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  ל" בחומחלות קשות והשתלות לביטוח תפוליסה קבוצתי

 א"אוניברסיטת תלעובדי 
 

 
 מצד אחד      מ "בעכלל חברת לביטוח :  בי!

                        
 ")מבטחה"להל!    (                 

 
  

 מצד שני        א"ועד העובדי4 המנהליי4 והטכניי4 של אוניברסיטת ת:  ובי!
            

 ")הוועד"להל! (                         
 

והואיל   ;לבטח  את  עובדיו  ובני  משפחותיה4  בביטוח  בריאות  קבוצתיוועד  הואיל  וברצו!  ה
 ;ביטוח זה בכל היקפו ובתנאי4 המפורטי4 בהסכ4 זה להל!מו לקבל על עצי4 מסכמבטח וה
 

 :הגיעו שני הצדדי4 להסכ4 כדלקמ!
 

  6  המבוטחי5 .1
 

 :להל!' י נספח א"ת קשות עפבביטוח מחלו
 .)להל! עובד(א  "ת' אונית /עובד 1.1
 ").בת זוג ":להל! (ה בציבור /לרבות ידוע, בת זוגו של עובד/ב! 1.2
  .25שגיל4 קט! מ בת הזוג /או ילדי ב!ילדי עובד  1.3

' י נספח ב"וטיפול תרופתי מיוחד עפל "בחווטיפולי4 מיוחדי4 ,ל" בחובביטוח השתלות
 :להל!
 .)להל! עובד(א  " ת'אונית /עובד 1.4
 ").בת זוג ":להל! (ה בציבור /לרבות ידוע, בת זוגו של עובד/ב! 1.5
  .25שגיל4 קט! מ בת הזוג /או ילדי ב!ילדי עובד  1.6

הביטוח הסיעודי הינו וולנטרי ובכפו; למילוי הצהרת . להל!' י נספח ג"בביטוח סיעודי עפ
 .בריאות וחיתו4 בעת הכניסה לתוכנית הביטוח

 
  

 .)להל! עובד(א  "ת' אונית /עובד 1.7
 ").בת זוג ":להל! (ה בציבור /לרבות ידוע, בת זוגו של עובד/ב! 1.8

 
 :להל! (א "ועד העובדי4 המנהליי4 והטכניי4 של אוניברסיטת ת :  בעל הפוליסה .2

 ").הועד"
 
 .1/7/2007 : ועד ה 1/7/2002  החל מיו4– מועד תחילת הביטוח .3
 
 :פרמיות .4
 

 .ה קבועה וצמודה למדדהפרמיה החודשית לתשלו4 תהי 4.1
 :להל!' י נספח א" עפ בביטוח מחלות קשותהפרמיה החודשית 4.2

 
  > 65תהא  )  כולל  משפחה  חד  הורית(לעובד   4.2.1

 .לחודש
 . לחודש> 124למשפחה  4.2.2
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ל "בחוטיפול  מיוחד  ,  ל"  בחוהשתלות  בביטוח  הפרמיה  החודשית 4.3
' י  נספח  ב"בני  זוג4  וילדיה4  עפ,  מיוחד  לעובדי4תרופתי  וטיפול  
 :להל!

 
  > 10תהא  )  כולל  משפחה  חד  הורית(לעובד   4.3.1

 .לחודש
 . לחודש> 25למשפחה  4.3.2

 
 :סיעודי לעובדי4 ובני זוג4 בביטוח הפרמיה החודשית 4.4

 
 .לחודש > 17.60לעובד תהא  4.4.1
 . לחודש> 35.20 בני הזוג  2 : ל 4.4.2

 
הפרמיה  החודשית  תיקבע  על  בסיס  חודשי  ותשול4  במועד  4.5

 . גרגוריאני בכל חודש15 :התשלו4 לא יאוחר מיו4 ה
י "ובני  המשפחה  בביטוחי4  עפהפרמיה  החודשית  בגי!  העובד   4.6

  במרוכז  בגינ4   ותועברא"ת'  אוניתיגבה  על  ידי  '  ג:ב  ו,  נספח  א
 .מידי חודש למבטח

 
 :חיתו5 / תקופת אכשרה .5
 

 .על כל הביטוחי4 שלהל! לא תחול תקופת אכשרה כלשהי 5.1
ל  טופס   לחתו4  עולא  יידרש  :  עובד  ובני  משפחתו  :  המבוטח   5.2

 .למעט ביטוח סיעודי, הצהרת בריאות מכל סוג
מחלות  קשות או  בני  משפחתו  המבוטחי4  כיו4  בביטוח  /עובד  ו 5.3

או  מבטחי4  אחרי4 מבטח  אחר  באמצעות  באמצעות  המבטח  או  
יהיו  רשאי4  לעבור  לתוכנית  הביטוח  ללא  צור=  בהוכחת  מצב 

שהיו כיסויי4  חופפי4  ויהנו  מרצ;  ביטוחי  לגבי  בריאות4  
  .ימי4 בביטוח הקוד4קי

 
למע!  הסר  ספק  מובהר  כי  בעת  הגשת  התביעה  ימציאו  המבוטחי4  הזכאי4  לרצ;  ביטוחי 
כאמור  לעיל  את  פוליסת  הביטוח  הקודמת  ואת  היותה  בתוק;  עד  למועד  הצטרפות4 

הוכחת  קיו4  הביטוח  על  פי  הפוליסה  הקודמת  וקיו4  רצ; .  לביטוח  שעל  פי  הסכ4  זה
כל  החריגי4  והסייגי4  שהיו  כלולי4 .  ל"  להוכחת  זכאות  לרצ;  הנביטוח  הינו  תנאי  מהותי

 .בביטוח הקוד4 יחולו ג4 על פי ביטוח זה במרכיבי4 החופפי4 בהקשר ע4  רצ; ביטוחי
 

למע!  הסר  ספק  מובהר  בזאת    כי  תארי=  תחילת  הביטוח  למבוטחי4  שעוברי4  ברצ; 
א=  ורק  לגבי (ראשונה  ביטוחי  יהא  תארי=  תחילת  הביטוח  בביטוח  הקוד4  בו  בוטחו  ל

 ).כיסויי4 חופפי4
 

 :תשלו5 בעת תביעה .6
 

, בכפו;  למילוי  התחייבויות  בעל  הפוליסה  לפי  הסכ4  ביטוח  זה 6.1
  את  המבוטח  או  לשל4 או  לפצות/  ומתחייב  המבטח  לשפות

המצורפי4  להסכ4  זה  או למבוטח  סכומי4  בהתא4  לנספחי4  
כ4 לשל4  ישירות  לנות!  השירות  ועד  הסכומי4  הנקובי4  בהס

בתנאי  שהסכ4  הביטוח  היה  בתוק;  לגבי  אותו ובנספחיו  ו
מבוטח  בעת  האירוע  הביטוחי  ושמו  מופיע  ברשימת  המבוטחי4 

 . שנמסרה למבטח
 
 
 :ההצטרפות לביטוח .7
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תוק; הביטוח לפי הסכ4 זה לגבי כל אחד מהמבוטחי4 יהיה  7.1
 :לפי המאוחר שבי! התאריכי4 הבאי4

 
 .טחי4הראשו! בחודש בו הצטר; לקבוצת המבו 7.1.1
 .3כאמור בסעי; " יו4 כניסת הסכ4 הביטוח לתוק;" 7.1.2

 
תוק; הביטוח ייפסק לגבי כל אחד מהמבוטחי4 לפי המוקד4  7.2

 מבי! התאריכי4 
 :הבאי4

 
 .היו4 האחרו! בחודש בו הפסיק להשתיי= לקבוצת המבוטחי4 7.2.2
 .להל! 9יו4 תו4 תקופת הסכ4 הביטוח לפי סעי;  7.2.3
מחלות קשות תוק; ' לנספח א. 70ל הגיע המבוטח לגי עד :' לגבי נספח ב 7.2.4

 )כל עוד  ההסכ4 בתוק;( ללא הגבלת גיל :' לנספח ג. 70הכיסוי עד גיל 
 .25הגיע הילד לגיל  7.2.5

 
 :הצמדה למדד .8
 

 025/המדד  היסודי  להסכ4  ביטוח  זה  הוא  המדד  לחודש   8.1
  כל  התשלומי4  למבטח  ועל .'  נק9918  –  15/6/2002  :שפורס4  ב

יו  צמודי4  למדד  המחירי4 יה,  ידי  המבטח  על  פי  ביטוח  זה
 :כמפורט להל!, לצרכ!

 
) כולל  פירות  וירקות(  משמעו  מדד  המחירי4  לצרכ!  �"  המדד" 8.2

י "א;  א4  התפרס4  ע,  שקבעה  הלשכה  המרכזית  לסטטיסטיקה
כל  מוסד  ממשלתי  אחר  לרבות  כל  מדד  רשמי  אחר  שיבוא 

בי!  שהוא  בנוי  על  אות4  נתוני4  שעליה4  בנוי  המדד ,  במקומו
, א4  יבוא  מדד  אחר  במקו4  המדד  הקיי4.  !  א4  לאוהקיי4  ובי

תקבע  הלשכה  המרכזית  לסטטיסטיקה  את  היחס  בינו  לבי! 
 .המדד המוחל;

 
  לגבי  כל  אחד  מהתשלומי4  הנזכרי4  בסעי; �"  המדד  הקובע" 8.3

 . משמעו המדד שפורס4 לאחרונה לפני יו4 התשלו�4 לעיל 8.1
 

  כל  נספחיו כל  תשלומי  המבטח  ודמי  הביטוח  על  פי  הסכ4  זה  על 8.4
, היינו.  יוצמדו  לשיעור  המדד  הקובע  לעומת  המדד  היסודי

התשלומי4  האמורי4  ישולמו  בתוספת  הפרשי  הצמדה  בשיעור 
עליית  המדד  הקובע  ביו4  ביצוע  התשלו4  בפועל  לעומת  המדד 

יו4  ביצוע  תשלו4  בפועל  הוא  המאוחר  מבי! ,  לעניי!  זה.  היסודי
ו  הגיעה  ההמחאה המועד  הנקוב  בהמחאה  או  המועד  שב:  אלה

 .למבוטח
 
 :הסכ5תקופת ה .9
 

רשאי  לבטל בה  המבטח  לא  ,    שני54ההסכ4  ייחת4  לתקופה  של   9.1
בכפו;  לאמור ,  לשנות  את  גובה  הפרמיה  רשאי  ויהאאת  ההסכ4  

 . להל!10בסעי; 
 

   שני4  כל  פע54הביטוח  יתחדש  אוטומטית  לתקופות  נוספות  של   9.2
  הצדדי4 אחדאלא  א4  הודיע  ,  ")  התקופות  הנוספות–להל!  (

תקופת  הביטוח  או   יו4  לפני  תו4  90לפחות  ,  לצד  השני  בכתב
 .על רצונו שלא לחדשו, נוספות לפי העניי!ת הותקופתו4 ה
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 . שנה70גיל ההצטרפות המקסימלי לביטוח מחלות קשות הוא  9.3

 
 :נוהל תביעה .10

 
 המבוטח ימסור למבטח את כל הפרטי4 המתייחסי4 לתביעתו ואת כל  .א

 למבטח לש4 ברור חבותו  רפואיי4 והאחרי4 הדרושי4המסמכי4 ה     
 . אות4 יכול המבוטח להשיג במאמ< סביר     
  המבוטח ימסור למבטח כתב ויתור סודיות רפואית המתיר לכל רופאיו  .ב

  ל להעביר למבטח את כל המידע "או בחו/ולכל גו; או מוסד אחר באר< ו     
 .הרפואי הנמצא ברשותו והנוגע למבוטח     
 י ביטוח "קבלת אישור המבטח הינה תנאי מהותי לאחריות המבטח עפ .ג

 .זה      
 
 

 :ולראיה באו הצדדי4 על החתו4 במקו4 ובתארי= דלעיל
 
 

___________________            _________________________
וועד העובדי4                המבטח 
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 ' נספח א

 מחלות קשות
 
 מקרה הביטוח  .1

כהגדרתו ,  בקרות  מקרה  הביטוח,  לפי  ביטוח  זה,  בטח  ישל4  למבוטח  את  סכו4  הביטוחהמ 
 :במש= תקופת הביטוח בה היה הביטוח בתוק;, להל!

 
 :שב 8 מוחי .א

 5    וחסר  נוירולוגי  קבוע  הנמש=  מעל  רקמת  מוחהרס  וסקולרי  המלווה  ב  צרבומאורע 
או     דמ4  תת  עכבישי,  דימו4  תו=  מוחי  יכלול  ג4  וסקולריורע  צרבומא.שבועות
הגורמי4  לחסר  נוירולוגי  קבוע  למש= ,  למוח  ממקור  חו<  גולגלתי)  אמבוליה(תסחי;  

 . שבועות לפחות6
 
 :אוט5 שריר הלב .ב

הרס  חלק  משריר  הלב  כתוצאה  מליקוי  חול;  או  קבוע  באספקת  ד4  לאזור  שריר  הלב  
 :תנאי4 הבאי4 ה3 מתו= 2יש צור= בקיו4 , לש4 אבחו! אוט4 שריר הלב. הרלוונטי

 ).כאבי חזה(תלונות אופייניות  .1
 .Qהמלווי4 בהופעת גל ג .ק.שינויי4 מתאימי4 בתרשימי א .2
 .עליה ברמת האנזימי4 בד4 לערכי4 פתולוגיי4 .3
 

 :מחלת העורקי5 הכליליי5 של הלב .ג
מחלת  עורקי4  כליליי4  של  הלב  אשר  בעקבותיה  בוצע  בפועל  שתל  עוק;  מעל  היצרות  

להוציא  טכניקות  הרחבה  לא  ניתוחיות ,  ה  בשני  עורקי4  כליליי4  או  יותראו  חסימ
 .טיפול אולטרה סאונד, טיפול לייזר, כגו! אנגיופלסטיקה

 
 :ניתוח לב .ד

לא  כולל (ניתוח  בו  מבוצע  מעק;  של  חסימה  בעורק  כליל  או  ניתוח  להחלפת  מסת4  
).   בית  החזהצינתור  העורקי4  הכליליי4  ופעולות  הרחבה  או  חיתו=  ללא  פתיחת

 .החברה לא תהיה אחראית לכל ניתוח לב אחר
 

  ניתוח שתל של אבי העורקי5 .ה
ניתוח  בו  מוחל;  אבי  העורקי4  או  חלק  ממנו  בשתל  מלאכותי  תו=  כדי  פתיחת 

 .או בית החזה/הבט! ו
 
 :סרט9 .ו

של  תאי4  הגדלי4  באופ!  בלתי  מבוקר  בשלבי4 מחלה  הנגרמת  ישירות  מנוכחות  גידול  
מחלת .  4  או  מתקדמי4  והחודרי4  לרקמות  הסביבה  או  לרקמות  אחרותהתחלתיי

 .קינס'הסרט! תכלול לוקמיות ולימפומות למינה! ומחלת הודג
 

 מחלת סרט9 אינה כולל
 . סרט! עור למעט מלנומה ממארת .1
 גידולי4 או תופעות טרו4 סרטניות .2
 . של צוואר הרחIN SITU (4(סרט! מקומי  .3
 .4 או שנגרמו כתוצאה ממחלת הכשל החיסנוי הנרכשגידולי4 הנלווי .4
 

 :אי ספיקת כליות כרונית .ז
, חוסר  תפקוד  כליתי  כרוני  בלתי  הפי=  של  שתי  הכליות  המחייב  חיבור  להמודיאליזה 

 . לצמיתותאו לדיאליזה פריטונלית
 
 :השתלת איברי5 .ח

פסקת מצב  בריאותי  המחייב  השתלה  של  אחד  או  יותר  מהאיברי4  שלהל!  עקב  ה 
תיפקודו  של  אותו  איבר  והשתלת  איבר  אחר  במקומו  שנלקח  מגופו  של  אד4  אחר  או 

 :של איבר מלאכותי
 .לב 
 .כליה 
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 . כולל השתלת אונהכבד 
 .מח עצמות 
 . כולל השתלת אונהריאות 
 .לבלב 

 
 :טרשת נפוצה .ט

משמעית  של  נוירולוג  מומחה  ע4  הוכחה  של  הסימפטומי4  האופייניי4 :אבחנה  חד
ימייאליניזציה  ע4  הפרעות  נוירולוגיות  קבועות  והפרעה  בתפקוד  כגו!  הפרעות של  ד

 . בראייה או בשמיעה
ניקור  של  מוח :  האבחנה  חייבת  להיות  מבוססת  באמצעות  בירור  נויירולוגי  כגו!

  על  ידי  מוקדי4  אופייניי4  במערכת  העצביMRI 4  :השדרה  המותני  מוכחת  ב
 . המרכזית

 
 :שיתוק מוחלט . י

מוכח  על  ידי  כשל  קבוע  של ,  מוחלט  וקבוע  כתוצאה  ממחלה  או  תאונהשיתוק  
 . ההולכה במח השדרה בעקבות חיתו= או ניתוק מח השדרה

 
 :איבוד גפיי5 . אי

אבד!  תפקוד  קבוע  ומוחלט  של  שתי  גפיי4  או  יותר  או  קטיעה  של  שניי4  או  יותר 
 . גפיי4 מעל לפרק שורש כ; היד או הקרסול כתוצאה מתאונה או מחלה

 
 :עיוורו9 .בי

מתועד  בבדיקה ,    של  שתי  העיניי4:קבוע  ובלתי  הפי=  ,  אובד!  מוחלט  של  הראיה
העיורו!  חייב  להיות  מאובח!  ומתועד  על .  קלינית  כתוצאה  ממחלה  חריפה  או  תאונה

 . ח רופא עיניי4 מומחה"ידי דו
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 סכו5 הביטוח .2
 

 .  >56,000ח פיצוי חד פעמי בס= המבטח ישל4 בקרות מקרה הביטו :ב! הזוג / לעובד ולבת  
 .  >56,000 המבטח ישל4 בקרות מקרה הביטוח פיצוי חד פעמי בס=  :לילד   

 
 סייגי5 לחבות המבטח .3
 

המבטח  יהא  פטור  מאחריות  על  פי  ביטוח  זה  בגי!  מחלה  מהמחלות  המפורטות  .א
 אשר  לפני  הצטרפותו  לביטוח  היה  המבוטח  חולה  בה4  וקיבל  טיפול  רפואי,  לעיל
 .בגינה

 
 :למרות האמור לעיל מוסכ4 כי

 
במקרה  בו  לקה  המבוטח  במחלה  המהווה  מקרה  ביטוח  לפני  תחילת  .1א

הביטוח  שעל  פי  פוליסה  זו  והחלי4  ממנה  יכוסה  על  פי  פוליסה  זו  א4 
על  מנת  למנוע .    חודשי4  ממועד  החלמתו24מחלה  זו  תפרו<  מחדש  לאחר  

ה  שאי!  המבוטח  נמצא כל  ספק  אפשרי  החלמה  לצור=  סעי;  זה  פירוש
בטיפול  רפואי    כלשהו  בגי!  המחלה  ובכלל  זה  אינו  נמצא  בטיפול  תרופתי 

לעניי!  זה  בדיקות  מעקב  או  בדיקות  שגרתיות  לא  יחשבו  כטיפול  רפואי (
 ).או טיפול תרופתי

 
במקרה  וארע  למבוטח  מקרה  ביטוח  ראשו!  תו=  תקופת  הביטוח  והוא  .2א

דהיינו  אותו  מקרה (בגי!  אותה  מחלה  פוצה  בגינו  לא  יוכל  לקבל  פיצוי  
הוא  יוכל  לקבל  פיצוי  בגי! ,  חר  קרות  מקרה  הביטוח  הראשו!אל)  הביטוח

הכלול  ברשימת )  ולא  יותר  ממקרה  ביטוח  שני(מקרה  ביטוח  שני  
  חודש  מיו4 24המחלות  המהוות  מקרה  ביטוח  וזאת  לאחר  תקופה  של  

ני  אינו  שב< קרות  מקרה  הביטוח  הראשו!  ובתנאי  כי  מקרה  הביטוח  הש
 .מוחי

 
המבטח  לא  יהיה  אחראי  ולא  ישל4  על  פי  ביטוח  זה  כל  תביעה ,    לעיל3בנוס;  לאמור  בסעי;  

 :הקשורה ב
 

או  טיפול /שירותו  של  המבוטח  בצבא  או  במשטרה  א4  המבוטח  זכאי  לפיצוי  ו .ב
 .מגור4 ממשלתי ג4 א4 המבוטח וויתר על זכות זו

או  מפעולה  על  רקע  לאומני )    בלי4מח(פגיעה  כתוצאה  ממלחמה  או  מפעולת  איבה   .ג
 .א4 זכאי המבוטח לפיצוי מגור4 ממשלתי ג4 א4 וויתר על זכות זו

מהפכה  מרד ,  השתתפות  פעילה  של  מבוטח  בפעולה  מלחמתית  צבאית  משטרתית .ד
 .ת מעשה חבלה או כל פעולה בלתי חוקיתמופרעות מהו

  בכלי  טייס גלישה  אווירית  רחיפה  צניחה  טיסה  בכלי  טייס  כלשהו  למעט  טיסה .ה
 .אזרחי בעל תעודת כשירות להובלת נוסעי4

 ,ו  לא  אי  שפיות,פגיעה  עצמית  מכוונת  בי!  א4  היה  המבוטח  שפוי  ובי!  א4 .ו
 .התאבדות או ניסיו! לכ=

י "מקרה  ביטוח  נגר4  כתוצאה  משכרות  כרונית  או  שימוש  בסמי4  שלא  עפ .ז
 .המלצת  רופא

 .קיו4 המחלה הקשה נתגלה לראשונה לאחר מות המבוטח .ח
 

לא  יפגע  בזכות ,  מובהר  ומוסכ4  בזאת  כי  מוות  שאירע  מייד  ובסמו=  למקרה  הביטוח  כאמור  לעיל
 .י הסכ4 זה"המבוטח לתגמולי הביטוח עפ

 
 ולראייה באו הצדדי4 על החתו4

______________________                   ____________________ 
  ועד העובדי4  המבטח
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 'נספח ב
 ל"ת בחוביטוח השתלו

 
 :מקרה הביטוח .1
 

  מצב  בריאותי  המחייב  השתלה  של  אחד  או  יותר  מהאיברי4  שלהל! :  השתלה 1.1
ובלבד  שרופא ,  עקב  הפסקת  תפקודו  של  אותו  איבר  והשתלת  איבר  אחר  במקומו

בתחו4  הרפואי  הנוגע  לעניי!  קבע  את  הצור=  בביצוע ,  מטע4  המבוטחמומחה  
 :ההשתלה

 
 .ריאה:לב; לב 1.1.1
 .ריאה 1.1.2
 לבלב :יהכל; כליה 1.1.3
 כבד 1.1.4
 .מוח עצמות 1.1.5
 לבלב 1.1.6

 
ל "  כטיפול  מיוחד  ייחשבו  ניתוחי4  וטיפולי4  רפואיי4  בחו  6טיפול  רפואי  מיוחד 1.2

 :שמתקיי4 בה4 אחד מאלה
 

 .הטיפול המיוחד אינו נית! לביצוע באר< ואי! לו טיפול חלופי 1.2.1
ל  גבוהי4  משמעותית "סיכויי  ההצלחה  בביצוע  הטיפול  המיוחד  בחו 1.2.2

 .באר<מביצוע הטיפול 
זמ!  ההמתנה  לביצוע  הטיפול  המיוחד  או  הטיפול  החלופי  באר<  עולה  על  1.2.3

 .זמ! סביר וקיי4 סיכו! להחרפה משמעותית במצב הרפואי של המבוטח
 

  לעיל  אושר  על  ידי  רופא  מומחה  בתחו4  הנדרש  מטע4 1.2.3  –  1.2.1האמור  בסעי;  
  רופאי4 2בי!  במידה  ויהיו  חילוקי  דעות  .  ובאישור  רופא  מטע4  המבטח  המבוטח

 . הצדדי24ל והחלטתו תחייב את " הצדדי4 הנ2ימונה בורר רפואי מוסכ4 על ידי 
 

כמוגדר  בחוק ,    טיפול  תרופתי  שאינו  נכלל  בסל  התרופות–  טיפול  תרופתי  מיוחד 1.3
הביטוח  הממלכתי  וקופת  החולי4  בה  חבר  המבוטח  אינה  נוהגת  בפועל  לשאת 

 :תנאי4 המצטברי4 הבאי4התשלו4 עבורו ואשר מתקיימי4 בו הבמלוא 
 

 .מניעת התרופה תפגע באיכות חיי המבוטח  1.3.1
קבע  על  פי  קריטריוני4 ,  מטע4  המבוטח,  רופא  מומחה  בתחו4  הרלוונטי 1.3.2

 .את הצור= בתרופה, רפואיי4 מקובלי4
  או התרופה  כלולה  ברשימת  התרופות  המאושרות  של  משרד  הבריאות 1.3.3

 F.D.A כלול ברשימת התרופות של ה 
 .ת המבוטח כנגד קבלות מקוריות בלבדהמבטח ישפה א 1.3.4

 
ישא  המבטח ,  במקרה  שבו  קופת  החולי4  נוהגת  לשאת  בחלק  מעלות  התרופה

בחלק  הנותר  של  עלות  התרופה  בכפו;  להשתתפות  עצמית  יחסית  ביחס  לגובה 
 .4.4בסעי; כאמור , השתתפות המבטח במימו! התרופה

  
חוזר  אשר  נדרש  בעקבות מובהר  בזאת  במפורש  כי  טיפול  רפואי  ,  למע!  הסר  ספק 1.4

 .הוא חלק מאותו מקרה ביטוח, טיפול רפואי המהווה מקרה ביטוח
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 :הוצאות השתלה   .2
 

המבטח  ישפה  את  המבוטח  או  ישל4  ישירות  לנות!  השירות  בגי!  הוצאות  המוכרות  בגי!  
  שהוצאו  בפועל  בגי!  מקרה  הביטוח  א=  לא  יותר ל"ל  או  טיפול  מיוחד  בחו"השתלה  בחו

 : להל!4 אחריות המבטח כמפורט בסעי; מגבול
 

 . תשלו4 לרופאי4 ולמוסדות רפואיי4 עבור הערכה רפואית של המבוטח 2.1
  יו4  לאחר 270  יו4  לפני  ביצוע  ההשתלה  ועד  90  עד  :ל  "בחו,  הוצאות  אשפוז 2.2

בדיקות ,  תרופות,      הוצאות  שהייה  בבית  חולי4:הוצאות  האשפוז  (ביצועה  
 ).  פתולוגיותבדיקות מעבדה ובדיקות, אבחו!

 . שימורו והעברתו למקו4 ביצוע ההשתלה, השגת האיבר 2.3
 . הצוות הרפואיכלתשלו4 שכר של  2.4
, בטיסה  מסחרית  רגילה  של  המבוטח  ושל  מלווה  אחד,  ל"הוצאות  נסיעה  לחו 2.5

 . והוצאות שיבת4 לישראל
א4  היה  המבוטח  בלתי  כשיר ,  ל"ל  ומחו"הוצאות  הטסה  רפואית  מיוחדת  לחו 2.6

 . ת להעברה בטיסה מסחרית רגילהמסיבות רפואיו
סבירות  של  המבוטח  ושל  המלווה  בזמ! )  ל"וכבי4  בחו  כ4מלו!  (הוצאות  שהייה   2.7

 . ההמתנה להשתלה ולאחר ביצועה
עד  לסכו4  של ,  ל  הנובעי4  מביצוע  ההשתלה"המש=  טיפולי4  באר<  או  בחו 2.8

25,000$. 
ל4  בכל סעי;  זה  אינו  נכלל  בתקרת  הפיצוי  והוא  ישו(הטסת  הגופה  לישראל   2.9

 ).מקרה
א4  לא  נית! ,  תשלו4  עבור  הבאת  מומחה  לביצוע  הטיפול  המיוחד  בישראל 2.10

 . 50,000$עד לסכו4 של , ל מסיבות רפואיות"להעביר את המבוטח לחו
 

 :טיפול מיוחד 3
 

המבטח  ישפה  את  המבוטח  בגי!  הוצאות  הטיפול  המיוחד  הממשיות  המפורטות  להל! 
א  יותר  מסכו4  הביטוח  המרבי  לטיפול  מיוחד א=  ל,  שהוצאו  בפועל  בגי!  מקרה  הביטוח

בשינוי "  הוצאות  השתלה"כל  ההוצאות  המפורטות  בהגדרת  .    להל!4כמפורט  בסעי;  
 :כדלהל!

 
 ". טיפול מיוחד"יבוא במקומה " השתלה"בכל מקו4 בו מופיעה המילה  3.1
 .ל" תחולתו הינה רק לגבי הטיפול המיוחד בחו2.10יובהר כי סעי;  3.2
הנובעי4 ,    הרי  שתשלו4  עבור  טיפולי  המש=  באר<2.8  במקו4  האמור  בסעי; 3.3

 ).  מהסכו4 המרבי10%תקרת התשלו4 תהא עד (ל "מביצוע הטיפול המיוחד בחו
 

 :אחריות המבטח .4
  

המבטח  ישל4  ישירות  לספקי  השירותי4  או  ימציא  התחייבות  כספית  בגי!  כל  הוצאות 
המבטח  ישפה  את ,    כמו  כ!.או  טיפול  תרופתי  מיוחד/או  הטיפול  המיוחד  ו/ההשתלה  ו

המבוטח  בגי!  הוצאות  שהוציא  המבוטח  בפועל  ואשר  נכללות  בי!  הוצאות  ההשתלה  שארעה 
 .בתקופת הביטוח

 
שיפוי  מלא  ללא  הגבלת ,  ל  במסגרת  ההסכ4"ל  או  השתלות  בחו"להשתלה  בחו 4.1

. ל  תבוצע    בבית  חולי4  שבהסכ4  ע4  חברת  הביטוח"סכו4  ובלבד  שההשתלה  בחו
ל  תבוצע  בבית  חולי4  שאינו  כלול  ברשימת  בתי  החולי4 "שתלה  בחובמקרה  והה
תהא  חבות  המבטח  עד  לסכו4  מירבי ,  או  על  ידי  צוות  שאינו  שבהסכ4/שבהסכ4  ו

למע!  הסר  ספק  מובהר  בזאת .  למבוטח  אחד  לכל  תקופת  הביטוח  $  1,000,000של  
ת ל  בבי"כי  חבות  המבטח  תהא  על  פי  עלויות  ההוצאות  הכרוכות  בהשתלה  בחו

 .או על ידי צוות שבהסכ4 בלבד/חולי4 מוסכ4 ו
 ס= הכל הסכו4 המרבי בגי! כל ההוצאות הטיפול המיוחד לא יעלה על סכו4 של 4.2

א4  יחול  למבוטח ,  בתוספת  היטל  חוקי  על  תשלומי4  במטבע  חו<,    150,000$
 .אחד לכל תקופת הביטוח
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 עלויות ההוצאות          למע! הסר ספק מובהר בזאת כי חבות המבטח תהא על פי 

 או על ידי צוות /ל בבית חולי4 מוסכ4 ו"ל בחו"         הכרוכות בטיפול מיוחד בחו
 .         שבהסכ4 בלבד

 לא יעלה על, ס= הכל הסכו4 המרבי בגי! כל הוצאות הטיפול התרופתי המיוחד 4.3
 . לכל מקרי הביטוח ולמש= כל תקופת הביטוח $ 125,000 

או /לחודש  ו  $  35המבוטח  בגי!  כל  סכו4  העולה  על  המבטח  ישפה  או  יפצה  את  
 .הגבוה מבי! השניי4, עלות כל מרש4 מ5%

 
או  התשלו4  האמור  לעיל  יהא  בגי!  הוצאות  ממשיות  ששולמו  בפועל  כמפורט /השיפוי  ו

  . לעיל3 ובסעי; 2בסעי; 
  ימי4  מיו4  שנמסרו 14תו=  ,  ישל4  לו  המבטח  את  כל  הסכומי4,  א4  המבוטח  זכאי  לשיפוי

 . למבטח הקבלות עבור4 נדרש השיפוי
 
  פיצוי מיוחד במקרה של השתלה .5

 ,  שנה18שגילו בקרות המקרה מעל במקרה של השתלה ישל4 המבטח למבוטח  5.1
נפטר  המוטב .    חודש24ח  לחודש  לתקופה  של  "  ש5000פיצוי  נוס;  בסכו4  של  

קבלו י,  לאחר  ביצוע  ניתוח  השתלה  וטר4  מיצה  את  תקופת  הפיצוי  הנובע  לעיל
מייד  לאחר  פטירתו  בכפו;  להמצאת  צו  קיו4  צוואה ,  המוטבי4  את  יתרת  הפיצוי

 .או צו ירושה/ו
  18שגילו בקרות המקרה מתחת ל במקרה של השתלה ישל4 המבטח למבוטח  5.2

 נפטר המוטב .  חודש24ח לחודש לתקופה של " ש2500פיצוי בסכו4 של , שנה
 יקבלו , ת הפיצוי הנובה לעיללאחר ביצוע ניתוח השתלה וטר4 מיצה את תקופ

 מייד לאחר פטירתו בכפו; להמצאת צו קיו4 צוואה , המוטבי4 את יתרת הפיצוי
 .או צו ירושה/ו

 
 

  שלא במימו9 המבטחביצוע ההשתלה .6
 

  ללא  השתתפות  המבטח ההשתלה במקרה  בו  בחר  המבוטח  לבצע  את   6.1
   50,000$  ישול4  למבוטח  פיצוי  חד  פעמי  בגובה,  במימו!  עלות  ההשתלה

 ).ההשתלה בפועל(הפרוצדורה  ביצוע  שישול4 לאחר
  יבוא  במקו4  שיפוי 7למע!  הסר  ספק  מובהר  בזאת  כי  הפיצוי  על  פי  סעי;   6.2

 .לא יהיה כפל תשלו4. 5 – 3פי סעיפי4   :על
 

 :חריגי5 .7
 

 :המבטח לא יהיה אחראי ולא ישל4 על פי ביטוח זה כל תביעה הקשורה ב
 

  כל  מקרה  ביטוח  אשר  בעת  ההצטרפות :  ל"פול  מיוחד  בחולהשתלה  או  לטי 7.1
או /הייתה  קיימת  אבחנה  הקובעת  קיו4  הצור=  בביצוע  ההשתלה  ו,  לביטוח

או  כל  מקרה /ו")  מצב  רפואי  קיי4  להשתלה  "–להל!  (הטיפול  הרפואי  המיוחד  
 .י4 טר4 הצטרפות לביטוח הייתה אבחנה של מחלת כליותנ ש5ביטוח אשר עד 

 
 :ל תרופתי מיוחדלטיפו 7.2 

 
 מותנה בזאת במפורש כי למבטח לא תהיה כל אחריות על פי פרק  7.2.1

נמצא  המבוטח ,  לכל  מקרה  ביטוח  אשר  בעת  ההצטרפות  לביטוח,  זה 
או  קיימת  אבחנה  הקובעת  את  הצור=  בטיפול /בטיפול  תרופתי  ו

מצב  רפואי  קיי4   "–להל!  (  לעיל  1.3תרופתי  מיוחד  כהגדרתו  בסעי;  
 ").ילטיפול תרופת

 .תרופות ניסיוניות או למטרות מחקר 7.2.2
או  במהל=  אשפוז  בבית /תרופות  הניתנות  במהל=  ניתוח    או  השתלה  ו 7.2.3

 .חולי4
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אסטטיי4  או  לצורכי ,  עקרות  לטיפולי4  קוסמטיי4,  תרופות  לפוריות 7.2.4

דיאטה  ויטמיני4  צמחי  מרפא  או  חומרי4  לצור=  טיפול  הומואופטי 
 .רפואה המשלימהאו טיפולי4 בתחו4 ה

 
תהא  הגבלת  אחריות  לתרופות  מחו<  לגבולות  מדינה  ישראל  למבוטחי4  השוהי4  מעל 

 . יו4 מחו< למדינה90
 

או /כולל  מוטציות  ו,  ומחלות)  אידס  (AIDSתסמונת  הכשל  החיסוני  הנרכש   7.3
או  אנטיג! ,  Cמסוג  )  הפטיטיס(או  תסמונת  דומה  אחרת  או  צהבת  /וריאציות  ו
 .Bמסוג ) יסהפטיט(של צהבת 

 . י המלצת רופא"מחלות הנובעות משכרות כרונית או שימוש בסמי4 שלא עפ 7.4
 

 :תביעות .8
 

 :בכפו; לאמור להל!, ישא המבטח במלוא אחריותו, לאחר קרות מקרה הביטוח       
 

על  הצור=  בהשתלה  או  בטיפול ,  מיד  לאחר  שנודע  לו,  המבוטח  יודיע  למבטח 8.1
 .כל המסמכי4 הרפואיי4 שיידרשו לבירור התביעהמיוחד וימציא לו את 

לנהל  על ,  "ויתור  על  סודיות  רפואית"המבטח  יהיה  זכאי  לקבל  מהמבוטח   8.2
י  רופא  מטעמו  ובלבד  שאי!  בעיכוב "חשבונו  כל  חקירה  ולבדוק  את  המבוטח  ע

 . הטיפול כדי לגרו4 נזק רפואי למבוטח
אחר  אישור  הזכאות  על  פי המבטח  ישל4  לספקי  השרות  או  יאשר  לה4  מיד  ל 8.3

טלפקס  או  כל  אמצעי  אחר  של  תקשורת  מהירה ,  תנאי  ההסכ4  באמצעות  פקס
המבטח  יבצע  העברת .  את  הסכמתו  לשאת  בהוצאות  ואת  היק;  אחריותו

תשלו4 .    יו4  ממועד  קבלת  החשבונות  המקוריי30:4תשלומי4  תו=  לא  יאוחר  מ
ר  ממועד  קבלת   ימי4  לכל  היות14של  המבטח  למבוטח  עצמו  יתבצע  תו=  

 . החשבונות המקוריי4
כפי  שמתפרס4 ,  תשלומי4  במטבע  חו<  יחושבו  לפי  שער  העברות  והמחאות  גבוה 8.4

 .שהיה ידוע ביו4 ביצוע התשלו4 בפועל, י בנק ישראל"ע
 
 :זכות עיו9 בהסכמי המבט .9
 

ות  לעיי! למבוטח  תהיה  הזכ,  ל  או  במימו!  של  המבוטח"במקרה  והניתוח  בוצע  בחו 9.1          
זאת  על  מנת ,  כפי  שיהיו  מעת  לעת,  בהסכמי4  שיש  למבטח  ע4  ספקי  השרות  הרפואי

 .עומדי4 בתנאי הסכ4 הביטוח, לה4 זכאי המבוטח, לוודא שסכומי השיפוי
 

 
 

 ולראייה באו הצדדי4 על החתו4
 
 
 

________                                                 ____________________________________ 
 המבטח                                                                                       ועד העובדי4
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 'נספח ג
 ביטוח סיעודי

 
 מבוטח סיעודי .1
 

אשר ,    תאונה  או  ליקוי  בריאותי,  כתוצאה  ממחלה,  מצבו  הבריאותי  והתפקודי  של  המבוטח
  סיבה  לאשפוזו  בבית  חולי4  כללי  והוא  זקוק  לעזרה  ממשית  יומיומית  ואשר בגינו  אי!

  מתו=  הפעולות  המפורטות 3בהעדרה  אינו  יכול  לבצע  באופ!  עצמאי  וללא  עזרה  לפחות  
 :להל!

 
 לקו4 ולשכב 1.1 
 להתלבש ולהתפשט 1.2 
 להתרח<  1.3 
 לאכול ולשתות 1.4 
 לשלוט על הסוגרי4 1.5 
 )א גלגלי4 או למיטהמרותק לכס(ללכת  1.6 
 או  
  שעות 24מבוטח  אשר  עקב  מחלת  אלצהיימר  או  דמנציה  סנילית  זקוק  להשגחה  מתמדת   

 ")תשוש נפש: "להל!(ביממה של אד4 אחר כדי למנוע ממנו גרימת נזק לעצמו או לאחרי4 
 
 תקופת ההמתנה .2
 

,   מכ!  יו4  לאחר90תקופת  ההמתנה  מתחילה  במועד  בו  אירע  מקרה  הביטוח  ומסתימת  
 .ובמהלכה היה המבוטח במצב סיעודי באופ! רצי;

 
  להל!  לא  יידרש  לתקופת  המתנה    נוספת  בא4 3.2יובהר  כי  מבוטח  המקבל  פיצוי  לפי  סעי;  

 . להל!3.1הוא זכאי לפיצוי לפי סעי; 
 
 תגמולי הביטוח .3
 

 :למבוטח כדלקמ!, בהתקיי4 מקרה הביטוח ישל4 המבטח פיצוי חודשי 
 

או ,    הפעולות  המצוינות  לעיל6  פעולות  לפחות  מתו=  4ו  יכול  לבצע  א4  המבוטח  אינ 3.1
 .  לחודש>  6,000סכו4 של , המבוטח זקוק להשגחה מתמדת

סכו4  של ,    הפעולות  המצוינות  לעיל6  פעולות  מתו=  3א4  המבוטח  אינו  יכול  לבצע   3.2
 . לחודש>  4,000

  כאשר  אחת   לעיל  הפעולות  המצוינות6  פעולות  מתו=  3א4  המבוטח  אינו  יכול  לבצע   3.3
 . לחודש > 6,000סכו4 של , שליטה על הסוגרי4אי מה4 הוא 

 
 תקופת התשלו5 החודשי .4
 

א=  במצטבר  לא ,  המבטח  ישל4  למבוטח  פיצוי  חודשי  כל  עוד  מתקיי4  בו  המצב  הסיעודי
 . חודשי תשלו4 פיצוי חודשי60יותר מ 

 
 תוק> הביטוח .5
 

4  הביטוח  יהיה  בתוק;  ללא  הגבלת  גילו  של הביטוח  לגבי  כל  מבוטח  ימש=  כל  עוד  הסכ 
 .או ב! זוגו/המבוטח ו
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 פיצוי סיעודי חוזר .6
 

בטר4  ניצל  המבוטח  את  מלוא  מכסת  חודשי  התשלו4  כאמור ,  א4  תו=  תקופת  הביטוח 
ישל4  המבטח  פיצוי  חודשי  ללא  צור= ,  חזר  המבוטח  והפ=  למבוטח  סיעודי,    לעיל4בסעי;  

 .כאמור לעיל,  מכסת חודשי התשלו4בתקופת המתנה וזאת עד לתו4
 
 סייגי5 מיוחדי5 .7
 

היה  חייב  בתשלו4  תגמולי  ביטוח  על  פי  פרק  זה  בהתקיי4  אחד  או  יותר ילא  המבטח   
 :מהמקרי4 שלהל!

 
המבוטח  לא  יכול  היה  לבצע  אחת  או  יותר ,  א4  במועד  ההצטרפות  לביטוח 7.1

ר  או  דמנציה או  היה  חולה  באלצהיימ/  לעיל  ו1מהפעולות  המפורטות  בסעי;  
 "). מצב רפואי קיי4 לסיעודי–להל! (סנילית

 .י המלצת רופא"שכרות כרונית או שימוש בסמי4 שלא עפ 7.2
 .השתתפות פעילה של המבוטח בפעילות פלילית 7.3
משטרתית  א4  זכאי ,  צבאית,  השתתפות  פעילה  של  המבוטח  בפעולה  מלחמתית 7.4

  .לפיצוי או שיפוי כלשהו של הוצאות הטיפול מגור4 ממשלתי
או /כולל  מוטציות  ו,  ומחלות)  אידס  (AIDSתסמונת  הכשל  החיסוני  הנרכש   7.5

 .או תסמונת דומה אחרת/וריאציות ו
 

   :תביעות  .8
 

       חייב למסור למבטח הודעה בכתב על הליקוי שגר4 לצור= , מבוטח או בא כוחו    8.1
  דעה תימסר מאוחר א4 ההו. הסיעודי לא יאוחר מחודש לפני תו4 תקופת ההמתנה         
 למפרע , יחלו תשלומי הטיפול הסיעודי להתבצע חודש לאחר מועד ההודעה, יותר         

 בכל מקרה מספר החודשי4 התשלו4 .          ממועד הזכאות לתגמולי ביטוח
 ובלבד שהוכח באופ! חד ,          הרטרואקטיבי ישול4  ולא יותר משני4 עשר חודשי4

 י המסמכי4 הרפואיי4 וחוות דעת אותנטיות למועד קרות מקרה הביטוח "עפ         משמעי 
 .         כי המבטח אכ! היה סיעודי כמוגדר בהסכ4

 יעביר המבטח למודיע את הטפסי4 , ע4 קבלת הודעה כאמור על ידי המבטח    8.2            
 טפסי4 . ל הרופא המטפל במבוטחח ש"הדרושי4 למילוי כתב תביעה ולמילוי הדו                     
 .יש להחזיר למבטח תו= חודש ממועד קבלת4, לאחר שימולאו כנדרש, אלו                     

בעל  הפוליסה  או  המבוטח  יהיה  חייב  להמציא  למבטח  את  כל  המסמכי4  האחרי4       8.3
כ!  יהיה  המבטח  רשאי  לנהל .  שהמבטח  ידרוש  לש4  בירור  הליקוי  והצור=  הסיעודי

חובות .  ל  חקירה  ולהעמיד  את  המבוטח  לבדיקה  על  ידי  רופא  או  רופאי4  מטעמוכ
בעל  הפוליסה  והמבוטח  וזכויות  המבטח  לפי  סעי;  קט!  זה  יעמדו  בתוקפ!  ה!  לפני 

 .אישור התביעה וה! במש= כל תקופת תשלו4 הטיפול הסיעודי
 יקבל , י המבטח"ש עמסירת המסמכי4 ואיסו; מלוא החומר הרפואי הנדרלאחר  8.4            

  יו4 החלטה בדבר תשלו4 הטיפול הסיעודי למבוטח ויודיע על כ= 30המבטח תו=    
 ישל4 המבטח את , א4 ההחלטה היא חיובית. בעל הפוליסה או למבוטחל   

 .4 בכפו; לאמור בסעי;, התשלומי4 כאמור החל מתו4 תקופת תקופת ההמתנה                       
 מבוטח חייב בעל הפוליסה או המוטב להודיע על כ= למבטח ולציי! את במות ה 8.5  

 תעודת , כמו כ! יש למסור למבטח בהקד4 האפשרי את הפוליסה. סיבת המוות  
 ובמקרה שלא היה , פטירה רשמית ודי! וחשבו! מפורט של הרופא שטיפל במבוטח  
 . תעודה על סיבת המוות ונסיבותיו�טיפול רפואי   
 למסור למבטח תו= זמ! סביר לאחר , לפי העניי!, בעל הפוליסה או על המוטבעל  8.6 
 וא4 אינ4 , שנדרש לכ= את המידע והמסמכי4 הדרושי4 למבטח לבירור חבותו  
 .ברשותו עליו לעזור למבטח ככל שיוכל להשיג4  
 שולמו בתקופת הביטוח תשלומי טיפול סיעודי עבור תקופה מצטברת השווה  8.7 
 יפוג תוקפה של הפוליסה והמבטח יהיה משוחרר , פת תשלו4 הטיפול הסיעודילתקו  
 המבטח ינכה מכל תשלו4 שעליו לשל4 על פי הפוליסה . מכל חבותו על פי הפוליסה  
 .מהמבוטח או מהמוטב, כל חוב המגיע לה על פי הפוליסה מבעל הפוליסה  
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