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 בחו"לוטיפולים מחליפי ניתוח ביטוח לניתוחים פרטיים 
 448’ מסנספח 

 
 בתנאים כהגדרתה" נוספת"תכנית  מהווה זה נספח

והדבר  לתכנית בסיסכנלווה  אם נרכש נספח זה .הכלליים

תמורת תשלום דמי ביטוח  בדף פרטי הביטוח,צויין 

ובכפיפות לתנאים הכלליים  כמפורט בדף פרטי הביטוח,

 התנאיםלפוליסה אליהם מצורף נספח זה )להלן: "

להוראות לסייגים ולחריגים המפורטים להלן (, "הכלליים

בקרות מקרה הביטוח, , חובהתאם להצהרות המבוט

תשפה החברה את המבוטח ו/או תשלם לספק תפצה ו/או 

הכל בהתאם למחוייבות החברה השירות עבור הוצאותיו, 

אך לא על פי הוראות התנאים הכלליים ותנאי נספח זה, 

יותר מסכום הביטוח המרבי הנקוב בדף פרטי הביטוח ו/או 

 .בנספח זה
 

רק אם מובהר כי חבות החברה על פי נספח זה תחול 

שפוליסת לכך  בכפוףבפוליסת הביטוח ו נספח זה נכלל

קרות מקרה מועד היו בתוקף ב הביטוח, ונספח זה

 , כהגדרתו בנספח זה.הביטוח
 

 הגדרות .1

שכר מנתח,  הוצאות רפואיות הקשורות בניתוח:

עד  שתלחדר ניתוח, בדיקה פתולוגית, , אשפוז

 ₪. 53,875של סך ל
 

הטסה בשירות מטוסים רגיל או  הטסה רפואית:

במטוס מיוחד בליווי צוות רפואי המותאם מבחינה 

רפואית למצבו של המבוטח, המועבר מישראל 

פי -לחו"ל או מחו"ל לישראל, בתנאי שעל

קריטריונים רפואיים מקובלים נקבע, כי עלול 

להתעורר צורך בהתערבות רפואית במהלך 

ולל העברה ברכב יבשתי משדה הטיסה, כ

 התעופה למקום ביצוע הניתוח.

 

 טיפול מחליף ניתוח:

כתחליף  בידי רופא מומחה טיפול רפואי המבוצע

אשר על פי אמות מידה רפואיות  ,לביצוע ניתוח

 מקובלות נועד להשיג מטרה דומה למטרת

 .מחליף הוא שאותו הניתוח
 
 

 מקרה הביטוח .2

מצבו הבריאותי של המבוטח המחייב ביצוע ניתוח 

, בבית חולים בחו"ל בחר המבוטח לבצעואשר 

, בישראל נקבע הניתוח בביצוע שהצורך ובלבד

 "ל.לחו המבוטח של נסיעתו טרם
 
 

 תנאי מוקדם לאחריות המבטח .3

 לביצועאישור החברה קודם  קבלתהמבוטח יפנה ל

 "ל.בחו הפרטי הניתוח

הודיע מראש  לאקרה מקרה ביטוח והמבוטח 

בחו"ל, תשלם  הפרטי הניתוח ביצועלחברה על 

החברה תגמולי ביטוח לאחר בירור ואישור חבותה 

ותהיה רשאית להפחית את סכום תגמולי הביטוח 

עד לגובה הסכום שהיתה החברה משלמת לו 

 יחול לא האמור .היתה נמסרת לה הודעה מראש

מבטח באיחור מסיבות פנה ל שהמבוטח במקרה

מוצדקות או אם אי הפניה או הפניה באיחור לא 

מנעו מהמבטח את בירור חבותו ולא הכביד על 

 .הבירור
 
 

 תיאום הניתוח .4

תשלם החברה ישירות לספק בקרות מקרה ביטוח 

השרות ו/או תשפה את המבוטח עבור ההוצאות 

 כמפורט להלן: הרפואיות הקשורות בניתוח
 

-בוצע במבוטח ניתוח בחו"ל המכוסה על .4.1

לאחר שההתקשרות עם זה,  נספחפי 

נותני השירות הרפואי ותיאום הניתוח 

החברה את  נעשו ע"י המבטח, תשפה

בגין הוצאותיו הרפואיות מבוטח ה

במטבע ישראלי  ,הקשורות בניתוח

של בישראל בהתאם לשער היציג 

המטבע שבו שולמו על ידי המבוטח אותן 

התשלום ע"י ביצוע ביום הידוע  הוצאות,

 החברה.
 

-בוצע במבוטח ניתוח בחו"ל המכוסה על .4.2

מבלי שההתקשרות עם זה,  נספחפי 

נותני השירות הרפואי ותיאום הניתוח 

החברה את  נעשו ע"י המבטח, תשפה

בגין לאחר בירור ואישור חבותה מבוטח ה

הוצאותיו הרפואיות הקשורות בניתוח 

במטבע ישראלי שהוצאו על ידו בפועל, 

של בישראל בהתאם לשער היציג 

המטבע שבו שולמו על ידי המבוטח אותן 

התשלום ע"י ביצוע ביום הוצאות, הידוע 

 הוצאות מעלות יותר לא אךהחברה, 

ידי החברה -משולמות על שהיו הניתוח

לספק בחו"ל הקשור עימה בהסכם 

במדינה בה מבוצע הניתוח או במדינה 

 .דומה
 
 

 ח בגין מקרה ביטוחתגמולי הביטו .5
 

בקרות מקרה הביטוח, תשלם החברה  .5.1

ישירות לספק השרות ו/או תשפה את 
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המבוטח עבור ההוצאות הרפואיות 

 4, על פי האמור בסעיף הקשורות בניתוח

 .לעיל
 

לעיל, תכסה  5.1בנוסף לאמור בסעיף  .5.2

 החברה גם את ההוצאות הבאות:
 

 כיסוי להוצאות הטסה רפואית .5.2.1

במקרה של צורך בהטסה  -

רפואית של המבוטח לחו"ל 

לצורך ביצוע הניתוח או חזרתו 

ארצה לאחר הניתוח, תכסה 

החברה את הוצאות ההטסה 

 60,000לסך של הרפואית עד 

 ש"ח.
 

 - כיסוי להוצאות הטסת גופה .5.2.2

החברה תכסה הוצאות הטסת 

גופה לישראל לאחר ניתוח, אם 

נפטר חו"ח המבוטח בעת 

ובלבד שנפטר שהותו בחו"ל 

 7תוך תקופה, שלא תעלה על 

מבית חרורו יימים, מיום ש

לאחר ביצוע  בחו"ל החולים

 .הניתוח
 

הבאת מומחה לביצוע הניתוח  .5.2.3

אשר מסיבות  מבוטח, -בישראל 

רפואיות לא ניתן להעבירו 

או שהחברה קבעה  ,לחו"ל

לבקשת המבוטח, כי הכיסוי בגין 

ניתוח בחו"ל יינתן באמצעות 

מומחה לביצוע הבאתו של 

הניתוח בישראל, כתחליף 

היה לעיל, י 5.1לאמור בסעיף 

 רפואיות הוצאות להחזרזכאי 

 הבאתבו בניתוח הקשורות

"ל מחו מומחהה מנתחה

 לישראל.
 

המבוטח  -הכוונה ומתן מידע  .5.2.4

יהיה זכאי לקבלת ייעוץ והכוונה 

מנציגי החברה בנוגע לספקי 

הרלוונטיים  יםהשירות הרפואי

 למקרה הביטוח.
 

מתן ייעוץ ועזרה בסידורי  .5.2.5

המבוטח  -השהייה למלווה 

יהיה זכאי לקבלת ייעוץ ועזרה 

מנציגי החברה בנוגע לסידורי 

השהייה בחו"ל למלווה בקרבת 

 החברה, יובהרבית החולים. 

 מלווה שהיית בעלות תישא לא

 המפורטים במקרים למעט

 .להלן 5.2.9.2 בסעיף
 

 -ביטוח נסיעות לחו"ל למלווה  .5.2.6

הנחה המבוטח יהיה זכאי ל

מתעריפי החברה  35%בגובה 

רכישת ביטוח נסיעות לחו"ל ל

. מלווההשל החברה עבור 

ההנחה תינתן לתקופה שלא 

 ימים. 10תעלה על 
 

 -העברות מבוטח ומלווה  .5.2.7

החברה תכסה את הוצאות 

של המבוטח העברה יבשתית 

ומלווה משדה התעופה לבית 

 ולים ובחזרה.הח
 

 -התייעצות לפני ניתוח  .5.2.8

עם רופא  ניתוח לפני התייעצות

החברה מומחה או עם המנתח. 

 80%תשלם למבוטח 

מההוצאות בהן נשא בפועל, 

התייעצות בקרות מקרה בגין 

הביטוח המפורט בנספח זה, עד 

 ₪. 1,500לסך של 
 

כיסויים נוספים למקרי ביטוח  .5.2.9

בגינם שהה המבוטח אשר 

באשפוז רצוף לאחר הניתוח, 

ימים או  10לתקופה העולה על 

בגינם הוטס אשר מקרי ביטוח 

המבוטח לחו"ל בהטסה 

 רפואית:
 

כיסוי להוצאות  .5.2.9.1

החברה תכסה את  -טיסה 

של מלווה אחד,  טיסההוצאות ה

ובמקרה בו המבוטח הינו קטין 

תכסה החברה הוצאות טיסה 

מסחרית של שני מלווים בטיסה 

רגילה, למקום ביצוע הניתוח 

. סכום הביטוח וחזרה לישראל

המרבי לעניין סעיף זה, לא יעלה 

 ₪. 13,469על 

 

כיסוי להוצאות  .5.2.9.2

החברה תכסה את  - שהייה

הוצאות השהייה של מלווה 

ובמקרה בו המבוטח הינו אחד, 

קטין תכסה החברה הוצאות 
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לכל שהייה של שני מלווים 

ביטוח תקופת האשפוז. סכום ה

המרבי לעניין סעיף זה, לא יעלה 

 ₪ 800סך של על 

 מלווה וסך / ליום למבוטח

ליום למבוטח ושני  1,000₪של 

 30, לתקופה מרבית של מלווים

 יום.
 

 -אחות פרטית  .5.2.9.3

החברה תכסה את הוצאות 

המבוטח בגין שכירת שירותי 

אח/ות פרטי/ת לתקופה שלא 

ימים ובתנאי כי  8תעלה על 

יום  30ו בתוך השירותים סופק

ממועד ביצוע הניתוח בחו"ל. 

המבוטח יהיה זכאי להחזר 

 מההוצאות 80%בגובה 

 לסךבהן נשא בפועל, ועד 

 ליום.₪  500של 

למען הסר ספק, כיסוי זה יינתן 

או  בישראללמבוטח בביתו 

 .בבית החולים בחו"ל
 

 -הוצאות החלמה  .5.2.9.4

החברה תכסה את הוצאות 

החלמת המבוטח שנדרשה על 

ידי המנתח שביצע בפועל את 

הניתוח, וזאת במוסד החלמה 

מוכר בישראל לתקופה שלא 

ימים ובתנאי כי  10תעלה על 

יום  30השירותים סופקו בתוך 

ממועד ביצוע הניתוח בחו"ל. 

המבוטח יהיה זכאי להחזר 

מההוצאות בהן  80%בגובה 

 לסך נשא בפועל, ועד

 ליום.₪  270של 
 

המשך מעקב רפואי  .5.2.9.5

החברה תכסה את  -בחו"ל 

ההוצאות הרפואיות שהוציא 

המבוטח בפועל בגין בדיקות 

והתייעצויות רפואיות בחו"ל 

שנדרשו על ידי המנתח שביצע 

בפועל את הניתוח, ובוצעו לאחר 

ביצוע הניתוח, וכהמשך ישיר 

 90ממנו, ובתנאי כי בוצעו בתוך 

סכום צוע הניתוח. יום מיום בי

הביטוח המרבי לעניין סעיף זה, 

 ₪. 100,000סך של לא יעלה על 
 

הוצאות שיקום  .5.2.9.6

 -בישראל 

החברה תכסה את הוצאות 

הוצאות שיקום  עבורהמבוטח 

ביצוע ניתוח בחו"ל שנדרשו בגין 

 שיבוצעוטיפולי שיקום  16עד 

הניתוח,  לאחר ביצוע בישראל

וכהמשך ישיר ממנו, ובתנאי כי 

יום מיום ביצוע  90בוצעו בתוך 

הניתוח. המבוטח יהיה זכאי 

מההוצאות  80%להחזר בגובה 

 לסךבהן נשא בפועל ועד 

 לטיפול.₪  300של 

לעניין סעיף זה  "טיפולי שיקום"

טיפולים לשיקום  משמעותם:

הדיבור, התעמלות שיקומית, 

 פיהריפוי בעיסוק, ופיזיותר

 הוצאות יכוסו לא .בלבד

 מנויים שאינם אחרים טיפולים

 .זו רשימה על
 

גין מוות פיצוי חד פעמי ב .5.2.10

 -כתוצאה ישירה מניתוח 

 7 במהלך המבוטח"ח חו נפטר

 ניתוח עבר שבו מהיום ימים

)יום  זה פרק פי על המכוסה

( כתוצאה ימים 6 ועוד הניתוח

ישירה מהניתוח האמור, תשלם 

החברה ליורשיו על פי דין, בנוסף 

 פעמי חד פיצוילתגמולי הביטוח 

 ₪. 200,000 בגובה
 

 טיפול מחליף ניתוח בחו"ל .5.2.11

 

מקרה הביטוח הנו  .5.2.11.1

קיומם במצטבר של כל התנאים 

 שלהלן:
 

מצבו  .5.2.11.1.1
הבריאותי של המבוטח 
 המחייב ביצוע ניתוח

"הניתוח )להלן 
 ובלבד( "המוחלף
 הניתוח בביצוע שהצורך

 טרם, בישראל נקבע
 המבוטח של נסיעתו

 ."ללחו
רופא  .5.2.11.1.2

מומחה בתחום 
הרלוונטי המליץ על 
ביצוע טיפול מחליף 

במקום ביצוע ניתוח 
 ניתוח המוחלף.ה
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הטיפול  .5.2.11.1.3
מחליף ניתוח ניתן על 
ידי רופא מומחה בעל 
התמחות בתחום 
הרלוונטי ואשר מורשה 

במדינה על פי כל דין 
פול מתבצע הטיבה 

לבצע את הטיפול 
 מחליף ניתוח.

הטיפול  .5.2.11.1.4
מחליף ניתוח יבוצע 
בבית חולים בחו"ל או 
במרפאה בחו"ל, 
המורשים לבצע את 
הטיפול מחליף הניתוח 

פי כל דין במדינה על 
 בה הם ממוקמים.

 

המבטח  התחייבות .5.2.11.2

 : בקרותזה סעיףעל פי 

 כאמורמקרה הביטוח 

לעיל במהלך  5.2.11.1בסעיף 

תקופת הביטוח, יהא המבוטח 

זכאי לכיסוי בגין הוצאות 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 

 וזאתבפועל  הטיפול, שהוצאו

 מעלות 200% של לתקרה עד

 ולא בישראל המוחלף הניתוח

 ₪ 250,000 של מסך יותר

. לעניין זה, עלות ביטוח למקרה

ה הניתוח המוחלף בישראל הנ

על פי הסכום המפורסם במועד 

קרות מקרה הביטוח באתר 

 :בכתובת של החברה האינטרנט

www.harel-ins.co.il 

יפוי שכסכום המקסימלי הניתן כ

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, 

אם לקביעת רופא החברה בהת

י קריטריונים רפואיים ועל פ

 מקובלים.
 

 חריגים מיוחדים .6

סעיף החריגים הכלליים בפוליסה שאליה צורף 

 נספח זה חלים אף על נספח זה.

בנוסף לאמור לעיל, החברה לא תהא חייבת 

פי נספח זה -בתשלום תגמולי ביטוח על

 במקרים הבאים:
 

, בחו"לאו בישראל  איברים השתלת  .6.1

טיפולים מיוחדים בחו"ל שאינם  ו/או

 ניתנים לביצוע בישראל.
 

מקרה ביטוח שארע למבוטח השוהה  .6.2

יום( מחוץ  183רוב ימות השנה )

 למדינת ישראל.
 

ט ניתוח , למעבישראל שבוצע ניתוח .6.3

 לעיל. 5.2.3כאמור בסעיף 
 

שאינו או טיפול מחליף ניתוח ניתוח  .6.4

נובע מצורך רפואי והקשור באופן ישיר 

או עקיף במטרת יופי ו/או אסתטיקה או 

וניתוח  (תיקון ראיה)ניתוחי תשבורת 

להפחתת משקל. למעט הניתוחים 

 הבאים:
 

שיקום השד לאחר  ניתוח .6.4.1

 כריתת שד;
 

ניתוח לקיצור קיבה למבוטח  .6.4.2

הסובל  36מעל  BMIעם יחס 

בנוסף מבעיות של סכרת או 

מבוטח עם יחס או  לחץ דם

BMI  40 -גבוה מ. 
 

הקשור או טיפול מחליף ניתוח ניתוח  .6.5

 בפוריות ו/או עקרות.
 

בדיקה/בדיקות, בדיקות מעבדה,  .6.6

 כימותרפייםרנטגן, הקרנות, טיפולים 

או אונקולוגיים, טיפול היפרתרמי, 

זריקה, הזלפות, בדיקה/ות ופעולות 

כאשר אלה  ,MRI -ו  CTהדמיה כגון: 

 אינן חלק ממהלך הניתוח.
 

או טיפול מחליף ניתוח ניתוחים  .6.7

 הקשורים בשיניים.
 

ח אשר מהווה טכנולוגית מחליפת ניתו .6.8

 תרופה מכל סוג שהוא.

 .טיפולים ניסיוניים .6.9
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טיפולים במסגרת רפואה משלימה  .6.10

, ובכלל זה רפלקסולוגיה, כירופרקטיקה

 שיאצו, אקופונטורה, היפרתרמיה.
 

פיזיותרפיה, טיפולי כימותרפיה, טיפולי  .6.11

 רפואיים.-טיפולים פרא
 

 תנאים מיוחדים לנספח זה .7
 

בהיוודע למבוטח על הצורך בניתוח  .7.1

 בבית החוליםאשר ברצונו לבצע 

בחו"ל, יידע את חברה באופן מיידי 

 בית החוליםוימסור לחברה את שם 

בחו"ל, בו הינו  בית החוליםוכתובת 

מעוניין לבצע את הניתוח וכן את כל 

 הפרטים הנוספים הקשורים בניתוח.
 

החברה לא תהא אחראית לכל נזק  .7.2

שיגרם למבוטח ו/או לכל אחד אחר 

נותני עקב מעשה או מחדל של 

לרבות בגין אי ביצוע  ,שירותים רפואיים

הניתוח בחו"ל במועד שנקבע לכך, מכל 

אין באמור כדי  כיסיבה שהיא. יובהר, 

לגרוע מחבותה של החברה, על פי 

תנאי נספח זה, לכסות את הניתוח 

 .במועד אליו נדחה
 
 

 הנספחאו סיום ביטול  .8

תוקף נספח זה יפוג, בקרות אחד המקרים דלהלן, 

 הקודם מבניהם:

 

ו/או תכנית פוליסת הביטוח כאשר  .8.1

 .ו/או תסתיים תבוטלהבסיס, 
 

לתנאים  10הוראות סעיף  על פי .8.2

 הכלליים.
 

לתנאים  11על פי הוראות סעיף  .8.3

 הכלליים.
 
 

 שינויים, ויתורים או סטיות בתנאי הפוליסה .9
 

נספח זה כפוף לכל תנאי הפוליסה  .9.1

 שאליה צורף.
 

כל שינוי ו/או ויתור ו/או סטייה מהאמור  .9.2

יחייב לעניין נספח זה  ,בתנאים הכלליים

 רק אם נכלל במפורש בנספח.
 

במקרה של סתירה בין האמור בנספח זה  .9.3

לבין האמור בנספחים אחרים של 

יחייב  ,ו/או בתנאים הכלליים הפוליסה

לעניין מקרי הביטוח המפורטים בנספח 

 זה, האמור בו.
 
 

 תקופת אכשרה .10

 יום. 90תקופת האכשרה היא בת 

 

 הצמדה .11

סכומי השיפוי המרביים לעיל נקובים בש"ח 

נקודות אשר פורסם  12354 וצמודים למדד

 ויוצמדו למדד מדי חודש. 2015גוסט באו
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 כתובת אתר האינטרנט

group.co.il-www.harel 
 

, 1951, ת"ד 3אבא הלל 
  5211802רמת גן 

 כתובת הדואר האלקטרוני 
lins.co.i-polisotbs@harel 

 2735טלפון  *
 037348178פקס 

 ביטוח לניתוחים פרטיים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל –תמצית תנאי הביטוח 

 10/2017, מהדורה 484מספר נספח 

 מצית פרטי הפוליסהת
 ביטוח לניתוחים פרטיים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל שם הביטוח 
 ניתוחים בחו"ל סוג הביטוח 

 לנספח תנאים כלליים 10בסעיף מתחדשת כל שנתיים כמפורט  תקופת הביטוח 
 בחו"לשבוצעו  וטיפול מחליף ניתוח הקשורות בניתוח בחו"ל כיסוי להוצאות רפואיות תיאור הביטוח

 .וכן כיסוי להוצאות הנלוות להן
הפוליסה אינה מכסה את 
המבוטח במקרים הבאים 

 )חריגים בפוליסה(

לנספח תנאים  4בסעיף  באירוע ביטוחי בגין מצב רפואי קודם וכן, במקרים המפורטים
נות לחברה לקבלת מידע מפורט בעניין באפשרותך לפ. לנספח זה 6בסעיף וכלליים 

 זה.
אחרי כמה זמן מתחילת 

הביטוח ניתן לתבוע ולקבל 
 1תגמול )אכשרה(

 יום.  90 –לתנאי נספח זה  10בסעיף כמפורט 
 
 

מההוצאה בפועל בכיסויים הבאים:   20%   -לתנאי נספח זה  5בסעיף כמפורט  השתתפות עצמית
 הוצאות החלמה; הוצאות שיקום בישראל.אחות פרטית;  התייעצות לפני ניתוח;

  עלות הביטוח 
מחיר הביטוח החודשי  גיל

 ללא הנחות ותוספות
 4.1 20עד גיל ילד 

21-30 2.73 
31-35 3.23 
36-40 3.71 
41-45 4.22 
46-50 5.04 
51-60 16.62 

 17.29 ומעלה +61

  (12354)מדד 

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

 
 ישתנובמועד הצטרפותו לביטוח ו גיל המבוטח לפיפוליסה יקבעו בדמי הביטוח 

 במהלך תקופת הביטוח על פי טבלת דמי הביטוח, בהתאם לגילו של המבוטח. 
את יום הולדתו של  יראויקבע באופן הבא: לצורך חישוב דמי הביטוח, המבוטח  גיל

 ביום 40 לגיל שיגיעמבוטח  ראשון לחודש יום ההולדת )לדוגמא:המבוטח כאילו חל ב
 .(40כמועד הגיעו לגיל  01.01.2019-, יראו את ה10.01.2019

 
  

  

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

 )או מוטב( לתגמולי ביטוח.

http://www.harel-group.co.il/
https://www.harel-group.co.il/P/13061.pdf
https://www.harel-group.co.il/P/13061.pdf
https://www.harel-group.co.il/P/13065.pdf
https://www.harel-group.co.il/P/13065.pdf
https://www.harel-group.co.il/P/13065.pdf
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 תיאור הכיסויים בפוליסהמצית ת

 לתבועמה הסכום המקסימלי שניתן   תיאור הכיסוי שם הכיסוי

 (12354)מדד 

הוצאות הקשורות 

 בניתוח שבוצע בחו"ל 

 

שיפוי עבור הוצאות   -לנספח   5סעיף 

רפואיות בביצוע ניתוח בחו"ל, וכן  

להוצאות נוספות, בין היתר עבור הבאת 

מומחה לביצוע ניתוח בישראל, הטסה 

 רפואית, התייעצות לפני ניתוח ועוד. 

במקרה של ביצוע ניתוח אצל נותן שירות 

שיפוי מלא עבור  –שבהסדר עם המבטח 

יתוח. במקרה הוצאות רפואיות הקשורות בנ

של ביצוע ניתוח אצל נותן שירות שאינו 

בהסדר עם המבטח, יינתן שיפוי עד העלות 

 שהיתה משולמת לספק אשר בהסכם עם 

 .המבטח באותה מדינה או מדינה דומה  

 ₪  1500עד לסך של  –התייעצות לפני ניתוח 

במקרה  –לנספח   5.2.9.6 – 5.2.9.4סעיפים  הוצאות החלמה

ימים או הטסה רפואית  10של אשפוז מעל 

יינתן כיסוי בין היתר בגין הוצאות החלמה, 

בחו"ל והוצאות שיקום  המשך מעקב רפואי

 בישראל.

 

ימים  30ימים תוך  10עד  –הוצאות החלמה 

 ליום. ₪  270מהניתוח,  ועד לסך של 

יום  90תוך  –המשך מעקב רפואי בחו"ל 

 ₪.  100,000מהניתוח ועד לסך של 

 90טיפולי שיקום שיבוצעו בישראל תוך  16עד 

 לטיפול. ₪  300יום מהניתוח,  ועד לסך של 

פיצוי חד פעמי בסך   -לנספח   5.2.10סעיף  תוצאה מניתוחמוות כ

בגין מוות כתוצאה מניתוח ₪,   200,000

 ימים מיום הניתוח  7במהלך 

 

ניתוח טיפול מחליף 

 בחו"ל

הוצאות )כמפורט  –לנספח   5.2.11סעיף  

בסעיף( בגין טיפול מחליף ניתוח המבוצע 

 בחו"ל 

 המוחלף מעלות הניתוח 200%עד לתקרה של 

למקרה ₪  250,000בישראל ולא יותר מסך של 

 .ביטוח

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

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

 ."ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה

 
 

יובהר כי תגמולי ביטוח מרביים שאינם בערך נקוב, אם קיימים בפוליסה  :נקוב בערך שאינם סכומים
 שברשותך, מבוססים על מחירי הסכם המתעדכנים מעת לעת על פי המפורט באתר החברה.

לבירור גובה תגמולי הביטוח האמורים הנכללים בתכנית הביטוח שברשותך, ניתן לפנות למוקד הראל, בטלפון 
 group.co.il/wps/portal-http://www.harel  באתר האינטרנט של החברה שכתובתו*( או 2735*הראל )

 
 התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסה.

 
 
 
 

https://www.harel-group.co.il/P/13065.pdf
https://www.harel-group.co.il/P/13065.pdf
https://www.harel-group.co.il/P/13065.pdf
https://www.harel-group.co.il/P/13065.pdf
http://www.harel-group.co.il/wps/portal

