
 

  
 08/2010מהדורה    42  פוליסת ביטוח בריאות

  )י תקנות גילוי נאות"עפ( BASICפ .ר.תוכנית הראל ש
  

  תנאים  סעיף  נושא
  BASIC פ .ר.הראל ש  תוכניתשם ה  כללי
, תרופות מיוחדות, ייעוץ רפואי מיוחד, ל"השתלות וטיפולים מיוחדים בחו  הכיסויים בנספח  

רופא מלווה , "אירוע לב"בעת מנוי , לחיות בריא, םשירותים רפואיים ייחודיי
  .שיאי

  :לכל חיי המבוטח למעט כמפורט להלן  משך תקופת הביטוח  
  .שנתי מתחדש אוטומטי –שירותים רפואיים ייחודיים  –בכתב השירות
  .שנתי מתחדש אוטומטי –לחיות בריא  –בכתב השירות
  .שנים מתחדש אוטומטי 3 –" אירוע לב"מנוי בעת  –בכתב השירות
  .מתחדש –רופא מלווה אישי  –בכתב השירות

בכתב , למעט בכתב השירות לשירותים רפואיים ייחודיים, יום בכל הכיסויים 90  תקופת אכשרה  
בכיסוי מורחב , "אירוע לב"בכתב השירות מנוי  בעת , השירות לחיות בריא

 365במקרה של גרידה או ניתוח קיסרי תהא תקופת אכשרה בת , לניתוחים
  .יום

   אין  תקופת המתנה  
לטיפול מיוחד $ 15,000 –ל "ל וטיפולים מיוחדים בחו"תלות בארץ ובחוהש  השתתפות עצמית  

  .י החברה"שלא תואם ע
  .כנקוב בדף פרטי הביטוח -תרופות מיוחדות 

  .השתתפות עצמית בהתאם לשירות הניתן –שירותים רפואיים ייחודיים 
  .השתתפות עצמית בהתאם לשירות הניתן –לחיות בריא 

  .באותה עת המשדר הקרדיאליממחיר  70% –" אירוע לב"מנוי  בעת 
שינוי תנאי הנספח   שינוי התנאים

  במהלך תקופת הביטוח
יום לאחר  60וייכנסו לתוקפם , השינויים מחייבים אישור של המפקח על הביטוח

  .קבלת האישור
 ,65למצטרפים מעל גיל .הפרמיה קבועה 65מגיל , שנים 5הפרמיה משתנה כל   גובה ומבנה הפרמיה  פרמיה

  .י פרמיית הכניסה"הפרמיה קבועה עפ
  .ב טבלת הפרמיות לפי גיל כניסה והשתנות"רצ 

שינוי הפרמיה במהלך   
  תקופת הביטוח

יום לאחר  60וייכנסו לתוקפם , השינויים מחייבים אישור של המפקח על הביטוח
  קבלת האישור

י "תנאי ביטול הנספח ע  תנאי ביטול
  המבוטח

ביטול כל המבוטחים הרשומים בדף פרטי ( בהודעה בכתב לחברה בכל עת
  ).הביטוח

י "תנאי ביטול הנספח ע  
  החברה

ים או לא שילמו את הפרמיה /ם משלם/או בעל הפוליסה אינו/אם המבוטח ו .1
 ).על פי חוק הביטוח(כסדרה 

שידיעתה היתה גורמת לחברה , אם העלים המבוטח מהחברה עובדה מהותית .2
  ).1981וזה הביטוח על פי חוק ח(שלא לקבלו לביטוח 

  החרגה בגין מצב   חריגים
  רפואי קודם

  .לחריגים הכלליים 4.3סעיף  –) 896(תנאים כלליים לביטוח 

  4סעיף  –) 896(תנאים כלליים לביטוח   סייגים לחבות החברה  
  2.3.2, 2.3.1, 2.1.2סעיפים  –) 'א 805(ייעוץ רפואי מיוחד 
  5, 2סעיפים  –) 904(תרופות מיוחדות 

  5.3, 3.2.4סעיפים  –) 807(רותים רפואיים ייחודיים שי
  .2סעיף  –) 934(רופא מלווה אישי 
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  Basicפ .ר.הראל ש
  )855' מס( למבוטח" גילוי נאות"תקנות  פי-עלפרטים אודות הכיסוי הביטוחי 

  'ו  'ה  'ד  'ג   'ב        'א
פירוט הכיסויים 

  בתוכנית
ישור צורך בא פיצוי/שיפוי  תיאור הכיסוי

 החברה מראש
ממשק עם 
סל הבסיס 

 ן"או השב/ו

קיזוז 
תגמולים עם 
 ביטוח אחר

 ביטוח תחליפי     השתלות
כיסוי מלא  – נותן שירות שבהסכם  תגמולי הביטוח

 )ללא תקרה(
עד  -  נותן שירות שאינו בהסכם

  1,000,000$תקרה בגובה 

קביעת הצורך  שיפוי
י שני רופאים "ע

 מומחים בתחום

  כן  

  לא פיצוי  $ 50,000ו א
עד  – השתלת איבר מבעל חיים

  600,000$תקרה בגובה 
  כן   שיפוי

עד תקרה  – שחלות/ השתלת מעי 
  400,000$בגובה 

  כן   שיפוי

גמלה חודשית לאחר 
  ביצוע השתלה

ח "ש 3,500או  ח"ש 2,500 בגובה
ח כנקוב בדף פרטי "ש 6,000או 

  הביטוח

  לא    כן פיצוי

יפול גמלה לאחר ט
  ל"מיוחד בחו

  לא    כן פיצוי  ח"ש 10,000בגובה 

  
פוליסת הביטוח שברשותך כפופה להוראות . 2008 –ח "התשס, לאחרונה נחקק חוק השתלת איברים :הבהרה

המבטח  ו פיצוי למימון ביצוע השתלה יבחןיובהר כי בטרם מתן שיפוי א, למען הסר ספק. והתקנות יםהחוק
  :ובכלל זה אם התקיימו כל אלה, ראות החוקאם ההשתלה בוצעה בהתאם להו

 ;נטילת האיבר והשתלת האיבר נעשות על פי הדין החל באותה מדינה )1
 .החוק לעניין איסור סחר באיברים מתקיימות הוראות )2
 הביטוח שברשותך הוראה הסותרת את יובהר כי האמור לעיל יחול אף במקרה בו קיימת בפוליסת, מו כןכ

הוראה לפיה תינתן תמורה לאדם בעבור איבר , כגון –בטח לא יפעל על פיה החוק ולפיכך המ הוראות
והכל בין שהנטילה נעשית בחייו של אדם , או המיועד לנטילה כאמור, מגופו של אדם אחר שניטל מגופו או

  .ובין שהיא נעשית לאחר מותו
  

  ייעוץ רפואי מיוחד
  )גילוי מחלה קשה(

 ביטוח תחליפי   

רה תק/מספר ייעוצים
  לתשלום

פ "עד תעריף שר, שני ייעוצים
  הדסה לראש מחלקה

  כן    כן  שיפוי
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  'ו  'ה  'ד  'ג    'ב        'א
פירוט הכיסויים 

  בתוכנית
צורך באישור  פיצוי/שיפוי  תיאור הכיסוי

 החברה מראש
ממשק עם 
סל הבסיס 

 ן"או השב/ו

קיזוז 
תגמולים עם 
 ביטוח אחר

  מוסףביטוח      תרופות מיוחדות
תרופות הנכללות 

  בכיסוי
תרופות שאינן כלולות בסל שירותי 

הבריאות או שאינן מכוסות בסל 
ואושרו לשימוש , למבוטח בגין התוויה

בישראל או באחת המדינות , הנדרש
או שלא אושרו לשימוש  המוכרות

הנדרש אך הוכרו כיעילות לטיפול 
במצבו הרפואי של המבוטח על פי 

סה או תרופת יתום תנאי הפולי
  כהגדרתה בפוליסה

        

סכום ביטוח מרבי לכל 
  תקופת הביטוח

סכום הביטוח . ₪ 1,000,000עד 
  שנים 3 -המרבי יתחדש אחת ל

  כן    כן  שיפוי

 עצמית השתתפות
לתרופות  למרשם

שעלותן לחודש עד 
10,000  ₪  

          כנקוב בדף פרטי הביטוח

כיסוי לשירות או הטיפול 
במתן  הרפואי הכרוך

  התרופה

  כן    כן  שיפוי  כנקוב בדף פרטי הביטוח

כיסוי לתרופות 
UPGRADE  

י "כיסוי משלים לתרופות המכוסות ע
ן הכולל החזר "תוכנית השב

ההשתתפות העצמית ששולמה או 
  .על פי תנאי הפוליסה, פיצוי חודשי

  )בשיפוי(כן     כן פיצוי/ שיפוי 

  10552 נכון למדד
  

  'מתייחס לעמודה ה
  
ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות  -טוח תחליפי בי

בביטוח ישולמו תגמולי ). שירותי בריאות נוספים בקופות החולים(ן "או השב/הציבורי ו
  ).מהשקל הראשון(הביטוח ללא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים 

 
לי ביטוח שהם מעל ומעבר לסל פיו ישולמו תגמו-ביטוח פרטי אשר על - ביטוח משלים 

ישולמו תגמולים שהם הפרש שבין ההוצאות בפועל , כלומר. ן"או השב/הבסיס ו
  .ן"או השב/להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו

 
. ן"או השב/ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו - ביטוח מוסף 

  .בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח מהשקל הראשון
 

  .דרות תקפות ליום פרסומםההג
  

 הבהרה לזמן השירות הצבאי
יובהר כי השימוש בעת השירות הצבאי בפוליסת ביטוח הבריאות 

  .הוראות הצבא כפי שישתנו מעת לעתכפוף ל ,שברשותך
  

  תגמולי ביטוח מרביים שאינם בערך נקוב
על מחירי מבוססים , ותךשברשאם קיימים בפוליסה , יובהר כי תגמולי ביטוח מרביים שאינם בערך נקוב

  .הסכם המתעדכנים מעת לעת על פי המפורט באתר החברה
, ניתן לפנות למוקד הראל, לבירור גובה תגמולי הביטוח האמורים הנכללים בתכנית הביטוח שברשותך

  הראל או באתר האינטרנט של החברה שכתובתו*בטלפון 
 https://www.harel-group.co.il/wps/portal    

 התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים שבפוליסת הביטוח

  Basicפ .ר.הראל ש
  ח"פרמיה חודשית בש

  )15.1.10( 11404 מדד
  פרמיה גיל
 11.45 *ילד

21-29 45.73 
30-34 46.66 
35-39 51.20 
40-44 54.79 
45-49 61.10 
50-54 65.72 
55-59 75.81 
60-64 83.97 

65 103.17 
  

  שנים 5הפרמיה משתנה כל          
  65הפרמיה קבועה החל מגיל          
  הפרמיה קבועה על פי 65למצטרפים מעל גיל          
  .פרמיית הכניסה         

 ) 21עד גיל  -ילד(חינם באותו מוצר רביעי ואילך ילד *        




