
תוספת למערכת כללים לבירור וליישוב 
תביעות ולטיפול בפניות ציבור 

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. 
 

 

כללים לבדיקה מחודשת של זכאות 

תביעה לתקופה שאושרה  לתקופה העולה על 3 חודשים   .1
אישורה של תביעה עיתית לתקופות קצובות נוספות מעבר לתקופה שאושרה, מצריך בתום התקופה,  א. 

שאושרה לתשלום, בחינה מחודשת של מצבו של המבוטח מבחינה רפואית ותפקודית. 
בעת הבחינה מחודשת  של החבות ואופן ביצועה יובאו בחשבון, בין היתר, מצבו הרפואי של  ב. 

המבוטח, גילו, המידע שמסר לחברה ותנאי הפוליסה. 
בחינת הזכאות מחדש יכול שתעשה, בין היתר, בהתאם למצבו של המבוטח וגילו בדרך של בדיקת  ג. 

מסמכים רפואיים עדכניים אודות מצבו הרפואי או התפקודי של המבוטח, או באמצעות בדיקת 
המבוטח ע"י גורמים מקצועיים מתאימים מטעם הראל. 

לקראת תום תקופת הזכאות תפנה אליך הראל לצורך עריכתה של בדיקת הזכאות המחודשת.  ד. 
במסגרת פנייה זו ייתכן שתידרש להעביר להראל מסמכים רפואיים עדכניים או לתאם בדיקה 

להערכת מצבך התפקודי והרפואי העדכני, במסגרת המועדים שיצוינו בפניה. 
אי העברת המסמכים במועד שתתבקש להעבירם ו/או חוסר שיתוף פעולה בקשר עם קיומה של  ה. 

בדיקה על ידי גורם מקצועי מתאים שנקבע לכך על ידי הראל במועד, עלולים להביא להפסקת 
תשלום תגמולי הביטוח או לעיכוב בתשלומם. 

הראל שומרת לעצמה הזכות לקיים בדיקה מחודשת של זכאות במידת הצורך, גם במקרים בהם  ו. 
אושרה זכאותו של מבוטח לתקופה קצובה מראש ובמהלך התקופה התקבל בהראל מידע השונה 

מזה שמסר המבוטח ו/או היה ידוע בהראל ועולה ממנו כי יתכן והמבוטח חדל מלהיות זכאי לתגמולי 
ביטוח. 

תביעה שאושרה לתקופה  של 3 חודשים או פחות   .2
אישורה של תביעה עיתית לתקופות קצובות נוספות מעבר לתקופה שאושרה, מצריך בתום התקופה,  א. 

שאושרה לתשלום, בחינה מחודשת של מצבו של המבוטח מבחינה רפואית ותפקודית. 
בעת הבחינה מחודשת של החבות ואופן ביצועה יובאו בחשבון, בין היתר, מצבו הרפואי של המבוטח,  ב. 

גילו, המידע שמסר לחברה ותנאי הפוליסה. 
בחינת הזכאות מחדש יכול שתעשה, בין היתר, בהתאם למצבו של המבוטח וגילו בדרך של בדיקת  ג. 

מסמכים רפואיים עדכניים אודות מצבו הרפואי או התפקודי של המבוטח, או באמצעות בדיקת 
המבוטח ע"י גורמים מקצועיים מתאימים מטעם הראל. 

ככל שתסבור לקראת תום התקופה לגביה אושרה תביעתך, כי בהתחשב במצבך הרפואי והתפקודי  ד. 
יש, בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותך, מקום לאישורה של התביעה לתקופות נוספות, יהיה עליך 

להעביר להראל לקראת תום התקופה לגביה אושרה תביעתך מידע רפואי עדכני ומפורט אודות 
מצבך באותה עת. 

הראל תברר חבותה בהתאם למידע הרפואי שתעביר לה ובמידת הצורך בדרך של בדיקתך ע"י גורם  ה. 
מקצועי מטעם החברה. 


