
הכשרההראלהפניקסמנורהמגדל כללאיילוןסוג הכיסוי

ניתוחים בחו"ל

המשך מעקב 
 רפואי לאחר
ניתוח בחו"ל

כיסוי להוצאות רפואיות 
שהוציא המבוטח בגין 

בדיקות והתייעצויות 
בתוך 90 ימים מיום ביצוע 

הניתוח ועד 10,000 ₪ 

שיפוי להמשך מעקב רפואי: 
עד 100,000 ש"ח לבדיקות 

והתייעצויות כתוצאה מהניתוח, 
ועד 90 יום ממועד ביצוע הניתוח

קיים כיסוי להוצאות מעקב 
רפואי בחו"ל עד 100,000 ₪. 
ובנוסף, כיסוי להוצאות אחות 

פרטית-500 ש"ח ליום עד 8 ימים

בגין אשפוז מעל 10 ימים בחו"ל  אין
- פיצוי חד פעמי בסך 12,000 ₪ 

לאחר שובו לישראל

כיסוי להמשך מעקב רפואי עד 
90 יום מיום ביצוע הניתוח ועד 

₪ 100,000

הבאת מומחה 
מחו"ל/סכום 

ביטוח

בהתאם לבקשת המבוטח ולפי עד 150,000 ₪ 
שיקול דעת המבטח. לצורך ביצוע 

כל ניתוח, ללא תלות במספר ימי 
האשפוז ולא רק במקרה בו לא 
ניתן להטיס את המבוטח לחו"ל 

מסיבות רפואיות.
יבוצע כתחליף להוצאות 

הבסיסיות והוצאות נוספות בקשר 
עם הניתוח, ולא רק בגין הוצאות 

הטיסה והשהייה

בנוסף להוצאות הניתוח, כיסוי 
להבאת מומחה מחו"ל, עד לסך 
של 200,000 ₪ למקרה ביטוח

החזר הוצאות הבאת מנתח מומחה 
מחו"ל לישראל עד תקרה של 

100,000 ₪ למקרה ביטוח

במקרה ולא ניתן להטיס את 
המבוטח לחול מסיבות רפואיות - 
עד 60,000 ₪ למקרה ביטוח אחד

50,000 ₪כיסוי מלא

כיסוי 
להוצאות 

שיקום לאחר 
ניתוח

 לטיפולי שיקום בישראל ובחו"ל, עד 16 טיפולי שיקום
לאחר כל ניתוח:

טיפול פיזיותרפיה במהלך שנה   •
ממועד הניתוח

ריפוי בעיסוק במהלך שנה   •
ממועד הניתוח

שיקום כושר דיבור במהלך   •
תקופה של 3 חודשים ממועד 

הניתוח או אירוע מוחי  
שיפוי לימי החלמה לאחר   •

ניתוחים נבחרים

כיסוי להוצאות 
החלמה,פיזיותרפיה, ריפוי 

בעיסוק ושיקום כושר הדיבור

ריפוי בעיסוק 180 ₪ לטיפול, עד 10 
טיפולים,20% השתתפות עצמית. 

שיקום כושר הדיבור 180 ₪ לטיפול, 
עד 12 טיפולים,20% השתתפות 

עצמית

לאחר ניתוח בו המבוטח נזקק 
להטסה רפואית או לאחר ניתוח 

גדול:
מוסד החלמה - למשך 10 ימים - 

600 ₪ - סה"כ 6,000 ₪ 
פיזיותרפיה - בתוך 3 חודשים, 

12 טיפולים למקרה, עד 200 ₪ 
לטיפול, 20% ה"ע

ריפוי בעיסוק - 12 טיפולים 
 למקרה,

עד 200 ₪ לטיפול, 20% ה"ע
 שיקום דיבור - 12 טיפולים למקרה,

עד 200 ₪ לטיפול, 20% ה"ע
אחות באשפוז - 700 ₪ ליום עד 
8 ימים )בישראל( עד תקרה של 

9,000 ש"ח למקרה ביטוח

כיסוי הוצאות שיקום בישראל עד 
16 טיפולים, תוך 90 יום מביצוע 

הניתוח, בגובה 80% מעלות 
הטיפול ועד 300 ₪ לטיפול

2 התייעצויות בישראל התייעצויות
בקשר לניתוח, עד 800 ₪ 

לכל התייעצות

 כיסוי להתייעצויות לפני ניתוח 
בחו"ל עם רופא מומחה בישראל 

ובחו"ל, עד 2 התייעצויות לפני 
ניתוח

עד 4,000 ₪ להתייעצות עם   •
מנתח 

•  עד 1,200 ₪ להתייעצות עם 
רופא מומחה

2 התייעצויות עם רופא מומחה 
בישראל עד לסך של 900 

₪ להתייעצות. בנוסף, כיסוי 
להתייעצות בחו"ל עד לסך 

₪ 4,252

לפני ניתוח עד 4,000 ₪ להתייעצות 
אחת לשנת ביטוח , 20% השתתפות 
עצמית. לצורך ביקורת לאחר ניתוח 

עד 4,000 ₪ להתייעצות אחת לשנת 
ביטוח,20% השתתפות עצמית. 

בנוסף כיסוי להוצאות טיסה עד 
3,500 ₪ לניתוח שתקופת האשפוז 

עלתה על 8 ימים

עם רופא אחד בחול , פעם אחת 80% להתייעצות ועד 1,500 ₪ התייעצות לפני הניתוח ללא תקרה
₪ 4,000

הוצאות 
שהייה 

למלווה 
במקרה של 

ניתוח בחו"ל

עד 850 ₪ ליום ועד 30 
ימים

שיפוי להוצאות שהייה של 
מלווים עד 30 יום

1,000 ₪ ליום למלווה אחד  •
2,000 ₪ ליום לשני מלווים   •

במקרה של קטין
שיפוי לא רק בניתוחים גדולים

הניתוחים בהם ישולמו הוצאות 
השהייה ללא תלות במספר ימי 

האשפוז: ניתוח לב פתוח, ניתוח 
מוח או ניתוח להצלת שמיעה ו/

או ראייה. 
הכיסוי יינתן גם בכל ניתוח אחר 

שבו תקופת האשפוז הכוללת 
לפני ו\או אחרי הניתוח עולה על 

8 ימים רצופים

850 ₪ ליום ובמקרה של 2 
מלווים עד 1,701 ₪ ליום, ועד 

63,785 ₪ לכל הוצאות השהייה 
בחו"ל 

סכום ביטוח בסך של 700 ₪ ליום 
ועד תקרה של 30 ימים, השתתפות 
עצמית 20%. במידה והמבוטח קטין 
מתחת ל-18 שנה, המבטחת תכסה 

את הוצאות שהייה עבור שני מלווים 
מדרגה ראשונה

לאחר ניתוח בו המבוטח נזקק 
להטסה רפואית או לאחר ניתוח 

גדול:
900 ₪ ליום, עד 30 ימים. )למבוטח 

ילד זכאות לשני מלווים עד 1,800 
)₪

קיים כיסוי להוצאות שהייה 
למבוטח ומלווה ולשני מלווים 

במקרה של קטין

הוצ' כרטיס טיסה לחול וחזרה 
במחלקת תיירים ונסיעה יבשתית 

משדה התעופה אל ביח ובחזרה
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במוסד הבראה בישראל החלמה
עד ל-700 ₪ ליום ועד 6 

ימי החלמה

פיצוי להחלמה ללא קשר   •
לשיפוי לימי החלמה, בסך 9,000 
ש"ח לאחר ניתוח מעקפי לב או 

ניתוח מוח.
•  ובנוסף שיפוי של עד 900 ₪ 

ליום ועד 5 ימים, לימי החלמה 
ללא השתתפות עצמית. 

הניתוחים בהם ישולמו הוצאות 
ההחלמה ללא תלות במספר ימי 
האשפוז: ניתוח לב פתוח, ניתוח 
מוח או ניתוח להצלת שמיעה ו/

או ראייה.
הכיסוי יינתן גם בכל ניתוח אחר 

שבו תקופת האשפוז הכוללת 
לפני ו\או אחרי הניתוח עולה על 

10 ימים רצופים. 

הוצאות החלמה במוסד הבראה 745 ₪ לכל יום עד 6 ימי החלמה 
עד 800 ש"ח ליום לתקופה של עד 

8 ימים

לאחר ניתוח בו המבוטח נזקק 
להטסה רפואית או לאחר ניתוח 

גדול:
שהיה במוסד החלמה בישראל - 

600 ₪ ליום, עד 10 ימים

700 ₪ ליום במוסד ומקסימום עד 10 ימים
7 ימים

פיצויים למוות 
אחרי ניתוח 

בחו"ל

במקרה של מוות בניתוח אלקטיבי 200,000 ₪ 150,000 ₪לא רלוונטי
למבוטחים מגיל 21, במידה ובמהלך 

הניתוח או תוך 7 ימים נפטר המבוטח 
תשלם המבטחת למוטבים/בהיעדר 

קביעת מוטבים ליורשים על פי דין 
₪ 120,000

במקרה בו נפטר המבוטח במהלך 
הניתוח או תוך 7 ימים ממועד 

הניתוח - 130,000 ₪

150,000 ₪ ובתנאי שנפטר תוך 200,000 ₪ 
14 יום מהניתוח

ניתוח חרום 
בחו"ל

מכוסה במקרה בו ארע ניתוח לא רלוונטי
החרום במועד בו המבוטח שהה 

בחו"ל למטרת ניתוח אחר, מתוכנן, 
שתואם מראש עם המבטח

עד תקרה של 200% מהסכום הקבוע קיים 
עבור אותו ניתוח אם היה מבוצע 

בישראל

ייתכן כיסוי עד גובה הסכם, אם אין
המבוטח לא הודיע לחברה מראש 
על הניתוח ובכפוף לזכאות על פי 

הגדרת מקרה הביטוח

מכוסה במידה והלקוח שהה 
בחול לצורך ניתוח שאושר 

מראש 

מחליפי ניתוח 
בחו"ל

ללא תקרה בתיאום 
המבטח, ללא תיאום 

המבטח - עד 200% 
מתקרת השיפוי 

לפרוצדורה בארץ

כיסוי בגין הוצאות שהוצאו בפועל 
לביצוע טיפול הבא להחליף את 

הניתוח לו זקוק המבוטח.
עד לתקרה של 200% מעלות 

הניתוח המוחלף בישראל ולא 
יותר מסך של 250,000 ₪ למקרה 

ביטוח.

כיסוי עד עד 200% מעלות 
הניתוח בישראל, בהתאם לאתר 

האינטרנט של החברה

שיפוי בסך 200% מהוצאות הניתוח 
אם היה מבוצע בישראל או לחלופין 

סכום שיפוי מירבי של 250,000 ₪ 
הנמוך מבינהם

כיסוי הוצאות רפואיות )שכר נותן 
הטיפול, הוצאות חדר ניתוח או 
טיפולים, הוצאות אשפוז בבית 

חולים( עד 220,000 ₪ ולא יותר 
מ 200%- מעלות הניתוח אותו הוא 
מחליף כפי שמשולם לנותן שירות 

שבהסכם בגין הניתוח בישראל

200% מעלות הניתוח המוחלף 
בישראל ועד 250,000 ₪ 

עד 250,000 ₪ . 200% עד  
מעלות הניתוח המוחלף 

הטסה 
רפואית/

הטסת גופה

הטסה רפואית - שיפוי 
מלא, הטסת גופה - בתוך 

15 ימים, שיפוי מלא

הטסה רפואית עד 100,000 ₪, 
הטסת גופה שיפוי מלא

במידה ומבוטח נפטר מניתוח בעת כיסוי מלא
שהותו בחו"ל ובלבד שנפטר תוך 

תקופה שלא תעלה על 7 ימים מיום 
שחרורו מבית החולים בחו"ל. עד 
גובה של 80,000 ₪ סכום מירבי 

להצאות הטסה רפואית

במקרה בו אדם לא כשיר מסיבות 
רפואיות לטוס תנאי נוסע רגיל 

במחלקת תיירים: 
הטסה רפואית בתיאום מראש - 

ללא עלות, או כסוי הוצאות כולל 
העברות עד 60,000 ₪ במידה 

ותואם על ידי המבוטח.
הוצאות טיסה - לצורך ניתוח גדול 
למבוטח+ מלווה - כיסוי הוצאות 

טיסה הלוך וחזור במחלקת תיירים 
- לקטין בגין 2 מלווים.

הוצאות הטסת גופה - במידה 
והמבוטח נפטר תוך 3 ימים 

משחרורו מבית החולים בחו"ל 
ותיאום הטסת הגופה בוצע ע"י 

המבוטח - ללא עלות . ללא תאום 
מראש - עד 30,000 ש"ח

הטסה עד 60,000 ₪ וכן כיסוי 
מלא להוצאות גופה

 ₪ 75,000

החריגים הקבועים בתנאים כמפורט בתנאי הפוליסהחריגים
הכלליים של הפוליסה

השתלת איברים , למעט השתלת 
קרנית, בדיקות מעבדה, רנטגן, 
הקרנות, טיפולים כימותרפיים 

טיפולים הקשורים בהיריון 
ולידה, מקרה הביטוח ארע 

למבוטח השוהה רוב ימות השנה 
בחו"ל

ניתוח או טיפול מחליף שאינו נובע 
מצורך רפואי ונועד למטרות יופי\

אסתטיקה או תיקון קוצר ראיה ועוד

סייגים והחרגות על פי התנאים 
הכלליים לתוכנית ביטוח בריאות

אם המבוטח שהה מעל 183 יום 
מחוץ לישראל, אסתטיקה ועוד 
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כיסויים 
ייחודיים

המשך מעקב רפואי בחו"ל, 
פיזיוטרפיה עקב ניתוח, 

ריפוי בעיסוק עקב ניתוח/
מחליף ניתוח

פיצוי בגין ניתוח המבוצע בחו״ל   •
ללא מעורבות החברה - פיצוי 
בסך 1,200 ₪ לכל יום אשפוז 

הקשור בניתוח, מקסימום 14 ימים, 
או שכר המנתח בגין אותו הניתוח 
אשר היה מבוצע בישראל, הגבוה 

מביניהם.
ללא הגבלת ימי האשפוז לפני   •

או אחרי הניתוח
גמלת החלה לאחר ניתוח לב   •

פתוח או ניתוח מח בסך כולל של 
₪ 9,000

פיצוי במקרה של להידבקות   •
באיידס או בהפטיטיס B או 

הפטיטס C בסך 80,000 ש"ח.
בדיקה פתולוגית שנייה  •

גיל כניסה מירבי: 85  .1
כיסוי מלא לניתוח שתואם   .2

ע"י המבטח )גם אם הרופא אינו 
בהסכם(

כיסוי להוצאות בגין ניתוח גדול   .3
)מעל 10 ימים(

ביטוח נסיעות לחו"ל למלווה   .4
בהנחה של 35% מהתעריף שנהוג 

באותה העת לכלל המבוטחים
אפשרות לרכישת שירות   .5

קונסיליום: שירות גיבוש 
אסטרטגיה הרפואית ע"י 
הרופאים הבכירים ביותר, 

המסייע לבחור את הטיפול הטוב 
ביותר, מיד עם גילוי המחלה

ניתן כיסוי מלא בגין הוצאות רפואיות 
לביצוע ניתוח בחו"ל, בתאום מראש 

עם המבטחת. הוצאות טיפול 
באמצעות מיקרופאגים-שיפוי בגין 

הוצאות לאחר ניתוח וכתוצאה ממנו 
עד לסכום 10,000 ₪

פיצוי בגין אשפוז ממושך בחו"ל - 
 ₪ 12,000

גמלת החלמה לאחר ניתוח בחו"ל 
- 2,500 ₪ למשך 12 חודשים 

במקרה בו הניתוח מומן באופן 
חלקי ע"י גורם אחר.

כיסוי ללא תקרה לכל ניתוח 
המבוצע בחו"ל ובכל מקום בעולם 

ועל פי בחירת המבוטח )כולל 
שכר מנתח/ מרדים/ הוצאות חדר 

ניתוח/ אביזר רפואי המושתל 
בגוף המבוטח עד 50,000 ₪ 

לשנת ביטוח/ בדיקות פתולוגיות, 
הדמיה, ומעבדה הקשורות בניתוח 

ומבוצעות במהלך האשפוז/ 
תרופות במהלך ולשם ביצוע 
הניתוח וכן במהלך האשפוז/ 

אשפוז עד 30 ימים(

ניתן כיסוי מלא בגין הוצאות 
רפואיות לביצוע ניתוח בחו"ל, 

בתאום מראש עם החברה. 
מקרה ביטוח הנובע מפעילות 

ספורט מקצועני/אתגרי – יכוסה 

השתלות וטיפולים מיוחדים בארץ ובחו"ל

מספר ימי 
אשפוז בחו"ל

הוצאות אשפוז בבי"ח 
בחו"ל עד 120 יום לפני 

ביצוע ההשתלה או 
הטיפול המיוחד בחו"ל ועד 

365 יום לאחר ביצועם

עד 365 ימים לאחר ביצוע ההשתלה 545 ימים )שנה ו-3 חודשים(365
או הטיפול

60 ימים לפני ההשתלה/ טיפול 
מיוחד ועד 305 ימים לאחר הביצוע.

120 יום לפני ביצוע ועד 365 יום 
לאחר ביצוע ההשתלה או הטיפול

עד 60 יום לפני ביצוע ההשתלה 
ואחרי ביצוע עד 305 יום

כיסוי 
להשתלה 

מבע"ח, 
השתלת מעי/

שחלה

השתלת רחם, שחלה או 
מעי - שיפוי עד תקרה של 
1,600,000 ₪, במקרה של 
השתלת איבר מבעל חיים 

- שיפוי עד 2,500,000 ₪

השתלה מבע"ח: 2,500,000 ₪. אין
 השתלת מעי או שחלה: 

עד 1,600,000 ₪

ללא תקרה - כולל גם השתלת קיים לכל המקרים אשר צויינו
שחלה/ מעי/ קוצב סרעפתי לחולי 

ALS/ מח עצם מתורם עצמי/ אביזר 
לב מלאכותי.

איברים מבעלי חיים – עד 
₪ 3,100,000

שחלה או מעי: 2,000,000 ₪. קיים לכל המקרים המצויינים
מלאכותי : עד 2,500,000 ₪

השתלת מח 
עצם עצמית 

בארץ ובחו"ל

כיסוי להשתלת מח עצם עצמית עד 10,000 ₪ 
גם בישראל וגם בחו"ל

כיסוי להשתלת תאי גזע 
בישראל, עד 215,000 ₪ 

קיים לכל המקרים המצויינים, שיפוי 
מלא לנותן שירות בהסכם - ובמקרה 

שאינו בהסכם, קיימת תקרה של 
5,000,000 ₪ - מקרה של השתלת 

איבר מלאכותי קיימת תקרה של 
₪ 2,500,000

כלול בכיסוי השתלות בפניקס 
)ללא תקרה( - כולל מתורם עצמי

 קיים בארץ ובחו"ל

השתלה 
מתורם

כיסוי לכריתה כירורגית או הוצאה 200,000 ₪
מגוף המבוטח של ריאה, לב, 

כליה, לבלב, כבד או כל שילוב 
ביניהם והשתלת איבר שלם או 
חלק מאיבר אשר נלקחו מגופו 

של אדם אחר במקומם, או 
השתלה של מח עצמות מתורם 

אחר בגוף המבוטח

כיסוי מלא אצל ספק שבהסכם                       
אצל ספק שלא בהסכם: עד 

4,500,000 ₪ להשתלה 

שיפוי מלא לנותן שירות בהסכם 
- ובמקרה שאינו בהסכם, קיימת 

תקרה של 5,000,000 ₪

כלול בכיסוי השתלות בפניקס 
)ללא תקרה( - כולל מתורם עצמי

קיים

השתלת תאי 
גזע מדם 

טבורי

שיפוי מלא לנותן שירות בהסכם עד 215,000 ₪ למקרה ביטוחכלול200,000 ₪ 
- ובמקרה שאינו בהסכם, קיימת 

תקרה של 5,000,000 ₪

כלול בכיסוי השתלות בפניקס 
)ללא תקרה( - כולל מתורם עצמי

250,000 ₪קיים

הוצאות 
לאיתור מח 

עצם/תאי גזע

הוצאות איתור והפקת 
תאי גזע עד תקרה בגובה 

200,000 ₪ למקרה ביטוח. 
במקרה של השתלת תאי 

גזע מתורם עצמי - השיפוי 
יהא בשיעור 90% ועד 

10,000 ₪ בגין כל מקרה 
ביטוח

500,000 ₪ ללא השתתפות 
עצמית, לרבות רישום במאגרים 

בחו"ל

עד תקרה של 170,000 ₪ בנוסף עד 215,000 ₪ למקרה ביטוח
אותה התקרה עבור הוצאות לאיתור 

תאי דם טבורי

350,000 ₪ - )10% ה"ע עד 13,000 
)₪

ישולמו הוצאות הכרוכות 
בהשתלת מח עצם ו/או תאי 

גזע עד  300,000 ₪, בכפוף 
להשתתפות עצמית

מח עצם: 150,000, ₪ תאי גזע 
עד 250,000 ₪
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הוצאות 
לרכישת 

אביזר לב 
מלאכותי

מכוסה גם במקרה בו יושתל לב אין
מלאכותי כפרוצדורה הקודמת 

להשתלת לב מגופו של אדם אחר

תקרה של 2,500,000 ₪ - במקרה קיים
בו יושתל לב מלאכותי כפרוצדורה 

מוקדמת להשתלת לב מגופו של 
אדם אחר, יחשב הדבר כמקרה 

ביטוח
אחד

קיים כיסוי מלא במסגרת השתלת אין
לב, אצל נותן שירות בהסכם

עד 2,500,000 ₪

גמלה לפני 
השתלה

גמלה חודשית למועמד 
להשתלה - 5,000 ₪ ועד 6 
חודשים למבוטח שמרותק 

למיטתו בשל מצבו 
הרפואי או שיפוי בשיעור 

50% מהסכום הנקוב ועד 6 
חודשים למבוטח ששוהה 

באשפוז בבית חולים

גמלה חודשית של עד 8,000 ש"ח 
לפני השתלה בחו"ל לתקופה של 

עד חצי שנה

מבוטח אשר בקרות מקרה הביטוח 5,500 ₪ לחודש עד 6 חודשים
מרותק למיטתו בשל מצבו הרפואי 

יהיה זכאי לגמלה חודשית בסך 7,500 
ש"ח בגין התקופה שעד לביצוע 

ההשתלה בפועל ולא יותר מ - 12 
חודשים.

מבוטח כאמור השוהה באשפוז 
בבית חולים יהיה זכאי לחלופין 

לגמלה חודשית בסך 3,500 ש"ח 
ולמשך

תקופה של עד 12 חודשים - למעט 
השתלת מח עצם עצמית

קצבה עד 6 חודשים לפני ביצוע אין
ההשתלה בסך 3,500 ₪ )גובה 

הקצבה משתנה במקרה של 
אשפוז(

8,000 ל-6 חודשים אם בביתו. או 
4,000 ₪ ל-6 חודשים אם בבי"ח

גמלה לאחר 
השתלה – 

עצמי או תורם            
סכום ביטוח 

לתקופה 
בארץ ובחו"ל

גמלה חודשית לאחר 
ביצוע השתלה - להשתלה 
שאינה תאי גזע 5,000- ₪ 

לחודש ועד 24 חודשים 
החל מתום החודש שבו 

בוצעה ההשתלה וכל עוד 
המבוטח הינו בחיים. אם 
המבוטח מתחת לגיל 18 
תהא הגמלה בגובה של 

50% מהסכום הנקוב

תשלום גמלה גם בעת שהות 
המבוטח בחו"ל אחרי ההשתלה, 
ללא צורך בהגעה לישראל לשם 

קבלתה
תשלום הגימלאות ללא תלות 

בהוצאות בפועל
גמלאות שוות למבוגר ולקטין, 

סכום הפיצוי נקבע לפי סוג 
ההשתלה ומקום ביצועה.

גמלה לאחר השתלה:
עד 7,000 ש"ח ל - 24 חודשים בגין 

השתלה בחו"ל. 
עד 3,500 ₪ ל-12חודשים בגין 

ביצוע השתלה בישראל.

גמלה לאחר השתלה בארץ 
או בחו"ל בסך 5,500 ₪ ל - 24 
חודשים. למבוטח שביצע את 
ההשתלה לפני גיל 60, ונמצא 
במצב תפקודי סיעודי, המשך 

תשלום הגמלה עד 60 חודשים

בכל מקרה של ביצוע השתלה בארץ 
ובחו"ל - למעט השתלת מח עצם 

עצמית - תשלם המבטחת למבוטח 
בחייו גמלה חודשית בגובה 7,500 

₪ למשך
תקופה של עד 24 חודשים

גמלת החלמה בגין השתלה בחו"ל/ 
בישראל בגובה 6,800 ₪ לתקופה 
של 24 חודשם )למעט במקרה של 

השתלת מח עצם עצמית(

לתקופה של 24 חודשים, 7,000 
₪ עבור השתלת לב, ריאה, לבלב, 

כבד. לתקופה של 24 חודשים, 
4,000 ₪ עבור השתלת כליה או 

מח עצמות מתורם אחר. 
במקרה של השתלה ללא 

מעורבות החברה – 2,500 ₪ עד 
6 חודשים. 

השתלה עצמית – 2,000 ₪ עד 12 
חודשים

7,000  ₪ ל-24 חודש 

המשך טיפול/
סכום ביטוח/

לתקופה

שיפוי עד 200,000 ₪ 
למקרה ביטוח

עד 230,000 ₪, שיפוי זהה 
להשתלה או טיפול מיוחד בחו"ל

עד לסך 215,000 ₪ למקרה 
ביטוח

תשלום עבור טיפולי המשך הנובעים 
מביצוע ההשתלה עד לסכום שיפוי 

מירבי בסך 250,000 ₪

עד תקרת סכומי הביטוח של 
השתלה או טיפול מיוחד בחול ) 

בגין השתלה ללא תקרה( -
הוצאות בדיקות הערכה לפני 

ביצוע השתלה או טיפול מיוחד 
בחול - 80,000 ₪.

הוצאות בגין טיפול רפואי במסגרת 
האשפוז בחו"ל - לרבות שכר צוות 

רפואי, בדיקות רפואיות, שירותי 
מעבדה ותרופות.

הוצאות טיפול רפואי הקשורים 
באופן ישירר לביצוע השתלה ו/

או טיפול מיוחד בחו"ל, לרבות 
דיאליזה - 80,000 ש"ח.

הוצאות בגין קציר איברים, שימורו 
והעברתו למקום ביצוע ההשתלה.

הוצאות בגין אביזרים כחלק 
מהטיפול המיוחד בחו"ל - 50,000 

ש"ח.
הוצאות טיפולי המשך 

עד 12 חודשים מהביצוע: 200,000 
₪ להשתלה, 100,000 ₪ לטיפול 

מיוחד בחו"ל

150,000 ₪ פיצוי בגין מוות 
המבוטח
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הבאת מומחה 
מחו"ל/סכום 

ביטוח

הוצאות הטסה ושהות 
הרופא המומחה בישראל - 

שיפוי עד 220,000 ₪

עד 200,000 ₪ בהתאם לבקשת 
המבוטח ולפי שיקול דעת 

המבטח, לצורך ביצוע טיפול 
רפואי מיוחד בחו"ל באמצעות 

הבאתו של רופא מומחה 
לישראל, ולא רק במקרה בו לא 
ניתן להטיס את המבוטח לחו"ל 

מסיבות רפואיות.
יבוצע כתחליף להוצאות בסיסיות 

והוצאות נוספות בקשר עם 
הטיפול הרפואי המיוחד, ולא רק 

בגין הוצאות הטיסה והשהייה.

עד לסך 215,000 ₪ למקרה 
ביטוח

תשלום עבור הבאת מומחה מחו"ל 
לביצוע ההשתלה בישראל, אם לא 

ניתן להעביר את המבוטח מסיבות 
רפואיות לביצוע ההשתלה בחו"ל, 

עד לתקרת סכום ביטוח מירבי בסך 
₪ 100,000

הוצאות הבאת מומחה לביצוע 
השתלה ו/או טיפול מיוחד ו/או 

ניתוח בישראל ועד תקרה של 
₪ 80,000

עד 100,000 ₪ כיסוי מלא

פיצויים חד 
פעמיים לאחר 

השתלה או 
טיפול מיוחד

במקרה של ביצוע השתלה 
בחו"ל ללא מעורבות 

המבטח ישולם פיצוי חד 
פעמי בסך 200,000 ₪

250,000 ₪ פיצוי חד פעמי בגין   •
השתלה בחו"ל שבוצעה ללא 

השתתפות המבטח
•  15,000 ₪ פיצוי בגין טיפול 

מיוחד בחו"ל גם אם לא הייתה 
השתתפות של המבטח

•  50,000 ₪ פיצוי במקרה מוות 
אחרי השתלה או טיפול מיוחד 

בחו"ל.

250,000 ₪ במקרה של השתלה 
בחו"ל

המבוטח זכאי לפיצוי חד פעמי 
בגובה 350,000 ₪ - למעט השתלת 

מח עצם עצמית 

פיצוי חד פעמי בסך 350,000 ₪ 
לאחר ביצוע ההשתלה בחו"ל 

וזאת כנגד כל התחייבות אחרת של 
המבטח בגין ההשתלה

בגין ביצוע השתלה עפ"י ההגדרה 
ללא מעורבות החברה – פיצוי חד 

פעמי בסך 350,000 ₪. 
בגין ביצוע טיפול מיוחד בחו"ל 

פיצוי חד פעמי בגובה 10,000 ₪ 

פיצוי ח"פ : 20,000 ₪

טיפולים 
מיוחדים 

בחו"ל תקרות 
ותנאים

 סכום שיפוי מרבי בסך 
של 1,000,000 ₪

שיפוי עד 1,000,000 ₪ לטיפולים 
מיוחדים בחו"ל

הגדרה מקלה למקרה הביטוח של 
טיפול מיוחד בחו"ל

שיפוי לטיסות למבוטח   •
והמלווים

ייחודי לכלל ביטוח - טיסה   •
נוספת למלווה במידה והשהות 

בחו"ל מעבר ל-3 חודשים
שיפוי עבור הטסה רפואית  •

כיסוי להעברות יבשתיות  •
כיסוי נרחב להוצאות שהייה  •

כיסוי מלא ללא תקרה לטיפולים 
מיוחדים בחו"ל אצל ספקים 
שבהסכם. כיסוי עד 800,000 

ש"ח לטיפול אצל ספק אחר.  
הגדרה רחבה הכוללת: 2 מתוך 4 

התנאים הבאים:
הטיפול המיוחד בחו"ל אינו   .1

בר-ביצוע בישראל ואין לו טיפול
חלופי בישראל

מניעת הטיפול המיוחד בחו"ל   .2
מהווה סכנה ממשית לחייו של 

המבוטח
זמן ההמתנה בישראל   .3

לטיפול המיוחד בחו"ל ארוך 
מזמן ההמתנה בחו"ל ובשל כך 

עלולה להיגרם למבוטח החמרה 
משמעותית במצבו הרפואי 

המסכנת את חייו ו/או שבגינה 
תיגרם למבוטח נכות צמיתה 

בשיעור של 40% 
סיכויי ההצלחה בביצוע   .4

הטיפול המיוחד בחו"ל גבוהים 
משמעותית מסיכויי ההצלחה 

בישראל

סכום ביטוח מרבי בסך 1,000,000 ₪
מתוך הגדרת טיפול מיוחד - לפחות 

אחד מהתנאים הבאים:
1 . הטיפול חיוני להצלת חיים ומניעתו 

מהווה סכנה ממשית לחיי המבוטח
זמן המתנה ארוך מהסביר עלול   .2

לגרום להחמרה משמעותית, 
המסכנת את חיי המבוטח ו/או 

שבגינה תגרם למבוטח נכות רפואית 
צמיתה בשיעור של 40% לפחות על 

פי הגדרתה בחוק הביטוח לאומי 
)נוסח משולב(, התשנ"ה - 1995, או 

כל חוק אחר שיבוא במקומו 
ניתוח ו/או טיפול רפואי אחר   .3
בחו"ל המחויב מבחינה רפואית 

להצלת חיים או להצלת איבר או 
להצלת השמיעה או הראייה והוא 

אינו בר ביצוע בישראל ואין לו טיפול 
חלופי בישראל הנותן תוצאות דומות

בנוסף לכך, נדרש כי יתקיימו כל 
התנאים המצטברים המפורטים 

להלן:
רופא מומחה בישראל בדרגת   .1

מנהל מחלקה או סגן מנהל מחלקה 
בתחום הנדרש קבע, בחוות דעת 

בכתב, כי מצבו הבריאותי של 
המבוטח מחייב ביצוע טיפול מיוחד 

בחו"ל וכי התקיימו במבוטח התנאים 
המפורטים

בהגדרת טיפול מיוחד, וזאת על פי 
קריטריונים רפואיים מקובלים
הטיפול המיוחד יבוצע בבית   .2

חולים מוכר ומורשה ע"י הרשויות 
המוסמכות באותה מדינה

הטיפול המיוחד יעשה עפ"י אמות   .3
מידה אתיות המקובלות במדינה בה 

יבוצע

החזר הוצאות 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

רק בהראל כיסוי מלא לטיפול 
מיוחד בחו"ל. תיתכן השתתפות 

עצמית אם לא תואם עם המבטח. 
תנאי זכאות רחבים  - 2 מתוך 4 

תנאים

עד 1,000,000 ש"ח 



הכשרההראלהפניקסמנורהמגדל כללאיילוןסוג הכיסוי

חריגים כמפורט בתנאים חריגים
הכלליים

החריגים הקבועים בתנאים 
הכלליים של הפוליסה

טיפולים למטרות מחקר ו/או 
טיפולים שאינם מוכרים, סיבוכי 

היריון ו/או לידה, טיפול מונע, 
ניתוחים ו/או טיפולים לירידה 
במשקל/עודף משקל/ניתוחי 

שיניים

מצב רפואי קודם של המבוטח, 
טיפולים ניסיוניים,בדיקות ועוד

אין חריג לתאונות דרכים, עבודה 
ופעולות איבה

מצב רפואי קודם, בדיקות , 
טיפולים ניסיוניים ועוד

כיסויים 
ייחודיים

כיסוי גם למי שלא גר רוב אין  •
השנה בישראל

טיסה נוספת למלווה במידה   •
והשהות בחו"ל מעבר ל-3 

חודשים

הגדרת השתלה רחבה כוללת   .1
גם: כיסוי להשתלת רחם 

והשתלת איבר שגודל/פותח 
באמצעים טכנולוגיים במעבדה

הוצאות שהיה לתקופה   .2
ממושכת בחו"ל עד 150,000 ₪.
כיסוי ל - 2 הערכות רפואיות   .3

בחו"ל עד 85,000 ₪
כיסוי לטיפולים שלא בעת   .4
אשפוז כולל טיפולי דיאליזה: 

עד 215,000 ש"ח .
גיל הצטרפות מירבי: 85  .5

אפשרות לרכישת שירות   .6
קונסיליום: שירות גיבוש 

אסטרטגיה הרפואית ע"י 
הרופאים הבכירים ביותר, 

המסייע לבחור את הטיפול הטוב 
ביותר, מיד עם גילוי המחלה.   

תשלום עבור הוצאות טיפולים 
רפואיים במבוטח בחו"ל כגון 

דיאליזה ,שיפוי מירבי בסך 1500 ₪ 
ליום ועד 250,000 ₪ למקרה ביטוח. 

בנוסף תשלום עבור טיפולי המשך 
עד לסכום 250,000 ₪.

פיצוי חד פעמי בסך 350,000 ₪ 
טרום ביצוע ההשתלה בחו"ל וזאת 

כנגד כל התחייבות אחרת של 
המבטח בגין ההשתלה

ניתן כיסוי לטיפולי דיאליזה, עד 
תקרה. 

מקרה ביטוח הנובע מפעילות 
ספורט מקצועני/אתגרי – יכוסה

אפשרות פיצוי חד פעמי בגין 
צורך בהשתלה, שאינה מח 

עצמות - 130,000 ₪

כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות

גיל כניסה 
מרבי

75658569706970

סכום ביטוח 
קבוע

6,000,000 ₪ סכום הביטוח    •
המידי העומד לטובת המבוטח, 

3,000,000 ₪ ומיד אחריו 
3,000,000 ₪ נוספים

סכום הביטוח מתחדש כל   •
שנתיים. ללא הגבלת מספר 

התקופות
•  סכום ביטוח זהה לכל התרופות 

לרבות "תרופות יתום" ותרופות 
"OFF LABEL"

כיסוי לשירות או הטיפול הרפואי 
הכרוך במתן התרופה עד ל-300 
₪ ביום, ועד 60 יום לכל מקרה 

ביטוח.           

3,000,000 מתחדש כל לשנתיים.3,000,000 ₪ מתחדש כל שנתיים
4,000,000 לתרופות יתום.

1,000,000 לכל תקופת הביטוח, 
אם נרכשה הרחבת פרימיום

₪ 3,000,000

סכום ביטוח 
מתחדש

3,000,000 ₪ לכלל 
התרופות כל 24 חודש 

ומתוכה 600,000 ₪ 
לתרופות מיוחדות 

3,000,000 ₪ מתחדשים כל 
שנתיים, לכל התרופות לרבות 
 OFF" תרופות יתום" ותרופות"

LABEL" ללא הגבלה למספר 
התקופות

3,000,000 ₪ מתחדש כל 3,000,000 ₪ מתחדש כל שנתיים2,000,000 ₪ לכל שנתיים
לשנתיים.

4,000,000 ₪ לתרופות יתום

מתחדש עד 4 פעמים 1,000,000 ₪ מתחדש כל שנה

השתתפות 
עצמית )ה"ע(

השתתפות עצמית של 300 ₪ 350 ₪ למרשם לחודש
לכל תרופה שעלותה נמוכה 

מ-600 ₪ לרבות בשיפוי עבור 
 OFF תרופות יתום, תרופות

LABEL, השתתפות עצמית דומה 
גם במקרה וקיימת תרופה גנרית 

אחרת, אין שינוי בהשתתפות 
העצמית במידה והתרופה נרכשה 

לא אצל ספק של כלל ביטוח

300 ₪ למרשם לחודש, לאתנוכה אין השתתפות עצמית 
השתתפות עצמית בגין תרופה 

לטיפול במחלת הסרטן

ללא השתתפות עצמית לתרופות 
למחלת הסרטן.

300 ₪ לתרופות שעלותן 
החודשית עד 5,000 ₪ ) בהוספת 

כיסוי "תרופות אקסטרה" - 300 
₪ השתתפות עצמית לתרופות 
שעלותן החודשית עד 1,000 ₪ 

בלבד(

במקרה של תרופה שעלותה מעל 
10,000 ₪, לא תחול השתתפות 

עצמית. 400 ₪ עבור תרופות 
שאינה בסל הבריאות, 800 ₪ 

עבור תרופות אוף לייבל

מעל 600 ₪ תרופה אין 
השתתפות עצמית. מתחת: 

 ₪ 300

האם קיים 
כיסוי בחו"ל 

ובאילו 
תנאים?

תשלום בפועל בזמן שהות לא רלוונטי
המבוטח בחו"ל, ללא צורך בשיבה 

לארץ ועד חצי שנה בכל שהייה

קיים כיסוי בחו"ל לתקופה של 
180 יום 

במידה ומבוטח שהה בחו"ל החבות 
תהיה מוגבלת ל-180 ימים בלבד בכל 

שהיה בחו"ל .המבוטח יחזור לגבולות 
ישראל ויוכיח זכאותו לתגמולים

תגמולי הביטוח ישולמו למבוטח 
בזמן שהותו בחו"ל עד 180 ימים. 
התגמולים יחודשו במועד חזרת 

המבוטח לישראל.

עם החזרה לארץ והוכחת זכאות, 
יינתן כיסוי לזמן השהות בחו"ל 

המרשם מגיע מרופא המועסק 
בבית חולים בישראל
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הרחבה 
לתרופות 29ג'-

סוגי המחלות

כיסוי לכל מחלה שהיא, ולא רק לכל סוגי המחלות 
לסרטן

קיים בהרחבת כיסוי התרופות - מחלת הסרטןכל מחלה
"תרופות אקסטרה":

כיסוי לכל סוגי המחלות

מצב בו נזקק המבוטח מכח מחלת הסרטן
סעיף 29 ג'

הרחבה 
לתרופות 29ג'-
סכום הביטוח

600,000 ₪ מתמלא כל 24 
חודש ולא יותר מ-55,000 

₪ לחודש

עד 1,000,000 ₪ לכל תקופת 
הביטוח, ללא מגבלה לגבי סוג 

המחלה

50,000 ₪ לחודש ועד 800,000 
₪ למחלה

500,000 ₪ - ללא הגבלת תשלום 1,000,000 ₪ לכל תקופת הביטוח
חודשי וללא השתתפות עצמית 

בתרופות למחלת הסרטן. )ה"ע 
לתרופות שאינו לסרטן 25% - לא 
פחות מ 750 ש"ח ועד 2,500 ש"ח 

בלבד לחודש(

1,000,000 600,000₪ ₪ לכל תקופת הביטוח

הרחבה 
לתרופות 

29ג' – שיפוי 
לבדיקות, 
להתאמת 

תרופות, סוגי 
המחלות 

וסכומי 
השיפוי

עד 50,000 ₪ לבדיקה 
גנומית בשיתוף חברת 

FOUANDATIONONE

כיסוי עד 60,000 ₪ לכל תקופת 
הביטוח, לכל בדיקה להתאמת 

תרופות לסוגי המחלה לא רק 
בדיקות גנומיות או גנטיות, כיסוי 

גם לבדיקות הנמצאות בסל 
הבריאות הממלכתי, ללא הגבלת 

סוגי הסרטן ולא רק לסרטן 
מתקדם

כיסוי עבור בדיקות גנטיות 
לאפיון והתאמת טיפול לכל 
מחלה )לא רק סרטן( כולל: 

החזר הוצאות הבדיקות 
הגנטיות, התייעצות עם גנטיקאי, 

התייעצות עם פרמקולוג, עד 
80% מההוצאה ולא יותר מסך 

של 20,000 ש"ח

שיפוי עבור תרופה מותאמת אישית 
בסכום שלא יעלה על 350 ₪ ליום 
ולתקופה עד 60 יום בגין כל מקרה 

ביטוח. בנוסף עבור בדיקות גנומיות - 
החזר של 80% מההוצאות ולא יותר 

מ25,000 ₪ למקרה ביטוח. תקרת 
שי פוי מירבי בהמלך כל תקופת 

הביטוח עד 60,000 ₪. בנוסף 
ויטמינים/תוסף תזונה/קנאביס 

רפואי - 1,000 ש"ח ועד תקרה של 
15,000 לתקופת ביטוח

סכומי ביטוח נוספים:
שיפוי בגין עלות טיפול בקנאביס 

רפואי - לטיפול ו/או הקלה 
בתסמינים של מחלה - 1,000 ₪ 
לחודש ועד 30,000 ₪. )ה"ע 100 

) ₪
פרמקוגנטיקה: ייעוץ עם גנטיקאי 
- 750 ₪ , בדיקות גנטיות - 10,000 
ש"ח, ייעוץ עם פרמקולוג קליני - 

500 ש"ח ) 25% ה"ע(
גנומיקה: אפיון מולקולארי - 

50,000 ש"ח ) 25% ה"ע( 

במקרה של סרטן מתקדם, כיסוי 
מלא אצל ספק הסדר וללא 

השתתפות עצמית )אונקוטסט 
טבע(, או שיפוי עד 80% 

מההוצאה ועד 30,000 ₪

בדיקה לאבחון גנומי - 15,000 ₪ 
לבדיקה ולא יותר מ- 2 בדיקות

ספק הסדר/
ספק פרטי

המבטח יכול לבחור כיצד 
תסופק התרופה

כיסוי לרכישת התרופות או ביצוע 
הבדיקות ללא מגבלה של ספק 
שבהסדר, הנחות למבוטחי כלל 

ביטוח שיבצעו את הבדיקות 
 Tarom או FoundationOne ע"י

Applied Technologies Ltd

קיימת אפשרות לאספקת 
התרופה או לקבל החזר בגין 

קבלות

ללא מגבלת ספקניתן כיסוי בשני המקריםאין התייחסותהכיסוי ניתן בשני המקרים

השתתפות 
עצמית )ה"ע(

 ללא השתתפות עצמית לתרופות 800 ₪ למרשם
שישולמו ב"נספח הרחבה 

לתרופות" )29ג'(.
20% השתתפות עצמית לבדיקות 

להתאמת תרופות לסוגי המחלה

300 ₪ למרשם לחודש, לאתנוכה אין השתתפות עצמית
השתתפות עצמית בגין תרופה 

לטיפול במחלת הסרטן

תרופות מיוחדות - ללא השתתפות 
עצמית בתרופות למחלת הסרטן. 
)ה"ע לתרופות שאינו לסרטן 25% 
- לא פחות מ 750 ש"ח ועד 2,500 

ש"ח בלבד לחודש(
פרמקוגנטיקה - 25% ה"ע

גנומיקה - 25% ה"ע

אם עלות התרופה מעל 10,000 
₪, לא תחול השתתפות עצמית. 

אחרת 800 ₪ לתרופה

מעל 600 ₪ תרופה אין 
השתתפות עצמית. מתחת: 

 ₪ 300

האם קיים 
החזר של 

השתתפות 
עצמית 

מהשב"ן

בפועל תשלום עבור כל תרופה  
שאינה מכוסה בסל הבריאות, גם 

אם נרכשה באמצעות השב"ן

במידה והתרופה מכוסה בתנאי קייםקיים
התכנית יבוצע החזר בגין קבלה 

/ החזר קבלה לפי תקרות סכומי 
הביטוח

קיים

סכום ביטוח/
מקרה ביטוח/
תקופת ביטוח

3,000,000 ₪ תקרה 
כוללת לכל התרופות 
בפרק מתמלא כל 24 

חודש, לתרופות מיוחדות 
לפי סעיף 29 ג' תינתן 

תקרה של 600,000 ₪ 
מתמלא כל 24 חודש 

ב"נספח הרחבה לתרופות" )29ג'( 
כיסוי לתרופות עד 1,000,000 ₪, 

וכיסוי של 60,000 ₪ לבדיקות 
להתאמת תרופות לסוגי המחלה. 

לכל תקופת הביטוח

כיסוי לתרופות בהתאמה 
אישית קיים במוצר בסיס רחב 

ואטרקטיבי במחיר

שאלה זו נענתה בסעיף מעלה גם 
לתרופות וגם לתרופות בהתאמה 

אישית

מקרה הביטוח: 
כיסוי לתרופות מיוחדות לכל 

המחלות אשר אושרה לשימוש 
להתוויה אחרת באחת המדינות 
המוכרות ועומדת באחד מתנאי 

הזכאות:
1.אישור לשימוש על פי תקנה 29 

)א( 3.)לכל תרופה(
2.כיסוי לתרופה שנמצאה באבחון 

מולקולרי כמתאימה לטיפול 
במחלת המבוטח.

רופא מומחה בתחום הרלוונטי   .3
קבע שיעילה על סמך שני 

פרסומים מדעיים רפואיים 
)שהתועלת עולה על הסיכון( 

3 מיליון ₪ מתחדש כל שנתיים
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החריגים הקבועים בתנאים כמפורט בתנאי הפוליסהחריגים
הכלליים של הפוליסה

תרופה שניתנה במהלך ניתוח 
ו/או השתלה, שיניים/חניכיים, 
טיפול תרופתי מניעתי למחלת 

הצהבת/ איידס, תרופות למטרות 
מחקר, טיפול תרופתי מונע  

מצב רפואי קודם של המבוטח, 
השמנת יתר, עישון, טיפול קוסמטי 

ועוד

סייגים והחרגות על פי התנאים 
הכלליים לתכנית ביטוח בריאות

טיפול קוסמטי, מצב רפואי קודם 
ועוד

אין אונות,נסיונית או מתחום 
הרפואנ המשלימה, שתל אביזר 

להחדרת תרופה

כיסויים 
יחודיים

חוות דעה שניה נוספת, 
בדיקה פתולוגית

כיסוי ב"נספח הרחבה   •
לתרופות" )29ג'( - שיפוי לתרופות 
גם במקרה בו לא קיימת למבוטח 

סכנה ממשית לחייו במניעת 
הטיפול בתרופה.

הרחבת השימוש בפקודת   •
הרוקחים מעבר לסעיף 29 )א( 3, 
כנהוג בחברות הביטוח האחרות 

שימוש בסעיפים נוספים:
א. למקרה בו התרופה התקבלה 

מחו"ל לצרכיו האישיים של 
מבוטח, 29 )א( )1( ייחודי לכלל 

ביטוח
למקרה בו התרופה נרקחה  ב. 

בבית מרקחת על פי מרשם רופא 
29 )א( )4(. ייחודי לכלל ביטוח

למקרה בו התרופה יובאה בידי  ג. 
בית מרקחת או יוצרה בישראל, 

בכמות קטנה לשם שיווק 
בישראל. 29 )א( )3( בשימוש כל 

חברות הביטוח

הגדרת התרופה הרחבה   .1
ביותר, כולל תרופות שלא בסל 

העומדות באחת התנאים:
א. תרופה שנמצאה יעילה 

לטיפול במצבו הרפואי של 
המבוטח על סמך בדיקה גנטית
במקרה של סכנת חיים, כל  ב. 

תרופה שהומלצה ע"י רופא של 
המבוטח כיעילה לטיפול במצבו 

הרפואי של המבוטח על סמך 
שני פרסומים מדעיים רפואיים 

וכי התועלת עולה על הסיכון 
הכרוך בה

אפשרות לרכישת שירות   .2
קונסיליום: שירות גיבוש 

אסטרטגיה הרפואית ע"י 
הרופאים הבכירים ביותר, 

המסייע לבחור את הטיפול הטוב 
ביותר, מיד עם גילוי המחלה

אין התניה לסרטן מתקדם ובנוסף 
הכיסוי היחיד המלשב קנביס, תוספי 

מזון וויטמינים לחולי סרטן

כיסוי לתכשירי מזון רפואי ו/או 
ויטמינים ו/או מינרלים

פיצוי כספי בגין טיפולים 
כימותראפיים בסך 400 ₪ ליום, 

עד 30 יום
מחירי הסדר לבדיקות גנומיות 

באמצעות חברת "אונקוטסט - 
טבע" - ותשלום ה"ע בלבד לספק

הטבה ייחודית – פאנל מומחים 
בכירים למחלת הסרטן לפיענוח 

בדיקה גנטית של הגידול 
)אונקוטסט טבע( בהרחבה 

פרימיום

נספח ייעוץ ובדיקות אמבולטורי

בדיקות 
רפואיות/

אבחנתיות/
סכום ביטוח

בכפוף להשתתפות עצמית 
של 20%. 

תקרה כוללת של 12,000 
₪ לשנה, ללא חיתום, 

פוליסה מסולקת באיילון 
כנגד קבלות

תקרה שנתית העומדת בפני 
עצמה בסך של 13,500 ₪ עבור 

בדיקות אבחנתיות ובדיקות הריון. 
רשימת בדיקות פתוחה, כיסוי 

גם לכל בדיקה עתידית שאינה 
קיימת היום בהשתתפות עצמית 

של 20%, הכיסוי החל מהשקל 
הראשון, ללא תלות במחירון 

משרד הבריאות.

כיסוי לכל בדיקה אבחנתית )לא 
רשימה סגורה( מעל 250 ₪ עד 

12,000 ₪ בשנה

13,200 ₪ לשנת ביטוח, השתתפות 
עצמית 25%. בדיקות מעבדה 

לגידולים ממאירים - 5,000 ₪ 
למקרה ביטוח

תקרה שנתית כוללת ע"ס 12,000 
₪ )התקרה כוללת גם בדיקת 
אונקוטסט/ייעוצים/ אבחנה/ 

קפסולה( - 20% ה"ע
CT קרדיאלי תקרה - 20% ה"ע - 

עד 4,400 ₪ - אחת ל-5 שנים

 טכנולוגיות אבחון 5,000 ₪ אחת 
לשנתיים, וכן בדיקות עד לסך 

של 1,500 ₪ לשנת ביטוח או עד 
3,080 ₪ לשנת ביטוח במקרה 

MRI של

עד 11,500 ₪ בשנת ביטוח

פיזיותרפיה/
הידרותרפיה/

סכום ביטוח

80% עד 12 טיפולים, עד 
120 ₪ לטיפול

כיסוי לפיזיותרפיה במסגרת "כתב 
שירות רפואה משלימה" עד 20 
טיפולים בשנה, בעלות של 47 

₪ אצל מטפל שבהסכם. אצל 
מטפל שלא בהסכם - עד 50% 
השתתפות ולא יותר מ-140 ₪ 
לטיפול. בנוסף במסגרת נספח 

מדיכלל שירותים לילד - עד 10 
טיפולי פיזיותרפיה עד 120 ₪ 

לטיפול, ה"ע 20%, וגם שם עד 15 
טיפולי הידרותרפיה עד 120 ₪ 

לטיפול, ה"ע 50%

12 טיפולים בשנת ביטוח.
טיפול אצל ספקים שבהסכם: 

השתתפות עצמית 45 ₪. החזר 
אצל ספק אחר: 80% מההוצאה, 

120 ₪ לטיפול

190 ₪ לטיפול ועד 14 טיפולים 
לשנת ביטוח

סה"כ 12 טיפולים בשנה חלופה 
אפשרית - ריפוי בדיבור או עיסוק( 

20% ה"ע 2000 ₪ תקרה שנתית 
לטיפולים פארא רפואיים

עד 12 טיפולים ועד 2,050 ₪ 
לשנת ביטוח

פיזיוטרפיה: השתתפות 50 ₪ 
אצל ספק שירות . שאינו ספק 

שירות: החזר 120 ₪ 

טיפולים 
רדיותרפיים

80% ועד לתקרה שנתית 
 ₪ 12,000

עד תקרה 12,000 ₪ לשנת ביטוח, איןאין
20% ה"ע

עד 9,250 ₪ לשנת ביטוח
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מגוון בדיקות הריון לרבות בדיקות היריון
סקירה על קולית, שקיפות 

עורפית, חלבון עוברי, מי 
שפיר, NIPT, סיסי שלייה, 
צ'יפ גנטי, התייעצויות עם 

רופא מומחה בקשר להריון 
ועד 800 ₪ 

כסוי עד 4,500 ₪ לשנת ביטוח 
ועד 9,000 ₪ להריון. לכל בדיקה 

שהיא, החל מהשקל הראשון. 
ללא תלות במחירון משרד 

הבריאות, רשימת בדיקות פתוחה 
לרבות סקירת מערכות ראשונה 
ושנייה באמצעות אולטרסאונד, 

שקיפות עורפית באמצעות 
 ,NIPT ,אולטרסאונד, צ'יפ גנטי

וכל בדיקה עתידית שאינה קיימת 
היום למעט בדיקות אולטרסאונד 
נוספות שאינן מפורטות בפוליסה 

והתייעצות בגין הריון.

כיסוי לכל בדיקת הריון )לא 
רשימה סגורה( מעל 250 ₪ עד 

לסך של 5,000 ₪ להריון. בנוסף: 
קיים כיסוי לבדיקות גנטיות

סקירה גנטית למומים מולדים 2,600- 
₪ לתקופת ביטוח. מי שפיר/סיסי 
שיליה 2,600 ₪ לכל הריון, סקירת 

מערכות פעם אחת בהריון 1,500 ₪. 
עבור בדיקות הריון יש השתתפות 

עצמית 25%

אכשרה של 9 חודשים בלבד!
תקרה בלעדית עד 3,300 ₪ להריון 

ללא הגבלת תקרה לבדיקה.
כולל ייעוץ עם רופא מומחה 

בנושא הריון, בדיקת צ'יפ גנטי, 
.NIPT בדיקת

כיסוי הוצאות נוספות מעבר 
לתקרה: קורס הכנה ללידה, שהייה 

במלונית לאחר לידה, ייעוץ הנקה

כיסוי עבור בדיקות המבוצעות 
במהלך או לפני היריון עד 2,500 

₪ או עד 5,000 ₪ לזוג מבוטחים. 
אין מגבלה לרשימת בדיקות 

מוגדרת

עד 2,000 ₪ לבדיקה ומקסימום 
4,000 ₪ להריון 

שימור דם 
טבורי

שיפוי לשימור דם טבורי - עד 500 ₪ להריון
700 ₪ לכל הריון, ועד 1,400 ₪ 

במידה ושני בני הזוג מבוטחים

 )נוסף לבדיקות מעקב( שיפוי עד אין700 ₪ להריון
550 ₪ להריון - לכל אחד מבני 

הזוג - ללא ה"ע

עד 700 ₪ עד 500 ₪ פעם אחת בהיריון

פריה חוץ 
גופית/תנאים

80% עד 10,000 ₪ עד 2 
הפריות מבחנה יחד, מהילד 

ה-3

8,200 ₪ לטיפול ועד שני טיפולים אין
לכל תקופת הביטוח למבוטחת 

אשר נולדו לה 2 ילדים לפני קבלת 
הטיפול, השתתפות עצמית 25%

 ילד שלישי ואילך - עד 2 הפריות, 
שיפוי עד 9,000 ₪ , 20% ה"ע, עד 

2 הפריות )במידה ויש כבר 2 ילדים 
למבוטחת(

מילד שלישי ועד 8,800 ₪ כל 
ילד

התייעצויות/
תקרות

רופא מומחה - עד 900 ש" 
להתייעצות ראשונה ועד 

550 ₪ להתייעצות חוזרת, 
80%, כפוף לתקרה שנתית 

12,000 ₪. גיל המעבר 
ואנטי אייג'ינג - עד 2, 80% 
עד 600 ₪ בכפוף לתקרה 

שנתית

עד 6 ייעוציים בשנת ביטוח, ועד 
1,000 ₪ להתייעצות. לרבות 

2 התייעצויות אצל פסיכיאטר 
והתייעצויות אצל רופא ילדים 

שהוא רופא מומחה בתחום נוסף.
תקרה שנתית העומדת בפני 

עצמה עבור התייעצויות עם רופא 
מומחה של 6,000 ₪ בשנת 

ביטוח

4 התייעצויות לכל 
שנה. קיים כיסוי ל - 2 

התייעצויות אצל פסיכיאטר.                                   
התייעצות אצל רופא שבהסכם - 
בהשתתפות עצמית בסך 150 ₪. 

לפסיכיאטר: 220 ש"ח
התייעצות אצל נותן שירות אחר 

- 80% מההוצאה עד 750 ₪ לכל 
התייעצות.

75% מהתייעצות ועד תקרה של 850 
₪, 2 התייעצויות בשנת ביטוח

* מספר התייעצויות ללא הגבלה 
עד תקרה שנתית 12,000 ₪ 

)כוללת גם אונקוטסט/ בדיקות 
אבחנה/ קפסולה(

* התייעצות ראשונה - 800 ₪ 
שנייה באותו הנושא 500 ₪.

* 20% ה"ע

חוות דעת רפואית בישראל 
ראשונה עד 610 ₪ ועד 410 ₪ 

לחוות דעת נוספת. כמו כן כיסוי 
לחוו"ד בחו"ל עד 4,400 ₪ 

למקרה ביטוח

עד 1,000 ₪ - 80% החזר 

החריגים הקבועים בתנאים כמפורט בתנאי הפוליסהחריגים
הכלליים של הפוליסה

פעילות ספורטיבית של המבוטח 
במסגרת אגודת ספורט ששכר 

כספי בצידה, בדיקות שגרה, 
טיפולים קוסמטיים מתחום 

הרפואה המשלימה, טיפולי/
בדיקות שיניים ועוד.

בדיקות שאינם עקב בעיה רפואית 
אסתטיקה וכיסויים לטיפולים 

הקשורים בפריון

סייגים והחרגות על פי התנאים 
הכלליים לתכנית ביטוח בריאות

בדיקות שאינן עקב בעיה רפואית 
פעילה, אלכוהוליזם, אסתטיקה, 

טיפולים ניסיוניים ועוד. כמו כן 
הכיסוי בחלק מהסעיפים הנו 

עד 80% מההוצאה ועד תקרות 
נקובות

רופא משפחה,רופא הריון 
ולידה,פסיכודידקטי, חוות דעת 

בהליך משפטי
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כיסויים 
ייחודים

מרפאות כאב, סקר 
מנהלים, הראיית איברים, 
טיפולים פארא רפואיים, 

אבחון וייעוץ גנטי למחלות 
תורשתיות, רפואה מונעת 

- סרטן,שמירת מח עצם, 
אביזרים מיוחדים

התייעצויות עם רופא ילדים   •
שהוא רופא מומחה בתחום נוסף

התייעצויות עם פסיכיאטר  •
ללא רשימה סגורה של בדיקות   •

אבחנתיות ובדיקות הריון.
כיסוי למרפאות חירום,   •

במסגרת נספח מדיכלל שירותים 
לילד 

הדרכת הורים במסגרת נספח   •
מדיכלל שירותים לילד 

יעוץ לתזונה נכונה עם דיאטנ/  •
ית - ללא תנאי של הפרעת 

אכילה במסגרת נספח מדיכלל 
שירותים לילד 

הצטרפות ללא הצהרת   .1
בריאות. גיל כניסה מירבי: 85

אפשרות לקבלת הטיפול אצל   .2
ספקים שבהסכם בהשתתפות 

עצמית בלבד או החזר כספי
שירות הכוונה לבחירת הרופא   .3

הטוב ביותר
שירות תיק מחלה - קבלת   .4

מידע כללי על מחלה, בדיקה או 
ניתוח שהמטופל עתיד לעבור

סל הריון רחב כולל החזר   .5
לקורס הכנה ללידה מלונית 

לאחר לידה ויועצת הנקה
אבחון הפרעות קשב וריכוז   .6

ו/או לקויות למידה לילדים עד 
גיל 20 - כולל אבחון דידקטי 

ופסיכודידקטי
אבחון וייעוץ בהפרעות קשב   .7

וריכוז כולל TOVA ו/או BRC ו/או 
MOXO

אפשרות להוספת כיסויים 
יחודיים נוספים:

א. נספח לטיפולים לילדים 
הכולל: כל טיפול בהתפתחות 

הילד )לא רשימה סגורה(, 
טיפולים בהרטבה וטיפולים 

בהפרעות אכילה
נספח לאביזרים ושיקום  ב. 

הכולל: כיסוי לכל טיפול שיקומי, 
לאביזרים רפואיים, החלמה 

לאחר אשפוז, טיפול בתא לחץ, 
שמירת מח עצם, ביצית או זרע 

עקב מחלת הסרטן

טיפולי מומחים בבעיות התפתחות 
ואבחונים לילדים, אביזרים/
מכשירים כתוצאה מתאונה.

שירות ייחודי לקבלת ייעוץ של 
רופא מומחה ממרכז המומחים של 

"אסותא" - בתשלום השתתפות 
עצמית בלבד ע"ס 160 ש"ח בגין 

הייעוץ.
3 ייעוצים עם רופא מומחה   *

בנושא הריון.
פרק ייחודי למניעה ואבחון   *

מחלת הסרטן )כולל קולונסקופיה 
מניעתית, שמירת זרע וביצית 
בטיפולי כימותרפיה, שמירת 

מח עצם לתקופות ארוכות, 
קבלת טיפולים כימותרפיים 

בפרפוזיה ישירה, קבלת טיפולים 
בהימופלטרציה, –אביזרי עזר 

המקלים על סימפטומים ותוצאות 
הטיפול במחלת הסרטן כגון: פאה, 

חזייה, שרוול גומי וכדומה, חווד 
שנייה בחו"ל על מחלת הסרטן.

רפואה מונעת - סקר מנהלים   *
וסקר סרטן

טיפול בהפרעות אכילה  *
טכנולוגיות רפואיות מתקדמות -   *
הראיית איברים פנימיים באמצעות 

קפסולה.
ייעוץ עם רופא מומחה בתחומים   *

מקצועיים: תזונה ודיאטה, גיל 
המעבר ואנטי אייגינג, טיפול 
בהתמכרות, הפרעות במפרק 

הלסת, יעוץ טרום ניתוחי 
לאורוגנציה אורתוכירורגיה, 

פעילות ספורט.

שני בני זוג מבוטחים זכאים 
לכיסוי – ניתן כיסוי של עד 5000 

₪  לבדיקות היריון ועד 1,000 ₪ 
לשימור דם טבורי לזוג מבוטחים 

להיריון

סקר מנהלים, סקר לגילוי מחלת 
הסרטן

כן קיים כיסוי בין היתר עבור ילדים 
לבדיקות לאבחון הפרעות קשב 

וריכוז, בדיקת סקר תקופתיות, 
בדיקת סקר סרטן, בדיקת אבחון 

גנטי מתקדם, בדיקה לרפואה 
מונעת, טכנולוגיות לאבחון, 

מרפאות כאב.

על רקע הניסיון הגדול ביותר   .1
של הראל בתחום הבריאות, 

להראל הסכם עם מוסדות 
רפואיים מובילים בעולם ורופאים 

מובילים בארץ – מאפשר לתת 
למבוטח שירות איכותי ביותר 

בעת אירוע רפואי בארץ ובחו"ל

שירותים רפואיים ברמה גבוהה   .2
ובינלאומית – רופא מלווה אישי, 

מרכז אבחון פרטי מהיר בבית 
חולים אסותא ומומחה בעת 

אשפוז


