הפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀ משרד ראשי :דרך השלום  ,53גבעתיים 5345433
פקס 03-5735111 :׀ טל' *3455/ 03-7332222 :׀ www.fnx.co.il | info@fnx.co.il

תחום ביטוח בריאות

תכנית  5406תמצית תנאי הביטוח – סל הזהב -
ביטוח לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות
תמצית פרטי הפוליסה
שם הביטוח

סל הזהב -ביטוח לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות

סוג הביטוח

תרופות

תקופת הביטוח

לכל החיים ,מתחדשת כל שנתיים )ר׳ סעיף  4ו  5-לתנאים הכלליים לתוכניות ביטוח
בריאות( או עד מיצוי סך השיפוי על פי סעיף  3.2.4לתוכנית ,המוקדם מביניהם.

תיאור הביטוח

שיפוי בגין עלות טיפול תרופתי; פיצוי בגין טיפול כימותרפיה; שיפוי בגין שירות רפואי
הכרוך במתן תרופה.

הפוליסה אינה מכסה את המבוטח
במקרים הבאים )חריגים בפוליסה(

ר׳ סעיפים  4,6,7,8לתוכנית 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  5לתכנית( 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

פרמיה חודשית ב ₪
קבוצת גיל

גבר

אישה

פרמיה חודשית ב ₪
כשמתווסף לניתוחים בישראל
גבר

אישה

20-0

5.78

5.78

5.78

5.78

25-21

6.40

7.39

6.08

7.02

30-26

8.79

10.16

8.35

9.65

35-31

9.82

11.35

9.33

10.78

40-36

10.90

12.60

10.36

11.97

45-41

14.86

17.17

13.37

15.45

50-46

19.98

23.09

17.98

20.78

55-51

21.49

24.82

20.10

23.22

60-56

23.09

26.68

21.60

24.96

65-61

31.90

36.86

30.31

35.01

70-66

49.76

57.49

49.51

57.21

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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תיאור הכיסויים בפוליסה
מה הסכום המקסימלי שניתן
לתבוע )שיפוי(

שם הכיסוי

תיאור הכיסוי

שיפוי בגין
תרופות

סעיף  2לתוכנית:
עד לסך השיפוי המירבי של
 ₪ 3,000,000לתקופה של שנתיים
מצבו הרפואי של המבוטח במהלך
לסך כל מקרי הביטוח.
תקופת הביטוח ולאחר תקופת
האכשרה ,אשר מחייב על פי הוראת
בגין תרופות יתום סכום השיפוי
רופא טיפול תרופתי באמצעות אחד
המרבי לתקופה של שנתיים תהיה
מאלה:
. ₪ 2,000,000
 .1תרופה שאינה כלולה בסל שירותי בתום כל שנתיים  -תתחדש תקרת
הבריאות כהגדרה בסעיף 2.1.1
השיפוי ,אולם לא תתאפשר צבירה
בתכנית.
בין תקופות של סכומי שיפוי/
תקרות שיפוי.
 .2תרופה הכלולה בסל שירותי
הבריאות אשר אינה מוגדרת על
מיצה המבוטח  4תקופות ביטוח
פי ההתוויה הרפואית הקבועה בסל בסכום השיפוי המירבי לשנתיים
שירותי הבריאות כהגדרה בסעיף
או שולמו תגמולי ביטוח בסכום
 2.1.2בתכנית
השווה ל  4-תקופות ביטוח בסכום
 .3תרופה המוגדרת כ  OFF LABEL -השיפוי המירבי לשנתיים  -יבוטל
הביטוח.
– כהגדרה בסעיף  2.1.3בתכנית.
בגין תרופות יתום מיצה המבוטח
 .4תרופה יתומה כהגדרתה בסעיף
 2תקופות ביטוח לשנתיים בסכום
 2.1.4בתכנית
השיפוי המירבי לשנתיים בגין
ויטמינים
ו/או
רפואי
 .5תכשיר מזון
תרופות יתומות או שולמו תגמולי
מזון“(
)“תוסף
מינראליים
/או
ביטוח בסכום השווה ל 2-תקופות
טיפול
בשילוב
הומלץ
בהם
שהצורך
ביטוח בסכום השיפוי המירבי
תרופתי על ידי רופא מומחה לטיפול לשנתיים בגין תרופות יתומות-
במחלה של המבוטח אשר תחילתה תבוטל הזכאות בגין תרופות יתום
בתוך תקופת הביטוח ולאחר תום על פי תכנית זו.
תקופת האכשרה.
 .6תרופה אשר מכוסה בסעיפים 1
עד  4לעיל גם אם יש לה תרופה
חלופית בסל שירותי הבריאות.

השתתפות עצמית
הגבוה מבין :
)א(  ₪ 300לתרופה ו/או תוספי מזון
שעלותם החודשית עד ₪ 5,000
)* למבוטחי התוכנית הנוספת
“תרופות אקסטרה“ ההשתתפות
העצמית הינה מקום בו העלות
החודשית הינה עד ,(₪ 1,000
למעט תרופות למחלת הסרטן;
)ב( תרופה בהתאם לתוכנית כאשר
במקביל קיימת תרופה גנרית
בסל הבריאות /תרופה שנרכשה
שלא באמצעות ספקי הסכם של
המבטח –  %20לתרופה.
)ר‘ סעיף  3.3.2לתוכנית(

פיצוי כספי
במקרה
של טיפול
כימותראפי

סעיף  3.1.3לתוכנית:
פיצוי בסך  ₪ 400ליום בעת טיפול
כימותראפי במהלך אשפוז בבית
חולים ו/או טיפול במתן כימותרפיה
באופן פומי )(ORAL TREATMENT
ללא הכרח לאשפוז בבית חולים .ולא
יותר מאשר  30יום לכל תקופות
הביטוח.

---

---

שיפוי בגין
שירות רפואי
הכרוך במתן
התרופה

סעיף  3.1.4לתוכנית:
החזר כספי בגין עלות שירות ו/או
טיפול רפואי הכרוך במתן תרופה.

עד  ₪ 500ליום ולא יותר מאשר
 ₪ 30,000לכל מקרה ביטוח.

---

הערות

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.
המידע בגילוי נאות זה נכון למועד גרסת המסמך .מקום בו קיימת סתירה בין הגילוי הנאות לתנאי התכנית ,תנאי
התכנית יגברו.
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