
תוכן העניינים
עמ'   

2 א. מידע שימושי 

3 מה כוללת תכנית הביטוח? 

6 ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה)על פי תקנות "גילוי נאות"( 

10 פרטים אודות הכיסוי הביטוחי על פי תקנות "גילוי נאות" למבוטח 

12 איך לנהוג בעת תביעה? 

13 אנו עומדים לרשותך בכל עת! 

פוליסה לביטוח רפואי קבוצתי לחברי הסגל האקדמי הבכיר של
14 אוניברסיטת תל אביב 

23 פרק א' - ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים 

27 נספח טיפולים מחליפי ניתוח )נכנס לתוקף ב- 1.3.2008( 

29 פרק ב' - ביטוח לניתוחים פרטיים בחו"ל 

31 פרק ג' - ביטוח להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל 

34 פרק ד' - ביטוח לתרופות מיוחדות 

37 פרק ה' - כתב שירות - שירותי רפואה משלימה )אלטרנטיבית(  

40 פרק ו' - ביטוח סיעודי 

43 פרק ז' - כתב שירות - שירותים רפואיים ייחודיים 

54 פרק ח' - כתב שירות - שירותים רפואיים ייחודיים - מורחב 

57 פרק ט' - חוות דעת שניה בחו"ל 

page

Useful the Insurance in English 58



- 2 -

א. מידע שימושי
למי מיועדת התכנית, איך מצטרפים וכיצד משלמים?

חברי הסגל
התכנית מיועדת לכל חברי הסגל הבכיר שהינם מבוטחים באופן אוטומטי.

בני משפחה
חברי הסגל יוכלו לצרף את בני/בנות זוגם/ן וילדיהם עד גיל 21 לביטוח וזאת לאחר מילוי 

טופס בקשת הצטרפות והצהרת בריאות.

דמי הביטוח עבור בני המשפחה )בן/בת זוג וילדים עד גיל 21( ישולמו באמצעות תלוש 
השכר של החבר/ה.

ילדי חברים מעל גיל 21 ובני/בנות זוגם/ן וילדיהם עד גיל 21 יוכלו להצטרף לאחר מילוי 
טופס בקשת הצטרפות והצהרת בריאות.

דמי הביטוח עבור ילדים של חבר/ה מעל גיל 21 בני/בנות זוגם/ן וילדיהם עד גיל 21 ישולמו 
באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי.

חברים להם פוליסה פרטית בהראל
חברים המבוטחים באופן פרטי בהראל, יוכלו לעבור לפוליסה הקבוצתית תוך שמירת הרצף 

הביטוחי לגבי הכיסויים והסכומים הזהים.

חברים בשבתון
יוכלו להפסיק תכנית  ובני משפחתו  לחל"ת  או  בחו"ל  היוצא לשבתון לשנה  חבר סגל 
הביטוח אך לשמור על רצף זכויות. במקרה זה, עלות הביטוח הבסיסי, למעט ההרחבות 
)אם נרכשו(, תהיה בשיעור של 50%. התשלום יעשה באמצעות הוראת קבע או כרטיס 

אשראי של החבר.

למען הסר כל ספק, ביטוח רפואי זה,על כל חלקיו, נספחיו והרחבותיו השונים, אינו מחליף 
כל ביטוח נסיעה לחו"ל. חבר סגל הנוסע לחו"ל לצורך שבתון ו/או לכל צורך אחר, צריך 

לעשות לשם כך נסיעה לחו"ל.

גמלאים
מילוי טופס בקשת  בריאות לאחר  ביטוח  ו/או  סיעודי  ביטוח  לרכוש  יוכלו  גמלאי הסגל 

הצטרפות הכולל הצהרת בריאות ואמצעי גביה, בתנאים מיוחדים, כמפורט להלן:

ביטוח סיעודי על פי תנאי "שר"פ Golden Care" בהנחה של 30% לתקופת ההסכם.

ביטוח בריאות על פי תנאי "שר"פ Upgrade" או "שר"פ Preferred", בהנחה של 30% לתקופת 
ההסכם. התשלום יעשה באמצעות הוראת קבע אישית או כרטיס אשראי.



- 3 -

מה כוללת תכנית הביטוח?
תמצית הכיסוימיקום הכיסוי בפוליסהכיסוי

כיסוי הוצאות מלא עבור ניתוחים בבית פרק א'ניתוחים פרטיים
חולים פרטי כולל: שכר מנתח, אשפוז, 
רופא מרדים, התייעצות לפני ניתוח, חדר 
ניתוח, בדיקה פתולוגית, תותבת אביזר 
מושתל, שכר אחות פרטית, פיזיותרפיה 

והסעה באמבולנס לביה"ח וממנו.
פיצוי בגין ניתוח 

בבי"ח ציבורי
פיצוי בגובה 50% מהסכום המשולם כשכר פרק א', סעיף, 2.10

מנתח הסכם עבור אותו ניתוח.
ניתוח שבוצע 
בבית חולים 

פרטי, אך קופת 
חולים משתתפת 

בהוצאותיו

פיצוי בגובה מחצית ערכו של טופס 17.פרק א' ,סעיף 2.11

פיצוי חד פעמי 
במקרה מוות 

מניתוח

פיצוי חד פעמי בסך 100,000 ₪.פרק א', סעיף 3

אובדן כושר עבודה 
כתוצאה מניתוח

פיצוי חודשי בסך 2,000 ₪ ולמשך 24 פרק א', סעיף 4
 2 לאחר תקופת המתנה של  חודשים, 

חודשים.
כיסוי להחלמה 

לאחר ניתוח )ניכנס 
לתוקף מיום 

)1.3.2006

החזר הוצאות עבור החלמה לאחר ביצוע פרק א', סעיף 2.13
ניתוח לב פתוח/מח/גב עד 500 ₪ ליום 
ולא יותר מ- 7 ימי החלמה, בהשתתפות 

עצמית בגובה 20%.
טיפולים פיזיותרפיים  
ב-  לתוקף  )נכנס 

)1.3.2008

עד 8 טיפולים למצב רפואי ועד 1300 ₪ פרק א', סעיף 7
לשנה, בהשתתפות עצמית של 20%.

כיסוי מלא לפי המפורט בפרק הניתוחים פרק ב'ניתוח בחו"ל
הטסת  הוצאות  כיסוי  ובנוסף:  בארץ 
רפואית, הוצאות טיסה ושהייה והוצאות 
הטסת גופה, התייעצות לפני הניתוח עם 

רופא מומחה מחו"ל.
השתלות איברים 

בארץ ובחו"ל
מלוא פרק ג' כיסוי   - שבהסכם  שירות  נותן 

כל  כיסוי   - בהסכם  שאינו  ההוצאות. 
עד  של  בגובה  לתקרה  עד  ההוצאות 

.$ 1,000,000
כיסוי הוצאות 

איתור תורם מח 
עצם

100,000 ₪.פרק ג', סעיף 3.1.2

פיצוי מיוחד 
במקרה השתלה

לאחר השתלת כבד, לב, לב-ריאה, ריאה, פרק ג', סעיף 3.1.11
לבלב יינתן פיצוי בסך 5,000 ₪ ולאחר 
השתלת כליה או מח עצמות יינתן פיצוי 
בסך 5,000 ₪ )עפ"י מדד 10,572 נקודות( 

לחודש למשך 24 חודשים.
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טיפולים מיוחדים 
בחו"ל

כי  פרק ג' בתנאי  וזאת  מלא  הוצאות  החזר 
הטיפול/ניתוח אושר מראש על ידי החברה 
ושההתקשרות עם נותני השרות הרפואי 
ותאום הטיפול/ניתוח, יעשו ישירות על ידי 
החברה. במידה והטיפול/ניתוח לא תואם 
ואושר מראש על ידי החברה, תחול על 
המוטב השתתפות עצמית של 15,000$ 

לטיפול/ניתוח )שונה ביום 1.3.2008(.
טיפול תרופתי 

מיוחד
הבריאות פרק ד' בסל  כלולות  לתרופות שאינן 

מיום  )ניכנס לתוקף   ₪ 1.000,000 עד 
של  עצמית  בהשתתפות   )1.5.2008

200 ₪ למרשם.
רפואה משלימה - 
)כיסוי זה השתנה 

וניכנס לתוקף מיום 
)1.8.2003

₪ פרק ה'  150 עד  משלימה  רפואה  טיפולי 
לטיפול ועד 2,500 ₪ לכל שנת ביטוח 

בהשתתפות עצמית של 20%.

פיצוי בסך עד 5,000 ₪ לחודש למוטב פרק ו'סיעוד
הפעלות   6 מתוך   3 לבצע  יכול  שאינו 
היומיום או של לפחות 2 מתוך 6 הפעולות 
הסוגרים.  על  לשלוט  היא  מהן  שאחת 
המתנה  ימי   60 לאחר  ישולם  הפיצוי 

ולתקופת פיצוי לכל החיים.
שירותים רפואיים 

ייחודים
24 פרקים - ז', ח' המבוטח  בבית  רופא  ביקור  שרות 

שעות ביממה

מוקד מידע טלפוני לבריאות המשפחה

שירות סיוע וייעוץ פסיכולוגי

שירותי חירום ועזרה ראשונה לשיכוך 
כאבי שיניים

שירותי מעבדה עד הבית
חוות דעת שניה 

מחו"ל
חוות דעת שניה מחו"ל ניתנת ע"י חברה פרק ט'

דעת,  חוות  במתן  המתמחה  מחו"ל 
בהשתתפות עצמית שח 50 $ לכל חוות 

דעת.

הערה: סכומי הביטוח צמודים למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה.

המדד הבסיסי הינו המדד שפורסם ב- 15.4.2002, 9,676 נקודות, למעט כיסויים שנכנסו 
לתוקף במועד מאוחר יותר.

תמצית הכיסויים הינה לשם הבהרה בלבד. התנאים המפורטים בהסכמים 
החתומים ע"י הצדדים הינם התנאים הקובעים והמחייבים.



- 5 -

החרגות עיקריות:

שירות בצבא, פעילות ספורטיבית במסגרת אגודות ספורט וכיו"ב.  -

אי שפיות, אלכוהוליזם, שימוש בסמים, ניסיון התאבדות.  -

הרחבות אישיות לביטוח

חברי הסגל ובני משפחותיהם יוכלו להרחיב את הפוליסה הבסיסית לפי הפירוט הבא:

הוספת ביטוח סיעודי )מעבר לכיסוי הבסיסי של 5,000 ₪( ורכישת פוליסה פרטית על  א. 
פי תנאי "שר"פ Golden Care. על התעריפים תינתן הנחה של 30% לתקופת ההסכם.

רכישת ביטוח עפ"י נספח לשירותים רפואיים אמבולטוריים )שלא בעת אשפוז(. ב. 

הרחבת הכיסוי לילדים לביטוח עפ"י תנאי נספח ייחודי "מרחיב קידס". ג. 

על ההרחבות שלעיל שנרכשו באופן אישי, תחול תקופת אכשרה של 90 ימים.

דמי הביטוח  בריאות.  והצהרת  מילוי טופס בקשה  ההצטרפות להרחבות תעשה לאחר 
לפוליסות אילו ישולמו באמצעות הוראת קבע אישית או כרטיס אשראי.

לפרטים נוספים ועליות לגבי ההרחבות , יש לפנות למשרדי סוכנות הביטוח של הגב' בלה 
לבון וצוות משרדה: טל. 6408850, 5250608, 5250678.

מה קורה בעת פרישה/עזיבה/תום הסכם?
בעת עזיבת העבודה ו/או פרישה, יוכלו החברים ובני משפחותיהם להמשיך להיות מבוטחים 
באופן אישי על פי תנאי ההסכם, בתעריף מיוחד, וכל עוד ההסכם בתוקף, ובתנאי כי הודיעו 
לחברת הביטוח על רצונם בהמשך הביטוח בתוך 90 יום. התשלום יתבצע באמצעות הוראת 

קבע או כרטיס אשראי.

בתום ההסכם, יוכלו החברים ובני משפחותיהם להמשיך להיות מבוטחים בפוליסת בריאות 
פרטית אישית המקבילה לפוליסה הקבוצתית בחברה בתנאים ובתעריפים שיהיו קיימים 
אצל החברה באותו מועד ללא הצהרת בריאות וללא תקופת אכשרה. הם יהיו זכאים להנחה 
בגובה 30% מהתעריף לביטוח פרט, למשך 3 שנים ולהנחה בגובה 10% בשנתיים שלאחר 

מכן, ובתנאי כי הודיעו לחברה על רצונם בהמשך הביטוח בתוך 90 יום מתום ההסכם.
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 ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה
)על פי תקנות "גילוי נאות"(

תנאיםסעיףנושא
ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת ת"א.שם בעל הפוליסהכללי

כיסוי מורחב לניתוחים, ניתוחים פרטיים בחו"ל, השתלות הכיסויים בפוליסה
שירותי  מיוחדות,  בחו"ל, תרופות  מיוחדים  וטיפולים 
רפואה משלימה )אלטרנטיבית(, ביטוח סיעודי, שירותים 
ייחודיים- מורחב,  ייחודיים, שירותים רפואיים  רפואיים 

חוות דעת שניה בחו"ל.
עד 30.4.2017.משך תקופת הביטוח

החברה, במקרים המפורטים להלן, תעניק למבוטח שהיה המשכיות
מבוטח במסגרת הפוליסה הקבוצתית לפני מועד הפסקת 
הביטוח, אפשרות מעבר לפוליסת פרט לתקופת ביטוח 

לכל החיים )להלן - פוליסת המשך( שלהלן תנאיה:
דמי הביטוח יהיו דמי הביטוח שיהיו נהוגים במועד המעבר 
לכלל המבוטחים אצל המבטח בפוליסה דומה ועל פי 
גיל המבוטח באותו מועד. על התעריפים תינתן הנחה 
ולהנחה של 10% בשנתיים  של 30% לשלוש שנים 

שלאחר מכן.
ותקופת  הביטוח  סכום   - הסיעודי  הביטוח  לעניין 
תשלום תגמולי הביטוח בפוליסת ההמשך, יהיו על פי 
הסיעודי הקבוצתי  לביטוח  בפוליסה  למבוטח  הקבוע 

שברשותו.
המעבר יהיה תוך מתן רצף ביטוחי )ללא חיתום מחדש 
או בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם( וללא תקופת 

אכשרה.

יינתן במקרים המפורטים  לפוליסת ההמשך  המעבר 
להלן ובתנאים הקבועים לצידם, וכל עוד לא קרה מקרה 

הביטוח על פי הפוליסה הקבוצתית הקיימת:
הפסקת הביטוח הקבוצתי מפאת עזיבה של מבוטח את 
קבוצת המבוטחים במקרה של פרישה לגמלאות, עזיבת 
מקום העבודה )לרבות פיטורין( או עזיבת הארגון, או 
סיום תקופת הביטוח למבוטח מסוים. אפשרות המעבר 
לפוליסת ההמשך תינתן למבוטח תוך 90 יום ממועד 
בפוליסת  הביטוח  הביטוח. תחילת תקופת  הפסקת 

ההמשך תהיה למפרע מיום הפסקת הביטוח.
גירושין או פטירה שבגינם אחד מבני הזוג מאבד את 
זכאותו בפוליסה. אפשרות המעבר לפוליסת ההמשך 
יום ממועד האירוע. תחילת   90 תינתן למבוטח תוך 
תקופת הביטוח בפוליסת ההמשך תהיה למפרע מיום 

הפסקת הביטוח.
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אינה מתחדשת בחברת  פוליסת הביטוח הקבוצתית 
ביטוח כלשהי לגבי כלל המבוטחים, או שהפוליסה אינה 
מתחדשת לגבי חלק מהמבוטחים. במקרה כזה יפנה 
המבטח בכתב לכל מבוטח )או לחלק של המבוטחים 
אשר הפוליסה אינה מתחדשת לגביהם(, ויציע למבוטח 
יום  את אפשרות המעבר לפוליסת המשך בתוך 90 
ממועד הודעת המבטח. תחילת תקופת הביטוח בפוליסות 
ההמשך תהיה למפרע מיום הפסקת הביטוח. המעבר 
לפוליסת ההמשך יתבצע בכפוף לכך שבמועד הצטרפות 
המוטב לפוליסת ההמשך לא חודש למבוטח הביטוח 

הקבוצתי אצל מבטח אחר.

אם חל בתקופת הפוליסה הקבוצתית האחרונה שינוי 
לכיסוי  כיסוי סיעודי הדומה  חקיקה, המעניק למבוטח 
הקיים בפוליסת הביטוח הקבוצתי, תיתן פוליסת ההמשך 
כיסוי ביטוחי בעד הכיסוי שניתן בפוליסת הביטוח הקבוצתי 
לרכוש  רשאי  יהיה  מבוטח  החוק.  מכוח  ניתן  שאינו 

במסגרת פוליסת ההמשך תגמולי ביטוח מופחתים.

חשוב לציין כי ייתכן והמעבר לפוליסת המשך יהיה כרוך 
בהעלאת פרמיה משמעותית למבוטח.

תנאים לחידוש 
אוטומטי

תקופת ההסכם תוארך אוטומאטית לתקופות נוספות, 
אלא אם כן הודיע בכתב אחד הצדדים על רצונו לסיים 
את ההסכם 90 ימים לפחות לפני תום תקופת ההסכם 

או התקופה הנוספת.
אין, למעט בכיסוי של היעדרות מלימודים וטיפול בבעיות תקופת אכשרה

 12 - תהיה תקופת אכשרה של  בילדים  התפתחות 
תהיה   - משלימה  רפואה  בשירותי  ולמעט  חודשים 

תקופת אכשרה של 90 יום.
בנוסף, תחול תקופת אכשרה של 90 יום לגבי הרחבות 

אישיות כאמור בסעיפים 2.4-2.6 בהסכם.
)אובדן תקופת המתנה  4 סעיף  לניתוחים  מורחב  בכיסוי  למעט  אין, 

כושר עבודה כתוצאה מניתוח(, תהיה תקופת המתנה 
של 60 יום ולמעט בכיסוי ביטוח סיעודי תהיה תקופת 

המתנה של 60 יום.
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בפרק א' - כיסוי של החלמה לאחר ניתוח וכיסוי של השתתפות עצמית
בגובה  עצמית  השתתפות   - פיזיותרפיים  טיפולים 

.20%
בפרק ב' - התייעצות אחת לפני ניתוח בביטוח לניתוחים 

פרטיים בחו"ל - השתתפות עצמית של 20%.
בפרק ג' )טיפול תרופתי מיוחד( - השתתפות עצמית 

למרשם של 200 ₪ לחודש.
 - משלימה-אלרנטיבית(  רפואה  )שירותי  ה'  בפרק 

השתתפות עצמית של 20%.
בפרק ז' )שירותים רפואיים ייחודיים( - השתתפות עצמית 
של 20 ₪ לביקור רופא לילי, השתתפות עצמית של 
80 ₪ לפגישה ראשונה לייעוץ פסיכולוגי ו- 100 ₪ 

ל- 11 הפגישות הנוספות.
 - מורחב(   - ייחודיים  רפואיים  )שירותים  ח'  בפרק 
השתתפות עצמית של 40 ₪ עבור שירותי מעבדה 

עד הבית.
בפרק ט' )חוות דעת שניה בחו"ל( - השתתפות עצמית 

של 50 $ לכל חוות דעת.
שינוי 

תנאים
שינוי תנאי הפוליסה 

במהלך תקופת 
הביטוח

ללא שינוי.

כאמור בהסכםגובה ומבנה הפרמיהפרמיות
שינוי הפרמיה במהלך 

תקופת הביטוח
הפרמיה צמודה למדד, כאשר המדד הבסיסי הינו המדד 

שפורסם ב- 15.2.2006, 10,205 נקודות.
1.5.2008, תהא רשאית  מיום  חודשים החל   36 כל 
החברה להתאים את גובה דמי הביטוח לכלל המוטבים 
ניסיון התביעות  פי  על  יתרת תקופת ההסכם  לגבי 

ומצב הפוליסה.
תנאי 
ביטול

תנאי ביטול הפוליסה 
ע"י בעל הפוליסה ו/או 

המבוטח

אין החזר פרמיה במקרה של ביטול הפוליסה.

תנאי ביטול הפוליסה 
ע"י החברה

ו/או המבוטח  ו/או בעל הפוליסה  אם המוטב/ים   .1
אינו/ם משלם/ים או לא שילמו את הפרמיה כסדרה 

)על פי חוק הביטוח(.
הביטול יתבצע לאחר מתן התראות לבעל הפוליסה   

ו/או המבוטח כמתחייב עפ"י חוק חוזה ביטוח.

ו/או בעל הפוליסה מהחברה  אם העלים המוטב   .2
עובדה מהותית, שידיעתה הייתה גורמת לחברה שלא 

לקבלו לביטוח )על פי חוק חוזה הביטוח 1981(.
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החרגה בגין מצב חריגים
רפואי קיים

מקרה ביטוח שגורם ממשי לו היה מהלך רגיל של מצב 
רפואי קודם דהיינו; מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו 
בשל  לרבות  לביטוח,  הצטרפותו  מועד  לפני  במוטב 
מחלה או תאונה; לעניין זה, "אובחנו במוטב" - בדרך 
של אבחנה רפואית מתועדת, או בתהליך של אבחון 
רפואי מתועד שהתקיים בששת החודשים שקדמו למועד 

ההצטרפות לביטוח.

בעת  המוטב  גיל  פי  על  בזמן  מוגבל  יהא  זה  חריג 
הצטרפותו לביטוח כדלקמן:

פחות מ- 65 שנים - החריג יהיה תקף לתקופה  א. 
שלא תעלה על שנה אחת ממועד הצטרפותו.

65 שנים או יותר - החריג יהיה תקף לתקופה שלא  ב. 
תעלה על חצי שנה ממועד הצטרפותו.

סייג בשל מצב רפואי קודם לא יהיה תקף אם המוטב 
לא  והחברה,  קודם,  בריאותו  על מצב  הודיע לחברה 
הנזכר  המסוים  הרפואי  המצב  את  במפורש  סייגה 

בהודעת המוטב.
סייגים לחבות 

המבטחת
פוליסת הביטוח - סעיף 7.

כיסוי מורחב לניתוחים - סעיף 9.
טיפולים מחליפי ניתוח - סעיף 4.

ביטוח לניתוחים פרטיים בחו"ל - סעיף 4.
ביטוח לתרופות מיוחדות - סעיף 4.
שירותי רפואה משלימה - סעיף 3.

ביטוח סיעודי - סעיף 7.
שירותים רפואיים ייחודיים - סעיף 5.3.
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 פרטים אודות הכיסוי הביטוחי 
על פי תקנות "גילוי נאות" למבוטח

ו'ה'ד'ג'ב'א'
פירוט הכיסויים 

בתוכנית
שיפוי/תיאור הכיסוי

פיצוי
צורך 

באישור 
החברה 
מראש

ממשק 
עם סל 
הבסיס 

ו/או 
השב"ן

קיזוז 
תגמולים 

עם 
ביטוח 

אחר
ניתוחים

ביטוח כן שיפויכל הניתוחיםניתוחים מכוסים
תחליפי

כן

ביטוח כןשיפויבארץכיסוי לניתוחים פרטיים
תחליפי

כן

כיסוי למנתח שאינו 
בהסכם עם החברה

קיים )עד תקרה 
שבהסכם(

ביטוח כןשיפוי
תחליפי

כן

פיצוי בגין ניתוח בבי"ח 
ציבורי

פיצוי בגובה 
50% משכר 
מנתח הסכם

ביטוח כןפיצוי
תחליפי

לא

ניתוחים
כיסוי לניתוחים פרטי, 

הוצאות שהייה )בניתוח 
שתקופת האשפוז מעל 
10 ימים(, הטסת גופה

כנקוב בפרק ב' 
להסכם

ביטוח כןשיפוי
תחליפי

כן

השתלות בארץ ובחו"ל
עד תקרה בגובה תגמולי הביטוח

$ 1,000,000
קביעת שיפוי

הצורך ע"י 
שני רופאים 
מומחים 
בתחום

ביטוח 
תחליפי

כן

לאפיצויאו 60,000 $
גמלה חודשית לאחר 

ביצוע השתלה
בגובה 3,000 ₪ 

או 5,000 ₪ 
כנקוב בפרק ג'

ביטוח כןפיצוי
תחליפי

לא

תרופות מיוחדות
תרופות הנכללות 

בכיסוי
תרופות שאינן 

כלולות בסל 
שירותי הבריאות

ביטוח 
תחליפי

סכום ביטוח מירבי לכל 
תקופת הביטוח )ניכנס 
לתוקף מיום 1.5.2008(

עד 1,000,000 ₪ 
)עפ"י מדד 10,583 

נקודות(

ביטוח כןשיפוי
תחליפי

כן

השתתפות עצמית 
בסיסי/ת למרשם

ביטוח 200 ₪
תחליפי
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רפואה משלימה ) כיסוי זה השתנה וניכנס לתוקף מיום 1.8.2003(
עד 150 ₪ תקרה הכיסוי

לטיפול ועד 
2,500₪ לכל 

שנת ביטוח

ביטוח כןשיפוי
תחליפי

כן

בגובה 20% השתתפות עצמית
לטיפול

נכון למדד 15.4.2002, 9,676 נקודות, למעט כיסויים שנכנסו לתוקף במועד מאוחר יותר.

ביטוח תחליפי - ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי 
ו/או השב"ן )שירותי בריאות נוספים בקופות החולים(. בביטוח ישולמו תגמולי הביטוח ללא 

תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים )מהשקל הראשון(.

ביטוח משלים - ביטוח פרטי אשר על פיו ישולמו תגמולי ביטוח שהם מעל ומעבר לסל 
הבסיס ו/או השב"ן. כלומר, ישולמו תגמולים שהם הפרש שבין ההוצאות בפועל להוצאות 

המגיעות מסל הבסיס ו/או השב"ן.

ביטוח מוסף - ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן. בביטוח 
זה ישולמו תגמולי הביטוח מהשקל הראשון.

ההגדרות תקפות ליום פרסומם.

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים שבפוליסת הביטוח.
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איך לנהוג בעת תביעה?

בכל מקרה של תביעה יש לדאוג למלא טופס תביעה על מקרה ביטוח על 3 חלקיו.

 - לקוחות של הראל בטלפון  פנייה למוקד שירות  ניתן לקבל באמצעות  טפסים כאלה 
1-800-44-5000 או למשרדי סוכנות הביטוח של הגב' בלה לבון בטלפונים - 6408850 

או 5250608 או 5250678.

מה לעשות כשצריך ניתוח?
ליצור קשר עם הראל בטלפון 1-800-44-5000 או עם משרדי סוכנות הביטוח של הגב' 
בלה לבון בטלפונים: 6408850 או 5250608 או 5250678. אנו נסייע בנושא ביצירת 

קשר עם הרופא המנתח במידת הצורך.

לאחר בחירת הרופא המנתח יש לשלוח את שמו של הרופא, הסכמתו לביצוע הניתוח 
ומכתב המכיל את כל פרטי תולדות המחלה וסוג הניתוח.

מניסיוננו, במרבית המקרים תבחר ברופא הקשור בהסכם עם הראל ואז, לאחר בדיקת הזכאות, 
תשלם הראל ישירות למנתח את שכרו וכן תשלם ישירות לביה"ח עבור שירותיו.

אם תבחר ברופא שאינו קשור בהסכם עם הראל בבי"ח שבהסכם אזי, לאחר בדיקת הזכאות, 
תשלם הראל ישירות לביה"ח עבור שירותיו. את שכר המנתח תשלם אתה והראל תחזיר 
לך, לאחר קבלת קבלה המקורית, את שכר המנתח עפ"י הסכום שהיא משלמת למנתח 

המופיע ברשימת מנתחי ההסכם שלה.

ביצוע ניתוח באופן דחוף?
במקרה של ניתוח דחוף )בלילה או בסוף שבוע או במקרה חירום רפואי( הינך מתבקש 
להודיע לביה"ח ולמנתח כי הנך מבוטח בביטוח רפואי בהראל ולהשאיר בביה"ח שיק בטחון 

או מס' כרטיס אשראי כפיקדון עד לבדיקת זכאותך בהראל.

או למשרדי   1-800-44-5000 בהזדמנות הראשונה הודע להראל על הניתוח בטלפון 
6408850 או 5250608 או 5250678  סוכנות הביטוח של הגב' בלה לבון בטלפונים: 

והעבר את כל המידע הרפואי.

מה לעשות בעת תביעות אחרות המכוסות על פי הפוליסה?
ליצור קשר עם הראל בטלפון 1-800-44-5000 או עם משרדי סוכנות הביטוח של הגב' 
בלה לבון בטלפונים: 6408850 או 5250608 או 5250678. כדי לקבל הדרכה אישית 

בנוגע לתהליך התביעה.

לקבלת שירות רפואי לילי, יעוץ טלפוני, שירות סיוע ויעוץ פסיכולוגי, שירות חירום 
לשיכוך כאבי שיניים:

להתקשר למוקד טלפוני ארצי בקו ירוק: 1-800-260-660 )רב קווי(.

חברת הראל ואנשיה ערוכים לסייע לכל פונה, בהדרכה, ייעוץ והכוונה בכל הקשור לשירותי 
הביטוח הרפואי.
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אנו עומדים לרשותך בכל עת!
מוקד שירות לקוחות הראל
טלפון: 1-800-44-5000

כתובת: בית הראל, אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת-גן 52118

סוכנות הביטוח - בלה לבון
הגב' בלה לבון וצוות משרדה עומדים לשירותכם בכדי לפתור כל בעיה 
או שאלה המתעוררת בנוגע לפוליסה, לצירוף בני משפחה לתכניות 

השונות, טיפול ביוצאים לשבתון וכו'.

מספרי טלפון: 6408850, 5250608, 5250678

מספרי פקס: 6415170, 5283870
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 פוליסה לביטוח רפואי קבוצתי 
 לחברי הסגל האקדמי הבכיר של 

אוניברסיטת תל אביב

מצד אחד )להלן "החברה"( הראל חברה לביטוח בע"מ  בין: 

מצד שני )להלן "המבוטח"( ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת ת"א  ובין: 

וברצון המבוטח לבטח את חברי המבוטח )להלן: חברים( ובני משפחותיהם בביטוח  הואיל 
בריאות קבוצתי;

והחברה מסכימה לקבל על עצמה ביטוח זה בכל היקפו ובתנאים המפורטים בהסכם  והואיל 
זה להלן;

הגיעו שני הצדדים להסכם כדלקמן:

הגדרות כלליות  .1
בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם:

הפוליסה: חוזה ביטוח זה, כולל תנאים כלליים המתייחסים לכל פרקי הפוליסה,   1.1
לרבות דף פרטי הביטוח וכל נספח ותוספת המצורפים לו.

המבוטח: ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת ת"א.  1.2

המוטב: חבר/ה ו/או בן או בת זוגו ו/או ילדיהם עד גיל 21 ששמם נקוב בקובץ   1.3
הנתונים שיועבר מידי חודש לחברה על ידי המבוטח, ו/או ילדי חברים מעל גיל 

21 ובני זוגן/בנות זוגם וילדיהם עד גיל 21.

תאריך תחילת הביטוח: 1.5.2002.  1.4

תאריך הצטרפות: התאריך בו הצטרף המוטב לביטוח זה, כפי שהופיע בקובץ   1.5
נתוני המוטבים שהועבר לחברה.

דמי הביטוח: הסכום בגין פוליסה זו שעל המבוטח לשלם לחברה, על פי תנאי   1.6
הפוליסה.

מקרה הביטוח: מערך עובדתי ונסיבתי אשר קיומו מקנה למוטב זכות לתגמול   1.7
ביטוח על פי הפוליסה.

או מועד  תקופת המתנה: תקופה המתחילה במועד קרות מקרה הביטוח   1.8
הדיווח בכתב לחברה, המאוחר מביניהם ומסתיימת לאחר הימים שצוינו כתקופת 

המתנה באותו פרק או נספח שצורף לפוליסה.

מדד: מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   1.9
או בהעדר פרסום כנ"ל, מדד המתפרסם על ידי גוף רשמי אחר שיבוא במקומו, 

או מדד כלשהו שייוחד לשירותי בריאות.

שנת ביטוח: תקופה של כל 12 חודשים רצופים, שהראשונה תחילתה בתאריך   1.10
תחילת הביטוח כמצוין בסעיף 1.4 לעיל.
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דף פרטי הביטוח: דף המצורף לפוליסה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה, הכולל   1.11
את מספר הפוליסה, פרטים אישיים של המבוטח, מועד תחילת הביטוח, סכומי 

הביטוח, דמי הביטוח וכיוצא בזה.

סכום ביטוח: הסכום המרבי לתגמולי ביטוח כמפורט בתנאי הפוליסה בכל פרק   1.12
או נספח שצורף לפוליסה.

חוק הביטוח: חוק חוזה הביטוח תשמ"א - 1981.  1.13

חוק הבריאות: חוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ד - 1994.  1.14

קופת חולים: תאגיד כהגדרתו בחוק הבריאות; להלן קופות החולים שהוכרו   1.15
על ידי שר הבריאות: שירותי בריאות כללית, מכבי שירותי בריאות, קופת חולים 

מאוחדת וקופת חולים לאומית.

שירותי בריאות נוספים )שב"ן(: תוכנית למתן שרותי בריאות נוספים על   1.16
שירותי הבריאות על פי סל השירותים והתשלומים כהגדרתו בחוק הבריאות, 
ישות משפטית  ידי  ידי קופת החולים בה חבר המוטב, או על  המנוהלת על 

שהוקמה לשם כך.

ישראל: מדינת ישראל, כולל השטחים המוחזקים ע"י ישראל.   1.17

חו"ל: כל מקום או מדינה מחוץ למדינת ישראל, למעט מדינות אויב.  1.18

בית חולים: מוסד רפואי המוכר על ידי הרשויות המוסמכות בישראל או בחו"ל   1.19
כבית חולים כללי בלבד, להוציא מוסד שהוא גם סנטוריום, בית החלמה, בית 

הבראה.

בית חולים פרטי: בית חולים כמוגדר לעיל המורשה על ידי משרד הבריאות   1.20
לבצע ניתוחים באופן פרטי.

בית חולים מוסכם: בית חולים פרטי כמוגדר לעיל, הנמצא בהסכם עם החברה,   1.21
במועד הגשת התביעה על ידי המוטב.

ניתוח: פעולה פולשנית-חדירתית )Invasive Procedure( החודרת דרך רקמות   1.22
ומטרתה טיפול במחלה ו/או פגיעה ו/או תיקון פגם או עיוות אצל המבוטח. 
במסגרת זו יראו כניתוח גם פעולות פולשניות-חודרניות, כולל פעולה המתבצעת 
בדרך  פנימיים  אברים  וכן הראית  לטיפול,  או  לאבחון  לייזר,  קרן  באמצעות 
אנדוסקופית, צנתור, אנגיוגרפיה וכן ריסוק אבני כליה או מרה על ידי גלי קול.

חברת הביטוח תכסה פרוצדורה רפואית אשר מחליפה ניתוח שאילו היה מתבצע   
חברת הביטוח הייתה מכסה אותו על פי הפוליסה. סכום הביטוח שיכוסה יוגבל 
לתקרת עלות ביצוע ניתוח כאמור. אם יבצע המבוטח ניתוח שבגינו ביצע את 
הפרוצדורה הרפואית שהייתה אמורה להחליפו חברת הביטוח תכסה את עלות 

הניתוח בקיזוז עלות הפרוצדורה.

מנתח הסכם: רופא אשר הוסמך ואושר ע"י השלטונות המוסמכים בישראל   1.23
או בחו"ל כמומחה - מנתח הנמצא בהסכם עם החברה במועד הגשת התביעה 

על ידי המוטב.

מנתח אחר: רופא אשר הוסמך ואושר ע"י השלטונות המוסמכים בישראל או   1.24
בחו"ל כמומחה מנתח, שאינו מנתח הסכם.

רופא מרדים: רופא אשר הוסמך ואושר ע"י השלטונות המוסמכים בישראל או   1.25
בחו"ל כמרדים.
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אח/אחות: אחות או אח בעלי תעודת הסמכה של משרד הבריאות.  1.26

נותן שירות שבהסכם: מנתח, בית חולים וכל רופא או גוף אחר עמו קשורה   1.27
במועד  להסכם עם החברה  צד  ובלבד שהיה  או תתקשר החברה בהסכם, 

התביעה. 

השתתפות עצמית: חלקו של המוטב בהוצאה בגין מקרה ביטוח. מובהר בזאת   1.28
כי חבות החברה לתשלום כלשהו עפ"י פרק או נספח המצורף לפוליסה, תהיה 
רק לאחר ששולמה ההשתתפות העצמית ע"י המוטב ורק לגבי הוצאות המוטב 

שמעבר להשתתפות זו.

תותבת: אביזר או איבר מלאכותי, מפרק מלאכותי או טבעי המורכבים בגוף   1.29
המוטב במהלך ביצוע ניתוח.

רופא שיניים: אדם העוסק ברפואת שיניים על פי רישיון כחוק מטעם הרשויות   1.30
המוסמכות בישראל.

פריודונט: רופא שיניים כאמור בהגדרה לעיל בעל תעודת מומחיות של פריודונט   1.31
מטעם הרשויות המוסמכות בישראל.

סייג בשל מצב רפואי קודם: חריג כללי בפוליסה הפוטר את החברה מחבותה,   1.32
או המפחית את חבות החברה או את היקף הכסוי, בשל מקרה ביטוח אשר 
גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל של מצב רפואי קודם, ואשר ארע למבוטח 

בתקופה שבה חל הסייג."

מועד  לפני  רפואיות שאובחנו במבוטח  נסיבות  מערכת  מצב רפואי קודם:   1.33
הצטרפותו לביטוח לרבות בשל מחלה או תאונה לעניין זה "אובחנו במבוטח" - 
בדרך של אבחנה רפואית מתועדת או בהליך של אבחון רפואי מתועד שהתקיים 

בששת החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח.

ניתוח אלקטיבי: ניתוח שהצורך בו היה צפוי, ואשר קבלתו של המבוטח לבית   1.34
החולים לצורך ביצוע הניתוח אינה נעשית באמצעות הפניה מחדר מיון כמקרה 
דחוף, אלא שהמבוטח הופנה לניתוח על ידי רופא מומחה ממרפאה )לרבות 

מרפאת חוץ של בית החולים(.

שתל: כל אביזר, איבר טבעי או חלק מאיבר טבעי, או איבר מלאכותי, מפרק   1.35
מלאכותי או טבעי המושתלים או המורכבים בגופו של המבוטח במהלך ותוך 
כדי ניתוח המכוסה במסגרת הביטוח )כגון: עדשה, פרק ירך וכו'(, למעט תותבת 

שיניים, שתל דנטלי ושתל במהלך השתלה.

תוקף הפוליסה ואופן ההצטרפות:  .2

פוליסה זו תכנס לתוקפה החל מיום תאריך תחילת הביטוח ובכפוף לכל התנאים   2.1
המצטברים הבאים:

שולם הסכום הראשון בגין דמי הביטוח המגיעים לחברה.  2.1.1

)שמות  אישיים  פרטים  הכולל  נתוני המוטבים  קובץ  לחברה  הועבר   2.1.2
המוטבים, מספרי זהות, תאריכי לידה, כתובת וטלפון( עפ"י המפורט 

בנספח נתוני מוטבים ותשלומים הרצ"ב.

צורפו לפחות 80% מחברי הסגל האקדמי הבכיר אצל המבוטח.  2.1.3
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בני משפחה )בן/בת הזוג והילדים עד גיל 21( יצורפו לביטוח באופן וולונטרי,    2.2
ישולמו  דמי הביטוח  בריאות.  והצהרת  מילוי טופס בקשת הצטרפות  לאחר 

באמצעות ניכוי משכר החבר.

ילדי חברים מעל גיל 21 ובני זוגן/בנות זוגם וילדיהם עד גיל 21 יצורפו לביטוח   2.3
באופן וולונטרי, לאחר מילוי טופס בקשת הצטרפות והצהרת בריאות. דמי הביטוח 

לפוליסות אילו ישולמו באמצעות הוראת קבע אישית או כרטיס אשראי.

מוטבים יוכלו להרחיב הביטוח הסיעודי )פרק ו'( ולהצטרף לביטוח סיעודי, לאחר   2.4
מילוי טופס בקשת הצטרפות והצהרת בריאות, בפוליסות אישיות על פי תנאי 
"שר"פ Golden Care. על תעריפים תינתן הנחה של 30% לתקופת ההסכם. 
דמי הביטוח לפוליסות אילו ישולמו באמצעות הוראת קבע אישית או כרטיס 

אשראי.

810 לשירותי רפואה אמבולטוריים, לאחר מילוי  יוכלו לרכוש נספח  מוטבים   2.5
טופס בקשת הצטרפות והצהרת בריאות. על תעריפים תינתן הנחה של 30% 
לתקופת ההסכם. דמי הביטוח לפוליסות אילו ישולמו באמצעות הוראת קבע 

אישית או כרטיס אשראי. 

גמלאים של המבוטח יוכלו להצטרף לתוכנית ביטוח "שר"פ Upgrade" או "שר"פ   2.6
Preferred" לאחר מילוי טופס בקשת הצטרפות והצהרת בריאות. על תעריפים 
תינתן הנחה של 30% לתקופת ההסכם. דמי הביטוח לפוליסות אילו ישולמו 

באמצעות הוראת קבע אישית או כרטיס אשראי.

תקופת ההסכם ותקופת הביטוח  .3

תקופת ההסכם תהיה 36 חודשים מתאריך תחילת הביטוח ותוארך אוטומטית   3.1
לתקופות נוספות, אלא אם כן הודיע בכתב אחד הצדדים על רצונו לסיים את 

ההסכם 90 ימים לפחות לפני תום תקופת ההסכם או התקופה הנוספת.
תקופת הביטוח הוארכה ל- 9 שנים נוספות, החל מיום 1.5.2008.  

תום תקופת הביטוח לגבי כל מוטב ובני משפחתו תהיה במוקדם מבין המקרים   3.2
הבאים:

יציאתו  עקב  המבוטח  אצל  החברים  אחד  של  עבודתו  הופסקה   3.2.1
לגמלאות.

3.2.2  הופסקה עבודתו של אחד החברים אצל המבוטח.

תום ההסכם.  3.2.3

ובני  יוכלו החברים  להלן,   3.4.2.1 וסעיף  לעיל   3.2.1 על אף האמור בסעיף   3.3
משפחותיהם להמשיך להיות מבוטחים באופן אישי על פי תנאי ההסכם, בתעריף 
ובתנאי כי הודיעו לחברה על  וכל עוד ההסכם בתוקף,  של 169₪ למבוטח, 
רצונם בהמשך הביטוח בתוך 90 יום. התשלום יתבצע באמצעות הוראת קבע 

או כרטיס אשראי.
בתום ההסכם למבוטחים כאמור לעיל, יחול סעיף 3.4 להלן.  

מבוטח  למבוטח שהיה  תעניק  להלן,  המפורטים  במקרים  החברה,   3.4.1  3.4
במסגרת הפוליסה הקבוצתית לפני מועד הפסקת הביטוח, אפשרות 
מעבר לפוליסת פרט לתקופת ביטוח לכל החיים )להלן - פוליסת המשך( 

שלהלן תנאיה:



- 18 -

דמי הביטוח יהיו דמי הביטוח שיהיו נהוגים במועד המעבר לכלל   3.4.1.1
המבוטחים אצל המבטח בפוליסה דומה ועל פי גיל המבוטח 
באותו מועד. על התעריפים תינתן הנחה של 30% לשלוש 

שנים ולהנחה של 10% בשנתיים שלאחר מכן.

לעניין הביטוח הסיעודי - סכום הביטוח ותקופת תשלום תגמולי   3.4.1.2
הביטוח בפוליסת ההמשך, יהיו על פי הקבוע למבוטח בפוליסה 

לביטוח הסיעודי הקבוצתי שברשותו.

המעבר יהיה תוך מתן רצף ביטוחי )ללא חיתום מחדש או בחינה   3.4.1.3
מחודשת של מצב רפואי קודם( וללא תקופת אכשרה.

ובתנאים  להלן  יינתן במקרים המפורטים  לפוליסת ההמשך  המעבר   3.4.2
הפוליסה  פי  על  הביטוח  לא קרה מקרה  עוד  וכל  לצידם,  הקבועים 

הקבוצתית הקיימת:

מבוטח את  עזיבה של  הקבוצתי מפאת  הביטוח  הפסקת   3.4.2.1
קבוצת המבוטחים במקרה של פרישה לגמלאות, עזיבת מקום 
העבודה )לרבות פיטורין( או עזיבת הארגון, או סיום תקופת 
הביטוח למבוטח מסוים. אפשרות המעבר לפוליסת ההמשך 
תינתן למבוטח תוך 90 יום ממועד הפסקת הביטוח. תחילת 
תקופת הביטוח בפוליסת ההמשך תהיה למפרע מיום הפסקת 

הביטוח.

גירושין או פטירה שבגינם אחד מבני הזוג מאבד את זכאותו   3.4.2.2
בפוליסה. אפשרות המעבר לפוליסת ההמשך תינתן למבוטח 
תוך 90 יום ממועד האירוע. תחילת תקופת הביטוח בפוליסת 

ההמשך תהיה למפרע מיום הפסקת הביטוח.

פוליסת הביטוח הקבוצתית אינה מתחדשת בחברת ביטוח   3.4.2.3
כלשהי לגבי כלל המבוטחים, או שהפוליסה אינה מתחדשת 
יפנה המבטח בכתב  כזה  לגבי חלק מהמבוטחים. במקרה 
לכל מבוטח )או לחלק של המבוטחים אשר הפוליסה אינה 
למבוטח את אפשרות המעבר  ויציע  לגביהם(,  מתחדשת 
לפוליסת המשך בתוך 90 יום ממועד הודעת המבטח. תחילת 
תקופת הביטוח בפוליסות ההמשך תהיה למפרע מיום הפסקת 
הביטוח. המעבר לפוליסת ההמשך יתבצע בכפוף לכך שבמועד 
הצטרפות המוטב לפוליסת ההמשך לא חודש למבוטח הביטוח 

הקבוצתי אצל מבטח אחר.

אם חל בתקופת הפוליסה הקבוצתית האחרונה שינוי חקיקה, המעניק   3.4.3
למבוטח כיסוי סיעודי הדומה לכיסוי הקיים בפוליסת הביטוח הקבוצתי, 
תיתן פוליסת ההמשך כיסוי ביטוחי בעד הכיסוי שניתן בפוליסת הביטוח 

הקבוצתי שאינו ניתן מכוח החוק.

ביטוח  פוליסת ההמשך תגמולי  יהיה רשאי לרכוש במסגרת  מבוטח   3.4.4
מופחתים.

יהיה כל צד להסכם פטור מכל התחייבויותיו על פיו, למעט  בתום התקופה   3.5
בוצעו  ואשר  זה  התחייבות המבטח לתשלום תביעות המכוסות עפ"י הסכם 
בפועל בתוך תקופת ההסכם או נקבעו לביצוע לפני תום תקופת ההסכם אך 
בוצעו בפועל בתוך 90 יום מתום ההסכם, ולמעט התחייבות המבוטח להשלים 

את דמי הביטוח עד תום התקופה.
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חברים ובני משפחותיהם הנמצאים בשבתון בארץ, יוכלו להמשיך להיות מבוטחים   3.6
בתכנית הביטוח באותם תנאים ותעריפים. התשלום יעשה באמצעות הוראת 

קבע או כרטיס אשראי של החבר.

להיות  להמשיך  יוכלו  בחו"ל,  בשבתון  הנמצאים  ובני משפחותיהם  חברים   3.7
מבוטחים בתכנית הביטוח באותם תנאים, למעט האמור בפרק ה, פרק ז' ופרק 
ח', ובאותם תעריפים. התשלום יעשה באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי 

של החבר.

זכאותו של מוטב הנמצא בשבתון בחו"ל למקרה ביטוח ולתגמולי ביטוח יבדקו   
זכאותו  ולפי  הביטוח  קרות מקרה  ישראל בעת  בארץ  נמצא המוטב  כאילו 

בארץ.

דמי הביטוח  .4

דמי הביטוח החודשיים יהיו כאמור בהסכם.דלקמן:  4.1

מועד פירעון דמי הביטוח יהיה בראשית כל חודש על פי המועד בו נקבע תשלומם   4.2
על ידי החברה.

דמי הביטוח יהיו צמודים למדד שיפורסם ב- 15.2.2006.  4.3

לדמי ביטוח אשר לא שולמו במועד יתווספו הפרשי הצמדה וריבית על פי הקבוע   4.4
בחוק פסיקת ריבית והצמדה תשכ"א 1961 מיום היווצר הפיגור ועד לפירעון 

בפועל של דמי הביטוח אצל החברה.

4.5 דמי הביטוח ישולמו על פי מכפלת מספר המוטבים בפוליסה, על פי המפורט   4.6
בסעיף 4.1.1 לעיל. דמי הביטוח למוטבים על פי המפורט בסעיף 4.1.1 יועברו 

במרוכז על ידי המבוטח לחברה.

דמי הביטוח למוטבים כאמור בסעיף 4.1.2 ישולמו באמצעות הוראת קבע אישית   4.7
או כרטיס אשראי.

ילד של חבר/ה שהגיע לגיל 21, ישולמו דמי הביטוח החודשיים עבורו באמצעות   4.8
הוראת קבע אישית או כרטיס אשראי.

כל 36 חודשים החל מיום הארכת תקופת הביטוח תהא רשאית החברה להתאים   4.9
את גובה דמי הביטוח לכלל המוטבים לגבי יתרת תקופת ההסכם על פי ניסיון 

התביעות ומצב הפוליסה.

תגמולי ביטוח  .5

החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה, לשלם את תגמולי הביטוח או חלק    5.1
מהם, ישירות לנותני השרות, או לשלמם למוטב כנגד קבלות מקוריות. המוטב 
זכאי לקבל מהחברה, לפי דרישתו, כתב התחייבות כספית לספק השירות אשר 
יאפשר לו קבלת שירות רפואי ובלבד שזכאותו על פי הפוליסה אינה שנויה 

במחלוקת.

תגמולי ביטוח אשר נועדו לממן טיפולים רפואיים המתבצעים מחוץ לגבולות    5.2
מדינת ישראל ישולמו במטבע המדינה בה יש לבצע את התשלום.
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תגמולי ביטוח הנקובים במטבע זר והמשולמים בישראל ישולמו בשקלים בהתאם   5.3
לשער המכירה )העברות והמחאות( של המטבע הזר הנ"ל שיהיה נהוג בבנק 

לאומי ביום הכנת התשלום על ידי החברה.

נפטר מוטב, תשלם החברה את יתרת תגמולי הביטוח לספק השירות הרפואי   5.4
לו התחייבה החברה לשלם. בהעדר התחייבות כלפי ספק השירות הרפואי או 
אם נותרה יתרה לאחר ביצוע תשלום על פי התחייבות האמורה תשלם את 
היתרה לעיזבונו ו/או ליורשיו של המוטב על פי צו קיום צוואה ו/או על פי צו 

ירושה.

המוטב לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח העולים על סכום הביטוח.   5.5

הייתה למוטב בגין מקרה הביטוח גם זכות שיפוי כלפי צד שלישי, שלא מכח    5.6
ביטוח,  למוטב תגמולי  זו לחברה מעת ששילמה  זכות  עוברת  ביטוח,  חוזה 
ובשיעור התגמולים ששילמה ומבלי לפגוע בזכות המוטב לגבות תחילה מצד 
שלישי שיפוי מעל לתגמולי ביטוח שקיבל על פי פוליסה זו. אם לאחר ששילמה 
החברה למוטב תגמולי ביטוח, קיבל המוטב מצד שלישי שיפוי שהיה מגיע למוטב 
על פי סעיף זה, עליו להעבירו לחברה בשיעור תגמולי הביטוח שקיבל על פי 
פוליסה זו. בכל מקרה של פשרה, ויתור או פעולה אחרת של המוטב, הפוגעת 
בזכות שעברה לחברה, עליו לפצותה בשל כך. המוטב מתחייב לשתף פעולה 

ככל שיידרש ממנו לשם מימוש זכותו של החברה כאמור.

היה המוטב זכאי לכיסוי ההוצאות המשולמות על פי ביטוח זה במלואן או חלקן   5.7
במסגרת פוליסה אחרת בחברה בחברת ביטוח אחרת, תשלם החברה את חלקה 
עבור ההוצאות שהוצאו בפועל, ובתנאי כי שהחברה תקבל המחאת זכויותיו של 

המוטב בכל פוליסה אחרת לטובת החברה עד לסכום אותו שילמה.

תביעות  .6
החברה תשלם למוטב את תגמולי הביטוח לפי פוליסה זו או תעבירם ישירות לנותני 

השירות שבהסכם אם נתקיימו אלה לפי העניין:

המוטב הודיע מראש לחברה על מקרה הביטוח וקיבל אישור החברה לחבותה   6.1
על פי פוליסה זו. קבלת אישור החברה לקיום מקרה ביטוח ולחבותה, הוא תנאי 
נמנע  ועקב מצב חירום רפואי  ביטוח  מהותי לאחריות החברה. קרה מקרה 
בירור  ביטוח לאחר  מהמוטב להודיע מראש לחברה, תשלם החברה תגמולי 

ואישור חבותה.

וויתור סודיות רפואית ומסר לחברה את כל הפרטים  המוטב חתם על כתב   6.2
והאחרים הדרושים לחברה לברור  והמסמכים המקוריים הרפואיים הסבירים 

תביעתו.

המוטב המציא לחברה קבלות מקוריות המאשרות ביצוע תשלום בפועל על   6.3
ידו.

החברה תהא זכאית לנהל על חשבונה כל חקירה באופן סביר ולבדוק את המוטב   6.4
על ידי רופא אחד או יותר מטעמה כפי שתמצא לנכון.

החברה אינה אחראית לטיב השירותים הרפואיים ו/או האחרים הניתנים למוטב   6.5
במסגרת ביטוח זה. החברה אינה אחראית לכל נזק שיגרם למוטב ו/או לכל 
אדם זולתו באופן ישיר או עקיף עקב בחירתו של המוטב ו/או הפנייתו על ידי 
החברה לנותני שירותים רפואיים ו/או אחרים ו/או עקב מעשה או מחדל של 

הנ"ל.
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חריגים כלליים  .7

החברה לא תהא אחראית ולא תהא חייבת לשלם תגמולי הביטוח בגין   7.1
מקרה ביטוח כולו או מקצתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

מקרה הביטוח אירע לפני תאריך תחילת הביטוח.  7.1.1

מקרה הביטוח אירע בתקופת האכשרה.  7.1.2

מקרה ביטוח שגורם ממשי לו היה מהלך רגיל של מצב רפואי   7.1.3
נסיבות רפואיות שאובחנו במוטב לפני  קודם דהיינו; מערכת 
מועד הצטרפותו לביטוח, לרבות בשל מחלה או תאונה; לעיניין 
זה, "אובחנו במוטב" - בדרך של אבחנה רפואית מתועדת, או 
בתהליך של אבחון רפואי מתועד שהתקיים בששת החודשים 

שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח. 

גיל המוטב בעת הצטרפותו לביטוח  חריג זה יהא מוגבל בזמן על פי   
כדלקמן:

פחות מ- 65 שנים - החריג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על שנה  א. 
אחת ממועד הצטרפותו.

65 שנים או יותר - החריג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על חצי  ב. 
שנה ממועד הצטרפותו.

סייג בשל מצב רפואי קודם לא יהיה תקף אם המוטב הודיע לחברה על   
מצב בריאותו קודם, והחברה, לא סייגה במפורש את המצב הרפואי 

המסוים הנזכר בהודעת המוטב.

מקרה הביטוח אירע לאחר תום תקופת הביטוח.  7.1.4

אי שפיות, ניסיון התאבדות, פגיעה עצמית, אלכוהוליזם, שימוש   7.1.5
בסמים למעט שימוש בסמים רפואיים לפי הוראת רופא.

גלישה אווירית, רחיפה, צניחה, סקי, צלילה, טיסה בכלי טייס   7.1.6
כלשהו למעט טיסה בכלי טייס אזרחי בעל תעודת כשירות להובלת 

נוסעים.

תוצאה ישירה או עקיפה של תסמונת הכשל החיסוני הנרכש   7.1.7
)AIDS( כולל מוטציות ו/או וריאציות ו/או תסמונת דומה אחרת.

מקרה הביטוח ניגרם או הינו תוצאה של שירות המוטב בכוחות   7.1.8
הביטחון לסוגיהם, לרבות: בצבא סדיר או בשירות מילואים או 

בצבא קבע.

סיבוכי הריון ו/או לידה, פריון ו/או עקרות.  7.1.9

מום או מחלה מולדים.   7.1.10

גיל המוטב בעת הצטרפותו לביטוח  חריג זה יהא מוגבל בזמן על פי   
כדלקמן:

פחות מ- 65 שנים - החריג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על שנה  א. 
אחת ממועד הצטרפותו.
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65 שנים או יותר - החריג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על חצי  ב. 
שנה ממועד הצטרפותו.

זיהום  או  גרעיני  גרעיני או היתוך  נגרם מביקוע  מקרה ביטוח   7.1.11
רדיואקטיבי או פעולה מלחמתית או צבאית. 

הפרעות נפש ו/או מחלות נפש ו/או טיפולים נפשיים ו/  7.1.12
או פסיכולוגיים. 

בדיקות שגרה ו/או מעקב ו/או בדיקות שאינן עקב בעיה   7.1.13
רפואית פעילה, למעט בדיקות המכוסות על פי תנאי 

הפרקים המפורטים להלן.

הצמדה  .8

סכומי הביטוח הקובעים, דמי הביטוח וגובה ההשתתפות העצמית, אם קיימת,    8.1
שיש לשלם על פי תנאי הפוליסה על ידי החברה ו/או על ידי המבוטח ו/או 
המוטב הכל לפי העניין, הינם צמודים למדד הידוע בראשון לחודש שבו בוצע 

התשלום בפועל.

חישוב ההצמדה יהא היחס שבין המדד הידוע האחרון אשר פורסם לפני התשלום    8.2
בפועל על ידי החברה לגבי סכום הביטוח בקרות מקרה ביטוח, או על ידי המבוטח 
ו/או המוטב לגבי תשלום דמי הביטוח, לבין המדד ביום תחילת הביטוח המופיע 

בדף פרטי הביטוח.

חוק הביטוח וחוק הבריאות  .9

זו בכל אותם  יחולו על פוליסה  הוראות חוק חוזה הביטוח תשמ"א - 1981    9.1
עניינים אשר לא הוסדרו בפוליסה עצמה.

אם יחולו שינויים בחוק הבריאות או בסל שירותי הבריאות על פי חוק הבריאות,   9.2
תהא החברה רשאית לערוך את השינויים המתבקשים מכך בפוליסה וכל עוד 

האמור בפוליסה אינו סותר התיקון לחוק.

ועדת ערר  .10
במקרה של חלוקי דעות הנוגעים להסכם זה, יועבר העניין להכרעת מומחה המקובל 

על שני הצדדים. בהוצאות המומחה יישאו הצדדים בחלקים שווים.

הודעות  .11
על המבוטח להודיע לחברה על כל שינוי כתובת במכתב רשום. הודעה שתישלח על 
ידי החברה לכתובת האחרונה הידועה לו של המבוטח תחשב כהודעה שנמסרה לו 

כהלכה.

שינויים  .12
החברה תהיה רשאית לשנות מעת לעת את רשימת נותני השירות שבהסכם.
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פרק א'
ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים

מקרה הביטוח  .1
מקרה הביטוח הינו הצורך בביצוע ניתוח אשר בוצע על ידי מנתח הסכם או מנתח אחר.
מועד קרות מקרה הביטוח הוא המועד בו אובחן לראשונה המצב הרפואי אשר כתוצאה 

ממנו נזקק המוטב לניתוח.

תגמולי הביטוח בגין מקרה ביטוח   .2
החברה תשפה את המוטב, באופן מלא וישיר אצל נותן השרות שבהסכם, או כנגד 
קבלות מקוריות שימציא לה המוטב, בגין ההוצאות הממשיות המפורטות להלן שהוצאו 
בפועל בגין מקרה הביטוח ובלבד שהסכום המרבי אותו תשלם החברה לא יעלה על 

המשולם לנותן השירות שבהסכם:

שכר מנתח בבי"ח פרטי:  2.1

שכר מנתח הסכם ישולם במלואו - ישירות למנתח ההסכם.  2.1.1

מנתח אחר - תשלום למוטב בהתאם לסוג הניתוח שבוצע ע"י מנתח   2.1.2
ידו בפועל, עד לתקרת הסכום   אחר, יהיה בגובה הסכום ששולם על 

הקבוע למנתחי הסכם של החברה, עבור הניתוח שבוצע.

יחזיר למוטב הוצאות התייעצות מוקדמת  התייעצות לפני ניתוח: המבטח   2.2
אחת )לפני ניתוח( עם המנתח אשר ביצע בפועל את הניתוח, או יחזיר למוטב 
הוצאות התייעצות מוקדמת אחת לפני ניתוח עם מנתח אחר וזאת עד לגובה 

הסכום שהיה משולם למנתח הסכם עבור התייעצות.

שכר רופא מרדים בבית חולים: החברה תשלם ישירות את הוצאות הרופא   2.3
המרדים בגין הרדמה שבוצעה במוטב בעת ניתוח או יחזיר הוצאות אלה למוטב 

בהתאם לסכום הקבוע של החברה עבור מרדים על פי הניתוח שבוצע.

כיסוי הוצאות אשפוז בבית חולים פרטי במקרה ניתוח: החברה תכסה   2.4
הוצאות אשפוז בחדר בן שתים עד שלוש מיטות בבית חולים מוסכם לתקופה 

שלא תעלה על 3 ימים לפני הניתוח ועד 30 ימים אחרי הניתוח. 

הוצאות חדר ניתוח בבית חולים פרטי: החברה תשלם ישירות לבית החולים   2.5
את ההוצאות עבור חדר ניתוח, על פי הניתוח שבוצע, או תחזיר הוצאות אלו 

למוטב.

בגין בדיקה  לבי"ח  ישירות  הוצאות בגין בדיקה פתולוגית: החברה תשלם   2.6
פתולוגית הנדרשת במקרה של ניתוח, או תחזיר הוצאות אלה למוטב.

תותבת: בוצע במוטב בבית חולים פרטי ניתוח, ובמהלך הניתוח הושתלה במוטב   2.7
תותבת כלשהי, תשתתף החברה בעלות התותבת הנ"ל עד סך של 30,000 ₪ 

)עפ"י מדד 10,572 נקודות(.

שכר אחות פרטית/אח פרטי בעת ניתוח: החזר למוטב עד סך של 500 ₪   2.8
לכל יום אשפוז עקב ניתוח בבית חולים פרטי ולתקופה שלא תעלה על 8 ימי 
אשפוז לאחר ניתוח. בנוסף )החל מיום 1.3.2008(, יינתן החזר בגין שכר אחות 
פרטית גם אם הניתוח בוצע בבית חולים ציבורי וזאת עד 4 ימי אשפוז לאחר 

הניתוח שבוצע.
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שירותי הסעה באמבולנס לבי"ח ובין בתי חולים בישראל: החזר למוטב   2.9
בגין שירותי אמבולנס של מגן דוד אדום או שירות אמבולנס אחר עבור העברתו 
של המוטב לבי"ח פרטי או ממנו או העברתו בין בתי החולים עקב ניתוח בבית 

חולים פרטי, עד סך של תעריף מד"א.

ללא  בישראל,  ניתוח במערכת הציבורית  בוצע  ניתוח בבית חולים ציבורי:   2.10
השתתפות החברה, תשלם החברה למוטב פיצוי מיוחד בגובה 50% מהסכום 

המשולם על ידי החברה כשכר מנתח הסכם בגין ניתוח שבוצע.

ניתוח שבוצע בבית חולים פרטי, אבל קופת החולים משתתפת בהוצאותיו:   2.11
שילמה קופת החולים בה חבר המוטב את כל הוצאות הניתוח ו/או את חלקן 
בבית החולים הפרטי ובכך פחתו הוצאות החברה, תפצה החברה את המוטב 

במחצית ערך ההוצאות הנחסכות לחברה בבית החולים הפרטי. 

ביצוע ניתוח בחו"ל: בוצע במוטב ניתוח בחו"ל המכוסה על פי ביטוח זה, תחזיר   2.12
החברה למוטב את הוצאותיו במטבע ישראלי בישראל בהתאם לשער היציג ביום 

התשלום ע"י החברה ובהיקף זכאותו של המוטב על פי פרק זה בישראל.

החלמה לאחר ניתוח: )נכנס לתוקף ב- 1.3.2006( בוצעו במבוטח ניתוח לב   2.13
פתוח או ניתוח מוח או ניתוח גב, ללא קשר למספר ימי האשפוז בגין ניתוחים 
אילו, ישפה המבטח את המוטב כנגד הצגת קבלות על תשלום בגין הוצאות 
החלמה ששולמו בעקבות ובסמוך לביצוע הניתוח, בגובה 80% מההוצאה בפועל 
ועד לסך של 500 ₪ ליום ולא יותר מ- 7 ימי החלמה בבית החלמה המוכר 
ככזה ע"י נותן שירותים רפואיים או רשות רפואית מוסמכת, ובתנאי שהצורך 
בהחלמה נקבע על פי שיקולים רפואיים ועל ידי רופא מומחה בתחום רלוונטי.

בוצע במבוטח ניתוח אחר אשר כתוצאה ישירה ממנו היה מאושפז בבית חולים   
תקופה העולה על 5 ימי אשפוז מלאים ורצופים, ישפה המבטח את המוטב 
כנגד הצגת קבלות על תשלום בגין הוצאות החלמה ששולמו בעקבות ובסמוך 
לביצוע הניתוח, בגובה 80% מההוצאה בפועל ועד לסך של 500 ₪ ליום ולא 
יותר מ- 7 ימי החלמה בבית החלמה המוכר ככזה ע"י נותן שירותים רפואיים 
או רשות רפואית מוסמכת, ובתנאי שהצורך בהחלמה נקבע על פי שיקולים 

רפואיים ועל ידי רופא מומחה בתחום רלוונטי )נכנס לתוקף מיום 1.1.2006(.

תשלום במקרה מוות במהלך ניתוח  .3
נפטר המוטב במהלך 7 ימים מהיום בו עבר ניתוח המכוסה במסגרת פרק זה )יום 
הניתוח ועוד 6 ימים( תשלם החברה ליורשיו על פי צו ירושה ו/או צו קיום צוואה 
בנוסף לתגמולי הביטוח סכום נוסף בסך של 100,000 ₪. בתנאי שהמוטב מעל גיל 

21 ומתחת לגיל 68.

תשלום במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה כתוצאה מביצוע ניתוח  .4

החברה תשלם למוטב פיצוי חודשי בסך של 2,000 ₪ במקרה של אובדן מוחלט   4.1
של כושר העבודה שנגרם כתוצאה ישירה מביצוע ניתוח המכוסה במסגרת פרק 
זה ובתנאי שהמוטב מעל גיל 21 ומתחת לגיל 68 ושהיה כשיר לעבוד עבודה 

מלאה, עובר ליום ביצוע הניתוח ו/או 6 חודשים בטרם בוצע הניתוח.

המוטב יחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה לצורך סעיף זה וזכאי לקבלת הפיצוי   4.2
החודשי אם לא יוכל לבצע עבודה כלשהי וזאת לתקופה העולה על חודשיים 

מיום ביצוע הניתוח )להלן: תקופת המתנה(.
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אם לא היתה למוטב תעסוקה במועד קרות מקרה הביטוח יחשב כבלתי כשיר   4.3
מוחלט לעבודה אם יהיה מרותק לביתו עקב קרות מקרה הביטוח.

הפיצוי החודשי ישולם החל מתום תקופת ההמתנה, לתקופה מירבית של 24   4.4
חודשים ובכל מקרה יפסק התשלום עם הגיע המוטב לגיל 68.

אם חוזר למוטב כושר עבודתו, חייב הוא ו/או המבוטח להודיע על כך לחברה   4.5
מיד והחברה תפסיק את תשלום הפיצוי החודשי.

במקרה של אובדן כושר עבודה בגין אותו מקרה ביטוח המוטב לא יהיה זכאי   4.6
לתקופת תשלום נוספת.

במקרה של אובדן כושר עבודה בגין מקרה ביטוח אחר יהיה זכאי המוטב לתקופת   4.7
תשלום נוספת על פי סעיף 4 לעיל.

מענק חד פעמי בגין הדבקות במחלת האיידס  .5
יינתן סכום פיצוי חד פעמי בגובה 250,000 ₪ למי שלקה במחלת האיידס כתוצאה 

מעירוי דם ומוצריו שניתנו לו במהלך ניתוח.

B קצבה חודשית בגין הדבקות בנגיף הפטיטיס  .6
תינתן קצבה חודשית בסך 5,000 ₪ לחודש, למשך 12 חודשים למי שלקה בנגיף 
היפטיטיס B כתוצאה מעירוי דם ומוצריו שניתנו לו במהלך ניתוח, ועקב כך נמצא 

באי כושר עבודה.

טיפולים פיזיוטרפים  .7
לפי הוראת רופא, עד 8 טיפולים למצב רפואי אחד ובכל מקרה לא יותר מ- 1,300 ₪ 

למוטב לשנת ביטוח, בהשתתפות עצמית של 20% )נכנס לתוקף ב- 1.3.2008(.

כיסוים נוספים )בתוקף מ- 1.3.2008(  .8

יהיה זכאי  פיצוי בגין היעדרות מלימודים - מבוטח שגילו 3 עד 18 שנים   8.1
ו/או ע"י מכון אבחון  להשתתפות בהוצאות אבחון ע"י רופא מומחה בתחום 
מוכר ו/או מאבחן המתמחה בין השאר באבחון פסיכו/דידקטי, אבחון הפרעות 
בעיית  נשוא  TOVA, בתנאי שאינו המבצע את הטיפול  ובדיקות  וריכוז  קשב 

ההתפתחות/ליקוי למידה.
המבטח ישפה את המבוטח בגין אבחון כאמור בשיעור של 50% מן הסכום   

אותו שלם המבוטח בפועל, ועד לשיפוי מירבי בסך 1,200 ₪.
הזכאות היא אחת  לתקופת ביטוח.    

תקופת אכשרה לסעיף זה 12 חודשים מיום תחילת ביטוח זה.  

טיפול בבעיות התפתחות בילדים  8.2
ליקוי  ו/או  הילד  בגין טיפול בבעיות התפתחות  ישפה את המבוטח  המבטח   
למידה אשר התגלו ואובחנו ע"י רופא מומחה להתפתחות הילד אצל ילד מגיל 
3 ועד גיל 15, המחייבות טיפול על ידי אחד מאלה: פיזיותרפיסט ו/או מרפא 
בעיסוק ו/או קלינאי תקשורת ו/או פסיכולוג או באמצעות שיטת ריפוי אחרת. 
המבטח ישפה את המבוטח בגין טיפול בבעיות ההתפתחות כאמור בשיעור 
של עד 50% מעלות הטיפול אך לא יותר מ- 96 ₪ לטיפול ולא יותר מ- 20 

טיפולים במהלך תקופת הביטוח.
תקופת אכשרה לסעיף זה 12 חודשים מיום תחילת הביטוח.  
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חריגים מיוחדים  .9
סעיף החריגים הכלליים בפוליסה חל אף על פרק זה.

בנוסף לאמור לעיל, החברה לא תהא חייבת בתשלום תגמולי ביטוח על פי פרק 
זה במקרים הבאים: 

למרות האמור בסעיף 7.1.3 לחריגים הכלליים, לחברים יכוסה מקרה ביטוח   9.1
שהינו תוצאה של מהלך רגיל של מחלה או של מערכת נסיבות רפואיות 
אשר התגלו במוטב לפני מועד הצטרפותו לביטוח ולמעט מקרה ביטוח 

אשר הצורך בקיומו נקבע טרם כניסת המוטב לביטוח.

ניתוח הקשור באופן ישיר או עקיף במטרת יופי ו/או אסטטיקה, לרבות   9.2
ניתוח לתיקון קוצר ראיה וקיצור מעיים, למעט ניתוח שיקום שד לאחר 

כריתת שד.

ניתוח הקשור בפוריות ו/או עקרות.  9.3

ניתוח בגלל פציעה שארעה תוך פעילות ספורט מקצועני אשר שכר בצידה   9.4
ו/או במסגרת אגודת ספורט.

השתלת איברים בישראל או בחו"ל, ו/או טיפולים מיוחדים בחו"ל.  9.5

בדיקה/בדיקות, בדיקות מעבדה, רנטגן, הקרנות, טיפולים כימוטרפיים   9.6
או  אונקולוגיים, טיפול היפרתרמי, זריקה, הזלפות, בדיקה/ות ופעולות 

הדמיה כגון: CT ו- MRI כאשר אלה אינן חלק ממהלך הניתוח.
למען הסר ספק: כאשר הפעולות המפורטות לעיל הינן חלק בלתי נפרד   

ממהלך הניתוח יכוסו גם הן על פי פרק זה. 

ניתוחים הקשורים בשיניים.  9.7

ניתוחים הקשורים להריון ו/או לידה למעט גרידה בשל צורך רפואי וניתוח   9.8
קיסרי, בתנאי מפורש כי המוטבת לא עברה ניתוח קיסרי בטרם הצטרפה 

לפוליסה זו.

תנאי מוקדם לאחריות החברה  .10
החברה תשלם את תגמולי הביטוח ובלבד שאישרה למוטב מראש את ביצוע הניתוח 
על ידי מנתח הסכם או מנתח אחר בבי"ח פרטי או בבי"ח מוסכם ואת מועד ביצוע 

הניתוח והכל בכפוף לתנאים הכלליים.

תקופת אכשרה  .11
ללא תקופת אכשרה.
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נספח טיפולים מחליפי ניתוח
)נכנס לתוקף ב- 1.3.2008(

הגדרות  .1
טכנולוגיה מחליפת ניתוח – טיפול רפואי שאיננו ניתוח המבוצע כתחליף לניתוח, 
אשר על פי אמות מידה רפואיות מקובלות נועד להשיג מטרה דומה למטרת הניתוח 

שבמקומו הוא מבוצע.

מקרה הביטוח  .2
צורך בביצוע ניתוח.

תשלום תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח  .3

מוטב הנזקק לניתוח, ואשר קיימת לגביו המלצת רופא מומחה בתחום הרלוונטי,   3.1
לביצוע טיפול רפואי בטכנולוגיה מחליפת ניתוח, יהא זכאי לכיסוי בארץ ובחו"ל, 

על פי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המוטב פנה לחברה לקבלת אישורה מראש לביצוע הטיפול בטכנולוגיה   3.1.1
מחליפת ניתוח עוד בטרם בוצע הטיפול, וקיבל את אישור החברה לביצוע 

הטיפול בטכנולוגיה מחליפת ניתוח.

הטיפול בטכנולוגיה מחליפת ניתוח יבוצע במוטב על-ידי רופא מומחה   3.1.2
בעל התמחות בתחום הרלוונטי.

מבצע הטיפול בטכנולוגיה מחליפת ניתוח הינו מורשה על פי חוק לבצע   3.1.3
את הטיפול, ובמקרים בהם קיימת חובת רישוי לשם ביצוע הטיפול, יהא 

מבצע הטיפול מורשה בעל רשיון מתאים.

הטיפול בטכנולוגיה מחליפת ניתוח יבוצע בבית חולים פרטי או במרפאה   3.1.4
)1940( אשר  בריאות העם  לפקודת   34 בסעיף  כהגדרתה  בישראל 
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 רשיון מתאים.

החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לשלם את תגמולי הביטוח, או חלק   3.2
מהם, ישירות למבצע הטיפול בטכנולוגיה מחליפת ניתוח ו/או למקום ביצוע הטיפול 
בטכנולוגיה מחליפת ניתוח, או לשלמם למוטב כנגד קבלות מקוריות. בכל מקרה, 

לא יעלו תגמולי הביטוח על סכום השיפוי המירבי כמפורט בסעיף 3.3 להלן.

סכום השיפוי המירבי לטיפול ו/או סדרת טיפולים בטכנולוגיה מחליפת ניתוח   3.3
 לא יעלה על עלות הניתוח שהטיפול בטכנולוגיה מחליפת ניתוח מבוצע במקומו. 

עלות הניתוח, משמעו לעניין סעיף זה, סך התשלומים המפורטים להלן:

שכר מנתח עימו קשורה החברה בהסכם לביצוע הניתוח בישראל.  3.3.1

עימו קשורה החברה  עלות חדר הניתוח בבית חולים פרטי בישראל   3.3.2
בהסכם לביצוע הניתוח.

להוצאות  יכלול שיפוי  ניתוח  הכיסוי עבור טיפול רפואי בטכנולוגיה מחליפת   3.4
המוטב בגין הכיסויים הבאים:
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שכר הרופא המבצע את הטיפול בטכנולוגיה מחליפת ניתוח.  3.4.1

הוצאות חדר ניתוח או חדר טיפולים בבית חולים או במרפאה, לרבות   3.4.2
האביזרים בהם נעשה שימוש במהלך הטיפול.

הוצאות אשפוז בבית חולים בו מבוצע הטיפול בטכנולוגיה מחליפת ניתוח.  3.4.3

בוצע טיפול רפואי בטכנולוגיה מחליפת ניתוח בחו"ל, יהא המוטב זכאי לכיסוי   3.5
על פי האמור לעיל, ולפי תקרת כיסוי השווה ל- 120% מתקרת הכיסוי אם היה 

מבוצע הטיפול בישראל.

אם יבוצע הניתוח במהלך 18 חודשים ממועד ביצוע הטיפול החליפי יקוזזו תגמולי   3.6
הביטוח שקיבל המוטב בגין הטיפול מהחבות החברה לניתוח. בתום 18 חודשים 
מתשלום הטיפול-מחליף-ניתוח, במידה והמוטב עדיין יצטרך ניתוח, לא יקוזזו 

תגמולי הביטוח שקיבל המוטב בגין הטיפול – מחבות החברה לניתוח.

חריגים מיוחדים לנספח זה  .4
סעיף החריגים הכלליים בפוליסה חל גם על נספח זה. בנוסף לאמור לעיל, החברה 

לא תהא חייבת בתשלום תגמולי ביטוח על פי נספח זה במקרים הבאים:

הליכים רפואיים ו/או שימוש באביזרים שאינם במסגרת ניתוח המבוצע   4.1
במוטב, או במסגרת טיפולים בטכנולוגיה מחליפת ניתוח.

השתלה של איבר טבעי או מלאכותי מכל סוג, אשר נועדה להחלפת איבר   4.2
ו/או חלק איבר ו/או נועדה להוספת איבר  במקומו של איבר בגופו של 

המוטב.

תרופה כימית ו/או ביולוגית מכל מין וסוג.  4.3

הוצאות המכוסות במסגרת פוליסת הביטוח היסודי, לרבות שכר מנתח,   4.4
בית חולים, חדר ניתוח, בדיקות פתולוגיות, בדיקות הדמייה המבוצעות 

במהלך הניתוח.

טיפולים נסיוניים או מחקריים או טיפולים שאינם מקובלים על פי אמות   4.5
מידה רפואיות מקובלות.

טיפולים ו/או בדיקות מניעה וסקר.  4.6

טיפולים ו/או בדיקות שאינם למטרת אבחון ו/או טיפול במצבו הרפואי   4.7
של המוטב המחייב ביצוע ניתוח.

טיפולים הקשורים בהריון ו/או לידה ו/או בפריון ו/או בעקרות.  4.8

טיפולים במסגרת רפואה משלימה.  4.9

טיפולי פיסיותרפיה, טיפולים פרא-רפואיים וטיפולים כימותרפיים.  4.10

טיפולים בטכנולוגיה מחליפת ניתוח אשר טרם בוצעו בפועל במוטב ו/  4.11
או בגין התחייבות מבצע הטיפול לטיפולים בטכנולוגיה מחליפת ניתוח 

עתידיים.

תקופת אכשרה  .5
תקופת אכשרה לכיסויים על פי נספח זה הינה בת 90 יום.
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פרק ב'
ביטוח לניתוחים פרטיים בחו"ל

תנאי מוקדם לאחריות המבטח  .1
הניתוח הפרטי בחו"ל בכפוף לכך  ביצוע  לניתוחים פרטיים בחו"ל מאפשר  הכיסוי 
שהניתוח אושר מראש על ידי החברה ושההתקשרות עם נותני השרות הרפואי ותאום 

הניתוח יעשו ישירות על ידי החברה.

מקרה הביטוח  .2
מקרה הביטוח הוא מצבו הבריאותי של המוטב המחייב ביצוע ניתוח אשר יבוצע על 

ידי מנתח הסכם או מנתח אחר בבית חולים בחו"ל.
מועד קרות מקרה הביטוח הוא המועד בו אובחן לראשונה המצב הרפואי אשר כתוצאה 

ממנו נזקק המוטב לניתוח.

תגמולי הביטוח בגין מקרה ביטוח  .3

בקרות מקרה הביטוח, תשלם החברה ישירות לספק השרות ו/או תשפה את   3.1
המבוטח עבור ההוצאות הרפואיות הקשורות בניתוח, כמפורט להלן: שכר מנתח, 
אשפוז עד 30 יום, חדר ניתוח, בדיקה פתולוגית, תותבת עד סך של 4,000 $.

בנוסף לאמור בסעיף 3.1 תכסה החברה גם את ההוצאות הבאות:  3.2

כיסוי להוצאות הטסה רפואית  3.2.1
במקרה של צורך בהטסה רפואית של המוטב לחו"ל לצורך ביצוע הניתוח   
או חזרתו ארצה לאחר הניתוח, תכסה החברה את הוצאות ההטסה 
הרפואית עד סך של 10,000 $ עבור הטסה אחת. הצורך בהטסה רפואית 

יקבע על ידי רופא מטעם החברה על פי מצבו הרפואי של המוטב.

כיסוי להוצאות טיסה ושהייה  3.2.2
במקרה ותקופת האשפוז לאחר הניתוח תעלה על 10 ימים, החברה   
תכסה את הוצאות השהייה של מלווה אחד. סכום הביטוח המרבי לעניין 
סעיף זה לא יעלה על סך של 100 $ ליום, לתקופה מרבית של 30 

יום.

כיסוי להוצאות הטסת גופה  3.2.3
החברה תכסה הוצאות הטסת גופה לישראל לאחר ניתוח, אם נפטר   
חו"ח המוטב בעת שהותו בחו"ל ובלבד שנפטר תוך תקופה שלא תעלה 
על 3 ימים מיום שחרורו מביה"ח בחו"ל. סכום הביטוח המרבי לעניין 

סעיף זה לא יעלה על סכום של 10,000 $.

רופא מומחה מחו"ל,  עם  בחו"ל  ניתוח  ביצוע  לפני  התייעצות אחת   3.2.4
בהשתתפות עצמית של 20% ועד 800 $.

חריגים מיוחדים  .4
סעיף החריגים הכלליים בפוליסה שאליה צורף נספח זה חל אף על נספח זה.

בנוסף לאמור לעיל, החברה לא תהא חייבת בתשלום תגמולי ביטוח על פי 
נספח זה במקרים הבאים:
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ניתוחי חירום ללא קבלת אישור מראש מטעם המבטח לביצוע הניתוח.  4.1

השתלת איברים.  4.2

ניתוחים שאינם ברי ביצוע בישראל.  4.3

תנאים מיוחדים לנספח זה  .5

בהיוודע למוטב על הצורך בניתוח אשר ברצונו לבצע בבי"ח בחו"ל, יידע את חברה   5.1
באופן מיידי על רצונו זה וימסור לחברה את שם ביה"ח וכתובת ביה"ח בחו"ל 
בו הינו מעוניין לבצע את הניתוח הנ"ל וכן את כל הפרטים הנוספים הקשורים 

בניתוח המבוקש וביצועו בחו"ל.

החברה לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם למוטב ו/או לכל אחד אחר עקב   5.2
ו/או  לנותני שירותים רפואיים  ע"י החברה  ו/או הפנייתו  בחירתו של המוטב 
אחרים ו/או עקב מעשה או מחדל של הנ"ל לרבות בגין אי ביצוע הניתוח בחו"ל 

במועד שנקבע לכך מכל סיבה שהיא.

תקופת אכשרה  .6
ללא תקופת אכשרה.
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פרק ג'
ביטוח להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

מקרה הביטוח  .1
מקרה הביטוח הינו הצורך בביצוע השתלה שהינה כדלקמן:

השתלה: כריתה כירורגית או הוצאה מגוף המבוטח של ריאה, לב, כליה, לבלב,   1.1
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, בשלב בו הפרוצדורה הפסיקה להיות 
מוגדרת כניסיונית בישראל. במקרה בו יושתל לב מלאכותי כפרוצדורה הקודמת 

להשתלת לב מגופו של אדם אחר, יחשב הדבר כמקרה ביטוח אחד.

טיפול רפואי מיוחד בחו"ל:  1.2
ניתוח או טיפול רפואי בחו"ל אשר מתקיים בו אחד התנאים הבאים:  

הטיפול המיוחד אינו בר ביצוע על ידי שירותי הרפואה בישראל ואין לו   1.2.1
טיפול חלופי בישראל.

סיכויי ההצלחה בביצוע הטיפול המיוחד בחו"ל גבוהים משמעותית מביצוע   1.2.2
הטיפול בארץ.

זמן ההמתנה לביצוע הטיפול המיוחד בארץ עולה על זמן סביר וקיים   1.2.3
סיכון לחיי המבוטח.

האמור בסעיפים 1.2.1-1.2.3 בכפוף לכך שרופא מומחה בתחום הרפואי   1.2.4
הנוגע לעניין, קבע על פי קריטריונים רפואיים מקובלים את הצורך ואופן 

ביצוע הטיפול המיוחד בחו"ל.

טיפול חלופי - טיפול רפואי הניתן לביצוע בישראל אשר על פי אמות   
מידה רפואיות מקובלות מאפשר להשיג אותה תוצאה רפואית המושגת 
על ידי טיפול רפואי אחר שאינו ניתן לביצוע בישראל ובלבד שאינו כרוך 

בתוצאות גופניות חמורות למטופל.

ייחשב כמועד בו אובחן לראשונה המצב הרפואי  מועד קרות מקרה הביטוח   1.3
שבעקבותיו נזקק המוטב להשתלה ו/או לטיפול מיוחד כאמור לעיל.

סכום הביטוח  .2
סכום הביטוח המרבי לכל תקופת הביטוח למוטב:

של  סך  עד   3.2 ו-  ב'   3.1 לסעיף   $  1,000,000 של  סך  עד   - להשתלה   2.1
60,000 $ )החל מיום 1.3.2008(.

טיפול מיוחד בחו"ל - החזר הוצאות מלא וזאת בתנאי כי  הטיפול/ניתוח אושר    2.2
מראש על ידי החברה ושההתקשרות עם נותני השרות הרפואי ותאום הטיפול/
ואושר  והטיפול/ניתוח לא תואם  ידי החברה. במידה  ישירות על  יעשו  ניתוח, 
ידי החברה, תחול על המוטב השתתפות עצמית של 15,000 $  מראש על 

לטיפול/ניתוח )שונה ביום 1.3.2008(.
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התחייבות החברה  .3
בקרות מקרה הביטוח החברה תשלם תגמולי ביטוח כמפורט להלן:

אפשרות שיפוי להשתלה או לטיפול מיוחד -   3.1

נותן שירות שבהסכם - החברה תשלם את מלא השיפוי, ישירות לנותן  א. 
השירות שבהסכם לגבי מקרה הביטוח שאירע.

נותן שרות שאינו בהסכם - החברה תשפה את המוטב בגין ההוצאות  ב. 
הממשיות ההוצאות הממשיות המפורטות להלן ששילם בפועל לנותן השירות 
ו/או תשלם ישירות לנותן השירות. התשלום יבוצע כנגד קבלות מקוריות 
המפרטות את הפעולות הרפואיות שבוצעו במוטב, הסכומים שנגבו בגינם 
וכן דוחות אשפוז וניתוח מקוריים הכוללים פרוט כל הפעולות, אך לא יותר 

מסכום הביטוח המרבי כמפורט בסעיף 2 לעיל.

תשלום לרופא ולמוסדות רפואיים עבור הערכה רפואית של המוטב לפני   3.1.1
ביצוע ההשתלה או הטיפול המיוחד.

תשלום עבור הוצאות לביצוע הפעילות הרפואית הנדרשת לקציר האיבר   3.1.2
המושתל, שימורו והעברתו למקום ביצוע ההשתלה. במקרה של השתלת 
מח עצם ובכפוף לקרות מקרה הביטוח, ישולמו הוצאות הבדיקות לאיתור 

תורם מח עצם, וזאת עד סך של 100,000 ₪.

תשלום עבור אשפוז בחו"ל, עד 30 יום לפני ביצוע ההשתלה או הטיפול   3.1.3
המיוחד ועד 180 יום לאחר הביצוע, לרבות; שכר צוות רפואי, בדיקות 

רפואיות, שירותי מעבדה ותרופות.

תשלום לצוות המנתח והוצאות חדר ניתוח תוך כדי בצוע ההשתלה או   3.1.4
הטיפול המיוחד.

תשלום הוצאות כרטיס נסיעה לחו"ל בטיסה מסחרית רגילה של המוטב   3.1.5
ומלווה אחד והוצאות שיבתם לישראל.

תשלום עבור הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל ו/או מחו"ל לא"י, אם   3.1.6
היה המוטב בלתי כשיר מסיבות רפואיות להעברה כאמור לעיל בטיסה 

מסחרית רגילה, עד סך של 10,000 $.

תשלום עבור הוצאות שהייה של המוטב או מלווה אחד במקום בצוע   3.1.7
)החל מיום  ההשתלה או הטיפול המיוחד בחו"ל, עד סך של 150 $ 
1.3.2008( ליממה עבור מוטב או עד סך של 200 $ )החל מיום 1.3.2008( 

ליממה למוטב + מלווה. 

תשלום עבור המשך טיפולים הנובעים מבצוע ההשתלה- עד סך של   3.1.8
10,000 $ או הטיפול המיוחד - עד סך של 5,000 $.

כיסוי מלא עבור העברת גופת המוטב לישראל אם נפטר חו"ח בעת   3.1.9
שהותו בחו"ל.

תשלום עבור הבאת מומחה לביצוע הטיפול המיוחד בישראל - אם לא ניתן   3.1.10
להעביר את המוטב לחו"ל מסיבות רפואיות - עד סך של 44,500 ₪.

ביצע המוטב השתלה במסגרת קופת חולים או באמצעות ביטוח זה, יהיה   3.1.11
זכאי לסכום חודשי כלהלן: סך של 5,000 ₪ לאחר השתלת כבד, לב, 
לב-ריאה, ריאה ולבלב, וסך של 5,000 ₪ )עפ"י מדד 10,572 נקודות( 
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לאחר השתלת כליה או מח עצמות אשר ישולם למוטב מיום חזרתו 
ארצה לאחר ביצוע ההשתלה ולמשך תקופה מרבית של 24 חודשים.

 :)1.3.2008 ב-  לתוקף  )נכנס  קצבה חודשית למועמד להשתלה   3.1.12
בקרות מקרה הביטוח, מוטב אשר בשל מצבו הרפואי מרותק למיטתו 
ונזקק לשירותי מטפל/ת, יהיה זכאי לקצבה חודשית בסך 2,500 ₪ 
וזאת לתקופה שעד לביצוע ההשתלה בפועל ולא יותר מ-6 חודשים. 
מוטב כאמור אשר שוהה באשפוז בבית חולים יהיה זכאי לקצבה בגובה 

50% מהסכום המרבי כאמור לעיל.

אפשרות פיצוי חד פעמי להשתלה בלבד - פיצוי חד פעמי בגובה הסכום   3.2
הנקוב בדף פרטי הביטוח אחר ביצוע ההשתלה בחו"ל, או לחילופין, החברה 
תמסור התחייבותה לגורם המבצע את ההשתלה בגובה 60,000 $ וזאת כנגד 

כתב המחאת זכויות של המבוטח למבטח.

למען הסר ספק, בעת קרות מקרה הביטוח כמפורט בסעיף 1.1 )השתלה(,   3.3
יוכל המוטב לבחור ולהודיע על בחירתו בכתב לחברה, אך ורק באחת משתי 
האפשרויות לתגמולי ביטוח המפורטות לעיל )סעיף 3.1 לעיל או סעיף 

3.2 לעיל(.

מובהר כי השתלה ו/או טיפול רפואי מיוחד חוזר/ים אשר יידרש/ו בעקבות   
ביצוע מקרה ביטוח כפעולה ראשונית מהווה חלק בלתי נפרד ממקרה 

הביטוח הראשוני.

תקופת אכשרה  .4
ללא תקופת אכשרה.
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פרק ד'
ביטוח לתרופות מיוחדות

הגדרות מיוחדות   .1

תרופה - חומר כימי ) עפ"י שם גנרי( מרפא אשר אושר ע"י הרשויות המוסמכות   1.1
בישראל ונכלל ברשימת התרופות המאושרות.

רשימת התרופות המאושרות - רשימת התרופות המאושרות והמפורסמות   1.2
על ידי הרשויות המוסמכות במדינת ישראל, הנכונה ליום 1.1.2002 וכפי שתעודכן 

מעת לעת ע"י הרשויות.

רופא מומחה - רופא אשר הוכר כמומחה על ידי רשויות הבריאות במדינת ישראל   1.3
ובלבד שתחום מומחיותו הוא בתחום הרלוונטי הנדרש לטיפול בתרופה.

או  בצורה חד פעמית  כתוצאה ממחלה,  בישראל,  נטילת תרופה   - טיפול   1.4
מתמשכת, שלא במהלך ניתוח ו/או אשפוז בבית חולים.

סל שירותי הבריאות - מכלול השירותים הרפואיים והתרופות הניתנות על ידי   1.5
קופות החולים לחבריה, במסגרת ומכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי או מכח 

מחויבות אחרת שבין הקופה לכלל מוטביה.

ידי רופא מומחה, אשר אישר את הצורך  מרשם - מסמך רפואי חתום על   1.6
בטיפול התרופתי וקבע את אופן השימוש בתרופה, את המינון ומשך הטיפול 

הנדרש.

בית מרקחת - מוסד מורשה על פי דין למכור ולשווק תרופות לציבור הרחב   1.7
)להלן נותני השירות(.

מחיר מרבי מאושר - הסכום המאושר מעת לעת על ידי הרשויות המוסמכות   1.8
בישראל לגביה בגין תרופה.

השתתפות עצמית למרשם - חלקו של המוטב בהוצאה בגין מרשם. מובהר   1.9
בזאת כי חבות החברה לתשלום כלשהו עפ"י פרק זה, תהיה רק לאחר ששולמה 
ההשתתפות העצמית ע"י המוטב ורק לגבי הוצאות המוטב שמעבר להשתתפות 

זו.

מקרה הביטוח  .2
ו/או המבוטח, הנזקק לצורך  מקרה הביטוח היינו מצבו הרפואי של בעל הפוליסה 
טיפול במחלתו או לצורך החלמתו, ליטול תרופה. תגמולי הביטוח ישולמו עבור תרופה 
כהגדרתה בפרק זה, שאינה כלולה בסל שירותי הבריאות, ואין לה תרופה חליפית 
בתנאי כי רופא מומחה בתחום הרפואי הנוגע לעניין, קבע על פי קריטריונים רפואיים 

מקובלים, את הצורך בנטילת התרופה.
התנאי לקיום מקרה הביטוח הינו כי לתרופה זו אין תרופה חלופית הכלולה 
ניסיונית או תרופה מתחום הרפואה  ואיננה תרופה  בסל התרופות האמור 

האלטרנטיבית.
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תרופה חלופית לצורך פרק זה היא תרופה אשר עפ"י קביעת רופא מומחה בתחום 
ועל פי אמות מידה רפואיות מקובלות נועדה להשיג אותה תוצאה רפואית המושגת על 
ידי התרופה נשואת מקרה הביטוח ובלבד שתרופה חלופית זו אינה כרוכה בתוצאות 

חמורות יותר למוטב.

תגמולי הביטוח ישולמו גם עבור תרופה אשר נמצאת בסל הבריאות אך לא לטיפול 
במחלתו של המוטב ובתנאי שתרופה זו אושרה לטיפול במחלתו של המוטב באחת 
ממדינות המערב או עבור תרופה אשר לא נמצאת בסל הבריאות ובתנאי שתרופה 

זו אושרה לטיפול במחלתו של המוטב באחת ממדינות המערב.

חבות החברה ותגמולי הביטוח  .3

החברה תשפה את המוטב כנגד קבלות מקוריות ו/או תשלם ישירות לנותני   3.1
השרות עבור התרופה, לכיסוי המינון החודשי הנדרש בכל פעם, בניכוי השתתפות 
עצמית למרשם בסך של 200₪ ובניכוי השתתפות קופת חולים אם קיימת, עד 

תקרת סכום הביטוח המרבי ובכפוף לתנאים כמפורט להלן.
למען הסר ספק, מובהר כי לכל תרופה יינתן מרשם נפרד והמינון בכל   

מרשם ייועד לטיפול של עד חודש אחד בכל פעם.

יעלה על המחיר המרבי המאושר לאותה  סכום השיפוי המרבי לתרופה לא   3.2
תרופה על ידי הרשויות המוסמכות בישראל. תרופה אשר לא נקבע לה מחיר 
מאושר על ידי הרשויות המוסמכות בישראל, יקבע סכום לאותה תרופה, על פי 
המחיר המרבי המאושר בהולנד, על פי שער הדולר )ארה"ב(. במידה ולתרופה 
אין מחיר מרבי מאושר בהולנד, יקבע סכום שיפוי לפי המחיר המרבי המאושר 

לאותה תרופה באנגליה על פי שער הדולר )ארה"ב(.

סכום הביטוח המרבי שתשלם החברה בגין תביעה ו/או תביעות המכוסות עפ"י   3.3
)נכנס  יהיה עד סך סל 1,000,000 ₪ לכל תקופת הביטוח למוטב  פרק זה 

לתוקף מיום 1.5.2008(.

החברה תשפה את המוטב עבור השירות ו/או הטיפול הרפואי הכרוך במתן   3.4
התרופה ועד ל תקרה של 4,500 ₪ לשלוש שנים,תקרה זו תתחדש כל שלוש 

שנים וכן הלאה )נכנס לתוקף ביום 1.3.2008(.

חריגים מיוחדים  .4
זה במקרים  פי פרק  ביטוח על  חייבת בתשלום תגמולי  החברה לא תהא 

הבאים:

תרופה שניתנה במהלך ניתוח ו/או השתלה תכוסה על פי תנאי הפרקים   4.1
א'-ג', או תרופה אשר ניתנה במהלך אשפוז בבית החולים או במוסד 

סיעודי.

תרופה ניסיונית אשר לא אושרה על ידי הרשות המאשרת.  4.2

תרופה לטיפולים קוסמטיים ו/או אסטטיים.   4.3

תרופה לטיפול במחלות נפש ו/או טיפולים נפשיים.  4.4

תרופה הקשורה לסיבוכי הריון ו/או לידה ו/או טיפולי פוריות וטיפולים נגד   4.5
עקרות.

תרופה לטיפול בבעיות שיניים.  4.6
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מקרה ביטוח הנובע מאלכוהוליזם ו/או התמכרות לסמים אסורים על פי   4.7
החוק ו/או שימוש בהם.

טיפול ו/או שרות רפואי הנדרש עקב מום ו/או מחלה מלידה לרבות מחלות   4.8
תורשתיות ו/או מצב בריאות שהיה קיים בעת הוצאת פרק זה ו/או מצב 

רפואי שהוחרג במפורש בדף פרטי הביטוח.

טיפול תרופתי מונע במסגרת שרות רפואה מונעת, טיפול בויטמינים ו/  4.9
או חיסונים ו/או תוספי מזון.

טיפולים תרופתיים שעדיין לא ניתנו למוטב בפועל ו/או בגין התחייבות   4.10
נותן השרות לטיפולים תרופתיים עתידיים.

המוטב נושא או ישא נוגדנים למחלת הכשל החיסוני נרכש או צהבת   4.11
לסוגיה השונים.

ורק בגין עלות התרופה, להבדיל  יהיה אך  מובהר ומודגש בזאת כי השיפוי 
מהשירות ו/או הטיפול הרפואי הכרוך במתן התרופה.

תביעה - דרישות מיוחדות  .5
המוטב חייב למסור לחברה הודעה בכתב סמוך ככל האפשר לקרות מקרה הביטוח.

תקופת אכשרה  .6
ללא תקופת אכשרה.
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פרק ה'
כתב שירות - שירותי רפואה משלימה )אלטרנטיבית( 
)נכנס לתוקף מיום - 1.8.2003. למען הסר ספק, הוראות פרק זה להסכם הבסיסי 
כפי שהן עובר לתיקון ההסכם הבסיסי בהתאם לתוספת מס' 1, ימשיכו לחול על 

הצדדים והמוטבים בנוגע למקרי ביטוח שאירעו ובוצעו בפועל עובר למועד הקבוע(.

בקרות מקרה הביטוח ישפה המבטח את המוטב בגין הוצאותיו ו/או ישלם לספק השירות, 
עבור שירותי רפואה משלימה המפורטים בנספח זה, בכפוף לתנאי ההסכם הבסיסי ולתנאים 

המיוחדים שבכתב שירות זה )להלן: "כתב השירות"(.

התחייבות המבטח  .1
רפואה משלימה  שירותי  עבור  לו  שהיו  מההוצאות   80% למוטב  יחזיר  המבטח 

)אלטרנטיבית(, בכפוף להגדרות ולסכומי השיפוי המרבי המפורטים להלן:

השירות  .2

המנוי יהיה זכאי לקבל שירותי רפואה משלימה שיכוסו על פי כתב שירות זה:  2.1

דקות  דיקור במחטים  נעשה  טיפול אשר במהלכו   - "אקופונקטורה"   2.1.1
בנקודות מיוחדות בגוף.

"הומאופטיה" - שיטת טיפול כוללנית, העושה שמוש בתרופות המופקות   2.1.2
מחומרים טבעיים שנמהלו או דוללו פעמים רבות.

"ביו פידבק" - טכניקה טיפולית העושה שימוש במיכשור אלקטרוני לצורך   2.1.3
מדידה מיידית של שינויים פיזיולוגים בגוף המטופל.

"כירופרקטיקה" - שיטת טיפול בה משתמש המטפל בידיו לשם הפקת   2.1.4
לחצים על עמוד השידרה וחוליותיו במטרה להשיב את הגוף לאיזון.

"אוסטיאופטיה" - טיפול להשגת הקלה בהפרעות במערכות השלד ע"י   2.1.5
שיפור הזרימה במערכות כלי הדם, הלימפה והעצבים.

"פלדנקרייז" - טיפול ביכולת התנועה ויציבת הגוף, תוך פיתוח מודעות   2.1.6
הרגלי תנועה והקניית הרגלי תנועה נכונים.

"רפלקסולוגיה" - טיפול באמצעו לחיצות ועיסוי בעיקר בכפות הרגליים   2.1.7
אבחון ושיפור תפקודן של מערכות הגוף השונות.

"שיאצו" - לחיצות ועיסוי, בעיקר ע"י אצבעות הידיים, לאורך קווי זרימת   2.1.8
האנרגיה בגוף לצורך שחרור ואיזון הזרימה.

"נטורופתיה" - טיפול בגוף בשיטות טבעיות, המותאמות באופן אישי   2.1.9
לכל מטופל.

ייעוץ דיאטטי - התאמה אישית של תוכנית תזונה למוטב.  2.1.10
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היקף השירות  .3

סכום השיפוי המרבי שישולם למוטב על פי כתב שירות זה בגין כל טיפול לא   3.1
יעלה על 150 ₪.

סכום השיפוי המרבי הכולל שישלם המבטח למוטב על פי כתב שירות זה לא    
יעלה על 2,500 ₪ לכל שנת ביטוח. 

הטיפול נעשה כתוצאה משינוי לרעה במצב בריאותו של המוטב שאובחן על ידי   3.2
הרופא, או בהתאם להפניה לייעוץ דיאטטי.

הגבלות לאחריות המבטח - חריגים  .4

תנאי ההסכם הבסיסי וחריגים חלים על כתב שירות זה.  4.1

המבטח לא ישפה את המוטב בגין טיפולים או ייעוץ בתחומים הבאים:  4.2

טיפולים שאינם כלולים בסעיף 2.1 לעיל.  4.2.1

היפנוזה, היפנוטרפיה.  4.2.2

טיפולים ו/או ייעוץ לצורך הרזיה שאינם על-פי המלצת רפואית.  4.2.3

)כגון  ו/או התמכרות  ייעוץ הקשורים בגמילה מהרגלים  ו/או  טיפולים   4.2.4
סמים, עישון, אלכוהוליזם וכו'(.

הוצאות עבור תרופות ו/או חומר מרפא ו/או חומרים אחרים שהומלצו   4.2.5
לצורך טיפול על פי תנאי כתב שירות זה.

קבלת שירותי רפואה משלימה  .5
שירותי הרפואה המשלימה יינתנו בכפוף לכך שההוצאות הקשורות באבחון על פי 

סעיף 3.2, לא יכללו במסגרת הכיסוי על-פי כתב שירות זה.

תקופת תוקפו של כתב השירות  .6

לכיסוי על פי כתב שירות זה תקופת אכשרה של 90 יום, מיום הצטרפות המוטב   6.1
להסכם הבסיסי.

תוקף כתב השירות יהיה עד תום 12 חודשים ממועד תחילת תוקפה של פוליסת   6.2
הביטוח, והוא יחודש אוטומטית לתקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת, ללא 
צורך בהצהרת בריאות או בדיקה רפואית, יהא מצבו הרפואי של המוטב אשר 

יהא.

כתב שירות זה לא יהיה בתוקף אם יפוג תוקפה של פוליסת הביטוח ו/או אם   6.3
המוטב לא שילם את הפרמיה הנוספת בגין הזכות לקבלת שירותים על פי כתב 

שירות זה.

במועד פקיעתו של כתב שירות זה, יהיה כל צד פטור מכל התחייבויותיו על פיו,   6.4
למעט התחייבויות המבטח לתשלום תביעות המכוסות על פי כתב שירות זה 
ואשר בוצעו לפני תום תקופת כתב השירות או נקבעו לביצוע לפני תום תקופת 

השירות.
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סמכות שיפוט  .7
על כתב שירות זה יחולו דיני מדינת ישראל ולבתי המשפט המוסמכים מבחינה עניינית 
בתל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית בנוגע לכל מחלוקת בין הצדדים בקשר עם 

כתב שירות זה.
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פרק ו'
ביטוח סיעודי

ולחריגים  להוראות  החברה תפצה את המוטב, בכפוף לתנאים הכלליים של הפוליסה, 
המפורטים בפרק זה.

הגדרות מיוחדות   .1

מוטב לקבלת תגמולי ביטוח - מי שנקבע על ידי המוטב לקבל את תגמולי   1.1
הביטוח עבורו ו/או במקומו.

מקרה הביטוח יוגדר כאחד משני האירועים הבאים לפחות:  1.2
א. מצב בריאות ותפקוד ירודים של מוטב כתוצאה ממחלה, תאונה  או ליקוי   
בריאותי, אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי )לפחות 
50% מהפעולה(, של לפחות 3 מתוך 6 הפעלות הבאות או של לפחות 2 מתוך 

6 הפעולות הבאות ובתנאי מפורש שאחת מהן היא לשלוט על הסוגרים.

4. לאכול ולשתות 1. לקום ולשכב     
5. לשלוט על הסוגרים 2. להתלבש ולהתפשט    

6. ניידות 3. להתרחץ     

זה  נספח  לצורך  לעיל  שצוינו  הפעולות  תוגדרנה  ספק,  למנוע  מנת  על   
כדלקמן:

לקום ולשכב  .1
כולל מכסא  לקום מכסא,  ו/או  יכולתו העצמאית של המוטב להתיישב   

גלגלים ו/או ממיטה.

להתלבש ולהתפשט  .2
יכולתו העצמאית של המוטב ללבוש פרטי לבוש מכל סוג או לפשוט אותו,   

ובכלל זה לחבר ו/או להרכיב חגורה רפואית ו/או גפה מלאכותית.

להתרחץ   .3
יכולתו של המוטב להתרחץ באמבטיה או במקלחת עם ספוג, כולל פעולת   

הכניסה והיציאה לאמבטיה או למקלחת. 

לאכול ולשתות   .4
)כולל  גופו בכל דרך או אמצעי  יכולתו העצמאית של המוטב להזין את   
לו. הגשת המזון  והוגש  עבורו  הוכן  שתייה בעזרת קש(, לאחר שהמזון 
למוטב כשהוא חתוך או מרוח או מעובד בדרך אחרת, לא תחשב כפגיעה 

בעצמאותו וביכולתו לאכול ו/או לשתות.

לשלוט על הסוגרים   .5
פעולת  ועל  המעיים  פעולת  על  לשלוט  המוטב  העצמאית של  יכולתו   

השתן. 
למשל: שימוש קבוע בסטומה או בקטטר בשלפוחית השתן או שימוש קבוע   

בחיתולים או בסופגנים למיניהם, ייחשבו כאי שליטה בסוגרים.
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ניידות  .6
יכולתו העצמאית של המוטב לנוע ממקום למקום.   

ביצוע פעולה זו באופן עצמאי וללא עזרת הזולת. ריתוק למיטה או ריתוק   
לכסא גלגלים, ללא יכולת הנעתו ע"י המוטב באורח עצמאי תחשב כאי 

יכולתו העצמאית של המוטב ללכת. 

או:

ב. מצב בריאות ותפקוד ירודים של מבוטח מעל גיל 18 עקב "תשישות נפש" שנקבעה 
על ידי רופא מומחה בתחום. לעניין זה, "תשישות נפש" - פגיעה בפעילותו הקוגניטיבית 
של המבוטח וירידה ביכולתו האינטלקטואלית, הכוללת ליקוי בתובנה ובשיפוט, ירידה 
הדורשים השגחה  ובזמן  וחוסר התמצאות במקום  ו/או קצר  ארוך  לטווח  בזיכרון 
במרבית שעות היממה על פי קביעת רופא מומחה בתחום, שסיבתה במצב בריאותי 

כגון: דמנטיה בביטוייה השונים או אלצהיימר.

תגמול סיעודי:  1.3
סכום הפיצוי הנקוב להלן אותו תשלם החברה למבוטח הנמצא במצב מזכה.  

התחייבות החברה )מקרה ביטוח(  .2

החברה תפצה בתגמול סיעודי את המוטב הנמצא במצב מזכה, או את המוטב   2.1
לקבלת תגמולי ביטוח, בסך של 5,000 ₪, מתום תקופת ההמתנה וכל עוד 
המוטב במצב מזכה כמוגדר לעיל, לתקופה לכל החיים )תקופת הפיצוי הוארכה 

החל מיום 1.3.2006(.

לפיצוי בתנאי מפורש שמקרה הביטוח ארע תוך תקופת  זכאי  יהיה  המוטב   2.2
ובכפוף לחריגים המפורטים בתנאים  ולאחר תום תקופת האכשרה  הביטוח 

הכלליים ובנספח זה.

מובהר בזאת כי התגמול הסיעודי יופסק אם חס וחלילה נפטר המוטב במהלך 
תקופת תשלום התגמול הסיעודי.

תקופת המתנה  .3
תקופת ההמתנה היא בת 60 יום. מובהר בזאת כי תקופת ההמתנה בקרות מקרה 
הביטוח, תכלול אף את ימי האשפוז במחלקה שאינה מחלקה סיעודית בבית חולים.

למרות האמור לעיל, במידה והמוטב לא מיצה את מלוא תקופת התגמול הסיעודי, וחזר 
להיות במצב מזכה לתקופה העולה על שישים יום, לא תחול לגביו תקופת המתנה.

שיפוי מיוחד לשיקום  .4
מוטב אשר יהיה במצב מזכה לאחר שהתקיימו התנאים המפורטים בסעיפים 1.2 ו- 
2 לעיל, יהא זכאי להחזר של עד 80% מההוצאות בפועל בגין שיקום, לתקופה שלא 

תעלה על 6 חודשים ועד סך של 50,000 ₪, לכל תקופת הביטוח.
הוצאות בגין שיקום יכללו טיפולים רפואיים ו/או שיקומיים, אשר יש בהם, על פי חוות 
דעת רופא שיקומי או רופא גריאטרי, כדי לסייע למוטב לשוב ולתפקד כעצמאי. מובהר 

בזאת כי השיפוי הנ"ל לא יקוזז מן התגמול הסעודי הנקוב בסעיף 2.1 לעיל. 
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שינוי מוטבים ומינוי אפוטרופוס  .5

בטרם ארע מקרה ביטוח, ובתנאי שהמוטב עודנו בחיים, רשאי המוטב לשנות   5.1
את המוטב לצורך קבלת תגמולי ביטוח בהודעה בכתב שתימסר לחברה.

לא יקבע המוטב מוטב לקבלת תגמולי ביטוח בקביעה בלתי חוזרת ולא ישנה   5.2
קביעתו של מוטב לצורך קבלת תגמולי ביטוח לקביעה בלתי חוזרת, אלא אם 
קיבל לכך תחילה את הסכמתה המפורשת בכתב של החברה ואת הסכמת 

המוטב לקבלת תגמולי ביטוח אותו ביקש לקבוע כאמור.

היה המוטב זכאי לתגמול סיעודי, אולם בגלל מצבו הרפואי אינו כשיר לטפל   5.3
בענייניו, ולא קבע מוטב לקבלת תגמולי ביטוח, תשלם החברה את התגמול 

הסיעודי לאפוטרופוס אשר ימונה למטרה זאת, על ידי בית המשפט.

חריגים מיוחדים  .6
סעיף החריגים הכלליים חל אף על פרק זה. בנוסף לאמור לעיל, החברה לא 
תהא אחראית ולא תהא חייבת בתשלום תגמולי ביטוח על פי פרק זה במקרים 

הבאים:

המוטב מאושפז בבית חולים שאינו בית חולים סיעודי או במחלקה שאינה   6.1
מחלקה סעודית. למרות האמור לעיל, אם היה המוטב זכאי לתגמול סיעודי 
במשך תקופה העולה על 30 יום, בטרם אושפז כאמור, לא יחול החריג 

הנ"ל.

שחרור מתשלום פרמיה   .7
המוטב יהיה משוחרר מתשלום פרמיות בגין הביטוח הסיעודי במהלך תקופת תשלום 

תגמולי הביטוח.
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פרק ז'
כתב שירות - שירותים רפואיים ייחודיים

הגדרות  .1
בכתב שירות זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות האמורה בצידם

"ביקורופא" - חברת ביקורופא בע"מ  1.1

"המבטחת" או "חברת הביטוח" - שילוח חברה לביטוח.   1.2

ביטוח בריאות של המבטחת, הכוללת כתב  פוליסת   - "פוליסת הביטוח"   1.3
שירות לשירותים רפואיים ייחודיים.

"מוטב" - חבר/ה בסגל האקדמי הבכיר ו/או בן או בת זוגו ו/או ילדיהם עד גיל   1.4
21 ששמם נקוב בקובץ הנתונים שיועבר מידי חודש לחברה על ידי המבוטח.

"המנוי" או "המשפחה המנויה" - מוטב הזכאי לקבלת השירותים נשוא   1.5
כתב שירות זה. 

"רופא" - רופא שהוסמך ואושר ע"י השלטונות בישראל ובעל רשיון מטעם   1.6
משרד הביטוח לעסוק ברפואה.

"מטפל" - פסיכולוג קליני, הרשאי על פי דין ליתן את השרות הרלוונטי למבוטח,   1.7
ואשר ביקורופא התקשרה עמו בהסכם בקשר למתן שרות למנוייה.

"רופא הסכם" - רופא אשר התקשר עם ביקורופא בהסכם למתן שירות ביקור   1.8
רופא לילי כהגדרתו להלן למנוייה.

"מוקד השירות" - מוקד טלפוני ארצי בקו ירוק מס' 1-800-260-660 )רב   1.9
קווי(, המאפשר שיחת טלפון בחינם.

המרכזית  הלשכה  ידי  על  המתפרסם  לצרכן,  המחירים  מדד   - "המדד"   1.10
לסטטיסטיקה.

"מדד הבסיס" - מדד 9322, אשר פורסם ביום 15.1.2000.  1.11

"חג" - מועדי ישראל שהינם ימי שבתון.  1.12

שירות מוקד מידע טלפוני לבריאות המשפחה  .2

השירות  2.1

נוספים כמפורט להלן  יהא זכאי לקבל שירותי מידע ושירותים  המנוי   2.1.1
ושירותים אלה בלבד )להלן - "שירותי המידע"(:

שירותי מידע ברפואת ילדים - מתן מידע טלפוני כללי בתחום   2.1.1.1
רפואת ילדים על ידי רופא בעל תואר מומחה ברפואת ילדים, 
הרשאי לעסוק במתן השירות האמור על פי כל דין במדינת 

ישראל.
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שירותי מידע ברפואת משפחה - מתן מידע טלפוני כללי   2.1.1.2
מומחה  תואר  בעל  רופא  ידי  על  רפואת משפחה  בתחום 
ברפואת משפחה, הרשאי לעסוק במתן השירות האמור על 

פי כל דין במדינת ישראל.

שירותי מידע ברפואת נשים - מתן מידע טלפוני כללי על   2.1.1.3
מחלות זיהומיות בתחום רפואת נשים, מידע כללי על בדיקות 
שונות במהלך ההריון, מידע על בריחת סידן מהעצם, וזאת על 
ידי רופא מומחה ברפואת נשים, הרשאי לעסוק במתן השירות 

האמור על פי כל דין במדינת ישראל.

שירות מידע ברפואה גריאטרית - מתן מידע טלפוני כללי   2.1.1.4
בתחום הגריאטריה, על ידי רופא בעל תואר מומחה ברפואה 
גריאטרית, הרשאי לעסוק במתן השירות האמור על פי כל 

דין במדינת ישראל.

שירות פסיכולוגי - "קו חם" - סיוע פסיכולוגי טלפוני בנושאי   2.1.1.5
גיל ההתבגרות, התמכרויות  ומשפחה, לרבות  נשים  ילדים, 
שונות והמשך לימוד במוסדות חינוך, על ידי פסיכולוג, הרשאי 
לעסוק במתן השירות האמור על פי כל דין במדינת ישראל.

מוקד השירות יפעל לקבלת הקריאות לשירותי המידע על פי כתב שירות   2.1.2
זה, בדיקת זכאות הפונה לקבל את שירותי המידע והפנית הפונה לקבלת 

אחד משירותי המידע, המפורטים בסעיפים 2.1.1.1 - 2.1.1.4 לעיל.

היקף שירותי המידע  2.2

מובהר במפורש, כי השירותים האמורים בסעיף זה הינם שירותי מידע   2.2.1
טלפוני בלבד, ללא פגישה פנים מול פנים עם נותן השירות, והם יינתנו 
בהתאם לשיקול דעתו המקצועי של נותן השירות ובכפוף לשיקול דעתו 
המקצועי של נותן השירות לענין האפשרות ליתן אותם במסגרת שיחה 
טלפונית וללא כל בדיקה של המנוי או פגישתו פנים מול פנים. למען הסר 
ספק מובהר, כי בכל מקרה לא תמנע שיחה טלפונית עם נותן השירות, 
והיה ולפי שיקול דעת נותן השירות, לא ניתן ליתן את השירותים ללא 

בדיקה של המנוי, יודיע זאת לפונה נותן השירות עצמו.

מובהר, כי שירותי המידע אינם בגדר שירותי חירום, וכי אין הם באים   2.2.2
להחליף התייעצות פנים מול פנים, בכל מקום שהיא דרושה.

מוקד השירות יופעל לקבלת פניות של מנויים לקבלת שירותי המידע   2.2.3
על פי כתב שירות זה במשך 24 שעות ביממה, כל ימות השנה, למעט 

ערב יום כיפור מהשעה 14:00 ועד שעתיים לאחר תום הצום.

שירותי המידע ינתנו בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ- 30 דקות ממועד   2.2.4
הפנייה של המנוי למוקד השירות.

שירותי המידע ינתנו ללא כל הגבלה של מספר הפניות של המנוי.  2.2.5

כללי  2.3

יפנה טלפונית  זה,  נזקק המנוי לשירותי המידע כאמור בכתב שירות   2.3.1
למוקד השירות לפי מספר הטלפון המצויין לעיל, יזדהה בשמו, כתובתו, 

מספר הטלפון בו ניתן להשיגו ומס' תעודת הזהות של המנוי.
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מוקד השירות יקשר את המנוי לנותן השירות הרלוונטי לאחר שיוודא,   2.3.2
כי הפונה הינו אכן בגדר מנוי כהגדרתו לעיל, הזכאי לקבל את שירותי 

המידע על פי כתב שירות זה.

מחוייבותה של ביקורופא כלפי המנוי בטיפולה בפנייה של מנוי לקבלת   2.3.3
שירותי המידע תסתיים במוקדם מבין שני האירועים המפורטים להלן:

קישור המנוי לנותן השירות הרלוונטי.  2.3.3.1

ביטול הפנייה לקבלת איזה משירותי ע"י הודעת המנוי למוקד   2.3.3.2
השירות.

האחריות בגין איכות שירותי המידע ו/או בגין רשלנות מקצועית תחול על נותן   2.3.4
שירות המידע הרלוונטי בלבד, וביקורופא לא תהא אחראית בכל אופן שהוא 

לגבי כל אחד מהעניינים הבאים:

איכות שירותי המידע נשוא כתב שירות זה.  2.3.4.1

רשלנות מקצועית או אחרת ו/או כל נזק או הפסד שייגרם   2.3.4.2
למנוי ו/או לכל אדם אחר בקשר עם השירות נשוא כתב שירות 

זה.

הוצאות שהוציא המנוי עבור טיפול החורג משירותי המידע   2.3.4.3
המפורטים בכתב שירות זה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר, כי נותן שירותי המידע, שיתן בפועל   2.3.5
את שירותי המידע, והוא בלבד, יהיה אחראי לכל נזק, אובדן לגוף או לרכוש 
שייגרם למנוי או לכל אדם אחר תוך כדי ו/או עקב מתן שירותי המידע, אם בשל 
מעשה ו/או בשל מחדל, אם נזק ישיר ואם נזק עקיף, וכי ביקורופא ו/או חברת 
הביטוח אינן המעסיקות של נותני שירותי המידע והן לא תהיינה אחראיות כלפי 

מנוי כלשהו בכל מקרה ובכל עניין.

שירות ביקור רופא לילי  .3

השירות  3.1

המנוי יהא זכאי לקבל שירות רפואי כמפורט בסעיף 3.1.2 להלן ע"י אחד   3.1.1
מרופאי ההסכם )להלן - "שירות ביקור רופא לילי"(. שירות ביקור 
רופא לילי יינתן בביתו של המנוי או בכל מקום ישוב אחר בו ימצא המנוי 
הנזקק לשירות, או שהמנוי הנזקק לשירות יופנה לקבלת שירות ביקור 

רופא לילי באחד ממוקדי שירות ביקור רופא לילי המופעלים 

ביקורופא, הנמצא בסמוך למקום הימצאו )להלן - "המוקד הרפואי"(,   
וזאת ללא כל תוספת מחיר לדמי ההשתתפות העצמית האמורים להלן, 
הכל לפי בחירת המנוי )ובכפוף לשעות הפעילות של המוקדים הרפואיים 

כאמור להלן(. האמור לעיל כפוף לסעיפים 3.2.4 ו- 5.3 להלן.

המנוי יהא זכאי לקבל שירות רפואי כמפורט להלן:  3.1.2

מסירת אנמנזה רפואית )הסיפור הרפואי( מהמנוי.  3.1.2.1

בדיקה גופנית של המנוי לרבות שימוש במכשירי עזר המפורטים   3.1.2.2
להלן: סטטוסקופ, לוכדי לשון )שפדלים(, פנס, אוטוסקופ, פטיש 
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רפלקסים, מד לחץ-דם, קרדיו-פון, הכל כפי שידרש על פי 
שיקול דעתו המקצועי של רופא ההסכם.

קביעת אבחנה רפואית.  3.1.2.3

קבלת תרופות ראשוניות, הכל לפי שיקול דעתו המקצועי של   3.1.2.4
רופא ההסכם.

קבלת מרשם לתרופות לפי שיקול דעתו המקצועי של רופא   3.1.2.5
ההסכם.

הפנייה להמשך טיפול לרופא המשפחה/רופא ילדים, המטפל   3.1.2.6
במנוי באופן שוטף )ו/או לרופא מומחה אחר(, לפי שיקול דעתו 

המקצועי של רופא ההסכם.

הפניית המנוי לחדר מיון בבית חולים, לפי שיקול דעתו המקצועי   3.1.2.7
של רופא ההסכם.

מתן תעודה רפואית.  3.1.2.8

פינוי חינם באמבולנס - במקרה שרופא ההסכם שבדק את   3.1.2.9
פינויו  על  יחליט  לקבלת השירות,  קריאתו  בעקבות  המנוי 
באמבולנס, תשלם ביקורופא למנוי את סכום הפינוי באמבולנס 
ששולם על ידו וזאת תוך 30 ימים ממועד מסירת הקבלה על 
התשלום הנ"ל במקור בלבד לביקורופא, ובתנאי שהמנוי אינו 

זכאי להחזר מקופת החולים בה הוא מוטב.

כללי  3.2

ינתן כל ימות השנה  שירות ביקור רופא לילי על פי כתב שירות זה   3.2.1
מהשעה 20:00 עד 07:00 למחרת. בימי ו' וערבי חג שירות ביקור רופא 
לילי ינתן ברציפות מהשעה 20:00 ביום ו'/ערב החג ועד השעה 07:00 
ביום א'/היום שלמחרת החג. כל קריאה לקבלת השירות צריכה להיות 
יאוחר מהשעה  ולא   20:00 לפני השעה  לא  למוקד השירות  מופנת 

.06:00
המוקדים הרפואיים יופעלו בין השעות 20:00 עד 24:00 ובשבתות וחגים   

גם בין השעות 10:00 עד 14:00.
שירות ביקור רופא לילי לא ינתן בערב יום כיפור וביום כיפור עד שעתיים   

לאחר תום הצום.

נזקק המנוי לשירות רפואי לילי כאמור בכתב שירות זה, יפנה טלפונית   3.2.2
למוקד השירות לפי מספר הטלפון המצויין לעיל, יזדהה בשמו, מקום 
המצאו, שם המנוי ומס' הטלפון של בית המגורים של המנוי )המהווה 

את מספר המנוי של המשפחה המנויה אצל ביקורופא(.

שירות ביקור רופא לילי ינתן כנגד הצגת תעודה מזהה.  3.2.3

שירות ביקור רופא לילי ניתן בכל מקום ישוב בישראל למעט יהודה,   3.2.4
שומרון וחבל עזה, אך לרבות מעלה אדומים, אריאל, בית אריה, אורנית 
ושערי תקוה. ברמת הגולן שירות ביקור רופא לילי ינתן בקצרין או בכל 
מקום ישוב אחר באיזור, כאשר המנוי הנזקק לשירות הרפואי יצטרך 
להגיע בכוחות עצמו ועל חשבונו אל רופא ההסכם לפי כתובת שתמסר 

לו על ידי מוקד השירות.
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עם תום הביקור יחתום המנוי או בן משפחתו, על ספח ביקורת לפיו   3.2.5
הוא מאשר, כי רופא ההסכם ערך את ביקור הבית בבית החולה או נתן 

את שירות ביקור רופא לילי במוקד הרפואי.

בחר המנוי לקבל את השירות במוקד הרפואי, יגיע החולה למוקד הרפואי   3.2.6
בכוחות עצמו ועל חשבונו.

אחריות  3.3

מחוייבותה של ביקורופא כלפי המנוי בטיפולה בקריאה של מנוי לקבלת   3.3.1
או בהתרחש אחד משני  לילי תסתיים במוקדם  רופא  ביקור  שירות 

האירועים המפורטים להלן:

למוקד  או הפניית החולה  לבית המנוי  רופא הסכם  הגעת   3.3.1.1
הרפואי הסמוך למקום הימצאו, בכפוף לאמור בסעיפים 3.2.4 

ו- 5.3.

ביטול הקריאה לקבלת שירות ביקור רופא לילי ע"י הודעת   3.3.1.2
המנוי למוקד השירות.

האחריות בגין איכות שירות ביקור רופא לילי נשוא כתב שירות זה ו/או   3.3.2
בגין רשלנות רפואית או אחרת, תחול על רופא ההסכם הרלוונטי בלבד, 
וביקורופא לא תהא אחראית בכל אופן שהוא לגבי כל אחד מהעניינים 

הבאים:

איכות שירות ביקור רופא לילי נשוא כתב שירות זה.  3.3.2.1

או הפסד שייגרם  נזק  כל  ו/או  או אחרת  רשלנות רפואית   3.3.2.2
למוטב ו/או למנוי ו/או לכל אדם אחר בקשר עם שירות ביקור 

רופא לילי נשוא כתב שירות זה.

הוצאות שהוציא המנוי עבור טיפול, החורג מהשירות המפורט   3.3.2.3
בכתב שירות זה.

הוצאות שהוציא המנוי עבור טיפולים או שירותים על ידי רופא   3.3.2.4
אחר שאינו רופא הסכם.

שירותי עזרה ראשונה ברפואת שיניים  .4

השירות  4.1

המנוי יהא זכאי לקבל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, שירותי חירום ועזרה   4.1.1
וזאת  בלבד,  ושירותים אלה  להלן,  ראשונה ברפואת שיניים כמפורט 
באמצעות מרפאות שיניים ברחבי הארץ )את רשימת מרפאות השיניים 
באזור מגורי המנוי ניתן לקבל במוקד השירות( )להלן - "שירותי עזרה 

ראשונה ברפואת שיניים"(:

עששת נרחבת - סתימה זמנית.  4.1.1.1

חלל פתוח בשן - סתימה זמנית.  4.1.1.2

צוואר שן חשוף - חומר למניעת רגישות.  4.1.1.3
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דלקת חריפה - עקירת עצב או חומר חניטה.  4.1.1.4

מורסה ממקור שן - ניקוז מורסה ו/או טיפול בסגר.  4.1.1.5

דחיסת מזון - טיפול בחניכיים.  4.1.1.6

דלקת סב כותרתית - שטיפה ו/או טיפול תרופתי.  4.1.1.7

דלקת חניכיים - הסרת אבנית מקומית ו/או טיפול תרופתי.  4.1.1.8

כאבים לאחר עקירה - שיכוך כאבים.  4.1.1.9

מכתשית יבשה - ניקוי מכתשית ו/או טיפול תרופתי.  4.1.1.10

דימום לאחר עקירה או פרוצדורה כרורגית - עצירת דימום.  4.1.1.11

פצעי לחץ תחת תותבת קיימת - שחרור פצעי לחץ.  4.1.1.12

נפילת כתרים - הדבקה זמנית.  4.1.1.13

כל טיפול נוסף הנובע מכאב שיניים - יינתן טיפול להקלה או   4.1.1.14
להפסקת הכאב.

בדיקה וצילום השיניים הכואבות.  4.1.1.15

מתן מרשם מתאים לשיכוך הכאב במקרה ולא ניתן לטפל   4.1.1.16
בשן באותה עת.

כללי  4.2

יינתן  עזרה ראשונה ברפואת שיניים  טיפול החורג מגדר שירותי  כל   4.2.1
בתשלום, לפי בקשת המנוי.

שירותי העזרה הראשונה ברפואת שיניים יינתנו במשך 24 שעות ביממה,   4.2.2
ועד שעתיים  כיפור מהשעה 14:00  יום  ימות השנה, למעט ערב  כל 

לאחר תום הצום, ובכפוף לאמור להלן:

בין השעות 20:00 עד 08:00 בבוקר למחרת - שירותי העזרה הראשונה   
ברפואת שיניים ינתנו אך ורק במרפאות תורניות הנמצאות בירושלים, 

תל- אביב, חיפה ובאר שבע.

נזקק המנוי לשירותי העזרה הראשונה ברפואת שיניים, יפנה המנוי טלפונית   4.2.3
למוקד השירות לפי מספר הטלפון המצויין לעיל, וימסור את הפרטים 
המצויינים בסעיף 3.2.2 לעיל. מוקד השירות יפנה את המנוי למרפאת 
השיניים התורנית הקרובה. מובהר, כי שירותי העזרה הראשונה ברפואת 

שיניים ינתנו אך ורק לפי הפניה של מוקד השירות כאמור לעיל.

כנגד הצגת תעודת  יינתנו  שירותי העזרה הראשונה ברפואת שיניים   4.2.4
זיהוי.

אחריות  4.3
מובהר בזאת כי מרפאות השיניים הן המעסיקות של רופאי השיניים שיתנו   
את שירותי העזרה הראשונה ברפואת שיניים על פי כתב שירות זה, והן בלבד 

תהיינה אחראיות לכל טיפול שיתנו רופאי שיניים אלה לפי כתב שירות זה.
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהא מרפאת השיניים הרלוונטית שתתן   
בפועל את שירותי העזרה הראשונה ברפואת שיניים, והיא בלבד, אחראית לכל 
נזק, אובדן לגוף או לרכוש שייגרם למנוי או לכל אדם אחר תוך כדי ו/או עקב 
ו/או בשל  מתן שירותי העזרה הראשונה ברפואת שיניים, אם בשל מעשה 
מחדל, אם נזק ישיר ואם נזק עקיף, וכי ביקורופא ו/או כל מי מטעמה שיארגן 
את שירותי העזרה הראשונה ברפואת שיניים )למעט מרפאת השיניים עצמה( 

ו/או המבטחת לא תהיה אחראית כלפי המנוי בכל מקרה ובכל עניין.

שירותי סיוע וייעוץ פסיכולוגי  .5

השרות  5.1

המנוי יהיה זכאי לשירותי סיוע וייעוץ פסיכולוגי )להלן: "שירותי סיוע   5.1.1
זכאי לפגישות פנים מול  יהיה  וייעוץ פסיכולוגי"(, אשר במסגרתם 

פנים עם מטפל )להלן - "פגישות ייעוץ אישיות"(.

מובהר בזאת כי שירותי הסיוע והייעוץ הפסיכולוגי הינם טיפולים הנעשים   5.1.2
בקליניקות פרטיות בלבד, ללא צורך באשפוז או טיפול במעון יום או כל 

התערבות מוסדית אחרת.

כללי  5.2

נזקק המנוי לשירותי סיוע וייעוץ פסיכולוגי כאמור בכתב שירות זה, יפנה   5.2.1
טלפונית למוקד השירות לפי מספר הטלפון המצוין לעיל, יזדהה בשמו, 

כתובתו, מספר הטלפון בו ניתן להשיגו ומס' תעודת הזהות שלו.

הינו  כי הפונה  יפנה את המנוי למטפל לאחר שיוודא,  מוקד השרות   5.2.2
אכן בגדר מנוי כהגדרתו לעיל, הזכאי לקבל את שירותי הסיוע והייעוץ 

הפסיכולוגי על פי כתב שרות זה.

פגישות הייעוץ האישיות תערכנה עם אחד המטפלים אשר ביקורופא   5.2.3
התקשרה עימו בהסכם. מובהר, כי המטפל שנתן את הייעוץ הראשוני 
למנוי, לא יבצע בהכרח את פגישות הייעוץ האישית עם המנוי, ואולם 
הוא יהיה זה שימסור למנוי, את שם המטפל שיבצע את פגישות הייעוץ 
)להלן - "המטפל"( ואת מספר הטלפון שלו, בין במסגרת שיחת הייעוץ 

הטלפוני ובין במועד מאוחר יותר.

על המנוי, לפנות טלפונית בעצמו, אל המטפל בפועל על מנת לתאם עמו   5.2.4
מועד לפגישת הייעוץ האישית הראשונה והפגישות שתבואנה אחריה.

פגישות הייעוץ האישיות תערכנה במועד שיתואם ישירות בין המנוי לבין   5.2.5
המטפל בפועל כאמור לעיל. 

פגישת הייעוץ האישית הראשונה תיערך בתוך שבוע ימים ממועד הפנייה   
של המנוי אל המטפל.

והבלעדי של  דעתו המקצועי המלא  פי שיקול  על  דחופים,  במקרים   
המטפל, תיערך פגישת הייעוץ הראשונה בתוך שני ימי עבודה ממועד 
הפנייה של המנוי למטפל בפועל, אלא אם המנוי יבקש שתיערך במועד 

מאוחר יותר. 

פגישות הייעוץ האישיות יערכו בימי עבודה ובשעות העבודה המקובלות   5.2.6
אצל המטפל.
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פגישות הייעוץ האישיות, יינתנו כנגד הצגת תעודה מזהה במועד פגישת   5.2.7
הייעוץ הראשונה.

פגישות הייעוץ האישיות תערכנה במשרדו של המטפל, כאשר   5.2.8
המנוי הנזקק לשרות יצטרך להגיע בכוחות עצמו ועל חשבונו 
אל המטפל. מובהר בזאת כי השרות אינו כולל פגישות ייעוץ 

בבית המנוי.

עם תום פגישת הייעוץ יחתום המנוי על ספח ביקורת לפיו הוא   5.2.9
מאשר, כי המטפל בפועל קיים את פגישת הייעוץ האישית.

ובמספר  יודיע למוקד השרות על כל שינוי בכתובתו  המנוי   5.2.10
הטלפון של ביתו.

במקרה שהמנוי יבקש לבטל פגישת ייעוץ כלשהי, יודיע על כך   5.2.11
ישירות למטפל בפועל לפחות יום עבודה אחד מראש. למען 
ביטול  על  יודיע  לא  כי במקרה שהמנוי  הסר ספק מובהר, 
יחויב המנוי  יום עבודה אחד מראש,  הייעוץ לפחות  פגישת 

בדמי טיפול עבור אותה פגישת ייעוץ.

הגבלות וחריגים  5.3

לכל שנת  ייעוץ  פגישות   12 ל-  היותר  לכל  זכאי  יהיה  המנוי   5.3.1
ביטוח.

למטפלים, לפי שיקול דעתם המקצועי המלא והבלעדי, הזכות   5.3.2
במקרה שלהערכתם נזקק לטיפול אחר שלא לטפל בפנייה של 

המנוי ולהפנותו לשירותי חירום ציבוריים.

השרות על פי כתב שרות זה לא ינתן במקרה שלפי שיקול דעתו   5.3.3

השרות על פי כתב שרות זה לא ינתן במקרה שלפי שיקול דעתו   5.3.3
המקצועי המלא והבלעדי של המטפל, טיפול יעיל בבעיה מצריך 
אשפוז, טיפול במעון יום, התערבות של מרפאה או טיפול משולב 

של מספר אנשי צוות.

שרותי הסיוע והייעוץ הפיסכולוגי על פי כתב שרות זה לא ינתנו   5.3.4
במקרים שעל פי שיקול דעתו המקצועי המלא והבלעדי של המטפל 
הינם מקרים של אוטיזם, פיגור שכלי, מצבים פסיכוטיים כרוניים, 
הפרעות נוירולוגיות של התפתחות, שימוש והתמכרות לסמים 

ועבריינות.

למנוי הזכות לבקש להחליף את המטפל, ובמקרה זה ביקורופא   5.3.5
תעשה כמיטב יכולתה על מנת להפנות את המנוי למטפל אחר 
עימו התקשרה ביקורופא בהסכם, ובלבד שהחלפת המטפל לא 

תסתור את שיקול הדעת המקצועי של המטפל המקורי בפועל.

והבלעדי להפנות את  למטפל שיקול הדעת המקצועי המלא   5.3.6
המבוטח למטפל אחר במערך של ביקורופא.
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ינתן במקום שלפי שיקול דעתו המקצועי המלא  לא  השרות   5.3.7
והבלעדי של המטפל, קיים רקע אורגני לסבלו של המנוי או חשד 
לרקע אורגני, המצריך על פי הוראות כל דין בדיקה של רופא בסמוך 
לתחילת הטיפול, אלא אם נמסר למטפל בפועל אישור בכתב של 

הרופא הקובע את הטיפול הדרוש.

השרות על פי כתב שרות זה אינו כולל מתן חוות דעת מקצועית   5.3.8
לצרכים משפטיים.

אחריות  5.4

מחויבותה של ביקורופא כלפי המנוי בטיפולה בקריאה של מנוי לקבלת   5.4.1
השרות תסתיים בהתרחש אחד משני האירועים המפורטים להלן, המוקדם 

מבין שניהם:

או הפניית המנוי  לייעוץ טלפוני  הפניית קריאתו של המנוי   5.4.1.1
למטפל לצורך פגישת ייעוץ, לפי העניין.

ביטול הקריאה לקבלת הייעוץ הטלפוני על ידי הודעת המנוי   5.4.1.2
למוקד השרות.

האחריות בגין איכות השרות נשוא כתב שרות זה ו/או בגין   5.4.1.3
רשלנות מקצועית או אחרת, תחול על המטפל בפועל בלבד 
או על המטפל שנתן את הייעוץ הטלפוני, לפי הענין, וביקורופא 
לא תהא אחראית בכל אופן שהוא לגבי כל אחד מהעניינים 

הבאים:

איכות שירות הסיוע והייעוץ הפסיכולוגי נשוא   5.4.1.3.1
כתב שרות זה.

נזק או  ו/או כל  רשלנות מקצועית או אחרת   5.4.1.3.2
הפסד שייגרם למנוי ו/או להוריו ו/או לכל אדם 
אחר בקשר עם השרות נשוא כתב שרות זה.

החורג  טיפול,  עבור  המנוי  שהוציא  הוצאות   5.4.1.3.3
מהשרות המפורט בכתב שרות זה.

הוצאות שהוציא המנוי עבור טיפולים או שירותים   5.4.1.3.4
על ידי איש מקצוע שאינו מטפל כהגדרתו בסעיף 

1.7 לעיל.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, כי המטפל שיתן   5.4.1.4
בפועל את שרות הייעוץ והסיוע הפסיכולוגי, והוא בלבד, יהיה 
אחראי לכל נזק, אובדן לגוף או לרכוש שייגרם למנוי, להוריו 
או לכל אדם אחר תוך כדי ו/או עקב מתן השרות, אם בשל 
וכי  נזק עקיף,  ואם  ישיר  נזק  ואם בשל מחדל, אם  מעשה 
ביקורופא ו/או המבטחת אינן ולא תהיינה אחראיות כלפי מנוי 

כלשהו בכל מקרה ובכל עניין.

כללי  .6

הזכות לקבלת השירות על פי כתב שירות זה הינה אישית, ואין המנוי רשאי   6.1
להעבירה לאחר.



- 52 -

במקרה שהמנוי יבקש לבטל את פנייתו לקבלת איזה מהשירותים נשוא כתב   6.2
שירות זה, יודיע על כך המנוי למוקד השירות. למען הסר ספק מובהר, כי על 
המנוי להודיע למוקד השירות על ביטול קריאתו, גם אם מסר על ביטול הקריאה 

לרופא ההסכם שיצר עמו קשר טלפוני או לנותן איזה משירותי המידע.

על אף האמור בכתב שירות זה, ביקורופא לא תהא מחוייבת על פי כתב שירות   6.3
זה במקרה של מצב מלחמה או גיוס כללי, מחסור כללי בנותני שירות או מפאת 

כל גורם אחר שלא ניתן לחזותו מראש או שאין באפשרות ביקורופא למונעו.

בכל ענין הקשור בקבלת השירותים על פי כתב שירות זה על המנוי לפנות   6.4
תחילה למוקד.

המנוי יודיע למוקד השירות על כל שינוי בכתובתו, במספר הטלפון של ביתו ועל   6.5
כל שינוי בבני המשפחה המנויה.

השתתפות עצמית  .7
ידי המנוי  על  דמי השתתפות עצמית  כל תשלום של  ללא  יינתנו  שירותי המידע 

לביקורופא.
שירותי העזרה הראשונה ברפואת שיניים יינתנו ללא כל תשלום של דמי השתתפות 

עצמית על ידי המנוי לביקורופא.
כנגד תשלום דמי השתתפות עצמית בסך של 20  יינתן  לילי,  רופא  ביקור  שירות 
)עשרים( ש"ח בגין כל מנוי שניתן לו שירות ביקור רופא לילי במסגרת אותו ביקור )בין 
ביקור בית ובין ביקור המוקד הרפואי(. המנוי ישלם ישירות לרופא ההסכם, שביצע את 

שירות ביקור רופא לילי את דמי ההשתתפות העצמית האמורים לעיל. 
כמו כן המנוי ישלם ישירות לרופא ההסכם תמורה בגין תרופה בבקבוקים או תרופה 

באמפולות או זריקות, במידה ותרופות כאמור ניתנו לו ע"י רופא ההסכם.
ייעוץ וסיוע פסיכולוגי יינתן כנגד תשלום השתתפות עצמית בסך של 80₪ לפגישה 
הראשונה ובתשלום וסך של 100 ₪ ל- 11 הפגישות הנוספות. המנוי ישלם ישירות 

למטפל, את דמי ההשתתפות העצמית האמורים לעיל.
הסכומים האמורים כוללים מע"מ בשיעור של 17%. היה ויחול שינוי בשיעור המע"מ 

ישתנו סכומים אלה בהתאם.
הסכומים הנ"ל צמודים למדד ממדד הבסיס ואולם הם יעודכנו אחת ל- 12 חודשים 

בלבד ולראשונה ב- 1.1.2001.
במקרה של אי תשלום דמי ההשתתפות העצמית על ידי המנוי, תהא ביקורופא רשאית 
להפסיק לתת את השירותים למשפחה המנויה לאחר שנתנה למנוי ולחברת הביטוח 

הודעה בכתב על כך.

תקופת תוקפו של כתב השירות  .8

בפוליסת  בתוקף במשך תקופת תוקפו של השירות  יהיה  זה  כתב שירות   8.1
הביטוח.

בכפוף לאמור בסעיפים 8.3 - 8.4 להלן, תוקף כתב השירות יהיה 12 חודשים   8.2
ממועד תחילת תוקפה של פוליסת הביטוח, והוא יחודש אוטומטית לתקופות 
נוספות של 12 חודשים כל אחת, ללא צורך בהצהרת בריאות, או בדיקה רפואית, 
יהא מצבו הרפואי של המנוי אשר יהא, אלא אם כן יוחלט על ידי המנוי ו/או 

חברת הביטוח שלא לחדשו.

הודיעה חברת הביטוח לביקורופא, כי פוליסת הביטוח בוטלה או שהסתיימה   8.3
תקופת תוקפה, יסתיים באופן אוטומטי גם כתב שירות זה, וזאת ללא כל הודעה 

של ביקורופא למנוי.
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לביקורופא בקשר עם מתן  ביטול ההסכם שבין חברת הביטוח  במקרה של   8.4
השירותים נשוא כתב שירות זה, תהא ביקורופא רשאית לבטל את מתן השירותים 
על פי כתב שירות זה מיידית מבלי שתהא מחוייבת ליתן הודעה כלשהי למנוי 

בקשר לכך.

כל אחד מבני  לגבי  יתבטל כתב השירות  ביטול כתב השירות  במקרה של   8.5
המשפחה המנויה.

לנותן  יחודש מסיבה כלשהי תדאג חברת הביטוח  וכתב השירות לא  במידה   8.6
שירות חלופי התנאים באמורים לעיל.
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פרק ח'
כתב שירות - שירותים רפואיים ייחודיים - מורחב

שירותי מעבדה עד הבית  .1

הגדרות  1.1
כתב שרות זה הינו הרחבה לכתב השירות לשירותים רפואיים ייחודיים )פרק   
ז' לעיל(, וכפוף להגדרות ולתנאים הנקובים בנ"ל, ובכפוף להוראות ולחריגים 

המפורטים להלן.

"שירותי מעבדה" - ביצוע בדיקות מעבדה, המפורטות להלן: דגימת   1.1.1
דם ושתן, תרביות דם ושתן, משטחי גרון, אף, אוזן ועין. 

"מבצע השרות" - רופא/ה ו/או אח/ות, אשר רשאים על פי כל דין   1.1.2
לבצע את לקיחת הדגימה/תרבית/משטח נשוא כתב שרות זה, ואשר 

התקשרו עם ביקורופא בהסכם למתן השרות למנויים.

"מעבדת הסכם" - מעבדה, שביקורופא התקשרה עמה בהסכם לביצוע   1.1.3
בדיקות מעבדה עבור המנויים.

"מוקד השירות" - מוקד טלפוני ארצי בקו ירוק מספר 1-800-260-660   1.1.4
)רב קווי(, המאפשר שיחת טלפון חינם.

השירות  1.2

המנוי יהיה זכאי לקבל שירותי מעבדה, כמפורט להלן ושירותים אלה   1.2.1
בלבד )להלן "שירותי מעבדה"(. 

השרות יינתן אך ורק כנגד הצגת טופס הפנייה לבדיקות מעבדה,   1.2.2
הנושא את שם המנוי, בחתימת הרופא המטפל במנוי )במקור(, ואך 
ורק בהתייחס לבדיקות המצוינות בטופס ההפניה הנ"ל )ובכפוף 

להגדרת השרות כאמור לעיל(.
על אף האמור לעיל, מבצע השרות יהא רשאי להחליט לפי שיקול   
דעתו המקצועי, כי מן הראוי שלקיחת הדגימה/תרבית/משטח 
יינתן השרות על פי כתב  תהא בתנאי מעבדה, ובמקרה זה לא 
שרות זה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, השרות אינו כולל 
בדיקת חומציות, בדיקת אמוניה, איסופי שתן, העמסת סוכר, 

תרבית ואגינלית, תרבית אורטרה, אינסולין, פטריות, לקטאט.

לקיחת הדמים/דגימת השתן/ המשטח הרלוונטי תעשה על ידי מבצע   1.2.3
השרות בביתו של המנוי או במקום עבודתו עפ"י בחירתו.

בדיקות המעבדה הרלוונטיות יועברו על ידי ביקורופא לאחת ממעבדות   1.2.4
בדואר, עפ"י כתובת המנוי  למנוי  יועברו  ותוצאות הבדיקות  ההסכם, 
המצוינת בפוליסת הביטוח. המנוי יהא רשאי לבקש בכתב, כי תוצאות 
הבדיקה יועברו אליו בפקסמיליה ובתנאי שיחתום על כתב ויתור על כל 
טענה בקשר לפגיעה בפרטיותו ו/או על כל טענה במקרה של תקלה 
בקבלת תוצאות הבדיקה בפקס ו/או שיבוש תוצאות הבדיקה, בנוסח 

שיהיה נהוג אצל ביקורופא. 
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כללי  1.3

ביקש המנוי לקבל את השרות כאמור בכתב שרות זה, יפנה טלפונית   1.3.1
למוקד השרות לפי מספר הטלפון המצוין לעיל, יזדהה בשמו, כתובתו, 
שם המנוי ומס' הטלפון של בית המגורים של המנוי )המהווה את מספר 
ויציין את בדיקת המעבדה הדרושה  המנוי אצל ביקורופא(, גיל המנוי 

מתוך אלה הנכללות בהגדרת השרות.

מוקד השרות פועל לקבלת קריאות של מנויים במשך 24 שעות ביממה,   
ועד שעתיים  כיפור מהשעה 14:00  יום  ימות השנה, למעט ערב  כל 

לאחר תום הצום.

השרות יינתן במועד שיתואם עם המנוי, וזאת בימים א' - ה', שאינם   1.3.2
ערבי חג או חג, בין השעות 06:30 עד 22:30, ובימי ו' וערבי חג - בין 
השעות 06:30 עד 12:30. בהתייחס לבדיקות, הדורשות צום, השרות 

יינתן בין השעות 06:30 עד 12:30, בימים א' - ו', שאינם ימי חג.

מבלי לגרוע בכלליות הגדרת השרות, מובהר, כי לקיחת הדמים מתייחסת   1.3.3
בהגדרת  המצוינות  הבדיקות  ביצוע  לצורך  בלבד  ורידי  דם  ללקיחת 

השרות.

על אף האמור בכתב שרות זה, השרות לא יינתן לתינוקות מתחת לגיל   1.3.4
6 )ששה( חודשים. כמו כן, לא יינתן שרות בהתייחס לבדיקות דם לילדים 

מתחת לגיל 5 )חמש(. 

מובהר בזאת במפורש, כי תוצאות בדיקות המעבדה יציינו אך ורק את   1.3.5
הפרמטרים הנבדקים בהן, וכי הן לא יכללו אבחון, וכן אין בהן כדי להעיד 
שהאדם בריא, או כדי להחליף בדיקה אצל רופא במקום שהמנוי מתלונן 

על מיחושים כלשהם.

עם תום לקיחת הדמים/דגימת השתן/המשטח הרלוונטי יחתום המנוי   1.3.6
או בן משפחתו, על ספח ביקורת לפיו הוא מאשר, כי מבצע השרות 

ביצע את השרות.

במקרה שהמנוי יבקש לבטל את קריאתו לקבלת השרות, יודיע על כך   1.3.7
המנוי למוקד השרות לפחות 6 )שש( שעות מראש. לא הודיע המנוי על 
ביטול קריאתו לפחות 6 שעות מראש, יחויב המנוי בדמי ההשתתפות 
העצמית כאמור בסעיף 4 להלן. למען הסר ספק מובהר, כי על המנוי 
להודיע למוקד השרות על ביטול קריאתו, גם אם מסר על ביטול הקריאה 

למבצע השרות שיצר עמו קשר טלפוני.

השתתפות עצמית  1.4
המנוי ישלם דמי השתתפות עצמית בגובה 40 ₪ )הסכום האמור כולל מע"מ   
בשיעור 17%( לביקור בגין כל מנוי שניתן לו השרות, וזאת בדרך של חיוב כרטיס 
האשראי של המנוי בתום קבלת השירות. פרטי כרטיס האשראי יילקחו בעת 

הזמנת השירות ע"י המנוי.

היה ויחול שינוי בשיעור המע"מ יעודכן סכום זה בהתאם.  
במקרה של אי תשלום דמי ההשתתפות העצמית על ידי המנוי, תהא ביקורופא   
רשאית להפסיק ליתן את השרות למנוי לאחר שנתנה למנוי הודעה בכתב על 

כך.
הסכום הנ"ל צמוד למדד ממדד הבסיס ואולם הוא יעודכן אחת ל- 12 חודשים   

בלבד ולראשונה ב- 1.7.02.
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אחריות  1.5
האחריות בגין איכות בדיקת המעבדה עצמה נשוא כתב שרות זה ו/או בגין   
רשלנות רפואית או אחרת, תחול על מעבדת ההסכם הרלוונטית, וביקורופא ו/או 
המבטחת לא יהיו אחראיות בכל אופן שהוא לגבי כל אחד מהעניינים הבאים:

איכות בדיקת המעבדה עצמה נשוא כתב שרות זה.  1.5.1

רשלנות רפואית או אחרת ו/או כל נזק או הפסד שייגרם למבוטח ו/או   1.5.2
למנוי ו/או לכל אדם אחר בקשר עם השרות נשוא כתב שרות זה.

הוצאות שהוציא המנוי עבור שרות, החורג מהשרות המפורט בכתב   1.5.3
שרות זה.

הוצאות שהוציא המנוי עבור שרותים על ידי מבצע שרות אחר.  1.5.4

שירות ביקור רופא בבית המבוטח 24 שעות ביממה.  .2
למרות האמור בסעיף 3.2 כללי סעיף קטן 3.2.1 לכתב השירות שירותים רפואיים 
ייחודיים )פרק ז' לעיל(, השירות לכיסוי ביקור רופא בבית המבוטח יהא 24 שעות 
ביממה בכפוף להוראות ולחריגים הנקובים בכתב השירות לשירותים רפואיים ייחודיים 

)פרק ז' לעיל(.
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פרק ט'
חוות דעת שניה בחו"ל

כל מוטב שיהא זקוק לחוות דעת רפואית שניה בחו"ל בכל תחום רפואי ואשר ימציא חוות 
דעת רפואית ראשונה מאת רופא מומחה בתחום הרלבנטי, המפרטת מהות הבקשה מנותן 
חוות הדעת הרפואית השניה, בין אם הבקשה לחוות הדעת הרפואית השניה תהא לקביעת 
אבחנה, או דרך טיפול ובין תהא בקשה לבדיקת ממצאים ו/או כל בקשה רלוונטית אחרת 

תיכלל בתחום הזכאות.

חוות דעת רפואית ראשונה הינה דו"ח רפואי מלא, מפורט ומתועד הכולל מסקנת רופא 
 C.T., M.R.I, ,מומחה בתחום הרלבנטי וכן כל מידע רפואי רלבנטי אחר לרבות צילומי רנטגן
וכיוצא  .U.S, בדיקות הדמיה אחרות, ביופסיות, תוצאות בדיקות ציטולוגיות, היסטולוגיות 

בזה.

חוות דעת רפואית שניה הינה דו"ח רפואי מלא ומפורט שיימסר למוטב מנותן חוות הדעת 
השניה בחו"ל עימו יש לחברה הסכם, לאחר שהנ"ל קיבל לידיו מאת החברה את חוות 

הדעת הראשונה.

ו/או רופאו, פענוח  יכללו גם לפי בקשת הזכאי  במסגרת חוות הדעת הרפואית השניה 
תצלומי רדיולוגיה, פתולוגיה, קרדיולוגיה וכיוצא בזה.

על המוטב תחול השתתפות עצמית של 50 $ לכל חוות דעת שניה.

סעיף החריגים הכלליים חל אף על פרק זה.

תקופת אכשרה:
ללא תקופת אכשרה.
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Who is the plan aimed at and how does one apply!
Members of staff
The plan is designed for all senior staff members who are insured automatically.

Family members
Staff members may enroll their spouses and children up to 21 years of age in the insurance, 
after filling out the application form and health declaration.
Premiums for family members (spouses and children up to 21 years of age) may be paid 
through the member’s pay slip.
Members’ children who are over the age of 21, and their spouses and children up to 21 years 
of age may enroll after filling out the application form and health declaration.
Premiums for members’ children over the age of 21 and their spouses and children up to 21 
years of age shall be paid by standing order or credit card.

Members who have private policies with Harel
Members who are privately insured with Harel, may transfer to a group policy, maintaining the 
continuity of the insurance with respect to the same items of cover.

Members on Sabbatical leave
A member of staff who takes a Sabbatical overseas or unpaid leave and his family may stop the 
insurance plan but retain the continuity of rights. In this case, the basic cost of the insurance, 
excluding extensions (if purchased), shall be 50%. Payment shall be made by standing order 
or through the member’s credit card.
To avoid doubt, all sections, riders and various extensions to this medical insurance do not 
replace any travel insurance overseas.  A staff member who travels overseas for a Sabbatical 
and/or for any other purpose, must take out overseas travel insurance.

Retired staff members 
Retired staff members may purchase Long-term Care insurance and/or health insurance after 
filling out the application form, including a declaration of health and method of payment, under 
special conditions, as follows:

Long-term care insurance under the conditions of  “Sharap Golden Care”, with a 30% discount 
for the agreement period.

Health care under the conditions of “Sharap Upgrade” or “Sharap Preferred”, with a 30% 
discount for the agreement period.

Payment shall be made by standing order or credit card.
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What does the insurance plan include?

Cover Nature of 
the cover 
appears in 
the policy

Where cover

Private surgery Chapter 1 Full cover of costs for surgery at private hospital 
including:  surgeon’s fee, hospital fees, anesthetist, 
pre-surgery consultation, operating theater, pathology 
tests, prosthesis, transplanted organ, private nurse, 
physiotherapy, medicine, diagnosis and lab. tests 
during hospitalization and travel to and from hospital 
by ambulance.

Compensation for 
surgery at a public 
hospital

Ch. 1
Parag. 2.10

Compensation of 50% of the amount paid as 
agreement surgeon’s fee for that operation.

Surgery performed at 
a private hospital, but 
health fund participates 
in costs

Ch. 1
Parag. 2.11

Compensation for half the value of Form # 17.

One-time 
compensation in the 
event of death from 
surgery

Ch. 1
Parag. 3 

One-time compensation of NIS 100,000.

Work disability resulting 
from surgery

Ch. 1
Parag. 4

Monthly compensation of NIS 2,000 for 24 months, 
after a 2-month waiting period.

Cover for post-surgery 
convalescence 
(effective as of 
1.3.2006)

Chapter 1 
Parag. 2.13

Refund of expenses for convalescence after open-
heart surgery / brain surgery / back surgery up to NIS 
500 / day and no more than 7 days convalescence, 
20% deductible.

Surgery overseas Ch. 2 Full cover as detailed in the chapter on surgery 
in Israel, as well as:  cover for cost of medical 
flight, costs of flight and stay and costs of flying 
a body, pre-surgery consultation with a specialist 
from overseas.

Organ transplants in 
Israel and overseas 

Ch. 3 Agreement service provider – full cover of costs.
Non-agreement service provider – cover for all costs 
up to NIS 100,000.

Cover of cost of 
locating a bone-marrow 
donor

Ch. 3
Parag. 3.1.2

NIS 100,000.

Special compensation 
for transplant

Ch. 3
Parag. 3.1.11

After a liver, heart, heart-lung, lung, pancreas 
transplant, compensation of NIS 5,000 will be 
given, and after kidney or bone-marrow transplant, 
compensation of NIS 5,000 (effective as of 1.3.2008) 
a month will be given for 24 months.

Special medication Ch. 4 For medicines not included in the health basket, up 
to NIS 1,000,000 (effective as of 1.5.2008) with a 
deductible of NIS 200 per prescription.
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Supplementary 
medicine (this cover 
has changed and 
is effective as of 
1.8.2003) 

Ch. 5 Supplementary medical services – up to NIS 150 
per session and up to NIS 2,500 per insurance year, 
deductible of 20%.

Long-term care Ch. 6 Compensation of up to NIS 5,000 a month for a 
beneficiary who is unable to perform 3 of the 6 
ADL’s or at least two of the six ADLs, one of which 
is control of bowel and bladder functions.
Compensation after 60 day-waiting period and for 
rest of the insured's life.

Special medical 
treatment

Chapters 
7 & 8

House calls by a doctor at the Insured’s home at 
any time of day;
Call center for family medicine;
Psychological assistance and advice;
Emergency & first-aid services to relieve 
toothache;
Lab services to the insured’s home.

Second opinion 
overseas

Ch. 9 Second opinion overseas given by an overseas 
company specializing in such opinions, $ 50 
deductible for each opinion.

Note:
The Sums Assured are linked to the Consumer Price Index published by the Central 
Bureau of Statistics.  The base index is the index published on 15.4.02 – 9676 points, 
excluding cover that took effect at a later date.

This brief list of cover is for clarification purposes only.  The conditions listed in the 
agreements signed by the parties are the determining, binding conditions.
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What does the insurance not cover?
Principle exclusions:
- Army service, sports activities within the framework of a sports association and the like.

- Insanity, alcoholism, use of drugs, attempted suicide.

Personal extensions to the Insurance
Staff members and their families can extend the basic policies as follows:

A. Increase the long-term care insurance (over and above the basic cover of NIS 5,000) and 
purchase a private policy under the conditions of “Sharap Golden Care”.  A 30% discount 
is offered for the agreement period.     

B. Purchase of insurance according to the rider for ambulatory medical services (not during 
hospitalization). 

C. Extended cover for children for the special rider “Kids Extension”.

A 90-day elimination period shall apply to the above extensions, purchased privately.
Candidates may enroll in the extensions after filling out an application form and health declaration. 
The premiums for these policies will be paid by standing order or credit card.  
For further details and the costs of the extensions, please contact the Bella Lavon insurance 
agency at: 5250608, 6408850, 5250678.

What happens when you retire / leave / the agreement ends?
When you leave the job or retire, members and their families may continue to be insured 
personally under the terms of the agreement, at a special rate, and as long as the agreement is 
valid, and on condition that you have informed the insurance company of the need to continue 
the insurance, within 90 days. Payment will be made by standing order or credit card.
At the end of the agreement, members and their families may continue to be insured through a 
private health policy parallel to the company’s group policy, under the conditions and for the rates 
applicable for the company at that time, without a health declaration and without an elimination 
period. They shall be entitled to a 30% discount on the rate for individual policies for 3 years 
and a 10% discount for the following two years, and on condition that they inform the company 
that they wish to continue the insurance within 90 days of the end of the agreement.

What should you do when facing a problem?
What should you do when surgery is required?

- Immediately call Harel at 1-800-44-5000. We will help by contacting the surgeon where 
necessary.

- After choosing a surgeon, his name, agreement to perform the surgery and a letter from 
him containing the anamnesis and type of surgery, should be sent in.

- From our experience, in most cases you will choose a doctor who has an agreement with 
Harel, and then after reviewing the entitlement, Harel will pay the surgeon’s fee directly to 
the hospital for his services.  

- If you choose a doctor who has no agreement with Harel at an agreement hospital, than 
after a review of your entitlement, Harel will pay the hospital directly for its services. You will 
pay the surgeon’s fee and Harel will reimburse you, after receiving the original receipt, for 
the surgeon’s fee, according to the amount it pays a parallel surgeon as listed in agreement 
surgeon’s list.



- 62 -

Performing urgent surgery

- Should emergency surgery be necessary (at night or at the weekend, or in the event of an 
emergency), you are asked to inform the hospital and the surgeon that you are insured 
through Harel’s private policy and you should leave a deposit or credit card number as 
security until Harel has checked your entitlement.

- At the first opportunity, please inform Harel at 1-800-44-5000 or Ms. Bella Lavon’s insurance 
agency at: 5250608 or 6408850 or 5250678, and send in all the medical information.    

What you should do in the case of other claims covered by the policy?

- Call Harel immediately at 1-800-44-5000 for personal instructions concerning the claim 
procedure

For night-time medical services, telephone consultations, psychological assistance and 
advice, emergency dental treatment (pain relief):

- Call the national toll-free number: 1-800-260-660 (multi-line)

Whenever filing a claim, you must fill out both sections of the form giving notice of the insurance 
event (part to be filled out by the administering doctor and the part to be filled out by the 
Insured). These forms are available upon request from Harel’s customer call center – telephone 
1-800-44-500, or at the Bella Lavon insurance agency, telephone: 5250806 or 6408850 or 
5250678.
Harel and its staff are ready to help any request, provide instructions, advice and directions on 
all aspects of medical insurance services.
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We are available at all times!

Harel Customer Call Center
1-800-44-5000

Address:  Beit Harel, 3 Abba Hillel St., POB 1951, Ramat Gan 52118

Bella Lavon Insurance Agency
Ms. Bella Lavon: The firms’ staff are available to help you solve any problem or 
question arising in connection with the policy, enrolling family members in the 

different plans, handling arrangements for a Sabbatical, etc.

Tel.: 5250608, 6408850, 5250678
Fax: 5283870, 6415170


