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טבלת השוואת כיסויי בריאות –
אוקטובר 2020
בטבלה תמצאו סקירה ממצה בין שבע המבטחות המסורתיות,
והפעם היא כוללת גם את השונה שבפוליסה האחידה.
אומנם כנס הבריאות השנתי נדחה בגלל הקורונה,
אבל למרות זאת הטבלה יצאה במתכונת מפורטת מתמיד!
...כי את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק!!
לשימושכם המועיל והמושכל (עקב בצד אגודל)..
סו"ב חגי לנצט ,חבר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכת סוכני הביטוח

כנס הבריאות הדיגיטלי
ענף הבריאות  -מאתגר להצלחה

הראל

הפניקס

מגדל

מנורה מבטחים

כלל ביטוח

איילון

הכשרה

כללי
גיל כניסה מירבי
האם ובאלו תנאים
ילד חינם בפוליסה
משפחתית?

השתנות הפרמיה

69

70

גיל מירבי 85

גיל 69

70

75

75

אין תנאים מיוחדים

במסגרת תכנית "משפחה פלוס"
החל מילד רביעי חינם למשך
 3שנים.
בנוסף  -בלעדי בהפניקס -צירוף
תינוק שנולד ללא הצהרת
בריאות לתכניות הבריאות
בהן הוריו היו מבוטחים בזמן
הלידה ,תוך  60ימים מהלידה
(כפוף לתקופת אכשרה ותנאים
הכלליים לתכניות הבריאות).

ילד רביעי ואילך חינם עד גיל 25
בפוליסה משפחתית בתנאי שיש
לילדים כיסויים זהים בבריאות
וכתבי שירות

בפוליסה משפחתית ילדרביעי
ואילך חינם עד גיל ( 20כולל)
באבחון מהיר ילד חינם עד גיל
( 14כולל).

ילד חמישי ומעלה חינם

שיווקית
קיים ילד רביעי ואילך חינם .אם
זוג ההורים רכש פוליסת בריאות,
לכיסויי בריאות בהתאם לכיסויים
שרכשו זוג ההורים .במסגרת
מבצעים לפי החלטת החברה.

אין

משתנה לפי קב' גיל ,מגיל 66
אינה משתנה לפי גיל (בתכניות
הבסיס)

פרמיה משתנה כל שנה בהתאם
לקבוצות גיל מתקבעת בגיל 66
בחלק מהכיסויים יש פרמיה
לגבר /אישה

ניתוחים בישראל ובחו"ל ,תרופות ,פרמיה משתנה בהתאם לקבוצת
גיל.
השתלות -
הפרמיה מתקבעת בגילאים
פרמיה משתנה לפי קבוצת גיל
הבאים:
ובגיל  66מתקבעת.
השתלות -גיל  66תרופות/
ייעוץ ובדיקות אבחנתיות
תרופות בהתאמה -גיל 76
אמבולטורי –
ניתוחים בחו"ל -גיל 76
פרמיה משתנה לפי קבוצת גיל
אבחון מהיר -גיל 15
ובגיל  60מתקבעת.
אמבולטורי -גיל .50
אבחון מהיר ושירותים בעת
ניתוחים בישראל -גיל 66
אשפוז -
פרמיה קבועה עד גיל  20ומגיל  21אבחנת מגדר -קיימת אבחנה
למעט בניתוחים בחו"ל וכתבי
פרמיה קבועה למבוגר
שירות

בכל הכיסויים של הוצאות
רפואיות
לפי קבוצות גיל.
למצטרפים עד גיל  .65פרמיה
קבועה החל מגיל 66
למצטרפים החל מגיל  66פרמיה
קבועה.

לפי קבוצות גיל בהתאם לכיסוי.
חלק כל  10שנים ובחלק כל 5
שנים

עד גיל  20קבוע.
משתנה כל  10שנים עד גיל 50
 .מגיל  51כל  5שנים ,בגיל 66
מתקבע .

ט.ל.ח-בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים ,יגברו הוראות הפוליסה
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תרופות מחוץ לסל הבריאות ונספח הרחבה לתרופות גנומיות
בנפרד

מבנה הכיסוי
– האם נספח
ההרחבה הגנומית
הוא בנפרד מבסיס
התרופות

נספח בסיס ונספח הרחבה
לתרופות גנומיות

כיסוי נפרד הרחבה לתכנית
הבסיס" -סל הזהב"

לא

נספח נפרד על מנת לאפשר
למבוטחים ותיקים לעדכן את
מוצר התרופות

תרופות בסיס -
סכום ביטוח קבוע/
מתחדש

 ₪ 1,000,000מתחדש כל שנה +
 ₪ 2,000,000לא מתחדש

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

 ₪ 2,000,000מתחדש כל שנתיים

 ₪ 3,000,000למקרה ביטוח -סכום ₪ 6,000,000
סכום הביטוח המידי
מתחדש אחת לשנתיים
העומד לטובת המבוטח.
 ₪ 3,000,000ומיד אחריו
 ₪ 3,000,000נוספים

תרופות בסיס
 השתתפותעצמית/סף פיצוי

במקרה של תרופה שעלותה
מעל  ,₪ 10,000לא תחול
השתתפות עצמית ₪ 400 .עבור
תרופות שאינה בסל הבריאות,
 ₪ 800עבור תרופות אוף לייבל.

ללא השתתפות עצמית לתרופות התוכנית אינה כוללת השתתפות
עצמית .תרופות (תרופה שאינה
למחלת הסרטן.
כלולה בסל שירותי הבריאות,
 ₪ 300השתתפות עצמית
תרופה הכלולה בסל שירותי
לתרופות שעלותן החודשית עד
הבריאות '' ,תרופה שהוגדרה כ-
 ₪ 5,000בהוספת כיסוי "תרופות
 , OFF LABELתרופה יתומה)
אקסטרה"-
שעלותן מעל  ₪ 300יכוסו במלואן
 ₪ 300השתתפות עצמית
מהשקל הראשון.
לתרופות שעלותן החודשית רק
עד  ₪ 1,000בלבד)

פוליסה אחת המכילה גם בסיס
וגם תרופות בהתאמה אישית וגם
בדיקה גנומית

כן

 3,000,000מתמלא כל  24חודש

 ₪ 3,000,000מתחדש עד  4פעמים
כל  3שנים.

סכום הביטוח מתחדש כל
שנתיים .ללא הגבלת מספר
התקופות.
סכום ביטוח זהה לכל התרופות
לרבות ""תרופות יתום"" ותרופות
"."OFF LABEL

ט.ל.ח-בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים ,יגברו הוראות הפוליסה

 ₪ 300למקרה ביטוח לחודש ,אין
השתתפות עצמית בגין תרופה
לטיפול במחלת הסרטן

 ₪ 300לכל תרופה שעלותה
נמוכה מ 600-ש"ח

 ₪ 350למרשם חודשי לתרופה.

השתתפות עצמית של 300
 ₪למרשם לחודש לתרופות
שעלותן נמוכה מ  ,₪ 600לא
תהיה השתתפות עצמית
לתרופה שעלותה החודשית מעל
 ₪ 600למעט תרופות off label
 ₪ 600למרשם לחודש.
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האם קיים כיסוי
בחו"ל ובאילו
תנאים?

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

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

קיים כיסוי בחו"ל לתקופה של
 180יום

עד  180יום בחו"ל .הזכאות
לתגמולים בעת חזרת המבוטח
לישראל.

שיפוי בגין התרופות של עד חצי
שנה בכל שהייה של המבוטח
בחו”ל

כן ,עד  120ימים .כמו כן ניתן
להגיש בקשה מיוחדת

תגמולי הביטוח ישולמו למבוטח
בזמן שהותו בחו"ל עד  120יום
רצופים .תגמולי הביטוח יחודשו
אם הוכיח המבוטח את זכאותו.

האם קיים החזר
של השתתפות
עצמית מהשב"ן

קיים

קיים

קיים

קיים

בפועל תשלום עבור כל תרופה
שאינה מכוסה בסל הבריאות ,גם
אם נרכשה באמצעות השב"ן

לא

קיים

תרופות בסיסי
משני-
סכום ביטוח
למקרה/כל מקרי
הביטוח/לחודש

 1,000,000לכל תקופת הביטוח,
עד  ₪ 100,000לחודש

 - ₪ 500,000ללא הגבלת תקרת
תשלום חודשי

סך של  ₪ 50,000לחודש ועד
 ₪ 800,000לכל מחלה.

תרופות בסיסי
משני  -השתתפות
עצמית/סף פיצוי
(לסרטן/מחלה
אחרת)

אם עלות התרופה מעל 10,000
 ,₪לא תחול השתתפות עצמית.
אחרת  ₪ 800לתרופה

ללא השתתפות עצמית בתרופות התוכנית אינה כוללת השתתפות  ₪ 300למרשם לחודש ,אין
עצמית .בתרופות מיוחדות  ₪ 800השתתפות עצמית בגין תרופה
למחלת הסרטן 25% .ה"ע
לטיפול במחלת הסרטן
לתרופות שאינו לסרטן (לא פחות יכוסו במלואן מהשקל הראשון.
מ  750ש"ח ועד  2,500ש"ח בלבד
לחודש)

זכאות – סוגי
המחלות :כל
סרטן/סרטנים
נקובים /אחרות

כל סוגי המחלות

הרחבה לתרופה גנומית

תרופה מיוחדת :א .ניתן אישור
מקרה הביטוח:
לייבא תרופה למבוטח על פי
כיסוי לתרופות מיוחדות לכל
ההנחיות הקבועות בחוק (תקנה
המחלות אשר אושרה לשימוש
 29א  3לתקנות הרוקחים)
להתוויה אחרת באחת המדינות
ב .התרופה אושרה לשימוש
המוכרות ועומדת באחד מתנאי
באחת מהמדינות המוכרות
הזכאות:
.1אישור לשימוש על פי תקנה  29לטיפול במצב רפואי אחר ולא
למצבו של המבוטח אולם :לאחר
(א) (.3לכל תרופה)
.2כיסוי לתרופה שנמצאה באבחון בדיקה גנטית נמצאה תרופה
יעילה לטיפול במצבו הרפואי
מולקולרי כמתאימה לטיפול
של המבוטח ו/או רופא מומחה
במחלת המבוטח.
 .3רופא מומחה בתחום הרלוונטי בכיר קבע כי מתקיימים התנאים
המצטברים:
קבע שיעילה על סמך שני
 .1התרופה יעילה לטיפול
פרסומים מדעיים רפואיים
במבוטח על סמך  2פרסומים
(שהתועלת עולה על הסיכון)
מדעיים רפואיים מקובלים.2 .
התועלת בתרופה עולה על
הסיכון הכרוך בה .3 .מניעת
הטיפול בתרופה מהווה סכנה
ממשית לחייו של המבוטח.

ט.ל.ח-בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים ,יגברו הוראות הפוליסה

עד  250,000ש"ח לחודש ועד
 1,000,000ש"ח בגין כל מקרה
ביטוח (ניתן לתבוע כמה מקרי
ביטוח)

לכל מחלה ,אין מגבלה על סרטן
בלבד.

עד  ₪ 160,000בחודש ועד
 ₪ 1,000,000לכל תקופת הביטוח.

 ₪ 600,000מתמלא בכל  24חודש

במידה ואינו מכוסה בכיסוי
הבסיס אז לפי סעיף  29שיפוי
של  ₪ 100,000לחודש ולא
יותר מ . 1,000,000-בנוסף שיפוי
בגין טיפול רפואי הכרוך במתן
התרופה של  ₪ 250לטיפול
למשך  90יום .

ללא ה"ע לכל תרופה מעבר

 ₪ 800למרשם חודשי לתרופה
מיוחדת-.לכל מחלה ,לסרטן אין

קיים בבסיסי  ,לא קיים בהרחבה .
לגבי בדיקות שיפוי של  80%עד
 15,000ולא יותר מ 2-בדיקות
גנומיות .

כיסוי לכל מחלה

כל המחלות.

אין החרגות
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זכאות גילוי מחלת
הסרטן :בכל שלב/
מתקדם בלבד

זכאות לבדיקה גנומית במקרה
של מצב של סרטן מתקדם

לסרטן מתקדם

בבדיקות גנטיות  -במחלת
הסרטן איתור מקום הגידול,
הערכת מידת סיכון להופעת
סרטן בעתיד ,אבחון מוקדם,
בירור מידת העמידות של הגידול
לסוגים שונים של תרופות כימיות

זכאות בגילוי מחלת סרטן בכל
שלב.

הכיסוי לסרטן הוא בכל שלב של
המחלה.

סרטן מתקדם גרורתי המוגדר על אין החרגות
פי דירוג  TNMכ  M1-לפחות ,או
מחלה ממארת מקומית שהנה
אחת מאלה  -גידולי מוח ,גידולי
לבלב ,סרטן שד גרורתי /
 , triple negativeסרטן ריאה
וגידולים ממקור לא ידוע.

זכאות תנאי סף –
סעיפים חלופיים/
מצטברים

ניתן אישור לשימוש בתרופה
ורופא בכיר קבע על סמך 2
פרסומים מדעיים

תנאים חלופיים

קיום אחד מהסעיפים:
סף תשלומי תגמולי הביטוח
 אישור ליבוא אישי לפי ( 29א) 3עבור תרופות (תרופה שאינה
 התאמה לפי בדיקה גנומיתכלולה בסל שירותי הבריאות,
 מבוטח בסכנת חיים ורופאתרופה הכלולה בסל שירותי
מומחה קבע כי התרופה יעילה,
הבריאות  ,תרופה שהוגדרה כ -
בהתאם לשני פירסומים מדעיים
 , OFF LABELתרופה יתומה)
שעלותן מעל  ₪ 300יכוסו במלואן והתועלת עולה על הסיכון
מהשקל הראשון.
סף תשלומי תגמולי הביטוח עבור
תרופה מיוחדת  ₪ 800לתרופה.
תכוסה במלואה מהשקל
הראשון.
תרופה מיוחדת :א .ניתן אישור
לייבא תרופה למבוטח על פי
ההנחיות הקבועות בחוק (תקנה
 29א  3לתקנות הרוקחים)
ב .התרופה אושרה לשימוש
באחת מהמדינות המוכרות
לטיפול במצב רפואי אחר ולא
למצבו של המבוטח אולם :לאחר
בדיקה גנטית נמצאה תרופה
יעילה לטיפול במצבו הרפואי
של המבוטח ו/או רופא מומחה
בכיר קבע כי מתקיימים התנאים
המצטברים:
 .1התרופה יעילה לטיפול
במבוטח על סמך  2פרסומים
מדעיים רפואיים מקובלים.2 .
התועלת בתרופה עולה על
הסיכון הכרוך בה .3 .מניעת
הטיפול בתרופה מהווה סכנה
ממשית לחייו של המבוטח.

ט.ל.ח-בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים ,יגברו הוראות הפוליסה

הכשרה

קיום אחד מהסעיפים:
 אישור ליבוא אישי לפי ( 29א) 3 התאמה לפי בדיקה גנומית מבוטח בסכנת חיים ורופאמומחה קבע כי התרופה יעילה,
בהתאם לשני פרסומים מדעיים

שיפוי לתרופות גם במקרה בו לא תרופה שאינה כלולה בסל
הבריאות אשר אינה עומדת
קיימת למבוטח סכנה ממשית
בהגדרת מקרה הביטוח ואשר
לחייו במניעת הטיפול בתרופה.
בנוסף מתקיימים לגביה אחד
מהסעיפים הבאים:
א .המבוטח קיבל אישור לייבוא
אישי של התרופה מכוח סעיף
בנוסף אין השתתפות עצמית
 29א' ס"ק  3לתקנות הרוקחים
(תכשירים) תשמ"ו( 1986-אישור לתרופה שעלותה החודשית מעל
₪ 600
על פי פקודת הרוקחים למתן
תכשיר רפואי שאינו רשום בספר
התרופות לחולה ספציפי).
ב .התרופה אושרה לשימוש
באחת מהמדינות המוכרות
לטיפול במצב רפואי אחר ולא
למצבו של המבוטח אולם:
( )1לאחר בדיקה גנטית
להתאמת הטיפול בתרופה,
נמצאה התרופה יעילה לטיפול
במצבו הרפואי של המבוטח
ו/או
( )2רופא מומחה בכיר כהגדרתו
לעיל קבע כי מתקיימים התנאים
הבאים במצטבר:
א .התרופה יעילה באופן ממשי
לטיפול במצבו הרפואי של
המבוטח על סמך  2פרסומים
מדעיים רפואיים ומקובלים.
ב .כי התועלת בתרופה עולה על
הסיכון הכרוך בנטילתה.
מניעת הטיפול בתרופה מהווה
סכנה ממשית לחייו של המבוטח.

כנס הבריאות הדיגיטלי
ענף הבריאות  -מאתגר להצלחה

הראל

הפניקס

בדיקת איפיון
והתאמה
סכומי שיפוי/ה.ע/
למקרה ותקופת
ביטוח

כיסוי מלא לבדיקה גנומית אצל
ספק הסדר במקרה של סרטן
מתקדם

כיסוי עבור בדיקות גנטיות לאפיון קיים כיסוי
פרמקוגנטיקה :ייעוץ עם
בדיקות גנומיות 80% -מההוצאה
גנטיקאי , ₪ 750 -בדיקות גנטיות -והתאמת טיפול לכל מחלה (לא
ועד  ₪ 25,000לכל מקרה ביטוח.
 10,000ש"ח ,ייעוץ עם פרמקולוג רק סרטן) כולל :החזר הוצאות
החזר מירבי בכל תקופת הביטוח
הבדיקות הגנטיות ,התייעצות
קליני 500 -ש"ח (  25%ה"ע)
עד .₪ 60,000
עם גנטיקאי ,התייעצות עם
גנומיקה :אפיון מולקולארי-
פרמקולוג ,עד  80%מההוצאה
 50,000ש"ח (  25%ה"ע)
ולא יותר מסך של  ₪ 40,000לכל
מחלה .קיימים הסכמים עם 3
ספקים :פאנדיישן ,אונקוטסט
ומאמאפרינט לצורך הוזלת
העלויות ותשלום ישירות מחברת
הביטוח .השתתפות עצמית 20%
בגין כל בדיקה או התייעצות.

ספק הסדר/פרטי
– ה.ע.

כיסוי מלא אצל ספק הסדר וללא
השתתפות עצמית (אונקוטסט
טבע) ,או שיפוי עד 80%
מההוצאה ועד .₪ 30,000

הכיסוי לא מותנה בשימוש
בספקי הסדר.
שיתוף פעולה מוביל עם חברת
"אונקוטסט טבע" -מבוטחי
הפניקס בכיסוי זה זכאים
להפחתת עלות הבדיקות
המבוצעות באמצעות חברת
טבע אונקוטסט וזאת בתשלום
השתתפות עצמית בלבד!

מגדל

קיימת אפשרות לאספקת
התרופה או קבלת החזר בגין
קבלות

ט.ל.ח-בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים ,יגברו הוראות הפוליסה

מנורה מבטחים

ניתן גם באמצעות ספק הסדר
וגם באמצעות ספק פרטי

כלל ביטוח

איילון

הכשרה

כיסוי עד  ₪ 60,000לכל תקופת
הביטוח ,לכל בדיקה להתאמת
תרופות לסרטן .
לא רק בדיקות גנומיות או
גנטיות ,כיסוי גם לבדיקות
הנמצאות בסל הבריאות
הממלכתי ,ללא הגבלת סוגי
הסרטן ולא רק לסרטן מתקדם.

בדיקת גנומית מולקולרית
ו/או צביעות מיוחדות
(אימונוהיסטוכימיות) שאינה
מכוסות בסל הבריאות ושנקבע
על פי המלצת רופא אונקולוג
המטפל במבוטח ,הצורך לבצע
אותה בהתאם לפרוטוקולים
מקובלים בישראל ,באירופה ו/או
בארה"ב ₪ 50,000.לבדיקה15% ,
השתתפות עצמית

 80%מהוצאות ועד ל15,000-
לבדיקה ולא יותר מ 2-בדיקות.

כל ספק

זהה

השתתפות החברה עד 80%
מהוצאה ועד  15,000לבדיקה
בהסדר ופרטי.

כנס הבריאות הדיגיטלי
ענף הבריאות  -מאתגר להצלחה

הראל

הפניקס

מגדל

מנורה מבטחים

כלל ביטוח

איילון

הכשרה

ויטמינים ,תוספי
מזון /קנאביס
רפואי

לא קיים בכיסוי תרופות

כיסוי לקנאביס רפואי לטיפול
ו/או הקלה בתסמינים של כל
מחלה ₪ 1,000 -לחודש ועד
( .₪ 30,000ה"ע ) ₪ 100
כיסוי לתכשירי מזון רפואי ו/או
ויטמינים ו/או מינרלים

ויטמינים ו/או תוספי מזון
מוחרגים מהביטוח

קיים כיסוי -עד  ₪ 1,000לחודש
ועד  ₪ 15,000לכל מקרה ביטוח.

אין

קנאביס רפואי

לא קיים

שיפוי להוצאות
השירות הנלווה
במתן התרופה

 60יום ועד  ₪ 150ליום

שיפוי בגין השירות הרפואי הכרוך שירות נלווה לתרופה עד 300
ש"ח ליום ועד  60יום.
במתן התרופה ₪ 500 :ליום ועד
₪ 300,000

 ₪ 350ליום ועד  60יום בגין כל
מקרה ביטוח.

במדיכלל תרופות עד  ₪ 250ליום
ועד  60ימים בגין מקרה ביטוח.

עד  60ימים ועד  ₪ 300לטיפול

 ₪ 250ל 90-יום .

כיסויים יחודיים

תרופות עד הבית ללא צורך
בהגשת תביעה על בסיס חודשי
ולאחר אישור תביעה ראשוני.

בלעדי בהפניקס -פיצוי כספי בגין בדיקות גנטיות לאפיון והתאמת
הטיפול במחלה עד לסך 40,000
טיפולים כימותראפיים בסך 400
ש"ח לכל מחלה.
 ₪ליום ,עד  30יום.

 .1תרופות מיוחדות -תקרה
גבוהה של  3,000,000למקרה
ביטוח ,מתחדש אחת לשנתיים
(אין מגבלה על מספר מקרי
הביטוח)
 .2תרופות בהתאמה אישית-
כיסוי חודשי גבוה בשוק  -עד
 1,000,000ש"ח לכל מקרה ביטוח,
ללא מגבלת מקרים ועד 250,000
ש"ח שיפו חודשי
כיסוי לבדיקות גנומיות בכל שלב
בו התגלתה מחלת הסרטן

"נספח הרחבה לתרופות"(29ג') -בדיקה פתולוגית עד ₪ 3000
שיפוי לתרופות גם במקרה בו לא לבדיקה
חוות דעת נוספת של רופא
קיימת למבוטח סכנה ממשית
מומחה – עד ₪ 1500
לחייו במניעת הטיפול בתרופה.
( 15%השתתפות עצמית)
הרחבת השימוש בפקודת
הרוקחים מעבר לסעיף ( 29א) ,3
כנהוג בחברות הביטוח האחרות
שימוש בסעיפים נוספים:
א .למקרה בו התרופה התקבלה
מחו"ל לצרכיו האישיים של
מבוטח( 29 ,א) ( )1ייחודי לכלל
ביטוח

הטבה ייחודית – פאנל מומחים
בכירים למחלת הסרטן לפיענוח
בדיקה גנטית של הגידול
(אונקוטסט טבע) בהרחבה
פרימיום.

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

בנוסף השלמת מעגל הבריאות
כולל אפשרות לרכישת כיסויים
ושירותים נוספים :שירות
קונסיליום המעניק סיוע בגיבוש
אסטרטגיה רפואית וטיפולית ע"י
הרופאים הבכירים ביותר ,שירות
ייעוץ אונליין ,שירותי אבחון
מהיר ונספח אמבולטורי לביצוע
בדיקות אבחנתיות מהירות (ללא
הצהרת בריאות).

ב .למקרה בו התרופה נרקחה
בבית מרקחת על פי מרשם רופא
( 29א) ( .)4ייחודי לכלל ביטוח
ג .למקרה בו התרופה יובאה בידי
בית מרקחת או יוצרה בישראל,
בכמות קטנה לשם שיווק
בישראל( 29 .א) ( )3בשימוש כל
חברות הביטוח"

ט.ל.ח-בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים ,יגברו הוראות הפוליסה

אין השתתפות עצמית לתרופות
מעל  ₪ 600לחודש .

כנס הבריאות הדיגיטלי
ענף הבריאות  -מאתגר להצלחה

הראל

הפניקס

מגדל

מנורה מבטחים

כלל ביטוח

איילון

הכשרה

השתלות וטיפולים מיוחדים בארץ ובחו"ל
השתלת איבר
מתורם – סכום
ביטוח
הסכם/לא הסכם

כיסוי מלא בהסכם .עד  4.7מיליון
 ₪לא בהסכם

ללא תקרה -כולל גם השתלת
שחלה /מעי /קוצב סרעפתי
לחולי  /ALSמח עצם מתורם
עצמי /אביזר לב מלאכותי.

אצל ספק שבהסכם  :כיסוי מלא
אצל ספק שלא בהסכם :עד
 ₪ 4,500,000להשתלה .

שיפוי מלא לנותן שירות בהסכם.
במקרה שאינו בהסכם -עד
₪ 5,000,000

ללא הגבלה אם בוצע באמצעות
נותן שירות שבהסכם ,אחרת
עד ₪ 6,600,000

עד ₪ 5,000,000

הסדר ללא תקרה ושאינו בהסדר
₪ 4,750,000

טיפולים מיוחדים
בחו"ל – סכום
ביטוח (הסכם/לא
הסכם)

כיסוי מלא!
אם לא תואם עם המבטח ,תיתכן
השתתפות עצמית .בפועל אנחנו
מצליחים כמעט תמיד להגיע
להסכם ועד היום לא נגבתה ה"ע
ממבוטח בפרק זה

החזר הוצאות עד .₪ 1,000,000

ספק שבהסכם -כיסוי מלא ללא
תקרה
ספק שלא בהסכם  -עד 851,000
₪
הגדרה רחבה ביותר הכוללת סך
הכל  2מתוך  4תנאים.

עד  ₪ 1,000,000החזר.

שיפוי עד .₪ 1,660,000

עד ₪ 1,000,000

הסדר ללא תקרה ושאינו בהסדר
. 1,000,000

הערכה רפואית
לפני השתלה/
טיפול מיוחד
סכום ביטוח/מספר
הערכות

כיסוי מלא תחת התקרה הכוללת הוצאות בדיקות הערכה לפני
ביצוע השתלה או טיפול מיוחד
לפני 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 ישיר 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"ל50,000 -
ש"ח.

שיפוי בגין הוצאות שכר רופא
ובית חולים בחו"ל בגין בדיקות
הערכה וכן עבור טיסות הלוך
ושוב לחו"ל של מבוטח ומלווה
לצורך בדיקות הערכה עד לסך
של  ₪ 85,100להערכה ולא יותר
מ 2בדיקות הערכה למקרה
ביטוח.

 75,000ש"ח לכל מקרה ביטוח.

עד לתקרה של ₪ 100,000
במצטבר ,בגין  2בדיקות .כל זאת
מעבר להוצאות הבסיסיות.

עד  ₪ 80,000ועד  2בדיקות
הערכה (כיסוי ל שכר רופא ,בית
חולים ,טיסות הלוך ושוב)

הערכה רפואית לפני ביצוע
ההשתלה עד  ₪ -100,000ולא
יותר מ 2-הערכות .

עד לתקרה של  ₪ 400,000ללב
מלאכותי.

עד תקרה כללית

קציר האיבר  ,התאמתו שימורו
והעברתו – ₪ 100,000

אין

עד ₪ 2,500,000

₪ 2,500,000

הוצ' לרכישת
אביזר מלאכותי
– לב /קוצב
סרעפתי/אחר

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

כלול בכיסוי השתלות בפניקס
ללא תקרה

הוצ' להשתלת
איבר מבעלי חיים

כיסוי מלא או עד  2.8מיליון ₪
אצל נותן שירות שלא בהסכם

איברים מבעלי חיים – עד
₪ 3,100,000

השתלת לב מלאכותי כפרוצדורה כיסוי לכל איבר מלאכותי ,עד
₪ 2,500,000
קודמת להשתלת לב יחשב
כמקרה ביטוח אחד .השתלת
איברים אצל נותן שרות
שבהסכם  -שיפוי מלא ,שלא
בהסכם .₪ 4,500,000 -
השתלה מבע"ח. ₪ 2,500,000 :

ט.ל.ח-בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים ,יגברו הוראות הפוליסה

קיים כיסוי מלא

כנס הבריאות הדיגיטלי
ענף הבריאות  -מאתגר להצלחה

הראל

הפניקס

מגדל

מנורה מבטחים

כלל ביטוח

איילון

הכשרה

כיסוי להשתלת
מעי/שחלה/רחם

קיים למעי ושחלה עד  1.8מיליון
₪

כלול בכיסוי השתלות בפניקס
ללא תקרה

השתלת רחם או מעי או שחלה:
עד ₪ 1,600,000

קיים כיסוי מלא

אין

עד ₪ 1,600,000

₪ 2,000,000

השתלת מח עצם
עצמית/תאי
גזע מדם טבורי/
איברים שגודלו
במעבדה – בארץ
ובחו"ל

קיים ,עד ₪ 125,000

כלול בכיסוי השתלות בפניקס
ללא תקרה -הכיסוי כולל גם
תורם עצמי ללא תקרה.

כיסוי להשתלת תאי גזע מדם
טבורי ו/או מדם פריפרי שמקורם
במבוטח עצמו בישראל ,עד
 ₪ 215,000השתלת איבר שגודל
במעבדה .₪ 215,000 -

קיים כיסוי מלא

השתלת תאי גזע  -שיפוי בגין
הוצאות עד  .₪ 250,000השתלת
מח עצם עצמית – שיפוי בגין
הוצאות ההשתלה עד .₪ 150,000

עד ₪ 200,000

תאי גזע – ₪ 250,000
השתלת מח עצם – ₪ 150,000
איתור והפקת תאי גזע –
₪ 350,000

הוצ' לאיתור תורם
מח עצם/תאי גזע/
אב

קיים ,עד .₪ 300,000

₪ 350,000
(  10%ה"ע עד )₪ 13,000

עד  ₪ 215,000למקרה ביטוח

קיים כיסוי -עד  .₪ 170,000כנ"ל
עבור הוצאות לאיתור תאי דם
טבורי

עד  ₪ 500,000שיפוי הגבוה מכל
חברות הביטוח

עד תקרה של  ₪ 200,000למקרה
ביטוח .השתתפות עצמית
בשיעור  10%מההוצאות בפועל.

איתור והפקת תאי גזע – 350,000
 ₪השתתפות עצמית  10%אך לא
יותר מ₪ 10,000-

פיצוי להשתלה/
טיפול מיוחד
שבוצעו ללא
מעורבות המבטחת

קיים עבור השתלה בגובה  350,000השתלה:
 ₪שבוצעה ללא מעורבות – ללא פיצוי חד פעמי בסך ₪ 350,000
טרום ביצוע ההשתלה (בלעדי
קשר לחירום.
בהפניקס) או פיצוי חד פעמי
בסך  ₪ 350,000לאחר ביצוע
ההשתלה בחו"ל וזאת כנגד כל
התחייבות אחרת של המבטח
בגין ההשתלה.

פיצוי חד פעמי בגובה 250,000
 ₪במקרה של השתלה בחו"ל
שבוצעה ללא השתתפות
המבטח.

פיצוי חד פעמי בגובה ₪ 350,000

 ₪ 250,000פיצוי חד פעמי בגין
השתלה בחו"ל שבוצעה ללא
השתתפות המבטח.
פיצוי של  15,000ש"ח בגין טיפול
מיוחד בחו"ל גם אם לא הייתה
השתתפות של המבטח

₪ 200,000

השתלה ללא תשלומים מהחברה
– פיצוי בגובה  ₪ 350,000חד פעמי

טיפול מיוחד בחו"ל:
גמלה בגובה  ,2,500₪ולמשך 12
חודשים
במקרה של טיפול מיוחד בחו״ל
אשר מומן בשיעור של לפחות
 50%ע"י גורם אחר

גמלה לפני
השתלה
עם/ללא אבחנה
בין איברים

 ₪ 3,500למשך  6חודשים.
(משתנה אם אושפז)

אין

 ₪ 5,500לחודש ועד  6חודשים.
גמלה לפני השתלה באשפוז
בבית חולים  50% -מהסכום ועד
 6חודשים.

ט.ל.ח-בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים ,יגברו הוראות הפוליסה

קיימת גמלה של עד  7,500ש"ח
ועד  12חודשים בכפוף למצב
רפואי.
באשפוז בית חולים 3,500 -ש"ח
ועד  12חודשים

גמלה חודשית של עד  8,000ש"ח
לפני השתלה בחו"ל לתקופה של
עד חצי שנה .בעבור 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 מבוטח.
השתלה תכלול גם השתלת לב
מלאכותי .השתלה עצמית של
מח עצמות בגוף המבוטח

לפני ביצוע ההשתלה בפועל ולא
יותר מ 6-חודשים .למבוטח אשר
שוהה באשפוז בבית חולים –
 ₪ 5000עד  6חודשים

למועמד להשתלה –
 ₪ 8000לחודש (  ₪ 4,000במידה
ומאושפז ) ועד  6חודשים .

כנס הבריאות הדיגיטלי
ענף הבריאות  -מאתגר להצלחה

הראל

הפניקס

מגדל

מנורה מבטחים

כלל ביטוח

איילון

הכשרה

גמלה לאחר
השתלה/טיפול
(החלמה) עם/ללא
אבחנה בין איברים

לתקופה של  24חודשים₪ 7,000 ,
עבור השתלת לב ,ריאה ,לבלב,
כבד .לתקופה של  24חודשים,
 ₪ 4,000עבור השתלת כליה או
מח עצמות מתורם אחר.
במקרה של השתלה ללא
מעורבות החברה –  ₪ 2,500עד
 6חודשים.
השתלה עצמית –  ₪ 2,000עד 12
חודשים
טיפול מיוחד בחו"ל  -פיצוי חד
פעמי בגובה ₪ 10,000

גמלת החלמה בגין השתלה
בחו"ל /בישראל בגובה 6,800
 ₪לתקופה של  24חוד' (למעט
במקרה של השתלת מח עצם
עצמית)

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

 ₪ 7,500עד  24חודשים בארץ
ובחו"ל לכל סוגי ההשתלות
למעט השתלת מח עצם עצמי

תשלום גמלה גם בעת שהות
המבוטח בחו"ל אחרי ההשתלה,
ללא צורך בהגעה לישראל לשם
קבלתה.
תשלום הגמלאות ללא תלות
בהוצאות בפועל.
גמלאות שוות למבוגר ולקטין,
סכום הפיצוי נקבע לפי סוג
ההשתלה ומקום ביצועה.

בעת ביצוע השתלה שאינה
השתלת תאי גזע ,הזכאות
לגמלה חודשית לתקופה שלא
תעלה על  24חודשים החל מתום
החודש שבו בוצעה ההשתלה
בפועל וכל עוד המבוטח הינו
בחיים .תקרה .₪ 5,000

 24 ₪ 7,000חודשים  ,לא כולל
השתלת תאי גזע .

הטסה רפואית/
גופה

כיסוי מלא אם תואם עם החברה

ללא תקרה במקרה בו תיאום
ההטסה הרפואית בוצע על ידי
המבטח .במידה ולא תואם עד
₪ 50,000

שיפוי מלא בגין הוצאות הטסה
רפואית עד לסכום הביטוח
המירבי להשתלה או טיפול
מיוחד בחו"ל וכן כיסוי להוצאות
הטסת גופת המבוטח לישראל.

הוצ' שהיה בחו"ל
מבוטח קטין/בגיר,
מלווה

עד  ₪ 800ליום מבוגר ועד 1,000
 ₪ליום לקטין

למבוטח ולמלווה אחד עד לסכום עד  850ש"ח ליום (ילד 2-מלווים
עד ₪ 1,701ליום)
של  ₪ 800ליום שהייה ליחיד או
ולא יותר מ₪ 65,000-למקרה
 ₪ 1,200ועד לסכום של 60,000
ביטוח.
 ₪להשתלה ו/או לטיפול מיוחד
ספקים שבהסכם עד ל150,000-
בחו״ל לסך כל הוצאות השהייה.
במקרה של קטין הוצאות שהייה  ₪למקרה ביטוח
ל  -2מלווים עד סכום ₪ 800
למלווה ועד  60,000 ,להשתלה ו/
או לטיפול מיוחד בחו״ל לסך כל
הוצאות השהייה.

גמלה לאחר השתלה:
 7,000ש"ח ל 24 -חודשים בגין
השתלה בחו"ל.
 ₪ 3,500ל 12-חודשים בגין ביצוע
השתלה בישראל .עבור כבד ,לב,
ריאה או לב-ריאה.
גמלה לאחר השתלה של ₪ 4,000
ל 24חודשים בגין השתלות בחו"ל
 ₪ 2,000 .ל 12חודשים בגין ביצוע
ההשתלה בישראל .
עבור השתלת כליה ,כליה-לבלב
או מח עצמות מתורם אחר
בחו"ל

ט.ל.ח-בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים ,יגברו הוראות הפוליסה

מבוטח מתחת לגיל  – 18גמלה
בגובה  50%מהסכום -דהיינו
₪ 2500

הטסה רפואית עד ₪ 100,000
לגופה –ללא תקרה .

כיסוי מלא

שיפוי מלא להטסת גופה ,כיסוי
עד  ₪ 100,000להטסה רפואית.

עד ₪ 65,000

הוצאות שהייה של המבוטח
ומלווה אחד במקום ביצוע
ההשתלה בחו"ל – ,עד  1,000ש"ח
ליום ,עד  50,000ש"ח למקרה
ביטוח .במקרה של מבוטח קטין
– תשלום עבור שני מלווים;

עד  ₪ 1,000ליום למבוטח
ולמלווה יחיד במצטבר2,000 ,
 ₪ליום למבוטח ולשני מלווים
במצטבר (למבוטח קטין) ועד
 65יום

מבוטח ומלווה אחד ,ובמקרה של  ₪ 1,000למבוטח  +מלווה ,
אם קטין  2מלווים ועד . ₪ 2,000
קטין –  2מלווים .עד  ₪ 900ליום
ובמקרה של  2מלווים עד ₪ 1600
ליום ,ולא יותר מ₪ 65,000-

כנס הבריאות הדיגיטלי
ענף הבריאות  -מאתגר להצלחה

הראל

הפניקס

מגדל

מנורה מבטחים
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הוצאות אשפוז
בחו"ל
מכסת ימים –
לפני/אחרי

 120יום לפני ביצוע ועד  365יום
לאחר ביצוע

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

כיסוי עד לסכום הביטוח המירבי
להשתלה או טיפול מיוחד בחו"ל
עד  90יום לפני ביצוע ההשתלה
בחו"ל או הטיפול המיוחד בחו"ל
ועד  365יום לאחר ביצועם.

 365ימים

עד  365ימים

עד  60יום לפני ביצוע ההשתלה/
ניתוח ועד  310יום לאחר ביצועם

הוצאות אשפוז  60יום לפני ו305-
אחרי .

פיצוי בגין מוות

לא קיים

כיסוי הוצאות הטסת גופת
המבוטח לישראל אם נפטר ,בעת
שהותו בחו״ל.

אין

.₪ 120,000

 ₪ 50,000פיצוי במקרה מוות
אחרי השתלה או טיפול מיוחד
בחו"ל.

אין

₪ 150,000

טיפולי המשך
בארץ/בחו"ל

עד  12חודשים מהביצוע200,000 :
 ₪להשתלה ₪ 100,000 ,לטיפול
מיוחד בחו"ל

הוצאות טיפולי המשך ובלבד
שאינם ניתנים לביצוע בישראל
ועד לסכום של ₪ 60,000
להשתלה או  ₪ 30,000לטיפול
מיוחד בחו״ל ,על פ׳ המקרה.
ובכפוף לכך שבוצעו בתוך 6
חודשים מביצוע השתלה בחו״ל
או ניתוח ו/או טיפול מיוחד בחו״ל.

עד לסך  ₪ 215,000למקרה ביטוח עד  ₪ 250,000במקרה של
השתלה

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

טיפולים רפואיים במבוטח אשר
קשורים באופן ישיר לביצוע
ההשתלה או הטיפול המיוחד
בחו״ל ,לרבות טיפולי דיאליזה
ובלבד שטיפולים אלה ניתנים
למבוטח במקום ביצוע השתלה
בחו"ל או הטיפול המיוחד בחו"ל.
טיפולי דיאליזה עד ₪ 9,000
לשבוע ולא יותר מ₪ 250,000-
למקרה ביטוח.

טיפולי המשך בחו"ל  6 -חודשים
 ₪ 10,000 ,לשבוע ועד . ₪ 250,000
דיאליזה – . ₪ 100,000

הבאת מומחה
לישראל

כיסוי מלא!

כיסוי הוצאות הבאת מומחה
לביצוע השתלה ו/או טיפול
מיוחד ו/או ניתוח בישראל ועד
תקרה של ₪ 80,000

עד לסך  ₪ 215,000למקרה ביטוח עד ₪ 100,000

עד  ₪ 200,000בהתאם 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.

עד ₪ 150,000

₪ 100,000

כיסויים יחודיים

כיסוי לטיפולי דיאליזה עד תקרה.

פיצוי חד פעמי בסך ₪ 350,000
טרום ביצוע ההשתלה וזאת כנגד
כל התחייבות אחרת של המבטח
בגין ההשתלה.

כיסוי גם למי שלא גר רוב השנה
בישראל.

 ₪ 10,000למקרה ביטוח

.1כיסויים יחודיים -פיצוי חד פעמי
של  ₪ 130,000בתנאי שהחברה
לא כיסתה את עלות ההשתלה
( לא יחול על השתלת מוח
עצם) .
.2בנוסף לכיסוי השתלה או טיפול
מיוחד בחו"ל תשלום חד פעמי
₪ 20,000

מקרה ביטוח הנובע מפעילות
ספורט אתגרי/מקצועני  -יכוסה

 .1כיסוי להשתלת רחם והשתלת
איבר שגודל במעבדה.
 .2הוצאות שהייה לתקופה
ממושכת בחו"ל עד  150,000ש"ח.
 .3כיסוי ל 2-הערכות רפואיות
בחו"ל עד .₪ 85,100
 .4כיסוי לטיפולים שלא בעת
אשפוז כולל טיפולי דיאליזה עד
 215,000ש"ח.

ט.ל.ח-בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים ,יגברו הוראות הפוליסה

הגדרת השתלה רחבה ביותר-
כוללת מעי ,שחלה ,רחם ,כל
איבר מלאכותי לרבות איבר
שגודל במעבדה.
גמלה לפני ואחרי השתלה גבוהה
במיוחד( .גמלה אחידה וגבוהה
לכל סוגי ההשתלות).

טיסה נוספת למלווה במידה
והשהות בחו"ל מעבר ל3-
חודשים

כנס הבריאות הדיגיטלי
ענף הבריאות  -מאתגר להצלחה

מגדל

הראל

הפניקס

ניתוח בחו"ל –
סכום ביטוח
הסכם/לא הסכם

כיסוי מלא או על פי תקרת
הוצאות לספק בחו"ל במקרה
שלא תואם הביצוע עם החברה

כיסוי מלא וללא תקרה להוצאות במקרה שתואם עם המבטח:
רפואיות בגין ניתוח בחו"ל  :שכר כיסוי מלא
מנתח /מרדים ,כיסוי הוצאות בית במקרה אחר :עד  200%מעלות
הניתוח בישראל
חולים (אשפוז עד  30יום ,חדר
ניתוח ,אביזר מושתל עד 50,000
ש"ח  ,בדיקות פתולוגיות ,בדיקות
הדמיה ומעבדה) ,כיסוי לתרופות
בזמן אשפוז.

טיפול מחליף
ניתוח בחו"ל
– סכום ביטוח
הסכם/לא הסכם

עד  200%מעלות הניתוח המוחלף כיסוי הוצאות רפואיות (שכר נותן שכר נותן טיפול מחליף ניתוח -
עד  200%משכר מנתח אחר אם
הטיפול ,הוצאות חדר ניתוח או
ועד  ₪ 250,000למקרה ביטוח
היה מבוצע בישראל כמפורסם
טיפולים ,הוצאות אשפוז בבית
באתר החברה
חולים) עד  ₪ 220,000ולא יותר
הוצאות רפואיות לטיפול מחליף
מ  -200%מעלות הניתוח אותו
ניתוח עד  200%מהסכום שהיה
הוא מחליף כפי שמשולם לנותן
משולם לבי"ח אחר אם היה
שירות שבהסכם בגין הניתוח
מבוצע בישראל כמפורסם באתר
בישראל.
החברה.

מנורה מבטחים

כלל ביטוח

איילון

הכשרה

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל (רפואת חו"ל)

המשך מעקב
רפואי לאחר
ניתוח /מחליף
ניתוח בחו"ל

כיסוי להמשך מעקב רפואי עד
 90יום מיום ביצוע הניתוח ועד
.₪ 100,000

בגין אשפוז מעל  10ימים בחו"ל
 פיצוי חד פעמי בסך ₪ 12,000לאחר שובו לישראל.

הבאת מומחה
מחו"ל – סכום
ביטוח בתנאים

כיסוי מלא!

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

שכר ניתוח אלקטיבי שתואם
מראש עם החברה -כיסוי מלא

אם תואם ע"י המבטח – כיסוי
מלא; ללא תיאום  -עד 200%
מעלות אותו שירות /ניתוח
בישראל

שיפוי מלא בעת תיאום וביצוע
אצל ספק שבהסדר.
בעת ביצוע אצל ספק שאינו
בהסדר ו/או ללא תיאום – עד
 200%מעלות הפרוצדורה
בישראל על פי תקרות הסדר
באתר האינטרנט של החברה

בהסכם ללא תקרה  ,ההוצאות
כוללות שכר מנתח  ,חדר
ניתוח ואשפוז ,שתלים  ,בדיקה
פתולוגית כלולה  ,חוות דעת
שנייה בפתולוגיה עד ₪ 1,400
ובהשתתפות עצמית של . 20%
הוצאות בגין שתל – , ₪ 50,000
התייעצות עם רופא מחו"ל 4000
 ₪אך אחות פרטית  ₪ 750ליום
ועד  10ימים .
אם הניתוח אינו בהסדר – 200%
מעלויות הניתוח בארץ .

 200%מעלות הניתוח המוחלף
בישראל ועד ₪ 250,000

 200%מעלות הניתוח המוחלף
בישראל ,ולא יותר מ₪ 250,000 -
למקרה ביטוח

שיפוי מלא בעת תיאום וביצוע
אצל ספק שבהסדר.
בעת ביצוע אצל ספק שאינו
בהסדר ו/או ללא תיאום – עד
 200%מעלות הפרוצדורה
בישראל על פי תקרות הסדר
באתר האינטרנט של החברה

 200%מעלות התחליף ניתוח
בישראל ולא יותר מ. ₪ 250,000-

שיפוי להמשך מעקב רפואי:
עד  100,000ש"ח לבדיקות
והתייעצויות כתוצאה מהניתוח,
ועד  90יום ממועד ביצוע הניתוח

בתנאי שנדרשו ע"י הרופא
המנתח בחו"ל ובוצעו בתוך
 90יום מיום ביצוע הניתוח ועד
.₪ 100,000

 8טיפולי פיזיוטרפיה ו/או ריפוי
בעיסוק  .שיפוי  ₪ 200לטיפול ,
השתתפות עצמית . 20%
שיקום כושר הדיבור  8 ,טיפולים ,
 , ₪ 200השתתפות עצמית . 20%

בהתאם לבקשת המבוטח ולפי
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.

עד ₪ 150,000

₪ 75,000

קיים כיסוי להוצאות מעקב רפואי קיים כיסוי לריפוי בעיסוק ,שיקום
כושר הדיבור ,הוצאות החלמה
בחו"ל עד  . ₪ 100,000ובנוסף,
כיסוי להוצאות אחות פרטית -עד במוסד הבראה ,אחות פרטית/
פיזיותרפיה במהלך האשפוז,
 500ש"ח ליום עד  8ימים.
ייעוץ לאחר ניתוח ,הוצאות טיסה

בנוסף להוצאות הניתוח ,כיסוי
להבאת מומחה רפואי מחו"ל
לצורך ביצוע הניתוח בישראל,
עד לסך של  ₪ 200,000למקרה
ביטוח.

ט.ל.ח-בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים ,יגברו הוראות הפוליסה

עד ₪ 100,000

כנס הבריאות הדיגיטלי
ענף הבריאות  -מאתגר להצלחה

מגדל

הראל

הפניקס

הוצאות שהיה
בחו"ל – מבוטח
בגיר/קטין ,מלווה

באשפוז מעל  10ימים ברצף
לאחר הניתוח יש כיסוי להוצאות
שהייה עבור מבוגר עד  800ש"ע
ועבור קטין עד  , ₪ 1,000מוגבל
עד  30ימים.

לאחר ניתוח בו המבוטח נזקק
להטסה רפואית או לאחר ניתוח
גדול:
 ₪ 900ליום ,עד  30ימים.
(למבוטח ילד זכאות לשני מלווים
עד ) ₪ 1,800

מנורה מבטחים

כלל ביטוח

איילון

הכשרה

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל (רפואת חו"ל)
עד סך של  ₪ 850ליום ובמקרה
של  2מלווים עד  ₪ 1,701ליום,
ולא יותר מ  ₪ 63,785לסך כל
הוצאות השהייה בחו"ל.

במקרה של  8ימי אשפוז80% -
ועד  ₪ 700ליום ועד ל  30ימים.
לילד מתחת לגיל  18שנה,
הוצאות שהייה עבור שני מלווים.

כיסוי להוצאות
שיקום לאחר
ניתוח/מחליף

כיסוי הוצאות שיקום בישראל עד לאחר ניתוח בו המבוטח נזקק
להטסה רפואית או לאחר ניתוח
 16טיפולים ,תוך  90יום מביצוע
גדול:
הניתוח ,בגובה  80%מעלות
פיזיותרפיה -בתוך  3חודשים,
הטיפול ועד  ₪ 300לטיפול.
 12טיפולים למקרה ,עד ₪ 200
לטיפול 20% ,ה"ע.
ריפוי בעיסוק 12 -טיפולים
למקרה ,עד  ₪ 200לטיפול20% ,
ה"ע.
שיקום דיבור 12 -טיפולים
למקרה ,עד  ₪ 200לטיפול20% ,
ה"ע.
אחות באשפוז ₪ 700 -ליום עד 8
ימים (בישראל)
עד תקרה של  9,000ש"ח למקרה
ביטוח.

כיסוי להוצאות החלמה עד
 ₪ 745לכל יום ,פיזיותרפיה ו/
או התעמלות שיקומית עד
 ₪ 745לטיפול עבור  6טיפולים,
ריפוי בעיסוק עד  ₪ 150לטיפול
עבור  12טיפולים ושיקום כושר
הדיבור עד  ₪ 150לטיפול ועד 12
טיפולים.

ריפוי בעיסוק 80% :ועד ₪ 180
לטיפול ,עד  10טיפולים .שיקום
כושר הדיבור 80% :ועד ₪ 180
לטיפול ,עד  12טיפולים.

החלמה לאחר
ניתוח/מחליף
בחו"ל גמלה/שיפוי

עד  10ימים  80% -מההוצאות ועד לאחר ניתוח בו המבוטח נזקק
להטסה רפואית או לאחר ניתוח
 ₪ 270ליום
גדול:
שהיה במוסד החלמה בישראל-
 ₪ 600ליום ,עד  10ימים.

הוצאות החלמה במוסד הבראה
בישראל 6 -ימי החלמה ועד 745
ש"ח לכל יום החלמה.

הוצאות החלמה במוסד הבראה
עד  800ש"ח ליום לתקופה של
עד  8ימים .

שיפוי להוצאות שהייה של
מלווים עד  30יום.
 ₪ 1,000ליום למלווה אחד
 ₪ 2,000ליום לשני מלווים
במקרה של קטין.
שיפוי לא רק בניתוחים גדולים
הכיסוי יינתן גם בכל ניתוח
אחר שבו תקופת האשפוז
הכוללת לפני ו\או אחרי הניתוח
עולה על  8ימים רצופים.
בנוסף ישנם ניתוחים בהם
ישולמו הוצאות השהייה ללא
תלות במספר ימי האשפוז :ניתוח
לב פתוח ,ניתוח מוח או ניתוח
להצלת שמיעה ו/או ראייה.
לטיפולי שיקום בישראל ובחו"ל
(ולא רק בישראל).אחר כל ניתוח
(ולא רק אחר ניתוח גדול)
טיפול פיזיותרפיה במהלך שנה
ממועד הניתוח
ריפוי בעיסוק במהלך שנה
ממועד הניתוח.

במידה ותקופת האשפוז לאחר
הניתוח בחו"ל תעלה על  7ימים,
יינתן כיסוי להוצאות עבור מלווה
אחד ולמקסימום  30ימים .ליום
עד .₪ 850
במידה והמבוטח קטין – יינתן
כיסוי שהייה לשני מלווים .עד
 ₪ 1700ליום.
תקרה כללית של ₪ 15,000

במקרה של אשפוז מעל  8ימים
ו/או ניתוח לב פתוח ו/או ניתוח
מח  ,שיפוי מלא למבוטח ומלווה
אם קטין  2מלווים .

פיזיוטרפיה ו/או ריפוי בעיסוק
עד  16טיפולי שיקום בישראל,
 20%השתתפות עצמית ,ולא יותר ושיקום כושר ודיבור .
מ 90-ימים לאחר ביצוע הניתוח.
עד  350לטיפול ,טיפולי השיקום
הינם טיפולים לשיקום הדיבור,
התעמלות שיקומית ,ריפוי
בעיסוק ופיזיוטרפיה

שיקום כושר דיבור במהלך
תקופה של  3חודשים ממועד
הניתוח או אירוע מוחי.
שיפוי לימי החלמה לאחר
ניתוחים נבחרים

ט.ל.ח-בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים ,יגברו הוראות הפוליסה

עד  ₪ 900ליום ,עד  5ימים
לניתוח.

עד  ₪ 700לכל יום החלמה ,ועד 6
ימים במוסד הבראה בישראל

אין

כנס הבריאות הדיגיטלי
ענף הבריאות  -מאתגר להצלחה

הראל

הפניקס

מגדל

מנורה מבטחים

כלל ביטוח

איילון

הכשרה

התייעצויות – לפני/
אחרי (ביקורת)

 80%להתייעצות ועד ₪ 1500

התייעצות לפני הניתוח ללא
תקרה

 2התייעצויות עם רופא מומחה
בישראל עד לסך של 900
 ₪להתייעצות .בנוסף ,כיסוי
להתייעצות אחת עם רופא
מומחה בחו"ל עד לסך .₪ 4,252

לפני ניתוח 80% :ועד ₪ 4,000
להתייעצות אחת לשנת ביטוח.
לאחר ניתוח 80% :ועד ₪ 4,000
להתייעצות אחת לשנת ביטוח.

כיסוי להתייעצויות לפני ניתוח
בחו"ל עם רופא מומחה בישראל
עד  2התייעצויות
ובחו"ל,
לפני ניתוח.
עד  ₪ 4,000להתייעצות עם מנתח
עד  ₪ 1,200להתייעצות עם רופא
מומחה.

עד  2התייעצויות ועד ₪ 800
להתייעצות עם רופא בישראל
התייעצות אחת עם רופא מומחה
בחו"ל – עד ₪ 4,200

התייעצות לפני או אחרי ₪ 4,000

פיצוי בגין ביצוע
ניתוח/מחליף
בחו"ל ללא
מעורבות המבטחת

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

גמלה בגובה  ,₪ 2,500ולמשך 12
חודשים
במקרה של טיפול מיוחד בחו״ל
אשר מומן בשיעור של לפחות
 50%ע"׳ גורם אחר

פיצוי חד פעמי בגובה 250,000
 ₪במקרה של השתלה בחו"ל
שבוצעה ללא השתתפות
המבטח.

אין

פיצוי בגין ניתוח המבוצע בחו״ל
ללא מעורבות החברה  -פיצוי
בסך  ₪ 1,200לכל יום אשפוז
הקשור בניתוח ,מקסימום 14
ימים ,או שכר המנתח בגין
אותו הניתוח אשר היה מבוצע
בישראל ,הגבוה מביניהם.

אין

 ₪ 1,400בגין כל יום אשפוז
שלאחר ניתוח ועד ל 14-יום

נלווים – שתלים/
מיקרופאג'ים/
בדיקות/תרופות
באשפוז

מכוסה במסגרת הכיסוי לניתוח
שתל עד לכ₪ 54,000-

כיסוי הוצאות בית חולים (אשפוז
עד  30יום ,חדר ניתוח ,אביזר
מושתל עד  50,000ש"ח  ,בדיקות
פתולוגיות ,בדיקות הדמיה
ומעבדה) ,כיסוי לתרופות בזמן
אשפוז.

שתל בניתוח ₪ 35,000 -
כיסוי לכל ההוצאות הרפואיות
הנדרשות לשם ביצוע הניתוח
ולאשפוז ,שתלים ,תרופות,
בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח,
המשך מעקב רפואי בחו"ל ושכר
אחות פרטית בעת אשפוז.

הוצאות טיפול באמצעות
מיקרופאגים₪ 10,000 -

גמלת החלמה לאחר ניתוח לב
פתוח או ניתוח מח בסך כולל של
₪ 9,000
פיצוי במקרה של להידבקות
באיידס או בהפטיטיס  Bאו
הפטיטס  Cבסך  80,000ש"ח.
ניתוח חירום מכוסה במקרה בו
ארע ניתוח החרום במועד בו
המבוטח שהה בחו"ל למטרת
ניתוח אחר ,מתוכנן ,שתואם
מראש עם המבטח.

ט.ל.ח-בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים ,יגברו הוראות הפוליסה

שתלים— 55,000ש"ח

חוות דעת שנייה בפתולוגיה,
שכר אח/ות לאחר ניתוח,
כיסוי לשתלים ,הוצאות טיפול
באמצעות מקרופאגים ,הטסת
גופה הוצאות טיסה ולא רק
הטסה רפואית המשך מעקב
רפואי בחו"ל.
טיפולי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק
לאחר ניתוח בחו"ל ובישראל.
שיקום כושר הדיבור

שתל – עד  ₪ 35,000בגין כל שתל
שהושתל במבוטח

מקרופאגים – ₪ 10,000
שתלים – ₪ 50,000
בדיקות ותרופות מכוסות באופן
מלא במסגרת הניתוח בחו"ל .

כנס הבריאות הדיגיטלי
ענף הבריאות  -מאתגר להצלחה

הראל

הפניקס

מגדל

מנורה מבטחים

כלל ביטוח

פיצוי למוות
מניתוח/מחליף
בחו"ל

 ₪ 200,000בגין מוות מניתוח

במקרה בו נפטר המבוטח
במהלך הניתוח או תוך  7ימים
ממועד הניתוח ₪ 130,000 -

פיצוי חד פעמי בגובה ₪ 200,000

₪ 120,000

פיצוי של  ₪ 150,000בעקבות מות אין
המבוטח כתוצאה מהניתוח.

₪ 150,000
בנוסף קיים פיצוי נוסף של
 ₪ 60,00במקרה ונדבק באיידס
והפטיטיס . B

פיצוי בגין ימי
אשפוז בחו"ל

אין מגבלת כיסוי למספר ימי
אשפוז בחו"ל

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

כיסוי להוצאות אשפוז עד
לתקרה של  30ימי אשפוז כולל
אשפוז טרום ניתוח.

שיפוי בלבד

פיצוי בגין ניתוח המבוצע בחו״ל
ללא מעורבות החברה  -פיצוי
בסך  ₪ 1,200לכל יום אשפוז
הקשור בניתוח ,מקסימום 14
ימים ,או שכר מנתח  ,הגבוה
מביניהם.

אין

אשפוז כלול בהוצאות הניתוח
שבהסדר .
אם לא בהסדר אז  ₪ 1,400ליום
אשפוז עד  14ימים

הטסה רפואית/
גופה

עד לסך של  ₪ 60,000וכיסוי מלא
להוצאות הטסת גופה

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  ₪ 60,000במידה
ותואם על ידי המבוטח.
הוצאות טיסה -לצורך ניתוח גדול
למבוטח +מלווה -כיסוי הוצאות
טיסה הלוך וחזור במחלקת
תיירים -לקטין בגין  2מלווים.
הוצאות הטסת גופה -במידה
והמבוטח נפטר תוך  3ימים
משחרורו מבית החולים בחו"ל
ותיאום הטסת הגופה בוצע ע"י
המבוטח -ללא עלות  .ללא תאום
מראש -עד  30,000ש"ח .

כיסוי מלא בשני המקרים או
לשני הכיסויים

קיים כיסוי

ללא הגבלה להטסת גופה ,ועד
 ₪ 100,000להטסה רפואית

שיפוי מלא

הטסה רפואית במקרה של
אשפוז מעל  8ימים
והטסת גופה שיפוי מלא .

כיסויים ייחודיים

ניתן כיסוי מלא בגין הוצאות
רפואיות לביצוע ניתוח בחו"ל,
בתאום מראש עם החברה.
מקרה ביטוח הנובע מפעילות
ספורט מקצועני/אתגרי – יכוסה.

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.

 .1כיסוי מלא לניתוח שתואם
ע"י המבטח (גם אם הרופא אינו
בהסכם).
 .2כיסוי להוצאות בגין ניתוח גדול
(מעל  8ימים)
 .3ביטוח נסיעות לחו"ל למלווה
בהנחה של .35%
 .4פיצוי חד פעמי בגין מוות
כתוצאה מניתוח  -עד ₪ 200,000

הוצאות שהייה של המבוטח
לאחר ניתוח ₪ 700 -ליום ועד 8
ימי שהייה.

פיצוי בגין ניתוח המבוצע בחו״ל
ללא מעורבות החברה  -פיצוי
בסך  ₪ 1,200לכל יום אשפוז
הקשור בניתוח ,מקסימום 14
ימים ,או שכר המנתח בגין
אותו הניתוח אשר היה מבוצע
בישראל ,הגבוה מביניהם.
גמלת החלמה לאחר ניתוח לב
פתוח או ניתוח מח בסך כולל של
₪ 9,000
פיצוי במקרה של להידבקות
באיידס או בהפטיטיס  Bאו
הפטיטס  Cבסך  80,000ש"ח.
בדיקה פתולוגית שנייה

אין

אין

על רקע הניסיון הגדול ביותר של
הראל בתחום הבריאות ,להראל
הסכם עם מוסדות רפואיים
מובילים בעולם– מאפשר לתת
למבוטח שירות איכותי ביותר
בעת אירוע רפואי בחו"ל.

ט.ל.ח-בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים ,יגברו הוראות הפוליסה

כיסוי רחב במיוחד להתייעצות
לפני ואחרי ניתוח
הוצאות שהייה לאחר  8 -ימי
אשפוז

איילון

הכשרה

כנס הבריאות הדיגיטלי
ענף הבריאות  -מאתגר להצלחה

הראל

מגדל

הפניקס

מנורה מבטחים

כלל ביטוח

איילון

הכשרה

פוליסה אחידה – ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל
התיעצויות ()3
אגב ניתוח /טיפול
מחליף ניתוח –
הסדר/לא הסדר

כיסוי מלא בהסדר וכיסוי עד -3 1500התייעצויות אגב ניתוח ,בכל
שנת ביטוח ,אצל רופא שבהסדר
 ₪להתייעצות שלא בהסדר
כולל כיסוי לטיפול מחליף ניתוח ועד תקרה – ₪ 800אצל רופא
שאינו בהסדר.
עד תקרה.

שלוש התייעצויות עם רופא
מומחה בכל שנת ביטוח במקרה
של ניתוח או טיפול מחליף
ניתוח שבוצעו בישראל :בוצעה
ההתייעצות ע"י רופא שבהסכם -
תישא החברה בעלות ההתייעצות
במלואה .בוצעה התייעצות ע"י
נותן שירות אחר  -תישא החברה
בעלות ההתייעצות עד לסך של
 ₪ 1,500לכל התייעצות.

החזר עד  ₪ 900להתייעצות שלא עד  3התייעצויות בכל שנת ביטוח  3התייעצויות ,שיפוי מלא – עד
תקרת ספק שבהסדר
לנותן שירות שבהסכם – ישולם
במסגרת הסדר התייעצויות.
במלואו.
התייעצות במסגרת הסדר
לנותן שירות שאינו בהסכם עד
התייעצויות -כלולה בעלות
 .₪ 1,200הניתוח ,התחייבות לכיסוי מלא.

 3התייעצויות
 ₪ 1200להתייעצות בהסדר ולא
בהסדר .

כמות מנתחים
בהסכם

כ 1600 -

1797

 1173מנתחים שבהסכם

1799

1511

919

150

כמות פרופסורים
בהסכם

כ 300 -

269

 243פרופסורים

377

256

175

20

מדד איכות – כמה
מסה"כ המנתחים
ניתחו בפועל ב3-
השנים האחרונות

1031

924

 1,005ניתחו ב 3-שנים אחרונות

כלל המנתחים ביצעו ניתוחים
בשלוש שנים האחרונות .מתוכם
 1,016מנתחים שביצעו ניתוחים
למבוטחי מנורה .יצויין כי מאחר
ומנורה שוקדת כל העת על
הגדלת רשימת המנתחים חלק
מהמנתחים הם חדשים בהסכם
המנתחים של מנורה ,כך שטרם
הספיקו לבצע ניתוחים במסגרת
ההסכם.

 948מנתחים

580

הנתון לא נמסר

כמות מנתחים לפי
תחומים שכיחים:
• קרדיולוגיה
• נוירולוגיה
(נוירוכירורגיה)
• עיניים
• גניקולוגיה

קרדיולוגיה 110 -
נוירולוגיה  -כ 60 -
עיניים – כ 180 -
גניקולוגיה – כ 200 -

קרדיולוגיה73 -
נוירוכירורגיה57 -
עיניים227 -
גניקולוגיה217 -

קרדיולוגיה ,מנתחי חזה
ולב  107 -מנתחים
נוירוכרוגיה  23 -מנתחים
עיניים  141 -מנתחים
גניקולוגיה  157 -מנתחים

קרדיולוגיה113 -
נוירוכירורגיה33 -
עיניים219 -
גניקולוגיה247 -

קרדיולוגיה54 -
נוירוכירורגיה28 -
עיניים208 -
גניקולוגיה202 -

קרדיולוגיה26 -
נוירוכירורגיה 18 -
עיניים 71 -
גניקולוגיה 78 -

קרדיולוגיה5 -
נוירוכירורגיה 2 -
עיניים30 -
גניקולוגיה 15 -

* בנוסף קיימת להפניקס
הסכמי חבילה מול בתי החולים
שבהסכם לניתוחים בתחום
הקרדיולוגיה וכירורגית לב אשר
כוללים רופאים נוספים.

ט.ל.ח-בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים ,יגברו הוראות הפוליסה

כנס הבריאות הדיגיטלי
ענף הבריאות  -מאתגר להצלחה

הראל

האם קיים מסלול
בהשתתפות
עצמית עם  /בלי
חברות ביטוח

הפניקס

אפגרייד אקסטרה  -ייחודי בהראל! תכנית "ניתוחים משתלם - "+
כיסוי רחב לביטוח ניתוחים בישראל ,ניתוחים באמצעות נותן שירות
בפרמיה מופחתת ובחירה בין כיסוי שבהסכם בהשתתפות עצמית
מלא לאחר מיצוי שב"ן לבין תשלום של  3,000ש"ח (צמוד מדד)
וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל.
השתתפות עצמית בגובה ₪ 3,000

מגדל

מנורה מבטחים

כלל ביטוח

איילון

הכשרה

אין

לא קיים.
קיים מסלול שב"ן כולל ברות
ביטוח.

לא קיים

לא

לא

נספח ייעוץ ובדיקות אמבולטורי
אין תקרה שנתית כוללת!
לכל כיסוי תקרה נפרדת.

עד  ₪ 20,000בגין בדיקות
התייעצויות והשתתפות בתשלום
בגין דם טבורי ,ה"ע 20%

( ₪ 12,000צמוד מדד)

 80%מהתשלום ולא יותר מ
₪ 11,500

אצל נותן שירות שבהסכם :כיסוי
 ₪ 12,000תקרה שנתית עבור
ייעוצים ובדיקות אבחנה בנוסף  ,לכל בדיקה אבחנתית (ללא רשימה
סגורה) שעלותן מעל .₪ 250
 ₪ 3,300עבור בדיקות מעקב
הכיסוי ניתן עד  ₪ 12,000בכל שנה.
הריון
סכומי ביטוח נוספיםעבור כיסויים  20%השתתפות עצמית .שירות
תור מהיר אצל ספקים שבהסכם
נוספים בתכנית .יש יותר מזה
בנספח כי יש עוד תקרות נפרדות לבדיקות תוך  2ימי עסקים ופענוח
תוך  2ימי עסקים לרשימת הבדיקות
לכיסויים נוספים שמתווספים
לזה ולכן לא יכולה ממש לסכום .הכלולות בנספח  :אולטרסאונדCT ,
 , MRIקולונוסקופיה וירטואלית ,
ממוגרפיה וצנתור וירטואלי.
 20%השתתפות עצמית
אצל נותן שירות אחר :החזר של
 80%מעלות הבדיקה ועד 5,000
 ₪לכל בדיקה ועד תקרת הכיסוי
השנתית .בבדיקות הדמיה MRI,
 PET CTהחזר של  80%מעלות
הבדיקה ועד תקרת הכיסוי
השנתית.

תקרה שנתית
כוללת – סכום
ביטוח/השתתפות
עצמית

₪ 11,000
 20%מההוצאה בפועל ה"ע,
למעט אם צויין אחרת

ללא חיתום .אין צורך למלא
הצהרת בריאות.

קיים חיתום

נדרש חיתום

ללא חיתום

ללא חיתום

חיתום/ללא חיתום

קיים חיתום

קיים חיתום

ספק פרטי לבחירת המבוטח.

כל ספק

לא הסכם – פרטי בחירה חופשית כל ספק
למעט מספר כיסויים

ספק הסכם/לא
הסכם

לא מוגבל להסכם -החזרים

ללא הגבלה לספקי הסכם

קיימת אפשרות לקבלת החזר
כספי או מתן שירות בפועל אצל
נותן שירות שבהסכם

רשימת הבדיקות הרפואיות
עד גובה התקרה השנתית
תקרה שנתית העומדת בפני
רשימה פתוחה של בדיקות-עד
רשימה סגורה  +כיסוי לכל בדיקה האבחנתיות כולל את הבדיקות
 ₪ 13,200לשנת ביטוח -ה.ע .25% -עצמה בסך של  ₪ 13,500עבור
בדיקות אבחנתיות ובדיקות
אבחנתית אחרת שאינה מופיעה המפורטות שלהלן:
הדמיה באמצעות טכנולוגיית
ברשימה עד תקרה של ₪ 1,500
הריון .רשימת בדיקות פתוחה,
רנטגן ,אולטרסאונדC.T, ,
 20%השתתפות עצמית
כיסוי גם לכל בדיקה עתידית
,MRI, M.R.A , M.R.E
שאינה קיימת היום השתתפות
קולונוסקופיה וירטואלית,
עצמית  20%הכיסוי החל מהשקל
צנתור וירטואלי ,גלולה להראיית
הראשון ,ללא תלות במחירון
המעי הדק ,בדיקת מיפוי עצם/
משרד הבריאות
מפרק ,בדיקות אקו לב ,בדיקת
אולטרסאונד דופלר תל ממד
צבעוני ,צילום (שיקוף) רחם.

בדיקות אבחנתיות
– דימות
סכום ביטוח/ה.ע.
רשימה סגורה/
פתוחה

רשימה פתוחה  -טכנולוגיות
אבחון  ₪ 5,000אחת לשנתיים,
וכן בדיקות עד לסך של 1,500
 ₪לשנת ביטוח או עד ₪ 3,080
לשנת ביטוח במקרה של MRI

רשימה פתוחה ללא הגבלת תתי
תקרה עבור בדיקה -עד תקרה
שנתית של  20% - ₪ 12,000ה"ע

רשימה פתוחה לבדיקות
אבחנתיות מעל  ,₪ 250סכום
ביטוח שנתי עד לסך של 12,000
 ₪בכל שנת ביטוח.

הראיית איברים פנימיים
באמצעות קפסולה -ועד ₪ 5,000

ט.ל.ח-בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים ,יגברו הוראות הפוליסה

כנס הבריאות הדיגיטלי
ענף הבריאות  -מאתגר להצלחה

הראל

הפניקס

מגדל

מנורה מבטחים

כלל ביטוח

איילון

הכשרה

בדיקות אבחנתיות
– רפואה מונעת

קיים

בכיסוי נפרד -כתב שירות רפואה
משלימה

קיימת רשימה פתוחה לכל
הבדיקות האבחנתיות.

אין

אין

בדיקות סקר לגילוי סרטן,
קולונוסקופיה מניעתית עד 4400
 ₪בכפוף ל 20%-השתתפות
עצמית

רפואה מונעת -סקר מנהלים
סקר סרטן ( כבר לאחר  3חודשי
הכשרה )
בדיקות

התייעצויות עם
רופא מומחה –
סכום ביטוח/ה.ע.
האם כולל
פסיכיאטר?

ללא הגבלת מספר התייעצויות
אין מגבלה למספר התייעצויות!
בשנה
חוות דעת רפואית בישראל
 ₪ 800החזר לייעוץ ראשון
ראשונה עד  ₪ 610ועד ₪ 410
לחוות דעת נוספת .כמו כן כיסוי  ₪ 500החזר לייעוץ חוזר
לחוו"ד בחו"ל עד  ₪ 4,400למקרה עד תקרה שנתית של
 20% - ₪ 12,000ה"ע
ביטוח .כולל פסיכיאטר – על פי
כולל ייעוץ עם רופא פסיכיאטר
המקרה הרפואי

 4התייעצויות בשנה.
*קיים כיסוי לעד  2התייעצויות אצל
פסיכיאטר מתוך ה.4
התייעצות אצל נותן שירות
שבהסכם  -בהשתתפות עצמית
בסך של  ₪ 150להתייעצות.
לפסיכיאטר 220 :ש"ח.
התייעצות ע"י נותן שירות אחר-
החזר של  80%מההוצאה ועד
 750ש"ח לכל התייעצות( .כולל
פסיכיאטר)
התייעצות בתור מהיר אצל נותן
שירות שבהסכם  -קבלת התייעצות
תוך  3ימי עסקים  ,בהשתתפות
עצמית בסך של  ₪ 250להתייעצות.
לפסיכיאטר 350 :ש"ח.

התייעצות עם רופא מומחה  -עד
עד  6ייעוציים בשנת ביטוח ,ועד
 2התייעצויות בשנה (כולל
 ₪ 900להתייעצות ראשונה ועד
פסיכיאטר וגינקולוג)  ₪ 850 -לכל  ₪ 1,000להתייעצות .לרבות 2
 ₪ 550לכל התייעצות נוספת
התייעצויות אצל פסיכיאטר
התייעצות .ה.ע.25% -
ובכפוף לתקרה השנתית.
והתייעצויות אצל רופא ילדים
שהוא רופא מומחה בתחום נוסף .התייעצות בנושא גיל המעבר
ואנטי-אייג'ינג ,מוגבל ל2-
תקרה שנתית העומדת בפני
עצמה עבור התייעצויות עם רופא התייעצויות  -עד לתקרה של 600
מומחה של  ₪ 6,000בשנת ביטוח ₪ .בגין התייעצות ובכפוף לתקרה
השנתית.
כולל פסיכיאטר שמהווה רופא
מומחה

טיפולים פרה-
רפואיים – סכום/
ה.ע /תנאים
פיזיותרפיה/
הידרותרפיה וכו'

עד  12טיפולים ועד  ₪ 2050לשנת  12טיפולים בשנה ₪ 2,000 ,לשנת
ביטוח ועד התקרה השנתית של
ביטוח
₪ 12,000

 5התייעצויות בשנה
השתתפות עצמית –  ₪ 90לרופא
בהסדר ולמי שאינו בהסדר 80%
ועד  ₪ 1,000לכל התייעצות .

פיזיותרפיה 12 -טיפולים בשנת
ביטוח .טיפול אצל ספקים
שבהסכם :השתתפות עצמית 45
 .₪החזר עבור טיפול אצל ספק
אחר 80% :מההוצאה ועד ₪ 120
לטיפול.

פיזיותרפיה 14 -טיפולים בשנה
ועד  ₪ 190לטיפול .ה.ע25% -

קיים במסגרת וכתב שירות
רפואה ומשלימה ומדיכלל
שירותים לילד

עד  12טיפולים לתקופה של 12
חודשים ,עד תקרה של 2300
 ₪אצל נותן שירות שבהסכם
 עד  12טיפולים ,ללא תקרה,השתתפות עצמית בסך ₪ 45
לכל טיפול.
אצל נותן שירות שלא בהסכם
 עד  12טיפולים ,עד  ₪ 120לכלטיפול ,השתתפות עצמית בסך
 20%מהתשלום בפועל

פיזיותרפיה  12טיפולים ,
השתתפות עצמית  ₪ 50לחילופין
החזר של  80%ועד ל₪ 120-
לטיפול .
דיאטנית –  5טיפולים  ,השתתפות
עצמית  ₪ 50לחילופין החזר של
 80%ועד ל ₪ 120-לטיפול .

טיפולים במרפאת
כאב – רדיו תרפיה

עד  10טיפולים במרפאות כאב
ועד  80%מההוצאה ועד תקרה
של  ₪ 150לטיפול

טיפול רדיותרפיה וכימותרפיה
החזר עד תקרה שנתית של
 20% - ₪ 12,000ה"ע

אין

אין

קיים במסגרת כתבי השירות

עד  10טיפולים ועד תקרה של
 ₪ 150בכפוף ל 20%-השתתפות
עצמית
עד תקרה שנתית

אין

בדיקות מעבדה
לגידולים ממאירים

קיים

ביצוע בדיקה לאבחון גנטי
מתקדם לגילוי גנים סרטניים עד
 -20% ₪ 3200ה"ע .הזכאות הינה
בגין אבחון של אחת מהמחלות
הבאות .:סרטן השד ,סרטן המעי
הגס ,סרטן השחלות

אין

 ₪ 5,000למקרה ביטוח

תקרה שנתית עד  ₪ 13,500לכל
שנת ביטוח

אין

כלול בסקר סרטן
דם בשתן .
בדיקת . PAP
בדיקת פולימורפיזם המופק מדם
לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס
והחלחולת .
בדיקת . PSA

ט.ל.ח-בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים ,יגברו הוראות הפוליסה

כנס הבריאות הדיגיטלי
ענף הבריאות  -מאתגר להצלחה

הראל

הפניקס

מגדל

מנורה מבטחים

כלל ביטוח

איילון

הכשרה

טיפולים ואביזרים
יחודיים לסרטן

קיים במסגרת נספח טיפולים
פרימיום

פרק ייחודי למניעה אבחון וטיפול
במחלת הסרטן הכולל בין היתר:
בדיקת קולונוסקופיה מניעתית,
שמירת מח עצם לתקופות
ארוכות,
הקפאת זרע וביציות ,בדיקת
אונקוטסט לאבחון התאמת
תרופות בעת הצורך טיפול
כימותראפי ,קבלת טיפולים
כימותרפיים בפרפוזיה ישירה,
קבלת טיפולים בהמופילטרציה,
השתלה תוך גופית של כדורים
רדיואקטיביים ,ביזרי עזר המקלים
על סימפטומים ותוצאות הטיפול
במחלת הסרטן כגון :פאה ,חזייה,
שרוול גומי וכדומה ,חוות דעת
שנייה בחו"ל

אין

אין

אין

עד  ₪ 2600ובכפוף ל20%-
השתתפות עצמית---לפרט

אין

סקר סרטן – סכום
ביטוח/ה.ע /תדירות

קיים לספק בהסדר .חד פעמי
בתקופת ביטוח

אחת ל 3-שנים
החזר עד ₪ 450

קיים בתוכנית ביטוח
'מזור לסרטן' מסוג מחלות קשות

אין

אין

עד  , ₪ 450אחת ל 3-שנים

השתתפות עצמית  ₪ -350אצל
ספק בהסדר .
 50%ועד  ₪ 500למי שאינו
בהסדר אחת לשנתיים –ולאחר 3
חודשי אכשרה .

סקר מנהלים –
סכום ביטוח/ה.ע/
תדירות

זכאות אחת לשנתיים ,מעל
גיל  - 21כיסוי אצל ספק הסדר
בכפוף לה"ע או החזר אצל ספק
אחר.

מעל גיל 40
אחת לשנתיים
החזר עד ₪ 400

אין

אין

אין

אצל נותן שירות שבהסכם -
השתתפות עצמית בסך .₪ 150
ביצוע בדיקה אצל נותן שירות
שאינו בהסכם – עד  50%ועד
תקרה של  ,₪ 500זכאות אחת
לשנתיים

בדיקת סקר תקופתי ,הכוללת
את הבדיקות המפורטות
ברשימה הסגורה שלהלן:
בדיקת רופא מקיפה ,בדיקות דם
ומעבדה הכוללות ספירת דם,
רמות אלקטרוליטים ,תפקודי
כבד וכליות ,רמות שומנים בדם
(כולסטרול וטריגליצרידים).
בדיקת לחץ דם .בדיקת גובה
ומשקל ,בדיקת דם בצואה,
בדיקת בלוטת הערמונית
(פרוסטטה) .בדיקת ראייה בדיקת
שמיעה .בדיקת לחץ תוך-עיני,
בדיקת תפקודי ריאה ,צילום חזה.
בדיקת לב – אק"ג ,בדיקת לב
במאמץ (ארגומטריה) ופענוח
קרדיולוג מומחה.

ט.ל.ח-בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים ,יגברו הוראות הפוליסה

כנס הבריאות הדיגיטלי
ענף הבריאות  -מאתגר להצלחה

מנורה מבטחים

מגדל

הראל

הפניקס

הפריה חוץ גופית
(כיסוי מהילד
השלישי)

 100%מהילד השלישי ואילך

עד  ₪ 9,000בגין  2הפריות מבחנה אין
ובתנאי שיש למבוטח שני ילדים
קודמים

בדיקות/סריקות/
סקירה גנטית/צ'יפ
גנטיNIPT /

רשימה פתוחה ,ללא מגבלה לסוג  ₪ 3,300עבור בדיקות הריון -ללא כיסוי לכל בדיקת הריון (ללא
תלות בכיסויים האחרים בתכנית רשימה סגורה) מעל  ₪ 250עד
הבדיקות במהלך היריון.
וללא תתי תקרות עבור הבדיקות לסך של  ₪ 5,000להריון .בנוסף:
קיים כיסוי לבדיקות גנטיות עד
השונות
כיסוי עבור בדיקות המבוצעות
 ₪ 250לכל בדיקה ולא יותר
במהלך או לפני היריון עד  ₪ 2,500בלעדי בהפניקס – כיסוי לייעוץ
או עד  ₪ 5,000לזוג מבוטחים .אין עם רופא מומחה בגין הריון ולידה מ ₪ 1,000להריון.
מגבלה לרשימת בדיקות מוגדרת

כלל ביטוח

איילון

הכשרה

סל הריון

כיסויים נוספים:
שימור דם טבורי,
קורס הכנה,
מלונית לאחר,
יועצת הנקה

קיים עבור שימור דם טבורי

השתתפות במימון איסוף ושימור שימור דם טבורי  ₪ 700 -להריון
קורס הכנה ללידה  -עד ₪ 280
דם טבורי-
לכל הריון
(נוסף לבדיקות מעקב) שיפוי
מלונית לאחר לידה  -עד ₪ 200
עד  ₪ 550להריון -לכל אחד
מבני הזוג -ללא ה"ע-השתתפות ליום ועד  7ימי שהייה.
בקורס -הכנה ללידה -עד  300שח יועצת הנקה  -עד  12טיפולים
בשנה  -בהסכם השתתפות
לכל הריון גם לגבר
עצמית  ,₪ 40לא בהסכם -
מלונית לאחר לידה₪ 200 -שיפוי  50%ולא יותר מ ₪ 50לכל
ללילה עד  7ימים .גם לגבר
התייעצות בקשר לתינוק שנולד -התייעצותעם יועצת הנקה מוסמכת250 -
שח לייעוץ עד  12התייעציות
בשנה הראשונה.

ט.ל.ח-בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים ,יגברו הוראות הפוליסה

מילד שלישי עד שני טיפולי
הפריה -עד  ₪ 8,200לכל טיפול.

אין כיסוי מהילד השלישי

עד  2הפריות למשך כל תקופת
הביטוח ובתנאי שלמבוטחת
 2ילדים קודמים – עד תקרה
של  ₪ 10,000בגין עד  2הפריות,
בהשתתפות עצמית של 20%

לא קיים

סקירה גנטית למומים מולדים-
2,600
מי שפיר ותחליפיהם2,600 -
סקירת מערכות 1,500 -ש"ח

כיסוי לכל בדיקה למעקב אחר
ההיריון .למעט  u.sשגרתי

סקירה על קולית ,שקיפות
עורפית ,סקר ביוכימי משולש ,מי
שפיר ,NIPT ,סיסי שלייה ,אבחון
גנטי טרום היריון ,צ'יפ גנטי.
 3התייעצויות עם מומחה – עד
 ₪ 800להתייעצות; עד תקרה
של  ₪ 5,000לכל היריון עם
השתתפות עצמית .20%

סקירה ראשונה ושנייה ,שקיפות
עורפית ,בדיקת מי שפיר ,בדיקת
סיסי שליה ,בדיקת דם מחליפה
מי שפיר ,בדיקות גנטיות וצ'יפ
גנטי במהלך הריון.
עד  ₪ 2,000לבדיקה ולא יותר 2
בדיקות בשנת הביטוח.

אין

כיסוי לדם טבורי לשני בני הזוג.
 ₪ 700לכ"א

השתתפות במימון איסוף ושימור
דם טבורי – החזר הוצאות בסכום
חד פעמי עד  ₪ 500לכל היריון.
מלונית לאחר לידה  -עד ₪ 200
לכל יום ועד  8ימים רצופים.

השתתפות במימון איסוף
ושימור דם טבורי שיפוי בגין 80%
מהוצאות בפועל ועד לסך של
₪ 700

כנס הבריאות הדיגיטלי
ענף הבריאות  -מאתגר להצלחה

הראל

הפניקס

מנורה מבטחים

מגדל

כלל ביטוח

איילון

הכשרה

כיסויים לילדים
האם קיים/נספח
נפרד
סכום ביטוח ועד
איזה גיל

קיים נספח נפרד עד גיל  3,000 ,21תכנית נפרדת" -כיסוי נוסף
 ₪כיסוי מתחדש כל שנת ביטוח לייעוץ אבחון וטיפול בנושא
התפתחות הילד"
ללא תלות בכיסוי האמבולטורי,
ללא חיתום רפואי
גיל כניסה עד ( 20כולל)

כן ,קיים נספח הרחבה
להתפתחות הילד

כלול בנספח שירותים
אמבולטוריים.

'מדיכלל שירותים לילד'
נספח שיפוי .ניתן לשתמש בכל
מטפל .עד גיל 21

כרגע לא
יושק בזמן הקרוב

קיים נספח נפרד עד גיל . 25

טיפולים
בהתפתחות הילד –
סוגים ותנאים

פיתוח מיומנויות למידה (הוראה
החזרים ,ועד תקרת החזר של
מתקנת /קלינאית תקשורת)15 -
 ₪ 300לטיפול  -כולל ריפוי
טיפולים בשנה ה"ע  ₪ 40אצל
בעיסוק ,קלינאי תקשורת,
נותן שירות בהסכם ( אצל ספק
הוראה מתקנת ,פסיכותרפיסט,
פסיכולוג ,שחייה טיפולית ,רכיבה אחר -החזר עד ) ₪ 80
פיתוח כישורים התפתחותיים
טיפולית ,טיפול באומנות ,טיפול
רגשיים (שחייה /רכיבה טיפולית,
באמצעות בעלי חיים ,טיפול
טיפול באומנות)16 -טיפולים
בהרטבה (כולל ייעוץ) וטיפול
בהפרעות אכילה מסוג אנורקסיה בשנה -ה"ע  ₪ 70אצל נותן
שירות בהסכם ( אצל ספק אחר-
או בולימיה
החזר עד ) ₪ 120
ריפוי בעיסוק12 -טיפולים בשנה-
ה"ע  ₪ 40אצל נותן שירות
בהסכם ( אצל ספק אחר -החזר
עד ) ₪ 120
טיפול פסיכולוגי -בהסכם בלבד-
 18טיפולים בשנה -.ספק הסכם
בלבס
טיפול בהרטבה 10 -טיפולים
בשנה ה"ע  ₪ 90אצל נותן שירות
בהסכם ( אצל ספק אחר -החזר
עד ) ₪ 75
טיפול בחדר מלח לצורך רפואי-
 10טיפולים בשנה -ה"ע ₪ 40
אצל נותן שירות בהסכם ( אצל
ספק אחר -החזר עד ) ₪ 100

התפתחות הילד  -מבוטח זכאי
להחזר הוצאות שהוצאו בפועל
עבור טיפולים בהתפתחות הילד,
בגין בעיות התפתחות שאובחנו
ע"י רופא נוירולוג מומחה או רופא
מומחה להתפתחות הילד .טיפול
יעשה על ידי פסיכותרפיסט ו/
או מרפא בעיסוק ו/או קלינאי
תקשורת ו/או פסיכולוג
ו/או טיפולים בתנועה ו/או
באומנות ו/או רכיבה טיפולית ו/
או הוראה מתקנת ו/או שחייה
טיפולית ו/או באמצעות בעלי
חיים ,עד  16טיפולים בשנת
ביטוח בגובה  %80מההוצאה
בפועל אך לא יותר מסך של 120
 ₪לכל טיפול.
טיפול בהרטבה  -החזר עבור 12
טיפולים בגובה של  80%ולא יותר
מ ₪ 120לטיפול.
טיפולים בהפרעות אכילה  -עד
 16טיפולים בשנת ביטוח בגובה
 %80מההוצאה בפועל אך לא
יותר מסך של  ₪ 120לכל טיפול.

עד  ₪ 250לטיפול ,ועד ₪ 4,000
סך הכל.

אבחון וייעוץ דידקטי
אבחון וייעוץ פסיכודידקטי
אבחון וייעוץ בהפרעות קשב
וריכוז (מבחן )TOVA
אבחון וייעוץ בהפרעות קשב
וריכוז ()BRC
אבחון וייעוץ בהפרעות קשב
וריכוז ()MOXO
אבחון וטיפול בבעיות שינה
קלינאי תקשורת
שחייה טיפולית (הידרותרפיה)/
רכיבה טיפולית/טיפול באמנות
פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק
טיפול פסיכולוגי
טיפול בהרטבה
טיפול בחדר מלח

אין

טלמדיסין – ייעוץ רפואי מקוון עם
רופא ילדים ללא תשלום.
פגישות ייעוץ עם רופא בנושא
בעיות גדילה -עד  2התייעצויות
בשנה ,השתתפות עצמית בהסדר
 ₪ 150למפגש  ,לא בהסדר -סכום
מקסימלי  80%מהתשלום ועד 550
 ₪לייעוץ.

ט.ל.ח-בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים ,יגברו הוראות הפוליסה

טיפולי מומחים בבעיות
התפתחות – מרפא בעיסוק
 /קלינאי תקשורת  /רכיבה
טיפולית  /שחיה טיפולית ועוד...
עד  ₪ 250לטיפול ועד תקרה של
 ₪ 4,000לתקופת הביטוח

פגישות יעוץ עם רופא מומחה
לטיפול באלרגיות -עד  4פגישות
בשנה ,השתתפות עצמית בהסדר
 ₪ 150למפגש ,לא בהסדר80% -
מהעלות מוגבל לתקרה של ₪ 500
פיתוח מיומנויות למידה – הוראה
מתקנת/קלינאי/ת תקשורת:
מבוטח יהיה זכאי לקבלת
סדרה של עד 10טיפולים בשנה.
השתתפות עצמית בהסדר ₪ 50
לטיפול  ,לא בהסדר 50% -מהעלות
ועד  ₪ 75לטיפול.
פיתוח כישורים התפתחותיים/
רגשיים רכיבה טיפולית ,שחייה
טיפולית (הידרותרפיה) ,טיפול
ביצירה (אמנות) וריפוי בעיסוק.
המבוטח יהיה זכאי לעד  25טיפולים
בסך הכול במצטבר בשנה,
השתתפות עצמית בהסדר ₪ 50
לטיפול  ,לא בהסדר 75% -מהעלות
ועד  ₪ 200לטיפול ,מוגבל לתקרה
של  ₪ 2000בשנה.

כנס הבריאות הדיגיטלי
ענף הבריאות  -מאתגר להצלחה

הראל

הפניקס

מגדל

מנורה מבטחים

כלל ביטוח

איילון

הכשרה

כיסויים לילדים
טיפולים
בהתפתחות הילד –
סוגים ותנאים
(המשך)

פגישות ייעוץ עם תזונאי ילדים:
המבוטח זכאי לעד  12פגישות יעוץ
בשנה .השתתפות עצמית בהסדר
 ₪ 50לטיפול  ,לא בהסדר50% -
מהעלות ועד  ₪ 110לייעוץ.
טיפול בהרטבה :המבוטח יהיה זכאי
לעד  12מפגשים בשנה לאבחון,
לייעוץ ולטיפול בבעיות הרטבה.
השתתפות עצמית בהסדר ₪ 85
למפגש  ,לא בהסדר 50% -מהעלות
ועד  ₪ 110לייעוץ.
טיפול פסיכולוגי:
המבוטח והוריו יהיו זכאים לסדרה
של עד  18פגישות אישיות בשנה
עם פסיכולוגים חינוכיים וקליניים/
פסיכיאטרים/עובדים סוציאליים
שהינם נותני שירות שבהסכם .ניתן
להמיר פגישה אחת לפגישה עם
פסיכיאטר בהשתתפות עצמית
של .₪ 280
השתתפות עצמית בהסדר -פגישה
ראשונה  ,₪ 90מפגישה שניה ₪ 120
אבחון וטיפול בבעיות שינה:
המבוטח זכאי לפגישה אחת בשנה
עם מטפל המתמחה באבחון
ואיתור בעיות שינה בקרב ילדים.
לא בהסדר -החזר עד ₪ 420
טיפול בחדר מלח לצורך רפואי:
מבוטח יהא זכאי לקבלת עד
 10טיפולים בחדר מלח בשנה.
השתתפות עצמית בהסדר₪ 40 -
 .לא בהסדר 50% -מהעלות ,מוגבל
לתקרה של  ₪ 80לטיפול.

ט.ל.ח-בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים ,יגברו הוראות הפוליסה

כנס הבריאות הדיגיטלי
ענף הבריאות  -מאתגר להצלחה

מנורה מבטחים

מגדל

הראל

הפניקס

קיים במסגרת נספח אמבולטורי
כיסוי לבדיקות לאבחון הפרעות
קשב וריכוז – החזרים עד תקרה
ועד גיל .21

אבחון הפרעות קשב וריכוז ו/או
 3אבחונים מכל סוג:
לקויות למידה לילדים -
אבחון וייעוץ דידקטי ופסיכו-
דידקטי .דידקטי -ה"ע  ₪ 350אצל נותן שירות שבהסכם  -עד 2
בדיקות סה"כ בשנת ביטוח.
נותן שירות בהסכם ( אצל ספק
אבחון וייעוץ דידקטי :
אחר -החזר עד  \) ₪ 400פסיכו
נותן שירות שבהסכם ₪ 450 -
דידקטי -ה"ע  ₪ 900אצל נותן
שירות בהסכם ( אצל ספק אחר -השתתפות עצמית לכל אבחון.
נותן שירות אחר -שיפוי בסך של
החזר עד ) ₪ 1,000
 80%מההוצאה בפועל ולא יותר
מ ₪ 500לכל אבחון.
אבחון וייעוץ בהפרעות קשב
אבחון פסיכו דידקטי:
וריכוז
מבחן  - BRC/ MOXOה"ע  300נותן שירות שבהסכם 1,200 -
 ₪אצל נותן שירות בהסכם ( אצל  ₪השתתפות עצמית בגין כל
אבחון.
ספק אחר -החזר עד / 500
נותן שירות אחר  -שיפוי בסך של
 ₪ 400בהתאמה)
 80%מההוצאה בפועל ולא יותר
מ 1,000ש"ח לכל אבחון.
 -TOVAה"ע  ₪ 250אצל נותן
שירות בהסכם ( אצל ספק אחר -אבחון וייעוץ בהפרעות קשב
וריכוז:
החזר עד ) ₪ 400
המבוטח זכאי לאבחון הכולל
אבחון וייעוץ בבעיות שינה החזר בדיקת רופא נוירולוג ובדיקות
ממוחשבות מסוג  TOVAו/או
עד .₪ 400
 BRCו/או .MOXO
נותן שירות שבהסכם ₪ 250 -
השתתפות עצמית לכל אבחון.
נותן שירות אחר  -20%השתתפות
עצמית ,שיפוי בסך של 80%
מההוצאה בפועל ולא יותר מ300
 ₪לכל אבחון  TOVAו₪ 500-
לכל אבחון  BRCו/או .MOXO

כלל ביטוח

איילון

הכשרה

כיסויים לילדים
אבחון הפרעות
קשב וריכוז –
ה.ע/.ס.ב/.תדירות

,TOVA, BRC, MOXO
אחר (הסכם/
פרטי)

ט.ל.ח-בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים ,יגברו הוראות הפוליסה

אבחון דידקטי₪ 600 -
אבחון הפרעות קשב 600 -ש"ח

מכוסה אצל כל ספק

אין

אבחון וייעוץ דידקטי -המבוטח יהיה
זכאי לעד  3אבחונים דידקטיים
במהלך כל תקופת הכיסוי,
השתתפות עצמית בהסדר 450
 ₪לכל אבחון ,לא בהסדר80% -
מעלות ,מוגבל לתקרה של ₪ 500
לאבחון.
אבחון וייעוץ פסיכודידקטי-
המבוטח יהיה זכאי לעד  3אבחונים
פסיכודידקטיים במהלך כל תקופת
הכיסוי .השתתפות עצמית בהסדר
 ₪ 1,100לכל אבחון ,לא בהסדר-
 75%מהעלות מוגבל לתקרה של
עד  ₪ 900לאבחון
אבחון וייעוץ בהפרעות קשב וריכוז
)מבחן - TOVA
המבוטח יהיה זכאי לעד  3אבחוני
 TOVAבמהלך כל תקופת הכיסוי.
השתתפות עצמית בהסדר 250
 ₪לכל אבחון ,לא בהסדר80% -
מהעלות מוגבל לתקרה של עד 300
 ₪לאבחון
אבחון וייעוץ בהפרעות קשב וריכוז
– BRC
המבוטח יהיה זכאי לעד BRC 3
אבחוני במהלך כל תקופת הכיסוי.
השתתפות עצמית בהסדר 250
 ₪לכל אבחון ,לא בהסדר80% -
מהעלות מוגבל לתקרה של עד
₪ 500
אבחון וייעוץ בהפרעות קשב וריכוז
: MOXO
המבוטח יהיה זכאי לעד  3אבחוני
 MOXOבמהלך כל תקופת
הכיסוי .השתתפות עצמית בהסדר
 ₪ 250לכל אבחון ,לא בהסדר80% -
מהעלות מוגבל לתקרה של עד
₪ 500

כנס הבריאות הדיגיטלי
ענף הבריאות  -מאתגר להצלחה

הראל

הפניקס

מגדל

מנורה מבטחים

כלל ביטוח

איילון

הכשרה

כיסויים לילדים
תור מהיר דרך
מומחה שבהסכם
בתשלום ה.ע.
בלבד

רשת רחבה של מעל 700
רופאים מומחים בפריסה ארצית
להתייעצות תוך  7ימים בלבד
ובתשלום ה"ע של  ₪ 150בלבד.
רק בהראל רשת רחבה בפריסה
ארצית!

שירות רופא מומחה VIP
בשת"פ עם מרכז המומחים של
אסותא -ייעוץ בתשלום ה"ע
בלבד של .₪ 160

שירות תור מהיר אצל ספקים
שבהסכם לבדיקות תוך  2ימי
עסקים ופענוח תוך  2ימי עסקים
לרשימת הבדיקות הכלולות
בנספח  :אולטרסאונדCT , ,
 , MRIקולונוסקופיה וירטואלית ,
ממוגרפיה וצנתור וירטואלי.
התייעצות בתור מהיר אצל נותן
שירות שבהסכם  -קבלת התייעצות
תוך  3ימי עסקים  ,בהשתתפות
עצמית בסך של  ₪ 250להתייעצות.
לפסיכיאטר 350 :ש"ח.

אין

אין

אין

אין

נספח הרחבה
לאמבולטורי – תת
כיסוי (אביזרים,
טיפולים ,שיקום,
טכנולוגיות)

טיפולים פרימיום  -בלעדי
בהראל! כיסוי עבור טיפולים
רפואיים וטכנולוגיות חדשניות
בארץ ובחו"ל והכל בנספח
אחד – כולל טכנולוגיות לטיפול
אונקולוגיה ,אביזרים רפואיים,
הזרקות ,כאב ,תא לחץ  -ניתן
לרכישה מעל תכניות הבסיס -
לא רק מעל אמבולטורי.

הכיסויים ניתנים תחת כיסוי
שירותים אמבולטוריים
וטכנולוגיות מתקדמות.

כיסוי לכל טיפול שיקומי,
לאביזרים רפואיים ,החלמה
לאחר אשפוז ,טיפול בתא לחץ ,
שמירת מח עצם ,ביצית או זרע
עקב מחלת הסרטן.

לא קיים

רוב הכיסויים קיימים בכיסוי
הבסיסי לרבות שיקום במספר
רפואה משלימה ומחלפי ניתוח.

אין

אין

כיסויים יחודיים

• אין מגבלה למספר התייעצויות -שירות רופא מומחה VIP
כיסוי לייעוץ עם רופא מומחהבשנה
• רשת המומחים בפריסה ארצית בגין הריון ולידה

.1הצטרפות ללא הצהרת בריאות.
 .2קבלת החזר כספי או קבלת טיפול
אצל ספק שבהסכם בהשתתפות
עצמית בלבד.
 .3שירות הכוונה לבחירת הרופא
הטוב ביותר.
 .4שירות תיק מחלה  -קבלת מידע
על מחלה ,בדיקה או ניתוח שהמטופל
עתיד לעבור.
 .5מוצר מקיף למשפחה כולל :סל
הריון רחב כולל החזר עבור :קורס
הכנה ללידה ,מלונית לאחר לידה
ויועצת הנקה .לילדים :אבחון הפרעות
קשב וריכוז ו/או לקויות למידה כולל
אבחון דידקטי ופסיכודידקטי.
 .6אפשרות להוספת כיסויים ייחודיים
נוספים:
א .נספח לטיפולים לילדים
ב .נספח לאביזרים ושיקום
 .7אפשרות לקבלת הנחות בבתי
עסק נבחרים לאורח חיים בריא וערך
שירותי ובריאותי לפוליסה.

אביזרים  /מכשירים רפואים
לאחר תאונה₪ 4,000 -
טיפול רגשי לאחר אירוע קשה-
עד  30טיפולים ,ועד ₪ 200
לטיפול.

מרפאת חירום ,הנחיית הורים,
דיאטנית גם ללא בעיות בולימיה
או אנורקסיה.

שירות מומחה עולמי ,
שירות מחקר רפואי ממוקד,
בדיקת COLONFLAG

טיפולי פסיכולוג  ,אבחון טיפול
בעיות שינה .

ט.ל.ח-בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים ,יגברו הוראות הפוליסה

כנס הבריאות הדיגיטלי
ענף הבריאות  -מאתגר להצלחה
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כלל ביטוח

הראל

הפניקס

מגדל

גיל כניסה מרבי

69

אין מגבלה

אבחון בסיסי  /ה.ע

תהליך אבחון ראשוני על יד רופא
ביצוע בדיקות רפואיות
אבחנתיות ראשוניות  -דם ,שתן ,ממיין הכולל:
רנטגן ,הנדרשות לביצוע במסגרת • בדיקה פיזיקלית.
• בדיקות אבחנתיות ראשוניות כגון
תהליך האבחון ,השתתפות
בדיקות דם ,שתן ,צואה ,אולטרא
עצמית בסך ₪ 180
סאונד.
• דו"ח אבחון ראשוני  +המלצות
להמשך טיפול.
השתתפות עצמית של ₪ 170
תאום מועד לאבחון ראשוני תוך 24
שעות מהפנייה

אבחון מקיף  /ה.ע

בדיקות רפואיות אבחנתיות נוספות בגין בדיקות אבחנתיות נוספות,
תהליך אבחון מקיף ובדיקות
בדיקות רפואיות אבחנתיות נוספות תהליך אבחון מורחב על ידי רופא
לבדיקות בתהליך האבחון הבסיסי :למעט  – PETCTסכום כולל
רפואיות -תוך  3ימי עסקים
ממיין הכולל:
לאבחון הבסיסי -
של .₪ 320
לבדיקות  , MRI, CT MRI , CT , PET CT :ממוגרפיה ,מיפויים,
• MRI
 MRI,בדיקות הדמייה, CT ,
 , PET-CTביופסיות בשד ,ובדיקות בגין בדיקת ( PETCTבניכוי סך
 ,ממוגרפיה ,מיפויים ,ביופסיות
• MRA
ממוגרפיה ,מיפויים  ,ביופסיות
בשד .יתר הבדיקות יבוצעו תוך  7פולשניות אחרות ,וכן התייעצות של של  ,₪ 320ככל ששולם כאמור
בשד PET CT,ויתאפשרו לביצוע • CT
לעיל) – .₪ 800
הרופא הממיין עם רופא מומחה
ימי עבודה .השתתפות עצמית:
• CT-PET
תוך  3ימי עבודה .השתתפות
 ₪ 500סה"כ עבור תהליך האבחון בתחום הרלוונטי .בסיום הבדיקות
עצמית (כוללת לאבחון)בסך  • ₪ 500מיפויים
וההתייעצות ימסור הרופא
הבסיסי והאבחון המקיף יחדיו.
כולל אבחון גניקולוגי מיוחד ואשפוז עלות תהליך אבחון ראושני+
הממיין דו"ח אבחון הכולל את
בחדר פרטי במהלך בדיקות אבחון מורחב₪ 600 -
תוצאות תהליך האבחון 500 .ש"ח
תאום מועד לאבחון מורחב תוך 3
או לאחר ביצוע ניתוח
השתתפות עצמית .אבחון גניקולוגי
ימי עבודה מסיום האבחון הראשוני.
 700 -ש"ח השתתפות עצמית.

איילון

הכשרה

כתב שירות אבחון מהיר
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תהליך אבחון בסיסי הכולל
פגישה ראשונית עם הרופא
הממיין תוך  3ימי עסקים אשר
בסיומן ימסר למבוטח דו"ח
אבחון הכולל את תוצאות
תהליך האבחון .בנוסף ,הליך
האבחון כולל שיחה טלפונית עם
רופא ממיין  -בהתאם לבקשת
המבוטח תוך יום עבודה אחד
השתתפות עצמית 180 :ש"ח

פגישה ראשונית עם רופא ממיין,
אשר יפנה לביצוע בדיקות
רפואיות אבחנתיות ראשוניות
(דם ,שתן ,רנטגן) הנדרשות
לביצוע במסגרת תהליך האבחון
ובסיום הבדיקות ימסור הרופא
הממיין דו"ח אבחון הכולל את
תוצאות תהליך האבחון.
 180ש"ח השתתפות עצמית.
אבחון גניקולוגי  300 -ש"ח
השתתפות עצמית.

סכום כולל של  160ש"ח.

אבחון ראשוני על ידי רופא ממיין
ובכלל זה :בדיקה פיזיקאלית,
בדיקות אבחנתיות ראשוניות
כגון :בדיקות דם ,שתן ,צואה,
אולטרא סאונד .דוח אבחון
ראשוני  +המלצות להמשך טיפול.
השתתפות עצמית –
.₪ 170

₪ 170

אבחון מורחב על ידי רופא ממיין
ובכלל זהMRI, MRA, CT, :
 ,CT_PETמיפויים .פגישת
סיכום והסבר על הממצאים,
האבחנה והמלצות לטיפול .מתן
דוח מסכם .מתן טיפול רפואי
בעת הצורך .השתתפות עצמית
–  ₪ 600במצטבר (כולל אבחון
ראשוני).

₪ 600

ספק שירות

בית חולים אסותא תל אביב רמת בית החולים הרצליה מדיקל
סנטר
החייל ואסותא חיפה

מכון מור בפריסה ארצית

הרצליה מדיקל סנטר

כיסויים ייחודים

• טיפולים פרימיום  -בלעדי בהראל! אכשרה  45ימים בלבד.
השירות כולל:
כיסוי עבור טיפולים רפואיים
שיחה טלפונית מקדימה עם
וטכנולוגיות חדשניות בארץ ובחו"ל
רופא ,הליך אבחון ראשוני ,הליך
והכל בנספח אחד
אבחון מורחב ,פגישת סיכום
• רשת רחבה של מעל  700רופאים
מומחים בפריסה ארצית להתייעצות וקבלת דוח מסכם.
תוך  7ימים בלבד
• צוות מומחים אישי לסוכן לליווי
צמוד וסיוע במימוש זכויות באירועים
מורכבים בארץ ובחו"ל ,כולל טיפול
מיידי בתביעה על פי הצורך

שירות תמיכה וסיוע בעת אשפוז
כולל בדיקות מעבדה עד הבית
להכנה לאשפוז ,ביקור רופא
מומחה שבהסכם בעת אשפוז,
שיחת יעוץ טלפוני עם פסיכולוג
רפואי ,שינוע עזרים רפואיים
לאחר אשפוז ,שירותי פינוי
באמצעות אמבולנס ,תמיכה
רפואית ע"י רופא או אחות
ושירותי עזר לבית.

לא תיגבה השתתפות עצמית
בשיחה טלפונית עם הרופא
הממיין.

ט.ל.ח-בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים ,יגברו הוראות הפוליסה

שירותים ע"י הדסה מדיקל במתחם מדיטון – רשת מרכזים רפואיים
שירות חדיש וחדשני ברמת גן או
במכון מור בפריסה ארצית רחבה.
באמצעות פמי פרימים
אפשרות ביצוע האבחון מרחוק.
כיסוי גם לבדיקות וגם לאבחון
אצל ילדים ,ללא צורך בהפניית
רופא מומחה לבדיקות עבור
ילדים.

אין

מדיטון

אין

