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  ובני משפחותיהמ מסונג ישראלסלעובדי  קבוצתיביטוח רפואי הצעה לופס ט

  
 ,סמסונג ישראל לעובדילביטוח הבריאות הקבוצתי  )את בני משפחתי (בנ/בת זוג וילדימלצרפ הנני מבקש/ת בזה מהראל חברה לביטוח בע"מ 

  עפ"י התנאימ המופיעימ בפוליסה.
  

  יש למלא את הצהרת הבריאות, המצורפת למסמכ זה, במקרימ הבאימ בלבד:
  יומ, מיומ תחילת עבודתו של העובד. 90המצטרפימ לאחר  )24בנ/בת זוג וילדימ עד גיל ( בני משפחה -
 המצטרפימ לביטוח. )24מעל גיל (ילדימ בוגרימ  - 
  עובד שגרע את עצמו מהביטוח והמבקש להצטרפ מחדש. -

  
  לידיעתכ: 

  .באמצעות ניכוי משכרכ ישולמועבור בני משפחתכ   החודשיימ מי הביטוחד
  

  .הביטוח תגמולי תשלומ על השפעה לככ ותהיה יכול כנ תעשה שלא ככל מהותי. בעניינ לשאלות וכנה מלאה תשובה להשיב עליכ
  
  

        

  תאריכ   המחתי  תאריכ תחילת עבודה  ת.ז.  שמ העובד/ת
  

    לא                       כנ                  אנא סמנ האמ הטופס מולא באמצעות סוכנ ביטוח:                  
  
 פרטי המועמדימ לביטוח .א

יבוצע רק על ידי הורה/אפוטרופוס המוסמכ לחתומ עבורמ על הצעה זו וחתימתו תחשב כהסכמת  18מילוי הצעה זו עבור ילדימ מתחת לגיל 
   הקטינ.

 פרטי הקשר שמסרת בטופס זה ישמשו אותנו עבור השלמת תהליכ ההצטרפות לביטוח זה בלבד.
דיווחימ, מידע ועדכונימ ביחס לפוליסה זו ולכלל המוצרימ שלכ בהראל, ישלחו אליכ באמצעימ דיגיטליימ, אמ ישנמ,  -ביטוח   לאחר הצירופ ל

פרטי הקשר המעודכנימ אצלנו במועד השליחה. אמ ברצונכ לקבל מסמכימ אלו בדואר ישראל, לצפות בפרטי הקשר המעודכנימ אצלנו לפי 
  .www.harel-group.co.ilו/או לעדכנמ, באפשרותכ לעשות זאת, בכל עת, באזור האישי באתר החברה 

  מינ  תאריכ לידה  שמ פרטי  שמ משפחה  ס"ב           מספר זהות 
  עובד/ת

  
  

  קבהנ    זכר                          

  נקבה    זכר                            בנ/בת זוג

  נקבה    זכר                             1        24ילד עד גיל 

 נקבה    זכר                                2                    

 נקבה    זכר                                3                    

 נקבה    זכר                              24מעל גיל ילד בוגר 

 שמ רופא מטפל שב"נ (ביטוח משלימ) מסוג  שמ קופת חולימ  עיסוק  
          עובד/ת

          בנ/בת זוג

          ילדימ

 18מעל גיל  מילדי בנ/בת זוג (עובד/ת) מבוטח ראשי  *כתובת מגורימ

  רחוב
  

מספר 
  בית

 כתובת זהה למבוטח ראשי  כתובת זהה למבוטח ראשי  
  רחוב  מספר בית  רחוב

  
  מספר בית

  
  

  מיקוד  יישוב  מיקוד  יישוב  מיקוד  יישוב

  מספר טלפונ  נייד*  מספר טלפונ  נייד*  מספר טלפונ  נייד*  

  ביתמספר טלפונ ב  מספר טלפונ בבית  מספר טלפונ בבית  

  )E-mail(כתובת דוא"ל 
  מדיוורילהודעות אישיות ו 

                                                                                                           עובד/ת
@ 

  בנ/בת זוג                                                        
@  

  )18ילד בוגר (מעל גיל 
@  

  18חובה מגיל * 
  

  doron@eldorins.co.il  ניתנ להעביר את הטפסימ באמצעות דוא"ל:

  
  

 161610קולקטיב מרכז: , 29119סוג מסמכ: 

 2020 נוארי
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  בלבד) 1הצהרת הבריאות (למילוי במקרימ המצוינימ בעמוד  .ב

 התשובה בטור ✓ בסימונ שלהלנ השאלות על לענות יאות שלהלנ, תחול לחוד: על כל אחד מהבאימ: המבוטח הראשי, בנ/בת הזוג וכל אחד מהילדימ המבוטחימ.  ישהצהרת הבר
ל תשובה חיובית (כנ) במידה ויש סימונ ]. בכל מקרה ש4ולפי הצורכ לפרט בשאלונ המתאימ להשלמת פרטימ רפואיימ, שמספרו מופיע בסוגריימ מרובעימ [ ], לדוגמא [ ההמתאימ

  .העדכני והמצב הטיפול אופנ ,בדיקות כוכבית (*) לצד השאלה, יש לצרפ תעודה עדכנית מהרופא המטפל בהתייחס לבעיה המוצהרת, תוצאות
ומעלה לצרפ תעודה רפואית המתייחסת למצבו הרפואי  65על כל מועמד לביטוח שגילו 
תרופות (קבועות), אבחנות רפואיות, אשפוזימ ותוצאות  לרבות התייחסות לניתוחימ,

  השנימ האחרונות. 5בדיקות דימות מיוחדות שבוצעו ב 

  1ילד   בנ/בת זוג  עובד/ת
  שמ:

  
______  

  2ילד 
  שמ:

  
______  

  3ילד 
  שמ:

  
______  

  בוגרילד 
  שמ:

  
______  

  כנ  לא  כנ  לא  כנ  לא  כנ  לא  כנ  לא  כנ  לא  
שאלות כלליות חלק א':  

  6יל מג 1
 בלבד

        גובה (בס"מ)
       משקל (בק"ג)

  האמ חלו שינויימ במשקלכ בשנתיימ האחרונות? 
  אחרת Оדיאטה  Оירידה של_____ ק"ג. מה הסיבה? עליה  

            

 מהלכ ברור תופעה או מחלה שטרמ הסתיימ: 2
כ של הבדיקות האמ הופנית במהלכ השנתיימ האחרונות ו/או הנכ נמצא/ת כיומ במהל

: צנתור, הרפואיות ו/או האבחנתיות הבאות, שטרמ הסתיימו וטרמ נקבעה אבחנה סופית
, אולטרסאונד (שלא כחלק ממעקב הריונ שגרתי) ביופסיה, דמ CT ,MRIמיפוי, אקו לב, 

  קולונוסקופיה, גסטרוסקופיה ?   סמוי,
צוע הבדיקה, תוצאות (אמ כנ, יש לצרפ תעודה מהרופא המטפל עמ התייחסות לסיבה לבי

 הבדיקה ואבחנה סופית)

            

  השנימ האחרונות הנכ נוטל/ת או הומלצ לכ ליטול תרופות באופנ קבוע?   10האמ במהלכ  3
  נא פרט/י מה הבעיה בגינה הנכ מטופל, מהו הטיפול, כמה זמנ הנכ נוטל/ת תרופה זו?

            

              השנימ האחרונות?  נא פרט/י 5 -ניתוח בהאמ עברת ניתוח או יעצו לכ לעבור  4
              ]23השנימ האחרונות? [ 5ימימ ב  3-האמ אושפזת מעל ל  

  : האמ אובחנה אצלכ מחלה, תופעה, הפרעה הקשורה באחד או יותר מהנושאימ המפורטימ להלנ –חלק ב' 
     מערכת העצבימ (נוירולוגיה) והמוח: 1

О מערכת העצבימ *О  *אירוע מוחיО ] 22אפילפסיה [О   *טרשת נפוצהО  /הפרעה
  עיכוב התפתחותי בגינו הומלצ לכ על מעקב/טיפול רפואי* 

            

              מחלת דמ* О]  7כלי דמ [ О] 4לב [ О: מערכת לב וכלי דמ 2
 Ο:  תהשנימ האחרונו 10מחלות כרוניות עמ המלצה לטיפול תרופתי/בדיאטה במהלכ  3

  ]12סוכרת [Ο] 6שומנימ בדמ [ Ο] 5לחצ דמ [
            

              ]3אסטמה [ Ο]  3ריאות ודרכי הנשימה [ О: מערכת הנשימה  4
             ]10כבד [ О]  9ושט [ О] 9מעיימ [ О] 9קיבה [ О: מערכת העיכול 5
              ] 13דרכי השתנ [ О] 13כליות [О: מערכת השתנ 6
]   19][18מפרקימ [ Оברכיימ  О] 21גב ועמוד השדרה [ О: אורטופדיה ומערכת השלד 7

]20 [О ] 17ירידה בצפיפות העצמ  [О ] 18שברימ [  
            

              ]11בלוטת המגנ (בלוטת התריס) [ 8
              )7] (יש לציינ משקפיימ רק אמ מספר העדשות מעל 1עיניימ וראייה [ 9
              גידולימ ממאירימ / מחלות ממאירות (סרטנ)*  10
              ]25מחלת נפש  שאובחנה ע"י פסיכולוג, פסיכיאטר או רופא משפחה?  [ 11
12  

  
  ] 15מערכת גניקולוגית [ О]  15שדיימ [ О):  בלבד 14לנשימ (מגיל 

О   בעיות פריונО  תי? ______האמ עברת לידה בניתוח קיסרי? אמ כנ מ 
            

 
  במקומ הרלוונטי): נא לסמנ   -  18(שאלה עבור מבוטחימ בגירימ מעל גיל  ספורט מקצועני

  ברכישת כיסוי לניתוחימ ומחליפי ניתוח בישראל –חובה למענה 
  

  1ילד   בת זוגבנ/  עובד/ת
  שמ:

  
______  

  

  2ילד 
  שמ:

  
______  

  

  3ילד 
  שמ:

  
______  

  

  בוגרילד 
  שמ:

  
______  

  
  כנ  לא  כנ  לא  כנ  לא  כנ  לא  כנ  לא  כנ  לא  

  האמ הנכ עוסק/ת בספורט מקצועני אשר מהווה את עיסוקכ העיקר?
  נא פרט/י:  _____________________________________________
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  חתימה  מספר זהות  שמ המבוטח  תאריכ  
          מבוטח ראשי

          בנ/בת הזוג
          18ילד מעל גיל 
          18ילד מעל גיל 
          18ילד מעל גיל 
          18ילד מעל גיל 

  
  ת הסוכנ לבירור צרכי המועמד והצעת ביטוח תואמ לצרכיו (סעיפ חובה לחתימת הסוכנ):הצהר .ה

: אני מאשר כי במסגרת הליכ המכירה למוצרימ המפורטימ בטופס הצטרפות זה עמדתי הצהרת הסוכנ לעמידה בהוראות חוזר המפקח על הביטוח לעניינ צירופ לביטוח
צירופ לביטוח, ובפרט ביררתי את צרכי המועמד/ימ, הצעתי ביטוח ו/או הוספת כיסוי, הרחבה או כתב שירות לפוליסת  בכל הוראות חוזר המפקח על הביטוח לעניינ

  ביטוח קיימת התואמ/ימ לצרכיו/המ, ומסרתי לו/המ את כל המידע המהותי הנדרש.
  ________________תאריכ: _____________  שמ הסוכנ: ________________ חתימת הסוכנ: 

  מידע למועמד לביטוח .ג
  הצהרת הבריאות וכל מידע אחר שיימסר לחברה וכנ התנאימהתשובות המפורטות ב.1

  המקובלימ אצל החברה לעניינ זה, ישמשו תנאי יסודי לחוזה הביטוח בינכ/בינכמ לבינ החברה ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.
  דחייתה. או ההצעה קבלת על להחליט החברה בידי הרשות  .2
 קבלתו לביטוח. על בכתב אישור תוציא שהחברה לאחר עבור כל אחד מנ המועמדימ לביטוח רק לתוקפ הביטוח יכנס לידיעתכ חוזה .3
 ובכפופ  להוראותיו, הגדרותיו לסעיפי החריגימ כאמור בו. מסונגסבהסכמ בינ הראל חברה לביטוח בע"מ לבינ בפוליסה ותנאי הביטוח הינמ כאמור  .4
מסור חלק מהמידע המתבקש במסמכ זה, המידע הכרחי לצורכ הצטרפותכ לפוליסות ולטיפול בעניינימ הקשורימ בהנ. המידע ייאספ, אפ שאינ חובה חוקית ל .5

מ עבורנ יישמר ויעובד בחברה ובחברות אחרות בקבוצת הראל (הראל השקעות בביטוח ושירותימ פיננסימ בע"מ וחברות בנות שלה) וצדדימ שלישיימ הפועלי
ות תעשנה בו שימוש, לצורכ הטיפול בפוליסה ולמטרות לגיטימיות אחרות, לרבות תחשיבימ אקטואריימ. פרטימ נוספימ ניתנ למצוא במדיניות הפרטיו/או מטעמנ 

 שבאתר החברה.
 .)יימתשק ככל הנחה (לפני המוצר של הבסיסי מהתעריפ הביטוח, במידה וקיימות, תחושבנה הנחות בדמי או/ו הביטוחלדמי  תוספות רפואיות .6
, קרי "אדמ עמ לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות  - 1998ככל שהינכ אדמ עמ מוגבלות, כהגדרתו בחוק שוויונ זכויות לאנשימ עמ מוגבלות, תשנ"ח  .7

על ככ באמצעות סוכנ קוגניטיבית,קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופנ מהותי בתחומ אחד או יותר מתחומי החיימ העיקריימ", אנא עדכנ אותנו 
 * 2735הביטוח שלכ, שפרטיו מופיעימ בתחילת הצעה זו או למוקד השירות 

 :לכיסוי לניתוחימ  וטיפולימ מחליפי ניתוח בישראל, משלימ שב"נ להצטרפ ימ/למבקש .8
ימ /חבר מ/אתה בה הנוספימ הבריאות שירותי תכנית פי-על מ/למימוש זכויותיכ החולימ לקופת לפנות מ/עליכ יהיה ניתוח בגינ הכיסוי מימוש לצורכ  .א

 .מ/זכויותיכ למימוש למבטח לפנות וכנ ) שיא"/מאוחדת עדיפ" ,"זהב לאומית," "זהב מגנ , "מכבי"פלטינומ/מושלמ כללית" :נ"שב"(
 בו נ"בשב המוקנה לכיסוי מעבר בפרק לכיסוי ניתוחימ וטיפולימ מחליפי ניתוח בישראל משלימ שב"נ אשר הנזכרות הרפואיות ההוצאות את מכסה הכיסוי  .ב

כלומר, הכיסוי מהווה ביטוח משלימ, אשר על פיו ישולמו תגמולי ביטוח בגינ ניתוח  .ימ וזאת בתנאי שנותני השירות הינמ בהסדר עמ המבטח/חבר מ/אתה
הוצאות בפועל של ניתוח המכוסה המכוסה בפוליסה עמ נותני שירות בהסדר, שהמ מעל ומעבר להשתתפות השב"נ.  המבטח ישלמ את ההפרש שבינ ה

 על פי הפוליסה לבינ ההוצאות המגיעות מהשב"נ לנותני שירות בהסדר וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה. 
 תתלו ללא( מלא לניתוחימ  בביטוח לכיסוי הביטוח מדמי כיסוי לניתוחימ וטיפולימ מחליפי ניתוח בישראל משלימ שב"נ נמוכימ בגינ הביטוח דמי ,לידיעתכ  .ג

 (תכנית בעלת כיסוי ביטוחי 'מהשקל הראשונ'). .נ"בשב המוקנות בזכויות
קופת  הודעת ממועד ימימ 60 תוכ "הראשונ מהשקל" ביטוחי לכיסוי ולבקש לעבור למבטח לפנות מ/זכאי תהיה/תהיו נ"השב בתוכנית מ/חברותכ סיומ בעת  .ד

  .האמורימ המועדימ שני מבינ לפי המאוחר ,פלתוק הביטול ייכנס בו מהמועד או נ"השב תוכנית ביטול על חולימ
 .יובהר כי השימוש בעת השירות הצבאי בפוליסת ביטוח הבריאות שברשותכ, כפופ להוראות הצבא שישתנו מעת לעת :שירות צבאי .9

 י הביטוח, בהתאמ לגילו של המבוטח. דמי הביטוח בפוליסה יקבעו לפי גיל המבוטח במועד הצטרפותו לביטוח וישתנו במהלכ תקופת הביטוח על פי טבלת דמ. 10
טח שיגיע לגיל גיל המבוטח לצורכ חישוב דמי הביטוח, יקבע באופנ הבא: יראו את יומ הולדתו של המבוטח כאילו חל בראשונ לחודש יומ ההולדת (לדוגמא: מבו

  ).40כמועד הגיעו לגיל  1.1.2019 –, יראו את ה 10.1.2019ביומ  40
  הצהרת המועמדימ לביטוח .ד
ולאחר שנמסר  צעה זולבטח אותי/אותנו בהסתמכ על כל האמור בה )להלנ "החברה"(אני/אנו החתומ/ימ מטה מבקש/ימ בזה מהראל חברה לביטוח בע"מ . 1

  אני/אנו מצהיר/ימ בזה כי כל התשובות הנ נכונות ומלאות והנ ניתנות מתוכ רצוני/נו החופשי. .לי/לנו המידע המהותי הנדרש
 הצטרפות: הליכ. 2

 ואילו חלק לביטוח מהמועמדי מנ חלק רק לצרפ בו אפשר במקומ לביטוח ממועמד אחד יותר של לביטוח צירופמ מתבקש זה הצעה טופס שבמסגרת ככל
 עד לתוקפ ולא תיכנס לביטוח מהמועמדימ אחד אפ עבור הפוליסה תופק לא לביטוח,  תנאימ, חיתומ וקבלה בירור תהליכ להמשכ נדרשימ לביטוח מהמועמדימ

   .לביטוח המועמדימ כלל עבור החיתומ הליכי להשלמת
  

    ,למועמדימ לביטוח ,הביטוח פוליסת אבקש כי תופק ,לביטוח המיידית קבלתמ את לא יאפשרו אשר חיתומ, להליכי לביטוח ידרשו המועמדימ מנ וחלק במידה 
  .)מעוניינ הנכ אמ לסמנ נא ( לביטוח יתר המועמדימ של החיתומ של הליכי להשלמתמ להמתינ מבלי ,זאת .לביטוח לקבלמ ניתנ אשר    

 .ה אישי בלבד ולא בפוליסות המשולמות על ידי בעל הפוליסההאמור לעיל אפשרי בפוליסות המשולמות באמצעי גבי –לידיעתכ 
  
  כנ  לא   וקבלת דבר פרסומתהסכמה על שימוש במידע . 3

, המצוי או שיהיה מצוי בידי נו, מעבר למתחייב על פי דינ או הסכמ, כי המידע הכלול במסמכ זה, כמו גמ מידע נוספ אודותיהאמ הנכמ מסכימימא. 
אל (הראל השקעות בביטוח ושירותימ פיננסימ בע"מ וחברות בנות שלה) ישמש את החברות בקבוצת הראל ו/או מי חברות אחרות בקבוצת הר

כדי מטעמנ, גמ לכל עניינ הקשור ביתר מוצרי ושירותי החברות בקבוצת הראל (בתחומ הביטוח, החיסכונ ארוכ הטווח והפיננסימ) ובשיווקמ, לרבות 
מידע על מוצרימ ושירותימ, וכנ לצורכ טיפול בפוליסות ו/או במוצרי ביטוח, חיסכונ ארוכ טווח ופיננסיימ  נותלאפשר לחברות כאמור להביא לידיע

אחרימ שברשותי, עיבודו ואחסונו של המידע, וכנ לשימושימ נוספימ הנלווימ לשימושימ האמורימ לעיל ונדרשימ לשמ השלמתמ, ולמטרות 
   העברתו של המידע לצדדימ שלישיימ הפועלימ בשמה ומטעמה של קבוצת הראל. לגיטימיות קשורות אחרות, זאת אפ באמצעות

    

הרינו להודיעכ כי קיימת אפשרות שתקבל מאת החברה או מאת חברות אחרות בקבוצת הראל אליהנ יועברו פרטיכ (ככל שנתת הסכמה להעברת פרטיכ ב. 
ה ו/או החברות בקבוצת הראל, לפי העניינ, באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אליהנ), הצעות שיווקיות ודברי פרסומת על מוצרי ושירותי החבר

  ).SMSאוטומטי או הודעת מסר קצר (
קבלת פרסומת אמ אינכ מסכימ לקבל הצעות שיווקיות ודברי פרסומת כאמור, באפשרותכ להודיע על סירובכ או לשנות בחירה קודמת בכל עת באמצעות "טופס אי 

או באמצעות פניה בכתב לכתובת: בית הראל, חטיבת הבריאות,  www.hrl.co.il/pirsumווקיות" העומד לרשותכ באתר האינטרנט של החברה בכתובת והצעות שי
  .03-7547777, או באמצעות פנייה טלפונית למספר  5211802, רמת גנ  1951, ת.ד. 3אגפ בריאות קולקטיבימ: אבא הלל 

  יתויתור על סודיות רפוא .4
 חולימ ובתי הרפואיימ המוסדות ,פסיכיאטרימ או/הרופאימ ו לכל וכנ, ל"לצה או/ו הרפואיימ למוסדותיה או/ו חולימ לקופת רשות בזה ימ/נותנ מטה ימ/החתומ נו/אני

 הפוליסה פי על בירור ויישוב תביעותל דרוש ככל שהדבר ,אחר וגורמ מוסד לכל או/ביטוח, לרבות החברה, ו חברת לכל או/ו הביטחונ למשרד או/ו ל"למל אחרימ,
 ובצורה הכלל מנ יוצא ללא ואת כל הפרטימ, המצוי בידיכמ מידע כל ")המבקשלהראל (להלנ: " למסור המבוקש לביטוח קבלתי/נו בחינת הליכ לצורכ או/ו

 ימ/משחרר נו/ואני בעתיד בה שאחלה/נחלה או/ו כעת הב ימ/נו חולה/שאני או/ו בעבר בה נו/שחליתי מחלה כל על נו/בריאותי מצב המבקש על ידי על שתידרש
ולא תהיינה לי/נו אליכמ ו/או למבקש כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר   כלפי המבקש זו סודיות על ומוותר/ימ רפואית סודיות על שמירה מחובת אתכמ

  הקטינימ. נו/ילדי על גמ יחול זה ויתור כתב נו. /במקומי ואשיב מי וכל החוקיימ נו/כוחי ובאי נו/עזבוני את, נו/מחייב זה לנ"ל. כתב ויתור
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  תקופת הביטוח

  .31.7.2020 ועד ליומ 1.12.2013 החל מיומ
  

  (*)הכיסויימ בפוליסהעיקרי 
  

   סכומ ביטוח עיקריכיסויימ ו  שמ כיסוי פרק
  ניתוחימ בארצ (מהשקל הראשונ)  א'

  
  ימ בישראל. להוצאות רפואיות הקשורות בניתוחמלא כיסוי 

  
ככל שמבוצע לא אצל ספק הסדר, החזר העלות יהא עד תקרת עלות ספקי ההסדר 

  בלבד כפי שמפורסמ באתר החברה, עבור הניתוח שבוצע.
  טיפולימ מחלפי ניתוח   1'א

  
כיסוי מלא ועד לתקרת  רפואי. טיפול רפואי שאיננו ניתוח, המבוצע כתחליפ לניתוח

  העלות לחברה.
  ניתוחימ בבית חולימ פרטי מחוצ לגבולות המדינה.השתתפות במימונ הוצאות רפואיות בגינ   ניתוחימ פרטיימ בחו"ל  2 א'

שההתקשרות  עמ נותני השירות הרפואי ותאומ לככ בכפופ לאישור מראש של המבטח, ו
  .כיסוי מלא –יתוח  יעשו ישירות ע"י החברה הנ

יומ, תרופות במהלכ הניתוח והאשפוז ,חדר ניתוח, בדיקה פתולוגית,  30שכר מנתח, אשפוז עד 
  למקרה ביטוח. 10,000$תותבת, עד 

פרק זה כולל כיסוי להוצאות הטסה רפואית, הוצאות שהייה, כיסוי להוצאות הטסת גופה 
  והוצאות העברת יבשתית.

   בחו"למיוחדימ השתלות וטיפולימ   'ב
  

  תלההש
  .(ללא תקרה) כיסוי מלא -אצל נותני שירות שבהסכמ השתלה הוצאות רפואיות בגינ 

 בגובה  ת שיפויעד תקר -הסכמבאצל נותני שירות שאינמ השתלה הוצאות רפואיות בגינ 
  .600,000$עד  – איבר שנלקח מבעל החיימ תהשתלל .$ 1,000,000

או  )ריאה או לבלב-השתלת כבד, לב, לב(ש"ח  608;5ביצוע השתלה בסכ של  גמלה לאחר
  .חודשימ 24לתקופה של  )מותהשתלת כליה או מח עצ( ₪ 3,365

  טיפול מיוחד בחו"ל
  .180,000$ בגובה ת שיפויעד תקר -צל נותני שירות שאינמ הסכמטיפול מיוחד בחו"ל  א

אות או שאיננ מכוסות בסל הבריאות, כיסוי לרכישת תרופות שאיננ כלולות בסל שירותי ברי  תרופות מחוצ לסל  'ג
תרופות שאיננ נכללות  -היתר  בתנאי הפוליסה ובינ בגינ התוויה ועל פי סוגי התרופות כמפורט

בסל שירותי הבריאות או שאיננ מכוסות בסל למבוטח בגינ התוויה, ואושרו לשימוש הנדרש, 
בישראל או באחת המדינות המוכרות או שלא אושרו לשימוש הנדרש אכ הוכרו כיעילות 

   לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח על פי תנאי הפוליסה.
  .ט בפוליסהר, כמפושנימ 3מתחדש מדי  ש"ח 1,121,642עד 

  שירותימ רפואיימ שונימ אשר קבלתמ בדרכ כלל אינה מצריכה אשפוז.  שירותימ רפואיימ אמבולטוריימ  'ד
ח להתייעצות בהשתתפות עצמית בגובה ש" 750 עד :, התייעצות עמ רופא מומחהבינ היתר

  לשנת ביטוח אחת. התייעצויות 3ועד  20%
ש"ח לבדיקות  2,500 ש"ח לבדיקות אבחנתיות ועד 2,500 : עדבדיקות רפואיות אבחנתיות

  . 20%הדמיה, בכפופ להשתתפות עצמית בסכ 
  שירות שבהסכמ.קבלת שירותימ רפואיימ ייחודימ ע"י נותני   רפואיימ ייחודיימשירותימ   ה'

, ילילהשירותימ הנכללימ: שירות מוקד מידע טלפוני לבריאות המשפחה, שירות ביקור רופא 
  שירותי עזרה ראשונה ברפואת שיניימ, שירותי סיוע ויעוצ פסיכולוגי.

כפופ ב .וטח לשנת ביטוחלמב ₪ 1,622לטיפול ועד  ₪ 185 עד, משלימהפואה טיפולי ר  רפואה משלימה -  כתב שירות  'ו
  .30%של  להשתתפות עצמית

  אפשרות לבני משפחה קרובימ להשתמש בהסדרי החברה עמ ספקי שירות.מתנ   "עזרה"פח נס  ז'
  פ הדסה."הוצאות בדינ התייעצות בעת גילוי מחלה קשה, עד תעריפ שרהחזר   ליעוצ רפואי מיוחדביטוח   ח'
כיסוי לניתוחימ בארצ לאחר מיצוי הזכאות   'ט

  בשב"נ 
הוצאות כיסוי המקנה שיפוי (החזר הוצאות) בשל ביצוע ניתוחימ פרטיימ בישראל ובשל 

  לאחר מיצוי הזכאות בשב"נ. –רפואיות הקשורות בניתוח
״לאומית ו יפ/שיא״״מאוחדת עד ",מכבי שלי"ינומ״, ״מגנ זהב״, ״כללית מושלמ/פלט  -שב"נ

  זהב״.
כל שמבוצע לא אצל ספק הסדר, החזר העלות יהא עד תקרת עלות ספקי ההסדר בלבד כפי כ

  שמפורסמ באתר החברה, עבור הניתוח שבוצע.
סכומי הביטוח המלאימ מפורטימ בגילוי הנאות תנאי הכיסוי המלאימ ו. כומי הביטוח העיקריימ בלבדסאת ו *הטבלאות מציגות את עיקרי הכיסויימ בפוליסה

  התנאימ המחייבימ המ אלו המפורטימ בפוליסה החתומה בינ הצדדימ. ובחוברת תנאי הפוליסה.
  באפשרותכ לפנות להראל או לסוכנ הביטוח ולקבל פירוט אודות כל סכומי הביטוח.

  
במידה וברצונכ  והשתתפות עצמית. כשרה, תקופות המתנהא, החרגות בדבר מצב רפואי קודמ, תקופות יסה כוללת החרגות לכיסוי הביטוחלידיעתכ, הפולי

 בכתב ולקבלמ להראל לפנות ביכולתכ  ,לה הנלווימ השירות כתבי ואת הביטוח פוליסת תנאי מסמכ את ואלו ו/א מהותיימפרטימ מפורט אודות מידע לקבל 
   פוליסה.התנאי  בחוברת

  
  ₪ * –דמי הביטוח החודשיימ ב 

  

  ט'-ב'  'ח- פרקימ א'  סוג מבוטח
 86.40  88.56  עובד/ת

 86.40  8.56  בנ/ת זוג או ילד בוגר
 מהילד הרביעי( 24ילד עד גיל 

  )פרמיהללא - ואילכ
22.68  21.60 

 
  
  

  .15.5.2011חירימ לצרכנ שפורסמ ביומ דמי הביטוח יהיו צמודימ למדד המ*


