
השוואות ביטוחי בריאות 
המדריך המלא 2022



ביטוחי הבריאות, מחלות קשות ונסיעות לחו"ל הינם דינאמיים מאוד עם שונות מהותית בין המבטחות
בדגש על נסיעות לחו"ל מאז פרצה מגיפת הקורונה.

הבחירה איננה פשוטה!
לכן  יש לבצע אותם בהתאמה אישית למבוטח אחרי ברור יסודי לצרכיו

 את הליך הצרוף המורכב יש לבצע בלעדית עם סוכן ביטוח מורשה מיומן ומקצוען
 כמובן שרצוי מאוד עם סוכן חבר  הלשכה.

רק סוכן בעל ידע נרחב ומקצועי ידע למצוא את הפתרון הנכון והמותאם ביותר לכל לקוח.

בחוברת זו אנו מגישים לכם, סוכנות וסוכני הביטוח את ההשוואה האוביקטיבית היחידה של ענף ביטוחי הבריאות בישראל

מטרתנו  בלשכת סוכני הביטוח - להקל עליכם הסוכנים את מלאכת ההתאמה של הפוליסות ללקוחותיכם.
כולי תקווה שגם השנה הצלחנו במשימתנו.

בהזדמנות זו אני רוצה להודות בשם כל סוכני הביטוח לאנשים העומדים מאחורי הפרויקט:

סו"ב חגי לנצט, מ"מ יו"ר ועדת הבריאות, כיסויי בריאות ועורך ראשי של החוברת

עו"ד איילת ערוסי, מאמנת לביטוחי בריאות-מחלות קשות

וסו"ב ולנטין ליסק, ,מרצה במכללה, ביטוחי הנסיעות לחו"ל

 תודה מיוחדת למעצבת יעל דר- עיצוב אישי, שכהרגלה הפכה את המידע לנגיש וברור עבורכם.

בהערכה רבה,
סו"ב נחמה גולדווסר

יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד



השוואת כיסויי בריאות
הטבלה המקיפה לפני רפורמת הבריאות שבפתח.

השנה היא  כוללת גם רופא מלווה אישי וחידודים נוספים בשאר הכיסויים.
כולי תקווה שהיא תשמש לכם אבן דרך במרוצת השנים שיבואו עלינו לטובה.

סו"ב חגי לנצט, מ"מ יו"ר ועדת הבריאות בלשכה



השוואת כיסויי בריאות
הכשרהאיילוןכלל ביטוחמנורה מבטחיםמגדלהפניקסהראל

כללי - מדד בסיס כיסויי הבריאות נקבע במועד השקת כל אחד מהכיסויים,מה שמצמיד את תגמולי הביטוח בהתאמה

70 )למעט טכנולוגיות טופ גיל 697075גיל כניסה מירבי
כניסה מרבי 64(

75 )צפוי להתעדכן לגיל 67 70
ביום 1.9.22(

70

האם ובאלו תנאים 
ילד חינם בפוליסה 

משפחתית?

בחבילה הכוללת פוליסת 
ניתוחים משלים שב"ן , ילד 

חמישי ואילך חינם

במסגרת תכנית "משפחה 
פלוס"

החל מילד רביעי חינם למשך 
3 שנים.

ילד רביעי ואילך חינם עד 
גיל 25

הטבה לכל הילדים חינם 
בשנה ראשונה, בהצטרפות 

משפחה

ילד רביעי ואילך חינם עד גיל 
20 )כולל(. באבחון מהיר ילד 

חינם עד גיל 14 )כולל(.

איןקיים, לפי שיקולים שיווקייםילד חמישי ומעלה חינם

נתוני גובה / משקל- 
מאיזה גיל?

גובה ומשקל מגיל 1414מגיל 12מגיל 12לילדים מגיל 10מגיל 16מגיל 6

השתנות הפרמיה 
לסוגי הכיסויים

משתנה לפי קב' גיל כמפורט 
להלן.  מגיל 66 אינה משתנה 

לפי גיל )למעט בכיסוי 
אמבולטורי(

בסיס-עד גיל 20 קבועה ואז 
משתנה כל 10 שנים עד גיל 

50,מגיל 51 כל 5 שנים, בגיל 
66 מתקבעת

תכנית נוספת, נספח, 
הפרמיה משתנה לפי קבוצות 

גיל ומתקבעת בגיל 66 )למעט 
כיסוי אמבולטורי(.

בסיס-עד גיל 20 קבועה ואז 
משתנה כל 10 שנים עד גיל 

50,מגיל 51 כל 5 שנים, בגיל 
66 מתקבעת

ניתוחים בישראל ובחו"ל, 
תרופות, השתלות -

פרמיה משתנה לפי קבוצת 
גיל ומתקבעת בגיל 66.

אמבולטורי –
פרמיה משתנה לפי קבוצת  

גיל ומתקבעת בגיל 60.
אבחון מהיר ושירותים בעת 

אשפוז -
פרמיה קבועה למבוגר וילד. 

פרמיה משתנה בהתאם 
לקבוצת גיל.

הפרמיה מתקבעת בגילאים 
הבאים:

השתלות- גיל 66 תרופות/ 
תרופות בהתאמה- גיל 76

ניתוחים בחו"ל- גיל 76
אבחון מהיר- גיל 15 
אמבולטורי- גיל 50.

ניתוחים בישראל/ טכנולוגיות 
טופ- גיל 66

הוצאות רפואיות לפי קבוצות 
גיל. למצטרפים עד גיל 65, 

מגיל 66 הפרמיה מתקבעת. 
אבחון ישיר וליוי אישי פלוס,    
תעריף מוזל לילד עד גיל 20, 

מגיל 20 תעריף קבוע. 
רופא מומחה און ליין מחיר 

ליחיד ותעריף מקסימום 
למשפחה )ללא הגבלה למס' 

נפשות(. כתב שירות רפואה 
משלימה – 0 עד 25, 25 

ואילך; בר גפן – לפי קבוצות 
גיל.

פרמיה משתנה בהתאם משתנה בהתאם לנספח
לקבוצות גיל מתקבעת בגיל  

66

קיימת אבחנה למעט ניתוחים איןקיים בחלק מהתכניות.לא קיימת אבחנהגבר/אישה
בחו"ל טכנולוגיות טופ וכתבי 

שירות

איןאיןאין

חריג ספורט אתגרי 
/ טרור

רק ספורט מקצועני ששכר איןקיים בחלק מהתכניות.לא קיים חריג
בצידו

הוצאות רפואיות )השתלות, 
ניתוחים בחו"ל, תרופות, 

אמבולטורי, נספח לילד( -  
חריג ספורט אתגרי. 

כתבי שירות, 
נספח חמ"ל בר גפן – אין.

חריג ספורט אתגרי קיים 
בתנאים הכלליים

כיסויים ללא הצהרת 
בריאות :

נספח אמבולטורי/
כתבי שרות

כתבי שירות הנמכרים בצמוד 
לביטוחי הבריאות – רופא 

מלווה אישי, רפואה אישית 
אונליין, אבחון מהיר, רפואה 
משלימה, ביקור רופא בבית

צירוף תינוק שנולד ללא 
הצהרת בריאות לתכניות 

הבריאות בהן הוריו היו 
מבוטחים בזמן הלידה, תוך 

60 ימים מהלידה )כפוף 
לתקופת אכשרה ותנאים 

הכלליים לתכניות הבריאות.(
כיסוי לייעוץ אבחון וטיפול 

בהתפתחות הילד – צירוף 
ללא הצהרת בריאות.

כתבי שירות ללא הצהרת 
בריאות

נספח אמבולטורי,
כתב שירות רפואה משלימה, 

כתב שירות ייעוץ אונליין, 
כתב שירות קונסיליום

וכתב שירות אבחון מהיר 
ושירותים בעת אשפוז

כל כתבי השירות ללא יוצא 
מן הכלל

נספח טופ לילד

כתב שירות רופא מומחה 
און ליין

כתב שירות אבחון ישיר
כתב שירות רפואה משלימה

כתב שירות ליווי אישי פלוס
נספח חמ"ל בר גפן

ללא חיתום :
 נספח אמבולטורי, 

כתב שירות רפואה משלימה, 
כתב שירות אבחון מהיר, 

 ,ONLINE כתב שירות
נספח אבחונים וטיפולים 

להתפתחות הילד

אבחון מהיר, רופא מומחה 
דיגיטלי , ליווי רפואי אישי 

פרימיום

ט.ל.ח-בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים, יגברו הוראות הפוליסה
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כנס בריאות 2022
הכשרהאיילוןכלל ביטוחמנורה מבטחיםמגדלהפניקסהראל

מוקד מימוש 
זכויות-סיוע למבוטח 

להתמודד בתביעה

קיים בכל מוצרי הבריאות 
ובמיוחד בביטוח משלים שב"ן 

וכן בתנאי הביטוח בביטוח 
מחלות קשות

שירותי מוקד מידע טלפוני– לא קיים מוקד.
ייעוץ טלפוני, 24 שעות 

ביממה, 7 ימים בשבוע. 
השירות יינתן ללא השתתפות 

עצמית או מגבלת פניות.

מוקד לרפואה דחופה באילת 
בימים א-ה מ19:00-24:00 , 
ביום ו' 13:00-24:00 ובשבת 
ובחג 09:00-24:00 ה"ע 250 

₪, ניתן כחלק מכיסוי בתור 
מהיר בכיסוי האמבולטורי.

שירות רופא עד המלון או 
הבית – בין השעות 07:00 ועד 
01:00 בלילה , ה"ע 250 ש"ח

קיים מרכז סיוע- "מנורה 
"HUG לסיוע והכוונה בעת 

מחלה קשה למבוטחים 
שרכשו מחלות החל משנת 

2022

מרכז הסיוע מעניק שירותי 
הכוונה לרופאים מומחים, 

תיאום תורים מהירים לרופאים 
מומחים ובדיקות אבחנתיות, 

סוע במיצוי זכויות מול גורמים 
מבטחים ועוד. 

בנוסף קיים מוקד מקצועי 
לטיפול וליווי וסיוע בתביעות 

בכל מוצרי הבריאות.

נספח חמ"ל בר גפן. הנספח 
מעניק למבוטח שירותים 

של ליווי בעת משבר רפואי, 
לרבות, מימוש זכויות, 

התנהלות מול ביטוח לאומי 
ומול כל משרדי הממשלה, 

הוצאת היתרי העסקה 
לעובדים זרים, קבלת הטבות 

ממס הכנסה ועוד. הכל ע"י 
מיטב היועצים והמומחים 

בארץ ובהנהלתה של 
העיתונאית לינוי בר גפן

איןאין מוקד ייעודי למימוש זכויות

תרופות מחוץ לסל הבריאות ונספח הרחבה גנומית

שם מסחרי-מספר 
נספח ומהדורה

תכנית הבסיס- "סל הזהב- 
ביטוח לתרופות שאינן בלולות 
בסל הבריאות"- נספח 5406 

)מהדורה 10.2017(

ביטוח לתרופות שלא בסל 
הבריאות ובדיקות גנטיות 

למחלה, מק"ט 541211508 , 
מהדורה 8.2019

תרופות מיוחדות + תרופות 
בהתאמה אישית

מדיכלל תרופות )מספר נספח 
)2273

תרופות שלא בסל הבריאות 
ובדיקה גנומית נספח 1300

מגן לתרופות מיוחדות מספר 
נספח 521

מבנה הכיסוי – האם 
נספח ההרחבה 

הגנומית הוא 
בנפרד/ כלול מבסיס 

התרופות

בנפרד
נספח בסיס ונספח הרחבה 

לתרופות גנומיות

כיסוי נפרד לתרופות 
בהתאמה אישית- תרופות 

אקסטרה 
הרחבה לתכנית הבסיס- "סל 

הזהב" 

חלק אינטגראלי מהפוליסה בנפרדבנפרדכלול )מוצר אחד(
הבסיסית.

באיילון פוליסה אחת 

בנפרד

תרופות בסיס- מה 
סכום הביטוח 

המירבי? האם זהה 
לכל סוגי התרופות 

)שלא בסל, בסל עם 
התוויה שונה, אוף 

לייבל, יתום(?
איך הוא מתחדש-סך 

מקרי הביטוח
עם/ללא הגבלת 

מספר התקופות?

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

מתחדש לכל סוגי התרופות

3,000,000 ₪ מתחדש כל 
שנתיים.

4,000,000 ₪ לתרופות יתום 
לכל תקופת הביטוח

2,000,000  ₪ מתחדש כל
שנתיים

3,000,000 ₪ למקרה ביטוח- 
סכום מתחדש אחת לשנתיים 

ללא תקרה לכלל מקרי 
הביטוח.

הסכום זהה לכל סוגי 
התרופות

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 
 OFF" יתום" ותרופות

."LABEL

3,000,000 ₪ מתמלא כל 24 
חודש.

לתרופות לפי 29 ג' – 
עד 600,000 ₪ מתמלא 

כל 24 חודשים.

3,000,000 ₪ מתחדשת כל 
3 שנות ביטוח ועד 4 תקופות 

זכאות 
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תרופות בסיס - 
השתתפות עצמית/

סף פיצוי.
האם קיימת במחלת 

הסרטן?
כמה ה.ע כשקיימת 

חליפית/גנרית בסל?

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

השתתפות עצמית. 400 ₪ 
עבור תרופות שאינה בסל 

הבריאות, 800 ₪ עבור 
תרופות אוף לייבל.

ללא השתתפות עצמית 
לתרופות למחלת הסרטן.

300 ₪ השתתפות עצמית 
לתרופות שעלותן החודשית 

עד 5,000 ₪ ) בהוספת כיסוי 
"תרופות אקסטרה"- 300 ₪ 
השתתפות עצמית לתרופות 

שעלותן החודשית רק עד 
1,000 ₪ בלבד(

תרופה גנרית-20% ה.ע.

התוכנית אינה כוללת
השתתפות עצמית. תרופות
)תרופה שאינה כלולה בסל 

שירותי הבריאות, תרופה
הכלולה בסל שירותי 

הבריאות, תרופה שהוגדרה כ- 
OFF LABEL, תרופה יתומה(

שעלותן מעל 300 ₪ יכוסו
במלואן מהשקל הראשון.

300 ₪ למקרה ביטוח לחודש, 
אין השתתפות עצמית בגין 

תרופה לטיפול במחלת הסרטן

ה.ע ללא שינוי גם כשקיימת 
תרופה חליפית/ גנרית בסל

300 ₪ לכל תרופה שעלותה 
נמוכה מ- 600 ₪. ללא הבדל 

אם קיימת חליפית/גנירית.

350 ₪ למרשם חודשי 
לתרופה

800 ₪ לתרופות מיוחדות 
שאושרו בסעיף 29 ג' )א'(

תרופה אונקולוגית – 
המטואונקלוגית – ללא 

השתתפות עצמית

תרופות שאינן בסל הבריאות 
או שבהתוויה שונה

במקרה שעלות התרופה 
החודשית מעל 600 ₪ - ללא 

השתתפות עצמית
תרופה שעלותה נמוכה מ 

600 ₪ - השתתפות עצמית 
של 300 ₪ למרשם לחודש 

 off label 600 למעט תרופות(
₪ למרשם לחודש(

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 180 ימים. התגמולים 
יחודשו במועד חזרת המבוטח 

לישראל.

קיים כיסוי בחו"ל לתקופה של
180 יום

התגמולים יחודשו בעת
החזרה לישראל

עד 180 יום בחו"ל. זכאות 
לתגמולים בעת חזרת 

המבוטח לישראל.

שיפוי בגין התרופות של עד 
חצי שנה בכל שהייה של 

המבוטח בחו”ל

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

תגמולי הביטוח ישולמו 
למבוטח בזמן שהותו בחו"ל 
עד 120 יום רצופים. תגמולי 

הביטוח יחודשו אם הוכיח 
המבוטח את זכאותו. 

האם קיים כיסוי 
בחו"ל ובאילו 

תנאים?
האם קיים החזר של 

השתתפות עצמית 
מהשב"ן

קייםלא קייםקייםקייםקייםקייםקיים

שיפוי להוצאות 
השירות הנלווה במתן 

התרופה

שיפוי בגיל עלות השירות60 יום ועד 150 ₪ ליום
 ו/או טיפול רפואי הכרוך במתן 

תרופה – 500 ₪ ליום ועד 
30,000 ₪ למקרה ביטוח.

שירות נלווה לתרופה עד  300
ש"ח ליום ועד 60 יום.

350 ₪ ליום ועד 60 יום בגין 
כל מקרה ביטוח

עד 250 ₪ ועד 60 ימים בגין 
מקרה ביטוח

עד 60 ימים ועד 300 ₪ 
לטיפול

250 ₪ ועד 90 יום למקרה 
ביטוח

תכשירי מזון רפואי-
ויטמינים, מינרלים.

קנאביס רפואי 
)שיכוך כאב(

אין,קנאביס קיים במסגרת 
נספח טיפולים פרימיום

בכיסוי הבסיס: 
תכשירי מזון רפואי ו/

או ויטמינים ו/או מינרלים 
)בשילוב טיפול תרופתי(

בתרופות אקסטרה:
כיסוי לקנאביס רפואי לטיפול 

במחלה ו/או הקלה בתסמינים 
הנובעים ממחלה- 1,000 ₪ 

לחודש ועד 30,000 ₪  )ה"ע  
100 ש"ח (

קיים
כיסוי לתרופות מאושרות

המבוססות קנאביס

קיים כיסוי לוויטמינים, קנאביס 
רפואי בהרחבה של תרופה 

בהתאמה אישית

איןקנאביסאין

פיצוי כספי בטיפול 
כימותארפי

פיצוי בסך 400 ₪ ליום בעת לא קיים בכיסוי תרופות
טיפול  כימותראפי(לא חובה 

באשפוז( ו/או טיפול במתן 
כימותרפיה באופן פומי

)ORAL TREATMENT( 
עד 30 ימים לכל תקופות 

הביטוח.

איןאיןאיןלא קייםאין
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הרחבה לתרופה גנומית

שם מסחרי , מספר 
נספח ומהדורה

תרופות פרימיום 5/2019 
נספח 457

תכנית נוספת- תרופות 
אקסטרה- כיסוי 

לתרופות מיוחדות, 
לפרמקוגנטיקה וגנומיקה- 

נספח 6417 )מהדורה 
        )02.2021

ביטוח לתרופות שלא בסל 
הבריאות ובדיקות גנטיות 

למחלה, מק"ט 541211508 , 
מהדורה 8.2019

תרופות בהתאמה אישית 
נספח 779, 02/21

נספח הרחבה לתרופות 
)מספר נספח 2277(

חלק אינטגראלי מהכיסוי 
הבסיסי

נספח הרחבה – תרופות 
ואבחון בהתאמה אישית - 

נספח 525

ס.ב  תרופות בסיסי 
משני-למקרה/כל 

מקרי הביטוח/לחודש

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

לחודש          

1,000,000 ₪ - בכפוף 
לתקרה חודשית של 500,000 

₪

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

 עד 250,000 ש"ח לחודש 
ועד 1,000,000 ש"ח בגין כל 

מקרה ביטוח )ניתן לתבוע 
כמה מקרי ביטוח(

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

הביטוח.

600,000 ₪ מתמלא מדי 24 
חודשים

במידה ואינו מכוסה בכיסוי 
הבסיס אז לפי סעיף 29 שיפוי 

של 100,000 ₪ לחודש ולא 
יותר מ-1,000,000. בנוסף 

שיפוי בגין טיפול רפואי הכרוך 
במתן התרופה של 250 ₪ 

לטיפול למשך 90 יום.

תרופות בסיס משני-
שיעור השתתפות 
עצמית/סף פיצוי 

)לסרטן/מחלה 
אחרת(   

אם עלות התרופה מעל 
10,000 ₪, לא תחול 

השתתפות עצמית. אחרת 
800 ₪ לתרופה

ללא השתתפות עצמית 
בתרופות למחלת הסרטן.

 20% ה"ע לתרופות שאינו 
לסרטן )לא פחות מ 750 

ש"ח ועד 2,500 ש"ח בלבד 
לחודש(

התוכנית אינה כוללת
השתתפות עצמית. בתרופות

מיוחדות שעלותן מעל 800 ₪ 
יכוסו במלואן מהשקל הראשון.

300 ₪ למרשם לחודש
 אין השתתפות עצמית בגין 

תרופה לטיפול במחלת הסרטן 
בנוסף אין השתתפות בתרופה 

למחלה קשה שעלותה מעל 
.₪ 3,000

בנספח הרחבה לתרופות אין 
השתתפות עצמית.

800 ₪ לתרופה מיוחדת.
תרופה אונקולוגית – 

המטואונקלוגית – 
ללא השתתפות עצמית

קיים בבסיסי , לא קיים 
בהרחבה.

לגבי בדיקות שיפוי של 80% 
עד 15,000 ולא יותר מ-2 

בדיקות גנומיות

זכאות – סוגי 
המחלות: כל סרטן/ / 

אחרות

לכל מחלהלכל מחלהלכל מחלהלכל מחלהלכל מחלהלכל מחלהלכל מחלה

זכאות גילוי מחלת 
הסרטן:

בכל שלב/מתקדם 

זכאות לבדיקה גנומית 
במקרה של מצב של סרטן 

מתקדם או במקרה של מחלה 
ממארת מקומית שהנה – 

גידולי מוח, לבלב, סרטן ריאה 
וסרטן שד גרורתי

בכל שלבבכל שלב
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 
 TNM המוגדר על פי דירוג

כ -M1 לפחות, או מחלה 
ממארת מקומית שהנה אחת 

מאלה - גידולי מוח, גידולי 
לבלב, סרטן שד גרורתי/ 

triple negative סרטן ריאה 
וגידולים ממקור לא ידוע.

בכל שלב
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זכאות תנאי סף – 
סעיפים חלופיים/

מצטברים

ניתן אישור לשימוש בתרופה 
ורופא בכיר קבע על סמך 2 

פרסומים מדעיים

תנאים חלופיים
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.
3. רופא מומחה בתחום 

הרלוונטי קבע שיעילה על 
סמך שני פרסומים מדעיים 

רפואיים )שהתועלת עולה על 
הסיכון(

כיסוי  לתרופות  שאינן
כלולות בסל שירותי הבריאות,
תרופות הכלולות בסל שירותי

הבריאות אך לא להתוויה,  
 OFF  תרופות שהוגדרו כ

LABEL , ותרופות
יתומות בנוסף, זכאות 
לתרופה מיוחדת לכל

המחלות בתנאים חלופיים,
בקיום אחד מהסעיפים

הבאים:
א. ניתן אישור לייבא תרופה
על פי סעיף 29 א 3 לתקנות

הרוקחים.
ב. התרופה אושרה במדינות

המוכרות ונמצאה יעילה
למבוטח לאחר בדיקה גנטית

ג.  רופא מומחה בכיר קבע
כי :

1. התרופה יעילה למבוטח
על סמך 2 פרסומים מדעיים

רפואיים.
2. התועלת בתרופה עולה על

הסיכון הכרוך בה.
3. מניעת הטיפול בתרופה

מהווה סכנה ממשית לחייו של
המבוטח

קיום אחד מהסעיפים:
- אישור ליבוא אישי לפי 29 

)א( 3
- התאמה לפי בדיקה גנומית
- מבוטח בסכנת חיים ורופא

מומחה קבע כי התרופה 
יעילה,

בהתאם לשני פרסומים 
מדעיים

והתועלת עולה על הסיכון

מצבו הרפואי של המבוטח, 
אשר מחייב את המבוטח, על 

פי הוראות רופא מומחה או 
רופא בית חולים, לקבל טיפול 

תרופתי, באמצעות תרופה 
שאינה כלולה בסל הבריאות 

ומתקיימים בה במצטבר 
תנאים מפורטים. מספיקה 

הוראה של רופא מומחה, 
אין דרישה שיהיה סגן מנהל 

מחלקה.
שיפוי לתרופות  גם במקרה 

בו לא קיימת למבוטח סכנה 
ממשית לחייו במניעת הטיפול 

בתרופה.

תרופה שאינה כלולה בסל 
הבריאות אשר אינה עומדת 

בהגדרת מקרה הביטוח ואשר 
בנוסף מתקיימים לגביה אחד 

מהסעיפים הבאים:
א. המבוטח קיבל אישור 

לייבוא אישי של התרופה 
מכוח סעיף 29 א' ס"ק 3 

לתקנות הרוקחים )תכשירים( 
תשמ"ו-1986 )אישור 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: 

)1( לאחר בדיקה גנטית 
להתאמת הטיפול בתרופה, 

נמצאה התרופה יעילה 
לטיפול במצבו הרפואי של 

המבוטח
ו/או

)2( רופא מומחה בכיר 
כהגדרתו לעיל  קבע כי 

מתקיימים התנאים הבאים 
במצטבר:

א. התרופה יעילה באופן 
ממשי לטיפול במצבו הרפואי 

של המבוטח על סמך 2 
פרסומים מדעיים רפואיים 

ומקובלים.
ב. כי התועלת בתרופה עולה 

על הסיכון הכרוך בנטילתה.
מניעת הטיפול בתרופה 

מהווה סכנה ממשית לחייו של 
המבוטח.

קיום אחד מהסעיפים:
- אישור ליבוא אישי לפי 29 

)א( 3
- התאמה לפי בדיקה גנומית 
- מבוטח בסכנת חיים ורופא 

מומחה קבע כי התרופה 
יעילה, בהתאם לשני פרסומים 

מדעיים
בנוסף אין השתתפות עצמית 

לתרופה שעלותה החודשית 
מעל 600 ₪ 
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בדיקת איפיון 
והתאמה

סכומי שיפוי/ה.ע/
למקרה ותקופת 

ביטוח/כמה בדיקות

אצל ספק שאינו בהסדר 
כיסוי למקרה 80% מההוצאה 

ועד 30,000 ש"ח. אצל ספק 
הסדר אין השתתפות עצמית - 

כיסוי מלא 

גנומיקה:זכאות בכל שלב 
של מחלת הסרטן-  אפיון 
מולקולארי- 70,000 ש"ח

) 20% ה"ע(

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 

40,000 ₪ לכל מחלה.
קיימים הסכמים עם 4  

החברות המובילות בתחום: 
פאנדיישן, אונקוטסט

  CURESPONSE ,מאמאפרינט
לצורך הוזלת העלויות ותשלום 

ישירות מחברת הביטוח. 
ה"ע 20% בגין כל בדיקה או 

התייעצות.

קיים כיסוי
בדיקות גנומיות- 80% 

מההוצאה ועד 30,000 ₪ 
לכל מקרה ביטוח. החזר 

מירבי בכל תקופת הביטוח עד 
.₪ 60,000

כיסוי עד 60,000 ₪ לכל 
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. אין מגבלה על 

מספר בדיקות.

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 ₪ לבדיקה, 
15% השתתפות עצמית

80% מהוצאות ועד ל-15,000 
לבדיקה ולא יותר מ-2 

בדיקות.

ספק הסדר/פרטי – 
ה.ע.

כיסוי מלא אצל ספק הסדר 
וללא השתתפות עצמית 

)אונקוטסט טבע(, או שיפוי עד 
80% מההוצאה ועד 30,000 ₪.

ללא ספקי 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!

אין ה.ע. , קיימת אפשרות
לאספקת התרופה או לקבל

החזר בגין קבלות

ניתן גם באמצעות ספק הסדר 
וגם באמצעות ספק פרטי

קיים באמצעות כל ספק. ה.ע 20%
FOUANDATION 1  וגם פרטי

השתתפות החברה עד 
80%מהוצאה ועד 15,000 

לבדיקה בהסדר ופרטי.

פאנל מומחים/שרות 
איתור מחקרים 

קלינים

קיים פאנל מומחים בביצוע 
בדיקה אצל ספק הסדר 

במסגרת תרופות פרמיום

שיתוף פעולה בלעדי עם 
חברת "טרייל אין פארמה" 

לאיתור מחקרים קליניים 
לחולי סרטן גרורתי.

אין,אך- יש סיוע ביבוא 
התרופה לפי 29ג' באמצעות 
ספק שירות שבהסכם, פאנל 

מומחים בשירות קונסיליום 
ויעוץ עם רוקח 24/7 בשירות 

יעוץ אונליין

קיים במסגרת כתב שירות 
ניהול רפואי אישי

עם קבלת תביעה, רופאי 
החברה בודקים ומשווים 
מחקרים קלינים תומכים

אין,אך- יש במסגרת נספח 
אמבולטורי

אין

פרמקוגנטיקה: 
ייעוץ עם גנטיקאי/

פרמקולוג קליני.
בדיקות גנטיות.
תנאים/ס.ב/ה.ע

בכיסוי תרופות אקסטרה: לא קיים בכיסוי תרופות
התייעצות עם גנטיקאי- 

750 ₪ להתייעצות 
התייעצות עם פרמקולוג 

קליני- 500 ש"ח
החזר עבור בדיקות גנטיות 

להתאמת טיפול תרופתי- 
 ₪ 10,000
20% ה"ע.

שיפוי בגין הוצאות הבדיקות
הגנטיות הנ"ל ובכלל זה,

התייעצות אחת עם גנטיקאי
והתייעצות אחת עם פרמקולוג

הכול ,עד לסך של  40,000
ש"ח לכל מחלה.

20% ה.ע לכל התייעצות

בדיקות גנטיות קיימות 
בהרחבה של תרופה 

בהתאמה אישית.

תחת נספח הרחבה לתרופות. 
מכוסים כל סוגי הבדיקות 

לצורך איפיון והתאמת 
הטיפול. רשימה פתוחה!

בדיקה פתולוגית עד 3000 ₪ 
לבדיקה, חוות דעת נוספת של 

רופא מומחה – עד 1500 ₪ 
)15% השתתפות עצמית(

אין
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תרופות עד הבית ללא צורך כיסויים יחודיים
בהגשת תביעה על בסיס 

חודשי ולאחר אישור תביעה 
ראשוני + מסלול מהיר 

דיגיטאלי לאישור תביעות 
בנושא תרופות. וגם הטבה 

ייחודית – פאנל מומחים 
בכירים למחלת הסרטן 

לפיענוח בדיקה גנטית של 
הגידול )אונקוטסט טבע( 

בהרחבה פרימיום.

פיצוי כספי בגין טיפולים 
כימותראפיים בסך 400 ₪ 

ליום, עד 30 יום.
כיסוי לקנאביס לטיפול 

בתופעות לוואי לכל מחלה 
ולא רק לסרטן!

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

אפשרות לכיסוי מלא ללא 
השתתפות עצמית

בדיקות גנטיות לאפיון 
והתאמת הטיפול במחלה עד 
לסך 40,000 ש"ח לכל מחלה 
)לא רק לסרטן(. ביצוע בדיקת 

CURESPONSE  - הבודקת 
את תגובת הגידול של מטופל 

הספציפי לסוגי טיפול שונים 
)כגון: כימותרפיה, טיפולים 
ביולוגיים או שילוב ביניהם( 

בתנאי מעבדה במכון וויצמן 
בישראל. 

בדיקות גנומיות בכל שלב בו 
התגלתה מחלת הסרטן )ולא 

רק בשלב מתקדם(.
כיסוי לוויטמינים/ תוספי מזון/ 

קאנביס במקרה של מחלת 
סרטן.

מדיכלל תרופות – סכום 
ביטוח מיידי העומד לרשות 
המבוטח של 6,000,000 ₪.

נספח הרחבה לתרופות - אין 
השתתפות עצמית. כיסוי 

לכל הבדיקות לאבחון וטיפול 
במחלת הסרטן.

בדיקה פתולוגית עד 3,000 ₪ 
לבדיקה, חוות דעת נוספת של 

רופא מומחה – עד 1,500 ₪ 
)15% השתתפות עצמית(

אין השתתפות עצמית 
לתרופות מעל 600 ₪ לחודש

השתלות וטיפולים מיוחדים בארץ ובחו"ל

 שם מסחרי: מספר 
נספח ומהדורה

השתלות וטיפולים מיוחדים 
בחו"ל )10/2017( נספח 450

ביטוח להשתלות וטיפולים 
מיוחדים בחו"ל-  

נספח 5404, מהדורה 
09.2018

ביטוח להשתלות ולטיפולים 
מיוחדים בחו"ל , מק"ט 
541211405 , מהדורה: 

9.2018

השתלות וטיפולים מיוחדים 
בחול, נספח  758, 10/2017

מדיכלל השתלות וטיפולים 
מיוחדים בחו"ל )מספר נספח 

)2072

מגן להשתלות וטיפולים  מספר נספח 520
מיוחדים בחו"ל נספח 522

השתלת איבר מתורם 
– סכום ביטוח

הסכם/לא הסכם

כיסוי מלא בהסכם. עד 4.7 
מיליון ₪  לא בהסכם

ללא תקרה- כולל גם השתלת 
שחלה/ מעי/ קוצב סרעפתי 

לחולי ALS/ מח עצם מתורם 
עצמי/ אביזר לב מלאכותי.

אצל ספק שבהסכם : כיסוי 
מלא

אצל ספק שלא בהסכם: עד
4,500,000 ₪ להשתלה

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

אצל נותן שירות בהסדר ללא עד 5,000,000 ₪ 
תקרה.

אצל נותן שירות שאינו בהסדר 
עד 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 2 מתוך 4 תנאים.

אצל נותן שירות בהסדר ללא עד 1,000,000 ₪ שיפוי עד 1,660,000 ₪.עד 1,000,000 ₪
תקרה.

אצל נותן שירות שאינו בהסדר 
עד 1,000,000 ₪

הערכה רפואית לפני 
השתלה/טיפול מיוחד

סכום ביטוח/מספר 
הערכות

כיסוי מלא, ללא תקרה 
בטיפול מיוחד ובהשתלה שלא 

בהסכם בסעיף רלוונטי  עד 
4.7 מיליון ש"ח

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 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"ל- 

50,000 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

85,100 ₪ להערכה ולא יותר
מ 2 בדיקות הערכה למקרה

ביטוח.

75,000 ש"ח לכל מקרה 
ביטוח.

עד לתקרה של 100,000 ₪ 
במצטבר, בגין 2 בדיקות. 

כל זאת מעבר להוצאות 
הבסיסיות.

עד 80,000 ₪ ועד 2 בדיקות 
הערכה )כיסוי ל שכר רופא, 

בית חולים, טיסות הלוך ושוב(

עד שתי בדיקות הערכה ועד 
סכום מצטבר של

. ₪ 100,000
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הוצ' לרכישת אביזר 
מלאכותי – לב/ קוצב 

סרעפתי/אחר

קיים כיסוי מלא במסגרת 
השתלת לב, אצל נותן שירות 

בהסכם ועד 4.7 מיליון שח 
להשתלה שלא בהסכם.

כלול בכיסוי השתלות בפניקס 
ללא תקרה

השתלת לב מלאכותי
כפרוצדורה קודמת להשתלת
לב יחשב כמקרה ביטוח אחד.

השתלת איברים אצל נותן
שרות שבהסכם - שיפוי מלא,

שלא בהסכם-  4,500,000 
ש"ח

כיסוי לכל איבר מלאכותי,  עד 
 ₪ 2,500,000

עד לתקרה של 400,000 ₪  
ללב מלאכותי.

קציר האיבר , התאמתו במסגרת התקרה כללית
שימורו והעברתו למקום ביצוע 

ההשתלה עד  100,000 ₪

הוצ' להשתלת איבר 
מבעלי חיים

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

איברים מבעלי חיים – עד 
₪ 3,100,000

השתלה מבע"ח: 2,500,000 
ש"ח

הכיסוי להשתלת איבר שנלקח קיים כיסוי מלא 
מבעל חיים זהה להשתלת 

איבר מגוף אדם. נותן שירות
בהסכם – כיסוי מלא. נותן 

שירות שלא בהסכם תקרה 
להוצאות בסיסיות של 

5,000,000 ₪ ובנוסף כיסוי 
נוסף להוצאות נלוות )בדיקות 

הערכה רפואית, הטסה 
רפואית, טיפולי המשך וכיו"ב(

השתלת איבר מלאכותי או מן עד 2,500,000 ₪ 
החי עד 2,500,000 ₪ 

כיסוי להשתלת מעי/
שחלה/רחם

קיים למעי ושחלה עד 1.8 
מיליון ₪ 

כלול בכיסוי השתלות בפניקס 
ללא תקרה

השתלת רחם או מעי או
שחלה: עד 1,600,000 ש"ח

שחלה ומעי. גובה כיסוי - ללא קיים כיסוי מלא 
הגבלה אם בוצע באמצעות 

נותן שירות שבהסכם, אחרת 
עד 6,600,000 ₪.

השתלת שחלה או מעי עד 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 ₪. ה"ע של 
10% ועד 10,000 ₪

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 215,000

₪ השתלת איבר שגודל
במעבדה  215,000 ₪. 

השתלת תאי גזע - שיפוי בגין קיים כיסוי מלא 
הוצאות עד 250,000 ₪. 

השתלת מח עצם עצמית – 
שיפוי בגין הוצאות ההשתלה  

עד 150,000 ₪.

השתלת מח עצם עד עד 200,000 ₪ 
 ₪ 150,000

השתלת תאי גזע מדם טבורי 
ו/או דם פריפרי עד

 ₪ 250,000 

הוצ' לאיתור תורם 
מח עצם/תאי גזע/

אב והשתתפות 
עצמית

קיים, עד 300,000 ₪. ה"ע 
של 10% ועד 10,000 ₪

350,000 ₪  ) 10% ה"ע עד  
)₪ 13,000

קיים כיסוי- עד 300,000 ₪. עד 215,000 ₪ למקרה ביטוח
כנ"ל עבור הוצאות לאיתור 

תאי דם טבורי

עד 500,000 ₪  שיפוי הגבוה  
מכל  חברות הביטוח. ללא 

השתתפות עצמית.

עד תקרה של 200,000 ₪ 
למקרה ביטוח. השתתפות 

עצמית בשיעור 10% 
מההוצאות בפועל.

הוצאות בדיקות לאיתור 
תרומה או הפקה של מח עצם 
ו/או תאי גזע ו/או דם היקפי ו/
או דם טבורי עד 350,000 ₪ 
השתתפות עצמית 10% ועד 

₪ 10,000

פיצוי להשתלה/
טיפול מיוחד שבוצעו 

ללא מעורבות 
המבטחת.

קיים עבור השתלה בגובה 
350,000 ₪ שבוצעה ללא 

מעורבות – ללא קשר לחירום. 

השתלה:
פיצוי חד פעמי בסך 350,000 

₪ טרום ביצוע ההשתלה 
)בלעדי בהפניקס( או פיצוי חד 
פעמי בסך 350,000 ₪ לאחר 
ביצוע ההשתלה בחו"ל וזאת 

כנגד כל התחייבות אחרת של 
המבטח בגין ההשתלה. 

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

פיצוי חד פעמי בגובה
250,000 ₪ במקרה של

השתלה בחו"ל שבוצעה ללא 
השתתפות המבטח      

פיצוי חד פעמי בגובה 
₪ 350,000

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

ללא השתתפות המבטח.

פיצוי חד פעמי בסך 350,000 200,000 ₪ 
₪ בגין השתלה בחו"ל, שאינה 

השתלת מח עצם, שבוצעה 
ללא השתתפות החברה
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גמלה לפני השתלה
עם/ללא הבחנה בין 

איברים

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

5,500 ₪ לחודש ועד 6אין
חודשים. גמלה לפני השתלה 

באשפוז בבית חולים -
50% ועד 6חודשים.

קיימת גמלה של עד 7,500 
ש"ח

ועד 12 חודשים בכפוף למצב
רפואי.

באשפוז בית חולים- 3,500 ₪ 
ועד 12 חודשים

גמלה חודשית של עד 8,000 
ש"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.

לפני ביצוע ההשתלה בפועל 
ולא יותר מ-6 חודשים. 

למבוטח אשר שוהה באשפוז 
בבית חולים – 5000 ₪ עד 6 

חודשים

פיצוי חודשי למועמד השתלה 
8,000 ₪ ולא יותר מ- 6 חודשי 

פיצוי. בעת אשפוז בבית 
חולים 4,000 ₪ ועד 6 חודשי 

פיצוי.

גמלה לאחר 
השתלה/טיפול 

)החלמה( עם/ללא 
הבחנה בין איברים

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

טיפול מיוחד בחו"ל  - פיצוי 
חד פעמי בגובה 10,000 ₪ 

גמלת החלמה בגין השתלה 
בחו"ל/ בישראל ,ללא הבחנה 
בין איברים, בגובה 6,800 ₪  
לתקופה של 24 חוד' )למעט 

במקרה של השתלת מח עצם 
עצמית(

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.

7,500 ₪ עד 24 חודשים 
בארץ

ובחו"ל לכל סוגי ההשתלות
למעט השתלת מח עצם עצמי

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

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

ביצוע השתלה בישראל.   
עבור כבד, לב, ריאה או 

לב-ריאה.
גמלה לאחר השתלה של 

4,000 ₪ ל- 24 חודשים  בגין 
השתלות בחו"ל. 2,000 ₪ 

ל- 12 חודשים עבור השתלת 
כליה, כליה-לבלב או מח 

עצמות מתורם אחר בחו"ל

בעת ביצוע השתלה שאינה 
השתלת תאי גזע, הזכאות 

לגמלה חודשית לתקופה שלא 
תעלה על 24 חודשים החל 

מתום החודש שבו בוצעה 
ההשתלה בפועל וכל עוד 

המבוטח הינו בחיים. תקרה 
 .₪ 5,000

מבוטח מתחת לגיל 18 – 
גמלה בגובה 50% מהסכום- 

דהיינו 2500 ₪ 

גמלת החלמה לאחר ביצוע 
השתלה )שאיננה השתלת 

תאי גזע ( בסך 7,000 ₪ 
למשך 24 חודשים

כיסוי מלא אם תואם עם הטסה רפואית/גופה
החברה

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

₪ 50,000

שיפוי מלא להטסת גופה, כיסוי מלאכיסוי מלא
כיסוי עד 100,000 ₪ להטסה 

רפואית.

הוצאות הטסה רפואית עד 65,000 ₪
מיוחדת לחו"ל והוצאות 

העברה יבשתית סבירות 
משדה התעופה לבית החולים 

בחו"ל עד 100,000 ₪ 
הטסת גופת המבוטח לישראל  

–ללא תקרה.

הוצ' שהיה בחו"ל
מבוטח קטין/בגיר, 

מלווה

ועד 800 ש"ח ליום  למלווה או 
1000 ש"ח ליום לשני מלווים

למבוטח ולמלווה אחד עד 
לסכום של 800 ₪ ליום שהייה 
ליחיד או 1,200 ₪ ועד לסכום 
של 60,000 ₪ להשתלה ו/או 
לטיפול מיוחד בחו״ל לסך כל 

הוצאות השהייה. 
במקרה של קטין  הוצאות 

שהייה ל 2- מלווים עד סכום 
800 ₪ למלווה ועד , 60,000 
להשתלה ו/או לטיפול מיוחד 

בחו״ל לסך כל הוצאות 
השהייה.

עד 850 ש"ח ליום )ילד -2
מלווים עד 1,701 ₪ליום(

ולא יותר מ -65,000 ₪למקרה
ביטוח.

ספקים שבהסכם עד
ל -150,000 ₪ למקרה ביטוח

הוצאות שהייה של המבוטח
ומלווה אחד במקום ביצוע

ההשתלה בחו"ל, – עד 1,000 
ש"ח ליום, עד 50,000 ש"ח 
למקרה ביטוח. במקרה של 

מבוטח קטין תשלום עבור שני 
מלווים;

עד 1,000 ₪ ליום למבוטח 
ולמלווה יחיד במצטבר, 2,000 
₪ ליום למבוטח ולשני מלווים 
במצטבר )למבוטח קטין( ועד 

65 יום.

מבוטח ומלווה אחד, ובמקרה 
של קטין – 2 מלווים. עד 900 
₪ ליום ובמקרה של 2 מלווים 

עד 1600 ₪ ליום, ולא יותר 
מ-65,000 ₪

1,000 ₪ למבוטח + מלווה , 
אם קטין 2 מלווים

ועד 2,000 ₪.

הוצאות אישפוז 
בחו"ל

מכסת ימים – לפני/
אחרי

120 יום לפני ביצוע ועד 365 
יום לאחר ביצוע

60 ימים לפני ההשתלה/ 
טיפול מיוחד ועד 305 ימים 

לאחר הביצוע.

כיסוי עד לסכום הביטוח
המירבי להשתלה או טיפול

מיוחד בחו"ל עד 90 יום לפני
ביצוע ההשתלה בחו"ל או

הטיפול המיוחד בחו"ל ועד
365 יום לאחר ביצועם.

עד 60 יום לפני ביצוע עד 365 ימים.365 ימים
ההשתלה/ניתוח ועד 310 יום 

לאחר ביצועם

הוצאות אשפוז 60 יום לפני 
ו-305 אחרי.
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כיסוי הוצאות הטסת גופת  לא קייםפיצוי בגין מוות
המבוטח לישראל אם נפטר, 

בעת שהותו בחו״ל.

50,000 ₪  פיצוי במקרה מוות 120,000 ₪.אין
אחרי השתלה או טיפול מיוחד 

בחו"ל.

פיצוי בגין מקרה מוות אין
)למבוטח בגילאי 21-65( בסך 

 ₪ 150,000

טיפולי המשך בארץ/
בחו"ל 

טיפול טרום 
השתלה-דיאליזה

ניתן כיסוי עד 120 יום לפני 
ביצוע השתלה או הטיפול 

המיוחד ועד 365 יום לאחר 
הביצוע, לרבות טיפולי 

דיאליזה עד 150,000 ₪. וכן 
כיסוי לטיפולי המשך  עד 12 
חודשים מהביצוע: 200,000 

₪ להשתלה, 100,000 ₪ 
לטיפול מיוחד בחו"ל

הוצאות טיפולי  המשך 
ובלבד שאינם ניתנים לביצוע 

בישראל ועד לסכום של 
60,000 ₪ להשתלה או 

30,000 ₪ לטיפול מיוחד 
בחו״ל, על פ׳ המקרה. ובכפוף 

לכך שבוצעו בתוך 6 חודשים 
מביצוע השתלה בחו״ל או 

ניתוח ו/או טיפול מיוחד 
בחו״ל.

טיפולי  דיאליזה טרום 
השתלה- 80,000 ש"ח.

הוצאות טיפולי המשך עד לסך 
215,000 ₪ למקרה ביטוח.

בנוסף הוצאות טיפולים 
רפואיים במבוטח בחו"ל אשר 

קשורים באופן ישיר לביצוע 
ההשתלה או הטיפול המיוחד 

בחו"ל, לרבות טיפולי דיאליזה 
עד לסך של 8,600 ₪ לשבוע 

אך לא יותר מסך של 215,000 
 ₪

עד 250,000 ₪ לטיפולים 
טרום השתלה בחו"ל 

שקשורים להשתלה
עד 250,000 ₪ לטיפולי 

המשך לאחר ביצוע השתלה.

עד 230,000 ₪, שיפוי זהה 
להשתלה או טיפול מיוחד 

בחו"ל.
כחלק מהוצאות נלוות 

)מדובר בסכום נוסף העומד 
לרשות המבוטח שמתווסף 
על 5,000,000 ₪ להוצאות 

בסיס, הוצאות טיפולים 
רפואיים במבוטח בחו"ל אשר 
קשורים באופן ישיר להשתלה/

טיפול מיוחד בחו"ל )לרבות 
דיאליזה( עד תקרה של 

 .₪ 100,000

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 הנובעים 
מהשתלה או הטיפול המיוחד 

בחו"ל עד 6 חודשים - 10,000 
₪ לשבוע ועד 250,000 ₪. 

טיפולים רפואיים בחו"ל 
לקראת ביצוע ההשתלה או 

הטיפול המיוחד בחו"ל, לרבות 
דיאליזה עד 100,000 ₪

הבאת מומחה 
לישראל

כיסוי הוצאות הבאת מומחה כיסוי מלא!
לביצוע השתלה ו/או טיפול 

מיוחד ו/או ניתוח בישראל ועד 
תקרה של 80,000 ₪

עד לסך 215,000 ₪ למקרה
ביטוח

עד 200,000 ₪ בהתאם עד 150,000 ₪
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.

הוצאות הטסת ושהות מומחה עד 150,000 ₪ 
רפואי לישראל לביצוע 

השתלה או טיפול מיוחד 
בישראל עד 100,000 ₪

כיסוי לטיפולי דיאליזה עד כיסויים יחודיים
150,000 ₪ וכיסוי למקרה 

ביטוח הנובע מפעילות ספורט 
אתגרי/מקצועני - יכוסה

פיצוי חד פעמי בסך 350,000 
₪ טרום ביצוע ההשתלה  
וזאת כנגד כל התחייבות 

אחרת של המבטח בגין 
ההשתלה.

1. אפשרות לכיסוי מלא 
להשתלות וטיפולים מיוחדים 

בחו"ל
2. כיסוי להשתלת רחם 

והשתלת איבר שגודל 
במעבדה.

3. הוצאות שהייה לתקופה 
ממושכת בחו"ל עד  150,000 

ש"ח.
4. כיסוי ל -2 הערכות רפואיות 

בחו"ל עד 85,100 ₪.
5. כיסוי לטיפולים שלא בעת 
אשפוז כולל טיפולי דיאליזה 

עד 215,000 ש"ח.
6. גמלה חודשית לאחר ביצוע 

השתלה עד 60 חודשים 
למבוטח עד גיל 60 ובמצב 

סיעודי.

הגדרת השתלה רחבה 
הכוללת השתלת מעי, שחלה, 

רחם ועוד
גמלה גבוהה במיוחד לאחר 

ביצוע השתלה

כיסוי גם למי שלא גר רוב 
השנה בישראל.

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

חודשים

10,000 פיצוי בעת השתלת 
תאי גזע עצמית למימון הפקת 

תאי הגזע

פיצוי חד פעמי בסך 350,000 
₪ בגין צורך בהשתלה )שאינה 

השתלת מוח עצם( בתנאי 
שהחברה לא השתתפה 

במימונה 
בנוסף פיצוי מיוחד בגין 

השתלה בחו"ל או טיפול 
מיוחד בחו"ל תשלום חד 

פעמי בסך 20,000 ₪
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ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל )רפואת חו"ל(

שם מסחרי: מספר 
נספח ומהדורה

ביטוח בגין הוצאות רפואיות נספח 448 )10/2017(
ונלוות לניתוחים בחו"ל 
וטיפולים מחליפי ניתוח 
בחו"ל. – נספח 5409, 

מהדורה  10.2017

נספח לניתוחים ולטיפולים 
מחליפי ניתוח בחו"ל, מק"ט 

541211306 , מהדורה: 
9.2018

ניתוחים וטיפולים מחליפי 
ניתוח בחו"ל, נספח 763, 

02/21

מדיכלל ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח בחו"ל )נספח 

)2276

 נספח ניתוחים ומחליפי ניתוח 
בחו"ל 1318

מגן לניתוחים וטיפולי מחליפי 
ניתוח בחו"ל נספח 526

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 רפואיות בגין 

ניתוח בחו"ל : שכר מנתח/ 
מרדים, כיסוי הוצאות בית 
חולים )אשפוז עד 30 יום, 

חדר ניתוח, אביזר מושתל 
עד 50,000 ש"ח , בדיקות 
פתולוגיות, בדיקות הדמיה 

ומעבדה(, כיסוי לתרופות 
בזמן אשפוז.

במקרה שתואם עם המבטח:
כיסוי מלא

במקרה אחר: עד 200%
מעלות הניתוח בישראל

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

אצל נותן שירות בהסדר ללא 
תקרה.

אצל נותן שירות שאינו בהסדר 
עד 200% מסכום הנקוב 

באתר האינטרנט של החברה 
עבור שירות רפואי דומה

טיפול מחליף ניתוח 
בחו"ל – סכום ביטוח

הסכם/לא הסכם

עד 200% מעלות הניתוח 
המוחלף ועד 250,000 ₪ 

למקרה ביטוח

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.

שכר נותן טיפול מחליף ניתוח
- עד 200% משכר מנתח

אחר אם היה מבוצע בישראל
כמפורסם באתר החברה
הוצאות רפואיות לטיפול
מחליף ניתוח עד 200%

מהסכום שהיה משולם לבי"ח
אחר אם היה מבוצע בישראל

כמפורסם באתר החברה.

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

עד ל 200% מעלות הניתוח 
המוחלף בישראל, כפי 

שמתפרסם באתר האינטרנט 
של החברה ולא יותר 

מ- 250,000 ₪

המשך מעקב רפואי 
לאחר ניתוח/ מחליף 

ניתוח בחו"ל

כיסוי להמשך מעקב רפואי עד 
90 יום מיום ביצוע הניתוח ועד 

 .₪ 100,000

בגין אשפוז מעל 10 ימים 
בחו"ל - פיצוי חד פעמי 

בסך 12,000 ₪ לאחר שובו 
לישראל.

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

פרטית- עד 500 ש"ח ליום עד
8 ימים.

קיים כיסוי לריפוי בעיסוק, 
שיקום כושר הדיבור, הוצאות 

החלמה במוסד הבראה, 
אחות פרטית/פיזיותרפיה 

במהלך האשפוז,ייעוץ לאחר 
ניתוח, הוצאות טיסה

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

והתייעצויות כתוצאה 
מהניתוח, ועד 90 יום ממועד 

ביצוע הניתוח.

בתנאי שנדרשו ע"י הרופא 
המנתח בחו"ל ובוצעו בתוך 

90 יום מיום ביצוע הניתוח ועד 
.₪ 100,000

פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק 
בעקבות הניתוח – 200 ₪ 

ועד 8 טיפולים בהשתתפות 
עצמית של 20%

שיקום כושר הדיבור – 200 ₪ 
ועד 8 טיפולים בהשתתפות 

עצמית של 20%

הבאת מומחה 
מחו"ל – סכום ביטוח 

בתנאים

במקרה ולא ניתן להטיס כיסוי מלא!
את המבוטח לחול מסיבות 

רפואיות- עד 60,000 ₪ 
למקרה ביטוח אחד.

בנוסף להוצאות הניתוח, כיסוי
להבאת מומחה רפואי מחו"ל

לצורך ביצוע הניתוח בישראל,
עד לסך של 200,000 ₪

למקרה ביטוח.

בהתאם לבקשת המבוטח עד 100,000 ₪ 
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.

הטסת ושהות מומחה רפואי עד 150,000 ₪ 
בישראל עד 50,000 ₪
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הוצאות שהיה בחו"ל 
– מבוטח בגיר/קטין, 

מלווה

באשפוז מעל 10 ימים ברצף 
לאחר הניתוח יש כיסוי 

להוצאות שהייה עבור מבוגר 
עד 800 ש"ע ועבור קטין עד 

1,000 ₪ , מוגבל עד 30 ימים.

לאחר ניתוח בו המבוטח נזקק 
להטסה רפואית או לאחר 

ניתוח גדול:
900 ₪ ליום, עד 30 ימים. 
)למבוטח ילד זכאות לשני 

מלווים עד 1,800 ₪ (

עד סך של 850 ₪ ליום
ובמקרה של 2 מלווים עד

1,701 ₪ ליום, ולא יותר מ
63,785 ₪ לסך כל הוצאות

השהייה בחו"ל.

במקרה של 8 ימי אשפוז- 
80%

ועד 900 ₪ ליום ועד ל 30 
ימים.

לילד מתחת לגיל 18 שנה,
הוצאות שהייה עבור שני 

מלווים.
שהייה לצורך מעקב- 900 ₪ 

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

הכיסוי יינתן גם בכל 
ניתוח אחר שבו תקופת 

האשפוז הכוללת לפני 
ו\או אחרי הניתוח 

עולה  ל 8 ימים 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.

במידה ותקופת האשפוז 
לאחר הניתוח בחו"ל תעלה 

על 7 ימים, יינתן כיסוי 
להוצאות עבור מלווה אחד 

ולמקסימום 30 ימים. ליום עד 
.₪ 850

במידה והמבוטח קטין – יינתן 
כיסוי שהייה לשני מלווים. עד 

1700 ₪ ליום.
תקרה כללית של 15,000 ₪ 

הוצאות שהייה בחו"ל בסך 
1,000 ₪ ליום ועד 30 ימים

כיסוי להוצאות 
שיקום לאחר ניתוח/

מחליף

כיסוי הוצאות שיקום בישראל 
עד 16 טיפולים, תוך 90 יום 

מביצוע הניתוח, בגובה 80%  
מעלות הטיפול ועד 300 ₪ 

לטיפול. 

לאחר ניתוח בו המבוטח נזקק 
להטסה רפואית או לאחר 

ניתוח גדול:
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 להוצאות החלמה עד
745 לכל יום, פיזיותרפיה ו/או

התעמלות שיקומית עד 745
₪ לטיפול עבור 6 טיפולים,

ריפוי בעיסוק עד 150 ₪
לטיפול עבור 12 טיפולים

ושיקום כושר הדיבור עד 150
₪ לטיפול ועד 12 טיפולים.

ריפוי בעיסוק:
80% ועד 180 ₪ לטיפול, עד 

10 טיפולים. 
שיקום כושר הדיבור:

 80% ועד 250 ₪ לטיפול, עד 
12 טיפולים.

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.

שיקום כושר דיבור במהלך 
תקופה של 3 חודשים ממועד 

הניתוח או אירוע מוחי.
שיפוי לימי החלמה לאחר 

ניתוחים נבחרים

עד 16 טיפולי שיקום בישראל, 
20% השתתפות עצמית, ולא 
יותר מ-90 ימים לאחר ביצוע 

הניתוח. עד 350 לטיפול, 
טיפולי השיקום הינם טיפולים 

לשיקום הדיבור, התעמלות 
שיקומית, ריפוי בעיסוק 

ופיזיוטרפיה

פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק 
– 200 ₪ ועד 8 טיפולים 

בהשתתפות עצמית של 20%
שיקום כושר הדיבור – 200 ₪ 

ועד 8 טיפולים בהשתתפות 
עצמית של 20%

החלמה לאחר 
ניתוח/מחליף בחו"ל

גמלה/שיפוי

עד 10 ימים - 80% מההוצאות 
ועד 270 ₪ ליום

80% להתייעצות ועד 1500 ₪

לאחר ניתוח בו המבוטח נזקק 
להטסה רפואית או לאחר 
ניתוח גדול: שהיה במוסד 
החלמה בישראל- 600 ₪ 

ליום, עד 10 ימים.

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

הוצאות החלמה במוסד 
הבראה עד 800 ש"ח ליום 

לתקופה של עד 8 ימים

עד 900 ₪ ליום, עד 5 ימים 
לניתוח.

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

בישראל

שהייה במוסד החלמה 
בישראל בסך 700 ₪ ליום 

ומקסימום 7 ימים

התייעצויות – 
לפני/אחרי )ביקורת(

80% להתייעצות לפני ניתוח 
ועד 1500 ש"ח 

התייעצות לפני הניתוח ללא 
תקרה

2 התייעצויות 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 ובחו"ל, עד 2 
התייעצויות לפני ניתוח.

עד 4,000 ₪ להתייעצות 
עם מנתח. עד 1,200 ₪ 

להתייעצות עם רופא מומחה.

עד 2 התייעצויות ועד 800 ₪ 
להתייעצות עם רופא בישראל

התייעצות אחת עם רופא 
מומחה בחו"ל – עד 4,200 ₪ 

התייעצות לצורך ניתוח עם 
רופא מומחה בחו"ל עד 

₪ 4,000
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פיצוי בגין ביצוע 
ניתוח/מחליף בחו"ל

ללא מעורבות 
המבטחת - חירום

ייתכן כיסוי עד גובה הסכם, 
אם המבוטח לא הודיע 

לחברה מראש על הניתוח 
ובכפוף לזכאות על פי הגדרת 

מקרה הביטוח

גמלה בגובה 2,500 ₪, ולמשך 
12 חודשים 

במקרה של טיפול מיוחד 
בחו״ל אשר מומן בשיעור של 

לפחות 50% ע"׳ גורם אחר

כיסוי לניתוח חירום עד
התקרה שבפוליסה

פיצוי בגין ניתוח המבוצע אין
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.

גמלת החלמה 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.

ניתוח חירום מכוסה במקרה 
בו ארע ניתוח החרום במועד 

בו המבוטח שהה בחו"ל 
למטרת ניתוח אחר, מתוכנן, 

שתואם מראש עם המבטח.

פיצוי חד פעמי במקרה של אין
אשפוז בניתוח לפי הכיסוי 

שבוצע ללא השתתפות 
החברה בסך 1,400 ₪ לכל יום 

אשפוז ועד 14 ימים

נלווים – שתלים 
)למקרה ולתקופה( 

/מיקרופאג'ים/ 
בדיקות/תרופות 

באשפוז

מכוסה במסגרת הכיסוי 
לניתוח שתל עד לכ-54,000 

.₪

כיסוי הוצאות בית חולים 
)אשפוז עד 30 יום, חדר 

ניתוח, אביזר מושתל עד 
50,000 ש"ח , בדיקות 

פתולוגיות, בדיקות הדמיה 
ומעבדה(, כיסוי לתרופות 

בזמן אשפוז.
 

שתל בניתוח –עד לסך
35,000 ₪ בגין כל שתל.

כיסוי לכל ההוצאות הרפואיות
הנדרשות לשם ביצוע הניתוח

ולאשפוז לרבות שכר רופא
מרדים, הוצאות חדר ניתוח,

ציוד מתכלה, שתלים,
תרופות, בדיקות שבוצעו
כחלק מהניתוח, העברות
למבוטח ולמלווה, הטסה

רפואית, הטסת הגופה,
הוצאות טיסה ושהייה למבוטח

ולמלווה ובמקרה של מבוטח
קטין הוצאות עבור המבוטח
ושני מלווים. הבאת מומחה

לביצוע הניתוח בישראל,
המשך מעקב רפואי בחו"ל

ושכר אחות פרטית בעת
אשפוז.

הוצאות טיפול באמצעות
מיקרופאגים- 10,000 ₪

שתלים— 55,000 ₪

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 35,000 ₪ בגין כל 
שתל שהושתל במבוטח

טיפול באמצעות מקרופגים 
בסך 10,000 ₪ 

שתלים בסך 50,000 ₪ 

פיצוי למוות מניתוח/
מחליף בחו"ל

במקרה בו נפטר המבוטח 200,000 ₪ בגין מוות מניתוח
במהלך הניתוח או תוך 7 ימים 

ממועד הניתוח - 130,000 ₪

פיצוי חד פעמי בגובה
200,000 ₪

פיצוי של 150,000 ₪ בעקבות 120,000 ₪ 
מות המבוטח כתוצאה 

מהניתוח.

פיצוי בגין מוות כתוצאה אין
מהניתוח בסך 150,000 ₪ 

פיצוי בגין הדבקות בנגיף 
הפטיטיס B או הדבקות 

במחלת ה-AIDS כתוצאה 
מעירוי דם שניתן במהלך 

הניתוח בחו"ל בסך 60,000 ₪
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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 30 ימי אשפוז

כולל אשפוז טרום ניתוח

פיצוי בגין ניתוח המבוצע שיפוי בלבד
בחו״ל ללא מעורבות החברה 

- פיצוי בסך 1,200 ₪ לכל 
יום אשפוז הקשור בניתוח, 

מקסימום 14 ימים, או שכר 
מנתח, הגבוה מביניהם.

פיצוי חד פעמי במקרה של אין
אשפוז בניתוח לפי הכיסוי 

שבוצע ללא השתתפות 
החברה בסך 1,400 ₪ לכל יום 

אשפוז ועד 14 ימים

עד לסך של 60,000 ₪ וכיסוי הטסה רפואית/גופה
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 
60,000 ₪ 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.

ללא הגבלה להטסת גופה, כיסוי מלאכיסוי מלא
ועד 100,000 ₪ להטסה  

רפואית.

הטסת גופה שיפוי מלא.שיפוי מלא 
במקרה שהמבוטח נזקק 

להטסה רפואית ו/או תקופת 
האשפוז שנלוותה לניתוח 

עולה על 8 ימים ו/או במקרה 
מקרה של ניתוח לב פתוח ו/או 

במקרה של ניתוח מוח שיפוי 
עד 75,000 ₪ 

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

בתאום מראש עם החברה. 
מקרה ביטוח הנובע מפעילות 

ספורט מקצועני/אתגרי – 
יכוסה. 

על רקע הניסיון הגדול  של 
הראל בתחום הבריאות, 

להראל הסכם עם מוסדות 
רפואיים מובילים בעולם– 

מאפשר לתת למבוטח שירות 
איכותי ביותר בעת אירוע 

רפואי בחו"ל. 

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.

1. כיסוי מלא לניתוח שתואם
ע"י המבטח )גם אם הרופא

אינו בהסכם(.
2. כיסוי להוצאות בגין ניתוח

גדול )מעל 8 ימים(
3. ביטוח נסיעות לחו"ל

למלווה בהנחה של 35%.
4. פיצוי חד פעמי בגין

מוות כתוצאה מניתוח - 
עד 200,000 ₪

הוצאות שהייה גבוהות במיוחד 
לרבות הוצאות לצורך מעקב 

אחרי ניתוח. 
חבילת כיסויים לאחר ניתוח 

רחבה ביותר- לרבות ריפוי 
בעיסוק והוצאות החלמה

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 
מבניהם.

 גמלת החלמה 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

חוו"ד שניה בפתולוגיה עד אין
1,400 ₪ בהשתתפות עצמית 

של 20%
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פוליסה אחידה – ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח בישראל 

ההסכמים עם הרופאים המנתחים אינם כוללים בהכרח את כל ההליכים הרפואיים המבוצעים על ידם, וכי רשימת המנתחים היא דינאמית

התייעצויות )3( אגב 
ניתוח/ טיפול מחליף 
ניתוח – הסדר כיסוי 

מלא/ מהי התקרה 
שלא בהסדר ? 

כיסוי מלא בהסדר וכיסוי עד 
1500 ₪ להתייעצות שלא 

בהסדר

-שיפוי מלא לניתוחים בישראל 
אצל נותן שירות שבהסכם.  

-טיפולים מחליפי ניתוח 
בישראל ללא תקרה אצל 

רופא שבהסדר ועד תקרה 
אצל רופא שאינו בהסדר.

3- התייעצויות אגב ניתוח, 
בכל שנת ביטוח, אצל רופא 

שבהסדר ועד תקרה –800 ₪ 
אצל רופא שאינו בהסדר.

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  
1,500 ₪ לכל התייעצות.

שלוש התייעצויות אגב ניתוח 
בכל שנת ביטוח, אצל רופא 

שבהסדר ועד תקרה של
900 ₪ אצל רופא שאינו 

בהסדר

עד 3 התייעצויות בכל שנת 
ביטוח.

לנותן שירות שבהסכם – 
ישולם במלואו.

לנותן שירות שאינו בהסכם 
עד - 1,200 ₪.

ייחודי לאיילון:  חופש בחירה 
ושיפוי גם למנתחים שאינם 

בהסדר

שיפוי מלא

3 התייעצויות בכל שנת ביטוח 
אצל נותן שירות בהסדר ללא 

תקרה, אצל נותן שירות שאינו 
בהסדר עד בסכום שלא יעלה 

על 1,200 ₪ 

ייחודי להכשרה-בחירת מנתח 
שלא בהסכם )מוחרגת מחוק 

ההסדרים 7.16(

כמות מנתחים 
בהסכם ישיר, הסכמי 

חבילה מסחריים
 CSV הנתון מקובץ(

המופיע באתר 
החברה בנטרול 

כפילויות(

1,5371,304
בנוסף לרשימת הרופאים 

בהסכם ישיר, קיימים בנוסף 
הסכמים מסחריים עם בתי 

חולים פרטיים : עין טל, 
מדיקה, הרצליה מדיקל 

סנטר, אסותא, שר"פ שערי 
צדק, שר"פ הדסה.

1,372
קיימים הסכמים עם בתי
חולים: אסותא, הרצליה,

אלישע, רפאל, רמת אביב,
מעיין, מדיקה, שי מדיקל,

שבע עיניים, עיניים, עין טל,
הדסה, שערי צדק, גסטרומד,

עתידים, מדיסנטו, גסטרו
סנטר, RMC , טי אל וי.

1,896
בהסכמים עם מרבית בתי 
החולים הפרטיים לרבות: 

שר"פ הדסה, שר"פ שערי 
צדק, עין טל, אסותא, רמת 

אביב, הרצליה מדיקל סנטר 
ועוד.

1,605
בתי חולים בהסדר: אסותא 

מרכזים רפואיים בע"מ, הרצליה 
מדיקל סנטר בע"מ, אלישע בע"מ 
)בי ג'י מדיקל סנטר בע"מ(, רפאל 

בתי חולים בע"מ, מדיקה אקסל 
אלישע בע"מ, מרכז רפואי רמת 
אביב- נור-מד בע"מ, בית חולים 

איטלקי- חיפה, מעין- מרכז רפואי 
עיניים ייעוץ וניתוחים, מדיקה 

מרכזים רפואים )נ.א.ר.א מדיקל 
סנטר(, בסט מדיקל רפואה 

מתקדמת בע"מ, שי מדיקל 
)מרכז רפואי שי( שבע עיניים 

בנגב- מרכז רפואי בע"מ, עיניים 
המרכז הרפואי להסרת משקפיים 
בע"מ, עין טל )א.י.א. מדיקל )עין 
טל( בע"מ(, הסתדרות מדצינית 

הדסה- שר"פ, מדילי בע"מ, 
גסטרומד בע"מ, עתידים מדיקל 

סנטר, מדיסנטו שרותי רפואה, 
גסטרו סנטר- פרופ' בר מאיר, 

מרכז רפואי מעיני הישועה ש.ר.ב 
בע"מ, RMC - מדיקה אקסל 

עפולה אר.אם.סי בע"מ, טי אל וי 
   .)T.L.V( מדיקל סנטר בע"מ

  907
איילון נמצאת בהסדרים עם 

כל בתי החולים

 174

פריסה גיאוגרפית 
של מנתחים בהסדר

)בהסכם ישיר 
וחבילה(

צפון 222
מרכז 869

ירושלים 542
דרום  78

צפון 261
מרכז 1137

ירושלים 546
דרום 73

מבוסס על נתוני אשתקד

צפון 147 
מרכז 505

ירושלים 462
דרום 41

שרון 149
שפלה 72

צפון 318
מרכז  1,145 
ירושלים 451 

דרום 79

צפון  284
מרכז 951

ירושלים 276
דרום 94

דרום 46
מרכז 550

ירושלים 316
צפון 155

צפון 45
מרכז 115

שרון 11
דרום 3
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כמות פרופסורים 
בהסכם

כ- 285300
מבוסס על נתוני אשתקד

27239026018823

מדד איכות – כמה 
מסה"כ המנתחים 
ניתחו בפועל ב-3 
השנים האחרונות

כ 1,3401,400
מבוסס על נתוני אשתקד

כלל המנתחים ביצעו ניתוחים1,162
בשלוש שנים האחרונות. 

מתוכם -1049 מנתחים 
שביצעו ניתוחים למבוטחי 

מנורה.

986697

       

מדד איכות – כמה 
מסה"כ המנתחים 

ניתחו בפועל בשנה 
האחרונה

כ- 1,1921,394
מבוסס על נתוני אשתקד

כלל המנתחים ביצעו ניתוחים1,057
בשנה האחרונה מתוכם

787 מנתחים שביצעו ניתוחים 
למבוטחי מנורה.

862574

כמות מנתחים לפי 
תחומים שכיחים :

• קרדיולוגיה
• נוירוכירורגיה

• עיניים
• גניקולוגיה

קרדיולוגיה  93
נוירוכירורגיה  33

עיניים 206 
גניקולוגיה177

קרדיולוגיה 143
נוירוכירורגיה 63

עיניים 252
גניקולוגיה 200

מבוסס על נתוני אשתקד

קרדיולוגיה 90  
כירורגיה לב חזה 25

נוירוכירורגיה 28
עיניים 170

גניקולוגיה 184

קרדיולוגיה 116
יש לציין כי למנורה הסכמי 
חבילה עם כל בתי החולים 

בהם מבוצעים צנתורים 
)אסותא, הרצליה מדיקל 

סנטר, שערי צדק והדסה( 
ולכן כל קרדיולוג שיבצע 
צנתור בבתי חולים אלה 

במסגרת שר"פ, בהסכם עם 
מנורה באופן אוטומטי, כלומר 

הרשימה בפועל רחבה יותר
נוירוכירורגיה 35

עיניים 240
גניקולוגיה 262

53 קרדיולוגיה 
נוירוכירורגיה 26

עיניים 228
גניקולוגיה 105

קרדיולוגיה וכירורגית לב: 
40, ובנוסף לאיילון יש הסכמי 

חבילה למול בתי החולים 
שבהסכם לניתוחים בתחום 
הקרדיולוגיה וכירורגית לב 

אשר כוללים רופאים נוספים
נוירוכירורגיה 24

עיניים 155
גניקולוגיה 108

קרדיולוגיה 6 
נוירוכירורגיה 8

עיניים 35 
גניקולוגיה 24 

כיסוי לפעולה 
רובוטית בניתוח-

מספר מנתחים לפי 
תחומים

29 מנתחים שמבצעים ניתוחי 
רובוט

מכוסה.
אין בידי החברה נתוני פילוח 

לפי תחום התמחות.

קיים כיסוי לפעולות רובוטיות 
המבוצעות ע"י כ-30 מנתחים 

בתחומים שונים כגון:
אורטופדיה
גניקולוגיה
אורולוגיה
כירורגיה

עשרות מנתחים - 
קיים בכל התחומים לרבות 

באורתופדיה, גניקולוגיה, 
אורולוגיה

אנו נותנים כיסוי לפעולות מכוסה
רובוטיות בהתאם להמלצת 

הרופא המטפל בשלושת 
התחומים המפורטים: 

אורתופדיה, גניקולוגיה, 
אורולוגיה

מכוסה

האם קיים מסלול 
ניתוחים בהשתתפות 

עצמית

אפגרייד אקסטרה - כיסוי רחב 
לביטוח ניתוחים בישראל, 
בפרמיה מופחתת ובחירה 
בין כיסוי מלא לאחר מיצוי 

שב"ן לבין תשלום השתתפות 
עצמית בגובה 3,000 ₪ וגם 

רק בהראל מנגנון תשלום 
מראש למבוטח לפני ביצוע 

ניתוח בביטוח אפגרייד

תכנית "ניתוחים משתלם 
+"  - ניתוחים באמצעות נותן 
שירות שבהסכם בהשתתפות 

עצמית של 3,000 ש"ח )צמוד 
מדד( וטיפולים מחליפי ניתוח 

בישראל

לא קיים.אין
קיים מסלול שב"ן כולל ברות 

ביטוח

איןאיןאין



השוואת כיסויי בריאות

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

הכשרהאיילוןכלל ביטוחמנורה מבטחיםמגדלהפניקסהראל

בניתוחים בארץ 
לפני האחידה-האם 

נדרשת הצה"ב 
להוספת נספח 

טיפולים מחליפי 
ניתוח?

למבוטחים בעלי תכנית קו לא נדרשת הצהרת בריאות
הכסף עם כיסוי לניתוחים 
בישראל במסלול שיפוי או 

למבוטחים בעלי תכנית 
משלים שב״ן - ששווקו לפני 

02.2016 )תנאי חיתום 
בהתאם לתנאי החיתום 
בכיסוי ניתוחים בישראל(

נכון להיום לא נדרשת הצהרת כן נדרשת הצה"ב
בריאות

ניתן להוסיף נספח מחליפי 
ניתוח ללא הצהרת בריאות!
הכל בטופס הצטרפות נוח 

שזמין גם במחוללים.

כןלא קיימת אפשרות כזו

אמבולטורי -יעוץ ובדיקות

שם מסחרי-מספר 
נספח ומהדורה

ביטוח לשירותים רפואיים 
אמבולטוריים וטכנולוגיות 

מתקדמות נספח 456 
04/2018

ביטוח לשירותים אמבולטוריים 
וטכנולוגיות מתקדמות 

ברפואה בישראל- נספח 
6650, מהדורת 10.2017

נספח ייעוץ ובדיקות 
אבחנתיות – אמבולטורי, 

מק"ט 541213808, מהדורה: 
1.2020

שירותים אמבולטוריים- נספח 
02/2016 ,721

מדיכלל ייעוצים ובדיקות 
)נספח 2301(

נספח שירותים אמבולטוריים 
וטכנולוגיות מתקדמות - 1317

כיסוי אמבולטורי - בדיקות 
רפואיות, ייעוצים וטיפולים

תקרה שנתית כוללת 
– סכום ביטוח/

השתתפות עצמית

 ₪ 11,000
20% מההוצאה בפועל ה"ע, 

למעט אם צויין אחרת

12,000 ₪ תקרה שנתית 
עבור ייעוצים ובדיקות אבחנה 

בנוסף, 
3,300 ₪ עבור בדיקות מעקב 

הריון
סכומי ביטוח נוספים עבור 

כיסויים נוספים בתכנית. 
יש יותר מזה בנספח כי יש 

עוד תקרות נפרדות לכיסויים 
נוספים שמתווספים לזה ולכן 

לא יכולה ממש לסכום.

20% השתתפות עצמית

בדיקות אבחנתיות אצל נותן 
שירות שבהסכם:

כיסוי לכל בדיקה אבחנתית
)ללא רשימה סגורה( שעלותן
מעל 250 ₪. הכיסוי ניתן עד
12,000 ₪ בכל שנה , 20%

השתתפות עצמית.
שירות תור מהיר אצל ספקים 

שבהסכם לבדיקות תוך 2 
ימי עסקים ופענוח תוך 2 ימי 

עסקים
לרשימת הבדיקות הכלולות

בנספח : אולטרסאונד,
CT , MRI   ,קולונוסקופיה

וירטואלית , ממוגרפיה וצנתור 
וירטואלי.

אצל נותן שירות אחר: החזר
של 80% מעלות הבדיקה

ועד 5,000 ₪ לכל בדיקה ועד
תקרת הכיסוי השנתית.

MRI בבדיקות הדמיה
PET CT החזר של 80% 

מעלות
הבדיקה ועד תקרת הכיסוי 

שנתית

אין תקרה שנתית כוללת לכל 
כיסוי תקרה נפרדת

בדיקות אבחנתיות- החזר של 
עד 13,200 ₪ בשנת ביטוח

בנוסף-
התייעצויות- עד 850 שח 

החזר לכל התייעצות- עד שתי 
התייעצויות בשנה.

טיפולים פיזיותרפיים- 190 שח 
לטיפול עד 14 טיפולים בשנה
אונקוטסט- החזר עד 5,000 

ש"ח
הריון ולידה- 4,100 ש"ח + 

2,600 ש"ח עבור סקירה 
גנטית

כיסויי ילדים- עד 5,200 ש"ח 
לתקופת ביטוח

עד 20,000 ₪ בגין בדיקות 
התייעצויות והשתתפות 

בתשלום בגין דם טבורי, ה"ע 
.20%

80% מהתשלום ולא יותר 12,000 ₪
מ-11,500 ₪ לשנת ביטוח

ללא חיתום. אין צורך למלאנדרש למלא הצהרת בריאותנדרש חיתוםחיתום/ללא חיתום
הצהרת בריאות.

נדרש חיתוםללא חיתוםנדרש חיתוםנדרש חיתום

ספק הסכם/לא 
הסכם )החזרים(

קיימת אפשרות לקבלת החזרללא הגבלה לספקי הסכםלא הסכם - החזרים
כספי או מתן שירות בפועל
אצל נותן שירות שבהסכם

אין מגבלה- כל ספק, קיימים 
החזרים בכל הכיסויים.

כל ספקפתוח – גם וגםכל ספק וכל בדיקה אבחנתית
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בדיקות אבחנתיות – 
דימות

סכום ביטוח/ה.ע. 
רשימה סגורה/

פתוחה

רשימה פתוחה  - טכנולוגיות 
אבחון 5,000 ₪ אחת 

לשנתיים, וכן בדיקות עד לסך 
של 1,500 ₪ לשנת ביטוח או 

עד 3,080 ₪ לשנת ביטוח 
MRI במקרה של

רשימה פתוחה ללא הגבלת 
תתי תקרה עבור בדיקה- עד 
תקרה שנתית של 12,000 ₪  

- 20% ה"ע
הראיית איברים פנימיים 
באמצעות קפסולה- ועד 

₪ 5,000

רשימה פתוחה לבדיקות
אבחנתיות מעל 250 ₪, סכום

ביטוח שנתי עד לסך של
12,000 ₪ בכל שנת ביטוח.

קיימת רשימה פתוחה לכל
הבדיקות האבחנתיות.

רשימה פתוחה של בדיקות- 
עד 13,200 ש"ח  לשנת ביטוח

 ה.ע-  %25

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 

השתתפות עצמית 20%.
הכיסוי החל מהשקל הראשון, 

ללא תלות במחירון משרד 
הבריאות.

עד גובה התקרה השנתית
רשימה סגורה + כיסוי לכל 

בדיקה אבחנתית אחרת 
שאינה מופיעה ברשימה עד 

תקרה של 1,500 ₪
פתוחה – בחירה חופשית

רשימת הבדיקות הרפואיות 
האבחנתיות כולל את 

הבדיקות המפורטות שלהלן: 
הדמיה באמצעות טכנולוגיית 

 C.T, ,רנטגן, אולטרסאונד
 ,MRI,  M.R.A , M.R.E

קולונוסקופיה וירטואלית, 
צנתור וירטואלי, גלולה 

להראיית המעי הדק, בדיקת 
מיפוי עצם/מפרק, בדיקות 

אקו לב, בדיקת אולטרסאונד 
דופלר תל ממד צבעוני, צילום 

)שיקוף( רחם.

התייעצויות עם רופא 
מומחה – 

תקרת סכום 
ביטוח/ה.ע

ללא הגבלה/הגבלה-
כמה סה"כ?

התייעצות רב 
תחומית-פסיכיאטר/

ילדים/גניקולוג/
גיל מעבר/ספורט/

גמילה ? 

אין מגבלה למספר 
התייעצויות! חוות דעת 

רפואית בישראל ראשונה עד 
610 ₪  ועד 410 ₪ לחוות 
דעת נוספת. כמו כן כיסוי 
לחוו"ד בחו"ל עד 4,400 

₪ למקרה ביטוח. כולל 
פסיכיאטר – על פי המקרה 

הרפואי

800₪ החזר לייעוץ ראשון
500 ₪ החזר לייעוץ חוזר

ללא הגבלת מספר  
התייעצויות בשנה - עד תקרה 

שנתית של  12,000 ₪  -
20% ה"ע כולל ייעוץ עם רופא  

פסיכיאטר.
בפרק ההריון ייעוץ עם רופא 

מומחה בנושא הריון ולידה- 3 
התייעציות להריון.

בכיסוי קיים החזר נוסף בגין :
התייעצות רב תחומית, 

התייעצות בקשר לבעיות 
אנטי- אייג'ינג, התייעצות 

לצורך אישור לפעילויות 
ספורט, ייעוץ/ טיפול בגמילה 
מהתמכרות, ייעוץ להפרעות 
במפרק הלסת/ אורתוגנטיה, 

אורתוכירורגיה

4  התייעצויות בשנה.
*קיים כיסוי לעד 2 התייעצויות

אצל פסיכיאטר מתוך ה 4.
התייעצות אצל נותן שירות 

שבהסכם – 
בהשתתפות עצמית בסך 

של 150 ₪ להתייעצות. 
לפסיכיאטר: 220 ש"ח.

התייעצות ע"י נותן שירות 
אחר- החזר של 80% 

מההוצאה ועד 750 ש"ח לכל
התייעצות. )כולל פסיכיאטר(

התייעצות בתור מהיר אצל 
נותן שירות שבהסכם – קבלת 

התייעצות תוך 3 ימי עסקים
, בהשתתפות עצמית בסך 

של 250 ₪ להתייעצות 
לפסיכיאטר בתור מהיר  350 

ש"ח.
הכוונה בנושא רופאים 

מומחים: מתן רשימה של 
רופאים מומחים בתחום 

הבעיה הרפואית, ללא ה"ע.
שירות תיק מחלה: קבלת 

מידע על ניתוח , מחלה, טיפול  
בדיקה. ה"ע 35 ש"ח לפניה.

שתי התייעצויות בשנה )כל 
תחומי ההתמחות לרבות 

פסיכיאטר וגינקולוג ( -
850 ₪ לכל התייעצות. 

ה.ע- 25%.

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.

ללא הגבלה עד 12,000 ₪
תקרה לייעוץ – 957 ₪ לרבות 

פסיכיאטר
כיסוי לכל בעיה רפואית 
שאיננה מעקב הריון או 

בדיקות שגרה

עד 5 התייעצויות בכל שנת 
ביטוח )כולל פסיכיאטר 

שמהווה רופא מומחה(
נותן שירות שבהסכם - 

השתתפות עצמית – 90 ₪ 
נותן שירות שלא בהסכם 

שיפוי 80% ועד 1,000 ₪ לכל 
התייעצות
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טיפולים פרה-
רפואיים – סכום/ה.ע/ 

תנאים
פיזיותרפיה/

הידרותרפיה וכו'
ריפוי בדיבור/

בעיסוק,הפרעות 
אכילה

עד 12 טיפולים ועד 2050 
₪ לשנת ביטוח עבור 

פיזיותרפיה/הידרותרפיה

12 טיפולים בשנה, 2,000 
₪ לשנת ביטוח ועד התקרה 

השנתית של  12,000 ₪
כולל טיפולי פיזיותרפיה , ריפוי 

בעיסוק וריפוי בדיבור לאחר 
.CVA

הידרותרפיה - קיים כחלק 
מטיפולי פיזיותרפיה 

פיזיותרפיה- 12 טיפולים 
בשנת ביטוח.

טיפול אצל ספקים שבהסכם: 
טיפולי פיזיותרפיה במרפאה 

או בבית ו/או בשילוב 
טכנולוגיית מציאות מדומה. 

פיזיותרפיה במציאות 
מדומה בשיתוף חברת 

XRHealth כוללת טיפול 
בפיזיותרפיה,ADHD , ריפוי 

בעיסוק )אימון קוגנטיבי( 
, פוסט קורונה, כאב כרוני 

 ,)MS , ואקוטי )פיברומיאלגיה
קבוצות תמיכה

השתתפות עצמית 45 ₪ 
לטיפול.

החזר עבור טיפול אצל ספק
אחר: 80% מההוצאה ועד

120 ₪ לטיפול.
כיסוי המתווסף לנספח 

האמבולטורי: מוקד א.ר.ם 
URGENT  לרפואת אף אוזן 

גרון דחופה למגוון בעיות 
דחופות הקשורות לאף אוזן 

גרון, פנים ולסתות. ה"ע 250 
₪ לייעוץ.

פיזיותרפיה- 14 טיפולים 
בשנה

ועד 190 ₪ לטיפול. 
ה.ע- 25%

חלק קיים במסגרת כתב 
שירות רפואה משלימה ונספח 

שירותים לילד.

פיזיותרפיה / הידרותרפיה – 
עד 12 טיפולים לשנת ביטוח

טיפולי פיזיותרפיה עד 12 
טיפולים בשנה 

נותן שירות שבהסכם - 
השתתפות עצמית 50 ₪ 

נותן שירות שלא בהסכם שיפוי 
של 80% ועד 120 ₪ לטיפול.

רפואה מונעת-כלול/
בנספח נפרד

כלול: בדיקות רפואה מונעת, 
CT קרדיאלי לצרכי מניעה

כלול בכיסוי
CT  קרדיאלי מניעתי של הלב- 

₪ 4,400
אבחון וייעוץ גנטי למחלות 

תורשתיות- 3,200 ₪ 
קולונסקופיה מניעתית- אחת 

ל 3 שנים- 4,000 ₪ 
בדיקות סקר סרטן- אחת ל 3 

שנים,- 450 ₪ 
בדיקות סקר מנהלים- מעל 

גיל 40, אחת לשנתיים -
₪ 400 

סקר למחלת הסרטן בכיסוי 
מזור לסרטן

כלול, סקר לגילוי סרטן, איןאין
קולונוסקופיה מניעתית

כולל בנספח 
בדיקות סקר מנהלים 

בדיקות סקר לגילוי מחלת 
הסרטן 
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טיפולים במרפאת 
כאב/רדיותרפיה/

כימותרפיה

עד 10 טיפולים במרפאות 
כאב ועד 80% מההוצאה ועד 

תקרה של 150 ₪ לטיפול

טיפול רדיותרפיה וכימותרפי 
החזר עד תקרה שנתית של  

12,000 ₪  - 20% ה"ע

קיים כיסוי למרפאת כאב אין
במסגרת טכנולוגיות טופ עד 

100,000 ₪ )הסכום מתחדש 
אחת לשנתיים(

מרפאת כאב-עד 10 טיפולים קיים במסגרת כתבי השירות
ועד תקרה של 150 ₪ עם 

20% ה.ע,עד תקרה שנתית.
רדיותרפיה/כימותרפיה-עד 

תקרה הכללית של ה 12 אלף 
.₪

אין

בדיקות מעבדה 
לגידולים ממאירים, 

אבחון גנטי לגילוי 
גנים סרטניים 
)שד, מעי גס, 

שחלות(-תנאים, ס.ב

קיים עד 4400 ₪ , 205 ₪   
ה"ע

ביצוע בדיקה לאבחון גנטי 
מתקדם לגילוי גנים סרטניים 

עד 3200 ₪ 20%- ה"ע.
הזכאות הינה בגין אבחון של 

אחת מהמחלות הבאות:. 
סרטן השד,  סרטן המעי הגס,  

סרטן השחלות

קיים במסגרת כיסוי לניתוחים, 
ובדיקות אבחנתיות )ללא 
רשימה סגורה( – בנוסף, 

כחלק מכיסוי התרופות קיים 
כיסוי  

  CURESPONSE לבדיקת
בדיקה המסייעת בהתאמה 

אישית לטיפול במחלת 
הסרטן.

הבדיקה בודקת את תגובת 
הגידול של המטופל הספציפי 

לסוגי טיפולים שונים )כגון: 
כימותרפיה, טיפולים ביולוגיים 

או שילוב ביניהם( בתנאי 
מעבדה. תוצאות הבדיקה על 

בסיס סריקה פונקציונאלית 
של התרופות השונות על 

רקמת הגידול.

קיים כיסוי 5,000  ₪ למקרה 
ביטוח

תקרה שנתית עד 13,500 ₪ 
לכל שנת ביטוח

אין, אך קיים במסגרת פוליסת 
תרופות

כלול בסקר סרטן )דם 
בשתן, בדיקת PAP, בדיקת 

פולימורפיזם המופק מדם 
לגילוי מוקדם של סרטן מעי 

)PSA הגס והחלחולת, בדיקת

טיפולים ואביזרים 
יחודיים לסרטן

אין, אך 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

קיים במסגרת נספח הרחבה 
לביטוח אמבולטורי  שיקום 

ואביזרים רפואיים

אין, אך קיים כיסוי רחב 
במסגרת טכנולוגיות טופ

אין, אך קיים חלק ברפואת 
חו"ל

איןקיים – תקרה של 2765 ₪
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סקר סרטן – סכום 
ביטוח/ה.ע/ תדירות

קיים לספק בהסדר. חד פעמי 
בתקופת ביטוח.300 ₪ ה"ע

אחת ל-3 שנים
החזר עד 450 ₪ 

קיים כחלק ממזור לסרטן, 
אחת ל 5 שנים, לאחר תקופת 

אכשרה של שנה.

קיים, בתום תקופת אכשרה איןאין
של 3 שנים
עד 478 ₪ 

בדיקה אחת בכל שתי שנות 
ביטוח נותן שירות שבהסכם - 

השתתפות עצמית 350 ₪ 
נותן שירות שלא בהסכם 

שיפוי של 50% מהתשלום ועד 
₪ 500

סקר מנהלים – סכום 
ביטוח/ה.ע/ תדירות

זכאות אחת לשנתיים אצל 
ספק הסדר או החזר עד 300 

₪ , 20% ה"ע

מעל גיל 40
אחת לשנתיים

החזר עד 400 ₪ 

קיים אחת לשנתיים. 150 ₪ איןאיןאין
השתתפות עצמית אצל ספק 

שבהסדר, או עד 50% ולא 
יותר מ-500 ₪ אצל ספק 

שאינו בהסדר

בדיקה אחת בכל שתי שנות 
ביטוח נותן שירות שבהסכם - 

השתתפות עצמית 150 ₪ 
נותן שירות שלא בהסכם 

שיפוי של 50% מהתשלום ועד 
₪ 500

תור מהיר דרך 
מומחה שבהסכם 

בתשלום ה.ע בלבד.
ייעוץ/בדיקות

רשת מומחים שכוללת מעל 
700 רופאים לתור מהיר 
לייעוץ תוך 7 ימים בלבד 

בתשלום השתתפות עצמית 
של 150 ₪.

  VIP שירות רופא מומחה
בשת"פ עם  מרכז המומחים 

של אסותא- ייעוץ בתשלום 
ה"ע בלבד של 160 ₪.

שירות קביעת תור מהיר 
לבדיקות אבחנה במכונים 

בהסדר.

התייעצות עם רופא מומחה 
בתור מהיר אצל נותן שירות 
שבהסכם תוך 3 ימי עסקים, 

ה"ע 250 ₪ להתייעצות.
תור מהיר לבדיקות רפואיות 

אבחנתיות:  תוך 2 ימי עסקים 
ופענוח תוך 2 ימי עסקים

לרשימת הבדיקות הכלולות 
  CT,בנספח : אולטרסאונד

MRI ,קולונוסקופיה וירטואלית 
, ממוגרפיה וצנתור וירטואלי.
מתווסף לנספח - תור מהיר 

לבדיקות להפרעות קשב 
וריכוז ולקויות למידה אצל 

ספק שבהסכם: 
מבחן ממוחשב הפרעת קשב 

 TOVA, BRC , :וריכוז מסוג
MOXO  תוך 3 ימי עסקים 

כולל פענוח מיידי, ה"ע  250 
₪ לאבחון.

אבחון דידקטי תוך 10 ימי 
עסקים לבדיקה ופיענוח ה"ע 

450 ₪ לאבחון,
אבחון פסיכודידקטי תוך 

10 ימי עסקים כולל בדיקה 
ופענוח ה"ע 1200 ₪ לאבחון.

תור מהיר במוקד א.ר.ם 
URGENT  לרפואת אף אוזן 

גרון דחופה למגוון בעיות 
דחופות הקשורות לאף אוזן 

גרון, פנים ולסתות. 
ה"ע 250 ₪.

קיים שירות לתור מהיר לרופא 
SDA מומחה באמצעות

 ,) Same Day Appointment (
המומחים של הרצליה  מדיקל 

סנטר

כמו כן קיים שירות לקביעת 
תורים לבדיקות אבחנתיות 

 - MRI ,, CT  PET CT לרבות
מרבית הבדיקות מתואמות 

תוך 2 ימי עסקים

תחת הנספח האמבולטורי 
– שיתוף פעולה עם אסותא 

מרכזים רפואיים, במסגרתו, 
כלל מעניקה ללקוחות, 

בעלי כיסוי של יעוץ עם רופא 
מומחה, אפשרות לזימון תור 

מהיר, תוך 3 ימים בלבד, 
ליעוץ עם מיטב הרופאים 

מהשורה הראשונה בישראל, 
של מרכז מומחי אסותא. הכל 

בה"ע של 100 ש"ח בלבד!

איןאין
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ייעוץ לא רפואי-
פסיכולוג/דיאטנית

ייעוץ/ טיפול בגמילה לא קיים
מהתמכרות

אין, אך קיים כיסוי לדיאטנית 
כחלק מכתב שירות רפואה 

משלימה, 
לפסיכולוג לילד: כחלק 

מנספח התפתחות הילד 
ולמבוגר ולילד: קיים כיסוי 

למפגשי און ליין עם אפשרות 
למפגש פרונטלי כחלק 

משירותי יעוץ און ליין

קיים כיסוי לילדים במסגרת 
התפתחות הילד- החזר עד 

250 ₪ לטיפול, ועד 4,000 ₪ 
סך הכל.

בנוסף קיימים כיסויים רחבים 
נוספים לרבות דיאטנית 

בתכנית טופ לילד

אין, אך קיים במסגרת נספח 
לילד/ כתב שירות רפואה 

משלימה

פגישות ייעוץ פסיכולוג עד 12 אין
פגישות ייעוץ בשנה 

נותן שירות שבהסכם - 
השתתפות עצמית 90 ₪ 

נותן שירות שלא בהסכם שיפוי 
של 70% ועד 100 ₪ לטיפול.

התייעצות עם דיאטנית עד 5 
התייעצויות בשנה

נותן שירות שבהסכם - 
השתתפות עצמית 50 ₪ 

נותן שירות שלא בהסכם שיפוי 
של 80% ועד 120 ₪ לטיפול

סל הריון )אמבולטורי(

הפריה חוץ גופית 
)מהילד השלישי(

מילד שלישי ועד 8,800 כל 
ילד

עד 9,000 ₪ בגין 2 הפריות 
מבחנה ובתנאי שיש למבוטח 

שני ילדים קודמים

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

איןמהילד השלישי ועד 10,637 ₪אין

בדיקות/סקירות/
סריקה גנטית/צ'יפ 

NIPT /גנטי
ס.ב./ה.ע., רשימה 

פתוחה/סגורה

רשימה פתוחה, ללא מגבלה 
לסוג הבדיקות במהלך היריון

ועד 2500 ש"ח לבדיקות 
היריון למבוטח ולמבוטחת - 

לזוג 5000 ש"ח

3,300 ₪ עבור בדיקות הריון- 
ללא תלות בכיסויים האחרים 

בתכנית וללא תתי תקרות 
עבור הבדיקות השונות

ייחודי– כיסוי לייעוץ עם רופא 
מומחה בגין הריון ולידה

כיסוי לכל בדיקת הריון  )ללא
רשימה סגורה( מעל 250 ₪

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

גנטיות עד 250 ₪ לכל בדיקה
ולא יותר מ 1,000 ₪ להריון

סקירה גנטית למומים 
מולדים- 2,600 ₪

מי שפיר ותחליפיהם-
₪ 2,600

סקירת מערכות- 1,500 ₪

כיסוי לכל בדיקה למעקב אחר 
ההיריון. למעט u.s  שגרתי

תקרה של 4,500 ש"ח לשנת 
ביטוח. כיסוי עד 2,000 ש"ח 

לבדיקת הריון.

סקירה על קולית, שקיפות 
עורפית, סקר ביוכימי 

משולש,מי שפיר,nipt,סיסי 
שילייה, אבחון גנטי טרום 

הריון,צ'יפ גנטי. ועד לתקרה 
של כ 5300 ₪ לכל הריון.

20% ה.ע

שתי בדיקות בכל שנת ביטוח 
ועד 2,000 ₪ לבדיקה

סקירה ראשונה ושנייה, 
שקיפות עורפית, בדיקת מי 

שפיר, בדיקת סיסי שליה, 
בדיקת דם מחליפה מי שפיר, 

בדיקות גנטיות וצ'יפ גנטי 
במהלך הריון.

כיסויים נוספים: 
שימור דם טבורי, 

קורס הכנה, מלונית 
החלמה לאחר, 

יועצת הנקה

קיים עבור שימור דם טבורי 
עד 500 ₪ להיריון

- השתתפות במימון איסוף 
ושימור דם טבורי- 

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

אחד מבני הזוג- ללא ה"ע-
השתתפות בקורס -הכנה 

ללידה- עד 300 שח לכל הריון  
גם לגבר

-מלונית לאחר לידה- 200 ₪ 
ללילה עד 7 ימים. גם לגבר

-התייעצות בקשר לתינוק 
שנולד- עם יועצת הנקה 

מוסמכת- 250 שח לייעוץ 
עד 12 התייעציות בשנה 

הראשונה.

שימור דם טבורי  700 ₪ 
להריון - לכל אחד מבני הזוג.
קורס הכנה ללידה – עד  280

₪ לכל הריון
מלונית לאחר לידה - עד 200 

₪ ליום ועד 7 ימי שהייה.
יועצת הנקה - עד 12 טיפולים

בשנה - בהסכם השתתפות
עצמית 40 ₪, לא בהסכם -

שיפוי 50% ולא יותר מ 50 ₪
לכל התייעצות

כיסוי לדם טיבורי לשני בני אין
הזוג. 700 ₪ לכ"א

שימור ואיסוף דם טבורי-החזר 
הוצאות בסכום חד פעמי עד 

500 ₪ לכל הריון, 
מלונית לאחר לידה-עד 200 

₪ לכל יום ועד 8 ימים רצופים.

השתתפות במימון איסוף 
ושימור דם טבורי פעם אחת 

עבור כל לידה
שיפוי של 80% מהוצאות 

בפועל ועד 700 ₪
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אמבולטורי-כיסוי 
לילדים האם כלול 

באמבולטורי?
או כנספח/כת"ש 

נפרד
מה סכום ביטוח ועד 

איזה גיל?

קיים נספח נפרד לטיפולים 
לילד. במסגרת אמבולטורי 

קיים החזר בהשתתפות 
עצמית, לבדיקות אבחון 

להפרעות קשב וריכוז לילדים 
עד גיל 21. ההחזר הנו על פי 

סוג האבחון בין 300 ₪ ועד 
1000 ₪ לאבחון.

תכנית נפרדת- "כיסוי נוסף 
לייעוץ אבחון וטיפול בנושא 

התפתחות הילד"
ללא תלות בכיסוי 

האמבולטורי,
ללא חיתום רפואי

גיל כניסה עד 20 )כולל(

קיים בנספח הרחבה 
לאמבולטורי לילד – טיפולים 

בהתפתחות הילד והפרעות 
אכילה

עד גיל 25
כלול באמבולטורי החזר 

בה.ע לבדיקות ממוחשבות 
להפרעות קשב וריכוז.

כלול בנספח האמבולטורי 
עד 5,200  ₪ למגוון טיפולים 

ואבחונים )עד גיל 18 טיפולים 
ועד גיל 21 לאבחונים(

בנוסף קיים נספח טופ לילד 
עם כיסויים רחבים וייעודיים 

לילדים עד גיל 21.

אין, אך קיים במסגרת נספח 
שירותים לילד

אין, אך קיים נספח שירות אין, נספח נפרד עד גיל 21
לילד פרימיום עד גיל 25 של 

הילד

נספח הרחבה 
לאמבולטורי – תת 

כיסוי להחלמה 
)אביזרים, טיפולים, 
שיקום, טכנולוגיות(

תנאי רכישה/ס.ב/
ה.ע

נספח טיפולים פרימיום – 
הרחבה לתכניות בריאות 

בסיסי )לוא דוקא אמבולטורי(  
להחזר עבור טכנולוגיות טיפול 

חדשניות     ועד 80,000 ₪, 
סכום שמתחדש כל שנתיים, 

בתחום האונקולוגיה, טיפולים 
בתא לחץ, אביזרים רפואיים, 

טיפולי כאב והזרקות למיניהן. 
20% ה"ע. ללא רשימה 
מוגבלת של טכנולוגיות 

חדשניות ובארץ ובחו"ל. 

הכיסויים ניתנים במסגרת 
כיסוי שירותים אמבולטוריים 

וטכנולוגיות מתקדמות.

הרחבה לביטוח אמבולטורי 
– שיקום ואביזרים רפואיים, 

כולל:
כיסוי לכל טיפול שיקומי -  עד 
20 טיפולים בשנה , החזר של 
80% מההוצאות בפועל ועד 

180 ₪ לכל טיפול. ה"ע 20%.
אביזרים רפואיים – החזר בגין 
רכישת כל אביזר רפואי )מעל 

250 ₪(  80% מההוצאה 
בפועל ועד 10,000 ₪ ולא 

יותר מ50,000 ₪ לכל מחלה 
או תאונה. ה"ע 20%

החלמה לאחר אשפוז – 
אשפוז במוסד החלמה 

בישראל על פי הפנייה של 
רופא מומחה , החזר של 80% 
מההוצאה בפועל ועד 700 ₪ 

בכל יום למשך 6 ימים. ה"ע 
20%

טיפול בתא לחץ - על פי 
הפניית רופא מומחה. החזר 
80% מההוצאה בפועל ועד 

15,000 ₪ למחלה או תאונה. 
ה"ע 20%

 שמירת מח עצם  לתקופות 
ארוכות עקב מחלת הסרטן, 

החזר 80% מההוצאה בפועל 
ועד 10,000 ₪ ה"ע 20%.

הוצאות להקפאת ביצית או 
זרע  לפני ביצוע טיפולים 

כימותרפיים או רדיותרפיים, 
החזר 80% מההוצאה בפועל 

ועד 15,000 ₪, ה"ע 20%

טכנולוגיות טופ-
כיסוי רחב של עד 100,000 ₪ 

המתחדשים אחת לשנתיים 
לכיסוי של מגוון טכנולוגיות 

מתקדמות ואביזרים רפואיים 
לסיוע ותמיכה בתהליך 

הטיפול ההחלמה והריפוי של 
המבוטח.

כולל טכנולוגיות לטיפול 
בכאב, טכנולוגיות לטיפול 

במחלה אונקולוגית,
אביזרים רפואיים, 

הזרקות, תא לחץ ועוד

איןאיןאין
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כתב שרות לילד

שם מסחרי מספר 
נספח ומהדורה

נספח טיפולי  התפתחות הילד 
)7/2019(  463

כיסוי נוסף לייעוץ אבחון 
וטיפול בנושא התפתחות 

הילד, נספח 6651, מהדורה 
10.2017

הרחבה לאמבולטורי לילד – 
טיפולים בהתפתחות הילד 

והפרעות אכילה, מק"ט: 
541221102 , מהדורה: 

9.2018

TOP לילד נספח 781, 
01/2021

נספח שירותים לילד )נספח 
)2308

נספח לאבחונים וטיפולי 
התפתחות הילד )באופן מקוון 

ו/או פרונטלי(

נספח שירות לילד פרימיום

אבחון הפרעות קשב 
וריכוז-

בדיקות 
ממוחשבות מסוג-

TOVA,BRC'MOXO
ס.ב/ה.ע/תדירות/תק 

אכשרה
ספק הסכם/לא 

הסכם

קיים במסגרת נספח 
אמבולטורי כיסוי לבדיקות 

לאבחון הפרעות קשב וריכוז 
– החזרים עד תקרה ועד גיל 
21.החזר עד 80% על פי סוג 

האבחון.  TOVA 400  ש"ח  
לאבחון, BRC 500 ₪ לאבחון , 

MOXO 300 ₪ לאבחון 
החזרים. אכשרה 180 יום

3 אבחונים מכל סוגי 
הבדיקות:

אבחון וייעוץ בהפרעות קשב 
וריכוז 

מבחן BRC/ MOXO - ה"ע 
300 ₪ אצל נותן שירות 

בהסכם ) אצל ספק אחר- 
החזר עד 500  /400₪ 

בהתאמה(

TOVA- ה"ע 250  ₪ אצל נותן 
שירות בהסכם ) אצל ספק 

אחר- החזר עד400  ₪ (

אבחון הפרעות קשב וריכוז 
ו/או לקויות למידה לילדים 
עד גיל 20  -)קיים בנספח 
ייעוץ ובדיקות אבחנתיות 

אמבולטורי כולל בתור מהיר(
נותן שירות שבהסכם - עד 2
בדיקות סה"כ בשנת ביטוח.

אבחון וייעוץ בהפרעות קשב
וריכוז:

המבוטח זכאי לאבחון הכולל
בדיקת רופא נוירולוג ובדיקות

ממוחשבות מסוג TOVA ו/או
.MOXO ו/או BRC

נותן שירות שבהסכם - 250 ₪
השתתפות עצמית לכל אבחון.

נותן שירות אחר 20%-
השתתפות עצמית, שיפוי בסך

של 80% מההוצאה בפועל
ולא יותר מ 300 ₪ לכל אבחון

TOVA ו -500 ₪ לכל אבחון
.MOXO ו/או BRC

אבחונים בתור מהיר מסוג: 
MOXO, TOVA,  BRC תוך  3 

ימי עסקים
כולל פענוח מיידי, ה"ע 250

₪ לאבחון

 אבחון קשב וריכוז לילדים- 
 TOVA/BRC/MOXO

החזר או באמצעות ספק 
הסדר

עד שלושה אבחונים מכל 
סוג בתקופת ביטוח )סה"כ 9 

אבחונים) החזר בין 500-400 
₪ לאבחון(

180 יום אכשרה

מכוסה אצל כל ספק.
80% מהתשלום ועד 600 ₪ 
החזר לאבחון. בדיקה אחת 

במהלך תקופת הביטוח. 
אכשרה 9 חודשים.

שירותי אבחון וייעוץ דידקטי 
/פסיכו דידקטי/בדיקות 

ממוחשבות– לאחר תקופת 
אכשרה של 6 חודשים

עד 9 אבחונים בכל תקופת 
הביטוח סה"כ, עד 3 לכל סוג.

TOVA-ה.ע 250 ₪ בהסדר, 
לא הסדר-עד 400 ₪ לכל 

אבחון
BRC-ה.ע 300 ₪ בהסדר, ולא 

בהסדר עד 500 ₪
MOXO-ה.ע 300 ₪,בהסדר 

לא בהסדר עד 400 ₪.

אבחון וייעוץ בהפרעות קשב 
וריכוז )מבחן  TOVA( - עד 3 

אבחונים בכל תקופת השירות
נותן שירות שבהסכם - 

השתתפות עצמית 250 ₪ 
לאבחון

נותן שירות שלא בהסכם - 
שיפוי של 80% מהתשלום ועד 

300 ₪ לאבחון
אבחון וייעוץ בהפרעות קשב 

וריכוז )BRC( - עד 3 אבחונים 
בכל תקופת השירות

נותן שירות שבהסכם - 
השתתפות עצמית 250 ₪ 

לאבחון
נותן שירות שלא בהסכם - 

שיפוי של 80% מהתשלום ועד 
500 ₪ לאבחון

אבחון וייעוץ בהפרעות 
קשב וריכוז )MOXO( - עד 3 

אבחונים בכל תקופת השירות
נותן שירות שבהסכם - 

השתתפות עצמית 250 ₪ 
לאבחון
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3 אבחונים מכל סוגי 80% מההוצאה ועד 600 ₪ אבחון וייעוץ דידקטי
הבדיקות:

אבחון וייעוץ דידקטי- ה"ע 
350 ₪ אצל נותן שירות 

בהסכם ) אצל ספק אחר- 
החזר עד 400 ₪ (

אבחון הפרעות קשב וריכוז 
ו/או לקויות למידה לילדים 
עד גיל 20  -)קיים בנספח 
ייעוץ ובדיקות אבחנתיות 

אמבולטורי(
נותן שירות שבהסכם כלול 

ב-2 בדיקות סה"כ בשנת 
ביטוח. 

אבחון וייעוץ דידקטי :
נותן שירות שבהסכם - 450 ₪
השתתפות עצמית לכל אבחון.

נותן שירות אחר- שיפוי בסך
של 80% מההוצאה בפועל

ולא יותר מ 500 ₪ לכל אבחון.
אבחון דידקטי בתור מהיר תוך 
10 ימי עסקים לאבחון ופענוח 

ה"ע 450 ש"ח.

אבחון וייעוץ דידקטי – 3 
לתקופת ביטוח 

החזר של 500 ₪ לכל אבחון 
דידקטי 

ניתן באמצעות החזר או 
באמצעות ספק הסדר

50% מהתשלום ועד 800 
₪ לאבחון בכל מרפאה 

מוסמכת. 4 אבחונים לתקופת 
הביטוח. אכשרה של 9 

חודשים

קיים, 350 ₪ ה.ע בהסדר, עד 
500 ₪ שלא בהסדר בכפוף 

ל20% ה.ע

אבחון וייעוץ דידקטי – עד 3 
אבחונים בכל תקופת השירות

נותן שירות שבהסכם - 
השתתפות עצמית 450 ₪ 

לאבחון
נותן שירות שלא בהסכם - 

שיפוי של 80% מהתשלום ועד 
500 ₪ לאבחון

אבחון וייעוץ 
פסיכו דידקטי

עד 80% ועד 1,000 ₪ 
לאבחון

3 אבחונים מכל סוגי 
הבדיקות:

פסיכו דידקטי-  ה"ע 900 
₪ אצל נותן שירות בהסכם 
) אצל ספק אחר- החזר עד 

) ₪ 1,000

אבחון הפרעות קשב וריכוז 
ו/או לקויות למידה לילדים 
עד גיל 20  -)קיים בנספח 
ייעוץ ובדיקות אבחנתיות 

אמבולטורי(

נותן שירות שבהסכם כלול ב-  
2 בדיקות סה"כ בשנת ביטוח.

אבחון פסיכו דידקטי:
נותן שירות שבהסכם-   1,200
₪ השתתפות עצמית בגין כל

אבחון.
נותן שירות אחר - שיפוי בסך

של 80% מההוצאה בפועל
ולא יותר מ 1,000 ש"ח לכל

אבחון. 
אבחון פסיכודידקטי בתור 
מהיר  תוך 10 ימי עסקים 

לאבחון ופענוח ה"ע 1200 
ש"ח לאבחון.

אבחון וייעוץ פסיכו-דידקטי – 
3 לתקופת ביטוח  

החזר של  800 ₪ לכל אבחון 
פסיכו דידקטי ניתן באמצעות 

החזר או באמצעות ספק 
הסדר

50% מהתשלום ועד 1,200 
₪ לאבחון בכל מרפאה 

מוסמכת. 2 אבחונים לתקופת 
ביטוח. אכשרה של 9 חודשים

קיים, 900 ₪ ה.ע בהסדר, עד 
800 ₪ שלא בהסדר )החזר( 

בכפוף ל20% ה.ע

אבחון וייעוץ פסיכודידקטי - 
עד 3 אבחונים בכל תקופת 

השירות
נותן שירות שבהסכם - 

השתתפות עצמית 1,100 ₪ 
לאבחון

נותן שירות שלא בהסכם - 
שיפוי של 75% מהתשלום ועד 

900 ₪ לאבחון
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התייעצויות /שרותי 
און ליין )טלפונית/

פרונטלית(רופא 
מומחה:

ילדים/אלרגיה/אחר.
שירותי הכוונה

אין, אך קיים במסגרת רפואה 
אישית אונליין

קיים בנספח ייעוץ ובדיקות קיים
אבחנתיות אמבולטורי – 4 
התייעצויות בשנת ביטוח / 

שירות הכוונה בנושא רופאים 
מומחים / שירות תיק מחלה.

 ובכתב שירות ייעוץ אונליין 
– ייעוץ אונליין:  עם רופא 
משפחה או ילדים / ייעוץ 

עם רופא מומחה / ייעוץ עם 
פסיכולוג/  ייעוץ תרופתי / 

ייעוץ ליולדת והדרכת הורים/ 
שירות איסוף מידע

קיים כיסוי להתייעצויות בכיסוי 
האמבולטורי.

שיפוי בגין ביקור במרפאת 
חירום

טלמדיסין - ייעוץ רפואי מקוון אין
עם רופא ילדים 

פגישות ייעוץ עם רופא בנושא 
בעיות גדילה - עד 2 פגישות 

יעוץ בשנה
נותן שירות שבהסכם - 

השתתפות עצמית 150 ₪ 
ליעוץ

נותן שירות שלא בהסכם - 
שיפוי של 80% מהתשלום ועד 

550 ₪ ליעוץ

פגישות יעוץ עם רופא מומחה 
לטיפול באלרגיות - עד 4 

פגישות יעוץ בשנה
נותן שירות שבהסכם - 

השתתפות עצמית 150 ₪ 
ליעוץ

נותן שירות שלא בהסכם – 
פגישת יעוץ ראשונה שיפוי 

של 80% מהתשלום ועד 750 
₪ ליעוץ

פגישת יעוץ שניה שלישית 
והרביעית עד 80% מהתשלום 

ועד 450 ₪ ליעוץ

פיתוח מיומנות 
למידה, הוראה 

מתקנת, קלינאית

החזרים. לא כתב שירות. עד 
תקרה של 3,000 ₪ כיסוי 
מתחדש כל שנת ביטוח. 
עד 300 ₪ לטיפול. 50% 

השתתפות עצמית.

פיתוח מיומנויות למידה 
)הוראה מתקנת/ קלינאית 

תקשורת(-  15 טיפולים בשנה

במסגרת הכיסוי לטיפולים 
מסוגים שונים  בבעיות 

התפתחות הילד שאובחנו ע"י 
רופא נוירולוג מומחה או

רופא מומחה להתפתחות
הילד נכללים גם טיפולים 

המבוצעים על ידי קלינאי/ת 
תקשורת ו/או הוראה מתקנת 
עד 16 טיפולים בשנת ביטוח 

בגובה 80% מההוצאה בפועל
אך לא יותר מסך של 120 ₪

לכל טיפול.

טיפול באמצעות קלינאי 
תקשורת ו/או הוראה מתקנת 
– עד 12טיפולים בשנת ביטוח

ניתן באמצעות החזר או 
באמצעות ספק הסדר

80% מההוצאות ועד סך של 
90 ₪ לפגישה ועד 15 פגישות 

לשנת ביטוח

קיים – עד 12 טיפולים בשנת 
ביטוח,40 ₪ ה.ע בהסדר 

או 120 ₪ החזר לא בהסדר 
בכפוף ל25% ה.ע

פיתוח מיומנויות למידה – 
הוראה מתקנת/קלינאי/ת 

תקשורת – עד 10 טיפולים 
בשנה

נותן שירות שבהסכם - 
השתתפות עצמית 50 ₪ 

לטיפול
נותן שירות שלא בהסכם - 

שיפוי של 50% מהתשלום ועד 
75 ₪ לטיפול
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פיתוח כישורים 
רגשיים: רכיבה/

שחייה טיפולית, ריפוי 
בעיסוק/אומנות/

תנועה/מוסיקה ועוד

החזר עד תקרה של 3,000 ₪ 
כיסוי מתחדש כל שנת ביטוח. 

עד 300 ₪ לטיפול. 50% 
השתתפות עצמית.

פיתוח כישורים התפתחותיים 
רגשיים )שחייה/ רכיבה 

טיפולית, טיפול באומנות(- 
16טיפולים בשנה.

ריפוי בעיסוק- 12טיפולים 
בשנה

במסגרת הכיסוי לטיפולים 
מסוגים שונים  בבעיות 

התפתחות הילד שאובחנו ע"י 
רופא נוירולוג מומחה או

רופא מומחה להתפתחות
הילד נכללים גם טיפולים 
המבוצעים על ידי מרפא 

בעיסוק ו/או טיפולים בתנועה 
ו/או באומנות ו/או רכיבה 

טיפולית ו/או שחיה טיפולית 
ו/או באמצעות בעלי חיים  

עד 16 טיפולים בשנת ביטוח 
בגובה 80% מההוצאה בפועל 

אך לא יותר מסך של 120 ₪
לכל טיפול.

טיפולים רגשיים
באומנויות שונות- עד

16 טיפולים בשנת
ביטוח מאחד או יותר

מהטיפולים המפורטים
להלן: שחיה טיפולית
ו/או רכיבה טיפולית

ו/או טיפול באומנות ו/או
טיפל בתנועה ו/או

טיפול במוזיקה
בנוסף עד 12 טיפולים בריפוי 

בעיסוק.
החזר עד 120 שח לטיפול- 

ה.ע- 25%
אפשרות לספק הסדר

50% מההוצאות ועד סך 
של 120 ₪ לפגישה ועד 15 

פגישות לשנת ביטוח

קיים – עד 16 טיפולים בשנת 
ביטוח, 70 ₪ ה.ע בהסדר או 
עד 120 ₪ החזר לא בהסדר 

בכפוף ל 25% ה.ע

פיתוח כישורים התפתחותיים/
רגשיים כגון: רכיבה 

טיפולית, שחייה טיפולית 
)הידרותרפיה(, טיפול ביצירה 
)אמנות( וריפוי בעיסוק – עד 

25 טיפולים בשנה
נותן שירות שבהסכם - 

השתתפות עצמית 50 ₪ 
לטיפול

נותן שירות שלא בהסכם - 
שיפוי של 75% מהתשלום 

ועד 200 ₪ לטיפול עד תקרת 
החזר של 2,000 ₪ בשנה

כושר ותזונה /הנחיית 
הורים

ס.ב/ה.ע/מס 
טיפולים

טיפול בהפרעות אכילה מסוג 
אנורקסיה ובולימיה עד תקרה 

של 3,000 ₪ כיסוי מתחדש 
כל שנת ביטוח. עד 300 ₪ 

לטיפול. 50% השתתפות 
עצמית.

החזר הוצאות בגובה 80% אין
מההוצאה בפועל ועד 120 

₪ לטיפול בגין טיפולים 
בהפרעות אכילה מסוג 

אנורקסיה או בולימיה הנדרש 
למבוטח על פי קביעת 

פסיכיאטר עד 16 טיפולים 
בשנת ביטוח. הטיפול כולל 

יעוץ אצל תזונאי/ת ו/או רופא 
מומחה. ה"ע 20%.   

6 מפגשים בהדרכת הורים 
אונליין )בכתב שרות ייעוץ 

אונליין(

כושר ותזונה-ספק הסדר/ 
פרטי.  20% השתתפות 

עצמית בפרטי. 
ייעוץ דיאטטי ותזונה נכונה. 

10 שיחות ייעוץ בשנה- החזר 
של 90 ₪ לייעוץ או השתתפות 

של 60 ₪ בהסדר
מאמן כושר אישי- 10 אימוני 

כושר בשנת ביטוח- החזר של 
100 ₪ לאימון/ או השתתפות 

של 70 ₪ בהסדר

הדרכת הורים – 80% 
מההוצאות ועד 400 ₪ 

למפגש. מפגש אחד לשנת 
ביטוח ועד 2 לכל תקופת 

הביטוח.

דיאטן - 80% מההוצאות ועד 
150 ש"ח לפגישה. 2 פגישות 

לשנת ביטוח.

קיים ייעוץ דיאטטי ותזונה 
נכונה ע"י דיאטן עד 10 שיחות 

ייעוץ בשנת ביטוח

פגישות ייעוץ עם תזונאי ילדים 
– עד 12 פגישות יעוץ בשנה

טיפול עם פסיכולוג 
חינוכי/קליני/

עו"ס/פסיכותרפיסט
בהסכם/לא בהסכם

החזר עד תקרה של 3,000 ₪ 
כיסוי מתחדש כל שנת ביטוח. 

עד 300 ₪ לטיפול. 50% 
השתתפות עצמית.

טיפול פסיכולוגי- בהסכם 
בלבד- 18 טיפולים בשנה.

במסגרת הכיסוי לטיפולים 
מסוגים שונים  בבעיות 

התפתחות הילד שאובחנו ע"י 
רופא נוירולוג מומחה או

רופא מומחה להתפתחות 
הילד נכללים גם טיפולים 

המבוצעים על ידי 
פסיכותרפיסט ו/או פסיכולוג

עד 16 טיפולים בשנת ביטוח 
בגובה 80%  מההוצאה 

בפועל אך לא יותר מסך של 
120 ₪ לכל טיפול.

טיפול באמצעות פסיכולוג 
חינוכי או קליני/ עובד 

סוציאלי/ פסיכותרפיסט – עד 
18 טיפולים בשנת ביטוח (

באמצעות נותן
שרות בהסכם בלבד 

80% מההוצאות ועד 100 ₪ 
לפגישה ועד 18 פגישות לשנת 
ביטוח. אצל כל מטפל מוסמך.

עד 18 מפגשים בשנת ביטוח 
באמצעות ספקי הסדר בלבד

טיפול פסיכולוגי  - המבוטח 
והוריו יהיו זכאים לסדרה של 
עד 18 פגישות אישיות בשנה 

עם פסיכולוגים חינוכיים 
וקליניים/פסיכיאטרים/עובדים 

סוציאליים.
נותן שירות שבהסכם – פגישה 
ראשונה – השתתפות עצמית 

90 ₪ לפגישה, החל מהפגישה 
השניה השתתפות עצמית 120 

₪ לפגישה.
ניתן להמיר פגישת יעוץ 

אחת לפגישה עם פסיכיאטר 
בהשתתפות עצמית של 280 

.₪
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אבחון וטיפול בבעיות 
שינה/הרטבה

טיפולי הרטבה - עד תקרה 
של 3,000 ₪ כיסוי מתחדש 
כל שנת ביטוח. עד 300 ₪ 

לטיפול. 50% השתתפות 
עצמית.

אבחון וייעוץ בבעיות שינה 
החזר עד 400 ₪.

טיפול בהרטבה- 10 טיפולים 
בשנה.

החזר הוצאות עבור 12 
טיפולים/מפגשים לטיפול 

ויעוץ בבעיות הרטבה בגובה 
80% מההוצאה בפועל אך 

לא יותר מסך של 120 ₪ לכל 
טיפול, ה"ע 20%.

בעיות שינה – 80% אין
מההוצאות ועד 450 ₪ 

לפגישה. פגישה אחת לשנת 
ביטוח.

בעיות הרטבה – 50% ועד 75 
₪ לפגישה. 10 פגישות לשנת 

ביטוח.

טיפול בהרטבה – עד 12 אין
מפגשים בשנה לאבחון, יעוץ 

וטיפול בשנה
נותן שירות שבהסכם - 

השתתפות עצמית 85 ₪ 
למפגש

נותן שירות שלא בהסכם - 
שיפוי של 50% מהתשלום ועד 

110 ₪ למפגש
אבחון וטיפול בבעיות שינה – 
פגישה אחת בשנה עם מטפל 

המתמחה באבחון ואיתור 
בעיות שינה בקרב ילדים.

נותן שירות שלא בהסכם – 
שפוי של עד 420 ₪ לפגישה.

טיפול בחדר מלח-
אסטמה/מחלה 

כרונית

קיים במסגרת רפואה 
משלימה

טיפול בחדר מלח לצורך 
רפואי- 10 טיפולים בשנה.

טיפול בחדר מלח קיים בכתב 
שירות רפואה משלימה

קיים כיסוי ברפואה 
אלטרנטיבית

80% מההוצאות ועד 100 ₪ 
לטיפול ועד 10 טיפולים לשנת 

ביטוח

טיפול בחדר מלח לצורך אין
רפואי – עד 10 טיפולים בשנה

נותן שירות שבהסכם - 
השתתפות עצמית 40 ₪ 

לטיפול
נותן שירות שלא בהסכם - 

שיפוי של 50% מהתשלום ועד 
80 ₪ לטיפול

אביזרים וטכנולוגיות 
רפואיות

אין, אך קיים במסגרת נספח 
טיפולים פרימיום

אין, אך הכיסויים ניתנים 
במסגרת כיסוי שירותים 

אמבולטוריים וטכנולוגיות 
מתקדמות.

אין, אך קיים בנספח הרחבה 
לביטוח אמבולטורי – שיקום 

ואביזרים רפואיים

קיים כיסוי רחב בנספח 
טכנולוגיות טופ

איןאיןאין במסגרת הנספח לילד

מרפאות חרום  
ייעודיות

אין, אך קיים במסגרת כתב 
שירות ביקור רופא בבית 

ורפואה אישית אונליין

מוקד א.ר.ם URGENT  אין
לרפואת אף אוזן גרון דחופה 

למגוון בעיות דחופות 
הקשורות לאף אוזן גרון, 

פנים ולסתות. כגון: כאבים ו/
או דלקות חריפות, חבלות 
דימום, סחרחורות, איבוד 

שמיעה פתאומי, גופים זרים, 
חתכים בלשון, פריקת לסת, 

צרידות חריפה, זיהומים 
בבלוטות הרוק, אטימות 

אוזנים )פקקי שעווה(. ה"ע 
.₪ 250

מוקד לרפואה דחופה באילת 
בימים א-ה מ19:00-24:00 , 
ביום ו' 13:00-24:00 ובשבת 
ובחג 09:00-24:00 ה"ע 250 

₪, ניתן כחלק מכיסוי בתור 
מהיר בכיסוי האמבולטורי.

שירות רופא עד המלון או 
הבית – בין השעות 07:00 ועד 
01:00 בלילה , ה"ע 250 ש"ח

למבוטחים בכיסויים 
האמבולטורים השונים קיימים 
הסדרים מיוחדים למבוטחים 
מנורה במגוון מרפאות חירום 

לרבות מרפאות א.א.ג, 
גניקולוגיה, עיניים ועוד.

80% מההוצאה ועד 100 ₪ 
לביקור.

איןאין
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הכיסוי ניתן ע"י החברה פמי פרימיום בע"מהחזריםספק הסכם
באמצעות הסכמים

מדובר בנספח ולא בכתב פמי פרימיום בע"מ
שירות. מכוסה אצל כל ספק 

בהתאם לתנאי הנספח.

פמי פרימיום בע"מTARGETCARE  או ספק פרטי

החזר גבוה לטיפול וללא כיסויים יחודיים
מגבלה לתקרת טיפולים מסוג 

מסויים.

1. הצטרפות ללא הצהרת 
בריאות לאמבולטורי ייעוץ 

ובדיקות.
2. מוקד רפואת אף אוזן 

גרון דחופה במוקד א.ר.ם 
URGENT

3. טיפולי פיזיותרפיה 
במרפאה או בבית ו/או 

בשילוב טכנולוגיית מציאות 
מדומה )פיזיותרפיה 

וירטואלית(
4. קבלת החזר כספי או קבלת 

טיפול אצל ספק שבהסכם 
בהשתתפות עצמית בלבד.

5. שירות הכוונה לבחירת 
הרופא הטוב ביותר.

6. שירות תיק מחלה – קבלת 
מידע על מחלה, בדיקה או 

ניתוח שהמטופל עתיד לעבור
7. אפשרות להוספת כיסויים 

ייחודיים נוספים:
א. נספח לטיפולים לילדים
ב. נספח לאביזרים ושיקום
8. כתב שירות ייעוץ אונליין

9. הטבה לטיפולים אסתטיים 
למבוטחי הבריאות באסיא 

מדיקל, הטיפולים יבוצעו ע"י 
כירורג פלסטי.

בכיסויים אמבולטורים- 
אביזרים / מכשירים רפואיים 

לאחר תאונה- 4,000 ₪
טיפול רגשי לאחר אירוע 

קשה- עד 30 טיפולים, ועד 
200 ₪ לטיפול

בטכנולוגיות טופ- החזר גבוה 
ביותר של עד 100,000 ₪ בגין 
אביזרים וטכנולוגיות רפואיות 

מתקדמות
נספח טופ לילד- הנספח 

רחב מאד המאפשר בחירה 
בין ספק הסדר/ ספק פרטי 

ושרותי און ליין ייחודים.
 תקרות גבוהות ומספר רב של 
טיפולים המתחדשים כל שנה. 

בנוסף ייחודי- כיסוי למאמן 
כושר ותזונה.

מרפאת חירום לכל מקצועות 
הרפואה, הנחיית הורים.

טיפולי פסיכולוג , אבחון טיפול  אין
בעיות שינה.

כתב שרות אבחון מהיר 

שם מסחרי-מספר 
נספח ומהדורה

מרכז פרטי לאבחון רפואי 
מהיר 7/2016 נספח 948

אבחנה מהירה: לשירותי 
אבחון מהיר, נספח 8713, 

מהדורה 07.2016

כתב שירות אבחון מהיר 
ושירותים בעת אשפוז, מק"ט 

541211608 , מהדורה: 
6.2020

אבחון מהיר נספח, נספח 
10/2017 ,750

כתב שירות אבחון ישיר 
)מספר נספח 2320(

כתב שירות לשירותי אבחון 
מהיר - 1314

אבחון רפואי מהיר

7569707570אין מגבלה69גיל כניסה מרבי
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ביצוע בדיקות רפואיות אבחון בסיסי / ה.ע
אבחנתיות ראשוניות - דם, 

שתן, רנטגן, הנדרשות לביצוע 
במסגרת

תהליך האבחון, השתתפות 
עצמית בסך  180 ₪ 

וגם  - אבחון בסיסי עיניים 
–כולל בדיקות ספציפיות 

לעיניים ואבחון על ידי רופא 
מומחה לרפואת עיניים. 

תהליך אבחון ראשוני על יד 
רופא ממיין הכולל:
• בדיקה פיזיקלית.

• בדיקות אבחנתיות ראשוניות 
כגון בדיקות דם, שתן, צואה, 

אולטרא סאונד.
• דו"ח אבחון ראשוני + 

המלצות להמשך טיפול.

השתתפות עצמית של 170 ₪ 

תאום מועד לאבחון ראשוני 
תוך 24 שעות מהפנייה

תהליך אבחון בסיסי הכולל 
פגישה ראשונית עם הרופא 

הממיין תוך 3 ימי 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.

180 ש"ח השתתפות עצמית.
אבחון גניקולוגי - 300 ש"ח

השתתפות עצמית

סכום כולל של 160 ש"ח.
פגישת ייעוץ ראשוני עם רופא 
מאבחן תוך יום עבודה אחד. 

אפשרות לביצוע האבחון 
הראשוני בוידאו צ'אט.

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

תהליך האבחון הראשוני – ע"י 
רופא ממיין ובכלל זה יכלול 
עפ"י צורך והחלטת הרופא 

הממיין אך ורק את הבדיקות 
המתוארות:

בדיקה פיזיולוגית, בדיקות 
אבחנתיות ראשוניות- ובכלל 

זה וכגון בדיקות דם, שתן, 
צואה, אולטרא סאונד, דו"ח 

אבחון ראשוני+ המלצות 
להמשך טיפול. יימסר 

למנוי דו"ח אבחון הכולל 
את תוצאות הליך האבחון 

הראשוני והמלצות להמשך 
טיפול.

 השתתפות עצמית בסך 
₪ 170

בדיקות רפואיות אבחנתיות אבחון מקיף / ה.ע
נוספות  לאבחון הבסיסי  -  

 , CT ,בדיקות הדמייה MRI,
ממוגרפיה, מיפויים , ביופסיות 

בשד,PET CT  ויתאפשרו 
לביצוע תוך 3 ימי עבודה. 

השתתפות עצמית )כוללת 
לאבחון(בסך  500 ₪ 

כולל אבחון גניקולוגי מיוחד 
ואשפוז בחדר פרטי במהלך 

בדיקות אבחון או לאחר ביצוע 
ניתוח

וגם - אבחון מקיף עיניים – 
כולל בדיקות הדמיה לעיניים 

ואבחון עד ידי רופא מומחה 
לרפואת עיניים

תהליך אבחון מורחב על ידי 
רופא ממיין הכולל:

• MRI
• MRA

• CT
• CT-PET
• מיפויים

עלות תהליך אבחון ראושני+ 
מורחב-  600 ₪

תאום מועד לאבחון מורחב 
תוך 3 ימי עבודה מסיום 

האבחון הראשוני.

תהליך אבחון מקיף ובדיקות 
רפואיות -תוך 3 ימי עסקים 

  MRI , CT , PETCT:לבדיקות
ממוגרפיה, מיפויים, ביופסיות 

בשד. יתר הבדיקות יבוצעו 
תוך 7 ימי עבודה.

השתתפות עצמית: 500 ₪ 
סה"כ עבור תהליך האבחון 

הבסיסי והאבחון המקיף יחדיו

בדיקות רפואיות אבחנתיות 
נוספות לבדיקות בתהליך 

האבחון הבסיסי:
MRI, CT , ממוגרפיה, מיפויים,

PET-CT , ביופסיות בשד, 
ובדיקות פולשניות אחרות, וכן 

התייעצות של הרופא הממיין 
עם רופא מומחה בתחום 

הרלוונטי. בסיום הבדיקות
וההתייעצות ימסור הרופא

הממיין דו"ח אבחון הכולל את
תוצאות תהליך האבחון. 

500 ש"ח השתתפות עצמית. 
אבחון גניקולוגי - 700 ש"ח 

השתתפות עצמית

בגין בדיקות אבחנתיות 
 – PETCT נוספות, למעט

סכום כולל של 320 ₪.
בגין בדיקת PETCT )בניכוי 
סך של 320 ₪, ככל ששולם 

כאמור לעיל( – 800 ₪.

אבחון מורחב על ידי רופא 
 MRI, MRA, :ממיין ובכלל זה

CT,  CTPET, מיפויים. פגישת 
סיכום והסבר על הממצאים, 

האבחנה והמלצות לטיפול. 
מתן דוח מסכם. מתן טיפול 

רפואי בעת הצורך. השתתפות 
עצמית – 600 ₪ במצטבר 

)כולל אבחון ראשוני(.

תהליך האבחון המורחב 
–יכלול והכל עפ"י החלטת 

הרופא הממיין מטעם מדיטון 
  MRI  MRA  CT  CT-PET :
, מיפוי, ביופסיות ובדיקות 

פלשניות אחרות. בסיום 
תהליך האבחון המורחב 

תתקיים פגישת סיכום עם 
הרופא הממיין ו/או רופא 

מומחה בתחום הרלבנטי, 
שבמהלכה יוסברו למנוי 

הממצאים, האבחנה, 
ההמלצות לטיפול וכן יינתן 

דוח מסכם. 
השתתפות עצמית בסך

₪ 600

בית חולים אסותא תל אביב ספק שירות
רמת החייל ואסותא חיפה. 

אבחון עיניים באסותא השלום

בית החולים הרצליה מדיקל 
סנטר

BWELL חברת שירותים 
בבעלות מלאה של מגדל

שירותים ע"י הדסה מדיקל הרצליה מדיקל סנטר
במתחם שירות חדיש 

וחדשני ברמת גן או במכון 
מור בפריסה ארצית רחבה. 

באמצעות פמי פרימים.

מדיטון רשת מרכזים רפואיים 
בע"מ

מדיטון רשת מרכזים רפואיים 
בע"מ

ביצוע בדיקות רפואיות כיסויים ייחודיים
אבחנתיות ראשוניות - דם, 

שתן, רנטגן, הנדרשות לביצוע 
במסגרת

תהליך האבחון, השתתפות 
עצמית בסך  180 ₪ 

וגם  - אבחון בסיסי עיניים 
–כולל בדיקות ספציפיות 

לעיניים ואבחון על ידי רופא 
מומחה לרפואת עיניים. 

אכשרה 45 ימים בלבד.
השירות כולל:

שיחה טלפונית מקדימה עם 
רופא, הליך אבחון ראשוני, 

הליך אבחון מורחב, פגישת 
סיכום וקבלת דוח מסכם.

 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.

ניתן לבצע את האבחון און 
ליין.

 אין אין
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כתב שרות רפואה משלימה

שם מסחרי-מספר 
נספח ומהדורה                   

שירותי רפואה משלימה אצל 
נותן שירות שבהסכם נספח 

7/2018 850

כתב שירות - שירותי רפואה 
משלימה (אלטרנטיבית), 

נספח 1578, מהדורה 
07.2016

כתב שירות – רפואה משלימה 
)2018( מק"ט 541213408 , 

מהדורה: 9.2018

רפואה אלטרנטיבית, נספח 
02/2019 ,754

כתב שירות רפואה משלימה 
)נספח 2283(

כתב שירות לרפואה משלימה 
נספח 1315

כתב שירות– רפואה משלימה

7569857570ללא הגבלה69גיל כניסה מירבי

פרמיה קבועה : לילד 0-20/ פרמיה קבועה ילד/ בוגרקבועה לבוגר מגיל 21השתנות פרמיה
בוגר מגיל 21

לפי קבוצות גיל. 0-20; 21 קבועים מגיל 21
ומעלה

0-25
26-70

71 ומעלה

קבועה לילד / בוגר מגיל 21

תנאי רכישה )נלווה 
לאיזו תוכנית(

כתב שירות בצמוד לפוליסת 
בריאות שכוללת ביטוח 

ניתוחים בישראל

תכנית נוספת לכל תכניות 
הבריאות

נלווה לכל תכנית בריאות
בסיסית

כתב שירות - נספח לתכניות לרכישה על פוליסת בסיס.לכל תכנית
הבריאות ולמחלות קשות

ניתן לרכישה על כל פוליסות 
בריאות בסיסית ומחלות 

קשות

טיפולים – סוגים / 
מספר

14 סוגי טיפולים: 
אקופונקטורה, שיטת טווינה, 

רפלקסולוגיה, שיאצו, 
פלדנקרייז, אוסטיאופתיה, 

ביו פידבק, ייעוץ דיאטטי, 
הומיאופתיה, כירופרקטיקה, 

נטורופתיה, פרחי באך, חדרי 
מלח,  עיסוי רפואי עקב אשפוז 

לאחר תאונה

11 סוגי טיפולים:
אקופונקטורה
רפלקסולוגיה

שיאצו
אוסטיאופתיה
כירופרקטיקה

הומיאופתיה
פלדנקרייז
ביו פידבק
נטורופתיה

ייעוץ דיאטטי
שיטת טווינא

סוגי טיפולים הניתנים 
במרפאת נותן השירות:

אוסטיאופתיה, איורוודה, 
אקופונקטורה )דיקור סיני(, 
ביו-פידבק, דיקור יפני,הומ-

וטוקסיקולוגיה,הומיאופתיה, 
היפנוזה, חדרי מלח, טיפול 

במגנטים, ייעוץ דיאטטי, 
כירופרקטיקה, נטורופתיה, 

סוג'וק, פאלם תרפי, 
פלדנקרייז, פרחי באך,

צ'י גונג, רייקי, רפלקסולוגיה, 
שיאצו, שיטת אלכסנדר, 

שיטת פאולה.
שירותים הניתנים בבית המנוי 

ע"י נותן שירות שבהסכם: 
אקופונקטורה )דיקור סיני(, 

רפלקסולוגיה, שיאצו, סוג'וק.

אקופונטורה )דיקור סיני(, 
רפלקסולוגיה, שיאצו, סוג'יק, 

פאולה, אוסטיאופתיה, 
כירופרקטיקה, הומאופתיה

פלדנקרייז, ביופידבק, 
נטורופתיה, ייעוץ דיאטטי, 

שיטת אלכסנדר, פרחי באך, 
חדרי מלח.

רשימה רחבה של 22 
שירותים: אקופונקטורה. 

רפלקסולוגיה. שיאצו. 
אוסטיאופתיה. כירופרקטיקה. 

הומיאופתיה. פלדנקרייז. 
ביופידבק. טיפול נטורופתי. 

ייעוץ דיאטטי. שיטת פאולה. 
שיטת אלכסנדר. פרחי באך. 

שיטת טווינה. עיסוי רפואי. 
עיסוי רקמות עמוק. עיסוי 

תאילנדי. לומי לומי.סוג'וק. 
חדרי מלח. פיזיותרפיה. 

אירוודה.

רק באמצעות ספק שירותים 
שבהסכם

שירותי רפואה משלימה 
הכלולים ברשימה להלן: 

אקופונקטורה )דיקור 
סיני(, סוג'וק, עיסוי רפואי 

במקרה של אירוע תאונתי, 
רפלקסולוגיה, שיאצו, 

פלדנקרייז, אוסטיאופתיה, 
שיטת אלכסנדר, 

כירופרקטיקה, ביו פידבק, 
הומיאופתיה, נטורופתיה, 

פרחי באך, חדרי מלח.

כיסוי רחב ל – 22 סוגי 
טיפולים אלטרנטיביים 

שונים: אקופונקטורה )דיקור 
סיני(, רפלקסולוגיה, שיאצו, 

שיטת טווינה, עיסוי רפואי, 
עיסוי רקמות עמוק, עיסוי 

תאילנדי, לומי לומי, סוג'וק, 
הידרותרפיה, שיטת פעולה, 

אוסטיאופתיה, כירופרקטיקה, 
הומיאופתיה, פלדנקרייז, 

ביופידבק, טיפול נטורופתי, 
ייעוץ דיאטטי, שיטת 

אלכסנדר, פרחי באך, חדרי 
מלח, עיסוי איורוודה.

מספר טיפולים 
לשנת ביטוח

רשימת 23 טיפולים וקבלת  10 טיפולים בשנת ביטוח12 טיפולים בשנה
16טיפולים בשנת ביטוח 
בפועל או החזר הוצאות.

16 טיפולים אלטרנטיביים 
בשנה

16 בשנת ביטוח לבעיה 20
רפואית

20 טיפולים בכל שנת ביטוח
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תנאים ושיפוי לספק 
הסכם / לא הסכם 

השתתפות עצמית 

הסדר בלבד למעט מתן 
החזר אם אין ספק הסדר 

בקרבת מגורים )במרחק מעל 
30 ק"מ( ניתן החזר של 50% 
ועד 100 ₪ במקרה של החזר 

לספק שירות שלא בהסדר. 
55 ₪ השתתפות עצמית אצל 

נותן שירות

כולל 3 מסלולים:ספק הסכם בלבד.
1. ע"י נותן שירות בהסכם- 

פגישת ייעוץ ראשונה תוך
2 ימי עסקים מקבלת פניית 

המנוי למוקד.
2. נותן שירות אחר

3. שיפוי באמצעות קופ"ח 
במסגרת השב"ן נותן שירות 

שבהסכם
55 ₪ עבור כל טיפול/ 

התייעצות במרפאת השירות
75 ₪ עבור כל טיפול/ 

התייעצות בבית המנוי. קבלת
שירותי רפואה משלימה מנותן 

שירות אחר –ה.עצמית
50% , שיפוי בסך של 50% 
מעלות הטיפול אשר שולם 

על ידי המנוי ועד 120 ₪ לכל 
טיפול. קבלת שירותי רפואה 
משלימה באמצעות קופ"ח 

במסגרת השב"ן –ה. עצמית
50% , שיפוי בסך של  50%  

מסכום ההשתתפות ששולמה 
על ידי המנוי לקופ"ח בפועל 

ועד  100 ₪ לטיפול.

ספק הסדר בהשתתפות 
עצמית  או החזר מספק פרטי

50 ₪ ה.ע 

שיפוי בסך של 50% מהטיפול 
ועד 140 ₪ לנותן שירות שאינו 

בהסדר בכפוף להפניה בשל 
מצב רפואי.

במקרה של נותן שירות 
שהסכם – 47 ₪ במרפאת 

נותן השירות. 72 ₪ בגין טיפול 
בבית המנוי.

השתתפות עצמית בסך 60 
₪ לכל טיפול במרפאת נותן 

השירות.
השתתפות עצמית 75 ₪ לכל 

טיפול המבוצע בבית המנוי 
)לגבי הטיפולים שניתנים 

לביצוע בבית המנוי בלבד(.
במקרים בהם לא ניתן לקבל 

שירות מספק הסדר בטווח של 
30 ק"מ מביתו של המבוטח 
תתאפשר קבלת שירות ע"י 

נותן שירות אחר – יינתן החזר 
של 50% מעלות טיפול ועד 

לתקרת החזר של 100 ₪ לכל 
טיפול

נותן שירות שבהסכם - 
השתתפות עצמית 40 ₪ 

לטיפול בקליניקה או 65 ₪ 
לטיפול בבית.

נותן שירות שלא בהסכם - 
שיפוי של 50% מהתשלום ועד 

150 ₪ לטיפול

BWELL חברת שירותים נטליטרגט קרשם ספק שרות הסכם
בבעלות מלאה של מגדל

פמי פרימיום בע"מ. יש פמי פרימיום בע"מ
כיסוי גם לנותני שירות שלא 

בהסכם.

ספק השירותים = 
TARGETCARE

פמי פרימיום בע"מ
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כתב שרות רופא און ליין

שם מסחרי-מספר 
נספח ומהדורה

רפואה אישית אונליין פלוס 
10/2021 )467(

רופא מומחה בקליק- כתב 
שירות לייעוץ רופא מומחה 

באונליין   )ON LINE(- נספח 
7000, מהדורה 07.2016

כתב שירות ייעוץ אונליין , 
מק"ט 541111173, מהדורה: 

3.2022

 DR רופא מומחה און ליין )נספח סמארט
)2381

כתב שירות לייעוץ רפואי 
אונליין )מקוון באמצעות 
טלפון, טאבלט, מחשב( 

-1320

כתב שירות - רופא מומחה 
דיגיטלי

חיתום/המתנה/תק 
אכשרה        

ללא הצהרת בריאות,   תקופת  אין     
המתנה בהתאם לכל סעיף         

ללא חיתום, וללא תקופת 
אכשרה

ללא חיתום, ללא אכשרה, 
ללא המתנה                

אין חיתום. אין תקופת אכשרה 
ואין תקופת המתנה.                        

ללא חיתום, תקופת אכשרה    ללא חיתום                       
30 ימים וללא תקופת המתנה               

רפואת ילדים/
משפחה-זמינות/ה.ע

התייעצות online עם רופא 
משפחה או רופא ילדים תוך 

30 דקות ממועד הפנייה 
וכולל המשך טיפול במרפאות 

לרפואה ראשונית ללא ה"ע.

ייעוץ מקוון עם רופא משפחה 
וילדים: התייעצות עם רופא 

אונליין מיד ללא תקופת 
המתנה ותוך 90 דקות ממועד 

הפניה למוקד השירות.

ייעוץ אונליין עם רופא משפחה 
או רופא ילדים עד 60 דקות

ממועד הפנייה. השירות כולל 
אמנזיה רפואית, מרשם

רפואי, הפנייה לבית חולים, 
המלצה להפניית המנוי

להמשך טיפול לפי שיקול 
דעתו המקצועית, סיכום ייעוץ. 

השירות ניתן 24/7 למעט 
יום כיפור, ללא השתתפות 

עצמית.

זמינות תוך 90 דקו לרופא 
כללי/ משפחה.

התייעצות רפואית מקוונת עם 
רופא משפחה/ילדים – ללא 

השתתפות עצמית

אין השתתפות עצמית. הייעוץ 
יתקיים עד 90 דקות מרגע 

קבלת הפנייה.

שירות ייעוץ רפואי און ליין קיים ללא מגבלה
בתחומי המשפחה וילדים 

זמינות השירות תוך 90 דקות 
ממועד קבלת הפנייה
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רפואת מומחים-כמה 
תחומים ופרוט-

זמינות/ה.ע
ייעוץ פסיכולוגי/ 

רוקחי/מומחה בחו"ל

 התייעצות online עם רופא 
מומחה תוך 24 שעות ממועד 

הפנייה ה.ע 100 ש"ח
וגם - ייעוץ פסיכולוגי בשיחת 
וידיאו תוך 48 שעות, פיענוח 

רדיולוגי תוך 24 שעות ממועד 
הפנייה, משלוח תרופות עד 
 online הבית, ייעוץ תרופתי

וייעוץ של מומחים בחו"ל 

התייעצות עם רופא מומחה 
אונליין:

• שיחת וידאו תוך 5 ימי עסקים 
על פי בחירת המבוטח.

• בתחומים שונים )רופא נשים 
אונליין, כירורגיית לב/חזה/

כללי, נוירוכירורגיה, רפואת 
כאב, אורתופדיה, נוירולוגיה, 

אורולוגיה, נפרולוגיה, 
קרדיולוגיה, ראומטולוגיה, 

רדיולוגיה, אונקולוגיה, 
המטולוגיה, אנדוקרינולוגיה, 

גסטרואנטרולוגיה, עיניים, 
א.א.ג, ריאות, רפואת עור 
ומין, אלרגולוגיה, גנטיקה, 

גניקולוגיה, רפואה זיהומית, 
גריאטריה, פסיכיאטריה 

)ילדים/בוגרים(.
*בכפוף לתקופת המתנה )חד 

פעמית( – 30 יום

יעוץ אונליין עם רופא מומחה 
תוך 3 ימי עסקים עם רופאים 

מומחים ברשימה רחבה של 
29 תחומים מגוונים:רפואה 

זיהומית, ריאות, א.א.ג, רפואה 
פנימית, רפואת ילדים,

אלרגולוגיה, עיניים, רפואת 
כאב, גריאטריה, רפואת עור

ומין, קרדיולוגיה, גניקולוגיה, 
רדיולוגיה, נוירולוגיה, כירורגיה

לב, כירורגיה חזה, כירורגיה 
כללית, אורתופדיה, 

אורולוגיה,נוירוכירורגיה, 
אנדוקרינולוגיה, גנטיקה 

רפואית, אונקולוגיה,
נפרולוגיה, גסטרואנטרולוגיה, 

ראומטולוגיה, המטולוגיה.
ייעוץ רפואת נפש: פסיכיאטרי 

ילדים, פסיכיאטרי בוגרים. 
ה"ע 120 ₪ למפגש.

יעוץ נפשי אונליין – שירות 
מקוון עם פסיכולוג. עד 12 

מפגשים מקוונים בשנת 
ביטוח )מתוכם זכאות למפגש 

אחד פרונטלי(  ה"ע 75 ₪ 
ל3 טיפולים ראשונים, 110 

₪ עבור 9 מפגשים הבאים.  
ו-120 ₪ למפגש אחד 

פרונטלי. מפגש ראשון תוך יום 
עסקים ממועד הפנייה. 

יעוץ אונליין עם תזונאי/ת או 
דיאטני/ת מוסמכ/ת – 12 

מפגשי אונליין כולל פגישה 
אחת פרונטלית. ה"ע 45 ₪ 

למפגש מקוון ו-90 ₪ לפגישה 
אחת פרונטלית. מפגש 

ראשון תוך יום עסקים ממועד 
הפנייה. 

יעוץ תרופתי מקוון עם רוקח 
או רופא בכל שעות היממה 

24/7 ללא הגבלה וללא 
השתתפות עצמית תוך 60 

דקות ממועד הפנייה. 
יעוץ מקוון לאחר לידה עם 

אחות מוסמכת או רופא 
משפחה על תופעות לאחר 
לידה ויעוץ והדרכה לטיפול 

בתינוק ללא הגבלה וללא 
השתתפות עצמית תוך 60 

דקות ממועד הפנייה.
הדרכת הורים אונליין – 6 

מפגשים עם עובד/ת 
סוציאלי/ת קליני/ת או 

פסיכוטרפיסט/ית ה"ע 90 ₪ 
ל3 מפגשים ראשונים ו-120 ₪ 

לאחר מכן. מפגש ראשון תוך 
יום עסקים

התייעצויות רפואיות מקוונות 
עם מגוון רחב של רופאים 

מומחים מתחומי התמחות 
מגוונים )מעל 28 התמחויות 

שונות( 
מתן שירות תוך 2 ימי עסקים 

לרופאים מומחים. 
התייעצות רפואית מקוונת עם 

רופא מומחה – השתתפות 
עצמית בסך 100 ₪ לשיחה

נוירולוגיה, רפואת ילדים, 
רדיולוגיה, אנדוקרינולוגיה, 

פסיכיאטרית ילדים, 
ראומטולוגיה, ריאות, 

אלרגולוגיה, גריאטריה, 
אונקולוגיה, המטולוגיה, 

גסטרואנטרולוגיה, נפרולוגיה, 
כירורגיה כללית, רפואת 

עור ומין, גנטיקה רפואית, 
פסיכיאטרית בוגרים, 

קרדיולוגיה, אורתופדיה, 
אורולוגיה , עיניים,  א.א.ג, 

גניקולוגיה, רפואה זיהומית, 
כירורגית לב, כירורגיית חזה, 

נוירוכירורגיה ורפואת כאב.
הייעוץ יינתן עד 5 ימי עסקים 

מיום הפניה.
ה"ע – 100 ₪.

רק רפואת מומחים
120 ₪ השתתפות עצמית
 לא כולל ייעוץ פסיכולוגי /

רוקחי/מומחה בחו"ל 

שירותי ייעוץ און ליין ברפואת 
מומחים שבהסכם בכל תחומי 
הרפואה כגון: אנדוקרינולוגיה, 

אלרגולוגיה, אונקולוגיה, 
אורתופדיה, אורולוגיה, א.א.ג, 

גנטיקה רפואית, גריאטריה, 
גניקולוגיה, גסטרואנטרולוגיה, 

המטולוגיה, ילדים, כירורגית 
לב, כירורגית חזה, כירורגיה 

כללית, נוירוכירורגיה, 
נוירולוגיה, נפרולוגיה, 

עיניים, פסיכיאטרית 
בוגרים, פסיכיאטרית ילדים, 

קרדיולוגיה, ראומטולוגיה, 
ריאות, רדיולוגיה, רפואה 

זיהומית, רפואת כאב רפואת 
עור ומין.

תיאום מועד הייעוץ המקוון 
יבוצע תוך יום עסקים ממועד 
קבלת הפנייה וקבלת הייעוץ 

המקוון בפועל יבוצע תוך 5 ימי 
עסקים.

השתתפות עצמית בסך 120 
 ₪
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בסיום הייעוץ 
בהמשך טיפול-

רפואה ראשונית/
מרשם

קיים +אפשרות לטיפול 
במרפאה לרפואה דחופה. 

בסיום שיחת הייעוץ יינתן 
סיכום רפואי הכולל, במידת 

הצורך, מרשם לצורך רכישת 
תרופה לטיפול בבעיה 
הרפואית ממנה סובל 

המבוטח, הפנייה לבית חולים 
או מוקד לשירותי רפואה 

דחופה ו/או המלצה להמשך 
טיפול אצל רופא אחר.

הרופא המייעץ הכללי בהסכם 
יתן למבוטח מידע והכוונה 

רפואית כולל: אנמנזה 
רפואית, מרשם רפואי 

לרכישת תרופות ראשוניות, 
הפנייה לבית חולים, המלצה 

להמשך טיפול לפי שיקול 
דעתו המקצועית של הרופא, 

בסיום הייעוץ סיכום ייעוץ.

קיים הפניה לרפואה ראשונית 
ומרשם לבית מרקחת.

בתום שיחת הייעוץ יינתן קייםקיים
מסמך סיכום, הכולל המלצה 

ובמידת הצורך יעוץ רפואי 
בהקשר לבעיה הרפואית 

ממנה סובל המנוי
מרשם לצורך רכישת תרופה 
לטיפול בבעיה הרפואית של 

המנוי
הפנייה לבית חולים או מוקד 

לשירותי רפואה דחופה 
הפניה לבדיקות אבחנתיות 

להשלמת בירור 
המלצה להמשך טיפול אצל 
רופא משפחה או רופא אחר.

פיענוח בדיקות 
הדמייה

קיים על ידי רדיולוג מומחה, 
תוך 24 שעות ממועד הפנייה. 

ה.ע 100 ₪. 

במסגרת איסוף מידע לקראת 
ייעוץ מקוון המבוטח יכול 

להעביר מסמכים רפואיים 
רלבנטיים )צילומים/בדיקות 

הדמיה/פיענוחים/בדיקות 
מעבדה וכו(. הרופא נותן 

השרות שבהסכם יכין סיכום 
לגבי מצבו הרפואי של 

המבוטח.

טרם קבלת שירות ייעוץ איןאיןאין
מקוון המבוטח יכול להעביר 
מסמכים רפואיים רלוונטיים 
)באמצעות דוא"ל ו/או פקס 
ו/או במסגרת שירות איסוף 

מידע(
הרופא יכין מסמך סיכום, 

הכולל המלצה ובמידת הצורך 
יעוץ רפואי

זכאות לשירות איסוף מידע קייםאיסוף מידע
לקראת ייעוץ רפואי באמצעות 
רופא מומחה מייעץ שבהסכם. 

ה"ע 90 ₪.

קיים בכתב שירות ניהול רפואי 
אישי

העברת מידע רפואי קיים, 90 ₪ השתתפות עצמיתקיים
באמצעות שירותי איסוף מידע 
השתתפות עצמית בסך 90 ₪ 

חברת ביקור רופאספק הסכם
כמו כן קיים  בהראל כתב 
שירות נוסף לביקור רופא 

בבית 

פמי פרימיום בע"מפמי פרימיוםפמי פרימיום בע"מפמי פרימיום בע"מפמי פרימיום בע"מפמי פרימיום בע"מ

כתב שרות רופא מלווה אישי

שם מסחרי-מספר 
נספח ומהדורה    

רופא מלווה אישי נספח 934 
7/2016

רופא אישי, נספח 5002, 
מהדורה 07.2018

כתב שירות קונסיליום – ליווי 
מומחה אישי במצבים רפואיים 
מורכבים, מק"ט 541220002 

מהדורה: 9.2018

ניהול רפואי אשי, נספח 749, 
10/2017

כתב שירות – ליווי רפואי אישי אין באיילוןליווי אישי פלוס )נספח 2282(
פרימיום
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רופא מלווה אישי  מאפשר תנאים/ ה"ע
למנוי לקבל לגבי מקרים 

רפואיים מוגדרים מידע, ייעוץ 
רפואי נוסף וליווי בתהליך

אבחון מחלה, בעת ההחלטה 
על הטיפול, במהלך שלבי 

הטיפול הרפואי ובמהלך 
ההחלמה. כולל בחינה של 
גורמים רפואיים בחו"ל על 
פי הצורך.  הליווי הנו בעת 
הטיפול הרפואי וההחלמה 

למשך 3 חודשים על פי 
המקרים המפורטים בכתב 

השירות כולל סרטן, אירועי לב 
מחלות גניקולוגיות ועוד. 

כתב השירות “רופא אישי“ 
מלווה ומכוון את החולה משלב 

גילוי המחלה ועד לקבלת 
הטיפול הרפואי במשך 24 

חדשים, והוא מציע:
• מנהל/ת תיק אישי )טלפוני(- 

ללא הגבלת מקרים לשנת 
ביטוח.

• ליווי רפואי, פסיכולוגי 
ופארא-רפואי שיינתן בבית 

החולה, בבית החולים או 
בקליניקה בהתאמה.

• ליווי רפואי בעת ולאחר 
אשפוז מכל סיבה שהיא.

• מכלול השירותים הרחב 
ביותר שקיים בשוק.

• ייעוץ וטיפול פסיכולוגי.
• ייעוץ והכוונה על ידי רו“ח 
למימוש זכויות עקב המצב 

הרפואי.
ללא הגבלת גיל כניסה.

בכפוף להשתתפות עצמית 
ותקרות כיסוי המפורטות 

בפוליסה.
תקופת אכשרה 90- יום.

קונסיליום גיבוש אסטרטגיה 
טיפולית במצבים רפואיים 

מורכבים של מחלה או בעיה 
רפואית מתמשכת וניהול 

המקרה ע"י רופאים בכירים. 
הצטרפות ללא הצהרת 

בריאות.
רופא מומחה אישי אשר ילווה 

את המנוי לאורך שלבי הטיפול 
במקרה הרפואי: לימוד 

ההיסטוריה הרפואית של 
המטופל, פגישה אישית עם 

המנוי תוך 3 ימי עבודה מיום 
הפניה, פגישה נוספת לפי 

צורך רפואי, פניה למכונים 
להכוונה מדויקת לביצוע 

הבדיקות הנדרשות וקבלת 
תוצאות, ליווי טלפוני למטופל 

ולבני משפחתו, הסבר על 
פיענוח ממצאי הבדיקות, 
סיוע באינטגרציה של כל 

הממצאים לשם קבלת תמונה 
שלמה וגיבוש אסטרטגיה 

האבחנתית והטיפולית. סיוע 
בבחירת גורם מטפל כולל 

הפניה לגורמים רפואיים 
ופרא רפואיים מתאימים 

להמשך ייעוץ או טיפול ויצירת 
הקשר בינם לבין המטופל. 
מכתב המסכם אשר יפרט 

את השירותים שקיבל המנוי 
וסיכום ההמלצות להמשך 
טיפול שיימסר למנוי. ה"ע 

1,200 ₪ בגין כל מקרה 
רפואי. במקרה של מחלת 

הסרטן תשולם ה"ע מופחתת 
בסך של 750 ₪.

- ליווי רופא הסכם בעת 
אשפוז- הסבר על המחלה 

למנוי ולבני משפחתו
- הסבר על הטיפול וסיכויי 

הצלחתו
- הסבר על תוצאות של 

בדיקות

כתב השירות מעניק שירותים 
רפואיים ופרה רפואיים 

שמטרתם ליווי המבוטח בכל 
שלבי המחלה על ידי רופאים 

מומחים וצוותים תומכים 
לצורך טיפול בבעיה הרפואית 
ממנו סובל המבוטח, תוך מתן 

מגוון שירותים וכלים אשר 
יקלו על תהליך אבחון הבעיה, 
הטיפול בה וההחלמה )לרבות 

טיפול עם רופא מומחה בכאב, 
אחות עד הבית, ליווי של רופא 

מומחה בעת אשפוז וכיו"ב(. 
ה"ע לפי השירות הניתן.

ליווי רפואי אישי הכולל: מנהל לא קיים כת"ש זה
תיק אישי, רופא מלווה אישי, 

הכוונה ע"י עובד סוציאלי, 
השגחה רפואית, ועדה 

רפואית, טיפולים במרפאת 
כאב, יעוץ ע"י רופא שיקומי, 

טיפול במרפא בעיסוק, 
מעבדה עד הבית, ביקור רופא 

מומחה בעת אשפוז בבית 
חולים, פינוי באמבולנס, שינוע 
עזרים רפואיים, סיוע במימוש 

זכויות עקב מצב רפואי.
השתתפות עצמית עבור כל 

התייעצות/מפגש/ שירות 
כמפורט להלן:

רופא מלווה אישי – 90 ₪, יעוץ 
על ידי רופא שיקומי - 90 ₪, 

טיפול במרפא בעיסוק - 45 ₪,
מעבדה עד הבית 85 ₪, 
ביקור רופא מומחה בעת 

אשפוז בבית חולים 150 ₪, 
פינוי באמבולנס –150 ₪, 

שינוע עזרים רפואיים - 50 ₪.

מדיקס  - חברה בינלאומית שם הספק
לליווי רפואי אישי

פמי פרימיום בע"מלא קיים כת"ש זהפמי פרימיום בע"מהדרך ה-15חברת קונסיליוםפמי פרימיום בע"מ





השוואת הכיסוי למחלות קשות
כולל טבלת השוואה גם לפוליסת מחלות הסרטן

עו"ד איילת ערוסי, מאמנת למקצועיות בבריאות



 פרמטרים
AIGישירהכשרהאילוןכללמגדלהפניקסהראלמנורה מבטחיםלהשוואה

מדיכלל מחלות מזור מורחבמרפא 2020מענקית זהבקרן אור TOPשם הנספח
ביטוח פרימיום מגן מחלות קשותבשביל החוסןקשות

למחלות קשות

נספח 773 - מספר הנספח
05/2020

נספח 466 - 
04/2021

נספח 5451 - 
08/2020

נספחים 
 ,2166 ,2167(
)2146 ,2147

01/2021

נספח 1340 - נספח 2909
01/2021Jan-21 - 14/09 נספח

07/2021

מספר מחלות 
403942443337494048בכיסוי מלא

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 
)ALS סוג )לא רק

 1. זאבת-לופוס
2. טיפול במפרצת 

 מוחית 
3. דום לב עם 

 השתלת דפיברילטור 
4. סכרת נעורים )עד 
גיל 21 ועד 300,000 

 ש""ח(
5. ניוון שרירים מסוג 
 ALS + סוגים נוספים
6. יעקב קרויצפלד 
 )הפרה המשוגעת(

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. סוכרת נעורים )עד 
גיל 21(

1. סוכרת נעורים )עד 
גיל 20( 

2. צינתור כלילי 
 טיפולי - 100% פיצוי 

 3. זאבת - לופוס
4. מצב רפואי בלתי 

הפיך )מגדיל את בנק 
 המחלות(

5. ניוון שרירים מסוג 
ALS + סוגים נוספים

1. מצב וגטטיבי קבוע 
 )צמח קבוע(

2. יעקב קרויצפלד 
 )הפרה המשוגעת(

 3. פסצאיטיס נמקית
4. צינתור כלילי 

 טיפולי
5. מצב רפואי חמור 

 ובלתי הפיך
 6. זאבת - לופוס

 7. דמנציה
8. הסרת ריאה שלמה 

 – פניאומונקטומיה
9. גידול שפיר בחוט 

 השדרה
10. טיפול נמרץ 
הדורש הנשמה 

 מלאכותית
11. מחלה עצבית 

 ניוונית
12. הפטיטיס - צהבת 

 )עד גיל 18(
 13. שבץ ספינלי
14. ניוון שרירים

1. סוכרת נעורים )עד 
גיל 20( )עד 300,000 

)₪
 2. זאבת - לופוס

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. סוכרת נעורים )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. הפטיטיס לילד 

עד גיל 18
15. מצב וגטטיבי 

מתמשך

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

השוואת הכיסוי למחלות קשות



 פרמטרים
AIGישירהכשרהאילוןכללמגדלהפניקסהראלמנורה מבטחיםלהשוואה

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

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( 

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 
ממחלותהלב 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 הביטוח 

הראשון איננו 
 מהקבוצה הראשונה 

שאר המחלות  
מקבוצה שנייה ללא 

הגבלה
קיים כיסוי ל-2 מקרי 

סרטן בלבד.

 מכוסה בתנאי ש:
1. מקרה הביטוח 

הראשון איננו 
 מהקבוצה  הראשונה

2. מקרה הביטוח 
השני אינו באותה 

קבוצה בה מצוי 
מקרה הביטוח 

הראשון )למעט 
 בסרטן שני(

3. 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 ראשונה 

)150% פיצוי למבוטח 
עד גיל 60( .

אין הגבלה מקבוצה 
שנייה )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 ביטוח 2 מקרי ביטוח 3 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%100%100% 150%( 100%
בקבוצה ראשונה עד 

גיל 60(

100% למקרה ביטוח 
שני )למעט סרטן(

100%100%100%

תגמולי ביטוח 
מופחתים בגין סרטן 

מוקדם

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 
)cin2-3( הרחם 

פיצוי בגובה 20% 
בגין :

1. קרצינומה אינסיטו
בשד

2. סרטן ערמונית עד
גליסון 6

או 

פיצוי בגובה 10%
בגין :

קרצינומה אינסיטו
cin ) בצוואר הרחם

2-3)

או
פיצוי בגובה 10% ולא 

יותר מ 50,000 ש"ח 
)הנמוך מבניהם( בגין 

קרצינומה אינסיטו 
)בתנאי שבוצע ניתוח 

להסרתו(

 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 נוסף בגובה 
20%  מסכום הביטוח 

למקרי הסרטן 
המוקדם המנויים 

ברשימה:
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 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(

אין פיצוי בגין 
קרצינומה אין סיטו 

בצוואר הרחם

פיצוי בגובה 20% 
 ולא יותר 

מ 50,000 ₪ בגין:
1. קרצינומה אינסיטו 

 בשד
 2. סרטן ערמונית

3. קרצינומה אינסיטו 
בצוואר הרחם 
)CIN2,CIN3( 

למבוטחים מעל 
 גיל 18

פיצוי בגובה 20% 
 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

אין פיצוי בגין 
קרצינומה אינסיטו 

 בצוואר הרחם

פיצוי בגובה 20% 
בגין:

1. קרצינומה אינסיטו 
 בשד

2. סרטן הערמונית 
 )גליסון 2-6(

3. קרצינומה אינסיטו 
 cin 3 - בצוואר הרחם 

 בלבד

תמולי ביטוח 
מופחתים בגין 
מחלות נוספות

תגמולי ביטוח 
מופחתים בגין מחלות 

אחרות: 
פיצוי בגובה 10%

בגין:
1. טיפול במפרצת

מוחית
2. הוצאת גלגל העין

3.. צנתור כלילי
טיפולי )בחסימה של

60% ומעלה(

פיצוי בגובה 10% 
ועד לסך של 20,000 

ש"ח בגין צנתור כלילי 
טיפולי )חסימה של 

60% ומעלה( ובתנאי 
שלא שולם בגין 

אחת ממחלות הלב 
שבקבוצה השנייה

פיצוי בגובה 20%
בגין: קרוהן המלווה

בכריתת מעי.
15,000 ₪ בגין:

צינתור כלילי טיפולי
החלפת מפרק/שבר

אגן/ירך

פיצוי בגובה 10% 
בגין:

 צנתור כלילי טיפולי 
)בחסימה של 60% 

ומעלה(

פיצוי בגובה 15,000  
₪ עד גיל 69 ומגיל

70 7,500 ₪ בגין:
1. ניתוח להחלפה 
מלאה/חלקית של 

 מפרק ירך/ברך/כתף
2. שבר באגן/ירך

פיצוי בגובה 20% 
ולא יותר 

מ 50,000 ₪ בגין:
1. טיפול במפרצת 

מוחית 
2. קרוהן עם כריתה 

מלאה של המעי
3. גידול לא ממאיר 

של בלוטת יותרת 
המח 

4. הסרת גלגל העין
למבוטחים מעל 

גיל 18

פיצוי בגובה 10% ועד 
50,000 ש"ח בגין:  

 הוצאת גלגל העין
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כנס בריאות 2022
 פרמטרים
AIGישירהכשרהאילוןכללמגדלהפניקסהראלמנורה מבטחיםלהשוואה

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 שמקרה 100%
הביטוח הראשון היה 

סרטן 

100%100%100%100%

מגיל 65 - הפחתה איןהפחתת סכום ביטוח
של 5% כל שנה

מגיל 70 - הפחתה 
של 50% 

מגיל 70 - הפחתה 
של 50% 

מגיל 70 - הפחתה 
של 50% 

מגיל 70 הפחתה של 
50%

מגיל 65 - הפחתה 
של 5% מדי שנה 

איןאין

757575757575757575גיל מרבי

1500000100 ימיםמינימום גיל כניסה

646464656565656565מקסימום גיל כניסה

תקופת הישרדות
33 מחלות ללא ימי 14 ימים10 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, 
סכום ביטוח מוגדל,  
פיצוי מיוחד לילדים

1. חוות דעת פתלוגית 
שנייה בחו"ל או איתור 

רפואי בהתאמה 
אישית וליווי המבוטח

2.פיצוי בגובה 10%
ועד 30,000 ₪ למי
שנפטר החל מ -48

שעות אחרי גילוי ועד
10 ימים

1. 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
2. החזר פרמיה 

במקרה שהמבוטח 
נפטר לפני גיל 
60 ממחלה או 
תאונה שאינה 

אחת מהמחלות או 
האירועים המכוסים 

לפי פוליסה זו
3. מרכז הכוונה 
במסלול הסכמי 

הראל להפחתת עלות 
הטיפול הרפואי + 

החזר הוצאות נלוות
לסרטן, ללא חריג 

היריון ולידה

בקבוצה הראשונה - אין  
פיצוי בגובה 150% 

מסכום הביטוח בעת 
קרות מקרה ביטוח 
טרם הגיע המבוטח 

לגיל 60

פיצוי בגובה  20%  
ולא יותר מ 50,000 

₪ 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 שנהמשתנה כל שנהמשתנה כל 5 שנים משתנה כל שנהמשתנה כל 5 שנים משתנה כל 5 שנים משתנה כל 5 שניםמשתנה כל 5 שנים  משתנה כל שנהמבנה הפרמיה



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

השוואת פוליסות פיצוי סרטן
ישיראילוןכללמגדלהפניקסהראלמנורה מבטחיםפרמטרים להשוואה

פיצוי ח"פ לגילוי מחלת בשביל החוסן - סרטןמדיכלל פיצוי לסרטןמזור לסרטןמרפא סרטן 2020מענקית סרטןקרן לחייםשם מסחרי
סרטן

נספחים 2151,2150 - נספח 5418 - 02/2020נספח 454 - 10/2018נספח 762 - 07/2018מס' נספח ומהדורה
נספח 170/04 - 07/2021נספח 529 - 10/2017נספח 2670 - 03/20192021

לא הגבלה )בחלוף תק' מס' מקרי ביטוח 
האכשרה(

222121

תקופת אכשרה בין מחלה 
ראשונה למחלה נוספת

לא רלוונטי5 שנים5 שנים5 שנים5 שנים5 שנים5 שנים

שיעור תגמולי ביטוח בגין 
תביעה שניה ואילך

לא רלוונטי100%לא רלוונטי100%100%100%100%

תגמולי ביטוח מופחתים 
 בגין 

סרטן מוקדם

 פיצוי בגובה 20% בגין:
 קרצינומה אינסיטו בשד

 סרטן ערמונית עד גליסון 6

פיצוי בגובה 10% בגין סרטן 
)CIN2,CIN3( צוואר הרחם

 פיצוי בגובה 15% בגין:
 קרצינומה אינסיטו בשד

סרטן ערמונית עד גליסון 6

אין פיצוי בגין קרצינומה 
אינסיטו בצוואר הרחם

פיצוי בגובה 15% ולא יותר 
 מ 50,000 ש""ח  בגין:

 קרצינומה אינסיטו בשד
 סרטן ערמונית עד גליסון 6
אם טרם קיבל פיצוי מלא 

בגין מקרה ראשון או אף אם 
חלה קודם למקרה השני 

ולא תבע

אין פיצוי בגין קרצינומה 
אינסיטו בצוואר הרחם

 פיצוי בגובה 20% בגין:
קרצינומה אינסיטו של סרטן 

השד או דיספלזיה קשה 
של צוואר הרחם בדרגה 

CIN3 או
 סרטן ערמונית עד גליסון 6

פיצוי בגובה 15% ולא יותר 
 מ 50,000 ש""ח  בגין:

 קרצינומה אינסיטו בשד
 סרטן ערמונית עד גליסון 6

אין פיצוי בגין קרצינומה 
אינסיטו בצוואר הרחם

 פיצוי בגובה 20% בגין:
 קרצינומה אינסיטו בשד

 סרטן ערמונית עד גליסון 6

פיצוי בגובה 10% בגין סרטן 
)CIN3( צוואר הרחם

 פיצוי בגובה 15% בגין:
 קרצינומה אינסיטו בשד

 סרטן ערמונית עד גליסון 6
)CIN3( סרטן צוואר הרחם

14141414אין1014תקופת הישרדות

המידע אינו זמין באתר1500001 יוםגיל כניסה מינימלי

המידע אינו זמין באתר696964656965גיל כניסה מקסימלי

75 - אם טרם קרה מקרה 7575גיל תום ביטוח
 ביטוח

69 - לאחר קרות מקרה 
ביטוח ראשון

75857575

קיזוז תגמולי הביטוח 
בגין סרטן מוקדם מסכום 

הפיצוי המלא

אין ישאיןאיןישישאין

מגיל 65 - הפחתה 5% כל איןהפחתת סכום ביטוח
שנה מי שהצטרף מגיל 65 
ומעלה  - אין שינוי בסכום 

הביטוח

אין מגיל 70 - הפחתה של 50%מגיל 70 - הפחתה של 50%מגיל 70 - הפחתה של 50%מגיל 70 - הפחתה של 50%

החזר הוצאות במקרה איןחוו"ד פתולוגית שניה בחו"לכיסויים ייחודיים
של טיפול מיוחד בחו""ל 

 למחלת הסרטן:
סרטן מפושט - 25% מסכום 

 הביטוח
סרטן מקומי - 12.5% 

מסכום הביטוח

בדיקות סקר לגילוי סרטן 
מוקדם

אין איןאין



ביטוח נסיעות לחו"ל
סו"ב ליסק ולנטין, סוכן ביטוח, מרצה במכללה, מנהל תחום ביטוח נסיעות לחו''ל, "אליפים סוכנות לביטוח" 

כולל מידע מקצועי על דיוידשילד DavidShield ופוליסת ביטול מכל סיבה



גבולות אחריות להוצאות רפואיות

פאספורטכארדמגדלכללמנורההראלהפניקסשירביט 

5,000,000$5,000,000$ללא הגבלת סכום5,000,000$5,000,000$ללא הגבלת סכום1,600,000$

גבולות אחריות לכיסוי החמרה של מצב רפואי קודם
פרק זה תקף רק אם נרכש על ידי המבוטח ואם צוין במפורש בדף פרטי הביטוח!

250,000$500,000$350,000$350,000$250,000$350,000$350,000$

תעריפים

פאספורטכארדמגדלכללמנורההראלהפניקסשירביט 

בסיס + איתור,
חיפוש וחילוץ + צד ג'

2.45$ - 0-16
2.50$ - 17-60
3.35$ - 61-65
4.55$ - 66-70
6.45$ - 71-75

11.45$ - 76-80
11.85$ - 81-85

2.00$ - 0-60
3.80$ - 61-65
5.00$ - 66-70
6.55$ - 71-75

11.60$ - 76-85
24.57$ - 86-90

+91 בכפוף לחיתום

2.20$ - 0-60
3.30$ - 61-65
4.25$ - 66-70
6.55$ - 71-75

11.60$ - 76-85
17.20$ - 86-95

1.95$ - 0-60
3.30$ - 61-65
4.50$ - 66-70
6.55$ - 71-75

11.60$ - 76-85

2.10$ - 0-60
3.50$ - 61-65
5.00$ - 66-70
7.00$ - 71-75

12.50$ - 76-80
14.50$ - 81 +

1.80$ - 0-17
2.20$ - 18-44
2.70$ - 45-60
4.40$ - 61-65
6.30$ - 66-70
8.90$ - 71-75

10.20$ - 76-85
24.60$ - 86 +

2.70$ - 0-60
4.10$ - 61-65
5.00$ - 66-70
16.10$ - 71-75
25.30$ - 76-84

+85 בכפוף לחיתום

תוספת
הרחבה להחמרה
של מצב בריאות

3.30$ - 0-16
3.90$ - 17-60
3.90$ - 61-65
3.90$ - 66-70
6.40$ - 71-75
7.40$ - 76-80
8.90$ - 81-85

4.00$ - 0-60
6.00$ - 61-70
9.00$ - 71-75

15.00$ - 76-90
+91 בכפוף לחיתום

3.35$ - 0-17
4.05$ - 18-50
5.00$ - 51-60
6.25$ - 61-65
6.50$ - 66-70
9.00$ - 71-75

15.00$ - 76-85
22.00$ - 86-95

3.30$ - 0-20
3.80$ - 21-50
4.00$ - 51-60
5.50$ - 61-65
6.00$ - 66-70
9.50$ - 71-75

17.00$ - 76-85

2.00$ - 0-18
2.50$ - 19-50
4.50$ - 51-60
5.50$ - 61-65
7.00$ - 66-75

12.00$ - 76-80
14.00$ - 81 +

3.50$ - 0-17
4.00$ - 18-60
6.50$ - 61-65
7.50$ - 66-75

15.00$ - 76-85
20.00$ - 86 +

3.50$ - 0-50
4.40$ - 51-60
5.00$ - 61-70

+91 בכפוף לחיתום

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

ביטוח נסיעות לחו"ל



תקופות הביטוח

פאספורטכארדמגדלכללמנורההראלהפניקסשירביט 

0-1818018018018036518090

19-30180180180180365180180

31-50180180180180365180180

60 – 51180180180180180180180

65 - 6112012012012012012090

70 – 6612012012012012012090

75 - 711201201201209012090

80 - 7660606060906030

85 - 8130303020603030

95 - 86-3030--715

כמה זמן לפני הנסיעה אפשר לרכוש ביטוח?

180 יום180 יום180 יום180 יום180 יום180 יום120 יום

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

כנס בריאות 2022



תעריפים לארצות הברית

פאספורטכארדמגדלכללמנורההראלהפניקסשירביט 

בסיס + איתור,
חיפוש וחילוץ + צד ג'

2.45$ - 0-16
2.50$ - 17-60
3.35$ - 61-65
4.55$ - 66-70
6.45$ - 71-75

11.45$ - 76-80
11.85$ - 81-85

3.30$ - 0-60
6.10$ - 61-65
9.00$ - 66-70

15.00$ - 71-75
28.00$ - 76-85
33.00$ - 86-90

+91 בכפוף לחיתום

3.50$ - 0-60
6.80$ - 61-65
9.70$ - 66-70
11.60$ - 71-75
21.20$ - 76-85
32.50$ - 86-95

3.30$ - 0-60
6.10$ - 61-65
9.00$ - 66-70

14.00$ - 71-75
27.00$ - 76-85

3.20$ - 0-60
6.00$ - 61-65
8.50$ - 66-70
11.50$ - 71-75
17.50$ - 76-80
22.50$ - 81 +

1.98$ - 0-17
2.42$ - 18-44
2.97$ - 45-60
4.84$ - 61-65
6.93$ - 66-70
9.79$ - 71-75

11.22$ - 76-85
27.28$ - 86 +

3.30$ - 0-60
6.10$ - 61-65
9.00$ - 66-70

18.90$ - 71-75
33.30$ - 76-84

+85 בכפוף לחיתום

תוספת
הרחבה להחמרה
של מצב בריאות

3.30$ - 0-16
3.90$ - 17-60
3.90$ - 61-65
3.90$ - 66-70
6.40$ - 71-75
7.40$ - 76-80
8.90$ - 81-85

4.00$ - 0-60
6.00$ - 61-70
9.00$ - 71-75

15.00$ - 76-90
+91 בכפוף לחיתום

3.35$ - 0-17
4.05$ - 18-50
5.00$ - 51-60
6.25$ - 61-65
6.50$ - 66-70
9.00$ - 71-75

15.00$ - 76-85
22.00$ - 86-95

3.35$ - 0-17
4.00$ - 18-50
5.00$ - 51-60
6.25$ - 61-70

10.00$ - 71-75
17.60$ - 76-85

2.00$ - 0-18
2.50$ - 19-50
4.50$ - 51-60
5.50$ - 61-65
7.00$ - 66-75

12.00$ - 76-80
14.00$ - 81 +

3.50$ - 0-17
4.00$ - 18-60
6.50$ - 61-65
7.50$ - 66-75

15.00$ - 76-85
20.00$ - 86 +

3.50$ - 0-50
4.40$ - 51-60
5.00$ - 61-70

+71 כלול במחיר בסיסי

תקופות הביטוח לארצות הברית

0 – 50180180180180365180180

51 – 60180180180180365180180

61 - 6512012012012018012090

66 – 7012012012012012012090

71 - 751201201206012012090

76 - 8060606030906030

81 - 8530303020903030

86 - 95-3030-60715

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

ביטוח נסיעות לחו"ל



חבות כלפי צד שלישי

פאספורטכארדמגדלכללמנורההראלהפניקסשירביט 

250,000$250,000$150,000$250,000$150,000$150,000$100,000$גבול אחריות

50$ללא50$ללאללאללא50$השתתפות עצמית

איתור חיפוש וחילוץ

פאספורטכארדמגדלכללמנורההראלהפניקסשירביט 

200,000$250,000$250,000$250,000$300,000$500,000$250,000$גבול אחריות

ללאללא50$ללאללאללא50$השתתפות עצמית

הרחבת כבודה

פאספורטכארדמגדלכללמנורההראלהפניקסשירביט 

2,250$2,500$2,250$2,500$2,000$2,500$2,500$גבול אחריות

גניבה/אבדןנזק/אבדן/גניבהגניבה/אבדןגניבה/אבדןגניבה/אבדןגניבה/אבדןגניבה/אבדןמקרה ביטוח

150$200$150$150$170$150$150$איחור מטען 

0.35$0.50$0.35$0.35$0.36$0.40$0.50$עלות

100$50$ללאללאעד 50$ללא150$השתתפות עצמית 

תרופות שלא באת אשפוז

פאספורטכארדמגדלכללמנורההראלהפניקסשירביט 

כלל בגבול אחריות10,000$כלל בגבול אחריות1,500$1,500$כלל בגבול אחריות500$גבול אחריות

50$ללא50$ללאעד 50$ללא50$ למרשםהשתתפות עצמית

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

כנס בריאות 2022



הוצאות רפואיות בישראל עקב תאונה בחו"ל

פאספורטכארדמגדלכללמנורההראלהפניקסשירביט 

X5,000$10,000$5,000$XXXגבול אחריות

0.50$ ליוםXהשתתפות עצמית
ולא יותר מ10$

XXXללא עלותללא עלות

הרחבת להריון שאינו בסיכון עד שבוע 32

פאספורטכארדמגדלכללמנורההראלהפניקסשירביט 

250,000$250,000$350,000$350,000$200,000$200,000$250,000$גבול אחריות

604642425039עד גיל

עד $50ללא50$ללאללאללא50$השתתפות עצמית

4.00$4.00$5.00$עלות ליום
)ארה"ב $10.00(

4.50$
)ארה"ב $7.50(

7.50$4.00$5.00$

הרחבה לביטול השתתפות עצמית לרכב/קרוואן שכור בחו"ל

פאספורטכארדמגדלכללמנורההראלהפניקסשירביט 

2,000$1,500$2,000$2,000$1,500$1,500$-גבול אחריות

50$ללא50$ללאללאללא-השתתפות עצמית 

8.00$6.50$6.00$8.00$6.50$8.00$/15.00$-עלות

הרחבה לביטול נסיעה

פאספורטכארדמגדלכללמנורההראלהפניקסשירביט 

גבול אחריות

6,000$
מתוכו $2,000
לכרטיס נסיעה

6,000$
מתוכו $2,000
לכרטיס נסיעה

5,000$
מתוכו $2,000
לכרטיס נסיעה

6,000$
מתוכו $2,000
לכרטיס נסיעה

7,000$
6,000$ מתוכו $2,000

לכרטיס נסיעה או
12,000$ מתוכם $4,000

לכרטיס נסיעה

4,000$
מתוכו $1,500
לכרטיס נסיעה
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פרק - ביטול נסיעה עקב מגיפה

פאספורטכארדמגדלכללמנורההראלהפניקסשירביט 

החזר הוצאות בגין הפסד 
תשלומים עבור כרטיס 
נסיעה בעקבות ביטול 

נסיעה עקב אבחנה 
רפואית של מבוטח כי הוא 

חולה בקורונה שבמהלך 
השבוע שלפני מועד 

הנסיעה

עד 400$
ברכישת הרחבה להגדלת 

גבולות אחריות עד 2,000$

עד 400$עד 2,000$
ברכישת הרחבה להגדלת 

גבולות אחריות עד 2,000$

עד 400$עד 5,000$עד 2,000$
ברכישת הרחבה להגדלת 

גבולות אחריות עד 2,000$

עד 2,000$

החזר הוצאות בגין הפסד
תשלומים עבור כרטיס
נסיעה בעקבות ביטול

נסיעה עקב בידוד בית 
)לא

חולה מאומת(
במהלך של 14 יום לפני

יציאה לחו"ל של מבוטח

עד 400$
ברכישת הרחבה להגדלת 

גבולות אחריות עד 2,000$

עד 500$
תקופת הכשרה

3 ימים ממועד רכישת 
הרחבה לביטול נסיעה

עד 400$
ברכישת הרחבה להגדלת 

גבולות אחריות עד 2,000$

עד 450$
תקופת אכשרה

3 ימים ממועד רכישת 
הרחבה לביטול נסיעה

עד 500$
תקופת הכשרה

3 ימים ממועד רכישת 
הרחבה לביטול נסיעה

עד 400$
ברכישת הרחבה להגדלת 

גבולות אחריות עד 2,000$

עד 500$
תקופת הכשרה

3 ימים ממועד רכישת 
הרחבה לביטול נסיעה

מחלת חום או סימפטומים
אחרים, העשויים להעיד

על תחלואה במגיפה
ושהתגלו אצל המבוטח

בנמל התעופה 
בבידוק טרום הטיסה, 

ושבעקבותיהם נאסר על 
המבוטח להצטרף לטיסה

עד 400$
לכרטיס נסיעה בלבד 

או ברכישת הרחבה 
להגדלת גבולות אחריות 

עד 5,000$ מתוכם כרטיס 
נסיעה עד 2,000$

6,000$
מתוכם $2,000
לכרטיס נסיעה

עד 400$
לכרטיס נסיעה בלבד 

או ברכישת הרחבה 
להגדלת גבולות אחריות 

עד 5,000$ מתוכם כרטיס 
נסיעה עד 2,000$

עד 5,000$
מתוכם $2,000
לכרטיס נסיעה

עד 400$עד 5,000$
לכרטיס נסיעה בלבד 

או ברכישת הרחבה 
להגדלת גבולות אחריות 

עד 5,000$ מתוכם כרטיס 
נסיעה עד 2,000$

4,000$
מתוכו 2,000$
לכרטיס נסיעה

כיסוי למקרה של קיצור נסיעה

פאספורטכארדמגדלכללמנורההראלהפניקסשירביט 

גבול אחריות

6,000$
מתוכו $2,000
לכרטיס נסיעה

6,000$
מתוכו $2,000
לכרטיס נסיעה

7,000$
מתוכו $2,000
לכרטיס נסיעה

6,000$
מתוכו $2,000
לכרטיס נסיעה

8,000$

6,000$ מתוכו $2,000
לכרטיס נסיעה או

12,000$ מתוכם $4,000
לכרטיס נסיעה

4,000$
מתוכו $1,500
לכרטיס נסיעה
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הארכת שהות בחו"ל עקב מגיפה
במקרה של מגיפה אשר בעקבותיה המבוטח נאלץ להאריך את שהותו בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח.

לדוגמה: מחלת חום או סימפטומים אחרים, העשויים להעיד על תחלואה במגיפה ושהתגלו אצל המבוטח, בנמל התעופה, ושבעקבותיהם נאסר על המבוטח להצטרף לטיסה בחזרה 
לישראל, חיוב המבוטח בבידוד עצמי בשל מגיפה לקה המבוטח בחו"ל במחלה מגיפה, הטלת סגר במדינת השהות בחו"ל שבעקבותיו לא ניתן לטוס חזרה לישראל במועד שתוכנן

פאספורטכארדמגדלכללמנורההראלהפניקסשירביט 

הפסד תשלומים עבור 
הוצאות לינה במקרה

הארכת שהייה בחו"ל 
מעבר לתקופת ביטוח או 

בידוד בחו"ל

עד 150$ ליום
ועד לסך כולל 1,000$

או ברכישת הרחבה
להגדלת גבולות אחריות עד 

     5,000$

עד 6000 $ מתוכם הוצאות 
לינה של עד  200 $ ללילה  

+ 50$ פיצוי יומי

עד 150$ ליום
ועד לסך כולל 1,000$

או ברכישת הרחבה
להגדלת גבולות אחריות עד 

     5,000$

עד 5,000$ לכל תקופת
הביטוח, מתוכם הוצאות

לינה עד 100$ ללילה

6,000$עד 100$ ליום
מתוכו $2,000
לכרטיס נסיעה

עד 5,000$ לכל תקופת 
הביטוח, מתוכם הוצאות 

לינה עד 200$ ללילה

פרק - קיצור נסיעה עקב מגיפה
במקרה של מגיפה אשר בעקבותיה המבוטח נאלץ לקצר את שהותו בחו"ל, המבטח ישפה את המבוטח בחלק היחסי של ההוצאות ששולמו על ידי המבוטח מראש כדוגמת הוצאות 

לינה ורכב שכור, ו/או בגין כרטיס נסיעה לישראל ו/או הפרש בגין כרטיס נסיעה קיים לבין כרטיס נסיעה חלופי שלא ניתן לקבל החזר בגינם מגורם אחר, בכפוף לנקוב בטבלת גבולות 
האחריות בפוליסות

פאספורטכארדמגדלכללמנורההראלהפניקסשירביט 

החזר הוצאות בגין רכישת
כרטיס נסיעה חלופי או

עלות שינוי כרטיס הנסיעה
המקורי עקב קיצור 

הנסיעה

עד 1,000$ או ברכישת 
הרחבה להגדלת גבולות 

אחריות עד 2,000$

עד 3,000$
לכרטיס נסיעה במחלקת

תיירים בלבד

עד 1,000$ או ברכישת 
הרחבה להגדלת גבולות 

אחריות 
עד 2,000$

עד 2,000$עד 2,000$
לכרטיס נסיעה במחלקת

תיירים בלבד

כרטיס נסיעה לישראל ו/או 
הפרש כרטיס נסיעה קיים 
לבין כרטיס נסיעה חלופי 

עד 1000$ 

עד 2,000$

ההוצאות ששולמו על ידי
המבוטח מראש )לדוגמה
הוצאות לינה ורכב שכור(

עד לסך של $150 ליום
ועד לסך כולל של 1,000$

או ברכישת הרחבה 
להגדלת גבולות אחריות עד 

$5,000

עד 200$ ללילה לינה ועד
3000$ להוצאות נוספות

עד לסך של $150 ליום
ועד לסך כולל של 1,000$

או ברכישת הרחבה 
להגדלת גבולות אחריות עד 

$5,000

עד 5,000$עד 3,000$עד 5,000$עד 5,000$
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כיסוי לפעילות אתגרית

פאספורטכארדמגדלכללמנורההראלהפניקסשירביט 

85757575757575עד גיל

0.50$ עד 30 יום20.00$0.50$1.00$0.50$0.46$0.60$ לכל תקופהעלות
1$ - מעל 30 יום

כיסוי לפעילות ספורט חורף

פאספורטכארדמגדלכללמנורההראלהפניקסשירביט 

85757575757075עד גיל

עד 300$--עד 200$עד 300$--אובדן ימי סקי

6.00$8.00$8.00$7.30$6.38$6.75$7.00$עלות

כיסוי לפעילות ספורט תחרותי

פאספורטכארדמגדלכללמנורההראלהפניקסשירביט 

757060--8575עד גיל

25.00$כפל פרמיית בסיסעלות
3.25$ - 4.25$--לכל תקופה

ליום
2.50$  ליום ומקסימום

 20$ לכל התקופה
4.00$ - 2.00$

ליום
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הרחבה לטלפון נייד

פאספורטכארדמגדלכללמנורההראלהפניקסשירביט 

גניבה בלבדאובדן או גניבהאובדן או גניבהאובדן או גניבהאובדן או גניבהגניבה בלבדאובדן או גניבהמקרה ביטוח

800$/750$1,000$750$800$2,000$1,000$1600$גבול אחריות

100$100$200$200$50$30$100$השתתפות עצמית

1.60&/1.20$0.80$1.60$1.60$1.32$1.90$2.10$עלות

הרחבה למחשב נייד או טאבלט

פאספורטכארדמגדלכללמנורההראלהפניקסשירביט 

גניבה בלבדאובדן או גניבהאובדן או גניבהאובדן או גניבהאובדן או גניבהגניבה בלבדאובדן או גניבהמקרה ביטוח

750$/1,500$/2,000$2,000$2,000$1,500$2,000$1,500$2,000$גבול אחריות

200$100$100$100$50$100$100$השתתפות עצמית

0.50$/1.00$/2.00$0.80$2.00$1.00$1.32$0.80$1.50$עלות

הרחבה למצלמה

פאספורטכארדמגדלכללמנורההראלהפניקסשירביט 

גניבה בלבד-אובדן או גניבהאובדן או גניבהאובדן או גניבהגניבה בלבד-מקרה ביטוח

750$/1,500$/2,000$-2,000$350$300$2,000$-גבול אחריות

100$-50$ללא100$50$-השתתפות עצמית

0.50$/1.00$/1.50$-1.32$כלול ברכישת כיסוי כבודהכלול ברכישת כיסוי כבודה2.00$1.00$עלות
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יתרונות

פאספורטכארדמגדלכללמנורההראלהפניקסשירביט 

פלאפון מכוסה במסגרת 
הכבודה

הביטוח היחידי שמתאם ביקור 
רופא בלחיצת כפתור ללא 

תשלום. הלקוח בוחר את אופן 
קבלת השירות – תור במרפאה, 

הזמנת רופא למלון ו/או קיום 
שיחת וידאו עם רופא מקומי 

לקבלת מרשם או הפניה. אם 
נדרשים בכל זאת החזרים ניתן 

לקבל החזר מיידי ללא צורך 
בהטענת כרטיסים, קבלת 

מקדמות או משיכת כספים 
מכספומטים

אפליקציית הראל חו"ל, ניתן 
באמצעותה לקבל שירות וליווי 
לצרכים רפואי או אחר בחו"ל. 

החל מאיתור רופאים או מרכזים 
רפואיים בחו"ל, התייעצות 

עם רופא ישראלי ואף קבלת 
מקדמה כספית

במקרה של ביקור רופא בחו"ל 
או איחור בהגעת כבודה לביט 

או לכרטיס אשראי של המבוטח 
ועד טיפול בבקשות להארכת 

הפוליסה בזמן השהות בחו"ל , 
בנוסף תוכנית הטבות ייחודית 

ללקוח בכל רכישה חוזרת 
באפליקציית הראל חו"ל

חיתום מהיר לרוב ללא צורך
במסמכים ברכישת ביטוח

לתקופות קצרות )באמצעות
המוקד(

אנשים המטופלים  בגין רשימת 
המחלות הבאות אינם צריכים 
לרכוש הרחבה למצב בריאות 

קיים, הפוליסה הבסיסית מכסה 
אותם.

יתר לחץ דם, מדללי דם 
)קרטיה/אספירין( )למניעה 

בלבד(, שומנים בדם 
)כולסטרול(, מגרנות, יתר/

תת פעילות בלוטת התריס, 
ערמונית מוגדלת, הפרעות 

קשב, אוסטופורוזיס, גלוקומה, 
קטרקט, צרבות

הטבה מיוחדת:
עד 14 יום נסיעה

עד גיל 60 במחיר מוזל

כרטיס אשראי  פיזי המאפשר 
למבוטח לשלם במקום על 

טיפול רפואי או לקבל תשלום 
בגין עיכוב הכבודה - אין צורך 
לשלם מהכיס ולקבל החזרים 

בדיעבד. ניתן למשוך את 
התשלום במזומן בכל מכשיר 

כספומט

מקיף קורונה – בפספורטכארד 
הכיסוי להוצאות בידוד הוא גם 

במהלך השהיה

עד גיל 85 חיתום אצל סוכן 
הביטוח

תשלום מהיר ומיידי בביט 
לאיחור כבודה – 200 דולר ! 

ללא השתתפות עצמית

חיתום דיגיטלי קל, פשוט, 
ומהיר!

כיסוי להוצאות רפואיות בישראל 
עקב תאונה בחול- כלול בכיסוי 

הבסיס ללא תוספת פרמיה

שרות של חברת 
 יונייטד UHC  לנוסעים לארה"ב  

קבלת טיפול רפואי ללא צורך 
בתשלום באמצעות הצגת 

כרטיס יונייטד

מבטחים תיירים גם בישראל
ניתן להוסיף כיסוי פוליסת 

תיירים, לרוכשים פוליסת בנק 
ימים חדש

שירות לקוחות מהיר ומענה 
מהיר 24/07  בטלפון/ בוואטס 
אפ, כולל צוות ייעודי למקרים 

מורכבים

ספורט אתגרי/חורף עד גיל 85 
גם לנוטלי תרופות

בתוספת חד פעמי של 20$ לכל 
התקופה!

פוליסת בנק ימים
המאפשרת ראש שקט
בלי התעסקויות - ללא
הצהרת בריאות וללא
דיווח לפני כל נסיעה

עם מגוון הרחבות
הכלולות במחיר הבסיס

מחיר מוזל עד גיל 60
לנסיעות עד 14 יום

לארה"ב, מחיר מוזל  עד 20 יום

ללא השתתפות עצמית במרבית
הכיסויים

פלאפון מכוסה במסגרת 
הכבודה

 )Pocket( אפליקציית פוקט
המאפשרת ללקוח 

להטעין לעצמו את כרטיס 
הפספורטכארד, לצורך טיפול 

רפואי/עיכוב כבודה -  בלי צורך 
לפנות לנציג!

ספורט אתגרי - בתוספת חד 
פעמי של 20$ לכל התקופה!

אפשרות רכישה קלה
ופשוטה עם חתום

אוטומטי למגוון רחב
מאוד של מצבים רפואים

שירות חירום 24/07 בטלפון /
בוואטסאפ

יחידת חילוץ ייעודית שמטפלת
רק במבוטחי הראל

שירות רפואי 24/07 בטלפון
WhatsApp-או ב

נגישות לקבלת טיפול 
רפואי ותשלום בכרטיס 

הפספורטכארד בכל מוסד 
רפואי בעולם וללא תלות 

ברופאי הסדר



DavidShield ביטוח בריאות

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

ביטוח נסיעות לחו"ל

ביטוח נסיעות  Vs.ביטוח רפואי בינלאומי פרטי

ביטוח רפואי בינלאומי פרטיביטוח נסיעות

ממושכת / "לכל החיים"קצרה וקצובהתקופת הביטוח

בכל עתרק לפני היציאה לחו"למתי מצטרפים ?

רק אירועי חירום שלא ניתן לדחותם עד שובו של המבוטח ארצה !מה מכוסה ?
גם חירום וגם אלקטיבי !

טיפולי שגרה, מעקבים, בדיקות תקופתיות,התפתחות הילד, הריון ולידה, 
טיפולים נפשיים

מאות דולרים בחודשדולרים בודדים ליוםדמי הביטוח

המבוטח חייב להיות תושב ישראל, בעל זכויות בחוקבריאות ממלכתי. זכותה זיקת המבוטח לישראל
לא חייבת להיות זיקה, מבטחים גם מנותקי תושבותשל המבטחת להשיבו ארצה

קבוע ומתמשךזמניאופי הכיסוי

ביטוח דוידשילד הוא ביטוח בריאות בינלאומי, מיועד לישראלים אשר העבירו את מרכז חייהם למדינה אחרת.
הביטוח מחליף עבור אותו ישראלי את רבדי הבריאות השונים להם היה רגיל כל חייו בישראל, החל בקופת החולים הבסיסית דרך השב"נים וכמובן מעליהם - ביטוח הבריאות הפרטי.

ברוב המדינות לא קיימת תשתית של רפואה ציבורית מטעם המדינה וגם אם יש כזה, לא תמיד מעמדו החוקי של אותו ישראלי במדינה זרה, מקנה לו את הזכות להנות מרפואה ציבורית, כמו כן לא בכל מקום הרפואה הציבורית מספקת.
לשם כך נועד ביטוח דוידשילד, אשר מעבר לביטוח לנושאים חרומים, מכסה צרכים רפואיים גם שגרתיים ואלקטיביים כגון בדיקות שגרה, אשפוזים וניתוחים שאינם דחופים, הריון ולידה, התפתחות הילד, בריאות הנפש, טיפול במחלות קשות או 

השתלות ועוד.

מאפיינים
∙ ביטוח בריאות לישראלים ברילוקיישן או השוהים לתקופה בלתי מוגבלת.

∙ כיסוי לפי צורך רפואי מרמת כיסוי בסיסית ועד רמת מחלות קשות\השתלות.
∙ שימוש ברפואה פרטית בחו"ל

∙ שימוש בכרטיס Davidcard – ללא הוצאה של כסף מהכיס וללא השתתפות עצמית )למעט ארה"ב(
∙ כיסוי בישראל בביקור מולדת\בחזרה קבועה לישראל – עד לקבלת הזכויות בביטוח לאומי.

∙ שירות רופא בעברית 24/7
∙ שירות לקוחות בעברית 24/7



Trip Guaranty

תנאי רכישה
∙ ניתן לרכוש ביטוח לביטול טיסה עד 7 ימים ממועד ההזמנה, ההתחייבות והרכישה הראשונית

∙ ניתן לרכוש ביטוח לביטול טיסה כל עוד מועד הנסיעה מעל 15 ימים
∙ ניתן לרכוש טיסות שהוזמנו ושולמו בכסף בלבד. לא ניתן לבטח טיסות שהוזמנו על ידי נקודות, שוברים, זיכויים, ואוצ'רים או כל הטבה דומה

∙ ניתן לבטח עד 12 נוסעים ועד לסכום מקסימאלי של 20,0000 דולר אמריקאי בפוליסה

עיקרי תנאי הפוליסה
∙ ניתן לבטל את הטיסה עד 12 שעות לפני העלייה למטוס מישראל

∙ המבוטח יכול לבטל את הטיסה מכל סיבה שהיא ביוזמתו ולקבל החזר של %80 עבור השירותים שבוטחו ולא הוחזרו לו לאחר הביטול
∙ הביטוח מכסה רק ביטולים שהינם ביוזמת המבוטח. במידה והטיסה בוטלה לפני יוזמת הביטול של המבוטח, הביטוח לא יכסה את החזר ההוצאות )האחריות להחזרים תהיה על הגורם שביטל את הטיסה(

∙ קבלת החזר כספי מותנת בביטול מקטע הטיסה הראשון )הטיסה היוצאת מישראל(
∙ החזר עבור השירותים הנוספים שבוטחו תלויים בביטול הטיסה היוצאת מישראל. לא יהיה ניתן לקבל החזר רק עבור טיסת חזור ושירותים הנוספים

מה לא ניתן לבטח?
∙ טיסות ו/או שירותים נוספים שנרכשו על בסיס נקודות / שובר זיכוי / שובר מתנה / זיכוי כספי שקיים אצל ספק התיירות כנגד התחייבות קודמת

Airbnb -דירות נופש שהוזמנו ב ∙
∙ קבוצות / נסיעות אשר חברה עסקית רכשה עבור העובדים שלה / נסיעות למטרת תחרות כגון - רובוטיקה, ריקודים, ספורט ועוד..

∙ שני ביטוחים שונים עבור 2 טיסות מקבילות לאותם התאריכים
∙ נסיעות אשר חברה עסקית רכשה עבור העובדים שלה

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

כנס בריאות 2022




