
פוליסות הפיצוי בגין מחלות קשות עברו ועוברות תמורות רבות בשנים האחרונות.
ההשוואה משקפת את הכיסוי הביטוחי הנמכר כיום בחברות הביטוח השונות.

בכל בחינה של פוליסה ישנה ניתן להשוות את הפרמטרים המופיעים בהשוואה
 וכך ללמוד על הפערים.

השוואת הכיסוי למחלות קשות – 
ינואר 2021

עו"ד איילת ערוסי, מאמנת למקצועיות בבריאות

ט.ל.ח. כל האמור בהשוואה זו הינו מידע כללי אינפורמטיבי, לצורכי העשרה ולמידה בלבד. המידע המחייב הוא תנאי הפוליסה תנאיה וחריגיה.
כל העושה שימוש אחר במידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.



AIGישירהכשרהאיילוןכללמגדלהפניקסהראלמנורה מבטחיםפרמטרים להשוואה

מספר מחלות 
בכיסוי מלא

403942433236354448

מחלות ייחודיות 
בכיסוי מלא

1. סכרת נעורים 
 )עד גיל 20(

2. מצב וגטטבי 
 קבוע

3. דום לב 
עם השתלת 
 דפיברילטור

4. נמק של חוט 
 השידרה

5. מחלת דוויק 
ניורומיאליטיס 

 אופטיקה
6. מחלת יעקוב 

 קרויצפלד

1. אירוע רפואי  
   בלתי הפיך 

   )מגדיל את בנק 
   המחלות(

2. סכרת נעורים 
)עד גיל 20(

 3. כריתת ריאה
4. דום לב עם 

    השתלת 
    דפיברילטור

5. הוצאת גלגל העין
6. טיפול במפרצת

   מוחית
7. סיסטיק 

פיברוזיס
8. ניוון שירירים 

מכל סוג )לא רק 
)ALS

1. זאבת-לופוס
2. טיפול במפרצת 

מוחית 
3. דום לב עם  

השתלת      
דפיברילטור

4. סכרת נעורים 
)עד גיל 21 ועד 

)₪ 300,000
5. ניוון שרירים 

 + ALS מסוג
סוגים נוספים

6. יעקב קרויצפלד 
)הפרה משוגעת(

7. מחלת דוויק 
ניורומיאליטיס

8. כריתת ריאה 
שלמה - 

פניאומונקטומיה
9. גידול שפיר בחוט

השדרה

1. תסמונת הכשל 
החיסוני הנרכש 

)AIDS(
2. דום לב 

עם השתלת 
דפיברילטור

3. זאבת-לופוס
4. סכרת נעורים 
)עד גיל 20( 50% 

מסכום הביטוח
5. טיפול במפרצת 

מוחית
6. נמק של חוט 

השדרה
7. מחלת דוויק 
ניורומיאליטיס 

אופטיקה
8. מחלת יעקוב 

קרויצפלד
9. ג'יליאן ברה

10. ניוון שרירים 
מסוג ALS + סוגים 

נוספים

1. מצב רפואי בלתי אין
הפיך )מגדיל את 

בנק המחלות(
2. צינתור כלילי 

טיפולי - 100% פיצוי 
3. זאבת - לופוס

4. סוכרת נעורים 
)עד גיל 20(

5. ניוון שרירים 
מסוג ALS + סוגים 

נוספים

1. יעקב קרויצפלד 
 )הפרה משוגעת(

2. פסצאיטיס 
נמקית

1. זאבת - לופוס
2. סכרת נעורים 
)עד 300,000 ₪(
3. טיפול נמרץ 

הדורש הנשמה 
מלאכותית

4. כריתת ריאה
5. אטרופיה רב 

מערכתית
6. מצב וגטטיבי 

מתמשך
7. דום לב 

עם השתלת 
דפיברילטור

8. נמק של חוט 
השדרה

9. הפטיטיס לילד 
עד גיל 18

10.ניוון שרירים 
מסוג ALS וסוג 

נוסף

1. הפטיטיס לילד 
עד גיל 18

2. כריתת ריאה 
שלמה

3. טיפול נמרץ 
הדורש הנשמה 

מלאכותית
4. השתלת מוח 

עצמות )כולל 
השתלה עצמית(
5. צינתור כלילי 

טיפולי
6. אטרופיה רב 

מערכתית
7. דום לב 

עם השתלת 
דפיברילטור

8. פסצאיטיס 
נימקית נקרוטית
9. זאבת - לופוס
10. נמק של חוט 

השדרה
11. מחלת יעקוב 

קרויצפלד
12. מחלת דוויק 

ניורומיאליטיס 
אופטיקה

13. דיסטרופיה 
שרירית

14. סוכרת נעורים 
)עד גיל 18(

15. מצב וגטטיבי 
מתמשך
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תביעה ראשונה 
מקבוצה ראשונה

הפוליסה אינה 
 מתבטלת 

)תתבטל אחרי 
2 מקרי ביטוח  

מקבוצה ראשונה(

הפוליסה אינה 
 מתבטלת 

)תתבטל אחרי 
2 מקרי ביטוח 

מקבוצה ראשונה, 
למעט השתלת 

איברים(

הפוליסה אינה 
 מתבטלת 

)לפוליסה קבוצה 
אחת בלבד(

הפוליסה אינה הפוליסה מתבטלתהפוליסה מתבטלתהפוליסה מתבטלת
מתבטלת, הקבוצה 

מתבטלת

הפוליסה מתבטלתהפוליסה מתבטלת

תביעה ראשונה 
מקבוצה אחרת

תביעה אחת 
 מקבוצה 2

אין הגבלה מקבוצה 
3

הקבוצה האחרת 
 מתבטלת 

)למעט קבוצה 4 
וסרטן(

לא רלוונטי - 
אין חלוקה לקבוצות 

הקבוצה אינה 
מתבטלת 

)למעט מחלות לב( 
צנתור כלילי לא 

נמנה על מחלות 
הלב

הקבוצה האחרת 
והקבוצה הראשונה 

מתבטלות 
)למעט קבוצה 4 - 

סרטן(

הקבוצה האחרת 
מתבטלת

הקבוצה האחרת 
מתבטלת

הקבוצה האחרת 
מתבטלת

תביעה אחת 
מקבוצה 2 אין 

הגבלה מקבוצה 3 
)בתנאי שלא מדובר 

באותה מחלה 
ואין קשר סיבתי/

שרשרת אירועים(

תביעה שניה - 
התניות

מכוסה בתנאי ש:
מקרה הביטוח 

איננו מקבוצה 2 
)אם מקרה הביטוח 
הראשון מקבוצה 2(

מכוסה בתנאי ש:
מקרה הביטוח 

השני איננו 
באותה קבוצה 

בה נתבע מקרה 
הביטוח הראשון 

למעט קבוצות 1 ו 4 
וסרטן שני

מכוסה בתנאי ש:
1. מקרה הביטוח 

השני אינו אחת 
ממחלות הלב או 

שבץ מוחי אם 
נתבעו כמקרה

ראשון )למעט אם 
המקרה הראשון 
הוא צנתור כלילי(
2. מקרה הביטוח 

השני אינו החלפת 
מפרק או שבר 

באגן/ירך אם 
אחד מהם נתבע     

כמקרה ראשון

מכוסה בתנאי ש:
מקרה הביטח 
הראשון איננו 

מהקבוצה 
הראשונה ומקרה 
הביטוח השלישי 

איננו סרטן
שאר המחלות  

מקבוצה שנייה ללא 
הגבלה

מכוסה בתנאי ש:
1. מקרה הביטוח 
השני אינו באותה 

קבוצה בה 
מצוי מקרה הביטוח 

הראשון )למעט 
בסרטן שני(

2. אם מקרה 
הביטוח הראשון 

היה שבץ מוחי 
- מקרה הביטוח 

השני יכוסה רק אם 
מהקבוצה הרביעית

מכוסה בתנאי ש:
1.מקרה הביטוח 
השני אינו מצוי 

בקבוצה של מקרה 
הביטוח הראשון

2. מקרה הביטוח 
השלישי אינו מצוי 

בקבוצה של מקרה 
הביטוח השני

מכוסה בתנאי ש:
1. מקרה הביטוח 

השני אינו מצוי 
בקבוצה של מקרה 

הביטוח הראשון
2. מקרה הביטוח 

הראשון לא היה
עמילואידוזיס 

ראשונית )אלא אם 
כן המקרה השני 

הוא סרטן(

מכוסה בתנאי ש:
מקרה הביטוח 

השני איננו 
באותה קבוצה 

בה נתבע מקרה 
הביטוח הראשון 
למעט קבוצה 4 

וסרטן שני

מכוסה בתנאי ש:
מקרה הביטוח 

השני איננו מקבוצה 
1 או 2

הגבלה למספר 
 מקרי ביטוח 
בכיסוי מלא 

ויתרונות יחסיים

2 מקרי ביטוח 
מקבוצה 1 

מקרה אחד 
מקבוצה 2 
אין הגבלה 

מקבוצה מספר 3

2 מקרי ביטוח 
מקבוצה 1 מקרה 
אחד מקבוצה 2 ו/

או 3 )למעט סרטן( 
אין הגבלה 

מקבוצה מספר 4  

אין מגבלה למספר 
מקרי הביטוח

מקרה ביטוח אחד 
מקבוצה 1 

אין הגבלה מקבוצה 
מספר 2 )למעט 

פעמיים סרטן( שבץ 
מוחי אינה חלק 

ממחלות הלב- ניתן 
לתבוע גם בגין מחלת 

לב וגם בגין שבץ

2 מקרי ביטוח
ללא התקיימות 

סעיף קשר סיבתי/
שרשרת אירועים

מקרה ביטוח 1 2 מקרי ביטוח2 מקרי ביטוח3 מקרי ביטוח
מקבוצה 1 

מקרה ביטוח 1 
מקבוצה 2

אין מגבלה 
מקבוצה 3
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שיעור תגמולי 
הביטוח בגין 

תביעה שניה ואילך

100% למקרה ביטוח 100%100%100%100%
שני )למעט סרטן(

100%100%100%100%

תגמולי ביטוח 
 מופחתים 

 בגין סרטן מוקדם
 או

מחלות נוספות

פיצוי בגובה 20% 
בגין :

1. קרצינומה אינסיטו 
בשד 

2. סרטן ערמונית עד 
גליסון 6

פיצוי בגובה 10% 
מסכום הביטוח 
למקרי הסרטן 

המוקדם המנויים 
ברשימה ובלבד 

שבוצע ניתוח 
להסרתו:

1. סרטן דרכי המרה
2. סרטן דרכי השתן

3. סרטן המעי הגס או 
החלחולת

4. סרטן הרקטום
5. סרטן הגרון

6. סרטן הריאות
7. סרטן חלל הפה

8. סרטן הוושט
9. סרטן הלבלב

10. סרטן אגן הכיליה 
או השופכן

11. סרטן הבטן
12. 5 סוגי סרטן מקומי 

באיברי רבייה
13. קרצינומה אינסיטו 

בצוואר הרחם 
)cin2-3(

פיצוי בגובה 10% בגין:
1. טיפול במפרצת 

מוחית
2. הוצאת גלגל העין

3.. צנתור כלילי טיפולי 
)בחסימה של 60% 

ומעלה(

פיצוי בגובה 20% 
בגין :

1. קרצינומה 
אינסיטו בשד 

2. סרטן ערמונית 
עד גליסון 6

פיצוי בגובה 10% 
בגין :

קרצינומה אינסיטו 
 cin( בצוואר הרחם

)2-3

פיצוי בגובה 15% 
ולא יותר מ 50,000 

₪ בגין :
1. קרצינומה 

אינסיטו לכל סוגי 
הסרטן ולא עפ"י 

רשימה סגורה 
)הזכאות גם במידה 

ונדרש רק טיפול 
כימותרפי ללא 
הסרה בניתוח. 

במקרה של 
קרצינומה אינסיטו 

בשד הכיסוי ניתן 
ללא תלות בטיפול(

אין פיצוי בגין 
קרצינומה אינסיטו 

בצוואר הרחם

פיצוי בגובה 20% 
בגין:

קרוהן המלווה 
בכריתת מעי.

15,000 ₪ בגין:
צינתור כלילי טיפולי

החלפת מפרק/
שבר אגן/ירך

פיצוי בגובה 20%  
מסכום הביטוח 
למקרי הסרטן 

המוקדם המנויים 
ברשימה ובלבד 

שבוצע ניתוח 
להסרתו בגין :

1. קרצינומה אינסיטו 
בשד 

2. קרצינומה אינסיטו 
בצוואר הרחם 

)CIN2-3(
3. סרטן ערמונית עד 

גליסון 6
4.  סרטן בפי הטבעת
5. סרטן דרכי המרה
6. סרטן דרכי השתן

7. סרטן המעי הגס או 
החלחולת )רקטום(

8. סרטן הגרון
9. סרטן הריאות

10. סרטן חלל הפה
11. סרטן הוושט

12. סרטן השחלות
13. סרטן הלבלב

14. סרטן אגן הכיליה 
או השופכן

15. סרטן הבטן
16. סרטן אשכים

17. סרטן רחם
18. סרטן בנרתיק

19. סרטן בפות 

פיצוי בגובה 10% 
בגין:

 צנתור כלילי טיפולי 
)בחסימה של 60% 

ומעלה(

פיצוי בגובה 15% 
ולא יותר מ 50,000 

בגין :
1. קרצינומה 

אינסיטו בשד 
2. סרטן ערמונית 

עד גליסון 6

אין פיצוי בגין 
קרצינומה אינסיטו 

בצוואר הרחם

פיצוי בגובה 
15,000 ₪ עד גיל 

69 ומגיל 70 7,500 
₪ בגין:

1. קרצינומה 
אינסיטו בשד

2. סרטן הערמונית 
)גליסון 2-6(

3. ניתוח להחלפה 
מלאה/חלקית של 

מפרק ירך/ברך/
כתף

4. שבר באגן/ירך 

אין פיצוי בגין 
קרצינומה אין סיטו 

בצוואר הרחם 

פיצוי בגובה 20% אין
ולא יותר 

מ 50,000 ₪ בגין:
1. קרצינומה 
אינסיטו בשד

2. סרטן ערמונית
3. טיפול במפרצת 

מוחית 
4. קרוהן עם כריתה 

מלאה של המעי

פיצוי בגובה 10% 
ועד 50,000 ₪ 

בגין סוגי הסרטן 
המנויים ברשימה:

1. סרטן דרכי המרה
2. סרטן דרכי השתן
3. סרטן המעי הגס 

או החלחולת
4. סרטן פי הטבעת

5. סרטן הגרון
6. סרטן הריאות

7. סרטן חלל הפה
8. סרטן הוושט
9. סרטן הלבלב

10. סרטן אגן 
הכיליה או השופכן

11. סרטן הבטן
12. 5 סוגי סרטן 
מקומי באיברי 

רבייה
13.  הוצאת גלגל 

העין

אין פיצוי בגין 
קרצינומה אינסיטו 

בצוואר הרחם

פיצוי בגובה 20% 
בגין:

1. קרצינומה 
אינסיטו בשד

2. סרטן הערמונית 
)גליסון 2-6(

3. קרצינומה 
אינסיטו בצוואר 

 cin 3 - הרחם
בלבד
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AIGישירהכשרהאיילוןכללמגדלהפניקסהראלמנורה מבטחיםפרמטרים להשוואה

קיזוז תגמולי 
ביטוח מופחתים 

בגין סרטן מוקדם 
מסכום הפיצוי

יש - רק אם נתבע ישלא רלוונטיישאיןאיןישאיןאין
אותו סוג סרטן

תגמול בגין סרטן 
שני

100% ובתנאי 100%
שמקרה ביטוח 

 ראשון 
היה סרטן

100% ועד שני מקרי 
סרטן 

25% ובתנאי 100%
שמקרה הביטוח 

הראשון היה סרטן 

100%100%איןאין

הפחתת סכום 
ביטוח

מגיל 65 - הפחתה אין
של 5% כל שנה

מגיל 70 - הפחתה 
של 50% 

מגיל 70 - הפחתה 
של 50% 

מגיל 70 - הפחתה 
של 50% 

מגיל 65 - הפחתה מגיל 70 50%
של 5% מדי שנה 

איןאין

757575757575757575גיל מרבי

1500000300 ימיםמינימום גיל כניסה

מקסימום גיל 
כניסה

646464656565706565

10 ימים תקופת הישרדות
)פיצוי בגובה 10% 
ועד 30,000 ₪ למי 

שנפטר החל מ-48 
שעות אחרי גילוי ועד 

10 ימים(

33 מחלות ללא ימי 14 ימים
הישרדות

14 מחלות - 14 
ימים

7 ימים 14 ימים14 ימים14 ימים14 ימים14 ימים

 כיסויים ייחודיים
חוות דעת 

פתולוגית שנייה 
בחו"ל, איתור וליווי 

בהתאמה אישית, 
ברות ביטוח 

לרכישת סכום 
ביטוח נוסף, פיצוי 

מיוחד לילדים

חוות דעת פתלוגית 
שנייה בחו"ל או 

איתור רפואי 
בהתאמה אישית 

וליווי המבוטח

ברות ביטוח 
לרכישת תוספת 
של 10% לסכום 

הביטוח ללא ה.ב. 
בהנחה ולא אירע 

מקרה ביטוח המנוי 
בפוליסה

תוך 60 יום מגיל 45 
או 55

בקבוצה הראשונה אין  
- פיצוי בגובה 150% 

מסכום הביטוח 
בעת קרות מקרה 
ביטוח טרם הגיע 
המבוטח לגיל 60

פיצוי בגובה 20% 
לילד בגילאי 3-18 

אשר אושפז למשך 
30 יום  עקב תאונה 

או מחלה )שאינה 
נמנית עם המחלות 

בפוליסה( 

כיסוי לתגמולים אין כיסויאיןאין
 חודשיים  

קצבה חודשית 
למשך 12 חודשים

 משתנה כל 5 שנים משתנה כל שנהמבנה פרמיה
ומגיל 65 מתקבעת

 משתנה כל 5 שניםמשתנה כל 5 שנים
ומגיל 65 מתקבעת

 משתנה כל 5 שנים 
ומגיל 66 כל שנה 

משתנה כל שנהמשתנה כל שנהמשתנה כל 5 שניםמשתנה כל שנה

ט.ל.ח. כל האמור בהשוואה זו הינו מידע כללי אינפורמטיבי, לצורכי העשרה ולמידה בלבד. המידע המחייב הוא תנאי הפוליסה תנאיה וחריגיה. כל העושה שימוש אחר במידע עושה כן על אחריותו האישית בלבד.


