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גיל כניסה מרבי
עד גיל 65 אלא אם 7565

החברה אישרה אחרת 
במקרים ספציפיים 

708569

עד איזה גיל
פרמיה לילדים

ילד ייחשב עד גיל 21 
ומשלם פרמיית ילד

21
במסגרת כיסוי נלווה 

"מחלקה ראשונה" צירוף 
תינוקות בתוך 60 יום 

מלידתם לפוליסות 
הבריאות ללא צורך 

בהצהרת בריאות

ילד עד גיל 20ילד עד גיל 212125

השתנות פרמיה

משתנה כל 5 שנים
מתקבעת בגיל 65

השינוי כל 5 שנים מגיל 51 
כל שנה + מדד

מגיל 66 קבועה לשאר חיי 
הפוליסה 

כל 5 שנים מיום 
ההצטרפות ולא 

כשמשתנה קבוצת הגיל
מגיל 65 קבועה + מדד
גיל כניסה נקבע לפי 
תאריך חודש הולדת 

בריאים ומרוויחים:
פרמיה מכסימלית קבועה 

ידועה מראש הכוללת 
ערכי סילוק )ביטוח ללא 

תשלום לתקופה שנקבעת 
על פי וותק(

משתנה כל 5 שנים 
ומתקבעת בגיל 70.

לילד פרמיה קבועה עד 
גיל 21

ללא השתנות הפרמיה 
ועלית המחיר בעת עלית 

מדד תשומות הבריאות.

משתנה כל 5 שנים
קיבוע בגיל 65. לילד 

פרמיה קבועה עד גיל 25 

הפרמיה משתנה כל 5 
שנים ומתקבעת בגיל 74

1. כיסוי לניתוחים 
בארץ

כיסוי מלא ל- 25 ניתוחים 
שכיחים בארץ 

כל שאר הניתוחים שאינם 
מופעים ברשימה - שיפוי 

של עד 8,000 ₪ לכיסוי 
הוצאות שכר מנתח פרטי 

או תשלום השתתפות 
עצמית )באמצעות שב"ן(.

שיפוי מלא לניתוחים, יש כיסוייש כיסוי
לרבות ניתוחים ל: קיצור 

קיבה, אין אונות, ניתוחים 
עקב בעיות תורשתיות, 

ניתוחים קיסריים וניתוחים 
אחרי לידה לצורך פתרון 

בעיה רפואית.
הכיסוי כולל כיסוי ניתוחי 

גם אחרי תאונת עבודה או 
עקב שימוש לרעה בחומרים 

מסוכנים. עקב פגיעה 
מטרור, כיסוי למשרתים 
בכוחות הביטחון השונים 

למעט משטרה או צבא. או 
למבוטחים שבאותה עת 
אינם מבוטחים במסגרת 
חוק הבריאות הממלכתי. 

שיפוי מלא לביה"ח מנתח 
ומרדים בהסכם. 

לא בהסכם - שיפוי עד 
התקרה שבהסכם.

שיפוי מלא למנתח, מרדים 
ובי"ח שבהסכם. לניתוח 

שבוצע אצל נותני שירות 
שלא בהסכם - עד התקרה 
הנקובה באתר האינטרנט 

של החברה

שיפוי מלא לרופאי הסכם, 
רופאים שאינם - בהסכם 

עד תקרת הסכם
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תוספות לפרק 
הניתוחים בארץ:

התייעצות עם 
רופא מומחה 

לגבי ניתוח בארץ

לניתוח נבחר:
2 התייעצויות לפני 

ניתוח ולאחריו )עד 706 
₪ להתייעצות( ללא ה. 

עצמית של המבוטח.
בנוסף התייעצות נוספת 

עם רופא מנתח בכיר אחר 
לפני ניתוח - עד 706 ₪, 

השתתפות עצמית של 25%.
בנוסף חוות דעת שנייה 
עם מומחה בכיר בחו"ל 

לניתוחים המפורטים 
בפוליסה - עד 706 ₪, 

השתתפות עצמית של 25%.

התייעצות 1 לפני ניתוח 
ו-1 אחרי ניתוח ע"י הרופא 

המנתח 

2 התייעצויות לפני ניתוח 
עם מנתח שיבצע את 

הניתוח בפועל ו/או חוו"ד 
נוספת לבדיקת הצורך 

בניתוח

2 התייעצות עם כל רופא 
מומחה ולא רק עם הרופא 
המנתח המבצע בפועל את 
הניתוח במסגרת הפוליסה, 

ובנוסף, 4 התייעצויות 
עם רופא מומחה ו2 

התייעצויות עם קבוצת 
רופאים שתחום התמחותם 

הוא הצורך בניתוח. 
במסגרת כ"ש 1:1.

התייעצויות אחת לפני 
ניתוח עם מומחה עד 

1,200 ₪ ובנוסף התייעצות 
אחת עם המנתח, ללא 
תקרה, לפני או אחרי 

הניתוח

3 התייעצויות בשנת ביטוח 
עם כל מנתח לבחירת 

הלקוח )לא רק המנתח 
שמבצע בפועל את 

הניתוח( עד 1000 ₪ לכל 
התייעצות + התייעצות 

אחת בחו"ל עד 3800 ₪ + 
3500 ₪ לטיסה

ימי אשפוז
מלוא עלות האשפוז עד עד 30 ימי אשפוז

30 יום
ללא תקרת ימי אשפוז עד 30 יום 

לניתוחים בארץ ובחו"ל.
כיסוי הוצאות אשפוז ללא הגבלת ימים 

בבית חולים פרטי, עד 30 
יום למקרה ביטוח

כיסויים נוספים 
בניתוח

1. שתלים עד 23,532 ₪ 
2. חוות דעת שנייה בגין 

ממצא פתולוגי עד 941 ₪.
3. פיזיותרפיה ו/או שרותי 

אחות פרטית במהלך 
אשפוז עד 588 ₪ ליום 

אשפוז.
4. הוצאות שיקום לאחר 

ניתוח לב ו/או עמוד שדרה 
ו/או מוח עד 11,766 ₪.

5. שירותי הסעה 
באמבולנס אל או בין בתי 

חולים עד תעריף רשמי 
של מגן דוד אדום.

6. משדר קרדיאלי במקרה 
שלניתוח לב לתקופה של 
12 חודשים ועד 1,176 ₪, 

השתתפות עצמית של 
.25%

 - 7. הוצאות שהייה למלווה
לתקופה של עד 30 ימים, 

235 ₪ ליום. 

שכר מנתח ומרדים, 
הוצאות חדר ניתוח, בדיקה 
פתולוגית, שכר אחות ו/או 
פיזיותרפיסט פרטי לאחר 

ניתוח, שתל, שירותי הסעה 
באמבולנס אל/בין בתי 

חולים בתנאי שהמבוטח 
אושפז. בדיקה מעבדה 

והדמיה הקשורות בניתוח. 
 החזר הוצאות נלוות 

במקרה אשפוז לצורך 
ניתוח - כלול במסגרת 

כיסוי נלווה: מחלקה 
ראשונה

עד 2,000 ₪ הכולל: 
עלות עיתון יומי

עלות חיבור לספק 
אינטרנט, טלפון קווי, 

וטלוויזיה בחדר האשפוז
עלות ארוחה אחת ביום 

מספק חיצוני
עלות שירות מזכיר/ה 

לקבלת הודעות וקביעת 
פגישות

עלות הוצאות אש"ל של 
מלווה אחד 

שכר מנתח ומרדים, 
הוצאות חדר ניתוח, בדיקה 

פתולוגית, שכר אחות 
פרטית בעת ניתוח, שתל, 
שירותי הסעה באמבולנס 
אל/בין בתי חולים לצורך 

ניתוח .

במסגרת הפוליסה 
ובמסגרת כ"ש 1:1 שכר 

מנתח ומרדים, הוצאות חדר 
ניתוח, בדיקה פתולוגית 

וחו"ד שניה בגינה. 
שכר אחות פרטית ל 9 ימים 
לפני ואחרי הניתוח בבית או 

בבית החולים.
אביזרים להשתלה.

ימי החלמה לאחר ניתוח לב 
ומח שיקום דיבור. 

פיזיותרפיה. 
שירותי הסעה באמבולנס 
אל/בין בתי חולים לצורך 

ניתוח.
פיצוי להחלמה ללא קשר 

לטיפול בסך 12,255 ₪ 
לאחר ניתוח מעקפי לב או 

ניתוח מוח.
דו"ח רפואי מסכם אחרי 

אשפוז.
רפואה משלימה ריפוי בעיסוק.

טיפולים בכאב ע"י רופאי 
כאב לפני ואחרי הניתוח.

מענה טלפוני תוך שעה מרופא 
מומחה לבעיה הרפואית.

בדיקה פתולוגית, אחות 
פרטית או פיזיותרפיסט 

בעת אשפוז, כיסוי עד 
17,500 ₪ לכל שתל, 

הוצאות אמבולנס, ימי 
החלמה במוסד הבראה 

לאחר ניתוח גדול, שירותי 
חירום ועזרה ראשונה 

בשיניים, הוצאות שיקום 
לאחר ניתוח - פיזיותרפיה, 

ריפוי בעיסוק ושיקום 
הדיבור

שכר מנתח
שכר רופא מרדים

הוצאות חדר ניתוח
שתל עד תקרה של 20,000 

לשתל 
אחות פרטית/ פיזיותרפיה 
600 ₪ ליום, למשך 8 ימים

כיסוי לניתוח באמצעות 
M.R.T

הסעה באמבולנס לצורך 
ניתוח

בדיקה פתולוגית
ריפוי בעיסוק - עד 10 

טיפולים
הוצאות החלמה לאחר 

ניתוח מעל 7 ימים, 800 ₪ 
למשך 5 ימים

כיסוי לניתוחים מניעתיים 
לנשים )לאחר 12 חודשי 

אכשרה (
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מוות כתוצאה 
ישירה מניתוח

במסגרת ניתוחים בחו"ל- פיצוי 58,830 ₪ 
מוות במהלך הניתוח או 

תוך 7 ימים בניתוח בחו"ל. 
פיצוי חד פעמי למוטבי 

המבוטח 112,326 ₪.

מוות במהלך הניתוח או 
תוך 7 ימים. פיצוי חד 

פעמי למוטבי המבוטח 
.₪ 75,000

אובדן כושר עבודה 
כתוצאה ישירה מניתוח
למבוטח מעל גיל 21, 

מתן פיצוי חודשי במקרה 
של אובדן כושר עבודה 
מקצועי עד 24 חודשים 
ובכל מקרה עד גיל 65.

אובדן כושר עבודה 
כתוצאה ישירה מניתוח.
 פיצוי במסגרת נספח 

בריאות לאישה, 
למבוטחות מעל גיל 20 
ועד גיל 60 ללא הגבלה 
בזמן הפיצוי., גם כאשר 
קיימת נכות זמנית ולא 

מלאה.

במקרה מוות במהלך 
ניתוח או תוך 7 ימים. 

פיצוי חד פעמי למוטבים 
בסך 120,000 ₪ 

מות מניתוח / השתלה / 
טיפול מיוחד 120,000 ₪ 

)מעל גיל 21(

ניתוח במימון 
מלא של קופ"ח

בגין ניתוח נבחר יקבל 
המבוטח :

יינתן פיצוי של 50% משכר 
מנתח שבהסכם 

פיצוי לכל יום אשפוז 
בגובה 798 ₪ )ציבורי או 

פרטי(

פיצוי לגבי כל ניתוח 
בגובה המפורט באתר 
האינטרנט של החברה

פיצוי לכל ניתוח המכוסה 
בפוליסה לרבות פיצוי 

לניתוחים הבאים: קיצור 
קיבה, אין אונות, ניתוחים 

עקב בעיות תורשתיות, 
ניתוחים קיסריים וניתוחים 

אחרי לידה לצורך פתרון 
בעיה רפואית.

1. פיצוי בגובה 50% משכר 
המנתח בגין הניתוח.

2. פיצוי בסך 898 ₪ ליום 
אשפוז עד 14 יום.

במקרה של ניתוח שבוצע 
ללא מעורבות החברה, 

יהיה זכאי המבוטח לפיצוי, 
הגבוה מבין:

1,200 ₪ לכל יום אשפוז, 
עד 14 יום

200% מהשתתפות 
העצמית ששילם ועד 

 ₪ 29,000
50% משכר מנתח 

שבהסכם 

במידה והניתוח האלקטיבי 
בוצע ללא השתתפות 

חברת הביטוח יינתן פיצוי 
בגובה 50% ממחירון 

משרד הבריאות לעלות 
המלאה של הניתוח )עלות 

טופס 17(.

פיצוי בגין ניתוח 
בבי"ח פרטי

בגין ניתוח נבחר יקבל 
המבוטח:

פיצוי של 30% מההוצאות 
הנחסכות.

אם חברת הביטוח שילמה 
את הכול - אין פיצוי 
אם המימון היה של 

קופ"ח- פיצוי 798 ₪ לכל 
יום אשפוז.

פיצוי לגבי כל ניתוח 
בגובה המפורט באתר 
האינטרנט של החברה

פיצוי לכל ניתוח המכוסה 
בפוליסה לרבות פיצוי 

בניתוחים הבאים :קיצור 
קיבה, אין אונות, ניתוחים 

עקב בעיות תורשתיות, 
ניתוחים קיסריים וניתוחים 

אחרי לידה לצורך פתרון 
בעיה רפואית.

 גובה הפיצוי 50% 
מההוצאות שנחסכו 

לחברת הביטוח במידה 
ולא תבע את חברת 

הביטוח

במקרה של ניתוח שבוצע 
ללא מעורבות החברה, 

יהיה זכאי המבוטח לפיצוי, 
הגבוה מבין:

1,200 ₪ לכל יום אשפוז, 
עד 14 יום

200% מהשתתפות 
העצמית ששילם ועד 

₪ 29,000
50% משכר מנתח בהסכם

במידה והניתוח האלקטיבי 
בוצע בהשתתפות חלקית 

של חברת הביטוח יינתן 
פיצוי בגובה 25% ממחירון 

משרד הבריאות לעלות 
המלאה של הניתוח )עלות 

טופס 17(.
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ניתוחים בחו"ל

איילון חו"ל - כיסוי לכל 
הניתוחים ע"פ בחירה של 
המבוטח בחו"ל עד תקרת 

ספק שבהסכם בחו"ל

כיסוי מלא לכל הניתוחים 
בחו"ל ובכל מקום בעולם 

ועל פי בחירת המבוטח
מוות כתוצאה ישירה 

מניתוח
מוות במהלך הניתוח או 

תוך 7 ימים בניתוח בחו"ל. 
פיצוי חד פעמי למוטבי 

המבוטח 112,326 ₪.

שיפוי מלא אם הניתוח 
תואם מראש עם המבטח. 
אם לא תואם מראש - על 

פי עלויות שבהסדר

ללא עלית במחיר הכיסוי 
בעת עלית שער הדולר 

יותר מעלית המדד.
ללא תקרת ימי אשפוז.

ללא תלות אם המבוטח גר 
בישראל או מחוץ לישראל.

ללא צורך לצאת לניתוח 
מישראל.

ללא תלות אם המבוטח 
מבוטח באותה עת בביטוח 

בריאות ממלכתי.
לרבות ניתוחים: קיצור 

קיבה, אין אונות, ניתוחים 
עקב בעיות תורשתיות, 

ניתוחים קיסריים וניתוחים 
אחרי לידה לצורך פתרון 

בעיה רפואית.
שיפוי מלא לניתוח למקרה 

שאושר ותואם מראש ע"י 
המבוטח. 

ביצוע הניתוחים בכל 
מקום שיש לכלל בריאות 
הסכם גם מחוץ לארה"ב 

או אירופה.
ניתוחים מונעים

במסגרת הפוליסה עצמה: 
ניתוח לקיצור קיבה גם 

במידה הלקוח אינו סכרתי, 
או סובל מיתר לחץ דם, 
או לקוח הנמצא בעודף 

 ,'BMI 36 משקל הגבוה מ
ניתוחים להרמת עפעפיים 

וניתוחים להקטנת שדים 
במקרה בעיות גב.

כיסוי מלא לניתוח בתיאום 
ואישור המבטח.

אם בוצע הניתוח ללא 
תיאום עד 200% מהסכום 

הקבוע באתר האינטרנט 
של החברה

כיסוי מלא וללא תקרה 
)אין מגבלת תקרת ספקי 

הסכם( 
שכר מנתח ומרדים, 
הוצאות חדר ניתוח 

ואשפוז.
שתל בניתוח - עד תקרה 
של 48,000 למקרה ביטוח

אחות פרטית / פיזיותרפיה
אמבולנס

המשך מעקב 
רפואי לאחר 
ניתוח בחו"ל

Second opinion
בכפוף להשתתפות 

עצמית.

המשך מעקב רפואי בחו"ל 
בגין בדיקות והתייעצויות, 

מכוסה ובתנאי שבוצע תוך 
90 יום מהניתוח.

ניתן כיסוי הוצאות החלמה 
במוסד מוכר בארץ עד 10 

ימים.

במסגרת הפוליסה שיפוי 
עד 98,000 ₪ לבדיקות 

והתייעצויות כתוצאה 
מהניתוח. ובנוסף במסגרת 

כתב השירות 1:1 המשך 
מעקב ע"י ועדה רפואית 

ורופא מומחה אישי.

הוצאות החלמה במוסד 
הבראה בישראל לאחר 

ניתוח גדול

התייעצות לפני ניתוח 
כיסוי של 3,800 ₪ ו-3,500 

₪ להוצאות טיסה
התייעצות לאחר הניתוח 

עם המנתח שביצע בפועל 
את הניתוח, כיסוי של 
3,800 להתייעצות ו - 

3,500 נוספים להוצאות 
טיסה.
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כיסוי להוצאות
שיקום לאחר 

ניתוח

הוצאות שיקום לאחר 
ניתוחי לב מוח וגב - עד 

לתקרה של 11,766 ₪

לאחר ניתוח בחו"ל, 
שיפוי להמשך טיפולים 

בישראל עבור שהייה 
במוסד החלמה, טיפולים 

פיזיותראפיים, ריפוי 
בעיסוק ייעוץ דיאטטי 

ושיקום כושר הדיבור עד 
תקרה של 8,424 ₪ בגין 

כל מקרה ניתוח.תוך 3 חוד' 
ממועד הניתוח. 

תקרה של 168 ₪ לטיפול 
ועד 12 טיפולים למקרה 
ביטוח, ה"ע 20% לטיפול. 

12 טיפולי שיקום שבוצעו 
תוך 90 יום מיום ביצוע 

הניתוח. 

במסגרת הפוליסה וכתב 
השירות 1:1 

פיצוי להחלמה ללא קשר 
לטיפול בסך 12,255 ₪ 

לאחר ניתוח מעקפי לב או 
ניתוח מוח.

24 עד טיפולי פיזיותרפיה/
ריפוי בעיסוק -

עד 12 טיפולים לשיקום 
כושר דיבור לאחר ניתוח 
או בעקבות אירוע מוחי, 

הוצאות שיקום בישראל 
עד 90 יום לאחר ניתוח:

טיפולי פיזיותרפיה - עד 6 
טיפולים

ריפוי בעיסוק - עד 12 
טיפולים, ה.ע בגובה 20%

שיקום כושר הדיבור - עד 
12 טיפולים, ה.ע בגובה 

20%

אין כיסוי

הוצאות שהייה 
למלווה במקרה 
של ניתוח בחו"ל

עד 30 יום בסך של 706 
₪ ליום.

במקרה ויש צורך בהטסה 
רפואית או שתקופת 

אשפוז עולה על 10 ימים 
רצופים יכוסו הוצאות 

השהייה עד לסך של 842 
₪ ליום ועד 30 יום. 

מבוטח קטין - יכוסו 
הוצאות ל-2 מלווים עד 

1,684 ₪ ליום ועד 30 יום.

כרטיס טיסה והוצאות 
שהייה סבירות למלווה 
אחד עד סכום שנקוב 

בפוליסה, למבוטח קטין 
הוצאות סבירות ל 2 

מלווים בניתוח מעל 10 
ימי אישפוז. כמו כן, כיסוי 

להוצאות טיסה במקרי 
ביטוח שבגינו הוטס 

המבוטח לחו"ל בהטסה 
רפואית.

בפוליסה עצמה ללא 
צורך בהוספת נספח, 
כרטיסי טיסה לחולה 

ולמלווה במקרה ניתוח 
אשר תקופת האשפוז 
בעקבותיו תעלה על 8 

ימים רצופים, או במקרה 
ניתוח לב פתוח, או ניתוח 

מח או ניתוח הצלת 
שמיעה ו/או ראיה. אם 

המבוטח הינו קטין - יכוסו 
הוצאות רכישת כרטיס 
טיסה לחו"ל כנ"ל עבור 

שני מלווים. 

הוצאות העברה של מבוטח 
ומלווה, הנחה בגובה 35% 

למלווה בגין ביטוח נסיעות 
לחו"ל.

 - במקרה של ניתוח גדול
ניתוח לב או מח או כל 

ניתוח שתקופת האשפוז 
10 ימים ומעלה יינתן 
כיסוי הוצאות כרטיס 

טיסה למבוטח ומלווה 
או שני מלווים במקרה 

של מבוטח קטין, הוצאות 
שהייה למבוטח ומלווה 
או שני מלווים במקרה 

שהמבוטח הינו קטין

כיסוי הוצאות שהייה 
למלווה במקרה שתקופת 
האשפוז עולה על 8 ימים. 

עד 600 ₪ ליום ועד 33 
ימים

החלמה

לאחר ניתוח בחו"ל, שיפוי אין
בגין הוצאות החלמה 

במוסד החלמה עד תקופה 
של 3 חודשים ממועד 

הניתוח עד 8,424 ₪ 

פיצוי לאחר ניתוח בחו"ל קיים, ראה לעיל.
וגם לאחר ניתוח בארץ. 

ללא תלות בהוצאות 
בפועל עד 12,225 ₪ 

לאחר ניתוח מעקפי לב או 
ניתוח מוח.

פיצוי לאחר השתלה בארץ 
וגם בחו"ל, גם כאשר 

ההשתלה לא בוצעה על 
ידי חברת הביטוח ללא 

תלות בהוצאות בפועל עד 
. ₪ 105,000

700 ₪ ליום ועד 6 ימים 
בגין החלמה במוסד 

הבראה בישראל לאחר 
ניתוח גדול 

הוצאות בשעור 800 ₪ 
ליום לאחר ניתוח שמשך 
האשפוז שלו עלה על 7 

ימים למשך 5 ימים במוסד 
הבראה או בבית מלון.
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כיסוי לשירותים 
נלווים לניתוח

בחו"ל

הוצאות טיסה, הטסה 
רפואית, הטסת גופה, 

שתלים ותותבות ועפ"י 
התקרה בפוליסה

1. הטסה רפואית עד 
 ₪ 28,081

2. הוצאות הטסת גופה אם 
נפטר תוך 3 ימים מיום 

שחרורו מביה"ח בחו"ל ועד 
 ₪ 28,081

פיצויים נוספים לניתוח 
בחו"ל

פיצוי חד פעמי בסך 
11,728 ₪ במקרה ותק' 
האשפוז תעלה על 10 

ימים רצופים
גמלה חודשית בסך 3,518 

₪ במקרה של אובדן 
מוחלט של כושר עבודה 
כתוצאה מסיבוכי ניתוח 
לתקופה של 12 חודשים.

תשלום עבור הוצאות 
שהות של מלווה אחד ואם 

זה ילד אז שניים, ביטוח 
נסיעות לחו"ל בהנחה 
למלווה, העברות וכו'. 

הוצאות למלווה במקרה 
ניתוח אשר תקופת 

האשפוז בעקבותיו תעלה 
על 8 ימים רצופים, או 

במקרה ניתוח לב פתוח, 
או ניתוח מח או ניתוח 

הצלת שמיעה ו/או ראיה. 
במסגרת הפוליסה וכ"ש 

1:1: שתלים תותבות עפ"י 
התקרה, 2 התייעצות עם 

כל רופא מומחה, ולא 
רק עם הרופא המנתח 

המבצע בפועל את הניתוח 
במסגרת הפוליסה, 

ובנוסף, 4 התייעצויות 
עם רופא מומחה ו2 

התייעצויות עם קבוצת 
רופאים שתחום התמחותם 

הוא הצורך בניתוח. 
שכר אחות.

בדיקה פתולוגית וחוות 
דעה שניה בגינה.
שרותי אמבולנס.

במידה והמבוטח נפטר 
בחו"ל עד 14 ימים לאחר 

ניתוח - שיפוי בגין 
הוצאות הטסת גופתו 

לישראל, עד 29,000 ₪.

בדיקת פתולוגית, 
התייעצות לצורך ניתוח 

עם מומחה בישראל 
והתייעצות נוספת עם 

מומחה בחו"ל, שכר אחות 
או פיזיותרפיסט בעת 
אשפוז לצורך ניתוח, 

הוצאות הטסה רפואית 
ובמקרה שהמבוטח אינו 

כשיר הוצאות הבאת 
מומחה לישראל לביצוע 
הניתוח, במקרה שנפטר 

המבוטח - הוצאות הטסת 
גופה

כיסוי הוצאות טיסה 
במקרה שתקופת האשפוז 

עולה על 8 ימים.
כיסוי הוצאות שהייה 

למבוטח לאחר ניתוח - 
600 ₪ ליום עד 5 ימים.

הטסה רפואית
הטסת גופה

 הבאת מומחה מחו"ל
ריפוי בעיסוק

הוצאות החלמה מעל 7 
ימים למשך 5 ימים

פיצוי בגין מוות מניתוח 
אלקטיבי - 120,000 ₪ 

)מעל גיל 21(

ניתוח חירום 
בחו"ל

שיפוי מלא לניתוחים 
נבחרים בכפוף לזכאות 

במקרה שלא בוצע מראש אין
תאום עם המבטח, יינתן 

כיסוי עד תקרת ההוצאות 
שהיו משולמות לספק 

הסכם בחו"ל באותה 
מדינה.

כיסוי/פיצוי לניתוח חירום 
שבוצע בבית חולים בחו"ל, 

התביעה תאושר במידה 
והיא עומדת בתנאי 

הפוליסה ובמידה והתביעה 
הובא בפני החברה בסמוך 

לניתוח

שיפוי - מקרה הביטוח 
שחייב ניתוח חירום 

במבוטח אשר שמנע ממנו 
להודיע לחברה מראש 

ולקבל את אישורה, תידון 
החברה בתביעה לאחר 

ביצוע הניתוח.
פיצוי - קיים פיצוי במקרה 

של ניתוח חירום בחו"ל 
שבוצע ללא מעורבות 

החברה, הגבוה מבין:
1. 1,200 ₪ לכל יום 

אשפוז, עד 14 יום
2. 50% משכר מנתח 

שבהסכם

הכיסוי ניתן לניתוח 
אלקטיבי בלבד
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השתלות בארץ 
ובחו"ל

כיסוי בסך 5,000,000 ₪ 
להשתלה בנפרד ללא 

הגבלה במספר 
ההשתלות למבוטח וכולל 

השתלות חוזרות.

ללא תקרה
איברים מבעלי חיים - עד 

₪ 2,863,033

ללא תקרה בתיאום עם 
החברה.

כולל השתלת מעי, שחלות 
ולב מלאכותי והשתלת 

מח עצם עצמית. כמו כן 
כולל השתלה מבעלי חיים 
במידה ולא יוגדר כניסיוני 
עד 600,000 דולר אם לא 

בהסכם.

כיסוי ללא תקרה כספית 
בארץ ובחו"ל. עד 365 ימי 

אשפוז, כיסוי גם להשתלה 
חוזרת

כיסוי להשתלה בארץ או 
בחו"ל ללא תקרה אצל 

נותן שירות שבהסכם עם 
החברה. אצל נותן שירות 

אחר - עד 4,000,000 ₪

כיסוי מלא וללא תקרה 
אצל ספקי הסכם.

כיסוי עד תקרה של 
4,750,000 ₪ אצל ספקי 

הסכם
ללא תקרת ימי אשפוז

כיסוי להשתלה 
מבע"ח

השתלה של איבר יש כיסוי 
מהרשימה לעיל תכלול גם 
השתלת איבר מבעל חיים* 

בשלב בו הפרוצדורה 
הפסיקה להיות מוגדרת 
כניסיונית ע"י הרשויות 
המוסמכות בישראל או 

ארה"ב או האיחוד האירופי
*השתלת איבר מבעל 

- עד סכום ביטוח  חיים
מרבי של 2,863,033 ₪.

 מכוסה במסגרת פרק יש כיסוי 
הטיפולים המיוחדים 

בחו"ל.

יש כיסוי עד לתקרה של עד 2,300,000 ₪ 
 ₪ 2,370,000

השתלת תאי גזע 
מדם טבורי

כלול בכיסוי השתלות יש כיסוי 
בפניקס )ללא תקרה(

מכוסה במסגרת פרק יש כיסוי 
הטיפולים המיוחדים 

בחו"ל. 

יש כיסוי עד 200,000 ₪ 

הוצאות לאיתור 
מח עצם/תאי גזע

שיפוי עד 289,000 ₪ ללא יש כיסוי שיפוי עד 143,151יש כיסוי 
השתתפות עצמית בארץ 

ובחו"ל

יש כיסוי עד לתקרה של קיים - עד 200,000 ₪ 
 ₪ 170,000

הוצאות לרכישת 
אביזר לב 
מלאכותי

בתוספת פרמיה - יש כיסוי 
במסגרת נספח שירותים 
אמבולטוריים שיפוי עד 

₪ 406,662

מכוסה )אם לא מוגדר 
כניסיוני(

במסגרת הפוליסה ללא 
תוספת פרמיה שיפוי 

עד 289,000 ₪ ללא 
השתתפות עצמית בארץ 

ובחו"ל

יש כיסוי לכל איבר יש כיסוי
מלאכותי עד לתקרה של 

 ₪ 2,370,000
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גמלה לאחר 
השתלה

סך של 4,706 ₪ למשך 
שנה למבוגר ו2,353 ₪ 

לילד לכל סוגי ההשתלות

גמלה חודשית לאחר כל 
סוג השתלה על סך 6,265 

₪ לתקופה של 24 חוד'
המבוטח יוכל לקבל פיצוי 

חד פעמי בסך 343,564 
₪ לאחר ביצוע ההשתלה 

בחו"ל וזאת כנגד כל 
התחייבות אחרת של 

המבטח בגין ההשתלה. 
או:

המבוטח יוכל לקבל פיצוי 
חד פעמי בגובה של 

343,564 ש"ח וזאת בתנאי 
שהגיש תביעה לחברה בגין 

ההשתלה לפני ביצועה 
ובכפוף 

להמצאת אישור רשמי של 
המרכז הלאומי להשתלות 

בישראל על הצורך 
בהשתלת איבר ובטרם 

ביצוע ההשתלה. פיצוי זה 
יינתן כנגד כל התחייבות 

אחרת של המבטח בגין 
ההשתלה. 

גמלה לאחר טיפול מיוחד 
בחו"ל - 1,145 ₪ למשך 12 

חודשים.

למסלול שיפוי להשתלה 
שהחברה השתתפה 

במימונה - גמלה חוד' 
למשך 24 חוד'.

למסלול פיצוי להשתלה 
בחו"ל ללא מעורבות 
החברה גמלה למשך 

6 חוד': כליה 3,500 ₪ 
לחודש, כבד 6,000 ₪ 

לחודש + 3,500 ₪ לחודש 
למשך 6 חודשים, לפני 

ההשתלה.
ייחודי - קצבה למשך 6 

חודשים למועמד להשתלה 
שהינו מרותק לבית 

או 50% מהקצבה בעת 
אשפוז.

גמלה ללא תלות בהוצאות 
בפועל עד 8,900 ₪ ל12 

חודש₪ 
גמלה ללא תלות אם 

ההשתלה בוצעה בארץ או 
בחו"ל

גמלה ללא תלות 
אם ההשתלה בוצעה 

באמצעות כלל ביטוח או 
ע"י קופת חולים.

5,000 ₪ לחודש ועד 24 
חודשים )לילד 50%(

בנוסף, גמלה למועמד 
להשתלה המרותק 

- 5,000 ₪ לחודש  למיטתו
עד 6 חודשים

7700 ש"ח למשך 24 
חודשים )למבוטח מתחת 

לגיל 18 50% מהסכום(
גמלה לפני השתלה - 

7,500 ₪ לחודש למשך 
שנה בבית )בבי"ח - 50%(

4. טיפולים 
וניתוחים מיוחדים  

בחו"ל

שיפוי עד 572,606 ₪.קיים עד 1,000,000 ₪ 
תנאי זכאות משופרים 

במקרה הביטוח וביניהם 
התחשבות בסיכויי הצלחה 

בחו"ל לעומת ישראל /
האם הניתוח אינו בר 

ביצוע בישראל ו/או אין 
ניתוח או טיפול רפואי 

חלופי.

ללא תיקרה - ייחודי
תנאי הזכאות רחבים

שיפוי עד 505,000 ₪ 
לטיפולים מיוחדים בחו"ל, 
לרבות עבור שהייה, טיסה 

של המבוטח ומלוויו או 
הבאה של רופא מומחה 

לישראל.

עד 800,000 ₪ לטיפול 
מיוחד 

₪ 850,000

ניתוח למניעת 
אובדן מוחלט 
שמיעה/ראיה

קיים עד לתקרה של 
₪ 294,150

במסגרת ניתוחים מיוחדים 
בחו"ל

כיסוי לניתוחים בחו"ל מכוסה במסגרת ניתוחים
ובארץ למניעת אובדן 

מוחלט של חוש השמיעה 
או חוש הראיה.כולל 

הוצאות טיסה ושהייה 
במידה והניתוח בוצע 

בחו"ל.

קיים במסגרת כיסוי 
לניתוחים

מכוסה
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הבאת מומחה 
מחו"ל

קיים עד לתקרה של 
₪ 47,064

במסגרת כיסוי ההשתלות, 
יינתן החזר עבור הוצאות 

הבאת מומחה לביצוע 
השתלה ו/או טיפול מיוחד 

ו/או ניתוח בישראל ועד 
תקרה של 45,561 ₪

עד תקרה של 505,000 ₪ יש כיסוי 
בגין ביצוע טיפול מיוחד 

מכוסהקיים כיסוי 

חריגים:
חריג תאונות 

דרכים, עבודה 
פעולות איבה 

לניתוחים, 
השתלות ותרופות

אין חריג לתאונות דרכים, אין חריגים
עבודה ופעולות איבה

אין החרגות לתאונות 
עבודה, דרכים ופעולות 

טרור

במסגרת הפוליסה ללא 
תוספת פרמיה.

הפוליסה מכסה במקרה 
של תאונת דרכים תאונת 

עבודה פעולות איבה 
וספורט חובבני, כיסוי 

גם במקרה של תחרויות 
והשתתפות באגדות 
ספורט, לרבות כיסוי 

באירועי ספורט מאורגנים

אין החרגות לתאונות 
דרכים, תאונות עבודה 

ופעולות איבה

הפוליסה מכסה במקרה 
של תאונות דרכים, עבודה, 

טרור וספורט חובבני

מענק חד פעמי 
במקרה הדבקות 

באיידס או 
 B הפטיטיס

כתוצאה מניתוח

במסגרת נספח קו אין
הבריאות +10 ללא תוספת 

פרמיה:
1. פיצוי בסך 206,790 ₪ 

בגין הדבקות באיידס. 
2. פיצוי בסך 41,220 ₪ 
B למקרה של הפטיטיס

כיסוי לטכנולוגיות 
מתקדמות ברפואה, 

ייעוצים ושירותים 
אמבולטוריים

אין. ניתן לרכישה בנספח - 
ניתוחית + 7 או מענקית.

במסגרת הפוליסה ללא 
תוספת פרמיה פיצוי 

223,000 ₪ במקרה 
הפטיטיס ובנוסף פיצוי 
של 223,000 ₪ במקרה 

איידס.

איידס - חד פעמי של 
 ₪ 600,000

 ₪ 11,600 - B הפטיטיס
לחודש עד 12 חודשים

איידס - פיצוי בגובה 
₪ 540,000

הפטיטיס B - פיצוי 
בגובה- 100,000 ש"ח
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5. פרק 
אמבולטורי:

התייעצות שלא 
לצורך ניתוח

ניתן לרכוש נספח 
אמבולטורי רחב - 

התייעצויות, בדיקות, 
הריון.

במסגרת נספח שירותים 
אמבולטוריים בתוספת 

פרמיה: 
עד 11,345 ₪ לשנת ביטוח 

ועד 722 ₪ להתייעצות 20% 
השתתפות עצמית.

 - התייעצות לתזונה ודיאטה
סכום הביטוח המרבי יהיה 

75% מההוצאות הממשיות, 
אך לא יותר מ- 103 ₪ 

להתייעצות.
התייעצות בקשר לשימוש 

בתוספי מזון - סכום 
הביטוח המרבי יהיה 75% 

מההוצאות הממשיות, 
אך לא יותר מ- 103 ₪ 

להתייעצות
התייעצות לבעיות גיל 

המעבר ואנטי אייג'ינג - עד 
לסכום מרבי של 516 ₪ 

להתייעצות
אישור לפעילות ספורט - 

סכום הביטוח המרבי יהיה 
75% מההוצאות הממשיות, 

אך לא יותר מ- 92 ₪ 
להתייעצות

ייעוץ/טיפול גמילה 
מהתמכרות )סמים, 
אלכוהוליזם, עישון 

והימורים, מין( - סכום 
הביטוח המרבי יהיה 75% 

מההוצאות הממשיות, 
אך לא יותר מ-216 ₪ 

להתייעצות.
ייעוץ להפרעות במפרק 

הלסת: בדיקה וייעוץ 
לטיפולי אורתוגנציה / 
אורתוכירורגיה: סכום 

הביטוח המרבי יהיה 75% 
מההוצאות הממשיות, אך 

לא יותר מ- 619 ₪
בדיקה וייעוץ להפרעות 
בפרקי הלסתות - סכום 

הביטוח המרבי יהיה 75% 
מההוצאות הממשיות, אך 

לא יותר מ- 516 ₪.

עד 2 התייעצויות במקרה 
של מחלות קשות ועד 

תעריף שר"פ הדסה לראש 
מחלקה - )במסגרת חבילת 

שר"פ נספח ייעוץ רפואי 
מיוחד(

את כל הנספחים וכתבי 
השירות בכלל בריאות 

ניתן לרכוש כל פוליסות 
הבריאות, לרבות פוליסות 

שהפרמיה שלהן נמוכה, 
ולרבות פוליסות עם 

מספר ניתוחים מצומצם, 
או לפוליסות של השתלות 

ותרופות, ובנוסף במקרה 
כיסוי למחלות או תאונות. 

כ"ש אבחון מהיר כולל 
פגישת ייעוץ ואבחון 

ראשוני עם רופא תוך 
24 שעות גם ללא בעיה 

רפואית קיימת או קודמת, 
אין צורך בהפניה רפואית, 

או הוראת רופא לשם 
קבלת השירות. ההחלטה 

לקבלת אבחון רפואי היא 
של הלקוח בלבד. גם ללא 
מצב רפואי מוכר או קיים.

כיסוי הכולל בדיקות 
אבחנתיות ראשוניות 

ובנוסף בדיקות אבחנתיות 
 ,M.R.I :מתקדמות לרבות

C.T  PET ,C.T ממוגרפיה, 
ביופסיית שד ועוד לשם 
אבחון מצבו הרפואי של 

המבוטח.
כ"ש 1:1 ליווי אישי - 
רופא מומחה כולל 4 

התייעצויות עם רופא 
מומחה שתחום התמחותו 
היא הבעיה הרפואית של 

הלקוח ו2 התייעצויות עם 
קבוצת רופאים שתחום 
התמחותם הוא הבעיה 

הרפואית של הלקוח גם 
ללא בעיה רפואית מוכחת.

נספח יעוץ ובדיקות 
כולל 6 התייעצויות 

לרבות רפואת ילדים 
ורפואת משפחה למבוטח 

בשנת ביטוח ועד 2 לכל 
אירועים. עד 740 ₪ לכל 
מפגש מהייעוצים, 20% 

השתתפות עצמית.

1. 4 התייעצויות בשנה עם 
רופא מומחה. 90 ₪ לנותן 

שירות או החזר בגובה 
80% ולא יותר מ 750 ₪ 

 להתייעצות הראשונה,
450 ₪ להתייעצויות שנייה 
- רביעית אצל נותן שירות 

אחר 
2. 3 התייעצויות עם 

דיאטנית - החזר 
בגובה 75% ועד 120 ₪ 

להתייעצות
3. התייעצות אחת 

בשנה עם רופא לצורך 
קבלת אישור לפעילות 
ספורטיבית - 75% ועד 

 ₪ 120
4. 12 התייעצויות / 

טיפולים בשנה בנושא 
התמכרויות - 75% ועד 

250 ₪ להתייעצות

כיסוי רחב להתייעצויות 
כלול בתוכנית היסודית:

התייעצות שלא לפני 
ניתוח - 750 ₪ לכל 

התייעצות, 2 התייעצויות 
בשנה.

התייעצות בעת גילוי 
מחלה קשה - 1,200 
₪ לכל התייעצות, 2 
התייעצויות למחלה.
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טיפול 
פיזיותרפיה שלא 

לצורך ניתוח

קיים כיסוי בריידר קיים בנספח עד 1,548 &במסגרת ריידר 
"שירותים רפואיים 

אמבולטוריים" טיפולי 
פיזיותרפיה עד 2354 ₪ 

לשנת ביטוח

עד 32 טיפולים בשנה
במסגרת אחריות מורחבת  

אחרי ניתוח 12 טיפולים 
בשנה השתתפות עצמית 
20%, 10 טיפולים בשנה, 
55 ₪ השתתפות עצמית 

לטיפול אצל נותן השירות 
במסגרת כתב שירות 

אמבולטורי. 
10 טיפולים בשנה 

לטיפולים אחרי פגיעת 
ספורט, 55 ₪ השתתפות 
עצמית לטיפול אצל נותן 

השירות. במסגרת כתב 
שירות אורח חיים.

עד 12 טיפולים בשנה - 
45 ₪ לטיפול אצל נותן 

שירות שבהסכם או החזר 
בגובה 80% ועד 120 ₪ 

לטיפול אצל נותן שירות 
אחר.

יש כיסוי במסגרת נספח 
"רפואה מונעת"

בדיקות מעבדה
אמבולטורי

בדיקות אבחנתיות כגון 
רנטגן, M.R.I ,C.T, מעבדה 

ועוד במסגרת ריידר 
אמבולטורי.

פרמיה לריידר אמבולטורי 
קבועה

במסגרת נספח שירותים 
אמבולטוריים כולל: 

התייעצות עם מומחה, 
בדיקות אבחנתיות 

ובדיקות פיזיותרפיה, 
טיפולים כימותרפיים 

ורדיותרפים. עד 11,358 ₪ 
לשנת ביטוח 20% ה"ע. 

בדיקות אבחנה, מעבדה 
ובדיקות הדמיה 

ממוחשבות.
CT קרדיאלי מניעתי 

של הלב וכלי הדם 
הקורונאריים למבוטח 

בדרגת סיכון גבוהה 
למחלות לב - עד לסכום 

ביטוח מרבי של 4,130 
₪. בדיקת קולונוסקופיה 

מניעתית למבוטח בדרגת 
סיכון גבוהה למחלות 

המעי הגס - עד לסכום 
ביטוח מרבי של 4,130 
₪. ריפוי בדיבור לאחר 
CVA או תאונה + ריפוי 
בעיסוק לאחר CVA או 
תאונה- סכום הביטוח 

המרבי לשנת ביטוח יהיה 
עד 1,548 ₪ לשני סוגי 

הטיפולים לעיל יחד.

במסגרת נספח )התחייבות 
ביטוחית לכל החיים( 

שירותים אמבולטורים 
בתוספת פרמיה כולל: 
חוו"ד רפואית בישראל 

וחוו"ד שניה בחו"ל, 
בדיקות רפואיות 

אבחנתיות, טיפולים 
פיזיותרפיים, טיפולים 

רדיותרפים וכימותרפים, 
IVF השתתפות ב

בדיקות הריון: סיקור 
גנטי טרום לידתי, סקירת 
מערכות, דיקור מי שפיר/

סיסי שיליה, שימור דם 
טבורי, בדיקות מעבדה 

לגידולים ממאירים, ניתוחי 
שיניים - עקירה כולל 

כירורגיה וניתוחי חניכיים 
עד תקרה של 12,500 ₪ 
לשנת ביטוח. השתתפות 

עצמית 20%

כ"ש אבחון מהיר כולל 
פגישת ייעוץ ואבחון 

ראשוני עם רופא תוך 
24 שעות גם ללא בעיה 

רפואית קיימת או קודמת, 
אין צורך בהפניה רפואית, 

או הוראת רופא לשם 
קבלת השירות. ההחלטה 

לקבלת אבחון רפואי היא 
של הלקוח בלבד. גם ללא 
מצב רפואי מוכר או קיים.

 הכיסוי הכולל בדיקות 
אבחנתיות ראשוניות 

ובנוסף בדיקות אבחנתיות 
 ,M.R.I :מתקדמות לרבות

C.T  PET ,C.T ממוגרפיה, 
ביופסיית שד ועוד לשם 
אבחון מצבו הרפואי של 

המבוטח.
במסגרת נספחי הייעוץ 

והבדיקות, נספח 
התחייבות ביטוחית לכל 

החיים.
כל בדיקה נדרשת 

במטרתה לאבחן את מצבו 
הרפואי של המבוטח., 
הרשימה פתוחה ללא 

הגבלה בסוג הבדיקה עד 
4,450 ₪ לשנת ביטוח.

 ,C.T  PET ,בדיקות רנטגן
C.T ,M.R.I אולטרא סאונד, 
קולונוסקופיה וירטואלית, 

צנתור וירטואלי, גלולה 
להראיית המעי הדק 

עד 11,000 ₪ בשנה אך 
לא יותר מסכום השיפוי 

המירבי לכל בדיקה. 

בנוסף סקר מנהלים אחת 
לשנתיים אצל נותן שירות 
שבהסכם או אחר, בדיקות 

סקר לגילוי סרטן - אחת 
לשלוש שנים אצל נותן 

שירות שבהסכם או אחר 
וכן שירות מידע טלפוני 

למימוש זכויות.

כיסוי לבדיקות אבחנתיות 
במסגרת נספח "רפואה 

מונעת"
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בדיקות מעבדה
אמבולטורי 

)המשך(

בדיקות תקופתיות - בתום 
כל שתי שנות ביטוח, 

יהיה זכאי המבוטח מעל 
גיל 21 שנה ועד גיל 65 

לעבור בדיקה תקופתית 
הכוללת בדיקה כללית 
של רופא, בדיקת א.ק.ג 

במנוחה ובדיקות מעבדה. 
20% השתתפות עצמית. 

אבחון וייעוץ גנטי 
למחלות תורשתיות: סכום 
הביטוח המרבי יהיה 75% 

מההוצאות 
הממשיות, אך לא יותר מ- 

.₪ 2,994
ביצוע בדיקה לאבחון 
גנטי מתקדם לגילוי 
גנים סרטניים: סכום 

הביטוח המרבי יהיה 75% 
מההוצאות הממשיות, אך 

לא יותר מ- 2,994 ₪.
בדיקת אונקוטסט לאבחון 

התאמת תרופות בעת 
טיפול כימותראפי: סכום 
הביטוח המרבי יהיה 80% 
מההוצאות הממשיות, אך 

לא יותר מ- 4,646 ₪

6. פרק הריון

ניתן לרכוש במסגרת 
אמבולטורי 

סקירת מערכות ראשונה/
שנייה - 700 ₪ לכל סקירה 

ועד 2 סקירות למבוטחת.
שקיפות עורפית 350 ₪.

מי שפיר / סיסי שליה 
 ₪ 500

סה"כ תקרה כוללת 1600 
₪ להריון

השתתפות עצמית בכל 
בדיקה המבוטחת 25%."

כיסוי להפריית מבחנה עד 
75% מהעלות בפועל - לא 
יותר מ 5229 ₪ במסגרת 

נספח קו הבריאות +10 
ללא תוספת פרמיה.

השתתפות בהוצאות 
למבוטחת בגין בדיקה 

אחת שתיבחר מתוך 
רשימת הבדיקות 

המפורטות להלן, פעם 
אחת לכל הריון ובכפוף 
לתקופת אכשרה של 9 

חודשים. 

בדיקות הריון: סיקור 
גנטי טרום לידתי, סקירת 
מערכות, דיקור מי שפיר/

סיסי שיליה, שימור דם 
טבורי.

IVF השתתפות ב

במסגרת נספחי הייעוץ 
בדיקות, כיסוי ללא 

הגבלה למספר הבדיקות 
שהמבוטחת תבצע עד 

תקציב של 
4,450 ₪ לשנה. ניתן לבצע 
יותר מבדיקה אחת מאותו 

סוג או מסוגים שונים.
במסגרת נספח לאישה 

כיסוי לשמירת הריון 
והפרית מבחנה החל 

מהילד הראשון גם ללא 
כיסוי של בן הזוג.

בדיקות הריון: סקירת 
מערכות ראשונה ושנייה, 

שקיפות עורפית, מי 
שפיר, סיסי שליה - עד 
2,500 ₪ לכל הבדיקות 

להריון ולא יותר מסכום 
השיפוי המירבי לכל 

בדיקה. 

בנוסף: שמירת דם טבורי, 
קורס הכנה ללידה, מלונית 

לאחר לידה, 12 ייעוצים 
בשנה עם יועצת הנקה, 
בדיקות גנטיות לאישה 

וגם לגבר אם הומלץ

כיסוי רחב לבדיקות הריון 
בנספח "בריאות מושלמת 

פלוס"
סיקור גנטי למומים 

מולדים - עד תקרה של 
₪ 2,400

סיקור גנטי לאבחון טרום 
לידתי - עד תקרה של 

₪ 2,400
סקירת מערכות - עד 

תקרה של 1,450 ₪
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6. פרק הריון
)המשך(

סכום הביטוח המרבי יהיה 
75% מההוצאות הממשיות, 

אך לא יותר מ- 1,548 ₪:
1. ביצוע סריקה על קולית 

לבדיקת מערכות עובר 
)אולטראסאונד(.

2. ביצוע בדיקת שקיפות 
עורפית

3. ביצוע בדיקת מי שפיר
4. ביצוע בדיקת סיסי 
שיליה. ביצוע בדיקה 

לאבחון גנטי טרום לידתי- 
סכום הביטוח המרבי 
יהיה 75% מההוצאות 

הממשיות שהוצאו עבור 
כל הבדיקות יחד, אך לא 

יותר מ- 1,548 ₪.
השתתפות במימון איסוף 

ושימור דם טבורי
השתתפות בקורס הכנה 

ללידה - ועד לסכום ביטוח 
מרבי של 258 ₪. התייעצות 

בקשר לתינוק שנולד - 
סכום הביטוח המרבי יהיה 

75% מההוצאות הממשיות, 
אך לא יותר מ- 206 ₪ 

להתייעצות.

טיפולי הפריית 
מבחנה

במסגרת כיסוי עשר פלוס אין כיסוי 
)חלק מחבילת קו הכסף( 

הכיסוי תקף מילד שלישי 
ואילך מבוטחת תהיה 

זכאית להשתתפות עצמית 
בכיסוי הוצאות עבור 

הפריית מבחנה עד 75% 
מהעלות בפועל ולא יותר 

מ- 5,768 ₪. הזכאות הינה 
לעד שתי הפריות במשך 

תקופת הביטוח. 
לכיסוי זה תקופת אכשרה 

של 12 חודש.

במסגרת נספח IVF וגם קיים החל מילד שלישי
במסגרת נספח לאישה 

החל מהילד הראשון.

קיים כיסוי כחלק מהחבילה 
- עד 5,200 ₪ להפריה, 

בכפוף להשתתפות עצמית 
בגובה 25% ועד 2 הפריות 

במהלך תקופת הביטוח

קיים בנספח "בריאות 
מושלמת פלוס" 
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7. כיסוי לתרופות 
שאינן כלולות 
בסל הבריאות

1,500,000 ₪ מתמלא כל 3 
שנים, תרופות מעל 8,000 
₪ ללא ה. עצמית וכן לא 

תיגבה השתתפות עצמית 
לתרופות אונקולוגיות.

לתרופות מתחת ל8,000 
₪ - השתתפות עצמית של 

300 ₪ למרשם חודשי.
כיסוי OFF LABEL לכל 

המחלות
כיסוי לתרופות יתום

בתוספת פרמיה -
סכום ביטוח מרבי מצטבר 

עד 11,032,917 ₪ 
כיסוי לתרופות יתומם 

עד 2 מיליון וכיסוי גם אם 
קיימת תרופה חלופית 

בסל הבריאות. 
אין ה"ע מעל 386 ₪. 

לתרופה שלישית ואילך 
שיפוי מהשקל הראשון 

ובתנאי שעלות התרופה 
מעל 386 ₪. כיסוי גם 

בזמן שהות בחו"ל. 
ה"ע 20% רק במקרה ובחר 

המבוטח לרכוש תרופת 
מקור גם אם קיימת 

בסל תרופה גנרית זהה 
או ברכישת התרופה 

באמצעות נותן שירות 
שאינו בהסכם, אחרת אין 

השתתפות עצמית.
פיצוי כספי בגין טיפולים 

כימותראפיים בסך 165 ₪ 
ליום, עד 30 יום

שיפוי עבור עלות שירות 
וטיפול רפואי - 220 ₪ 

ליום, עד 30 יום סה"כ לכל 
מקרה ביטוח

הכיסוי תקף גם בעת 
אשפוז או ניתוח

שירות תרופה מהירה
שירות משלוחי תרופות 

עד הבית

לכל המחלות תרופות 
OFF LABLE כיסוי 

לתרופות + תרופות מיליון 
₪ מתמלא כל 3 שנים. 
ה"ע - אין ה"ע לתרופה 
שעלות מעל 10,000 ₪ .

400 ₪ לתרופות שלא בסל
800 ₪ לתרופות יתום או 

.OFF LABLE
בהראל קיים פיצוי למקרה 
של תרופות בשב"ן )שאינן 
מצילות או מאריכות חיים(

7ב. תרופות פרימיום - 
בלעדי

בלעדי - כיסוי נוסף 
ומורחב לתרופות בשלבי 

מחקר מתקדמים - 
באישור רופא בכיר בלבד 

למקרה של סרטן מתקדם. 
כן הגדלת תקרה הכיסוי 
לתרופות בסעיף 7 לעיל 
למיליון ₪ נוספים לכל 

תקופת הביטוח

כיסי לתרופות מצילות 
חיים.

כיסוי לתרופות מאריכות 
חיים.

כיסוי לתרופות לשיפור 
איכות החיים.

כיסוי לתרופות בעת 
אשפוז.

כיסוי לתרופות לשוהים 
בחו"ל.

כיסוי לתרופה גם אם 
קיימת תרופה חלפית 

אחרת.
כיסוי ללא תלות בקבוצת 

מחלות.
כיסוי ללא תלות בחידוש 

או בצבירה של סכומים.
 OFF כיסוי לתרופות

LABLE למחלות סרטניות.
 OFF כיסוי לתרופות

LABLE למחלות שאינן 
סרטניות.

כיסוי לתרופות יתום.
עד 5,577,000 ₪ לכל 
תקופת הביטוח, ללא 

תקרה לתקופות וסכומים 
מתחדשים. 

1,158,000 ₪ לתרופות 
OFF LABLE שאינה 

אונקולוגית ו/או 
המטולוגית.

אין ה"ע לתרופות שעלותן 
מעל 577 ₪ למרשם.

תרופות פרמיום בלעדי
 OFF כיסוי לתרופות

LABLE לכל המחלות 
שאינן סרטניות

כיסוי לתרופות יתום גם 
כאשר קימות תרופות 

גנריות אחרות.

3,000,000 ₪, מתחדש כל 
שנים ועד 15,000,000 ₪ 

לתקופת הביטוח.

בנוסף כיסוי לשירות או 
טיפול רפואי הכרוך במתן 
התרופה, פיצוי בגין טיפול 
כימותרפי המבוצע במהלך 
אשפוז בבית חולים ומוקד 

מידע טלפוני בנושא 
תרופות

ללא השתתפות עצמית 
בגין תרופות למחלת 

הסרטן. לשאר התרופות 
300 ₪ למרשם לחודש. 

במקרה בו נוטל המבוטח 
מספר תרופות בגין אותו 

מצב בריאותי, תנוכה 
ההשתתפות העצמית 

פעם אחת. לתרופה 
OFF LABEL שאינה 
אונקולוגית או המטו 
אונקולוגית - 800 ₪ 

למרשם לחודש

כיסוי עד לתקרה של 
2,000,000 ₪ המתחדש כל 

3 שנים
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טכנולוגיות 
מתקדמות 

ברפואה

מכוסה במסגרת הגדרת 
ניתוח בתוכנית הביטוח

יש כיסוי- כמוצר נלווה: 
שימוש באביזרים רפואיים 

מתקדמים )השתלת 
לב מלאכותי, השתלת 
דפיברילטור, השתלת 
עצמימי שמע וטיפול 

מיוחד בסרטן( 
השתלת תומך תוך עורקי - 

עד תקרה של 9,602 ₪
ביצוע ניתוח אלקטיבי 
באמצעות M.R.T - עד 

תקרה של 10,016 ₪ 
שמירת מח עצם לתקופות 

ארוכות - עד תקרה של 
₪ 1,548

הקפאת זרע וביציות - עד 
תקרה של 12,597 ₪

קבלת טיפולים בפרפוזיה 
ישירה - עד תקרה של 

₪ 149,723
קבלת טיפולים 

בהימופלטרציה - עד 
תקרה של 77,959 ₪

הראיית איברים פנימיים 
במערכת העיכול 

באמצעות קפסולה - יינתן 
החזר בגין הוצאות ביצוע 

הבדיקה אחת לשלוש 
שנים ועד לסכום ביטוח 

מרבי של עד 4,646 ₪.
טיפול מיוחד במחלת 

הסרטן: השתלה תוך גופית 
של כדורים רדיואקטיביים 

עד סכום ביטוח מרבי - 
 ₪ 5,162

ניתן לרכוש נספח רפואה 
מתקדמת העוסק במניעה, 

אבחון וטיפול בתוכו 
טכנולוגיות מתקדמות 

ומחליפי ניתוח ובדיקות 
מניעה

קיים מתוך הגדרת 
הניתוח, לרבות השתלת לב 

מלאכותי. או דפיברילטור.

במסגרת ניתוחים, 
אמבולטורי וטיפולים 

מחליפי ניתוח

ניתן לרכוש בתוספת 
שתלום.

מחליפי ניתוח

מחליפי ניתוח פורטה - 
כיסוי של עד 150,000 ל-25 
ניתוחים נבחרים המכוסים 
בפרק הניתוחים, כל שאר 
הניתוחים כיסוי למחליפי 

ניתוח עד 8,000 ₪

כלול במסגרת פוליסת 
הפניקס בריאות כסף

מכוסה כחלק מהפוליסה 
של ניתוחים

בנספח שאינו מותנה 
בזכאות הלקוח בסל 

הבריאות, כולל 2 
התייעצויות ע"י רופא 

עד180,000 ₪.

מכוסה בתכנית בארץ קיים כיסוי בארץ ובחו"ל
ובחו"ל
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9. רפואה 
משלימה 

אלטרנטיבית

ניתן לרכוש כנספח 
לפוליסה - ביקור רופא 

מורחב

נמכר ככיסוי נוסף 
בתשלום. סכום שירותי 
הרפואה האלטרנטיבית 

לשנת ביטוח הוא עד 
4,049 ש"ח.

כתב שירות המזכה את 
המבוטח בהשתתפות 

בהוצאות בגין מגוון 
טיפולים אלטרנטיביות. 

שיינתנו באמצעות ספקי 
שירות

כתב שירות הכולל 20 
טיפולים בשנה למבוטח 

בכפוף להשתתפות 
עצמית, אצל מטפלי הסדר 

או אצל מטפלים שאינם 
בהסדר או בהסדר עם 

השב"ן

מכוסה במסגרת נספחי 
הייעוץ והבדיקות וכתבי 

השירות

במסגרת כתב שירות - 16 
טיפולים למבוטח.
לבחירת המבוטח:

1. קבלת השירות ע"י נותן 
שירות שבהסכם במרפאה 

או בבית המבוטח )עבור 
חלק מסוגי הטיפולים(
2. החזר הוצאות עבור 

קבלת השירות אצל נותן 
שירות אחר

3. החזר הוצאות בגין 
השתתפות עצמית ששילם 

לקופת החולים במסגרת 
השב"ן 

מכוסה במסגרת שני 
נספחים אמבולטורים:
רפואה מונעת - כיסוי 
לטיפולים אצל ספקי 

הסדר, 15 טיפולים בשנת 
ביטוח

בריאות מושלמת פלוס 
- כיסוי לטיפולים אצל 

ספק פרטי - עד תקרה של 
.₪ 2,900

בדיקת סקר 
תקופתית

ניתן לרכוש במסגרת 
נספח אמבולטורי פלוס

כיסוי במסגרת כיסוי 
רפואה אמבולטורית - כל 

שנתיים

יש סקר מנהלים מלא 
וסקר סרטן במסגרת 

ניספח רפואה מתקדמת

במסגרת נספחי הבדיקות 
IVF ונספח

קיים במסגרת נספח 
שירות אמבולטורי 

אחת לשנתיים - אצל 
נותן שירות שבהסכם 

השתתפות עצמית בגובה 
150 ₪, אצל נותן שירות 
אחר - החזר בגובה 50% 

ועד 500 ₪ 

שירותי בדיקה תקופתית 
 TOP כלול בתוכנית

PREMIUM סקר מנהלים 
מורחב מכוסה במסגרת 

נספח "רפואה מונעת"

בונוס העדר 
תביעות

10% החזר מהפרמיה לא קייםאיןאין
במידה וכיסוי הניתוחים 

לא נתבע, אחת ל 3 שנים.

איןאין

10. כתבי שירות:
ביקור רופא

קיים - 24 שעות, חירום 
שיניים, מעבדה עד הבית, 

מוקד טלפוני

רופא עד הבית 24 שעות, 
חוות דעת שנייה, יעוץ 
טלפוני תרופתי, יעוץ 

טלפוני רפואי, ושירותי 
מעבדה עד הבית. - הכיסוי 

בתוספת תשלום.

קיים במסגרת חבילות 
הבריאות

1:1 ליווי אישי רופא 
מומחה -

ראייה רב-מערכתית 
בכל הנוגע להתמודדות 
המבוטח עם מצבו עקב 

גילוי מחלה קשה, אירוע 
רפואי שלא אובחן, תאונה 

או אירוע בריאותי אחר  
ללא רשימת מחלות 

השירות כולל:
רופא מלווה

CASE MANAGER
"קונסיליום רפואי"

רפואת כאב
עובד/ת סוציאלי/ת

אחו/ת מוסמכ/ת
מוקד ייעוץ רפואי טלפוני

מרפא בעיסוק
רואה חשבון ויועץ מס

חבילת כתבי שירות כלולה קיים כתב שירות
בתוכנית היסודית:

ביקור רופא, עזרה ראשונה 
לשיניים, בדיקה תקופתית, 

אחות מלווה ניתוח
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10. כתבי שירות:
ביקור רופא

)המשך(

לרבות כיסוי בעת מחלה 
קשה כגון השתלות אברים, 

COMA
מחלות כבד קשות אירוע 

מוחי וסכרת.

אבחון ישיר. השירות 
מאפשר למבוטח קבלת 

ייעוץ ואבחון רפואי 
ראשוני עם רופא מומחה 

בנוגע לבעיה רפואית, 
גם ללא הפנית רופא, 
תוך 24 שעות ובמידת 
הצורך, ביצוע בדיקות 
אבחון נוספות )לרבות 

בדיקות הדמיה מתקדמות 
 C.T, PET C.T, - כדוגמת

M.R.I ועוד( על מנת להגיע 
לאבחון מדויק מהר ככל 

האפשר.
כתבי שירות: ביקור רופא

חבילת כתב השירות 
נרכשת באופן אוטומטי 

עם התוכנית היסודית 
וכוללת ביקור רופא 24 
שעות ביממה, בדיקות 

מעבדה, חוות דעת 
רפואית שנייה כתב שירות 

פסיכולוגי נקודת מבט

כיסוי לניתוחים 
קוסמטיים 

אסטטיים

קיים במקרה של שיקום אין כיסויאין כיסוי 
שד ובנספח הרחבה 

עצמאי

עד 7000 ₪ אחת ל 5  קיים במסגרת שיקום שד.
שנים 

אין כיסוי 

כיסוי לניתוח 
עיניים בלייזר

יש כיסוי - לא להסרת 
משקפיים

קיים במקרה של צורך אין כיסוי
רפואי

מכוסה במקרה צורך 
רפואי.

עד 2500 ₪ לכל עין לכל 
תקופת הביטוח

אין כיסוי

פיצוי עבור 
אשפוז בזמן 

מחלה

יש כיסוי, במסגרת ריידר 
אישפוזית ניתן לקבל 

כיסוי לפיצוי בעת אשפוז 
כתוצאה ממחלה 

עד 365 יום

קיים ככיסוי נפרד 
בתוספת תשלום - משלים 

למחלים.

בנספח עד 30 ימים בשנה, קיים ככיסוי נפרד
פיצוי עד 1000 ₪ ביום.

עד 700 ₪ ליום ועד 7 
ימים

פיצוי בגובה 600 ₪ 
לאשפוז כתוצאה ממחלה 

או תאונה החל מהיום 
הרביעי ולמשך 4 ימים 
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בדיקות לאפיון 
סוג סרטן

יש כיסוי לבדיקות מעבדה 
שנעשות במסגרת הניתוח 

המכוסה על פי הפוליסה

במסגרת כיסוי פרק ב'- 
טיפולים אמבולטוריים 

בתוספת פרמיה.
ביצוע בדיקה לאבחון 

גנטי מתקדם לגילוי גנים 
סרטניים - מבוטח אשר 

אחד מבני משפחתו 
מקרבה ראשונה חלה 

במחלת הסרטן יהיה זכאי 
לאבחון גנטי חד פעמי 
לגילוי סרטן שד, סרטן 

המעי הגס וסרטן השחלות. 
סכום הביטוח המרבי יהיה 

75% מההוצאות הממשיות, 
אך לא יותר מ- 2,994 ₪.

בדיקת אונקוטסט לאבחון 
התאמת תרופות בעת 

טיפול כימותראפי - החזר 
הוצאות למבוטח בגין 
ביצוע בדיקת אבחון 
בעת הצורך בטיפול 

במחלת סרטן השד ו/או 
סרטן המעי הגס סכום 

הביטוח המרבי יהיה 80% 
מההוצאות הממשיות, 

אך לא יותר מ- 4,646 ₪ 
ובכפוף לתקרת הביטוח 

השנתית כמפורט בנספח.
אבחון וייעוץ גנטי למחלות 

תורשתיות - מבוטח אשר 
אחד מבני משפחתו 

מקרבה ראשונה חלה 
במחלה תורשתית יהיה 

זכאי לאבחון וייעוץ 
גנטי חד פעמי לגילוי 

מחלות תורשתיות. סכום 
הביטוח המרבי יהיה 75% 
מההוצאות הממשיות, אך 

לא יותר מ- 2,994 ₪.

קיים כיסוי במסגרת 
אמבולטורי ורפואה 

מתקדמת

עד 10,000 ₪ בכפוף מכוסה
להשתתפות עצמית בגובה 

20%

לא קיים
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בדיקות לאפיון 
סוג סרטן

)המשך(

במסגרת כיסוי רפואה 
אבחנתית למחלת הסרטן 

בתוספת פרמיה:
 - טיפולים מניעתיים

 ,PAP ,ממוגרפיה
קולונסקופיה וירטואלית, 

בדיקות סקר למלנומה 
וסרטני עור, C.T נמוך 

עוצמה לגילוי סרטן ריאות.
אביזרי עזר המקלים על 

סימפטומים ותוצאות 
הטיפול במחלת הסרטן, 
כגון: פאה, חזייה, שרוול 

גומי
במסגרת הכיסוי "לא לבד" 
זכאות לבדיקות משלימות 

באסותא.
לא לבד הינו כיסוי 

להתמודדות. עם מחלת 
הסרטן הכולל ניהול אישי 

וטיפול צמוד של צוות 
המומחים מבית החולים 

אסותא.

האם קיימת ברות 
ביטוח

מתבצע בפועל ללא לא קיים אין כיסוי 
התחייבות בפוליסה

קיימת. מתן אפשרות מכוסה
לעבור ללא חיתום ו/או 

תקופת אכשרה מכיסויים 
קיימים בפוליסה למוצרים 

שישווקו בעתיד

 TOP לרוכשים תכנית
PLUS יש ברות במעבר 

לפוליסה מהשקל הראשון 
בעת ביטול השב"ן
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שונות

המבוטח רשאי להזמין 
רופא בית 24 שעות 

ביממה. בכל מקרה, ישא 
המבוטח בהשתתפות 

עצמית של 25 ₪.
כתב שירות המזכה את 

המבוטח לקבל ייעוץ 
פסיכולוגי באמצעות 

טלפון ע"י מטפל ופגישות 
ייעוץ מוזלות.

במסגרת הנספח קו 
הבריאות +10 הניתן ללא 

תוספת: 
חוות דעת שנייה לבדיקה 

פתולוגית
השתתפות עצמית בכיסוי 

הוצאות עבור הפריית 
מבחנה 

השתתפות בהוצאות 
המחלה בבית החלמה 
מוכר לאחר ניתוח לב 

)מעקפים( או ניתוח מח, 
או השתלת לב, ריאה, לב-

ריאה, כליה או כבד,
השתתפות בהוצאות עבור 

עקירת שן כירורגית
השתתפות בהוצאות עבור 

ניתוח חניכיים
שירותי חירום ועזרה 

ראשונה לשיכוך כאבי 
שיניים

שחרור מתשלום פרמיה 
במקרה אובדן מוחלט של 

כושר עבודה וסיעוד
שחרור מתשלום פרמיה 

במקרה של אבטלה - 
ייחודי לפניקס

ייעוץ רפואי מיוחד
בכל חבילות הבריאות 

מתן שני ייעוצים פרטיים 
אצל רופא מומחה בעת 

גילוי מחלה קשה כמפורט 
בנספח.

ברות ביטוח נסיעות לחו"ל 
פרימיום

הכיסוי החדש מעניק 
למבוטח זכאות לכל החיים 

לרכוש ביטוח נסיעות 
לחו"ל ללא חיתום. 

במקרה של נסיעה לחו"ל, 
המבוטח יהיה זכאי לרכוש 

כיסוי של ביטוח נסיעות 
לחו"ל אצל החברה - 

"דרכון פרימיום" בתנאים 
מיוחדים, הכולל כיסוי 

להחמרה של מחלות 
קיימות, לרבות החמרה של 
מחלה ממאירה ומחלת לב 

קיימת.

הטבות ייחודיות 
למבוטחים החיים אורח 

חיים בריא

סכומי הביטוח נכונים 
למדד מרץ 2013 12136

כתבי שירות נוספים:
כתב שירות לילד הכולל: 

התייעצות עם רופאים 
מומחים, בדיקת ראייה, 
בדיקת שמיעה, בדיקה 

אורתודנטית, ייעוץ 
ואבחון דידקטי, אבחון 
וייעוץ בהפרעות קשב 

וריכוז, פיתוח מיומנויות 
למידה, טיפול בדיקת סקר 

תקופתית ועוד
כתב שירות תרופות פרטי 

המקנה ייעוץ תרופתי 
טלפוני, יעוץ תרופתי 

בבית המנוי ובדיקת ארון 
התרופות, תרופות מרשם 
עד הבית, אתר אינטרנט 

ייעודי ושירות תזכורן

הסכומים לפי מדד יוני 
2012 )בנקודות - 12111(
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כתב שירות 
מומחה מלווה

בתוספת פרמיה - כתב אין
שירות של רופא אישי 

ואבחנה מהירה.

ליווי רופא מלווה ניתן עם 
גישה לרופאים מובילים 

בארץ ובעולם )ייחודי 
להראל(, ללא הגבלות 

לרופאים שבהסכם 
וכל זאת על מנת לתת 

את המידע הרפואי 
האובייקטיבי למבוטח 
ברמה הגבוהה ביותר. 

1 ליווי אישי רופא 
- מומחה

ראייה רב-מערכתית 
בכל הנוגע להתמודדות 
המבוטח עם מצבו עקב 

גילוי מחלה קשה, אירוע 
רפואי שלא אובחן, תאונה 

או אירוע בריאותי אחר  
ללא רשימת מחלות 

השירות כולל:
רופא מלווה -

CASE MANAGER
"קונסיליום רפואי"

רפואת כאב
עובד/ת סוציאלי/ת

אחו/ת מוסמכ/ת
מוקד ייעוץ רפואי טלפוני

מרפא בעיסוק
רואה חשבון ויועץ מס

לרבות כיסוי בעת מחלה 
קשה כגון השתלות אברים 
COMA מחלות כבד קשות 

אירוע מוחי וסכרת.

ליווי אישי וייעוץ ע"י 
רופאים מומחים מובילים, 

במהלך תהליך האבחון 
ובעת הטיפול הרפואי 

וההחלמה עפ"י ברשימת 
האירועים המפורטת 

בכתב השירות. 
השירות כולל: 

ריכוז המקרה הרפואי ע"י 
מנהל רפואי בכיר, פגישות 
ייעוץ עם רופאים מומחים 
המובילים בתחומם, בניית 
תיק רפואי מקוון, ליווי של 

עובדת סוציאלית ואחות, 
מוקד שירות הזמין. 24/7 

ניתן לרכוש בתוספת 
שתלום כתב שירות - 

חבילת טופ 360

יתרונות ייחודים 
מול חברות ביטוח 

אחרות

מוצר בריאות פורטה הינו 
מוצר ייחודי רק באיילון 

ואין מוצר כזה באף חברה
 BEST VALUE FOR

MONEY
מכסה את כל 

הקטסטרופות, והפערים 
בחוק בריאות ממלכתי 

ובשב"נ 
מתאים להנחיות הפיקוח - 

מניעת כפל ביטוח
המוצר מכסה את כל 

הניתוחים ע"י מנגנון חכם 
הייחודיות הוא בחסכון 
בפרמיה לעומת כיסוי 

חכם

נספח שירותים 
אמבולטוריים וטכנולוגיות 

מתקדמות - המורחב 
ביותר 

ונספח מחלקה ראשונה, 
הכולל ניתוחי מניעה 
וצירוף תינוקות ללא 

חיתום.

גנטיקס - לראשונה 
בישראל, גישה חדשה, 

אישית, פורצת דרך, 
המציעה ביטוח בריאות 

המותאם לפרופיל הגנטי 
)DNA ( של המבוטח. 

בין הכיסויים החדשניים 
המוצעים בחבילה: ביצוע 
אבחון גנטי לצורך קבלת 
מידע על נשאות גנטית 

עקב רקע משפחתי; 

על רקע הניסיון רב 
השנים של הראל בתחום 
והקשרים הייחודיים עם 

מוסדות רפואיים מובילים 
בעולם - ניתן למבוטח 

שירות איכותי ביותר בעת 
אירוע רפואי בארץ ובחו"ל

שירות ייחודי
שירות ייחודי בכל 

פוליסות הבריאות - רופא 
מלווה אישי

שירות ייחודי בפוליסות 
פרימיום - מרכז אבחון 

פרטי מהיר בבית חולים 
אסותא.

כיסוי לשמירת הריון. 
כיסוי להפריית מבחנה 

החל מהילד הראשון כיסוי 
לאובדן כושר תפקודי 

לנשים ב"נספח בריאות 
לאישה"

כיסוי רחב לניתוחים 
הכולל ניתוחים קוסמטיים 

וניתוח לייזר לעיניים
טיפולים מחליפי ניתוח 

בארץ ובחו"ל 
כיסוי רחב לתרופות 
שלא בסל הבריאות, 

עד 15,000,000 ₪ וללא 
השתתפות עצמית לטיפול 

במחלת הסרטן
ברות ביטוח לכיסויים 

עתידיים - אפשרות 
לשדרוג כיסויים חדשים 

שישווקו בעתיד ללא 
הצהרת בריאות

תוכניות בריאות לילד לכל 
החיים בפרמיה קבועה

הצטרפות ללא הצהרת 
בריאות לכיסוי 

אמבולטורי, רפואה 
משלימה, מומחה מלווה 

וכתבי שירות נוספים 

כיסוי לניתוחים מניעתיים 
לנשים - כלול התכנית

חבילת התייעצויות רחבה 
כלולה בתכנית עם וללא 

קשר לניתוח
הוצאות החלמה לאחר 
ניתוח ללא מגבלת סוג 

הניתוח



איילוןהכיסוי
בריאות פורטה

הפניקס 
בריאות כסף

הראל 
שר"פ פריפרד פרימיום 

כלל
אחריות מורחבת

מגדל 
בריאות פרטי עולמי+ 

מנורה
Top Premium

יתרונות ייחודים 
מול חברות ביטוח 

אחרות
)המשך(

בדיקת נשאות גנטית 
לאבחון מחלה גנטית 

או לצורך קביעת אופן 
הטיפול הרפואי בחולה; 
התאמת טיפול תרופתי 
לחולה; בדיקת הגנטיקה 

של גידולים והתאמת 
הטיפול המתאים וריצוף 

גנטי מלא - בדיקה 
המספקת למבוטח באופן 
שוטף לאורך כל תקופת 

הביטוח מידע מקיף אודות 
המיפוי הגנטי המלא 

במטרה למנוע, לאבחן 
ולטפל במחלות בעלות 

רקע גנטי, בהתאמה 
אישית מלאה לגנום שלו.

שחרור מתשלום פרמיה 
בפוליסות בריאות

ייחודי להראל - שחרור 
מבוטח וכל בני משפחתו 

מתשלום פרמיה 
בפוליסות בריאות במקרה 
של אובדן כושר עבודה או 

מצב סיעודי.

שירותים אמבולטוריים 
הכוללים סל הריון רחב, 
בדיקות רפואה מונעת, 

סקר סרטן וסקר מנהלים
שירותים ייעודיים לילד 

הכוללים אבחון ויעוץ 
דידקטי ופסיכו דידקטי 
וטיפול בהפרעות קשב 
וריכוז, פיתוח כישורים 
התפתחותיים )שחייה 

ורכיבה טיפולית, טיפול 
באומנויות(, טיפול 

בהרטבה ועוד
כיסוי מקיף להשתלות 

ולטיפולים מיוחדים בחו"ל, 
כולל השתלת מעי ושחלה 

וכיסוי רחב לטיפולים 
רפואיים בחו"ל טרם 

ביצועם.
גמלה חודשית למבוטח 

לפני ואחרי השתלה.
טיפולים פסיכולוגיים אצל 

נותן שירות שבהסכם או 
נותן שירות אחר, לבחירת 

המבוטח
שירות תרופות פרטי 

הכולל תרופות עד הבית
כיסוי רחב לרפואה 

משלימה - אפשרות 
לקבלת השירות בפועל 

או החזר הוצאות או החזר 
בגין השתתפות עצמית 

ששולמה בשב"ן


