שירות זה
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6.r0.2 . רשלנות מקצועית או אחרת ו/או כל נזק או הפסד שייגרם למנוי ו/או לכל אדם
אחר בקשר עם השירות נשוא כתב שירות זה.

6.r0.e ..הוצאות שהוציא המנוי עבור טיפול, החורג מהשירות המפורט בכתב שירות זה
6.rr . מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי נותן השירות שייתן בפועל את השירות, והוא

בלבד, יהיה אחראי לכל נזק, אובדן לגוף או לרכוש שייגרם למנוי או לכל אדם אחר תוך כדי 
ו/או עקב מתן השירות, אם בשל מעשה ו/או בשל מחדל, אם נזק ישיר ואם נזק עקיף, וכי 
פמי ו/או חברת הביטוח אינן המעסיקות של נותני השירות והן לא תהיינה אחראיות כלפי 

מנוי כלשהו בכל מקרה ובכל עניין.
6.r2 . במקרים חריגים בלבד, תהא פמי רשאית, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, לאשר את

בקשת המנוי לקבל את השירות במרפאה שאינה נכללת במרפאות ההסדר, ואולם מובהר 
בזאת כי:

6.r2.r ..האחריות לתיאום ולביצוע הטיפולים יהיו על המנוי בלבד
6.r2.2 . מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה לעיל, פמי ו/או חברת הביטוח לא תהיינה

אחראיות בכל צורה שהיא כלפי המנוי למעשה, מחדל או נזק כתוצאה מפנייתו 
למרפאה שאינה מרפאת הסדר.

6.r2.e ..המנוי ישלם ישירות לנותן השירות בפועל את מלוא הסכום שיקבע ביניהם
6.r2.4 ..המנוי יהא זכאי לקבל מפמי החזר חלקי בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף 5.2 להלן

6.re ..בכל ענין הקשור בקבלת השירותים על פי כתב שירות זה על המנוי לפנות תחילה למוקד

השתתפות עצמית. 7
7.r . המנוי ישלם ישירות לנותן השירות, שבצע את השירות בפועל, דמי השתתפות עצמית

בסכום השווה ל-20% )עשרים אחוזים( ממחיר השירות שניתן לו על פי מחירון מרפאת 
ההסדר ללקוחות פרטיים כפי שיהיה בתוקף במועד מתן השירות.

במקרה של אי תשלום דמי ההשתתפות העצמית על ידי המנוי, תהא פמי זכאית להפסיק 
ליתן את השירות למנוי לאחר שנתנה למנוי ולחברת הביטוח הודעה בכתב על כך.

במקרים חריגים בהם אישרה פמי קבלת שירות שלא במסגרת מרפאת הסדר כאמור בסעיף . 7.2
r2.4, ישלם המנוי ישירות למרפאה שנתנה בפועל את השירות את מלוא הסכום שיידרש 
על ידה, ופמי תחזיר לו כנגד המצאת הקבלה המקורית סכום השווה ל-50% )חמישים 

אחוזים( מהתשלום הנ"ל, אך לא יותר מ-r50 ₪ )מאה וחמישים ש"ח(.
7.e .הסכומים הנ"ל צמודים למדד ממדד הבסיס

תקופת תוקפו של כתב השירות. 8
תוקפו של כתב שירות זה כל עוד פוליסה זו בתוקף אלא אם הודיעה החברה על הפסקת השירות 
עבור כל מבוטחיה או במקרה בו הוסכם ע"י החברה ובעל הפוליסה על ביטול כתב השירות במהלך 
תקופת הביטוח או בסיומה. אולם, מבוטח אשר החל בקבלת טיפולים מנותן השירות ימצא את 

זכותו עד לסיום אותה סדרת טיפולים לאותה שנת ביטוח בלבד.
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כתב שירות – "רופא מלווה אישי"
חל מיום 1.2.2015 והינו בתוקף עד ה-31.1.2016

אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים 
בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. כתב שירות זה מהווה חלק בלתי נפרד 

מהפוליסה לה צורף.

השירות
רופא מלווה אישי מאפשר למנוי לקבל לגבי מקרים רפואיים מוגדרים מידע, ייעוץ רפואי נוסף 
וליווי בתהליך אבחון מחלה, בעת ההחלטה על הטיפול, במהלך שלבי הטיפול הרפואי ובמהלך 
ההחלמה. למנוי המתמודד עם מצב רפואי או מחלה על פי המוגדר להלן יצוות מנהל רפואי 
אישי שהינו רופא מומחה, אחות על פי הצורך ומתאמת שירות אשר ילוו אותו ואת בני משפחתו 
בתהליך קבלת ההחלטות הרפואיות משלב האבחנה ובמשך הטיפול הרפואי וההחלמה למשך 

3 חודשים וכל זאת בכפוף לתנאים המפורטים בכתב השירות להלן.

הגדרותא. 
בכתב שירות זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות האמורה בצידם:

r ..החברה" - הראל חברה לביטוח בע"מ"
"מנוי" - אדם הזכאי לקבל את השירותים נשוא כתב שירות זה אשר שמו/ה ותעודת זהותו/ה . 2

נקובים בדף פרטי הביטוח כמנוי בכתב שירות זה.
e ..דף פרטי הביטוח" - דף המצורף לפוליסה הכולל פרטים הנוגעים לכתב השרות"
"דמי מנוי" - הסכומים המשולמים מדי חודש כתנאי לקבלת השירותים על-פי כתב שירות זה.. 4
"ילד" - ילד/ה עד גיל 2r אשר שמו/ה ותעודת זהותו/ה נקובים בדף פרטי הביטוח כמנוי.. 5
"הספק" - הגוף עימו התקשרה החברה לצורך אספקת השירותים כמפורט בכתב שרות זה.. 6
"רופא" – אדם שהוסמך על ידי השלטונות המוסמכים בישראל כרופא ושמו כלול ברשימת . 7

.re7e – לתקנות הרופאים התשל"ג e4 הרופאים לפי תקנה
"רופא מומחה" – רופא בעל תעודת תואר מומחה אשר הוצא על ידי משרד הבריאות במדינת . 8

ישראל.
e . ממיין ראשי" – אחראי על אישור זכאות המנוי לשירות, על פי מצבים רפואיים כמפורט"

בכתב השירות.
r0 . מנהל רפואי אישי" – רופא בעל תואר מומחה ברפואה פנימית עמו התקשר הספק בקשר"

למתן השירותים המפורטים בכתב שירות זה.
rr . אחות" – אחות שהוסמכה על ידי השלטונות המוסמכים בישראל עמה התקשר הספק"

בקשר למתן השירותים המפורטים בכתב שירות זה.
r2 . עובד/ת סוציאלי/ת" – עו"ס שהוסמך/ה על ידי השלטונות המוסמכים בישראל עמה התקשר"

הספק בקשר למתן שירותים המפורטים בכתב שירות זה.
re . מתאם/ת שירות" – אדם שעבר הכשרה מתאימה לתפקיד מתאם/ת שירות. מתאם/ת השירות"

מקיים/ת את התקשורת השוטפת עם המנוי בכל הקשור לשירות כמפורט בכתב שירות זה.
r4 ..מצב רפואי" - מערכת נסיבות רפואיות הקיימת בגוף המנוי, עקב מחלה או תאונה"
r5 . מקרה רפואי" - מצב רפואי המתואר בכתב שירות זה אשר קיומו מקנה למנוי זכות למימוש"

השירות כמתואר ומפורט בכתב שירות זה.
r6 ..ליווי רפואי" – בדיקת שלמות תהליך הטיפול הרפואי למנוי"
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r7 . אבחנה" – מסקנה סופית של רופא המתייחסת למצב רפואי מסוים, המוסקת לאחר לקיחת"
אנמנזה )פרטים שמוסר המנוי על מצבו הרפואי(, היסטוריה רפואית, בדיקה רפואית, ובדיקות 

נוספות במידת הצורך.
r8 . מצב רפואי כרוני" – מצב רפואי שאינו ניתן לריפוי, אשר תסמיניו מופיעים ומתפתחים על"

פני תקופה של e0 יום לפחות.
re ..מצב רפואי חריף" - מצב רפואי בעל תסמינים המופיעים באופן פתאומי, במהירות ובעוצמה"
"תקופת שירות" – על פי צורך רפואי ועד e0 יום רצופים מיום פתיחת קריאה של שירות . 20

ותשלום דמי ההשתתפות העצמית כמפורט בפרקי השירות השונים.
2r . מוקד השירות" - שירות טלפוני שיפעיל הספק עבור המנויים, לשם קבלת השירותים על פי"

כתב שירות זה. מספר הטלפון של מוקד השירות של הספק עבור מנויי הראל הוא: 5226*
"המועד הקובע" - מועד כניסתו לתוקף של כתב שירות זה לגבי מנוי, כפי שמופיע בדף . 22

פרטי הביטוח.
2e . תקופת אכשרה" – תקופת זמן רצופה, המתחילה לגבי כל מנוי מהמועד הקובע ותסתיים"

בתום e0 יום. תקופת האכשרה תחול לגבי כל מנוי פעם אחת בתקופת ביטוח רציפה, ותחול 
מחדש בכל פעם שהמנוי יצורף לכתב השירות מחדש, בתקופות שירות בלתי רצופות. הספק 

לא יספק שירות כמפורט בכתב שירות זה לפני תום תקופת האכשרה.
"השתתפות עצמית" - סכומים בהם מחויב המנוי לשאת בעצמו כתנאי לקבלת שירותים . 24

עפ"י כתב שירות זה, כמפורט בפרקי השירות השונים. ההשתתפות העצמית תשולם על ידי 
המנוי ישירות לספק לפי קביעת הספק ובשום מקרה ואופן לא באמצעות החברה.

"מקרה רפואי דחוף" – שינוי משמעותי במצבו הבריאותי של המנוי המחייב פנוי למיון ו/או אשפוז.. 25
"שנת ביטוח" – תקופה של כל r2 חודשים רצופים, שהראשונה תחילתה בתאריך תחילת . 26

הביטוח כאמור בדף פרטי הביטוח.

היקף השירותיםב. 
שירות זה מאפשר למנוי לקבל מידע, ייעוץ רפואי נוסף וליווי בתהליך אבחון מחלה, לפני 

ובעת טיפול רפואי והחלמה ממצב רפואי.
השירות כולל:

r . מינוי רופא מומחה אשר ישמש כמנהל רפואי אישי. המנהל הרפואי האישי יפעיל צוות פרא-רפואי
הכולל אחות ועובדת סוציאלית על פי שיקול דעתו.

ריכוז וסקירת התיק הרפואי )Intake( כולל הערכה ראשונה של המקרה הרפואי על ידי . 2
המנהל הרפואי האישי.

e . פגישה אישית עם המנהל הרפואי האישי. פגישות אישיות נוספות ייקבעו בהתאם לצורך רפואי
ועל פי שיקול דעת המנהל הרפואי האישי. מספר הפגישות לא יעלה על 4 פגישות אלא אם 

קיים צורך רפואי מהותי אשר מצדיק פגישות נוספות.
הפניית התיק הרפואי להתייעצות נוספת על פי צורך ובהחלטת המנהל הרפואי האישי לרופא . 4

מומחה בתחום הרלוונטי בארץ או בהעדר ידע או ניסיון מספק בארץ, למומחה בתחום 
במדינה אחרת בעולם.

מתן מידע אובייקטיבי במהלך הפגישות כאמור התומך בתהליך קבלת ההחלטות הרפואיות . 5
ואשר יצוין בדו"ח הרפואי המסכם כמפורט בסעיף r2 להלן.

המלצה לפניה לגורמים רפואיים ופרא רפואיים מתאימים להמשך ייעוץ/טיפול. יובהר כי . 6
התשלום בגין ייעוץ/ טיפול שהמנוי הופנה אליו על ידי הספק כאמור לעיל, הינו על חשבון המנוי.

שיחות טלפוניות לתיאום עם הגורמים הרפואיים המטפלים במנוי.. 7
ליווי למקרה רפואי על ידי מתאם/ת השירות ו/או הצוות הרפואי והפרא-רפואי.. 8
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e ./ייעוץ למנוי במהלך אשפוז ו/או אחריו כולל ביקור באשפוז ו/או ביקור בית לאחר טיפול פולשני
ניתוח על פי צורך ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל הרפואי האישי.

r0 . ליווי וייעוץ על ידי אחות בהתאם לצרכי המקרה הרפואי ועל פי שיקול דעת המנהל הרפואי
האישי. מספר הפגישות עם האחות לא יעלה על 4 פגישות.

rr . ליווי על ידי עובד/ת סוציאלי/ת בהתאם לצרכי המקרה הרפואי ועל פי שיקול דעת המנהל
הרפואי האישי. מספר הפגישות עם עובדת סוציאלית לא יעלה על 4 פגישות.

r2 . סיכום כל המסמכים הרפואיים לידי דו"ח רפואי מסכם על ידי המנהל הרפואי האישי, הכולל
המלצות להמשך טיפול ומעקבים רפואיים, תוך 7 ימים ממועד סיום תקופת השירות בגין 

המקרה הרפואי.
re . מוקד שירות טלפוני באמצעותו תיפתח קריאת שירות למנויים ובדיקת השתייכותם לכתב

השירות וכן טיפול שוטף בפניות המטופלים. המוקד יפעל 24/7 למקרים דחופים הכוללים 
קבלת הודעות על שינוי משמעותי במצבו הבריאותי של המנוי ובכלל זה פינוי המנוי לבית 

חולים ו/או אשפוז.
עבור כל מקרה רפואי לניהול יישלם המנוי השתתפות עצמית של 380 ₪. המנוי יהיה 
זכאי לקבל שירותים כמפורט בכתב שירות זה לתקופה שתיקבע עפ"י הצורך הרפואי 
ושלא תעלה על 90 יום מיום אישור הזכאות על ידי הממיין הראשי כמפורט בפרק ג' להלן.

ניתן יהיה להאריך את תקופת השירות האמורה, באישור המנהל הרפואי האישי ובכפוף 
לאישור הספק במקרים בהם קיים צורך רפואי המחייב הארכה של התקופה. הארכת 
התקופה תחשב כהארכה של אותו מקרה רפואי והמנוי יחויב בדמי השתתפות נוספים 

בתאום עם המנוי.
בכל מקרה, המנוי לא יהיה זכאי לקבל שירות לפי כתב שירות זה ליותר מאשר מקרה 
רפואי אחד במהלך שנת ביטוח. אם במהלך תקופת השירות התגלה מקרה רפואי נוסף 

ו/או סיבוך של המקרה הרפואי הקיים, ייחשב המקרה כמקרה רפואי אחד.
יובהר כי בכל מקרה הספק ו/או החברה אינם מחויבים בהתאם לכתב שירות זה 
להעניק למנוי כל שירות רפואי בפועל או מימונו של שירות רפואי כאמור, בין אם זה 
נדרש או הומלץ על ידי המנהל הרפואי האישי ובין אם לאו, למעט השירותים המפורטים 

בסעיף זה לעיל.

אופן קבלת השירותיםג. 
r . יובהר כי התנאים המוקדמים לקבלת השירותים הנם כי ברשות המנוי פוליסת בריאות תקפה

של החברה, תמה תקופת האכשרה בכתב השירות, המנוי לא קיבל שירות בשנת הביטוח 
בה הוא מבקש את השירות, הספק אישר שהמקרה הרפואי נכלל בכתב שירות זה ובוצע 

בתשלום דמי השתתפות עצמית על ידי המנוי.
בכל עניין הקשור בקבלת השירותים על פי כתב שירות זה על המנוי לפנות למוקד השירות . 2

של הספק.
e . נזקק מנוי לשירות על פי כתב שירות זה, יפנה, הוא או נציגו, טלפונית למוקד השירות, יזדהה

בשמו או ימסור את שם המנוי, מספר תעודת הזהות, כתובתו, מס' הטלפון בו ניתן להשיגו 
ופרטים נוספים ככל שיתבקש.

בהתאם להנחיית נציג השירות יעביר המנוי את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים למקרה 
הרפואי וככל שיש כאלה כמפורט להלן: סיכומי אשפוזים, תוצאות ופיענוחים של בדיקות, 
סיכומי מחלה, ייעוציים רפואיים, טיפולים, בדיקות מעבדה, בדיקות הדמיה, תשובות פתולוגיות 
ו/או כל מסמך רפואי אחר. קבלת מסמכים אלו הנה תנאי מוקדם למתן השירות כמפורט 
בכתב שירות זה. כמו כן, רשאי המנהל הרפואי האישי לבקש מהמנוי מעת לעת העתקי 

מסמכים רפואיים נוספים.
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הממיין הראשי יאשר את המקרה הרפואי על פי כתב השירות בהסתמך על המסמכים . 4
הרפואיים שהתקבלו מהמנוי ויצוות למנוי מנהל רפואי אישי ומתאמת שירות.

הודעה על אישור / אי אישור הזכאות לשירות תימסר למנוי לא יאוחר מ-e ימי עבודה ממועד . 5
קבלת כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים למקרה ע"י הספק.

רק לאחר אישור הזכאות לשירות, יבוצע חיוב בפועל של דמי ההשתתפות העצמית.. 6
תשלום השתתפות עצמית מהווה תנאי לקבלת השירות. לא תשולם השתתפות עצמית . 7

כאמור – רשאי הספק שלא ליתן את השירות שלגביו נדרש תשלומה כאמור.
משך השירות - בגין מקרה רפואי שאושר, יהיה זכאי המנוי לשירות כמפורט בכתב שירות . 8

זה לתקופה שלא תעלה על e0 יום מיום אישור המקרה על ידי הממיין הראשי. קבע המנהל 
הרפואי האישי כי קיים צורך רפואי להאריך את השירות לתקופה נוספת של e0 יום, יתאפשר 

הדבר בכפוף לאישור הספק ובתשלום נוסף וזהה של השתתפות עצמית.
e . מוקד השירות יהיה פעיל בכל ימות השנה, 24 שעות ביממה, למעט ערב יום הכיפורים החל

מהשעה r4:00 ועד חלוף שעתיים משעת סיום צום יום הכיפורים.
r0 ..לפגישה אישית עם המנהל הרפואי האישי יגיע המנוי למקום בכוחות עצמו ועל חשבונו
rr ..השירות יינתן בשטחי מדינת ישראל בלבד - למעט יהודה, שומרון וחבל עזה
r2 . על אף האמור בכתב שירות זה, פטור הספק מלתת את השירותים על-פי כתב שירות

זה במקרה של מצב מלחמה או גיוס כללי, מגיפה, רעידת אדמה, שביתה וכל כוח עליון 
אחר אשר אינם מאפשרים את מתן השירותים.

זכאות לקבלת השירותיםד. 
מנוי יהיה זכאי לקבל שירות זה באם הינו עומד באחד מהקריטריונים הבאים:

r .:מקרה רפואי ללא אבחנה
מצב רפואי ללא אבחנה, אשר תהליך הבירור והייעוץ הרפואי במטרה להגיע לאבחנה רפואית 
החל לפחות e0 יום לפני הפנייה לשירות. על תהליך הבירור לכלול ייעוץ אצל שני רופאים 
מומחים לפחות בתחום ההתמחות הקשור לבעיה הרפואית ולפחות בדיקה אחת רלוונטית 
מתוך הרשימה להלן: בדיקת הדמיה )בדיקות כגון CT, MRI וכדומה ולא רק צילום רנטגן 
רגיל(, ו/או בדיקות פולשניות, ו/או בדיקות מעבדה מורכבות )לא כולל בדיקת דם, צואה 
ושתן שגרתיות( ו/או בדיקות עזר נוספות. מצבים רפואיים ללא אבחנה אשר תסמיני המחלה 
אינם ספציפיים )דוגמת עייפות וכאבי שרירים כלליים( וסימני המחלה אינם באים לידי ביטוי 
בבדיקות הדם ו/או בבדיקות ההדמיה ולאחר שהספק ווידא שהמנוי ביצע את כל הבדיקות 

שהיה צריך לבצע בנסיבות המצב הרפואי, לא יטופלו במסגרת כתב שירות זה
למען הסר ספק יובהר כי במקרה זה החברה ו/או הספק אינם מתחייבים להגיע בסופו 

של התהליך לאבחנה רפואית ברורה או סופית.
מקרה רפואי עם אבחנה באחת מן הקטגוריות הרפואיות הבאות:. 2

המנוי יהיה זכאי לקבל שירות אם הינו עונה על הגדרת המחלות שלהלן ועל פי התנאים 
המוקדמים המצוינים לצד אותה מחלה, אם צוינו:

2.r .- )Cancer( סרטן
2.r.r . נוכחות גידול של תאים ממאירים הגדלים באופן בלתי מבוקר וחודרים

ומתפשטים לרקמות הסביבה ו/או לרקמות אחרות.
מקרה רפואי אינו כולל אחד מאלה:. 2.1.2

מחלות עור מסוג: Hyperkeratosis, Basal Cell Carcinoma למעט BCC א. 
חוזר או התפשט לאיברים אחרים.

מחלות סרטניות בנוכחות מחלת AIDS.ב. 
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מחלות כבד חריפות או כרוניות -. 2.2
2.2.r . קבוצה של מצבי תחלואה שונים המשפיעים על הכבד וגורמים לפגיעה בו

ברמות השונות )התאית, הרקמה, המבנה או התפקוד(. מחלת כבד אשר בגינה 
יינתן שירות במסגרת כתב שירות זה יכולה להיות בעלת אופי חריף או כרוני.

מקרה רפואי אינו כולל אחד מאלה:. 2.2.2
מחלת כבד כתוצאה מאלכוהוליזםא. 
אי ספיקת כבד פולמיננטית )Fulminant Hepatic Failure( שמשמעותה ב. 

אי ספיקת כבד חריפה, פתאומית, באדם בריא, או התלקחות של מחלה 
כרונית יציבה, הנובעת מנמק מפושט של תאי הכבד כתוצאה מזיהום חריף 
ו/או מהרעלת תרופות או מסיבות אחרות והמאופיינות על ידי כל הסימנים 
הבאים: הקטנה של נפח הכבד, נמק מפושט בכבד, המותיר רק שת 
רטיקולרית המוכח בהיסטלוגיה, ירידה חדשה בבדיקות דם הבאות בתפקודי 
הכבד – PT או רמות פקטורים 5 ו–7, צהבת – מעמיקה, אנצפלופטיה 

כבדית, דמום בלתי נשלט.
מחלות כליות -. 2.3

קבוצה של מצבי תחלואה שונים אשר משפיעים על הכליה וגורמים לפגיעה ברמות 
השונות )התאית, הרקמה, המבנה או התפקוד(. במסגרת כתב שירות זה יינתן שירות 

למקרה של מחלת כליות בעלת אופי כרוני בלבד.
מחלות גסטרו-אנטרולוגיות כרוניות -. 2.4

קבוצת מצבי תחלואה כרוניים המשפיעים על התפקוד של מערכת העיכול. במסגרת 
כתב שירות זה יינתן שירות לתחלואה המערבת את הקיבה, המעי והאיברים הנלווים 
כולל וושט, כבד, כיס מרה ולבלב, מחלה גסטרו-אנטרולוגית אשר הינה בעלת אופי 

כרוני בלבד.

על תהליך הבירור לפני הפנייה לשירות על פי כתב שירות זה לכלול בירור/ייעוץ אצל 
שני רופאים מומחים לפחות בתחום ההתמחות הקשור לבעיה הרפואית.

מחלות לב ומחלות ווסקולאריות כרוניות -. 2.5
מחלות לב וכלי דם כרוניות הפוגעות במערכת הלב )מחלות לב, מחלות לב כליליות(, 
כלי הדם, כולל עורקים, ורידים וכלים לימפאטיים. המנוי יהיה זכאי לשירות כמפורט 
בכתב שירות זה לאחר בירור/ייעוץ אצל שני רופאים מומחים לפחות בתחום ההתמחות 

הקשור לבעיה הרפואית.

מנוי המועמד לניתוח לב אלקטיבי הכולל ניתוח מעקפי לב )CABG(, לניתוח החלפה 
או תיקון מסתמי לב - )Surgery for Valve Replacement or Repair( ו/או לניתוח 
אבי העורקים ו/או צינתור לב יהיה זכאי לשירות כמפורט בכתב שירות זה ללא תנאי 

מוקדם להתייעצות אצל שני רופאים מומחים כאמור לעיל.

מחלות נוירולוגיות ופרוצדורות פולשניות של מערכת העצבים המרכזית וההיקפית -. 2.6
קבוצה של מצבי תחלואה שונים המשפיעים על מערכת העצבים וגורמים לפגיעה 

ברמות השונות )התאית, הרקמה, המבנה, ההולכה החשמלית או התפקוד(.

במסגרת כתב שירות זה יינתן שירות למקרה של מחלה נוירולוגית בעלת אופי חריף 
 NRC 2 או כרוני ובתנאי שהנה בעלת אופי הפוגע בתפקוד בדרגה בינונית וחמורה לפי

.)Multiple Sclerosis( ומעלה במקרה של טרשת נפוצה EDSS e ומעלה או
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הפרוצדורות הפולשניות כוללות:

ניתוחי עמוד שדרה כולל טיפול בגידולים של חוט השדרה, פריצות דיסק בעמוד א. 
השדרה, ייצוב עמוד שדרה וטיפול בהיצרויות בעמוד שדרה.

רדיוכירורגיה: טיפול בגידולי מוח תוך קרינה ממוקדת.ב. 
ניתוחי היפופיזה.ג. 
ניתוחי מוח שפירים וניתוחי בסיס הגולגולת.ד. 
טיפולים במומי כלי דם ומפרצות מוחיות, טיפולים כירורגיים, טיפולים אנדוווסקולאריים, ה. 

צנתורי מוח.
ניתוחי אפילפסיה.ו. 
נוירוכירורגיה אנדוסקופיה.ז. 
ניתוחים לטיפול בפגיעות ראש ועמוד שדרה.ח. 

מחלות אורתופדיות -. 2.7
2.7.r . קבוצה של מחלות שונות או פגיעות בעצמות, במפרקים, בשרירים ו/או

בגידים אשר גורמות לכאב שלא נשלט ע"י טיפול תרופתי ופיזיותרפיה. על 
תהליך הבירור לפני הפנייה לשירות על פי כתב שירות זה לכלול בירור/

ייעוץ של לפחות e0 יום אצל שני רופאים מומחים לפחות בתחום ההתמחות 
הקשור לבעיה הרפואית.

מקרה רפואי אינו כולל אחד מאלה:. 2.7.2
מחלות אורתופדיות שהמנוי נמצא בטיפול באשפוז בגינן פחות מ–21 א. 

יום, במועד הפנייה לשירות.
מצבים רפואיים בתחום האורתופדיה אשר הינם פועל יוצא מחבלה ב. 

או טראומה וטרם עברו בעת הפניה לשירות לפחות 90 יום מהחבלה 
ו/או הטראומה.

ניתוחים כירורגיים )פולשניים( חוזרים עקב אי הצלחה בניתוח ראשון -. 2.8
פעולה פולשנית-חדירתית )Invasive Procedure( חוזרת, עקב כישלון מלא או חלקי 
של הפעולה הראשונה, החודרת דרך רקמות ומטרתה טיפול במחלה ו/או פגיעה ו/או 

תיקון של פגם או עיוות אצל המנוי.

מחלות דם )מחלות המטולוגיות( -. 2.9
קבוצה של מצבי תחלואה שונים המשפיעים על רמות ומרכיבי הדם השונים )התאי 
וההומורלי( וגורמים לפגיעה בו בצורות שונות. במסגרת כתב שירות זה יינתן שירות 
למקרה של מחלת דם בעלת אופי חריף או כרוני. על תהליך הבירור לפני הפנייה 
לשירות על פי כתב שירות זה לכלול בירור/ייעוץ של לפחות e0 יום אצל שני רופאים 

מומחים לפחות בתחום ההתמחות הקשור לבעיה הרפואית.

מחלות ראומטולוגיות -. 2.10
קבוצה של מצבי תחלואה שונים המשפיעים על מערכת הפרקים וגורמים לפגיעה 
ברמות השונות )פרק, מפרק או תפקוד(. במסגרת כתב שירות זה יינתן שירות למקרה 
של מחלה ראומטולוגית אשר הינה בעלת אופי חריף או כרוני. על תהליך הבירור לפני 
הפנייה לשירות על פי כתב שירות זה לכלול בירור/ייעוץ אצל שני רופאים מומחים 

לפחות בתחום ההתמחות הקשור לבעיה הרפואית.
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מחלות מטבוליות -. 2.11
קבוצה של מצבי תחלואה שונים, תורשתיים וכרוניים, הנובעים מפגיעה בגן הבודד או 
במספר גנים קטן Metabolism( Inborn Error of( והגורמים לפגיעה ביכולת האנרגטית, 
או ביכולת הבניה ו/או הפירוק של אבני הבניין של התא, או פגיעה מיטוכונדריאלית.

מחלות אנדוקריניות -. 2.12
2.r2.r . קבוצת מצבי תחלואה שונים המערבים איברים ובלוטות אשר אחראיים על

ייצור, אגירה והפרשה של הורמונים המסייעים בשימור ושליטה על תפקודים 
חיוניים. במסגרת כתב שירות זה יינתן שירות למקרה של מחלה אנדוקרינית 

אשר הינה בעלת אופי חריף או כרוני.
על תהליך הבירור לפני הפנייה לשירות על פי כתב שירות זה לכלול בירור/
ייעוץ של לפחות e0 יום אצל שני רופאים מומחים לפחות בתחום ההתמחות 

הקשור לבעיה הרפואית.

2.r2.2 .:מקרה רפואי אינו כולל אחד מאלה
סוכרת.א. 
קומה נמוכה.ב. 
מחלות אנדוקריניות המשפיעות על הפוריות בלבד.ג. 

מחלות ופרוצדורות פולשניות באף, אוזן וגרון )א.א.ג.( -. 2.13
2.re.r . קבוצה של מצבי תחלואה שונים המשפיעים וגורמים לפגיעה ברמות השונות

של חלל האף והסינוסים, האוזניים, הפה, הלוע והגרון, אזורי ראש צוואר 
ובסיס הגולגולת.

ניתוחים ופרוצדורות להסרת גידולים שפירים וממאירים באזורי בסיס הגולגולת, 
הראש, הצוואר וקנה הנשימה, ניתוחים שחזוריים שאינם למטרות יופי 
ואסתטיקה, ניתוחי אוזניים, ניתוחי שחזור שמיעה, ניתוחים אנדוסקופים של 
האף ומערות הפנים, ניתוחים אנדוסקופים של הושט העליון, ניתוחי מיתרי 

קול ושחזור הדיבור.

2.re.2 .:מקרה רפואי אינו כולל אחד מאלה
ניתוחי כפתורים באוזניים.א. 
ניתוחי נחירות.ב. 
ניתוחים למטרות יופי ואסתטיקה.ג. 

מחלות עור -. 2.14
2.r4.r . קבוצה של מצבי תחלואה הפוגעים בעור. במסגרת כתב שירות זה יינתן

שירות למקרה של מחלת עור בעלת אופי כרוני בלבד. על תהליך הבירור 
לפני הפנייה לשירות על פי כתב שירות זה לכלול בירור/ייעוץ אצל שני 
רופאים מומחים לפחות בתחום ההתמחות הקשור לבעיה הרפואית. כמו 
כן, על תהליך הבירור, הייעוץ והטיפול הרפואי להתחיל לפחות e חודשים 

לפני הפנייה לשירות.
2.r4.2 .:מקרה רפואי אינו כולל אחד מאלה

אקנה.א. 
פטרת עורית )חיצונית(.ב. 
נשירת שיער.ג. 
מחלות מין.ד. 
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מחלות בתחום הגניקולוגיה והמיילדות -. 2.15
2.r5.r . קבוצת מצבי תחלואה בתחום בריאות האישה המערבות את מערכת המין

הנשית. במסגרת כתב שירות זה יינתן שירות בגין מקרה של מחלה גניקולוגית 
בעלת אופי חריף או כרוני. על תהליך הבירור לפני הפנייה לשירות על פי 
כתב שירות זה לכלול בירור/ייעוץ אצל שני רופאים מומחים לפחות בתחום 
ההתמחות הקשור לבעיה הרפואית. על תהליך הבירור והייעוץ הרפואי 

להתחיל לפחות 6 חודשים לפני הפנייה לשירות.
2.r5.2 .:מקרה רפואי אינו כולל אחד מאלה

בעיות פוריות ועקרות של הגבר והאישה למעט מקרה רפואי של 3 
הפלות חוזרות רצופות ומעלה.

מחלות אימונולוגיות -. 2.16
קבוצה של מצבים ומחלות כרוניות הפוגעות במערכת החיסון שעיקרן חסרים אימוניים 

)נרכשים או מולדים( ומחלות אוטו - אימוניות.

מחלות ריאה -. 2.17
קבוצה של מצבי תחלואה שונים הגורמים לפגיעה בריאה בצורות שונות ומשפיעים 
על תפקודי הריאה השונים )נפחים, זרימות ואחרים(. במסגרת כתב שירות זה יינתן 
שירות בגין מחלת ריאה בעלת אופי חריף או כרוני. על תהליך הבירור לפני הפנייה 
לשירות על פי כתב שירות זה לכלול בירור/ייעוץ של לפחות e0 יום אצל רופא מומחה 

בתחום ההתמחות הקשור לבעיה הרפואית.

מחלות זיהומיות -. 2.18
קבוצה של מצבי תחלואה שונים הנגרמים על ידי גורמי מחלה )פתוגנים( שונים )וירוסים, 
חיידקים, טפילים ואחרים( בעלי מהלך ממושך של 2r יום לפחות )מתחילת הבירור 
של המחלה(. במסגרת כתב שירות זה יינתן שירות בגין מחלה זיהומית בעלת אופי 
חריף או כרוני. מקרה רפואי יכלול מחלה זיהומית בעלת מהלך של 2r יום לפחות ו/או 

סיבוך של מחלה זיהומית קיימת/קודמת.

מחלות עיניים -. 2.19
קבוצה של מצבי תחלואה שונים המצריכים פרוצדורות ניתוחיות חוזרות הגורמים 
לפגיעה במרכיבי העין השונים )כגון רשתית( ומשפיעים על תפקודי הראייה השונים 
)למשל, חדות ושדות ראיה(. במסגרת כתב שירות זה יינתן שירות בגין מחלות עיניים 
בעלות אופי חריף או כרוני. על תהליך הבירור לפני הפנייה לשירות על פי כתב שירות 
זה לכלול בירור/ייעוץ של לפחות e0 יום אצל רופא מומחה בתחום ההתמחות הקשור 

לבעיה הרפואית.

מחלות יתומות -. 2.20
מחלות נדירות, המשפיעות על אחוז קטן מאוד מהאוכלוסייה ואשר אושרו על ידי ארגון 

.)Orphan Diseases( הבריאות העולמי כמחלות יתומות

תחלואה משולבת -. 2.21
תחלואה הנובעת משילוב של מספר מחלות אשר הטיפול בהן דורש גישה רב-תחומית 
)מולטידיסציפלינרית( עם תיאום בין לפחות שני רופאים מומחים בתחומי התמחות שונים.

מחלות ופרוצדורות בתחום רפואת הילדים -. 2.22
2.22.r . בנוסף לכל האמור לעיל בקטגוריות הרפואיות השונות, בתחום של רפואת

ילדים מקרה רפואי יכלול בנוסף את המצבים הרפואיים הבאים:
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ניתוחים אלקטיביים. ניתוח אלקטיבי משמעותו שהצורך בו צפוי, ואשר א. 
קבלתו של המנוי לבית החולים לצורך ביצוע הניתוח לא נעשה באמצעות 
הפניה מחדר מיון כמקרה דחוף, אלא בהפניה על ידי רופא מומחה ממרפאה 

)לרבות מרפאת חוץ של בית החולים(.
מחלות כרוניות בילדים.ב. 
מחלות על רקע גנטי.ג. 
מומים מולדים.ד. 
מחלות/אבחנות פסיכיאטריות לאחר תקופה של לפחות 6 חודשי בירור וטיפול ה. 

וייעוץ אצל שני רופאים מומחים לפחות בתחום הקשור לבעיה הרפואית.
הפרעות התפתחות לאחר תקופה של לפחות 6 חודשי בירור וטיפול ו. 

במכון להתפתחות הילד וייעוץ אצל שני רופאים מומחים לפחות בתחום 
הקשור לבעיה הרפואית.

בעיה רפואית במסגרת אשפוז של למעלה מ-2r ימים רציפים לכל מקרה ז. 
רפואי.

בעיה רפואית הנובעת מסיבוך של ניתוח או פרוצדורה ו/או טיפול רפואי ח. 
ואשר דורשת אשפוז.

אטופיק דרמטיטיס בדרגה בינונית ומעלה.ט. 
מקרה רפואי אינו כולל אחד מאלה:. 2.22.2

מחלות ריאה ילדים:א. 
אסטמה, אלא אם מדובר במהלך מחלה לאחר ייעוץ על ידי שני ב. 

רופאים מומחים למחלות ריאה לילדים, ללא איזון המחלה.
הילד ג.  בשגשוג  כשל  מחלת  ילדים:  גסטרואנטרולוגיות   מחלות 

)failure to thrive(, הפרעות אכילה )דוגמת בולמיה, אנורקסיה(.
הפרעות קשב וריכוז.ד. 
ניתוח כפתורים באוזניים.ה. 
ניתוחי בקע – Hernia.ו. 
כל המקרים הרפואיים בפגים במהלך אשפוז ו/או ובמהלך 6 החודשים ז. 

הראשונים לחייהם, הארוך מבין השניים.
מקרה רפואי באשפוז של יותר מ-21 ימים רציפים -. 2.23

2.2e.r . 2 ימים רציפים לפחות בהם אין אבחנהr מצבים רפואיים במסגרת אשפוז של
ברורה ו/או קיימת מחלוקת בשיטת הטיפול )שמרני/ניתוחי או אחר(.

2.2e.2 .:מקרה רפואי אינו כולל כל אחד מאלה
מצבים רפואיים אשר בעת הפנייה לשירות המנוי הינו מאושפז במצב סיעודי 

ו/או סופני.

בעיה רפואית הנובעת מסיבוך של ניתוח או פרוצדורה ו/או טיפול רפואי ואשר דורשת . 2.24
אשפוז.

חריגים כלליים:. 2.25
הספק לא יהיה חייב במתן שירות על פי כתב שירות זה במצבים הרפואיים הבאים:

השתלת איברים בישראל או בחו"ל.. 2.25.1
מצבים רפואיים ו/או פרוצדורות הקשורות בפוריות ו/או עקרות למעט . 2.25.2

מקרה רפואי של 3 הפלות חוזרות רצופות ומעלה.
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מחלות פסיכיאטריות במבוגרים ו/או מחלות נפש.. 2.25.3
מצבים הקשורים באופן ישיר ו/או עקיף במטרת יופי ו/או אסתטיקה . 2.25.4

ובכלל זה השמנת יתר, למעט ניתוח שיחזור שד לאחר כריתת שד.
מצבים רפואיים בתחום רפואת שיניים ופה ולסת.. 2.25.5
2.25.6 ..)Aids( תוצאה ישירה ו/או עקיפה של תסמונת הכשל החיסוני הנרכש
מחלת פיברומיאלגיה.. 2.25.7
מחלת נוירופתיות.. 2.25.8
תסמונת עייפות כרונית.. 2.25.9

עיוורון מוחלט ובלתי הפיך.. 2.25.10
2.25.11 ..)CVA( שבץ מוחי
ורידים ודליות ברגליים.. 2.25.12
כוויות קשות כשהמנוי נמצא באשפוז במסגרת מוסד רפואי.. 2.25.13
אלרגיות.. 2.25.14
חולים הנמצאים במהלך אשפוז של פחות מ-21 ימים רציפים.. 2.25.15
כל מחלה שאינה מפורטת ברשימת המחלות שפורטו בסעיף ד' לעיל.. 2.25.16

אחריותה. 
החברה והספק לא יהיו אחראים באופן כלשהו לגבי כל אחד מהעניינים הבאים:

r ..הבדיקות, ההתייעצויות, הפרוצדורות והטיפולים הרפואיים אשר אליהם יופנו המנויים
כל נזק, הפסד, אבדן, הוצאה או תוצאה אחרת, מכל מין ו/או סוג שהוא, לרבות שכ"ט עו"ד, . 2

שיגרמו לגוף או לרכוש של מאן דהוא, לרבות המנויים, בקשר עם התייעצויות, בדיקות, טיפולים, 
ופרוצדורות רפואיות אליהם הופנו מנויים, בין במישרין ובין בעקיפין, בגין מעשה או מחדל, 
לרבות רשלנות מקצועית או אחרת של נותני השירות שהפנה אליהם הספק ו/או כל נזק אחר 
שייגרם בשל מעשה או מחדל של נותני השירות אליו מופנים המנויים ע"י הספק או מי מטעמו.

e ..הוצאות שהוציא מנוי עבור טיפול החורג מהשירותים המפורטים בכתב השירות

תוקפו של כתב השירותו. 
r .:תוקפו של כתב השירות, ביחס לכל אחד מהמנויים, יפוג מאליו בתאריך המוקדם מבין אלו

r.r ..במועד ביטול פוליסת הביטוח מכל סיבה שהיא
r.2 ..אם דמי המנוי לא שולמו במועדם, בהתאם לחוק חוזה הביטוח

על אף האמור לעיל, במקרה של ביטול ו/או סיום ו/או פקיעת ההסכם שבין החברה לבין . 2
הספק בקשר עם מתן השירותים נשוא כתב שירות זה, מכל סיבה שהיא, רשאית החברה 
להפסיק מתן השירותים על פי כתב שירות זה לכלל המנויים, לאחר שהודיעה על כך בכתב 

למנויים 60 יום מראש.
e . על אף האמור לעיל, במקרה של ביטול ו/או סיום ו/או פקיעת ההסכם שבין החברה לבין

הספק בקשר למתן השירותים נשוא כתב שירות זה, מחויב הספק להשלים מתן שירותים 
נשוא כתב שירות זה, למנויים אשר נמצאים במהלך תקופת השירות ולא יותר משלושה 

חודשי שירות כולל תקופת ההודעה מראש למנויים על הפסקת השירות.
מובהר, כי במועד פקיעתו, ביטולו או סיום תקפו של כתב שירות זה, מכל סיבה שהיא, תפקע . 4

כל זכות של המנוי לקבלת השירותים נשואי כתב שירות זה. מנוי שהתחיל בקבלת שירות נשואי 
כתב השירות לפני סיום תקפו אך לא השלימם, תפקע זכותו לאחר סיום השלמת השרות.
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תנאי הצמדהז. 
r . כל התשלומים על פי כתב שירות זה, לרבות דמי המנוי צמודים למדד באופן שאם המדד

החדש יעלה על מדד הבסיס, יגדל התשלום בשיעור עליית המדד החדש לעומת מדד הבסיס.
r.r . המדד" משמעו מדד המחירים לצרכן כולל פירות וירקות המתפרסם מדי פעם בפעם"

ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וכולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י כל גוף או 
מוסד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי 
המדד הקיים ובין אם לאו. אם יבוא במקום המדד האמור מדד אחר שיתפרסם על 
ידי גוף או מוסד כאמור ואותו גוף או מוסד לא קבע את היחס שבין המדד האחר לבין 

המדד המוחלף, יקבע היחס האמור ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
r.2 ..מדד החודש" משמעו המדד הידוע ביום התשלום"

2 . r2–סכום דמי המנוי קבוע בדף פרטי הביטוח. הסכום הנ"ל צמוד למדד הבסיס ויעודכן אחת ל
.r.r2.20r0-חודשים בלבד ולראשונה ב

שונותח. 
r . כל התשלומים לפי כתב שירות זה כוללים מע"מ כחוק. במידה ויחול שינוי בשיעור המע"מ

יעודכנו תשלומים אלה בהתאם.
הודעות שנשלחו למנוי, לפי מענו האחרון שנמסר בכתב למבטחת, ייחשבו כהודעות שנמסרו . 2

למנויים.
e . המנוי והחברה מתחייבים להודיע בכתב על כל שינוי בכתובתם, ולא תישמע מפיהם הטענה

כי הודעה כלשהי לא הגיעה אליהם, אם נשלחה לפי הכתובת האחרונה שנמסרה.
כל הודעה לחברה תימסר בכתב.. 4
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 פרק חמישי: אמבולטורי מורחב 
)הצטרפות וולונטארית בתוספת פרמיה(

פרק זה מרחיב את הכיסויים הקיימים בפרק רביעי
הסכומים צמודים למדד 12314 שפורסם ב-15.12.2012.

r . שכר רופא מייעץ - המבוטח יהיה זכאי בכל ניתוח לשכר רופא מייעץ )מלווה( מרגע הקביעה
על הצורך בניתוח ועד לשבועיים לאחר השחרור מבית החולים בעקבות הניתוח האמור. התשלום 
יינתן אך ורק בגין ניתוח המחייב אשפוז של 72 שעות לפחות. ההחזר יינתן בכפוף להוצאה בפועל 

ובכפוף להצגת קבלות מקוריות ובכל מקרה לא יותר מ-e000 ₪ לניתוח.

חוות דעת רפואית בישראל – מבוטח אשר רכש הרחבה זו, ייהנה מהרחבת הכיסוי הקיים על . 2
 ₪ r,200 לפרק רביעי -תקרת ההחזר לחוות דעת רפואית בישראל תעמוד על עד e.r פי סעיף

לכל התייעצות ועד 6 התייעצויות בשנת ביטוח למבוטח.

e . בדיקות אבחנתיות – מבוטח אשר רכש הרחבה זו, ייהנה מהגדלת התקרה לבדיקות אבחנתיות על
פי סעיף e.e לפרק רביעי. סכום הביטוח יעמוד על 4,500 ₪ בכפוף להשתתפות עצמית של 20%.

בדיקות הריון - מבוטחת אשר רכשה הרחבה זו, תיהנה מהרחבת רשימת בדיקות ההיריון . 4
המכוסות על פי סעיף 4.4 לפרק רביעי. בדיקות ההיריון יכללו בנוסף לבדיקות המצוינות בסעיף 
4.4 בפרק רביעי גם בדיקה גנטיקה מתקדמת CGH בדיקת צ'יפ גנטי לאבחון מומים מולדים. וכן 
כל בדיקת אחרת לאבחון גנטי טרום לידתי. כמו כן, תכוסה סריקה על קולית נוספת )מוקדמת 

או מאוחרת( של העובר.

טיפולים פיזיותרפיים ו/או הידרותרפיה - לפי הוראת רופא, עד r2 טיפולים למצב רפואי אחד . 5
ובכל מקרה לא יותר מ-2,000 ₪ למוטב לשנת ביטוח.
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התקנות של המפקח על הביטוח החדשות שיחולו על 
הפוליסה הקבוצתית

r . בעל הפוליסה מסר לחברת הביטוח מידע לגבי קבוצת המבוטחים בהיקף הדרוש לחברה לשם
קיום חובותיה עפ"י דין ולפי הסכם זה, לרבות קובץ נתוני המבוטחים.

פחת מספר המבוטחים בקבוצה מ-50, לא תחודש הפוליסה הקבוצתית במועד פקיעתה או בתום . 2
תקופת הביטוח, לפי המוקדם ביניהם.

e .:על המבוטחים בביטוח יחול האמור להלן
מוטלת על המבוטח לפי תנאי פוליסה לביטוח בריאות קבוצתי חובה אחת מאלה:)א( 

(r ) לשלם, במועד תחילת תקופת הביטוח, דמי ביטוח, או חלק מהם, לרבות אם גבייתם
חלה לאחר אותו מועד, למעט לעניין ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי לפי סעיף 

rד)ג( לחוק עובדים זרים;
לשלם מס או תשלום אחר בשל הפוליסה לביטוח קבוצתי; לא תצרף חברת הביטוח ( 2)

לאותו ביטוח, אלא על פי הסכמתו המפורשת מראש, אשר תועדה, ואם המבוטח הוא 
ילדו או בן-זוגו של חבר בקבוצת המבוטחים – החברה רשאית לצרפו לאחר שניתנה 

הסכמת אותו חבר לצירוף ילדו או בן-זוגו.
תקנת משנה )א( לא תחול על פוליסה לביטוח בריאות קבוצתי שתחודש לתקופה נוספת )ב( 

אצל אותה חברת ביטוח או אצל חברה אחרת, אם התקיימו תנאים אלה:
(r ) הפוליסה הקבוצתית הייתה בתוקף לגבי קבוצת המבוטחים שלוש שנים לפחות לפני

מועד חידושה;
חידוש הפוליסה הקבוצתית נעשה, בין באותם תנאים ובין בתנאים שונים, תוך שמירה ( 2)

על רצף ביטוחי לגבי כיסוי ביטוחי שהיה בתוקף עד מועד החידוש ושנכלל בפוליסה 
הקבוצתית לאחר אותו מועד; לעניין זה, "שמירה על רצף ביטוחי" - שמירת הרצף ללא 

בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם וללא תקופת אכשרה.

כפל ביטוח. 4
4.r . החברה תהיה אחראית, לחוד, כלפי המבוטח על מלוא סכום תגמולי הביטוח עד לגובה

התקרה הקבועה בפוליסה הקבוצתית, אף אם היה המבוטח זכאי לכיסוי ההוצאות המשולמות 
בעד מקרה ביטוח גם לפי פוליסה לביטוח בריאות אחרת בין אצל אותה חברה ובין אצל 

חברה אחרת.
בפוליסות שתגמולי ביטוח לפיהן משולמים בהתאם לשיעור הנזק שנגרם, יישאו המבטחים . 4.2

בנטל החיוב בינם לבין עצמם, לפי היחס שבין תקרות תגמולי הביטוח הנוגעות למקרה 
הביטוח כפי שהן קבועות בפוליסות הביטוח.

מתן מסמכים והודעות למבוטח. 5
5.r . החברה תמסור עם תחילת תקופת הביטוח, לכל יחיד מקבוצת המבוטחים, בין בהצטרפותו

לראשונה ובין במועד חידוש הביטוח לתקופה נוספת, העתק פוליסה, טופס גילוי נאות 
לפי הנחיות המפקח, דף פרטי ביטוח וכן מסמכים נוספים שיורה עליהם המפקח; "חידוש 
ביטוח" - למעט הארכת תקופת הביטוח ללא שינוי בדמי הביטוח ובתנאי הכיסוי הביטוחי, 
לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים, שבמהלכה מתקיים משא ומתן בין בעל הפוליסה 

ובין החברה על חידוש הביטוח לתקופה נוספת.
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חלה על מבוטח חובה לשלם דמי ביטוח או חלק מהם, תשלח החברה למוטב, לפי דרישתו, . 5.2
העתק מהחוזה שבין החברה ובין בעל הפוליסה, תוך e0 ימים מן המועד שהתקבלה בו 

בקשת המבוטח.
5.e . נקבע כי בעל הפוליסה ישלם את דמי הביטוח, במלואם, ישלח המבטח למבוטח, לפי

דרישתו, העתק מן החוזה שבין המבטח ובין בעל הפוליסה, בתוך e0 ימים מן המועד 
שהתקבלה בו בקשת המבוטח, ואולם המבטח רשאי שלא לשלוח למוטב הוראות בחוזה 

האמור לעניין גובה דמי הביטוח, התאמת דמי הביטוח והשתתפות ברווחים.
חל שינוי בדמי הביטוח או בתנאי הכיסוי הביטוחי, במועד חידוש ביטוח הבריאות הקבוצתי . 5.4

או במהלך תקופת הביטוח )בתקנת משנה זו - מועד תחילת השינוי(, ימסור המבטח לכל 
יחיד בקבוצת המוטבים, e0 ימים לפני מועד תחילת השינוי, הודעה בכתב הכוללת פירוט 

של אותו שינוי; לעניין זה:
"שינוי בדמי הביטוח" - לרבות העברת חובת תשלום דמי הביטוח מבעל הפוליסה למבוטח, 
במלואה או בחלקה או הרחבתה, ולמעט שינוי בדמי הביטוח בשל הצמדתם למדד שנקבע 
מראש או שינוי בדמי הביטוח בשל מעבר בין קבוצות גיל כפי שפורט בטבלת דמי הביטוח 
שנכללה בפוליסה; "שינוי בתנאי הכיסוי הביטוחי" - למעט הארכת תקופת הביטוח לתקופה 
שאינה עולה על שלושה חודשים, שבמהלכה מתקיים משא ומתן בין בעל הפוליסה לחברה 

על חידוש הביטוח לתקופה נוספת.
חלה על מבוטח במועד ההצטרפות לביטוח הבריאות הקבוצתי החובה לשלם דמי ביטוח, . 5.5

אשר לפי תנאי הפוליסה תחל גבייתם לאחר המועד האמור תמסור החברה למי שמשלם את 
דמי הביטוח שאינו המבוטח, הודעה בכתב בדבר המועד שבו תחל הגבייה של דמי הביטוח; 

הודעה כאמור תימסר למוטב במהלך שלושת החודשים שקדמו למועד הגבייה האמור.

ביטול הפוליסה ע"י המבוטח. 6
חודש הביטוח או שונו תנאיו במהלך תקופת הביטוח שלא על פי הסכמה מפורשת של המבוטח, 
והודיע המבוטח לחברה או לבעל הפוליסה, במהלך 60 הימים שלאחר מועד חידוש הביטוח או 
מועד השינוי, לפי העניין, על ביטול הביטוח לגבי אותו מבוטח, יבוטל הביטוח לגביו החל במועד 
חידוש הביטוח או במועד השינוי, לפי העניין, ובלבד שלא הוגשה תביעה למימוש זכויות לפי הפוליסה 
בשל מקרה ביטוח שארע בתקופת 60 הימים כאמור. פוליסה לביטוח בריאות קבוצתי לא תפקע 
לגבי מבוטח לפני תום תקופת הביטוח, ויחולו כל הכיסויים הביטוחיים על פיה עד תום תקופת 

הביטוח, אם קיבלה החברה דמי ביטוח בעד המבוטח בשל כיסויים אלה.

דף פרטי הביטוח. 7
לפי מדד 10,944 נקודות

פרק ראשון: תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות ו/או כלולות בסל אך אינן מיועדות 
למחלתו של המבוטח

תקרהתחומי הכיסויסעיף
4.e שיפוי בגין עלות השירות ו/או הטיפול הרפואי הכרוך

במתן התרופה
עד 600 ₪ ליום ולא יותר מ-r80 יום 

לכל מקרה
200 ₪השתתפות עצמית למרשם בסך4.5
r,500,000 ₪סכום ביטוח מרבי מתחדש כל e שנים4.6

)r5.r2.r2 עפ"י מדד שפורסם ביום(
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פרק שני: ביטוח לכיסוי מורחב לכל הניתוחים ולשירותים רפואיים נלווים לניתוחים

תקרת ההוצאותתחומי הכיסויסעיף
r,200 ₪חוות דעת שנייה בפתולוגיה2.7
עד 550 ₪ ליוםאחות לאחר ניתוח - עד r7 ימי אשפוז לאחר ניתוח2.8
2.eעד 60,000 ₪לכל התותבות למקרה ביטוח למוטב

2.r0עד 600 ₪ ליוםטיפולים פיזיותרפיים
2.rrהתעריף הרשמי הקיים באותה הסעה באמבולנס

עת בשירותי מגן דוד אדום
2.r2 ניתוח פלסטי לאחר תאונת דרכים ו/או תאונת עבודה

ו/או אירוע טרור
עד 45,000 ₪

2.reמוות - סכום ביטוח₪ r00,000
2.r4)לכל שדשחזור ו/או שיקום שד לאחר כריתת שד )גבר או אישה ₪ e0,000 עד
2.r5עד 2,500 ₪ למקרהבדיקות
2.r64,000 ₪פיצוי למצב סיעודי כתוצאה מהניתוח
2.r7200 ₪ לחודשהשתתפות במימון משדר קרדיולוגי
2.r8 הוצאות החלמה ושיקום

בבית החלמה מוכר
עד r5,000 ₪ לתקופת הביטוח 

עד e00 ₪ ליום למקרה
2.reלמקרהטיפול ע"י מקרופאגים ₪ r0,000 עד
e.e500 ₪ לכל יוםפיצוי מאשפוז כתוצאה ממחלה
e.4 2( בעת ריתוק לבית ו/או לבית חוליםr פיצוי לילד )עד גיל

עקב ניתוח ו/או מחלה ו/או תאונה מכל סוג
עד r80 ₪ לכל יום

e.5לחודשאובדן כושר - פיצוי חודשי בסך ₪ e000
4.eהוצאות הטסת גופה$ r0,000 עד לסך
הוצאות שהייה למבוטח 5.4

הוצאות שהייה למלווה
עד לסך r75 $ ליום
עד לסך r75 $ ליום

פרק שלישי - השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

תקרת ההוצאותתחומי הכיסויסעיף
r.rסכום הביטוח להשתלה- נותן שירות שאינו בהסכם$r,250,000
r.260,000 $סכום הביטוח להשתלה

200,000 $טיפול מיוחד בחו"ל2
עד לסך r,000 $חו"ד שנייה ממומחה בחו"לe ב׳

הוצאות שהייה בחו"ל ליום:e י"ב
עד ל-r80 $ ליוםלמוטב
עד r50 $ ליוםמלווה

עד r0,000 $העברת גופה מחו"ל לישראלe י"ד
50,000 $הוצאות טיפולי המשךe ט"ו
עד r20,000 $הבאת מומחה מחו"לe ט"ז

סכום ביטוח חודשי להשתלת4
5,000 ₪א. השתלת לב, לב ריאה, ריאה, לב מלאכותי, כבד4.2
4.eב. השתלת כליה או לבלב₪ e,000
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פרק רביעי: שירותי רפואה אמבולטוריים

תקרת ההוצאותתחומי הכיסויסעיף
e.rעד 700 ₪ לכל התייעצותחוות דעת ראשונה בישראל
e.2סה"כ חוות דעת שניה בחו"ל למקרה ביטוח$ r,200 עד
e.e ,סה"כ לבדיקות מעבדה, צילומי רנטגן ובדיקות הדמיה

M.R.I לשנת ביטוח
עד 2,700 ₪ )עפ"י מדד שפורסם 

)r5.r2.r2-ב
4.rלכל יוםאשפוז עקב הריון בסיכון גבוה ₪ r50
עד 800 ₪ ליוםהחלמה לאחר ניתוח קיסרי4.2
4.eעד 4,000 ₪ לכל סדרההפריית מבחנה
5,000 ₪ביצוע בדיקה לאבחון גנטי טרום לידתי ובדיקות הריון4.4
400 ₪ ליוםהבראה ליולדת4.5
r50,000 ₪פיצוי בגין הידבקות במחלת האיידס4.6
4.7B פיצוי בגין הידבקות במחלת צהבת₪ r50,000
2,500 ₪ביצוע בדיקה לאבחון גנטי מתקדם לגילוי גנים סרטניים4.8
4.e4,000 ₪בדיקה אנדוסקופית באמצעות קפסולת וידאו
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איך לנהוג בעת תביעה?
מה לעשות כשצריך השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל?

עם היוודע הצורך בהשתלה או בטיפול מיוחד בחו"ל, יש לפנות להראל חברה לביטוח כדי שידריכו 
אותך בתהליך הגשת התביעה במקרה השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל.

מה לעשות כשצריך ניתוח?
בכל מקרה של צורך בניתוח, יש לפנות להראל חברה לביטוח כדי לקבל את מלוא העזרה והייעוץ 

הדרושים בדבר תהליך הגשת התביעה.

מה לעשות כשצריך לבצע ניתוח באופן דחוף?
במקרה של ניתוח דחוף הינך מתבקש/ת להודיע לביה"ח ולמנתח כי הנך מבוטח/ת בביטוח רפואי בהראל.

בהזדמנות הראשונה יש להודיע להראל חברה לביטוח על הניתוח ולהעביר את כל המידע הרפואי 
בצרוף הקבלות המקוריות על התשלומים ששילמת.

להזמנת רופא לביקור ביתי 24 שעות ו/או לשימוש בכתב השירות "לחיות בריא" ו/או לשימוש 
.0e-5688502 :בשירותי רפואה משלימה, יש להתקשר למוקד חברת פמי פרימיום

לשימוש בכתב שירות "רופא מלווה אישי", יש להתקשר: 5226*

אנו עומדים לשירותך בכל עת!

מוקד שירות לקוחות הראל
r-800-44-5000

מוקד חברת פמי פרימיום
0e-5688502

ביקור רופא 24 שעות ביממה

לכתב שירות "רופא מלווה אישי"
*5226


