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  השתתפות עצמית .7
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שינוי תנאים במהלך  .8
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 סכום הפרמיה  .9 הפרמיה מפורטת בדף פרטי הביטוח
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 בכתב, כך למבוטח- ימים לאחר שהמבטח הודיע על60השינוי ייכנס לתוקף 
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 הפרמיה .ג
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 ידי המבוטח -ביטול על. 12
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 פי ביטוח נוסף זה- הביטוח שעלבמועד תום תקופת •
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חוק חוזים , 1973 -ג "פי חוק החוזים התשל-במקרה הפרת תנאי מהותי על •

 1981א " התשמהביטוחחוזה  וחוק 1970 -א "התשל

 ידי המבטח-ביטול על .13
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 יכוז הכיסויי� ומאפייניה� ר-חלק ב 
 
 

קיזוז 
תגמולים 
מביטוח 
 אחר

ממשק עם 
סל הבסיס 

או /ו
ן "השב

רובד 
  *ביטוחי

צורך 
באישור 
המבטח 
מראש 

מנהל (
ת מחלק

 )תביעות

שיפוי 
או 
 פיצוי

 אור הכיסויית
 רוט הכיסוייםיפ

 בפוליסה

מוסף  כן
 ותחליפי

רופא 
מומחה 
מטעם 
 המבטח

).לכל תקופת הביטוח(₪  1,000,000שיפוי עד  שיפוי
, ל"לאחר מיצוי סכום הביטוח המירבי הנ

בגין  ₪ 500,000סכום ביטוח נוסף בסך של 
 מקרה ביטוח חדש 

 כלולות בסל הבריאות כיסוי לתרופות שאינן
 חוק בריאות ממלכתי-פי-שעל

 2004 במאי 15- שפורסם ב10384הסכומים צמודים למדד 

 

 

 

 . תקפות ליום פרסומןאלההגדרות  - הגדרות* 

בביטוח זה ישולמו תגמולי  .ן"שבבאו /ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו  - ביטוח תחליפי
 .")הראשון מהשקל("לא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים בח הביטו

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

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

    

�    ....כל האמור לעיל כפו� לתנאי הפוליסה המלאי�כל האמור לעיל כפו� לתנאי הפוליסה המלאי�כל האמור לעיל כפו� לתנאי הפוליסה המלאי�כל האמור לעיל כפו� לתנאי הפוליסה המלאי
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 כיסוי לתרופות שאינ� -מורחב     נספח תרופות
 )931(י סל הבריאות "ממומנות ע

 
 

כהגדרתה בביטוח יספק המבטח למבוטח את התרופה , ”דף פרטי הביטוח”כאמור ב, ספיםנו) פרמיה(תמורת תשלום דמי ביטוח 
, לתנאים, בכפוף להגדרות, עבור ההוצאות לרכישת תרופה, או ישלם ישירות לנותן השירות/ישפה את המבוטח ו או נוסף זה

 .להוראות ולסייגים המפורטים בתנאי הפוליסה של הביטוח היסודי ובביטוח נוסף זה

אם לא היו הביטוח היסודי וביטוח נוסף זה בתוקפם המלא בקרות , פי ביטוח נוסף זה-מבטח יהיה משוחרר מהתחייבויותיו עלה
 .מקרה הביטוח

 
    מבואמבואמבואמבוא        ....1111
 

מועד , 1995 בינואר 1-חולים כללית ב-תרופות שניתנו לחברי קופתה כלל בסל הבריאות  את  ממלכתיבריאותביטוח חוק 
בהתאם לתקציב בכל שנה מתכנסת ועדה המדרגת , אין סל התרופות מתעדכן באופן אוטומטי אלא, מאז. כניסת החוק לתוקפו

.  ורק חלק מהתרופות הנחוצות לציבור אכן נכנסות לסלחשובות ביותר להיכנס לסלהן ההממשלה את התרופות שלדעתה 
רבות מתרופות , ובחלקן אף מצילות חייםלמרות שתעשיית התרופות מפתחת תרופות חדישות רבות הנמצאות יעילות , לפיכך

 .אלו אינן נכללות בסל הבריאות מסיבות תקציביות והחולים נאלצים להמשיך ולממן את קנייתן בכוחות עצמם
י "המאושרת עכאשר המבוטח זקוק לתרופה חדישה ויקרה , המערכת מלהושיעקצרה יד נספח זה תכליתו לעזור במצבים בהם 

 .ותרופה זו אינה כלולה בסל הבריאותקנדה או אוסטרליה , במדינות מערב אירופה, ב"ארה, אלהרשויות המוסמכות בישר
 
 הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות        ....2222

 
בהוראות ובתנאים הכלליים של כל פרקי , הגדרות אלה הן נוסף על ההגדרות הכלליות בפרק המבוא של הביטוח היסודי

 .התכנית של הביטוח היסודי
 .תווסף ביטוח נוסף זה כנספחתכנית הביטוח אליה מ - ביטוח יסודי

    נותן "להלן (פי החוק בישראל למכור ולשווק תרופות לציבור -מקום המורשה על - מרקחת-בית
 ").השירות

 . פעמי או מתמשך-באורח חד,  או תאונהכתוצאה ממחלה, נטילת תרופה בישראל - טיפול תרופתי
  .כמבוטחים וכלולים בביטוח היסודי" דף פרטי הביטוח"כל אחד מן האנשים ששמם נקוב ב - מבוטח
אשר אישר את הצורך בטיפול תרופתי ואשר , ידי רופא מומחה-מסמך רפואי החתום על - מרשם

פי -מרשם על. המינון הנדרש ומשך זמן הטיפול הנדרש, קבע את אופן השימוש בתרופה
 עד חודש אחד לכל תרופה בנפרד והמינון בכל מרשם ייועד לטיפול שלביטוח נוסף זה יהיה 

 .בכל פעם
 .פי ביטוח נוסף זה-גובה תגמולי הביטוח המרביים שישלם המבטח בעבור תרופה על - סכום השיפוי המרבי

פנקס התכשירים הרשומים בישראל המתנהל במשרד הבריאות מכח פקודת הרוקחים    - פנקס התרופות
 . כפי שמתעדכן מעת לעת, 1981א "התשמ) נוסח חדש(

ידי קופות החולים לחבריהן -מכלול השירותים הרפואיים ובכלל זה התרופות הניתנות על - הממלכתיסל הבריאות 
או מכוח כל מחויבות אחרת  1994ד "התשנבמסגרת ומכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

 .ן"למעט תכנית השב, שבין הקופה לבין חבריה כולם או חלקם בכל מסגרת אחרת
ידי השלטונות המוסמכים בישראל כמומחה בתחום רפואי מסוים ואשר -לשהוסמך ע, רופא - רופא מומחה

ובלבד שתחום מומחיותו הוא בתחום , שמו כלול ברשימת הרופאים המומחים באותו תחום
 .הנדרש לטיפול בתרופה

מניעת , כימי או ביולוגי שנועד לטפל במצב רפואי הנגרם כתוצאה ממחלה או תאונהחומר  - תרופה
או /או מניעת הישנות ו) מצבים רפואיים נוספים  התפתחותם שללרבות(החמרתו 

 . המחלהאותה התפתחות 
או בביטוח נוסף זה אשר תחילתה " דף פרטי הביטוח"תקופה אשר משכה יירשם ב - תקופת אכשרה

בתקופה זו לא יהיה המבטח אחראי " דף פרטי הביטוח"בתאריך התחלת הביטוח כרשום ב
מקרה ביטוח . סה בגין מקרה ביטוח אשר אירע בתקופה זופי תנאי הפולי-לתשלום על

פי פוליסה -שארע בתקופת האכשרה דינו כמקרה ביטוח שארע לפני התחלת הביטוח על
 .זו
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לרבות בשל , מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטחת לפני מועד הצטרפותה לביטוח - מצב רפואי קודם
או , ת בדרך של אבחנה רפואית מתועדתאובחנו במבוטח, לעניין זה. מחלה או תאונה

בתהליך של אבחון רפואי מתועד שהתקיים בששת החודשים שקדמו למועד הצטרפותה 
 .לביטוח

או , או המפחית את חבות המבטח, סייג כללי בחוזה ביטוח הפוטר את המבטח מחבותו -  סייג בשל מצב רפואי קודם
 לו היה מהלכו הרגיל של מצב רפואי בשל מקרה ביטוח אשר גורם ממשי, את היקף הכיסוי

 .ואשר אירע למבוטחת בתקופה שבה חל הסייג, קודם
או קשור  למחלות  או /או מחלה ואשר אינו נובע ו/   מקרה ביטוח שארע עקב תאונה ו- מקרה ביטוח חדש

 .י נספח זה"לתאונות בגינם קיבל המבוטח תגמולי ביטוח עפ
 

 מקרה הביטוח מקרה הביטוח מקרה הביטוח מקרה הביטוח         ....3333

 
אשר אושרה להתוויה הנדרשת למבוטח  מבוטח באמצעות תרופה אשר אינה כלולה בסל הבריאות הממלכתי טיפול תרופתי ב

 .או אוסטרליה/או קנדה ו/ו, או במדינות מערב אירופה/ו) FDA(ב "או בארה/י הרשויות המוסמכות בישראל ו"ע
ה הרפואית אשר לשמה נדרשת התרופה נספח זה יכלול כיסוי גם לתרופות הכלולות בסל הבריאות הממלכתי אך לא להתווי

קנדה או , מדינות מערב אירופה, ב"ארה, י הרשויות המוסמכות בישראל"למבוטח ובלבד שההתוויה הנדרשת למבוטח אושרה ע
 . אוסטרליה

סות בגין תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי המכו ₪ 1,000,000יצוין כי נספח זה מקנה כיסוי עד לסכום מירבי של 
 .י תנאי ביטוח נוסף זה"עפ

 .בגין מקרה ביטוח אחד חדש ₪ 500,000זכאי המבוטח לסכום ביטוח נוסף בסך של , ל"לאחר מיצוי סכום הביטוח המירבי הנ
 

    התחייבות המבטחהתחייבות המבטחהתחייבות המבטחהתחייבות המבטח        ....4444
 

 או ישלם ישירות לנותן השירות את תגמולי הביטוח/ישפה את המבוטח ויספק למבוטח את התרופה או המבטח 
בכפוף לתנאים המצטברים לפי תנאי ביטוח זה ועד תקרת סכום השיפוי המרבי ,  ושיקול דעתו של המבטחחירתוי ב"עפ

 :שלהלן

 קבלת האישור .ידי רופא מומחה-המבוטח יפנה לאישור המבטח קודם לרכישת התרופה ויציג מרשם החתום על   4.1
  .י נספח זה"כאמור הינו תנאי מהותי לאחריות המבטח עפ

 ".דף פרטי הביטוח"אותו ישלם המבטח למבוטח יהיה כנקוב בלכל תקופת הביטוח השיפוי המרבי  4.2

י תנאי ביטוח נוסף "עפלקבלת תגמולי ביטוח המבוטח זכאי , לאחר מיצוי מלוא סכום הביטוח המירבי, בנוסף לאמור לעיל 4.3
 ".דף פרטי הביטוח"נקוב בהעד לסכום המירבי במהלך תקופת הביטוח מקרה ביטוח חדש אחד זה בגין 

   .  יבוטל נספח זה למבוטח, ל"לאחר מיצוי סכום הביטוח למקרה ביטוח החדש כנ 

או הטיפול הרפואי הכרוך במתן התרופה או התרופות בגין כל מקרה /המבטח ישפה את המבוטח בגין עלות השירות ו  4.4
 . יום30קופה שלא תעלה על למשך ת" דף פרטי הביטוח"ביטוח בשיעור שלא יעלה על הנקוב ב

 .  או פעולות איבה/תאונת עבודה ו, נתן כיסוי למקרה ביטוח שארע כתוצאה מתאונת דרכיםיבביטוח נוסף זה י 4.5
 

    השתתפות עצמיתהשתתפות עצמיתהשתתפות עצמיתהשתתפות עצמית        ....5555
 

הגבוה מבין , התרופהמחיר  מ5%או בשיעור של " דף פרטי הביטוח"כקבוע בלמרשם בהשתתפות עצמית המבוטח יישא  5.1
 .השניים

ושילם , )הביטוח המשלים(ן בה הוא עמית "י פוליסה זו באמצעות תוכנית השב"בחר המבוטח לקבל תרופה המכוסה עפ 5.2
ישפה המבטח את המבוטח בגובה סכום ההשתתפות העצמית בה ,  במסגרת הביטוח המשלים השתתפות העצמית

טוח במקרה זה המבוטח לא יהיה חייב המבוטח נשא ובתנאי שעלות התרופה עולה על הסכום הנקוב בדף פרטי הבי
 .     בתשלום השתתפות עצמית למרשם הקבועה בפוליסה זו

 
     חבות המבטח מחו) לגבולות ישראל  חבות המבטח מחו) לגבולות ישראל  חבות המבטח מחו) לגבולות ישראל  חבות המבטח מחו) לגבולות ישראל     הגבלתהגבלתהגבלתהגבלת        ....6666

 
תהיה חבות המבטח לתשלום תגמולי הביטוח , שהה המבוטח מחוץ לגבולות ישראל בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן 6.1

אלא אם הסכים ,  ימים בלבד בכל שהייה מחוץ לגבולות ישראל120אל מוגבלת ל בעת השהות מחוץ לגבולות ישר
 .המבטח מראש ובכתב לקבל אחריות בהיקף שונה

ישלם המבטח את תגמולי הביטוח כל עוד הוא זכאי , חזר המבוטח לישראל והוכיח למבטח את זכאותו לתגמולי הביטוח 6.2
 .  זהביטוח נוסףפי תנאי -לכך על



 - 5 - 

    מ"עכלל בריאות חברה לביטוח ב

 www.health.clalbit.co.il נט תר אינטר א� 03 - 6388388טלפון  � 66180אביב  -תל, 52 דרך מנחם בגין :משרד ראשי

     03 -6392398 פקס � 03 - 6388400*  /  5590 טלפון: מוקד בריאות

    אכשרהאכשרהאכשרהאכשרהתקופת תקופת תקופת תקופת         ....7777
 

 . ימים מתאריך התחלת הביטוח של ביטוח נוסף זה90פי ביטוח נוסף זה תקופת אכשרה בת -למקרה ביטוח על
 

    תוק� הביטוח הנוס�תוק� הביטוח הנוס�תוק� הביטוח הנוס�תוק� הביטוח הנוס�        ....8888
 

ים אליו והמהווים /ים המצורף/ים הנוסף/ולפי תוכן הביטוח, פי תנאי הביטוח היסודי-חובתו של המבטח נקבעת אך ורק על 8.1
 .  חלק בלתי נפרד ממנו

דף פרטי "או מיום צירופו לביטוח היסודי כרשום ב/ביטוח נוסף זה ייכנס לתוקפו החל מתאריך התחלת הביטוח היסודי ו 8.2
 בתנאי ששולמו דמי הביטוח הנוספים ובתנאי נוסף שמיום הבדיקה הרפואית או מיום ,המאוחר מביניהם, "הביטוח

, המבטח לבטחו לא חל שינוי במצב בריאותו של המבוטחחתימת המבוטח על הצהרת הבריאות ועד ליום בו הסכים 
 .כך המבטח בעת הסכמתו כאמור לעיל-שהיה משפיע על קבלתו לביטוח אילו ידע על

לא ייחשב התשלום , חשבון דמי הביטוח לפני שהמבטח הסכים לבטח את המועמד לביטוח-שולמו למבטח כספים על 8.3
 .כהסכמת המבטח לכריתת החוזה

 
    תוק� הביטוח הנוס�תוק� הביטוח הנוס�תוק� הביטוח הנוס�תוק� הביטוח הנוס�ביטול ביטול ביטול ביטול         ....9999

 
 :הקודם מביניהם, תוקף ביטוח נוסף זה יפוג בקרות אחד מן המקרים שלהלן

 .כאשר הביטוח היסודי יבוטל 9.1

יבוטל ביטוח , לא שולמו בזמן פירעונם הנקוב, ביטוח כלשהם שהגיע זמן פירעונם בעבור ביטוח נוסף זה-אם דמי 9.2
 .פי הוראות חוק הביטוח-נוסף זה על

  . לביטוח נוסף זה4 כאמור בסעיף פי ביטוח נוסף זה-מועד בו קיבל המבוטח את סכום הביטוח המרבי שעלב 9.3

תרופות (חוק החוזים , 1973 -ג "התשל) חלק כללי(במקרה של הפרת תנאי מהותי בהתאם להוראות חוק החוזים  9.4
 . וחוק הביטוח1970 -א "התשל) בשל הפרת חוזה

 
10101010....    �    או סטיות בתנאי הפוליסהאו סטיות בתנאי הפוליסהאו סטיות בתנאי הפוליסהאו סטיות בתנאי הפוליסהויתורי� ויתורי� ויתורי� ויתורי� , , , , שינויי�שינויי�שינויי�שינויי

 

 .הביטוח הנוסף לפי נספח זה כפוף לכל תנאי הביטוח היסודי שאליו צורף נספח זה 10.1

או סטייה מהאמור בביטוח היסודי יחייב לעניין ביטוח נוסף זה רק אם נכלל במפורש בתנאי /או ויתור ו/כל שינוי ו 10.2
 .הביטוח הנוסף

יחייב , או האמור בביטוח היסודי/יטוח נוסף זה לבין האמור בנספחים האחרים ובמקרה של סתירה בין האמור בב 10.3
 .תנאי הביטוח הנוסף והאמור בו, לעניין זה

 
11111111 . . . .�    חריגי�חריגי�חריגי�חריגי

 
רשות ואשר יחולו במלואם גם על ביטוח נוסף זה למעט אלו שבוטלו מפ, נוסף על כל החריגים הקבועים בביטוח היסודי

 :או שיפוי למבוטח אם/ אחראי ולא ישלם תגמולי ביטוח ולא יהיה המבטח, לעיל 4.5סעיף ב

 .פי ביטוח נוסף זה-מקרה הביטוח התקיים לפני מועד התחלת הביטוח על 11.1

י "רשומה כתרופה  להתוויה הנדרשת למבוטח ע סיונית הינה תרופה שאינה יתרופה נ. ניסיוניתהינה תרופה  11.2
  . קנדה או אוסטרליה, רופהבמדינות מערב אי,  ב"ארה, הרשויות המוסמכות בישראל

 .או אין אונות/או לטיפולי פוריות טיפולים נגד עקרות ו/או לידה ו/נדרשת לטיפול בסיבוכי היריון והתרופה  11.3

 .)AIDS ( ניתנת למבוטח נושא או אשר יישא נוגדנים למחלת הכשל החיסוני הנרכשהתרופה 11.4

או אם למבוטח אנטיגן /ו) C) Hepatitis Cסוג ניתנת למבוטח הנושא או אשר יישא נוגדנים לצהבת מהתרופה  11.5
 .בדמו) B )Hepatitis Bשל צהבת 

 .או לגמילה מעישון/ ואו לדיאטה/ניתנת לטיפולים קוסמטיים או אסתטיים והתרופה  11.6

 .או לטיפולים נפשיים/היא לטיפול במחלות נפש והתרופה  11.7

 .היא לטיפול בבעיות שיניים או חניכייםהתרופה  11.8

 . או תוספי מזוןויטמינים או חיסונים, נע במסגרת שירותי רפואה מונעתתרופתי מוטיפול  11.9

או התמכרות לסמים האסורים לפי /נדרשת לטיפול במקרה ביטוח הנובע משתיית משקאות משכרים והתרופה  11.10
 .או שימוש בהם/החוק ו
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  .או לטיפול מגורם ממשלתי/אם המבוטח זכאי לפיצוי ו,  בצבא או במשטרההמבוטחשל שירותו  11.11

 .כימי או גרעיני, כתוצאה ממלחמה או כתוצאה משימוש או הפעלת נשק ביולוגיפגיעה  11.12

 .או השתלה/נדרשת במהלך ניתוח והתרופה  11.13
 

12121212 . . . .�    מצב רפואי קוד�מצב רפואי קוד�מצב רפואי קוד�מצב רפואי קוד
 

 :תחולת חריג מצב רפואי קודם 12.1

-עלבזמן  מוגבל , לא הוחרג מצב רפואי קודם בדף פרטי הביטוח של המבוטח יהיה סייג בשל מצב רפואי קודם
 :בתאריך התחלת הביטוח כדלהלן ופי גיל

 .החריג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מתאריך התחלת הביטוח -  שנים65- פחות מ.א

 . החריג יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מתאריך התחלת הביטוח -  שנים או יותר65 .ב

מצב בריאות מסוים הכלול בהגדרה מצב רפואי נשאל המבוטח בעת קבלתו לביטוח בהצהרת הבריאות על  12.2
נשאל המבוטח על מצב רפואי קודם ולא גילה . יגלה המבוטח בהצהרה זו את אשר נשאלה, קודם כמוגדר לעיל

 . פי הוראות הדין-למבטח על מצבו יחולו על הביטוח כללי הגילוי שעל

או את היקף הכיסוי בשל מצב / חבותו ויהיה המבטח רשאי לסייג, הודיע המבוטח למבטח על מצב רפואי מסוים 12.3
 . לצד אותו מצב רפואי מסוים" דף פרטי הביטוח"רפואי מסוים וסייג זה יהיה תקף לתקופה שתירשם ב

סייג בשל מצב רפואי קודם לא יחול אם הודיע המבוטח על מצב רפואי מסוים והמבטח לא סייג במפורש את  12.4
 ". דף פרטי הביטוח"המצב הרפואי המסוים הנזכר בהודעת המבוטח ב

 
    תביעותתביעותתביעותתביעות    ....11113333

 
ידי רופא מומחה על המחלה שגרמה לזכאות לקבלת -על המבוטח למסור למבטח הודעה בכתב החתומה על 13.1

 . התרופה

 . בכל מקרה לא ישולמו תגמולי הביטוח בגין התקופה שלפני מסירת ההודעה למבטח 

פי -והמיועדים לבירור חבותו על,  האחרים שהמבטח ידרושהמבוטח חייב להמציא למבטח את כל המסמכים הסבירים 13.2
ידי -כן יהיה המבוטח חייב להרשות למבטח לנהל חקירה סבירה ובייחוד לבדוק את המבוטח על. ביטוח נוסף זה
חובות אלה מוטלות על המבוטח הן לפני אישור התביעה והן במשך כל תקופת .  ועל חשבון המבטחרופאים מטעמו
 . הביטוחתשלום תגמולי 

תשלומים . למבטח, במכתב רשום, כך מיידית-על המבוטח להודיע על, במקרה של הפסקת הזכאות לתגמולי הביטוח 13.3
 .יוחזרו למבטח, שקיבל מבוטח שלא כדין

 . ישירות לספקי השירות או למבוטח עצמואת תגמולי הביטוח פי שיקול דעתו לשלם -על, המבטח יהיה רשאי 13.4

לא , גם אם אושרו כתואמים למקור, תצלומים או העתקים. שפה את המבוטח תמורת קבלות מקוריות בלבדהמבטח י 13.5
 .פי ביטוח נוסף זה-יוכרו כבסיס לתשלומי ביטוח על

או ישלם לנותן השירות אך ורק בגין הוצאות אשר הוצאו בפועל מעל לסכום /המבטח ישפה את המבוטח ו 13.6
לא יינתן שיפוי בגין תשלומים בעבור טיפולים תרופתיים שעדיין לא . וח נוסף זהההשתתפות העצמית כקבוע בביט

 .או בגין התחייבות נותן השירות לטיפולים תרופתיים עתידיים/ניתנו למבוטח בפועל ו

ח למטבע חוץ לפי שער המכירה של מטבע החוץ הרלוונטי ביום "ח ומש"חוץ יומרו לש-הוצאות מוכרות במטבע 13.8
 . שיהיה נהוג בבנק הפועלים בתוספת כל היטל חוקי שיחול אם יחול על תשלום כזה) העברות והמחאות(התשלום 

ידי הרשויות המוסמכות -סכום השיפוי המרבי לתרופה לא יעלה על המחיר המרבי המאושר לאותה תרופה על 13.9
ייקבע סכום השיפוי , שראלידי הרשויות המוסמכות בי-תרופה אשר לא נקבע לה מחיר מרבי מאושר על. בישראל

אם לתרופה אין מחיר ). ב"ארה(פי שער הדולר -על, פי הסכום המרבי המאושר לאותה תרופה בהולנד-לגביה על
 ).ב"ארה(פי שער הדולר -ייקבע סכום השיפוי לפי המחיר המאושר לאותה תרופה באנגליה על, מרבי מאושר בהולנד

או הוצאות הקשורות לפעולות הנדרשות /היה אחראי לאישור יבוא התרופה ולמען הסר ספק יובהר כי המבטח לא י 13.10
 .או הבאתה לישראל/לאישור יבוא התרופה לישראל ו

ישא המבטח בהוצאות שילוח בין לאומי של , אם בחר המבטח לספק את התרופה למבוטח, על אף האמור לעיל 
 .   התרופה

 
 

�תנאיתנאיתנאיתנאיביטוח וביטוח וביטוח וביטוח ו----דמידמידמידמישינוי שינוי שינוי שינוי     ....14141414���    
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יהיה המבטח זכאי לשנות את דמי הביטוח , 2009י ל ביו1אך לא לפני , ראש של המפקח על הביטוחמבאישור  14.1
הישים ל יחושבו דמי הביטוח החדשים לפי התעריף החדש "ערך שינוי כניאם י.  בביטוח זהיםוהתנאים לכלל המבוטח

 .  לביטוחם מיום קבלתם בלא התחשבות בשינוי שחל במצב בריאותיםלכלל המבוטח

כך המבטח -על  ימים לאחר שהודיע60יכנס לתוקף יהוא , ידי המפקח על הביטוח-נעשה שינוי כאמור לעיל ואושר על 14.2
 . או לבעל הפוליסהבכתב למבוטח

 

 

 

 

י סל י סל י סל י סל """" כיסוי לתרופות שאינ� ממומנות ע כיסוי לתרופות שאינ� ממומנות ע כיסוי לתרופות שאינ� ממומנות ע כיסוי לתרופות שאינ� ממומנות ע---- מורחב  מורחב  מורחב  מורחב תרופותתרופותתרופותתרופות""""נספח נספח נספח נספח ד� פרטי הביטוח בד� פרטי הביטוח בד� פרטי הביטוח בד� פרטי הביטוח ב
    """"הבריאותהבריאותהבריאותהבריאות

 �    10384103841038410384מדד מדד מדד מדד ללללכל הסכומי� צמודי� כל הסכומי� צמודי� כל הסכומי� צמודי� כל הסכומי� צמודי
 

 תקרת ההוצאות ג הטיפול הרפואיסו סעיףה

4.2 
לכל תקופת בגין כל מקרי הביטוח סכום השיפוי המרבי 

 . עד למיצוי הסכום הנקוב בסעיף זההביטוח
1,000,000 ₪ 

4.3 
לאחר ,  אחד ביטוח חדשהסכום השיפוי המירבי בגין מקר

  לעיל4.2מיצוי הסכום הנקוב בסעיף 
500,000₪  

  ימים 30תן התרופה ועד מב  השירות הכרוך עלות 4.4
 

 לכל יום ₪ 150
 

 הגבוה מביניהםממחיר התרופה  5% או₪  200  בגין תרופה אחתגובה ההשתתפות העצמית 5.1
 

 מעלות התרופה הגבוה 5%או   ₪ 200עד  ן"י השב"עלות תרופה המשולמת ע 5.2
 . מביניהם

 
 


