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תחום ביטוח בריאות
נספח  5404תמצית תנאי הביטוח – ביטוח להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו“ל
תמצית פרטי הפוליסה
שם הביטוח

ביטוח להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו“ל

סוג הביטוח

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו“ל

תקופת הביטוח

לכל החיים ,מתחדשת כל שנתיים )ר‘ סעיף  4ו  5-לתנאים הכלליים לתוכניות ביטוח בריאות(.

תיאור הביטוח

החזר הוצאות /פיצוי בגין השתלה ,החזר הוצאות בגין טיפול מיוחד בחו“ל והחזר הוצאות רפואיות
נלוות.

הפוליסה אינה מכסה את המבוטח
במקרים הבאים )חריגים בפוליסה(

ר‘ סעיף  8לתוכנית וסעיפים  11 ,9.14-9.15לתנאים הכללים לתוכניות ביטוח בריאות
לתנאי תוכנית הביטוח המלאים ונוסח החריגים במלואו  -לחץ כאן
לתנאי התנאים הכלליים המלאים – לחץ כאן

אחרי כמה זמן מתחילת הביטוח
ניתן לתבוע ולקבל תגמול
)אכשרה(1

 90יום )סעיף  7לתכנית(
במקרה של תאונה לא תחול תקופת אכשרה.

האם קיימים כיסויים חופפים
בביטוח המשלים של קופות החולים

חלק מהכיסויים קיימים גם בשירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים.

עלות הביטוח

גיל

פרמיה חודשית ב ₪

פרמיה חודשית ב ₪
כשנרכש יחד עם תרופות
ו/או ניתוחים בישראל.

20-0

9.86

5.05

50-21

16.15

10.80

55-51

17.68

10.80

60-56

20.82

10.80

65-61

21.34

10.80

66+

23.03

10.80

שים לב! מחיר הביטוח עלול להשתנות בהתאם למצבך הרפואי ,או עקב מתן הנחה וצמודות
למדד הפוליסה  12354שפורסם ב  . 15.08.2015באפשרותך להשוות בין מחירי הביטוח וציון מדד
השירות של המבטחים השונים במחשבון ביטוח הבריאות באתר רשות שוק ההון  -כנס למחשבון.
מחיר הביטוח וציוני מדד השירות למוצר זה נכונים למועד פרסומם.

1תקופת אכשרה  -תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח .בקרות מקרה ביטוח במהלך תקופה זו ,לא יהיה זכאי מבוטח )או מוטב( לתגמולי ביטוח.
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Dummy Text

תיאור הכיסויים בפוליסה
השתתפות
עצמית

שם הכיסוי

תיאור הכיסוי

מה הסכום המקסימלי
שניתן לתבוע )שיפוי(

השתלות של איברים שנלקחו מגופו של אדם

סעיף 3.1.1

ללא תקרה

---

השתלות של איברים שנלקחו מבעלי חיים

סעיף 3.1.2

עד ₪ 3,100,000

---

השתלה בחו“ל ללא מעורבות המבטח
)ללא דרישת שיפוי(

סעיף  3.2לתכנית הביטוח:
פיצוי בסך  ₪ 350,000חד
פעמי במקום כל תגמול אחר
בגין ההשתלה מכח תכנית
ביטוח זו.

טיפול מיוחד בחו“ל

סעיף 3.1.3

---

---

עד  ₪ 1.000.000ביחס לכל תקופות
הביטוח

---

ביטוח בגין מחלה קשה – צורך בהשתלת איבר סעיף  3.3לתכנית הביטוח:
טרם ביצוע ההשתלה
פיצוי בסך  ₪ 350,000חד
פעמי .במקום כל תגמול
אחר בגין ההשתלה מכח
תכנית ביטוח זו

---

---

גמלת החלמה בעקבות השתלה

סעיף  5.1לתכנית הביטוח:
פיצוי בסך  ₪ 6,800ל 24
חודשים לאחר ההשתלה

---

---

הוצאות איתור תורם מח עצם ו/או תאי גזע
מדם היקפי

סעיף 4.7

*₪ 350,000

הוצאות בגין הערכה רפואית לפני ביצוע
השתלה או טיפול מיוחד בחו“ל

סעיף 4.1

עד  ₪ 80,000ועד שתי בדיקות
הערכה למקרה ביטוח*

---

עד  ₪ 80,000למקרה ביטוח*

---

הוצאות אשפוז בחו“ל

סעיף 4.4

עד  60יום לפני ביצוע השתלה/
הטיפול המיוחד ועד  305יום לאחר
ביצועם *

---

הוצאות טיפולי המשך הנובעים מביצוע
השתלה/טיפול מיוחד בחו“ל שלא ניתנים
לביצוע בישראל

סעיף 4.8

עד  ₪ 60,000להשתלה או עד
 ₪ 30,000לטיפול מיוחד בחו“ל
ביצועם *

---

הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו“ל
והוצאות העברה יבשתית

סעיף 4.10

עד  ₪ 50,000להשתלה/טיפול
מיוחד בחו“ל*

---

הוצאות שהייה סבירות בחו“ל למבוטח
ולמלווה אחד

סעיף 4.11

עד  ₪ 800ליום שהייה ליחיד או
 ₪ 1,200ליום לשניים )המבוטח
והמלווה( להשתלה /טיפול מיוחד
בחו“ל ועד לסכום של ₪ 60,000
להשתלה/טיפול מיוחד בחו“ל.
אם הניתוח מבוצע בילד  -הוצאות
שהייה ל 2 -מלווים עד לסכום של
 ₪ 800למלווה השני ועד לתקרה
של  ₪ 60,000לכלל המלווים
להשתלה/טיפול מיוחד בחו״ל*

---

הוצאות טיפולים רפואיים בחו“ל במבוטח אשר סעיף 4.3
קשורים באופן ישיר לביצוע השתלה
ו/או הטיפול המיוחד בחו“ל ,לרבות דיאליזה

השתתפות עצמית
של  10%ולא יותר
₪ 13,000

הוצאות הבאת מומחה רפואי לישראל לביצוע סעיף  4.13לתכנית הביטוח עד  ₪ 80,000להשתלה*
השתלה
גמלה בעקבות השתתפות גורם אחר ,שאינו
חברת ביטוח ,במימון של לפחות 50%
מהטיפול או מהניתוח המיוחד

סעיף  5.2לתכנית הביטוח:
פיצוי בסך  ₪ 2,500למשך
 12חודשים

---

-----

הפניקס חברה לביטוח בע"מ
מהדורת ספטמבר 2018
300304240
(מהדורת אוקטובר  2017-מותאמת להוראות חוזר גילוי ודיווח למבוטח בביטוח בריאות -חוזר ביטוח )2018-1-1

2

תיאור הכיסויים בפוליסה
הערות

*הסעיפים והסכומים לידם מסומנת כוכבית הינן תתי תקרות הכפופים לתקרה
הקבועה בסעיף  3לתוכנית הביטוח ,לפי העניין.
חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה .שים
לב ,במידה ויש לך כיסוי זהה בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר נוסף מעבר לגובה
ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי תכנית הביטוח.
הוראות מיוחדות לעניין כיסוי להשתלות :בטרם מתן שיפוי או פיצוי למימון ביצוע
השתלה יבחן המבטח אם ההשתלה תבוצע ו/או בוצעה ,בהתאם להוראות חוק
השתלת איברים ,ובכלל זה יבחן המבטח אם נטילת האיבר והשתלתו נעשות על פי
הדין החל במדינה בה צפויה להתבצע ההשתלה ומתקיימות הוראות חוק איסור סחר
באיברים.
המידע בגילוי נאות זה נכון למועד גרסת המסמך .מקום בו קיימת סתירה בין הגילוי
הנאות לתנאי התכנית ,תנאי התכנית יגברו.
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