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פרמיה חודשית

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
 כיסוי מלא אצל נותן שירות שבהסכם.
 4 מיליון ש"ח אצל נותן שירות שלא בהסכם.
 עד  2.5מיליון ש"ח להשתלת איבר מבעל חיים.
 טיפול רפואי מיוחד בחו"ל וכיסוי מלא אצל נותן שירות שבהסכם | עד  1מיליון ש"ח אצל נותן
שירות שלא בהסכם.

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בארץ ובחו"ל
 ניתוח פרטי בארץ במימון מלא אצל נותן שירות שבהסכם בלבד.
 3 התייעצויות אצל רופא מומחה לקראת ניתוח בכל שנת ביטוח ועד  1,500ש"ח להתייעצות.

*תקופת הכשרה בת  90יום.

תרופות מיוחדות
 עד  2.5מיליון ש"ח לתרופה מחוץ לסל הבריאות | הסכום מתחדש אחת ל 3שנים.
 תרופות 29ג ותרופות יתום עד  500,000ש"ח לכל תקופת הביטוח.

שירותים רפואיים מיוחדים )אמבולטוריים(
 בדיקות אבחנתיות | כיסוי עד  4,000ש"ח לשנת ביטוח.
 התייעצות רופא מומחה |  3התייעצויות לשנת ביטוח עד  1000ש"ח.
 בדיקות הריון | כיסוי עד  4,000ש"ח לכל הריון | הריון מרובה עוברים  6,000ש"ח.
 הפריה חוץ גופית עד  10,000ש"ח לכל ילד.
 טיפולים פיזיותרפיים והידרותרפיים | עד  15טיפולים ועד  250ש"ח אך לא יותר מ 2,250ש"ח בשנה.
 בדיקות מעבדה לגידולים ממאירים " | "ONCOTESTעד  40,000ש"ח.
 אבחון בעיות התפתחות הילד/ליקויי למידה :גילים  3-17עד  1,500ש"ח.
 טיפול בבעיות התפתחות הילד/ליקויי למידה :גילים  3-17עד  1,200ש"ח לשנת ביטוח ועד  10טיפולים לשנה אך לא יותר
מ 250ש"ח לטיפול.
 כיסוי לאביזרים רפואיים | החזר עד  3,000ש"ח ,לדוגמה :מכשיר אלקטרוני ליישור גב עד גיל  ,18חבישות לחץ ,בנייה מיוחדת
של נעליים לחולי סוכרת ,פאה לחולה אונקולוגי ,תותב לאין-אונות.
 טיפולים אונקולוגיים | עד  30,000ש"ח לשנת ביטוח.
*תקופת הכשרה לכל הכיסויים הנה  60יום ,למעט בדיקות הריון –  180יום.
*תקרות שיפוי משתנות לפי כיסוי

פרמיה חודשית
 בן/בת זוג/ילד מעל גיל  157 - 24ש"ח.
 ילד עד גיל  35 – 24ש"ח.
 אבחון מהיר ומחלות קשות – תלוי מגדר  +גיל  +מעשן/לא מעשן.
 אבחון מהיר ומחלות קשות – בני משפחה זכאים ל 30%-הנחת  Pliopsעד אוגוסט .2025

