מגן להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
כיסוי להשתלות ולטיפולים מיוחדים בחו"ל  -גילוי נאות
נספח 522

תמצית פרטי הפוליסה
מגן להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל.
שם הביטוח
השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל.
סוג הביטוח
לכל החיים .מתחדשת כל שנתיים )בהתאם לסעיף  6לתנאים הכלליים ל"מגן
תקופת הביטוח
לבריאות"(.
החזר הוצאות בגין השתלה בארץ ובחו"ל ,טיפולים מיוחדים בחו"ל והחזר הוצאות
תיאור הביטוח
נלוות.
הפוליסה אינה מכסה את המבוטח בהתאם לסעיף  3לנספח ובהתאם לסעיפים  10ו 24-26 -בתנאים הכלליים
במקרים הבאים )חריגים בפוליסה( בתכנית "מגן לבריאות  -תנאים הכלליים".
 90יום.
אחרי כמה זמן מתחילת הביטוח
ניתן לתבוע ולקבל תגמול )אכשרה( 1בהריון ו/או לידה ו/או פריון ו/או עקרות ו/או טיפולים בעובד  270יום.
האם קיימים כיסויים
חופפיםהחולים חלק מהכיסויים קיימים גם בשירותי הבריאות הנוספים )שב"ן( של קופות החולים.
בביטוח המשלים של קופות

 0עד 20
 21עד 30
 31עד 40
 41עד 50
 51עד 55
 56עד 60
 61עד 65
 66ומעלה

4.46
10.54
12.26
16.36
17.43
17.43
17.06
15.08

4.46
5.38
7.10
11.19
12.27
12.27
11.90
9.91

גרסה 04/2019

עלות הביטוח

גיל

מחיר הביטוח
החודשי
ללא הנחות
ותוספות

פרמיה חודשית
ב ₪-שרוכשים
את הכיסוי יחד
עם תרופות ו/או
ניתוחים בישראל

שים לב! מחיר הביטוח עלול להשתנות בהתאם למצבך הרפואי או עקב
מתן הנחה .באפשרותך להשוות בין מחירי הביטוח וציון מדד השירות של המבטחים
למחשבון.
השונים במחשבון ביטוח הבריאות באתר רשות שוק ההון -כנס למחשבון
מחיר הביטוח וציוני מדד השירות למוצר זה נכונים למועד פרסומם

 1תקופת אכשרה  -תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח .בקרות מקרה ביטוח במהלך תקופה זו ,לא יהיה זכאי מבוטח )או מוטב( לתגמולי ביטוח.
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תיאור הכיסויים בפוליסה
תיאור הכיסוי

שם הכיסוי
השתלת איבר שאינו מעי או שחלה ו/או אינו
איבר מלאכותי או איבר מן החי

סעיף 3.1.1.2

השתלת איבר מלאכותי או מן החי
השתלת שחלה או מעי
השתלת תאי גזע
השתלת מח עצם
לטיפול מיוחד בחו"ל אצל ספק שירות שבהסכם
לטיפול מיוחד בחו"ל אצל ספק שירות שלא
בהסכם
הערכה רפואית לפני ביצוע השתלה או טיפול
מיוחד בחו"ל
הוצאות בדיקות לאיתור תרומה או הפקה של מח
עצם ו/או תאי גזע ו/או דם היקפי ו/או דם טבורי.
קציר האיבר ,התאמתו ,שימורו והעברתו למקום
ביצוע ההשתלה.
טיפולים רפואיים בחו"ל לקראת ביצוע ההשתלה
או הטיפול המיוחד בחו"ל ,לרבות דיאליזה.
טיפולי המשך הנובעים מביצוע ההשתלה או
הטיפול המיוחד בחו"ל ,ובלבד שאינם ניתנים
לביצוע בישראל.
הוצאות שהייה בחו"ל למבוטח ומלווה אחד ,או
אם המבוטח קטין ,שני מלווים.
הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל והוצאות
העברה יבשתית סבירות משדה התעופה לבית
החולים בחו"ל.
הוצאות הטסת ושהות מומחה רפואי לישראל
לביצוע השתלה או טיפול מיוחד בישראל.
הוצאות הטסת גופת המבוטח לישראל.

סעיף 3.1.1.3
סעיף 3.1.1.4
סעיף 3.1.1.5
סעיף 3.1.1.6
סעיף 3.1.2.1

פיצוי חודשי למועמד השתלה.
גמלת החלמה לאחר ביצוע השתלה.
פיצוי בגין מקרה מוות )למבוטח בגילאי .(65-21
פיצוי מיוחד בגין השתלה בחו"ל או טיפול מיוחד
בחו"ל.
פיצוי חד פעמי בגין השתלה בחו"ל ,שאינה
השתלת מח עצם ,שבוצעה ללא השתתפות
החברה.
אפשרות פיצוי חד פעמי בגין צורך בהשתלה,
שאינה השתלת מח עצם ,כל עוד החברה לא
השתתפה במימונה.
הערות

מה הסכום המקסימלי שניתן לתבוע

השתתפות
עצמית

אצל נותן שירות בהסכם  -ללא תקרה.
אצל נותן שירות שלא בהסכם עד
₪ 4,750,000
עד ₪ 2,500,000
עד ₪ 2,000,000
עד ₪ 250,000
עד ₪ 150,000
ללא תקרה

סעיף 3.1.2.2

עד ₪ 1,000,000

סעיף 3.1.3.2

עד שתי בדיקות הערכה ועד סכום מצטבר
של ₪ 100,000

סעיף 3.1.3.3

עד ₪ 350,000

סעיף 3.1.3.4

עד ₪ 100,000

סעיף 3.1.3.5

עד ₪ 100,000

סעיף 3.1.3.6

עד שישה חודשים ,עד  ₪ 10,000לשבוע
ועד תקרה כוללת של ₪ 250,000

סעיף 3.1.3.8

עד  ₪ 1,000ליום ובמקרה של שני מלווים
עד  ₪ 2,000ליום ,ועד תקרה של  70יום.

סעיף 3.1.3.9

עד ₪ 100,000

 10%ועד
₪ 10,000

סעיף  3.1.3.10עד ₪ 100,000
סעיף  3.1.3.11ללא תקרה
 ₪ 8,000ולא יותר מ 6 -חודשי פיצוי .בעת
סעיף  3.1.3.12אשפוז בבית חולים  ₪ 4,000ועד  6חודשי
פיצוי.
סעיף  ₪ 7,000 3.1.3.13למשך  24חודשים
סעיף ₪ 150,000 3.1.3.14
סעיף ₪ 20,000 3.1.3.15
סעיף 3.2

₪ 350,000

סעיף 3.3

₪ 130,000

חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה .שים
לב ,במידה ויש לך כיסוי זהה בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר
לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה.
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