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 10/2017מהדורה 
 

 

 ביטוח להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
 450’ מס נספח

 
צוין בדף פרטי הביטוח, תמורת אם נרכש נספח זה והדבר 

תשלום דמי ביטוח, כמפורט בדף פרטי הביטוח, ובכפיפות 

לתנאים הכלליים לפוליסה אליהם מצורף נספח זה )להלן: 

"( ולהוראות לסייגים ולחריגים התנאים הכלליים"

המפורטים להלן ובהתאם להצהרות המבוטח, בקרות 

צאות בגין ההומקרה הביטוח החברה תשפה את המבוטח 

ו/או תשלם ישירות לספק/י המכוסות על פי נספח זה להלן 

השירות, הכל בהתאם להוראות התנאים הכלליים ולתנאי 

(, אך לא יותר מסכום "הנספח")להלן  תכנית בסיס זו

 הביטוח המירבי הנקוב בדף פרטי הביטוח ו/או בנספח זה.
 

החברה תהא אחראית על פי ביטוח זה, רק אם נספח זה 

בפוליסת הביטוח ובנוסף לכך שהפוליסה ונספח זה כלול 

 היו בתוקף בקרות מקרה הביטוח כהגדרתו בנספח זה.
 

 הגדרות .1
 

השתלת איבר כהגדרתה באחד  השתלה: .1.1

, אשר רופא 1.1.4 - 1.1.1מסעיפים 

-מומחה בתחום הרפואי הרלוונטי, קבע על

פי קריטריונים רפואיים מקובלים את הצורך 

 .הבביצוע
 

כירורגית או הוצאה מגוף כריתה  .1.1.1

המבוטח של ריאה, לב, כליה, 

לבלב, כבד, וכל שילוב ביניהם, 

והשתלת איבר שלם או חלק 

מאיבר אשר נלקחו מגופו של 

אדם אחר במקומם, או השתלה 

של מח עצמות מתורם אחר 

בגוף המבוטח. השתלה תכלול 

 .גם השתלת לב מלאכותי

במקרה בו יושתל לב מלאכותי 

קודמת להשתלת כפרוצדורה ה

לב מגופו של אדם אחר, יחשב 

 הדבר כמקרה ביטוח אחד.
 

כריתה כירורגית או הוצאה מגוף  .1.1.2

המבוטח של ריאה, לב, כליה, 

לבלב, כבד, וכל שילוב ביניהם, 

והשתלת איבר שלם או חלק 

מבעל חיים  מאיבר אשר נלקח

במקומם, בשלב בו הפרוצדורה 

הפסיקה להיות מוגדרת 

, בארה"ב או כניסיונית בישראל

 באיחוד האירופי.
 

כריתה כירורגית או הוצאה מגוף  .1.1.3

, שחלה או מעיהמבוטח של 

והשתלת איבר שלם או חלק 

מאיבר אשר נלקחו מגופו של 

אדם אחר במקומם. הכיסוי על 

פי סעיף זה יינתן במקרים בהם 

אין טיפול או ניתוח חלופי 

או שסיכויי ההצלחה  בישראל

הים בביצוע ההשתלה בחו"ל גבו

משמעותית על פי קריטריונים 

רפואיים מקובלים, מסיכויי 

ההצלחה של ביצוע ההשתלה 

 .בישראל
 

השתלת מח עצם ו/או תאי גזע  .1.1.4

מדם טבורי ו/או מדם פריפרי 

שבוצעה  שמקורם במבוטח עצמו

 "ל.בחואו ו/בישראל 
 

ניתוח או  טיפול רפואי מיוחד בחו"ל: .1.2

 השתלה)למעט טיפול רפואי בחו"ל 

אשר מתקיימים בו  (לעיל כהגדרתה

 שניים מהתנאים המפורטים

להלן ושני  1.2.4 - 1.2.1בסעיפים 

רופאים מומחים בתחום הרפואי הנוגע 

פי קריטריונים רפואיים -לעניין, קבעו על

אופן בביצוע ואת מקובלים את הצורך 

 ביצוע הטיפול המיוחד:
 

הטיפול המיוחד אינו מבוצע על  .1.2.1

ואין  ידי שירותי הרפואה בישראל

לו טיפול או ניתוח חלופי 

טיפול  -לעניין זה  בישראל.

טיפול רפואי המבוצע  -חלופי 

פי אמות מידה -בישראל אשר על

רפואיות מקובלות מאפשר להשיג 

אותה תוצאה רפואית המושגת 

שאינו ניתן  הטיפול המיוחדעל ידי 

לביצוע בישראל ובלבד שאינו 

כרוך בתוצאות גופניות חמורות 

מתוצאות הטיפול  למטופליותר 

, שמשמעותן תופעות המיוחד

גדול לוואי חמורות יותר או נזק 

, טיפול המיוחדהמ למבוטחיותר 

 .הפוגע באיכות חייו
 

מניעת הטיפול המיוחד מהווה  .1.2.2

סכנה ממשית לחייו של 

 המבוטח.
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זמן ההמתנה בישראל לטיפול  .1.2.3

המיוחד הוא ארוך מזמן 

ההמתנה בחו"ל, ובשל כך עלולה 

יגרם למבוטח החמרה לה

משמעותית במצבו הרפואי, 

המסכנת את חייו ו/או שבגינה 

תיגרם למבוטח נכות צמיתה 

לפחות על פי  40%בשיעור של 

הגדרתה בחוק הביטוח הלאומי 

, 1995 -)נוסח משולב(, התשנ"ה

 או כל חוק אחר שיבוא במקומו.
 

סיכויי ההצלחה בביצוע הטיפול  .1.2.4

המיוחד בחו"ל גבוהים 

משמעותית, על פי קריטריונים 

רפואיים מקובלים, מסיכויי 

ההצלחה של ביצוע הטיפול 

 בישראל.
 
 

 מקרה הביטוח .2

השתלה בישראל או  ביצועמקרה הביטוח הוא 

, איברים השתלת חוק בתנאי העומדת בחו"ל

 "לאו טיפול רפואי מיוחד בחו ,2008 - "חהתשס

שבוצעו בעקבות צורך שהתגלה לראשונה במהלך 

 .תקופת הביטוח )לרבות בתקופות ביטוח רצופות(
 
 

 סכום הביטוח .3

סכום הביטוח המרבי לכל תקופת הביטוח 

 למבוטח:
 

  1.1.1להשתלה כהגדרתה בסעיפים  .3.1

שבוצעה אצל נותן שירות  1.1.2 - ו

 כיסוי מלא. -שבהסכם 
 

 1.1.1להשתלה כהגדרתה בסעיף  .3.2

שבוצעה אצל נותן שירות שאינו בהסכם 

אך לא ₪,  4,714,849עד לתקרה בסך  -

אצל נותן שירות יותר ממחיר השתלה 

במדינה בה מתבצעת שבהסכם 

לעניין  .או במדינה דומה אחרת ההשתלה

"מדינה דומה" הנה מדינה דומה זה, 

מבחינת מיקומה הגיאוגרפי, שהנה אחת 

פה מערב אירופה או מזרח אירו -מאלה 

או ארה"ב או אם אינה אחת מאלה על פי 

 .מדינה במזרח אירופה
 

 1.1.2להשתלה כהגדרתה בסעיף  .3.3

שבוצעה אצל נותן שירות שאינו בהסכם 

אך לא ₪,  2,828,909עד לתקרה בסך  -

אצל נותן שירות יותר ממחיר השתלה 

במדינה בה מתבצעת שבהסכם 

לעניין  .או במדינה דומה אחרת ההשתלה

"מדינה דומה" הנה מדינה דומה זה, 

מבחינת מיקומה הגיאוגרפי, שהנה אחת 

מערב אירופה או מזרח אירופה  -מאלה 

או ארה"ב או אם אינה אחת מאלה על פי 

 .מדינה במזרח אירופה
 

עד  - 1.1.3להשתלה כהגדרתה בסעיף  .3.4

אך לא ש"ח,  1,885,940לתקרה בסך 

אצל נותן שירות יותר ממחיר השתלה 

דינה בה מתבצעת במשבהסכם 

לעניין דומה אחרת. או במדינה ההשתלה 

"מדינה דומה" הנה מדינה דומה זה, 

מבחינת מיקומה הגיאוגרפי, שהנה אחת 

מערב אירופה או מזרח אירופה  -מאלה 

או ארה"ב או אם אינה אחת מאלה על פי 

 .מדינה במזרח אירופה
 

 - 1.1.4להשתלה כהגדרתה בסעיף  .3.5

ת המפורטות יכוסו ההוצאות הרפואיו

, בכפוף לתקרות 4.1.4בסעיף 

 ולהשתתפות העצמית המפורטות

 4.1.4בסעיף 
 

 -לטיפול מיוחד בחו"ל בתיאום המבטח  .3.6

לאחר בחו"ל בוטח טיפול מיוחד המצע יב

שההתקשרות עם נותני השירות הרפואי 

כיסוי  -ותיאום הטיפול נעשו ע"י המבטח 

 מלא.
 

לטיפול מיוחד בחו"ל שבוצע ללא  .3.7

ות ראו ללא שההתקש המבטחתיאום 

עם נותני השירות הרפואי ותיאום 

החברה  - הטיפול נעשו על ידי המבטח

, בכפוף לבירור תשפה את המבוטח

בגין מלוא ההוצאות שהוצאו על ידו  חבותה,

בפועל, במטבע ישראלי בישראל בהתאם 

לשער היציג ביום התשלום ע"י החברה, 

בכפוף לתשלום השתתפות עצמית 

 20%ל ידי המבוטח בגובה שתשולם ע

מההוצאה בפועל ובכל מקרה לא יותר 

 ₪. 20,000מסכום של 

יובהר, חבותה של החברה על פי סעיף 

זה תהא לתשלום ההוצאות שמעבר 

לסכום ההשתתפות העצמית ששולמה 

סכום השיפוי לאחר  וכי על ידי המבוטח

ניכוי ההשתתפות העצמית לא יפחת 

היתה  מהסכום שהיה משולם למבוטח לו

 נמסרת לחברה הודעה מראש.
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 התחייבות החברה .4

בקרות מקרה הביטוח החברה תשלם תגמולי 

ביטוח בגין הכיסויים המפורטים להלן, ועד 

יובהר כי . יםהמפורטסכומי הביטוח לתקרות 

בטרם מתן שיפוי או פיצוי למימון ביצוע השתלה 

יבחן המבטח אם ההשתלה בוצעה בהתאם 

 .2008 -שס"חתיברים, הלהוראות חוק השתלת א

"כ לא יעלו תגמולי הביטוח על בסהכי  יובהרכן 

 3בסעיף  יםהמפורטהביטוח  סכומיתקרות 

 תגמולי הביטוח הינם כמפורט להלן: לעיל.
 

 - אפשרות שיפוי להשתלה .4.1
 

החברה  -נותן שירות שבהסכם  .א

 ישירות לנותן השירותתשלם 

 השיפויהוצאות א ומלשבהסכם, את 

 הביטוח שאירע. מקרההכרוכות ב
 

החברה  - בהסכם שאינו שרות נותן .ב

תשפה את המבוטח בגין ההוצאות 

הרפואיות הממשיות המפורטות להלן 

 ששילם בפועל לנותן השירות הרפואי

ועד לסכום היטוח מירבי כמפורט 

התשלום יבוצע כנגד לעיל.  3בסעיף 

קבלות המפרטות את הפעולות 

הרפואיות שבוצעו במבוטח, הסכומים 

שנגבו בגינם וכן דוחות אשפוז וניתוח 

הכוללים פרוט כל הפעולות, אך לא 

יותר מסכום הביטוח המרבי כמפורט 

 לעיל. 3בסעיף 
 

תשלום לרופא ולמוסדות  .4.1.1

רפואיים עבור הערכה רפואית 

של המבוטח לפני ביצוע 

 ההשתלה או הטיפול המיוחד.
 

תשלום עבור הוצאות לביצוע  .4.1.2

הפעילות הרפואית הנדרשת 

ציר האיבר המושתל, שימורו לק

 והעברתו למקום ביצוע

 ההשתלה.
 

במקרה  ,בכפוף לחבות המבטח .4.1.3

של השתלת מח עצם על פי 

, ישולמו הוצאות 1.1.1סעיף 

הבדיקות לאיתור תורם מח עצם 

או ההוצאות הרפואיות הכרוכות 

בהפקת מח עצם ו/או תאי גזע 

מדם טבורי ו/או דם פריפרי 

 שמקורם מתורם אחר,

הנדרשים להשתלה, וזאת עד 

בניכוי ו₪  300,000של  לסך

 10%בגובה השתתפות עצמית 

 בפועל אך לא יותר מההוצאה

 ש"ח. 10,000 - מ
 

במקרה  ,בכפוף לחבות המבטח .4.1.4

של השתלת מח עצם על פי 

, ישולמו ההוצאות 1.1.4סעיף 

 השתלתב הכרוכותהרפואיות 

או תאי הגזע, וזאת העצם ו/ מח

₪,  125,000לסך של עד 

בכפוף להשתתפות עצמית 

מההוצאה בפועל,  10% בגובה

 מסךאך לא יותר 

 .10,000₪ של
 

 תשלום עבור אשפוז בחו"ל, .4.1.5

יום לפני ביצוע  120 עד

ההשתלה או הטיפול המיוחד 

ימים לאחר הביצוע,  365ועד 

דיאליזה עד  טיפולילרבות; 

 ₪ 150,000של לסכום 

רפואי, שכר צוות  לטיפולים אלו

בדיקות רפואיות, שירותי 

מעבדה, תרופות, וטיפולי 

פיזיותרפיה להם נזקק המבוטח 

מסיבות רפואיות לאחר השתלה 

או טיפול מיוחד, במסגרת 

 האשפוז.
 

תשלום לצוות המנתח והוצאות  .4.1.6

חדר ניתוח תוך כדי בצוע 

 ההשתלה או הטיפול המיוחד.
 

 תשלום הוצאות כרטיס נסיעה .4.1.7

רגילה  לחו"ל בטיסה מסחרית

במחלקת תיירים של המבוטח 

ומלווה אחד, או שני מלווים אם 

המבוטח הינו קטין, והוצאות 

 שיבתם לישראל.
 

תשלום עבור הוצאות הטסה  .4.1.8

רפואית מיוחדת לחו"ל, אם היה 

המבוטח בלתי כשיר מסיבות 

רפואיות להעברה לחו"ל בטיסה 

 לסךמסחרית רגילה, עד 

על אף האמור, ₪.  70,723של 

תואמה ההטסה הרפואית אם 

המיוחדת על ידי החברה, יינתן 

 כיסוי מלא.
 

תשלום עבור הוצאות העברה  .4.1.9

משדה התעופה לבית  יבשתיות
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החולים בחו"ל וחזרה, למבוטח 

שהוטס בהטסה רפואית מיוחדת 

 לחו"ל.
 

תשלום עבור הוצאות שהייה  .4.1.10

סבירות של המבוטח ומלווה 

אחד, או שני מלווים אם 

, במקום המבוטח הינו קטין

צוע ההשתלה או הטיפול יב

 לסךהמיוחד בחו"ל, עד 

ליום למלווה אחד/ ₪  800של 

 ליום לשני מלווים.₪  1,000
 

תשלום עבור המשך טיפולים  .4.1.11

צוע ההשתלה או יהנובעים מב

 12 עד, הטיפול המיוחד

עד ו כאמור מהביצועחודשים 

₪  200,000לסכום של 

 להשתלה או עד לסך

מיוחד לטיפול ₪  100,000של 

 בחו"ל.
 

תשלום עבור העברת גופת  .4.1.12

מבוטח לישראל אם נפטר חו"ח 

לצורך ביצוע  בעת שהותו בחו"ל

ההשתלה או הטיפול המיוחד 

 .בחו"ל
 

תשלום עבור כל ההוצאות  .4.1.13

הכרוכות בהבאת מומחה לביצוע 

אם  -הטיפול המיוחד בישראל 

לא ניתן להעביר את המבוטח 

 לחו"ל מסיבות רפואיות.
 

חודשית למועמד  קצבה .4.1.14

 להשתלה

אף האמור במקרה הביטוח,  על

 להשתלה נזקק, אשר מבוטח

מצבו הרפואי מרותק  בשלו

יהיה זכאי לקצבה  ,למיטתו

₪,  3,500בסך של חודשית 

וזאת לתקופה שעד לביצוע 

 6 - ההשתלה בפועל ולא יותר מ

חודשים. מבוטח, כאמור, אשר 

שוהה באשפוז בבית חולים יהיה 

 50%זכאי לקצבה בגובה 

בגין  המפורט לעילמהסכום 

 .התקופה שבה היה מאושפז
 

אפשרות פיצוי חד פעמי להשתלה  .4.2

 .בחו"ל בלבד השבוצע
 

בחו"ל ביצע המבוטח השתלה  .4.2.1

 1.1.1 בסעיף כמפורט

שהחברה לא השתתפה 

ו/או בהוצאות הנובעות  במימונה

, בין ממנה ו/או הקשורות אליה

בתשלום ישירות לנותן השירות, 

בין במתן שיפוי למבוטח כנגד 

הוצאותיו ובין אם בתשלום 

, יהיה כלשהו אחר לגורם

לאחר ביצוע  המבוטח זכאי

לפיצוי חד פעמי  השתלה בחו"ל

למען הסר ₪.  350,000בגובה 

ספק, בעת קרות מקרה 

, 1.1.1ורט בסעיף הביטוח כמפ

יוכל המבוטח לבחור ולהודיע 

על בחירתו בכתב לחברה, אך 

ורק באחת משתי האפשרויות 

לתגמולי הביטוח המפורטות 

, קבלת שיפוי בגין לעיל

 הוצאותיו או קבלת פיצוי

 .חד פעמי
 

ביצע המבוטח השתלה בחו"ל  .4.2.2

 1.1.4 בסעיףכמפורט 

שהחברה לא השתתפה 

ו/או בהוצאות הנובעות  במימונה

, בין ממנה ו/או הקשורות אליה

בתשלום ישירות לנותן השירות, 

בין במתן שיפוי למבוטח כנגד 

הוצאותיו ובין אם בתשלום 

, יהיה לגורם אחר כלשהו

המבוטח זכאי לפיצוי חד פעמי 

 ,לאחר ביצוע ההשתלה בחו"ל

 .ש"ח 20,000בגובה 
 

-יבוצע על -שיפוי לטיפול מיוחד בחו"ל  .4.3

 4.1.13 - ו 4.1.1פי האמור בסעיפים 

- 4.1.5 
 

 החלמה גמלת .4.4

אף האמור במקרה הביטוח, לצורך  לע

, בלבד זה סעיף בגיןהתחייבות החברה 

 בגיןהחלמה  לגמלתזכאי המבוטח  יהיה

 השתלה ביצוע ולאחר הרפואי מצבו

 :דלהלן המפורט פי על בפועל
 

בארץ או  השתלה המבוטח ביצע .4.4.1

 של במקרה למעטבחו"ל 

 1.1.4 סעיף פי על השתלה

 לסכום זכאי המבוטח יהיה, לעיל

 ביצוע גיןב ₪ 7,000 בסך חודשי
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 לבלב, כבד, ריאה, לב השתלת

 ובסך ,ביניהם שילוב וכל

 השתלת ביצוע בגין ₪ 4,000

מתורם  עצמות מח או כליה

 למבוטח ישולם אשר, אחר

 למשך, ההשתלה ביצוע לאחר

 .חודשים 24 של מרבית תקופה

 במקרים למעט זאת

 .להלן 4.4.2 בסעיף המפורטים
 

 4.4.1אף האמור בסעיף  על .4.4.2

 השתלה המבוטח ביצעלעיל, 

"ל, ללא מעורבות החברה, בחו

וקיבל פיצוי חד פעמי על פי 

, יהיה זכאי, לעיל 4.2.1סעיף 

נוסף על הפיצוי, לסכום חודשי 

 אשר, ₪ 2,500 בסךמופחת, 

תקופה  למשך ,למבוטח ישולם

 חודשים. 6 של מרבית
 

על פי  השתלה המבוטח ביצע .4.4.3

, יהיה לעיל 1.1.4 סעיף

המבוטח זכאי לסכום חודשי 

 ישולם אשר, ₪ 2,000 בסך

, ההשתלה ביצוע לאחר למבוטח

 12תקופה מרבית של למשך 

 חודשים.
 

המבוטח טיפול מיוחד  ביצע .4.4.4

, יהיה נספח זה מכחבחו"ל, 

 בגובהזכאי לפיצוי חד פעמי, 

 הטיפולביצוע  בגין, ₪ 10,000

 המיוחד בחו"ל.
 

מובהר כי השתלה ו/או טיפול רפואי  .4.5

מיוחד חוזר/ים אשר יידרש/ו בעקבות 

 ,ביטוח כפעולה ראשוניתהמקרה קיום 

מהווה חלק בלתי נפרד ממקרה הביטוח 

 הראשוני.

 

 חריגים .5

החריגים שבנספח התנאים הכלליים יחולו גם 

 על נספח זה.
 

 סיום הנספחביטול או  .6

תוקף נספח זה יפוג בקרות אחד המקרים דלהלן, 

 הקודם מבניהם:לפי 
 

לתנאים  10על פי הוראות סעיף  .6.1

 הכלליים.
 

לתנאים  11על פי הוראות סעיף  .6.2

 .הכלליים
 
 

 שינויים, ויתורים או סטיות בתנאי הפוליסה .7
 

ם תנאיהלכל  פהכפו תכנית בסיס זו .7.1

 .הכלליים
 

כל שינוי ו/או ויתור ו/או סטייה מהאמור  .7.2

תכנית יחייב לעניין  בתנאים הכלליים,

תכנית רק אם נכלל במפורש בבסיס זו 

 .זה( נספח)
 

בתכנית במקרה של סתירה בין האמור  .7.3

לבין האמור בנספחים אחרים של  בסיס זו

ו/או בתנאים הכלליים, יחייבו  הפוליסה

בתכנית לעניין מקרי הביטוח המפורטים 

 .(נספח זהתכנית בסיס זו )הוראות זו, 
 
 

 תקופת אכשרה .8

 .יום 90תקופת האכשרה היא בת 
 
 

 הצמדה .9

השיפוי המירביים ההשתתפות העצמית ו סכומי

 נקודות  12354למדד וצמודיםלעיל נקובים בש"ח 

 מדי למדד ויוצמדו 2015 באוגוסט פורסם אשר

  .חודש
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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 להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל –תמצית תנאי הביטוח 

 10/2017, מהדורה 450מספר נספח 

 מצית פרטי הפוליסהת
 ביטוח להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל שם הביטוח 
 השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל  סוג הביטוח 

 לנספח תנאים כלליים 10בסעיף מתחדשת כל שנתיים כמפורט  תקופת הביטוח 
כיסוי לשיפוי בגין הוצאות רפואיות ונלוות הקשורות בהשתלה או לטיפול  תיאור הביטוח

ת הרפואי, הוצאות טיסה ושהיה המיוחד כמפורט בנספח לרבות הוצאות לצוו
 קצבה חודשית למועמד להשתלה וגמלת החלמה על פי תנאי הפוליסה.

 
הפוליסה אינה מכסה את המבוטח 
 במקרים הבאים )חריגים בפוליסה(

 4בסעיף  באירוע ביטוחי בגין מצב רפואי קודם וכן ביתר המקרים המפורטים
באפשרותך לפנות לחברה . לנספח זה 5ובסעיף לנספח תנאים כלליים 

 לקבלת מידע מפורט בעניין זה.
ניתן אחרי כמה זמן מתחילת הביטוח 

 1לתבוע ולקבל תגמול )אכשרה(
 יום.   90 - לנספח זה 8בסעיף כמפורט 

 
האם קיימים כיסויים חופפים בביטוח 

 המשלים של קופות החולים
 חלק מהכיסויים קיימים גם בשירותי בריאות נוספים של קופת החולים 

  עלות הביטוח 
מחיר הביטוח  גיל

החודשי ללא 
 הנחות ותוספות

 8.59 20עד גיל ילד 
21-30 6.46 
31-35 7.05 
36-40 8.13 
41-45 12.12 
46-50 15.00 
51-55 16.10 
56-60 18.45 
61-65 25.72 

 34.16 ומעלה 66

  (12354)מדד 

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

באפשרותך להשוות בין מחירי הביטוח וציון מדד השירות של המבטחים 
 .כנס למחשבון השונים במחשבון ביטוח הבריאות באתר רשות שוק ההון

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

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

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

 .(40כמועד הגיעו לגיל  01.01.2019-, יראו את ה10.01.2019 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.

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/13066.pdf
https://www.harel-group.co.il/P/13066.pdf
http://briut.mof.gov.il/?gclid=CKqPxr-iw88CFaIK0wodJKUFNQ
http://briut.mof.gov.il/?gclid=CKqPxr-iw88CFaIK0wodJKUFNQ
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 בפוליסהתיאור הכיסויים מצית ת 
  מה הסכום המקסימלי שניתן לתבוע  תיאור הכיסוי שם הכיסוי

 (12354)מדד 

 ההשתתפות העצמית

 (12354)מדד 

ביצוע השתלה 

בישראל או 

 בחו"ל

 לנספח 3, 4סעיפים 
ריאה,  -   1.1.1סעיף השתלה לפי 

לב, כליה, לבלב, כבד וכל שילוב 
ביניהם, או השתלה של מח 

 עצמות מתורם אחר.
 -  1.1.2סעיף השתלה לפי 

 . השתלת איבר מבעל חיים
 -   1.1.3סעיף השתלה לפי 

 שחלה או מעי.תלת הש
 -  1.1.4סעיף השתלה לפי 

מח עצם /תאי גזע השתלת 
 שמקורם במבוטח. 

בגין ביצוע השתלה יכוסו הוצאות 
רפואיות והוצאות נלוות לרבות 

יום לפני ועד  120"ל עד אשפוז בחו
יום לאחר הביצוע, דיאליזה  365

בחו"ל, הוצאות שהייה, טיפולי 
 המשך ועוד. 

פיצוי חד פעמי  -   4.2.1סעיף 
להשתלה שבוצעה בחו"ל והחברה 

לא השתתפה במימונה בתשלום 
 לגורם כלשהו. 

כיסוי מלא אצל נותן  -   1.1.1סעיף 
 שירות שבהסכם או עד  לסך של 

אצל נותן שירות שלא  ₪ 4,714,849
בהסכם ולא יותר ממחיר ההשתלה 
אצל נותן שירות שבהסכם במדינה 

בה מתבצעת ההשתלה או מדינה 
 דומה אחרת. 

 עד לסך של -   1.1.2סעיף 
אך לא יותר ממחיר ₪  2,828,909

השתלה אצל נותן שירות שבהסכם 
במדינה בה מתבצעת ההשתלה או 

 .במדינה דומה אחרת
עד לסך של  -    1.1.3סעיף 

יותר ממחיר  אך לא₪  1,885,940
השתלה אצל נותן שירות שבהסכם 
במדינה בה מתבצעת ההשתלה או 

 .במדינה דומה אחרת
 125,000עד לסך של  -   1.1.4סעיף 

.₪ 
 150,000עד לסך של  -   4.1.5סעיף 

 בגין טיפולי דיאליזה. ₪ 
פיצוי חד פעמי בסך  -  4.2.1 סעיף

להשתלה שבוצעה ₪  350,000
 בחו"ל ללא השתתפות החברה. 

פיצוי חד פעמי בסך  -  4.2.2סעיף 
להשתלה על פי סעיף ₪  20,000

, שבוצעה בחו"ל ללא 1.1.4
 השתתפות החברה. 

 

הוצאות בדיקה לאיתור 
תורם והפקה להשתלת מח 

 – 1.1.1סעיף עצם  לפי 
השתתפות עצמית 

מההוצאה ולא  10%בגובה
₪.  10,000יותר מסך של 
 1.1.4סעיף להשתלה לפי 

השתתפות עצמית 
מההוצאה ולא  10%בגובה

 ₪.  10,000יותר מסך של 
 
 

טיפול רפואי 

 מיוחד בחו"ל

תשלום בגין הוצאות  -   4סעיף 

רפואיות לביצוע טיפול מיוחד 

 בחו"ל כמפורט בתנאי הפוליסה. 

 כיסוי מלא. 
 

 –ללא תאום עם המבטח 
מההוצאה ולא יותר מ  20%

– 20,000  .₪ 

גמלת החלמה 

לאחר ביצוע 

 השתלה

לאחר ביצוע השתלה  4.4.1סעיף 
במסלול שיפוי, למעט השתלה לפי 

 , 1.1.4סעיף 
במקרה של השתלה   4.4.2סעיף 

ללא מעורבות החברה לפי סעיף 
4.2.1 . 

השתלה לפי סעיף   4.4.3סעיף 

1.1.4 

 7,000סכום חודשי בסך  4.4.1סעיף 
בגין  ,חודשים 24לתקופה של עד  ₪

ביצוע השתלת לב, ריאה, כבד, 
לבלב וכל שילוב ביניהם. סכום 

בגין ביצוע  4,000חודשי בסך 
השתלת כליה או מח עצמות מתורם 

 חודשים.  24אחר, לתקופה של עד 
סכום חודשי בסך  -  4.4.2סעיף 
 . חודשים 6לתקופה של עד ₪,  2,500

 -סכום חודשי בסך  -  4.4.3סעיף 
 12לתקופה של עד ₪  2,000

 חודשים.
 

 

גמלת החלמה 

פול לאחר טי

 מיוחד

ביצוע טיפול מיוחד  -  4.4.4סעיף 

 בחו"ל

  ₪  10,000פיצוי חד פעמי בגובה 

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

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. 
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