תחום ביטוח בריאות
נספח  5404ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל  /דף גילוי נאות
חלק א'
תנאים

נושא

סעיף

כללי

 .1שם הפוליסה

ביטוח להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

 .2הכיסויים בפוליסה

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

 .3משך תקופת הביטוח

שנתיים.
התכנית תחודש אחת לשנתיים לתקופה נוספת של שנתיים ,והכל
בכפוף להוראות סעיפים  4ו 5-לתנאים הכלליים לתוכניות ביטוח
בריאות (לרבות ,ההוראות בדבר אי חידוש הפוליסה).

 .4תנאים לחידוש אוטומטי

קיים חידוש אוטומטי מדי שנתיים ללא תנאים ,להוציא מקרים בהם
נדרשת הסכמתו המפורשת של המבוטח לחידוש כמפורט בסעיף
 5לתנאים הכללים לתוכניות ביטוח בריאות.

 .5תקופת אכשרה

 90יום ,למעט תאונה.

 .6תקופת המתנה

אין

 .7השתתפות עצמית

הוצאות בדיקות לאיתור/הפקת תרומת מח עצם /תאי גזע/דם
היקפי/דם טבורי –  10%ולא יותר מ( ₪ 13,000-סעיף )4.5

שינוי תנאים

בהודעה מראש לכלל המבוטחים  60יום מראש ובלבד שהממונה
 .8שינוי תנאי הפוליסה
במהלך תקופת הביטוח אישר את השינוי (ר' סעיף  7בתנאים כלליים לתוכניות ביטוח
בריאות) או בעת חידוש תקופת הביטוח כמפורט בסעיף  5לתנאים
הכלליים לתוכניות ביטוח בריאות

פרמיות

 .9גובה הפרמיה

גיל

פרמיה חודשית ב₪

פרמיה חודשית ב₪
כשמתווסף לתרופות ו/או
ניתוחים בישראל

0-20

9.86

5.05

21-50

16.15

10.80

51-55

17.68

10.80

56-60

20.82

10.80

61-65

21.34

10.80

66+

23.03

10.80

*הפרמיות הנקובות בגילוי הנאות הינן לצורך ההמחשה בלבד ,נכונות
ליום הצגתן בלבד ואינן כוללות התייחסות לתוספות פרמיה בגין חיתום
רפואי/מקצועי ו/או הנחות .הפרמיה המחייבת הינה הפרמיה המופיעה
בדף פרטי הביטוח ובצמוד למדד הפוליסה.
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 .10מבנה הפרמיה

פרמיה משתנה לפי גיל המבוטח וצמודה למדד כמפורט בדף פרטי
הביטוח.

 .11שינוי הפרמיה במהלך
תקופת הביטוח

בנוסף להיותה של הפרמיה משתנה ,החברה זכאית לשנות את
הפרמיה בביטוח זה ,מדי שנתיים ,החל מ – 1.6.2018או בכל מועד
אחר ,בכפוף לאישור המפקח על הביטוח ולאחר  60יום מהיום
שבו הודיעה החברה בכתב לבעל הפוליסה ו/או למבוטח על כך
וכן על פי הוראות סעיפים  5ו 7-לתנאים הכלליים לתוכניות ביטוח
בריאות.
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נושא

סעיף

תנאים

תנאי ביטול

 .12תנאי ביטול הפוליסה
ע"י המבוטח

בכל עת בהודעה מוקדמת בכתב לחברה של  3ימים .המבטח לא
יהא חייב בתגמולי ביטוח מיום ביטול הפוליסה .אין החזר פרמיה
בגין החודש במהלכו בוטלה הפוליסה (ר' סעיף  17בתנאים כלליים
לתוכניות ביטוח בריאות)

 .13תנאי ביטול הפוליסה
ע"י המבטח

במקרה אי תשלום פרמיה במועד לאחר משלוח התראות על פי
חוק; במקרה של הפרת חובת גילוי; במקרה של אי חידוש הפוליסה
(סעיף  5לתנאים הכלליים לתוכניות ביטוח בריאות)

חריגים

 .14החרגה בגין מצב רפואי קיים (ר' סעיף  11.1.1בתנאים הכללים לתוכניות ביטוח בריאות)
קיים
 .15סייגים לחבות
המבטחת

כמפורט בתכנית הביטוח (ר' סעיף  )8ובתנאים הכללים לתוכניות
ביטוח בריאות (ר' סעיפים )11,9.14-9.15

 .16הוראות מיוחדות לעניין בטרם מתן שיפוי או פיצוי למימון ביצוע השתלה ,יבחן המבטח
כיסוי להשתלות (חוזר אם ההשתלה תבוצע ו/או בוצעה ,בהתאם להוראות חוק השתלת
אברים ,ובכלל זה יבחן המבטח אם נטילת האיבר והשתלתו נעשות
מפקח )2009-1-1
על פי הדין החל במדינה בה צפויה להתבצע ההשתלה ,ומתקיימות
הוראות חוק איסור סחר באיברים.
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חלק ב' ריכוז הכיסויים ומאפייניהם
פירוט הכיסויים
בפוליסה

תיאור הכיסוי

שיפוי
או
פיצוי

צורך באישור
ממשק עם סל
מראש
המבטחמחלקת הבסיס ו/או השב"ן:
 אישוררובד ביטוחי
תביעות (*)

קיזוז
תגמולים
מביטוח
אחר

השתלות של
איברים שנלקחו
מגופו של אדם
סעיף 3.1.1

ללא תקרה

שיפוי

כן

ביטוח תחליפי

כן

השתלות של
איברים שנלקחו
מבעלי חיים
סעיף 3.1.2

עד ₪ 3,100,000

שיפוי

כן

ביטוח תחליפי

כן

השתלה בחו"ל
ללא מעורבות
המבטח (ללא
דרישת שיפוי)
סעיף 3.2

 ₪ 350,000חד פעמי .במקום כל תגמול
אחר בגין ההשתלה מכח פוליסה זו

פיצוי

כן

ביטוח מוסף
(אולם במקום כל
תגמול אחר מכח
פוליסה זו)

לא

טיפול מיוחד
בחו"ל
סעיף 3.2.3

עד  ₪ 800,000ביחס לכל תקופות
הביטוח

שיפוי

כן

ביטוח תחליפי

כן

ביטוח בגין מחלה  ₪ 350,000חד פעמי .במקום כל תגמול
אחר בגין ההשתלה מכח פוליסה זו
קשה – צורך
בהשתלת איבר
טרם ביצוע
ההשתלה
סעיף 3.3

פיצוי

כן

ביטוח מוסף
(אולם במקום כל
תגמול אחר מכח
פוליסה זו)

לא

גמלת החלמה
בעקבות השתלה
סעיף 5.1

 ₪ 6,800ל 24-חודשים לאחר ההשתלה

פיצוי

כן

ביטוח מוסף

לא

הוצאות איתור
תורם מח עצם
ו/או תאי גזע מדם
היקפי
סעיף 4.7

 .₪ 350,000השתתפות עצמית של 10%
ולא יותר מ₪ 13,000-

שיפוי

כן

ביטוח תחליפי

כן

הוצאות בגין
הערכה רפואית
לפני ביצוע
השתלה או טיפול
מיוחד בחו"ל
סעיף 4.1

עד  ₪ 80,000ועד שתי בדיקות הערכה
למקרה ביטוח

שיפוי

כן

ביטוח תחליפי

כן

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

עד  ₪ 80,000למקרה ביטוח

שיפוי

כן

ביטוח תחליפי

כן

הוצאות אשפוז
בחו"ל
סעיף 4.4

עד  60יום לפני ביצוע השתלה/הטיפול
המיוחד ועד  305יום לאחר ביצועם
ובכפוף לתקרות הנקובות בסעיף 3
לפוליסה

שיפוי

כן

ביטוח תחליפי

כן

300304219

מהדורת מאי 2016

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

3

ממשק עם סל
הבסיס ו/או השב"ן:
רובד ביטוחי

קיזוז
תגמולים
מביטוח
אחר
כן

שיפוי
או
פיצוי

צורך באישור
המבטח מראש
והגוף המאשר

עד  ₪ 60,000להשתלה או עד ₪ 30,000
הוצאות טיפולי
המשך הנובעים לטיפול מיוחד בחו"ל ביצועם ובכפוף
מביצוע השתלה /לתקרות הנקובות בסעיף  3לפוליסה
טיפול מיוחד
בחו"ל שלא
ניתנים לביצוע
בישראל
סעיף 4.8

שיפוי

כן

ביטוח תחליפי

עד  ₪ 50,000להשתלה/טיפול מיוחד
בחו"ל ובכפוף לתקרות הנקובות בסעיף
 3לפוליסה

שיפוי

כן

ביטוח תחליפי

כן

עד  ₪ 800ליום שהייה ליחיד או 1,200
הוצאות שהייה
 ₪ליום לשניים (המבוטח והמלווה)
סבירות בחו"ל
למבוטח ולמלווה להשתלה /טיפול מיוחד בחו"ל ועד
לסכום של  ₪ 60,000להשתלה/טיפול
אחד
מיוחד בחו"ל .אם הניתוח מבוצע בילד -
סעיף 4.11
הוצאות שהייה ל 2 -מלווים עד לסכום
של  ₪ 800למלווה השני ועד לתקרה
של  ₪ 60,000לכלל המלווים להשתלה/
טיפול מיוחד בחו"ל ובכפוף לתקרות
הנקובות בסעיף  3לפוליסה

שיפוי

כן

ביטוח תחליפי

כן

הוצאות הבאת
מומחה רפואי
לישראל לביצוע
השתלה
סעיף 4.13

עד  ₪ 80,000להשתלה

שיפוי

כן

ביטוח תחליפי

כן

גמלה בעקבות
השתתפות גורם
אחר ,שאינו
חברת ביטוח,
במימון של לפחות
 50%מהטיפול או
מהניתוח המיוחד
סעיף 5.2

 ₪ 2,500למשך  12חודשים

פיצוי

כן

ביטוח משלים

לא

פירוט הכיסויים
בפוליסה

הוצאות הטסה
רפואית מיוחדת
לחו"ל והוצאות
העברה יבשתית
סעיף 4.10

תיאור הכיסוי

(ראה פירוט הגדרות
בהמשך)

(*) בהעדר אישור מחלקת תביעות מראש -יחולו הוראות סעיף  9.2לתנאים הכללים לתוכניות ביטוח בריאות ,לפיהן בהעדר
אישור מוקדם מצד המבטח ,תגמולי הביטוח עלולים להיות מופחתים עד לגובה סכום תגמולי הביטוח שהיה משלם המבטח,
לו הייתה נמסרת הודעה מראש ,בכפוף לזכאות המבוטח למקרה הביטוח.
הסכומים הנקובים בתכנית הינם לפי מדד  12354נק' שפורסם ביום 15.08.15
תנאי הביטוח המחייבים הם תנאי הפוליסה ובכל מקרה של סתירה בין גילוי הנאות לבין תנאי הפוליסה ,יגברו וחייבו תנאי
הפוליסה לכל דבר ועניין.
בביטוחי בריאות קיימים מספר סוגי כיסויים:
• ביטוח תחליפי – ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או השב"ן (שירותי בריאות נוספים
בקופות החולים) .בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח ללא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים (מהשקל הראשון).
• ביטוח משלים – ביטוח פרטי אשר על פיו ישולמו תגמולי ביטוח שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו/או השב"ן .כלומר ,ישולמו
תגמולים שהם הפרש שבין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו/או שב"ן.
• ביטוח מוסף – ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן .בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח
מהשקל הראשון .יצוין כי ההגדרות האמורות תקפות ליום פרסומן.
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