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מגן לתרופות מיוחדות

מגן לתרופות מיוחדות - גילוי נאות

נספח 521
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תמצית פרטי הפוליסה

מגן לתרופות מיוחדות  שם הביטוח 

תרופות סוג הביטוח

לכל החיים. מתחדשת כל שנתיים (בהתאם לסעיף 6 לתנאים הכלליים ל"מגן 
תקופת הביטוח

לבריאות")

שיפוי בגין עלות טיפול תרופתי שאינו כלול בסל שירותי הבריאות; שיפוי לשירות ו/או 
תיאור הביטוח

טיפול רפואי הכרוך במתן תרופה.

בהתאם לסעיפים 4-5 לנספח ובהתאם לסעיפים 10 ו- 24-26 בתנאים הכלליים  הפוליסה אינה מכסה את המבוטח 
בתכנית "מגן לבריאות - תנאים הכלליים". במקרים הבאים (חריגים בפוליסה)

90 יום.  אחרי כמה זמן מתחילת הביטוח 
בהריון ו/או לידה ו/או פריון ו/או עקרות ו/או טיפולים בעובד 270 יום.1 ניתן לתבוע ולקבל תגמול (אכשרה)

האם קיימים כיסויים חופפים 
חלק מהכיסויים קיימים גם בשירותי הבריאות הנוספים (שב"ן) של קופות החולים.

בביטוח המשלים של קופות החולים

ככיסוי יחיד גיל

3.10 0 עד 20

8.14 21 עד 30 

10.02 31 עד 40

17.76 41 עד 50

26.67 51 עד 55

34.06 56 עד 60 עלות הביטוח

37.42 61 עד 65

44.00 66 ומעלה

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

באפשרותך להשוות בין מחירי הביטוח וציון מדד השירות של המבטחים השונים 

במחשבון ביטוח הבריאות באתר רשות שוק ההון - כנס למחשבון.כנס למחשבון

מחיר הביטוח וציוני מדד השירות למוצר זה נכונים למועד פרסומם

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

מה הסכום המקסימלי 
השתתפות עצמית תיאור הכיסוי שם הכיסוי

שניתן לתבוע

300 ₪ למרשם לחודש  שיפוי מרבי של  סעיף 2 לנספח:

לתרופות שעלותן עד 3,000,000 ₪  לכל  שירותי  בסל  כלולה  שאינה  1. תרופה 
600 ₪ (לא תהיה  תקופת זכאות. הבריאות ואשר אושרה לשימוש על-

השתתפות עצמית  עם תשלום הסכום  פי ההתוויה הרפואית לטיפול במצבו 
לתרופה שעלותה  המצטבר של תגמולי  הרפואי של המבוטח על ידי הרשויות 

החודשית מעל 600 ₪)  ביטוח מלאים בגין ארבע  באחת  או  בישראל  המוסמכות 
בנוסף, קיזוז סכום  תקופות זכאות, בין  מהמדינות המוכרות.

השתתפות, ככל שהיה,  אם שולמו במלואם או 
2. תרופה הכלולה בסל שירותי הבריאות  כיסוי לתרופות שאינן 

של קופת חולים או באופן חלקי, בתקופת 
ההתוויה  פי  על  מוגדרת  אינה  אשר  כלולות בסל שירותי 

שב"ן בהן חבר המבוטח. זכאות מסויימת, ובין אם 
שירותי  בסל  הקבועה  הרפואית  הבריאות שעל פי חוק 

היו בתקופות רצופות 
הבריאות לטיפול במצבו הרפואי של  בריאות ממלכתי

או שאינן רצופות, יפוג 
המבוטח, ובתנאי שההתוויה הנדרשת 

הכיסוי הביטוחי על-פי 
המבוטח  של  הרפואי  במצבו  לטיפול 

נספח זה.
הרשויות  ידי  על  לשימוש  אושרה 

באחת  או  בישראל  המוסמכות 
בגין תרופות 

מהמדינות המוכרות. 
- OFF LABEL

OFF LABEL. 600 ₪ למרשם לחודש..3 תרופה 

4. תרופת יתום. 

שיפוי לשירות ו/או 
250 ₪ ועד 90 יום 

סעיף 3.1.2 הטיפול רפואי הכרוך 
למקרה ביטוח

במתן התרופה.

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.
הערות

המידע בגילוי נאות זה נכון למועד גרסת המסמך. מקום בו קיימת סתירה בין הגילוי הנאות לתנאי 

התכנית, תנאי התכנית יגברו..


