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ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח בישראל ובחו"ל
נספח מס’ 464

נספח זה מהווה "תכנית נוספת" כהגדרתה בתנאים
הכלליים של הפוליסה אליהם מצורף נספח זה (להלן:
"התנאים הכלליים") ,לתכנית מסוג "ניתוחים בישראל"
(להלן :תכנית הבסיס) ויכולה לשמש כתכנית נוספת
לתכנית בסיס זו בלבד .אם נרכש נספח זה כנלווה לתכנית
בסיס והדבר צויין בדף פרטי הביטוח ,תמורת תשלום דמי
ביטוח ,כמפורט בדף פרטי הביטוח ,ובכפיפות לתנאים
הכלליים ,ולהוראות לסייגים ולחריגים המפורטים להלן
ובהתאם להצהרות המבוטח ,בקרות מקרה ביטוח ,החברה
תשפה את המבוטח ו/או תשלם ישירות לספק/י השירות,
הכל בהתאם למחויבויות החברה על-פי הוראות התנאים
הכלליים ותנאי נספח זה ,אך לא יותר מסכום הביטוח
המרבי הנקוב בדף פרטי הביטוח ו/או בנספח זה.
החברה תהא אחראית על -פי ביטוח זה ,רק אם נספח זה
כלול בפוליסת הביטוח ובנוסף לכך שהפוליסה לרבות
תכנית הבסיס ונספח זה היו בתוקף בקרות מקרה הביטוח,
כהגדרתו בנספח זה.
.1

טיפול מחליף ניתוח
1.1

הגדרות
טיפול מחליף ניתוח  -טיפול רפואי
המבוצע בידי רופא מומחה כתחליף לביצוע
ניתוח ,אשר על פי אמות מידה רפואיות
מקובלות נועד להשיג מטרה דומה למטרת
הניתוח שאותו הוא מחליף.

1.2

מקרה הביטוח
ביצוע טיפול מחליף ניתוח בישראל או
בחו"ל במהלך תקופת הביטוח ,לאחר
שנקבע כי מצבו הרפואי של המבוטח
מחייב ביצוע ניתוח.

1.3

תשלום תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח
1.3.1

טיפול מחליף ניתוח בישראל
ובחו"ל  -מבוטח הנזקק לניתוח,
ואשר קיימת לגביו המלצת רופא
מומחה בתחום הרלוונטי ,לביצוע
טיפול מחליף ניתוח ,יהא זכאי
התנאים
פי
על
לכיסוי
המצטברים המפורטים להלן:
פנה
 1.3.1.1המבוטח
לחברה לקבלת אישורה מראש
לביצוע הטיפול מחליף הניתוח
עוד בטרם בוצע הטיפול ,וקיבל
את אישור החברה מראש לביצוע

הטיפול מחליף ניתוח.
 1.3.1.2טיפול מחליף ניתוח
יבוצע במבוטח על-ידי רופא
מומחה בעל התמחות בתחום
הרלוונטי ואשר מורשה על פי כל
דין במדינה בה מתבצע הטיפול,
לבצע את הטיפול מחליף ניתוח.
 1.3.1.3הטיפול מחליף ניתוח
יבוצע בבית חולים פרטי או
במרפאה בישראל כהגדרתה
בסעיף  34לפקודת בריאות העם
( )1940אשר רשומה כדין
בפנקס המרפאות ,או בבית
חולים בחו"ל או במרפאה בחו"ל
המאושרים לביצוע הטיפול על-פי
חוקי המדינה בה ממוקמים,
ובמקרים בהם קיימת חובת
רישוי למקום ביצוע הטיפול ,יהא
מקום ביצוע הטיפול מורשה בעל
רי שיון מתאים.
תהא
 1.3.1.4החברה
רשאית ,על פי שיקול דעתה,
לשלם את תגמולי הביטוח ,או
חלק מהם ,ישירות למבצע
הטיפול מחליף ניתוח ו/או למקום
ביצוע הטיפול מחליף הניתוח ,או
לשלמם למבוטח כנגד קבלות.
בכל מקרה ,לא יעלו תגמולי
הביטוח על סכום השיפוי המרבי
כמפורט בסעיף  1.3.1.5להלן.
הביטוח:
 1.3.1.5תגמולי
סכום השיפוי המרבי לטיפול
מחליף ניתוח ו/או סדרת טיפולים
מחליפי ניתוח שבוצע/ו בישראל
או בחו"ל לא יעלה על הנמוך
מבין  -עלות הניתוח המוחלף
בישראל שהטיפול/י מחליף
ניתוח מבוצע במקומו ,או סכום
השיפוי המרבי בסך 250,000
 ₪במצטבר למקרה ביטוח.
המוחלף
הניתוח
עלות
בישראל ,משמעו לעניין סעיף
זה ,הנה על פי הסכום המפורסם
במועד קרות מקרה הביטוח

המבוטח לרבות השתלה של מח עצמות.

באתר האינטרנט של החברה
בכתובתwww.harel-ins.co.il :
כסכום המקסימלי הניתן כשיפוי
בגין ביצוע בישראל של הניתוח
המוחלף על ידי הטיפול מחליף
הניתוח .במקרה בו הניתוח
המוחלף אינו מוזכר באתר
האינטרנט ,תחושב עלות הניתוח
המוחלף בהתאם לעלות ניתוח
דומה המופיע באתר החברה,
מאותו סדר גודל ,סוג ניתוח,
מורכבות הניתוח ,בהתאם
לקביעת רופא החברה ועל פי
קריטריונים רפואיים מקובלים.
 1.3.1.6הכיסוי עבור טיפול
מחליף ניתוח יכלול שיפוי
להוצאות המבוטח בגין שכר
הרופא המבצע את הטיפול
מחליף ניתוח ,הוצאות חדר
ניתוח או חדר טיפולים בבית
חולים או מרפאה והוצאות אשפוז
בבית חולים בחו"ל לרבות
האביזרים הרפואיים בהם נעשה
שימוש במהלך הטיפול.
 1.3.1.7למרות האמור בסעיף
 1.3.1.5לעיל ,בוצע טיפול מחליף
ניתוח בחו"ל ,יהא המבוטח זכאי
לכיסוי על פי האמור לעיל ,ועד
לתקרה של  200%מעלות
הניתוח המוחלף בישראל ועד
לסכום השיפוי המרבי בסך
 ₪ 250,000במצטבר למקרה
ביטוח.
.2

חריגים מיוחדים לנספח זה:
סעיף החריגים הכלליים בפוליסה שאליה צורף
נספח זה ,חל גם על נספח זה .בנוסף לאמור
לעיל ,החברה לא תהא חייבת בתשלום תגמולי
ביטוח על פי נספח זה במקרים הבאים:
2.1

הליכים רפואיים ו/או שימוש באביזרים
שאינם במסגרת ניתוח המבוצע
במבוטח ,או במסגרת טיפול מחליף
ניתוח.

2.2

השתלה איברים של איבר טבעי או
מלאכותי מכל סוג ,אשר נועדה להחלפת
איבר ו/או חלק איבר ו/או נועדה להוספת
איבר במקומו של איבר בגופו של
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2.3

טיפול מחליף ניתוח אשר מהווה תרופה
מכל סוג שהוא.

2.4

ניתוח או טיפול מחליף ניתוח הקשור
בשיניים או בחניכיים או שהינו מבוצע על
ידי רופא שיניים.

2.5

טיפולים ני סיוניים או מחקריים או
טיפולים שאינם מקובלים על פי אמות
מידה רפואיות מקובלות.

2.6

טיפולים ו/או בדיקות מניעה וסקר.

2.7

טיפולים ו/או בדיקות שאינם למטרת
אבחון ו/או טיפול במצבו הרפואי של
המבוטח המחייב ביצוע ניתוח.

2.8

טיפולים הקשורים בהריון ו/או לידה ו/או
בפריון ו/או בעקרות.

2.9

טיפולים במסגרת רפואה משלימה.

2.10

טיפולי פיזיותרפיה ,טיפולים
רפואיים וטיפולים כימותרפיים.

2.11

טיפולים מחליפי ניתוח אשר טרם בוצעו
בפועל במבוטח ו/או בגין התחייבות
מבצע הטיפול לטיפול מחליף ניתוח
עתידי.

2.12

מקרה ביטוח שאירע לפני תאריך תחילת
הביטוח או לאחר תום תקופת הביטוח
או במהלך תקופת האכשרה (למעט
מקרה ביטוח שארע מתאונה לגביו לא
תחול תקופת האכשרה).

.3

תקופת אכשרה
תקופת אכשרה לכיסויים על פי נספח זה
היא בת  3חודשים.

.4

ביטול או סיום הנספח
תוקף נספח זה יפוג ,בקרות אחד המקרים להלן,
לפי המוקדם מביניהם:
4.1
4.2
4.3

2

פרא-

במועד ביטול או סיום של פוליסת הביטוח
ו/או של תכנית הבסיס.
על פי הוראות סעיף  10לתנאים הכלליים.
על פי הוראות סעיף  11לתנאים הכלליים.
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.5

שינויים ,ויתורים או סטיות בתנאי הפוליסה
5.1

נספח זה כפוף לכל תנאי הפוליסה
והתנאים הכלליים שאליה צורף.

5.2

כל שינוי ו/או ויתור ו/או סטייה מהאמור
בתנאים הכלליים יחייב לעניין נספח זה רק
אם נכלל במפורש בנספח.

5.3

במקרה של סתירה בין האמור בנספח זה
לבין האמור בנספחים אחרים של
הפוליסה ו/או האמור בתכנית הבסיס,
י חייב לעניין מקרי הביטוח המפורטים
בנספח זה ,הוראות נספח זה.

5.4

במקרה של סתירה בין האמור בתנאים
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הכלליים אליהם צורף נספח זה לבין
האמור בתכנית הבסיס ,יחייב לעניין מקרי
הביטוח המפורטים בנספח זה ,האמור
בתנאים הכלליים .למען הסר ספק ,יובהר
כי ההוראות בתנאים הכלליים בנוגע לדמי
הביטוח ותקופת הביטוח ,יחולו על נספח
זה.
.6

הצמדה
סכומי השיפוי המירביים לעיל נקובים בש"ח
וצמודים למדד  12354נקודות אשר פורסם
באוגוסט  2015ויוצמדו למדד מדי חודש.
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כתובת אתר האינטרנט
www.harel-group.co.il

כתובת הדואר האלקטרוני
polisotbs@harel-ins.co.il

אבא הלל  ,3ת"ד ,1951
רמת גן 5211802

טלפון *2735
פקס 037348178

תמצית תנאי הביטוח
ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח בישראל ובחו"ל
מספר נספח  ,464מהדורה 10/2019
שם הביטוח
סוג הביטוח
תקופת הביטוח
תיאור הביטוח
הפוליסה אינה מכסה את
המבוטח במקרים הבאים
(חריגים בפוליסה)
אחרי כמה זמן מתחילת
הביטוח ניתן לתבוע ולקבל
תגמול (אכשרה)1
עלות הביטוח

תמצית פרטי הפוליסה
ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח בישראל ובחו"ל
טיפולים מחליפי ניתוח
מתחדשת כל שנתיים כמפורט בסעיף  10לנספח תנאים כלליים
כיסוי להוצאות רפואיות הקשורות בטיפול מחליף ניתוח שבוצע בישראל או בחו"ל.
באירוע ביטוחי בגין מצב רפואי קודם וכן ,במקרים המפורטים בסעיף  4לנספח תנאים
כלליים ובסעיף  2לנספח זה .באפשרותך לפנות לחברה לקבלת מידע מפורט בעניין
זה.
כמפורט בסעיף  3לתנאי נספח זה –  90יום.

מחיר הביטוח החודשי
ללא הנחות ותוספות
3.43
9.83

גיל

ילד עד גיל 20
בוגר מגיל  21ומעלה
(מדד )12354
שים לב! מחיר הביטוח עלול להשתנות בהתאם למצבך הרפואי או עקב מתן הנחה.
דמי הביטוח בפוליסה יקבעו לפי גיל המבוטח במועד הצטרפותו לביטוח וישתנו במהלך
תקופת הביטוח על פי טבלת דמי הביטוח ,בהתאם לגילו של המבוטח.
גיל המבוטח לצורך חישוב דמי הביטוח ,יקבע באופן הבא :יראו את יום הולדתו של
המבוטח כאילו חל בראשון לחודש יום ההולדת (לדוגמא :מבוטח שיגיע לגיל  40ביום
 ,10.01.2019יראו את ה 01.01.2019-כמועד הגיעו לגיל .)40

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

תמצית תיאור הכיסויים בפוליסה
תיאור הכיסוי

מה הסכום המקסימלי שניתן לתבוע
(מדד )12354

הוצאות רפואיות עבור

סעיף  1.3לנספח  -הכיסוי עבור טיפול

עד הנמוך מבין  -עלות הניתוח המוחלף

טיפול מחליף ניתוח

מחליף ניתוח יכלול שיפוי להוצאות

בישראל שהטיפול/י מחליף ניתוח מבוצע

בישראל ובחו"ל

המבוטח בגין שכר הרופא המבצע את

במקומו ,או סכום השיפוי המרבי בסך

הטיפול מחליף ניתוח ,הוצאות חדר ניתוח

 ₪ 250,000במצטבר למקרה ביטוח.

או חדר טיפולים בבית חולים או מרפאה

בוצע טיפול מחליף ניתוח בחו"ל ,יהא המבוטח

והוצאות אשפוז בבית חולים בחו"ל

זכאי לכיסוי על פי האמור לעיל ,ועד לתקרה

לרבות האביזרים הרפואיים בהם נעשה

של  200%מעלות הניתוח המוחלף בישראל

שימוש במהלך הטיפול.

ועד לסכום השיפוי המרבי בסך ₪ 250,000
במצטבר למקרה 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 כפול מעבר לגובה
ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה".

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסה

פוליסת ביטוח בריאות
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