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 תרופות פרימיום –תמצית תנאי הביטוח 

 הרחבה לביטוח תרופות מיוחדות 

 01/2019, מהדורה 457מספר נספח 

 מצית פרטי הפוליסהת
 הרחבה לביטוח תרופות מיוחדות  – תרופות פרימיום שם הביטוח 
 תרופות סוג הביטוח 

 לנספח תנאים כלליים 10בסעיף מתחדשת כל שנתיים כמפורט  תקופת הביטוח 
רופא מומחה קבע כי שאינה כלולה בסל הבריאות, וש ההרחבה לרכישת תרופ תיאור הביטוח

פי התנאים המפורטים על והתרופה יעילה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח 
תכנית הבסיס שאושרו לפי לתרופות   ; הגדלת סכום הביטוח המירביבנספח
בדיקה גנומית לגידול סרטני וכן כיסוי בגין ביצוע  תרופות מיוחדות לביטוח

 במקרה של סרטן מתקדם.
את המבוטח  הפוליסה אינה מכסה

 במקרים הבאים )חריגים בפוליסה(
 4בסעיף  מקרים המפורטיםביתר ה באירוע ביטוחי בגין מצב רפואי קודם וכן

לנספח   4בסעיף וביטוח תרופות מיוחדות ל 5ובסעיף לנספח תנאים כלליים 
 .לקבלת מידע מפורט בעניין זהבאפשרותך לפנות לחברה . זה

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

 יום.   90 - לנספח זה 7בסעיף כמפורט 
 

האם קיימים כיסויים חופפים בביטוח 
 של קופות החולים המשלים

  חלק מהכיסויים קיימים גם בשירותי בריאות נוספים של קופת החולים

  עלות הביטוח 
 הביטוח מחיר גיל

 ללא החודשי
 ותוספות הנחות

 2.72 20עד גיל ילד 
21-30 6.19 
31-35 7.32 
36-40 9.93 
41-45 13.24 
46-50 18.26 
51-55 25.25 
56-60 37.34 
61-65 48.83 

 71.72 ומעלה 66

  (12426 )מדד

שים לב! מחיר הביטוח עלול להשתנות בהתאם למצבך הרפואי או עקב מתן 
 הנחה. 

 .מחיר הביטוח וציוני מדד השירות למוצר זה נכונים למועד פרסומם
במועד הצטרפותו לביטוח  גיל המבוטח לפיפוליסה יקבעו בדמי הביטוח 

במהלך תקופת הביטוח על פי טבלת דמי הביטוח, בהתאם לגילו של  ישתנוו
 המבוטח.

את יום  יראויקבע באופן הבא: לצורך חישוב דמי הביטוח, המבוטח  גיל
הולדתו של המבוטח כאילו חל בראשון לחודש יום ההולדת )לדוגמא: מבוטח 

 (.40לגיל  וכמועד הגיע 01.01.2019-, יראו את ה10.1.2019 ביום 40 לגיל שיגיע

                                            
מבוטח  זכאי, לא יהיה זו תקופה במהלךקרות מקרה ביטוח בקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח. ת -אכשרה  תקופת 1

 )או מוטב( לתגמולי ביטוח.
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 תיאור הכיסויים בפוליסהמצית ת 
מה הסכום המקסימלי   תיאור הכיסוי שם הכיסוי

 שניתן לתבוע

 (12354)מדד 

 ההשתתפות העצמית

 (12354)מדד 

 מיוחדותתרופות 

שלא על פי   -לנספח 

 תכנית הבסיס

בקרות מקרה   -לנספח  3סעיף 
ה שאינה תרופ, שיפוי בגין הביטוח

 כלולה בסל הבריאות ואשר אושרה
לשימוש ורופא מומחה בדרגת סגן 
מנהל מחלקה ומעלה קבע כי התרופה 
יעילה באופן ממשי לטיפול במצבו 
הרפואי של המבוטח על סמך שני 

 .פרסומים מדעיים רפואיים מקובלים

 1,000,000 עד לסך של 
לכל תקופת הביטוח,  ₪

לרבות תקופות ביטוח 
רצופות ולא יותר מסך 

לחודש ₪  100,000של 
 . לתרופה

 

 השתתפות עצמית בגובה
למעט במקרים , ₪ 800

המפורטים בביטוח 
בהם לא  ,תרופות מיוחדות

 . תחול השתתפות עצמית
 

על  תרופות מיוחדות

 פי תכנית הבסיס

ביטוח עבור מקרה  -ח  לנספ 3סעיף 

ביטוח תכנית הבסיס להמכוסה ב

תרופות מיוחדות, תינתן זכאות לסכום 

 ביטוח מוגדל. 

 עד לסך של
לכל ₪  2,000,000 

תקופת הביטוח, לרבות 
 תקופות ביטוח רצופות. 

תכנית על פי המפורט ב
ביטוח תרופות הבסיס ל
 מיוחדות 

בדיקה גנומית לגידול 

סרטני במקרה של 

 סרטן מתקדם

במקרה של סרטן  -  לנספח  3סעיף 

מתקדם, כיסוי לביצוע בדיקה גנומית 

לגידול סרטני אצל ספק שירות 

שבהסכם החברה, או השתתפות 

בהוצאות במקרה של ביצוע אצל 

 ספק אחר. 

אצל  במקרה של ביצוע
אינו ספק שירות ש

 -בהסכם עם החברה  
מההוצאות בהן  80%עד 

לסך של נשא בפועל ועד 
 . למקרה₪  30,000

 

מההוצאות בפועל   20%
במקרה של פנייה לספק 
שירות שאינו בהסכם עם 

 החברה. 

חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה. שים לב, " הערות

לך כיסוי זהה בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה  במידה ויש

 ."ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה

 
  התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסה.
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