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תמצית תנאי הביטוח – אפגרייד אקסטרה

ביטוח לכיסוי ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל
כולל השתתפות עצמית בגובה ( ₪ 3000צמוד)
מספר נספח  ,462מהדורה 6/2019
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
השתתפות עצמית
האם קיימים כיסויים חופפים
בביטוח המשלים של קופות
החולים

1

תמצית פרטי הפוליסה
ביטוח לכיסוי ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל – כולל השתתפות עצמית
בגובה ( ₪ 3000צמוד)
ניתוחים עם השתתפות עצמית בגובה ( ₪ 3000צמוד)
מתחדשת כל שנתיים כמפורט בסעיף  10לנספח תנאים כלליים
כיסוי להוצאות רפואיות בישראל הקשורות בניתוח ,התייעצויות וטיפול מחליף
ניתוח שבוצעו בישראל באמצעות רופא ו/או מוסד רפואי ,אשר יש למבטח עמו
הסדר ניתוח או הסדר התייעצות ,לפי העניין ,ובניכוי השתתפות עצמית למקרה
ביטוח בגובה ( ₪ 3,000צמוד).
באירוע ביטוחי בגין מצב רפואי קודם וכן ,במקרים המפורטים בסעיף  4לנספח זה.
באפשרותך לפנות לחברה לקבלת מידע מפורט בעניין זה.
כמפורט בסעיף  8לנספח זה:
לכיסוי ניתוחים ,טיפולים מחליפי ניתוח או התייעצות 90 -יום.
לכיסוי ניתוחים ,טיפולים מחליפי ניתוח או התייעצות בנוגע להריון או לידה12 -
חודשים.
בגין ביצוע ניתוח קיימת השתתפות עצמית בגובה ( ₪ 3,000צמוד) ,כמפורט
בסעיף  3.5לנספח
חלק מהכיסויים קיימים גם בשירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים

תקופת אכשרה  -תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח .בקרות מקרה ביטוח במהלך תקופה זו ,לא יהיה זכאי

מבוטח (או מוטב) לתגמולי ביטוח.
9.2019

עלות הביטוח

גיל

מחיר הביטוח
החודשי ללא
הנחות ותוספות
18.90
35.59
58.41
80.97
120.68
146.98
184.99
288.51

ילד עד גיל 20
21-30
31-40
41-50
51-55
56-60
61-65
 66ומעלה
(מדד )12354
שים לב! מחיר הביטוח עלול להשתנות בהתאם למצבך הרפואי או עקב מתן הנחה.
באפשרותך להשוות בין מחירי הביטוח וציון מדד השירות של המבטחים השונים
במחשבון ביטוח הבריאות באתר רשות שוק ההון כנס למחשבון.
מחיר הביטוח וציוני מדד השירות למוצר זה נכונים למועד פרסומם.
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 40
ביום  ,10.01.2019יראו את ה 01.01.2019-כמועד הגיעו לגיל .)40
תמצית תיאור הכיסויים בפוליסה
מה הסכום המקסימלי שניתן לתבוע
תיאור הכיסוי

שם הכיסוי

התייעצות אגב ניתוח סעיף  3.1לנספח  -התייעצות

שלוש התייעצויות בכל שנת ביטוח ועד לסך של ₪ 1500

או אגב טיפול מחליף שבוצעה בישראל באמצעות

(לפי מדד  )12354להתייעצות ,אצל רופא שאין לגביו

רופא ו/או מוסד רפואי שיש

ניתוח

הסדר ניתוח או הסדר התייעצות ,לפי העניין.

למבטח עימו הסדר התייעצות
ניתוח שבוצע

סעיפים  3.2-3.3לנספח  -שכר

ההוצאות הרפואיות ,הנדרשות במהלך ניתוח ואשפוז עד

בישראל באמצעות

מנתח ,ניתוח בבית חולים פרטי

 30יום הנלווה לביצועו בבית חולים פרטי /מרפאה

רופא ו/או מוסד רפואי

או במרפאה כירורגית

כירורגית פרטית ,בניכוי השתתפות עצמית ובתנאי שיש

שיש למבטח עמו

למבטח לגביהם הסדר ניתוח .לא ניתן כיסוי לניתוח,

הסדר ניתוח

שאין למבטח לגביו הסדר ניתוח.

טיפול מחליף ניתוח

סעיף  3.4לנספח  -טיפול מחליף

טיפול מחליף ניתוח וזאת עד לתקרת עלות הניתוח

שבוצע בישראל

ניתוח

המוחלף בישראל.

הערות

"לתשומת לבך ,חברות הביטוח משווקות פוליסה אחידה לביטוח ניתוחים .כלומר,
חברות הביטוח שמציעות פוליסה זו מציעות את אותו המוצר".
"אם ברצונך לעבור לפוליסת ניתוחים מסוג משלים שב"ן ,תוכל לעשות זאת ברצף
ביטוחי תוך שמירה על זכויותיך .ביטוח ניתוחים וביטוח ניתוחים מסוג משלים שב"ן הם
מוצרים דומים ,אך ביטוח ניתוחים מאפשר התנהלות מול חברת הביטוח בלבד וביטוח
ניתוחים מסוג משלים שב"ן מחייב פניה לקופת החולים טרם פניה לחברת הביטוח".

סכומים שאינם בערך נקוב :יובהר כי תגמולי ביטוח מרביים שאינם בערך נקוב ,אם קיימים בפוליסה
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 *הראל ( )*2735או באתר האינטרנט של החברה שכתובתו
http://www.harel-group.co.il/wps/portal
התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסה.

9.2019

להלן פירוט מסלולי ביטוח אפשריים נוספים לכיסוי ניתוחים בישראל ,המוצעים על ידי חברת
הראל:

ביטוח לכיסוי ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל – מהשקל הראשון
תיאור הביטוח
עלות הביטוח

כיסוי להוצאות רפואיות בישראל הקשורות בניתוח ,התייעצויות וטיפול מחליף
ניתוח שבוצעו בישראל באמצעות רופא ו/או מוסד רפואי ,אשר יש למבטח עמו
הסדר ניתוח או הסדר התייעצות ,לפי העניין.
מחיר הביטוח
גיל
החודשי ללא
הנחות ותוספות
23.62
ילד עד גיל 20
44.48
21-30
77.89
31-40
107.96
41-50
172.40
51-55
209.97
56-60
308.32
61-65
480.86
 66ומעלה
(מדד )12354
שים לב! מחיר הביטוח עלול להשתנות נכון למועד זה ועלול להשתנות ,בין היתר,
בהתאם למצבך הרפואי או עקב מתן הנחה.
באפשרותך להשוות בין מחירי הביטוח וציון מדד השירות של המבטחים השונים
במחשבון ביטוח הבריאות באתר רשות שוק ההון כנס למחשבון.
מחיר הביטוח וציוני מדד השירות למוצר זה נכונים למועד פרסומם.
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

ביטוח לכיסוי ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל – משלים שב"ן -אפגרייד משלים
שב"ן
תיאור הביטוח

מיועד לבעלי שב"ן – כיסוי מעל הזכאות בשב"ן בגין הוצאות רפואיות בישראל
הקשורות בניתוח ,התייעצויות וטיפול מחליף ניתוח שבוצעו בישראל באמצעות
רופא ו/או מוסד רפואי ,אשר יש למבטח עמו הסדר ניתוח או הסדר התייעצות ,לפי
העניין.
מחיר הביטוח
גיל
החודשי ללא
הנחות ותוספות
16.54
ילד עד גיל 20
31.14
21-30
54.52
31-40
75.57
41-50
120.68
51-55
146.98
56-60
215.82
61-65
336.60
 66ומעלה
(מדד )12354
שים לב! מחיר הביטוח נכון למועד זה ועלול להשתנות ,בין היתר ,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

הערות

למימוש כיסוי בגין ניתוח ,עליך לפנות לקופת חולים למימוש זכויותיך על פי השב"ן
(שירותי בריאות נוספים) .חברת הביטוח תעניק כיסוי מעבר לזכאותך בתכנית
השב"ן בקופת החולים במקרה של ביצוע ניתוח.

עלות הביטוח

9.2019

