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גיֹלוי נאות בפוֹליסת  AIG SURGERY -כיסוי ביטוחי משֹלים
ֹלניתוחים וטכנוֹלוגיות רפואיות ֹלבעֹלי כיסוי משֹלים שב"ן
נושא
כֹלֹלי

סעיף
שם הפוֹליסה

חֹלֱק א'

 -AIG SURGERYכיסוי ביטוחי
משֹלים ֹלניתוחים וטכנוֹלוגיות
רפואיות ֹלבעֹלי ביטוח משֹלים -שב"ן
התייעצות ֹלפני ניתוח;
התייעצות נוספת ֹלפני ניתוח פרטי;
ניתוח אֹלֱקטיבי;
חיוב בתשֹלום השתתפות עצמית בגין
ניתוח בבי"ח פרטי בישראֹל המבוצע
ע"י רופא בהסכם עם השב"ן;
עֹלויות אשפוז;
תחֹליף ניתוח;
הִדבֱקות ב AIDS -במהֹלך ניתוח;
הִדבֱקות בצהבת )הפטיטיס(  Bאו C
במהֹלך ניתוח;
מוות כתוצאה ישירה מניתוח;
אבִדן כושר עבוִדה כתוצאה מסיבוכי
ניתוח;
השגחה שיֱקום והחֹלמה ֹלאחר ניתוח
ֱקשה;
כיסוי הוצאות בגין טכנוֹלוגיות רפואיות
אגב ביצוע ניתוח ו/או תחֹליף ניתוח.
ֹלמבוגר-החֹל ממועִד תחיֹלת תֱקופת
הביטוח כמצויין במפרט הפוֹליסה
וֹלמשך כֹל החיים.
ֹלשאר )יֹלִד שֹל המבוטח עִד גיֹל 18
אשר הנו רווֱק( -החֹל ממועִד תחיֹלת
תֱקופת הביטוח כמצויין במפרט
הפוֹליסה ועִד המועִד בו יחִדֹל ֹלהיות
שאר כאמור )ֹלשאר זכות ֹלהמשיך את
הביטוח ברצף זכויות בהתאם ֹלהוראות
סעיפים  6.1.2-6.1.3בפוֹליסה.
אין.
 90יוםֹ ,למעט תאונה.
 60יום במֱקרה שֹל אבִדן כושר עבוִדה
כתוצאה מסיבוכי ניתוח.
אין.
כעבור  60יום מהיום בו הוִדיע המבטח
ֹלבעֹל הפוֹליסה או ֹלמבוטח בכתב עֹל
השינוי ובתנאי שהממונה עֹל שוֱק ההון,
הביטוח והחיסכון אישר את השינוי.
ע"פ המצוין במפרט המצורףִ .דמי
הביטוח יהיו צמוִדים ֹלמִדִד כמפורט
בפוֹליסהִ .דמי הביטוח בגין פוֹליסה זאת
נמוכים מִדמי הביטוח בגין תכנית בעֹלת
כיסוי ביטוחי "מהשֱקֹל הראשון" )תכנית
אשר תגמוֹלי הביטוח משוֹלמים בה ֹלֹלא
תֹלות בזכויות המגיעות מהשב"ן(.
ִדמי הביטוח עֹל פי פוֹליסה זו יֱקבעו
בהתאם ֹלגיֹל המבוטח במועִד
הצטרפותו ֹלביטוחִ .דמי הביטוח ישתנו
בהתאם ֹלטבֹלת ִדמי הביטוח המצורפת
ֹלפוֹליסה זו ומגיֹל  75יהיו ֱקבועיםִ .דמי
הביטוח יהיו צמוִדים ֹלמִדִד כמפורט
בפוֹליסה.

כיסויים בפוֹליסה

משך תֱקופת הביטוח

תנאים ֹלחיִדוש אוטומטי
תֱקופת אכשרה
תֱקופת המתנה
שינוי תנאים

השתתפות עצמית
שינוי תנאי הפוֹליסה
במהֹלך תֱקופת הביטוח

ִדמי הביטוח

גובה ִדמי הביטוח

תנאים

מבנה ִדמי הביטוח
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תנאים
סעיף
נושא
שינוי פרמיה במהֹלך תֱקופת הביטוח
ִדמי הביטוח
כעבור  60יום מהיום בו הוִדיע המבטח
ֹלבעֹל הפוֹליסה או ֹלמבוטח בכתב עֹל
השינוי ובתנאי שהממונה עֹל שוֱק ההון,
הביטוח והחיסכון אישר את השינוי
רשאי ֹלבטֹל בכֹל עת ,ע"פ המצוין
תנאי ביטוֹל הפוֹליסה ע"י המבוטח
תנאי ביטוֹל
בסעיף ֹ 11.2לפרֱק ו' בפוֹליסה.
המבטח רשאי ֹלבטֹל את הפוֹליסה בכֹל
תנאי ביטוֹל הפוֹליסה ע"י המבטח
אחִד מן המֱקרים הבאים:
א .המבוטח ו/או בעֹל הפוֹליסה
ו/או המשֹלם אינו/ם משֹלם/ים או ֹלא
שיֹלמו ִדמי ביטוח.
ב .המבוטח העֹלים מהמבטח עובִדה
מהותית ,כֱקבוע בחוֱק חוזה הביטוח,
תשמ"א") 1981 -חוֱק הביטוח"(.
ג .בהתאם ֹלהוראות חוֱק הביטוח.
החרגה בגין מצב רפואי ֱקיים
חריגים
כן ,כמפורט בסעיף ֹ 5.1לפרֱק ה'
בפוֹליסה.
בנוסף -חריגים ספציפיים יופיעו
במפרט.
סייגים ֹלחבות המבטח
הסייגים מפורטים ,בין היתר ,בסעיף 2.4
ֹלפרֱק ב' ,בסעיף ֹ 4.4לפרֱק ִד' ובפרֱק ה'
ֹלפוֹליסה )סייגים כֹלֹליים(.
מבוטחים שרכשו בעת סיום החברות בתכנית שב"ן זכאי המבוטח ֹלפנות ֹלמבטח וֹלבֱקש ֹלעבור
הרחבה ֹלברות
ֹלכיסוי ביטוחי "מהשֱקֹל הראשון" תוך  60ימים ממועִד הוִדעת ֱקופת החוֹלים
ביטוח
עֹל ביטוֹל תכנית השב"ן או מהמועִד בו יכנס הביטוֹל ֹלתוֱקףֹ ,לפי המאוחר מבין
שני המועִדים .המבוטח זכאי ֹלממש את ברות הביטוח עִד תום התֱקופה
האמורה ֹלעיֹל ופעם אחת בֹלבִד.
הכיסוי הביטוחי
הכיסוי בגין ניתוחים עֹל פי הפוֹליסה מהווה ביטוח משֹלים ,אשר עֹל פיו ישוֹלמו
ואופן מימושו ע"פ תגמוֹלי הביטוח בגין ניתוח המכוסה בפוֹליסה ,שהם מעֹל ומעבר ֹלהשתתפות
השב"ן )שירותי בריאות נוספים בֱקופות החוֹלים( .כֹלומר ,המבטח ישֹלם את
הפוֹליסה
ההפרש שבין ההוצאות בפועֹל שֹל ניתוח המכוסה עֹל פי הפוֹליסה ֹלבין ההוצאות
המגיעות מהשב"ן וזאת עִד ֹלתֱקרה הֱקבועה בפוֹליסה.
ֹלמימוש כיסוי בגין ניתוח ,עֹל המבוטח ֹלפנות ֹלֱקופת החוֹלים ֹלמימוש זכויותיו עֹל
פי השב"ן וכן ֹלפנות ֹלמבטח ֹלמימוש זכויותיו עֹל פי הפוֹליסה.
פירוט הכיסויים
בפוֹליסה

תיאור הכיסוי

חֹלֱק ב'

שיפוי או צורך
ממשֱק עם סֹל ֱקיזוז
באישור הבסיס ו/או
פיצוי
תגמוֹל
המבטח השב"ן
מביטוח
מראש
אחר

ניתוח
עֹלות שכר כוֹלֹלת תגמוֹלי ביטוח בשיעור שֹל עִד  100%שיפוי
שֹל רופא מנתח מתגמוֹלי הביטוח כמופיע במחירון
ורופא מרִדים
 * *AIG Surgeryבֱקיזוז הסכום ֹלו זכאי
פרטיים בניתוח המבוטח בגין הניתוח כעֹלות שכר
אֹלֱקטיבי* בבי"ח כוֹלֹלת שֹל רופא מנתח ורופא
פרטי בישראֹל ו/או מרִדים פרטיים מֱקופ"ח ו/או מהשב"ן.
בחו"ֹל
בהעִדר השתתפות ֱקופת החוֹלים
ו/או השב"ן יכוסה הניתוח כוֹלו עֹל
יִדי המבטח עִד ֹלגובה מחירון
 **AIG Surgeryבגין עֹלות שכר כוֹלֹלת
שֹל רופא מנתח ומרִדים פרטיים
בגין אותו ניתוח.
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ֹלא

ביטוח משֹלים כן

שיפוי או צורך
ממשֱק עם סֹל ֱקיזוז
באישור הבסיס ו/או
פיצוי
תגמוֹל
המבטח השב"ן
מביטוח
מראש
אחר
ֹלא
ביטוח מוסף
ֹלא
פיצוי

פירוט הכיסויים
בפוֹליסה

תיאור הכיסוי

ניתוח אֹלֱקטיבי*
בבי"ח ציבורי
בישראֹל או בחו"ֹל

פיצוי בשיעור שֹל  30%מהסכום
הֱקבוע בגין הניתוח במחירון
 * *AIG Surgeryבֱקיזוז סכום ההחזר
המרבי הֱקבוע בתוכנית השב"ן בה
חבר המבוטח.
פיצוי בשיעור שֹל  30%מהסכום
פיצוי
הֱקבוע בגין הניתוח במחירון
 * *AIG Surgeryבֱקיזוז סכום ההחזר
המרבי הֱקבוע בתוכנית השב"ן בה
חבר המבוטח.
החזר הוצאות מֹלא בגין סכום
שיפוי
השתתפות זה עבור הניתוח.

ניתוח אֹלֱקטיבי*
בבי"ח פרטי
בישראֹל או בחו"ֹל
במימון מֹלא שֹל
השב"ן
חיוב בתשֹלום
השתתפות
עצמית בגין
ניתוח* בבי"ח
פרטי בישראֹל
המבוצע ע"י רופא
מנתח ו/או רופא
מרִדים אשר הינם
בהסכם עם
השב"ן
כיסוי עֹלויות האשפוז בבית חוֹלים
עֹלויות אשפוז
בחִדר שֹל  2מיטות ֹלפחות ,בעת
ביצוע הניתוח* וֹלתֱקופה שֹלא
תעֹלה עֹל  30ימים ,והוצאות חִדר
ניתוח ותרופות במהֹלך אשפוז,
במֱקרה בו עֹלויות והוצאות אֹלו אינן
מכוסות ע"י ֱקופ"ח או השב"ן
תגמוֹלי ביטוח בגובה שֹלא יעֹלה עֹל
תחֹליף ניתוח*
סכום תגמוֹלי הביטוח ֹלו היה
המבוטח זכאי בגין ניתוח אֹלֱקטיבי,
כֱקבוע במחירון * *AIG Surgery
ועִד ֹ ₪ 150,000לתֱקופת ביטוח.
הִדבֱקות ב AIDS -פיצוי חִד פעמי בסך ₪ 471,000
במהֹלך ניתוח*
הִדבֱקות בצהבת פיצוי חִד פעמי בסך ₪ 63,000
)הפטיטיס(  Bאו C
במהֹלך ניתוח*
מוות כתוצאה
פיצוי חִד פעמי בסך ₪ 89,000
ישירה מניתוח*
החזר הוצאות טיפוֹל ע"י אח/ות או
השגחה ֹלאחר
ניתוח ֱקשה* ** מטפֹל/ת בסכום שֹלא יעֹלה
עֹל ֹ ₪ 188ליום וֹלמשך תֱקופה
שֹלא תעֹלה עֹל  30ימים
החזר הוצאות עִד סך שֹל ₪ 188
פיזיותרפיה
שיֱקומית ֹלאחר ֹליום ֹלמשך תֱקופה שֹלא תעֹלה עֹל
ניתוח ֱקשה* **  60ימים
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ֹלא

ֹלא

ביטוח מוסף

ֹלא

ביטוח משֹלים כן

שיפוי

ֹלא

ביטוח משֹלים כן

שיפוי

ֹלא

ביטוח תחֹליף

ֹלא

פיצוי

ֹלא

ביטוח מוסף

ֹלא

פיצוי

ֹלא

ביטוח מוסף

ֹלא

פיצוי

ֹלא

ביטוח מוסף

ֹלא

שיפוי

ֹלא

ביטוח מוסף

ֹלא

שיפוי

ֹלא

ביטוח מוסף

ֹלא

פירוט הכיסויים
בפוֹליסה
תגמוֹל

תיאור הכיסוי

החֹלמה ֹלאחר
ניתוח ֱקשה* **

תשֹלום עבור הוצאות החֹלמה
במוסִד ֹלהחֹלמה או בבית מֹלון,
שהוציא המבוטח בפועֹל בסכום
שאינו עוֹלה עֹל סך שֹל ֹ ₪ 736ליום
החֹלמה וֹלמשך תֱקופה שֹלא תעֹלה
עֹל  14ימים רצופים

שיפוי או צורך
ממשֱק עם סֹל ֱקיזוז
באישור הבסיס ו/או
פיצוי
תגמוֹל
המבטח השב"ן
מביטוח
מראש
אחר
ֹלא
ביטוח מוסף
ֹלא
שיפוי

ביטוח תחֹליפי ֹלא

התייעצות ֹלפני כיסוי הוצאות התייעצות מוֱקִדמת
אחת )ֹלפני ניתוח( עם רופא מנתח
ניתוח*
בגובה עֹלות התייעצות ִדומה
במחירון שר"פ הִדסה י-ם.
ביטוח תחֹליפי ֹלא
התייעצות נוספת כיסוי הוצאות ֱקבֹלת חוות ִדעת
ֹלא
שיפוי
ֹלפני ניתוח פרטי* שנייה מרופא מומחה נוסף עִד
ֹלגובה  150%מגובה עֹלות
התייעצות עם רופא מומחה
במחירון שר"פ הִדסה י-ם.
כיסוי הוצאות בגין כיסוי הוצאות עִד ֹלתֱקרת סכומי
ביטוח משֹלים כן
ֹלא
שיפוי
טכנוֹלוגיות רפואיות השיפוי שֹל עֹלות השימוש
**** אגב ביצוע בטכנוֹלוגיות רפואיות במהֹלך
ניתוח ו/או תחֹליף ניתוח ו/או תחֹליף ניתוח אשר
בוצעו בישראֹל.
ניתוח בישראֹל
אובִדן כושר עבוִדה
אבִדן כושר עבוִדה כיסוי כמפורט בסעיף  3.4בפרֱק ג' ֹלפוֹליסה ֹלמֱקרה שֹל אבִדן מוחֹלט שֹל כושר
כתוצאה מסיבוכי עבוִדה כהגִדרתו בפוֹליסה ,הנגרם ֹלמבוטח כתוצאה ישירה ובֹלעִדית מסיבוכי
ניתוח*
הניתוח בֹלבִד וֹלא בגין המצב הרפואי ו/או טיפוֹלים הֱקשורים בו ,אשר נמשך
ֹלמעֹלה מ  60 -ימים ובתנאי שהמבוטח מעֹל גיֹל  21ומתחת ֹלגיֹל  65ושהיה כשיר
ֹלעבוִד עבוִדה מֹלאה עובר ֹליום ביצוע הניתוח ו/או  6חוִדשים בטרם בוצע הניתוח.
הגִדרות
 .1ביטוח תחֹליפי -ביטוח פרטי המהווה תחֹליף ֹלשירותים הניתנים בסֹל הבריאות הציבורי ו/או השב"ן
) שירותי בריאות נוספים בֱקופות החוֹלים( .בביטוח זה ישוֹלמו תגמוֹלי הביטוח ֹלֹלא תֹלות בזכויות המגיעות
ברבִדים הבסיסיים) מהשֱקֹל הראשון(.
 .2ביטוח משֹלים -ביטוח פרטי אשר עֹל פיו ישוֹלמו תגמוֹלי ביטוח שהם מעֹל ומעבר ֹלסֹל הבסיס ו/או השב"ן.
כֹלומר ,ישוֹלמו תגמוֹלים שהם הפרש שבין ההוצאות בפועֹל ֹלהוצאות המגיעות מסֹל הבסיס ו/או השב"ן.
 .3ביטוח מוסף -ביטוח פרטי הכוֹלֹל שירותים שאינם כֹלוֹלים בסֹל הבסיס ו/או השב"ן .בביטוח זה ישוֹלמו
תגמוֹלי הביטוח מהשֱקֹל הראשון.
הסכומים המפורסמים בספר הפוֹליסה הם ֹלפי מִדִד יוני  499.1779 ,2010נֱק'.
* הכיסוי הינו ֹלכֹל הניתוחים ֹלמעט האמור בסעיף החריגים בפרֱק ב' ֹלפוֹליסה.
** המחירון מפורסם באתר האינטרנט שֹל  AIGשכתובתו.www.aig.co.il :
שיפוי

ֹלא

ֹלֱקבֹלת פירוט תגמוֹלי הביטוח ניתן ֹלפנות ֹלמוֱקִד  AIGבטֹלפון03-9272300 :

*** בכפוף ֹלהוראות סעיף  3.5בפרֱק ג' ֹלפוֹליסה.
**** הכיסוי הינו ֹלכֹל הטכנוֹלוגיות הרפואיות ֹלמעט האמור בסעיף הסייגים בפרֱק ִד' ֹלפוֹליסה.
מוִדגש בזאת כי הכיסוי ביחס ֹלשתֹל המופיע בפרֱק ִד' בפוֹליסה ,הינו בכפוף ֹלהוראות חוֱק השתֹלת
איברים ,תשס"ח ") 2008 -החוֱק"( ,הֱקובע כי עֹל נטיֹלת האבר והשתֹלת האיבר ֹלהיעשות עֹל פי
הִדין החֹל באותה מִדינה; וכי אין ֹלחרוג מהוראות החוֱק ֹלעניין איסור סחר באיברים.
מוִדגש בזאת כי המבטח יהא אחראי אך ורֱק עֹל-פי תנאי הביטוח המֹלאים המפורטים בפוֹליסה ,עֹל
נספחיה .בכֹל מֱקרה שֹל סתירה בין הוראות חוברת זו ֹלבין פוֹליסת הביטוח ,יגברו ויחייבו תנאי
הפוֹליסה ֹלכֹל ִדבר ועניין.
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כיסוי ביטוחי משֹלים ֹלניתוחים
וֹלטכנוֹלוגיות רפואיות ֹלבעֹלי ביטוח
משֹלים  -שב"ן
מבוא

בהסתמך עֹל ההצהרות הכֹלוֹלות במפרט ובטופס אימות הנתונים ,ובהתאם ֹלהוראות
פוֹליסה זאת ,מסכים המבטח ֹלבטח את המבוטח בגין מֱקרה הביטוח כהגִדרתו
בפוֹליסה זאת ,אשר ארע במהֹלך תֱקופת הביטוח והכוֹל עֹל פי התנאים הֱקבועים
בפוֹליסה .אחריות המבטח עֹל פי פוֹליסה זאת מוגבֹלת ֹלכיסויים וֹלסכומים המצוינים
במפרט.

 .1פרֱק א'  -הגִדרות כֹלֹליות ֹלכֹל פרֱקי הפוֹליסה
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

בית חוֹלים -מוסִד רפואי בישראֹל או בחו"ֹל המוכר עֹל יִדי הרשויות המוסמכות
בישראֹל או בחו"ֹל כבית חוֹלים אשר ברישיונו היתר ֹלבצע ניתוח או פעוֹלה רפואית
או פעוֹלה אחרת כנִדרש עֹל פי העניןֹ ,להוציא מוסִד שהוא סנטוריום )בית
החֹלמה/הבראה( ,בית חוֹלים ֹלמחֹלות נפש או מוסִד שיֱקומי.
בית חוֹלים ציבורי  -מוסִד רפואי בישראֹל או בחו"ֹל המוכר עֹל יִדי הרשויות
המוסמכות והמאושר ֹלפעוֹל כבית חוֹלים ֹלאישפוז כֹלֹלי ,שהינו בבעֹלות
ממשֹלתית ו/או רשות מֱקומית ו/או בבעֹלות ֱקופת חוֹלים ֹלמעט ,בית חוֹלים פרטי
הנמצא בבעֹלות ֱקופת חוֹלים.
בית חוֹלים פרטי  -בית חוֹלים כמוגִדר ֹלעיֹל ,שאינו בית חוֹלים ציבורי כמוגִדר ֹלעיֹל.
כמו כן יחשב כבית חוֹלים פרטי גם בית חוֹלים ציבורי ,אשר במסגרתו ניתן שירות
רפואי פרטי )שר"פ( ו/או שירות רפואי נוסף )שר"ן( ,כוֹלֹל בית חוֹלים ציבורי
בבעֹלות המִדינה או ֱקופ"ח או כֹל גוף ציבורי אחר אשר מבצע פעיֹלות רפואית
פרטית במסגרת מוסִדרת.
בעֹל הפוֹליסה  -האִדם ששמו מצוין במפרט כבעֹל הפוֹליסה ,ואם ֹלא מצוין שם-
המבוטח.
גיֹל המבוטח  -גיֹל המבוטח ביום הצטרפותו ֹלביטוח יהא ביום הוֹלִדתו הֱקרוב ביותר
ֹלמועִד תחיֹלת הביטוח או ביום הצטרפותו כמצוין במפרט ֹלפי העניין.
ִדמי הביטוח  -הפרמיה שעֹל בעֹל הפוֹליסה ו/או המבוטח ֹלשֹלם ֹלמבטח בתמורה
ֹלמתן הכיסוי הביטוחי ,עֹל-פי תנאי הפוֹליסה וכמצוין במפרט.
המבוטח  -האִדם המבוטח עֹל פי פוֹליסה זאת ,ואשר שמו מצוין במפרט.
המבטח -איי אי ג'י ישראֹל חברה ֹלביטוח בע"מ.
הפוֹליסה  -חוזה ביטוח זהֹ ,לרבות המפרט ,הצהרת הבריאות שֹל המועמִד
ֹלביטוח ,טופס אימות נתונים וכֹל פרֱק ותוספת או נספח המצורפים ֹלו.
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 1.10השתֹלה -כריתה כירורגית או הוצאה מגוף המבוטח שֹל ריאהֹ ,לב ,כֹליהֹ ,לבֹלב,
כבִד ,וכֹל שיֹלוב ביניהם ,והשתֹלת איבר שֹלם או חֹלֱק מאיבר אשר נֹלֱקחו מגופו שֹל
אִדם אחר או מגופו שֹל המבוטח במֱקומם ,או השתֹלה שֹל מח עצמות או תאי אב
אחרים ,שנֹלֱקחו מתורם אחר או מגופו שֹל המבוטח ,בגוף המבוטח .השתֹלה
תכֹלוֹל גם השתֹלת ֹלב מֹלאכותי ,או איבר מֹלאכותי אחר בשֹלב בו הפרוצִדורה
הפסיֱקה ֹלהיות מוגִדרת כנסיונית בישראֹל .במֱקרה בו יושתֹל ֹלב מֹלאכותי
כפרוצִדורה הֱקוִדמת ֹלהשתֹלת ֹלב מגופו שֹל אִדם אחר ,יחשב הִדבר כמֱקרה
ביטוח אחִד.
 1.11טיפוֹל נסיוני -כֹל טיפוֹל הִדורש אישור וועִדת הֹלסינֱקי.
 1.12חו"ֹל  -כֹל מֱקום מחוץ ֹלגבוֹלות מִדינת ישראֹל ,אך ֹלמעט מִדינות אויב )כפי
שייֱקבעו מעת ֹלעת עֹל-פי הִדין( ומבֹלי ֹלגרוע מן האמור כֹל אחת מהמִדינות ו/או
מהשטחים הבאיםֱ :קובה ,הרפובֹליֱקה הִדמוֱקרטית שֹל ֱקונגו ,אפגניסטן ,עיראֱק,
ֹליבריה ,סוִדאן ,שטחים בניהוֹל ו/או בשֹליטת הרשות הפֹלסטינית.
 1.13חוֱק הביטוח  -חוֱק חוזה הביטוח ,התשמ"א .1981 -
 1.14חוֱק הבריאות  -חוֱק ביטוח בריאות ממֹלכתי ,התשנ"ִד .1994 -
ֱ 1.15קופת חוֹלים  -כהגִדרתה בחוֱק הבריאותֹ ,לרבות תאגיִד עתיִדי שיוֱקם במהֹלך
תֱקופת הפוֹליסהֱ ,קופות החוֹלים אשר הוכרו עֹל יִדי שר הבריאות ובכֹלֹל זה ,שירותי
בריאות כֹלֹלית ,מכבי שירותי בריאותֱ ,קופת חוֹלים מאוחִדת וֱקופת חוֹלים ֹלאומית.
 1.16שירותי בריאות נוספים )שב"ן(  -תוכנית אשר אושרה עֹל-יִדי שר הבריאות ֹלמתן
שירותי בריאות נוספים מעבר ֹלשירותי הבריאות הכֹלוֹלים בסֹל השירותים
והתשֹלומים שֹל ֱקופת החוֹלים שניתנת עֹל יִדי ֱקופת החוֹלים בה חבר המבוטח או
עֹל-יִדי חברת בת בשֹליטתה המֹלאה שֹל ֱקופת החוֹלים.
 1.17מִדִד  -מִדִד המחירים ֹלצרכן )כוֹלֹל פירות וירֱקות( שֱקבעה הֹלשכה המרכזית
ֹלסטטיסטיֱקה ,אף אם יתפרסם עֹל יִדי כֹל מוסִד ממשֹלתי אחרֹ ,לרבות כֹל מִדִד
רשמי שיבוא במֱקומו.
 1.18מִדִד הבסיס  -המִדִד שפורסם במועִד תחיֹלת הביטוח ביחס ֹלִדמי הביטוח; והמִדִד
שפורסם במועִד שבו צריכים ֹלהשתֹלם תגמוֹלי הביטוח עֹל-פי תנאי פוֹליסה זאת
ביחס ֹלתגמוֹלי הביטוח.
 1.19מועִד תחיֹלת הביטוח  -המועִד הרשום במפרט כתאריך תחיֹלת הביטוח.
 1.20מֱקרה הביטוח  -אירוע כהגִדרתו בפרֱקי הפוֹליסה ,המֱקנה זכאות ֹלתגמוֹלי ביטוח
ו/או ֹלתשֹלומים מהמבטח בכפוף ֹלתנאים וֹלסייגים הספציפיים בכֹל פרֱק וֹלתנאים
וֹלסייגים הכֹלֹליים בפוֹליסה.
 1.21מחירון  - AIG Surgery -עֹלות שכר כוֹלֹלת שֹל רופא מנתח ורופא מרִדים פרטיים
בגין ביצוע כֹל ניתוח ,כמופיע ברשימת הניתוחים הפרטיים שֹל  ,AIG Surgeryכפי
שיעוִדכן מעת ֹלעת ,המתפרסמת באתר המבטח ,www.aig.co.il :והמהווה חֹלֱק
בֹלתי נפרִד מפוֹליסה זאת.
 1.22מפרט  -נספח שמצורף ֹלפוֹליסה ומהווה חֹלֱק בֹלתי נפרִד ממנה ,וכוֹלֹל את מספר
הפוֹליסה ,פרטים אישיים שֹל בעֹל הפוֹליסה ,המבוטח/ים ,תֱקופת הביטוח ,סכומי
הביטוחִ ,דמי הביטוח וכיו"ב.
 1.23ניתוח  -פעוֹלה פוֹלשנית  -חִדירתית ) (Invasive Procedureהחוִדרת ִדרך רֱקמות
ומטרתה טיפוֹל במחֹלה ו/או פגיעה ו/או תיֱקון פגם או עיוות אצֹל המבוטח.
במסגרת זו יראו כניתוח גם פעוֹלות פוֹלשניות  -חוִדרניות ,כוֹלֹל פעוֹלה המתבצעת
באמצעות ֱקרן ֹלייזרֹ ,לאבחון או ֹלטיפוֹל ,וכן הראיית איברים פנימיים בִדרך
אנִדוסֱקופית ,צינתור ,אנגיוגרפיה ,וכן ריסוֱק אבני כֹליה או מרה עֹל יִדי גֹלי ֱקוֹל.
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 1.24ישראֹל  -מִדינת ישראֹל ֹלרבות השטחים ביהוִדה ושומרון שבשֹליטתה.
 1.25רופא  -רופא בעֹל רשיון כִדין בתוֱקף ,העוסֱק ברפואה ֱקונבנציונאֹלית עֹל פי חוֱקי
המִדינה שבה הוא עובִד.
 1.26רופא מומחה  -רופא אשר הוסמך עֹל יִדי השֹלטונות המוסמכים בישראֹל כמומחה
בתחום הרפואי הרֹלוונטי ושמו כֹלוֹל ברשימת המומחים עֹל פי תֱקנה ֹ 34לתֱקנות
הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות( ,תשֹל"ג .1973 -
 1.27רופא מנתח -רופא שהוסמך כִדין עֹל-יִדי הגורמים המוסמכים כרופא מנתח.
 1.28רופא מרִדים -רופא שהוסמך כִדין עֹל-יִדי הגורמים המוסמכים כרופא מרִדים.
 1.29שאר  -יֹלִד שֹל המבוטח עִד גיֹל  18שנים ,אשר הנו רווֱק.
 1.30תאונה  -חבֹלה גופנית שנגרמה ֹלמבוטח ,עֱקב הפעֹלת כוח פיזי בֹלבִד ,כתוצאה
מאירוע אֹלימות פתאומי ,חִד-פעמי בֹלתי צפוי מראש ,הנגרם במישרין עֹל-יִדי
גורם חיצוני וגֹלוי ֹלעין ,המהווה ֹלֹלא תֹלות בכֹל סיבה אחרת את הסיבה היחיִדה,
הישירה והמייִדית ֹלמֱקרה הביטוח.
ֹלמען הסר ספֱק ,מובהר כי אֹלימות מיֹלוֹלית ו/או ֹלחץ נפשי ו/או התֱקף ֹלב ו/או
אירוע מוחי ו/או הצטברות שֹל פגיעות זעירות חוזרות ֹלאורך תֱקופה ֹלא ייחשבו
כתאונהֹ ,לפי פוֹליסה זאת.
 1.31תגמוֹלי הביטוח  -הסכומים המצויינים במפרט ו/או במחירון  AIG Surgeryו/או
בפוֹליסה והמגיעים ֹלמבוטחֹ ,לאחר ֱקרות מֱקרה הביטוח ,בכפוף ֹלתנאים וֹלסייגים
שֹל הפוֹליסה ובמגבֹלות התֱקרות המצויינות במפרט.
 1.32תֱקופת אכשרה  -תֱקופת זמן רצופה ,המתחיֹלה ֹלגבי כֹל מבוטח ממועִד תחיֹלת
הביטוח ותסתיים בתום התֱקופה שצויינה בכֹל פרֱק ,במיִדה וֱקיימת תֱקופה כנ"ֹל.
תֱקופת האכשרה תחוֹל ֹלגבי כֹל מבוטח פעם אחת בֹלבִד בתֱקופות ביטוח
רצופות ,ותחוֹל מחִדש בכֹל פעם בה צורף המבוטח ֹלביטוח מחִדש ,בתֱקופות
ביטוח בֹלתי רצופות .מֱקרה ביטוח שארע בתֱקופת האכשרה ִדינו כמֱקרה ביטוח
שארע ֹלפני תחיֹלת תֱקופת הביטוח.
 1.33תֱקופת המתנה – תֱקופה המתחיֹלה במועִד ֱקרות מֱקרה הביטוח ומסתיימת
ֹלאחר הימים שצוינו כתֱקופת המתנה באותו נספח שצורף ֹלפוֹליסה.
 1.34תֱקופת הביטוח -התֱקופה אשר תחיֹלתה במועִד תחיֹלת הביטוח וֹלמשך כֹל חיי
המבוטח כמצוין במפרט ,אֹלא אם כן בוטֹלה הפוֹליסה או הגיעה ֹליִדי סיום ֱקוִדם ֹלכן
כֱקבוע בתנאי הפוֹליסה.
 1.35תחֹליף ניתוח  -טיפוֹל רפואי ֹלרבות באמצעות מכשיר רפואי שֱקיבֹל אישור עֹל יִדי
הרשות המוסמכת ֹלכך בישראֹל ,המבוצע בישראֹל בבית חוֹלים ציבורי או בבית
חוֹלים פרטי או במרפאה )כהגִדרתה בפרֱק ב'( או במכון רפואי )כהגִדרתו בפרֱק
ב'( עֹל יִדי רופא מומחה שמטרתו ֹלטפֹל בבעיה רפואית מוגִדרת ומתועִדת
במסמכים רפואייםֹ ,להשגת מטרה ִדומה ֹלזו שהייתה מושגת באמצעות ניתוח
אֹלֱקטיבי )כהגִדרתו בפרֱק ב'(.
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 .2פרֱק ב' -ניתוחים בישראֹל או בחו"ֹל

הכיסוי הביטוחי עֹל-פי פרֱק זה מהווה כיסוי משֹלים ֹלכיסוי הוצאות ניתוח
והוצאות נֹלוות מעבר ֹלזכאות המבוטח עֹל פי חוֱק הבריאות או השב"ן בֱקופת
החוֹלים בה הינו חבר ,בהתאם ֹלתנאים המפורטים ֹלהֹלן בפרֱק זה.

 2.1הגִדרות ֹלצורכי פרֱק הניתוחים
הגִדרות אֹלו הינן בנוסף ֹלהגִדרות הכֹלֹליות המפורטות בפרֱק א' ,אשר גם הן
יחוֹלו עֹל פרֱק זה .במֱקרה שֹל סתירה בין הגִדרה המופיעה בפרֱק א' ֹלפוֹליסה
ֹלהגִדרה המופיעה בפרֱק זה ,אזי ֹלצורכי פרֱק זה בֹלבִד ,תגבר ההגִדרה כנוסחה
בפרֱק זה.
 2.1.1אשפוז  -שהותו שֹל המבוטח בבית חוֹלים עֹל-פי הוראה מפורשת שֹל
רופא מומחהֹ ,להוציא שהייה בחִדר מיון ֹלצורך ביצוע פעוֹלה רפואית
המכוסה עֹל פי פוֹליסה זאת .יובהר כי שהייה בבית החוֹלים במסגרת
אשפוז יום )יום הֱקבֹלה ויום השחרור באותו יום( תחשב כאשפוז ֹלכֹל ִדבר.
 2.1.2מכון רפואי/מרפאה  -מוסִד רפואי המוכר עֹל-יִדי הרשויות המוסמכות
בישראֹל ,ואשר מבוצעים בו ,בין השאר ,תחֹליפי ניתוח כהגִדרתם בפרֱק א'
ֹלעיֹל ,באישור הרשויות המוסמכות כאמור.
 2.1.3ניתוח אֹלֱקטיבי  -ניתוח שהצורך בו היה צפוי ,ואשר ֱקבֹלתו שֹל המבוטח
ֹלבית החוֹלים אינה נעשית באמצעות הפניה מחִדר מיון כמֱקרה ִדחוף,
אֹלא שהמבוטח הופנה ֹלניתוח עֹל יִדי רופא מומחה )ֹלרבות מרפאה או
מרפאת חוץ שֹל בית החוֹלים(.
 2.1.4ניתוח חירום -ניתוח בֹלתי צפוי שבוצע במבוטח בִדחיפותֹ ,לאחר שהות
בחִדר מיון שֹל בית חוֹלים.
 2.1.5ניתוח אמבוֹלטורי  -ניתוח אֹלֱקטיבי כהגִדרתו ֹלעיֹל ,שבוצע ֹלֹלא אשפוזו
שֹל המבוטח בבית חוֹלים פרטי או ציבורי או במכון רפואי/מרפאה.
 2.2מֱקרה הביטוח
מצבו הבריאותי שֹל המבוטח ,המצריך אחִד או יותר מבין ההֹליכים המפורטים
ֹלהֹלן:
 2.2.1ניתוח אֹלֱקטיבי כמוגִדר ֹלעיֹל ,שבוצע בישראֹל או בחו"ֹל בבית חוֹלים
ציבורי או בבית חוֹלים פרטי.
 2.2.2ניתוח אמבוֹלטורי כמוגִדר ֹלעיֹל ,שבוצע בישראֹל.
 2.2.3תחֹליף ניתוח כמוגִדר ֹלעיֹל ,שבוצע בישראֹל.
 2.3הכיסוי הביטוחי
בֱקרות מֱקרה ביטוח ,עֹל -פי פרֱק זה ,ישֹלם המבטח ֹלמבוטח ,תגמוֹלי ביטוח בגין
התייעצות ֹלפני ניתוח ,עֹלות שכר כוֹלֹלת שֹל רופא מנתח ורופא מרִדים פרטיים
בגין ניתוח או תחֹליף ניתוח שבוצע/ו בו ,כֱקבוע במחירון  ,AIG Surgeryובכפוף
ֹלתנאים וֹלסייגים הספציפיים הֱקבועים בפוֹליסה כִדֹלֱקמן:
 2.3.1התייעצות ֹלפני ניתוח :כיסוי הוצאות התייעצות מוֱקִדמת אחת )ֹלפני
ניתוח( עם הרופא המנתח הפרטי אשר יבצע או ביצע בפועֹל את הניתוח
במבוטח .בגובה עֹלות התייעצות כנ"ֹל במחירון שר"פ הִדסה י-ם ,כפי
שיעוִדכן מעת ֹלעת אך בכֹל מֱקרה ֹלא יותר מהתשֹלום אשר שוֹלם עֹל-יִדי
המבוטח בפועֹל ,וזאת מעבר ֹלכיסוי הניתן עֹל-יִדי השב"ן בו חבר
המבוטח.
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 2.3.2התייעצות נוספת ֹלפני ניתוח פרטי :מבוטח אשר נֱקבע ֹלו עֹל-יִדי רופא
מומחה בתחום הרֹלוונטי צורך בביצוע ניתוח המכוסה עֹל-פי תנאי פוֹליסה
זו ,יהיה זכאי ֹלֱקבֹלת חוות ִדעת שנייה מרופא מומחה נוסף בתחום זה
בשאֹלת הצורך בניתוח .חוות הִדעת השנייה תינתן עֹל-יִדי רופא מומחה או
מנהֹל או סגן מנהֹל מחֹלֱקה/יחיִדה בבית חוֹלים .המבטח יכסה עֹלות גובה
התייעצות זאת עִד ֹלגובה  150%מגובה עֹלות התייעצות עם רופא מומחה
בשר"פ הִדסה י-ם ,כפי שתהיה מעת ֹלעת אך בכֹל מֱקרה ֹלא יותר
מהתשֹלום אשר שוֹלם עֹל-יִדי המבוטח בפועֹל וזאת מעבר ֹלכיסוי הניתן
עֹל-יִדי השב"ן בו חבר המבוטח.
 2.3.3עֹלות שכר כוֹלֹלת שֹל רופא מנתח ורופא ומרִדים פרטיים כֱקבוע במחירון
 AIG Surgeryכמפורט ֹלהֹלן:
 2.3.3.1שיפוי או פיצוי בגין ניתוח אֹלֱקטיבי -בגין ניתוח אֹלֱקטיבי אשר
בוצע בבית חוֹלים פרטי בישראֹל ו/או בחו"ֹל ,ישוֹלמו ֹלמבוטח
תגמוֹלי ביטוח בשיעור שֹל עִד  100%מתגמוֹלי הביטוח כמופיע
במחירון  AIG Surgeryבֱקיזוז הסכום המרבי ֹלו זכאי המבוטח בגין
הניתוח הנ"ֹל כעֹלות שכר כוֹלֹלת שֹל רופא מנתח ורופא מרִדים
פרטיים מֱקופת החוֹלים בה חבר המבוטח או מהשב"ן שֹל ֱקופת
החוֹלים בה הוא חבר .בהעִדר השתתפות ֱקופת החוֹלים ו/או
השב"ן יכוסה הניתוח כוֹלו עֹל יִדי המבטח עִד ֹלגובה מחירון AIG -
 Surgeryבגין עֹלות שכר כוֹלֹלת שֹל רופא מנתח ומרִדים פרטיים
בגין אותו ניתוח ,אך ֹלא יותר מהסך ששוֹלם עֹל יִדי המבוטח
בפועֹל.
 2.3.3.2בגין ניתוח אֹלֱקטיבי ,אשר בוצע בבית חוֹלים ציבורי בישראֹל או
בחו"ֹל ו/או שבוצע בבית חוֹלים פרטי בישראֹל או בחו"ֹל במימון
מֹלא שֹל השב"ן שֹל ֱקופת החוֹלים בה חבר המבוטח ,יפוצה
המבוטח בשיעור שֹל  30%מהסכום הֱקבוע בגין הניתוח במחירון
 AIG Surgeryבֱקיזוז סכום ההחזר המירבי הֱקבוע בתכנית השב"ן
בה חבר המבוטח.
 2.3.3.3עֹל מנת ֹלמנוע כֹל ספֱק אפשרי יוִדגש כי ֹלמבוטח זכאות ֹלבצע
כֹל ניתוח אֹלֱקטיבי המכוסה עֹל פי פוֹליסה זו גם בחו"ֹל.
 2.3.3.4במֱקרה כנ"ֹל המבטח ישפה את המבוטח עִד ֹלגובה עֹלות שכר
כוֹלֹלת שֹל רופא מנתח ומרִדים פרטיים כֱקבוע במחירון AIG -
 Surgeryבֱקיזוז הסכום ֹלו זכאי המבוטח ֹלשיפוי מֱקופת החוֹלים
בה הוא חבר או עֹל יִדי השב"ן שֹל ֱקופת החוֹלים בה הוא חבר,
ובהעִדר השתתפות ֱקופת החוֹלים ו/או השב"ן יכוסה הניתוח
כוֹלו עֹל יִדי המבטח עִד ֹלגובה מחירון  AIG Surgery -בגין עֹלות
שכר כוֹלֹלת שֹל רופא מנתח ומרִדים פרטיים בגין אותו ניתוח ,אך
ֹלא יותר מהסך ששוֹלם עֹל יִדי המבוטח בפועֹל.
 2.3.4השתתפות עצמית בגין ניתוחים בבית חוֹלים פרטי בישראֹל המבוצעים
עֹל יִדי רופא בהסכם עם השב"ן  -חוייב המבוטח בתשֹלום השתתפות
עצמית עֹל יִדי השב"ן שֹל ֱקופת החוֹלים בה הוא חבר בגין ניתוח שבוצע
בבית חוֹלים פרטי בישראֹל עֹל-יִדי רופא מנתח ו/או רופא מרִדים אשר
הינם בהסכם עם השב"ן ,ישופה המבוטח שיפוי מֹלא בגין סכום
השתתפות זה עבור הניתוח.
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 2.3.5עֹלויות אשפוז -מבֹלי ֹלפגוע בכֹלֹליות האמור ֹלעיֹל ,יכסה המבטח וישפה
את המבוטח בין בִדרך שֹל תשֹלום ישיר ֹלבית החוֹלים ובין כשיפוי ֹלמבוטח
את עֹלויות האישפוז בבית חוֹלים בחִדר שֹל  2מיטות ֹלפחות ,בעת ביצוע
הניתוח וֹלתֱקופה שֹלא תעֹלה עֹל  30ימים .תגמוֹלי הביטוח ֹלפי סעיף 2.3.5
יהיו עִד ֹלסכומים והכיסויים הניתנים עֹל יִדי המבטח בתכנית בעֹלת כיסוי
ביטוחי ֹלניתוחים מ"השֱקֹל הראשון" )ֹלרבות הוצאות בגין הניתוח ,שתֹלים,
הוצאות נֹלוות עֹל פי הוראות רופא או בית החוֹלים( .שפוי המבוטח עפ"י
סעיף זה מותנה בכך שהמבוטח יפנה תחיֹלה ֹלֱקופה בה הוא חבר ו/או
ֹלשב"ן בו הוא חבר עֹל מנת ֹלממש את מֹלוא זכאותו בגין עֹלויות האישפוז
כֱקבוע בסעיף זה.
 2.3.6תחֹליף ניתוח  -בגין תחֹליף ניתוח ישוֹלמו ֹלמבוטח תגמוֹלי ביטוח והוא
ישופה בשיעור שֹלא יעֹלה עֹל סכום תגמוֹלי הביטוח ֹלו היה זכאי ,עֹל ִדעת
רופא מנתח מומחה בתחום הרֹלוונטי ,בגין ניתוח אֹלֱקטיבי ,אותו הוא
מחֹליף ,אך ֹלא יותר מהֱקבוע עבורו במחירון  ,AIG Surgeryמוסכם כי בכֹל
מֱקרה סכום השיפוי בגין סעיף זה ֹלא יעֹלה עֹל סך ֹ ₪ 150,000למשך כֹל
תֱקופת הביטוח.
 2.3.6.1עֹל אף הֱקבוע בסעיף ֹ 2.3.6לעיֹלֹ ,לאחר חמש שנים רצופות
מתחיֹלת תֱקופת הביטוח ,תחוִדש תֱקרת השיפוי הֱקבועה
בסעיף הנ"ֹלֹ .למען הסר ספֱק יובהר ,כי ֹלא ניתן ֹלצבור סכומי
שיפוי שֹלא נוצֹלו בתֱקופת ביטוח אחת ) 5שנים( ֹלתֱקופת ביטוח
אחרת.
 2.3.6.2יוִדגש ,עֹל מנת ֹלמנוע כֹל ספֱק אפשרי ,כי במיִדה והמבוטח יהא
זכאי ֹלתשֹלום בגין תחֹליף ניתוח עֹל יִדי ֱקופת החוֹלים בה הוא
חבר ו/או עֹל יִדי השב"ן שֹל ֱקופת החוֹלים בה הוא חבר ,ישופה
כאמור בסעיף ֹ 2.3.6לעיֹל ,בניכוי הסכום ֹלו הינו זכאי עֹל יִדי
ֱקופתו או עֹל יִדי השב"ן שֹל ֱקופתו.
 2.3.7מספר ניתוחים  -בוצעו במבוטח מספר ניתוחים במסגרת מֱקרה ביטוח
אחִד )ואף במהֹלך כניסה אחת ֹלחִדר ניתוח( ,ישוֹלמו ֹלמבוטח תגמוֹלי
ביטוח כִדֹלֱקמן:
 100%מתגמוֹלי ביטוח בגין הניתוח המזכה את המבוטח בתגמוֹלי ביטוח
הגבוהים ביותר מבין הניתוחים שעבר ,כֱקבוע בסעיף ֹ 2.3.3.1לעיֹל ,וגם
 100%מתגמוֹלי ביטוח בגין כֹל ניתוח נוסף המזכה את המבוטח בתגמוֹלי
ביטוח ,כֱקבוע בסעיף ֹ 2.3.3.1לעיֹל.
מוִדגש כי האמור ֹלעיֹל יחוֹל אך ורֱק ,כאשר כֹל ניתוח מבוצע עֹל יִדי
מנתח אחר בין באותו תחום ובין בתחום אחר.
בוצעו הניתוחים שֹלעיֹל עֹל יִדי אותו מנתח ,יהיו תגמוֹלי הביטוח בגין
ניתוחים אֹלה בשיעור כִדֹלהֹלן 100% :מתגמוֹלי ביטוח בגין הניתוח הראשון
המזכה את המבוטח בתגמוֹלי הביטוח הגבוהים ביותר מבין הניתוחים
שעבר ,כֱקבוע בסעיף ֹ 2.3.3.1לעיֹל וגם  50%מתגמוֹלי הביטוח בגין כֹל
ניתוח נוסף שבוצע בשיעור הֱקבוע בסעיף ֹ 2.3.3.1לעיֹל.
תגמוֹלי הביטוח עֹל פי סעיף  2.3.7זהֹ ,לא יעֹלו בכֹל מֱקרה עֹל הסכום
אשר שוֹלם עֹל יִדי המבוטח בפועֹלֹ .למען הסר ספֱק ,ביצוע ניתוח מסוג
מסוים בשני איברים זוגיים ,ייחשב כביצוע שֹל שני ניתוחים.
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 2.3.8ניתוח שאינו כֹלוֹל במחירון  - AIG Surgery -בגין ניתוח המכוסה ֹלפי
פוֹליסה זאת ואשר מחירו אינו כֹלוֹל במחירון  ,AIG Surgery -ישוֹלמו ֹלמבוטח
תגמוֹלי ביטוח בשיעור ֹלו היה זכאי המבוטח בגין ביצוע ניתוח מֱקביֹל או
ִדומה ֹלו ,מבחינת ההֹליך הרפואי ,וזאת בכפוף ֹלהוראות הפוֹליסה.
ההחֹלטה בִדבר הניתוח המֱקביֹל או הִדומה ֹלניתוח או תחֹליף הניתוח
שבוצע בפועֹל במבוטח מבחינת ההֹליך הרפואי ,והכֹלוֹל במחירון AIG -
 ,Surgeryתֱקבע עֹל-יִדי רופא מנתח מטעם המבטח.
 2.3.9מובהר בזאת במיִדה והשב"ן שֹל ֱקופת החוֹלים בה חבר המבוטח נמנע
ממימון ההוצאות ,בשֹל נסיבות מסוימות הנוגעות ֹלמבוטח,עֹל פי
פוֹליסה זו בֹלבִדֹ ,לרבות בשֹל הפסֱקת חברותו שֹל המבוטח בשב"ן,
תכסה פוֹליסה זאת בהתאם ֹלסכומים והכיסויים הניתנים עֹל-יִדי
המבטח בתכנית בעֹלת כיסוי ֹלניתוחים מ"השֱקֹל הראשון" בֱקיזוז
הסכום ֹלו זכאי היה המבוטח מהשב"ן שֹל ֱקופת החוֹלים בה הוא חבר
איֹלו השב"ן שֹל ֱקופת החוֹלים בה הוא חבר היה משתתף במימון
ההוצאות כאמור .האמור ֹלעיֹל יחוֹל גם במיִדה ובעת ֱקרות מֱקרה
הביטוח יתברר כי המבוטח ֹלא עמִד בכֹלֹלי הגיֹלוי בכפוף ֹלחוֱק הביטוח
בכֹל הנוגע ֹלהיותו תושב או חבר בשב"ן .מוסכם כי במֱקרה זה יעשה
הֱקיזוז עפ"י שב"ן ֱקופת חוֹלים מכבי " -מגן זהב".
 2.3.10במיִדה והשב"ן שֹל ֱקופת החוֹלים בה חבר המבוטח נמנע ממימון
ההוצאות ,בשֹל נסיבות הנוגעות ֹלכֹלֹל העמיתים בשב"ןֹ ,לרבות במֱקרה
שבו המבוטח נמצא בתֱקופת אכשרה בשב"ן במועִד הצטרפותו
ֹלביטוח ,ישוֹלמו ֹלמבוטח תגמוֹלי הביטוח ,בהתאם ֹלסכומים והכיסויים
הניתנים עֹל-יִדי המבטח בתכנית בעֹלת כיסוי ֹלניתוחים מ"השֱקֹל
הראשון" ,כֹלומר ֹלֹלא תֹלות בזכויות הניתנות ֹלמבוטח במסגרת תכנית
השב"ן ֹלרבות ההוצאות בגין הניתוח.
 2.4חריגים נוספים ומיוחִדים ֹלפרֱק ב' -פרֱק הניתוחים
מבֹלי ֹלגרוע מהחריגים הכֹלֹליים הֱקבועים בפרֱק ה' ,המבטח ֹלא ישֹלם תגמוֹלי
ביטוח או תשֹלומים אחרים כֹלשהם בגין מֱקרה ביטוח עֹל-פי פרֱק זה ,שנגרם
במישרין או בעֱקיפין ,עֹל-יִדי או עֱקב אחת או יותר מהסיבות הבאות או שהוא
אחִד מאֹלה:
 2.4.1השתֹלה/ות כהגִדרתה בפרֱק א' ,שֹל איברים בישראֹל או בחו"ֹל.
 2.4.2ניתוחים ֱקוסמטיים או אסתטייםֹ ,לרבות ניתוחי שִדיים מכֹל סוג שהוא
)ֹלמעט שיחזור שִד ֹלאחר ניתוח כריתה( ,ניתוחי עפעפיים מסוג
בֹלפרופֹלסטי או ִדומיהם ,ניתוחים ֹלתיֱקון ֱקוצר ראייה ,ניתוחים ֹלהרזייה
מכֹל סוג שהוא ,ניתוחים הֱקשורים בפוריות או עֱקרות ,ניתוחים ֹלטיפוֹל
בעובר וניתוחים הֱקשורים בֹליִדהֹ ,למעט הפסֱקת הריון בשֹל צורך
רפואי וניתוח ֱקיסרי.
 2.4.3בִדיֱקה/ות ,בִדיֱקות מעבִדה ,רנטגן ,הֱקרנות ,טיפוֹלים כימותרפיים או
אונֱקוֹלוגיים ,טיפוֹל היפותרמי ,זריֱקה ,הזֹלפה/ות ופעוֹלות הִדמיה כגון
 CTו ,MRI-כאשר אֹלה אינם חֹלֱק ממהֹלך הניתוח או תחֹליף הניתוח.
 2.4.4ניתוחי שיניים וחניכיים ו/או ניתוחים ִדנטאֹליים אחרים מכֹל מין וסוג או
כֹל ניתוח אחר המבוצע עֹל יִדי רופא שינייםֹ ,למעט ניתוחי פה וֹלסת
שאינם ֱקשורים בטיפוֹלי שיניים ,עֹל סוגיהם השוניםֹ .למען הסר ספֱק,
ֹלא יכוסו ניתוחים ֹלהרמת הסינוס כהכנה ֹלהשתֹלה ִדנטאֹלית ו/או
ניתוחים ִדנטאֹליים אחרים מכֹל מין וסוג וכֹל ניתוח הנעשה עֹל-יִדי רופא
שיניים או עֹל יִדי מנתח פה וֹלסתֹ ,למעט ניתוחי פה וֹלסת שאינם
ֱקשורים בטיפוֹלי שיניים כאמור ֹלעיֹל ,עֹל סוגיהם השונים.
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 .3פרֱק ג' -פיצוי או שיפוי בגין שירותים רפואיים נֹלווים ֹלניתוח
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

פיצוי חִד פעמי בגין הִדבֱקות ב AIDS
המבטח ישֹלם תשֹלום חִד פעמי בסך ֹ ₪ 471,000למבוטח אשר כתוצאה מעירוי
ִדם או מוצריו ,אשר ניתנו ֹלו במהֹלך ניתוח המכוסה עֹל-פי הפוֹליסה שבוצע
בישראֹל ,במשך תֱקופת הביטוח ,חֹלה בתסמונת הכשֹל החיסוני הנרכש  -אייִדס
)וזאת עֹל אף האמור בסעיף  5.12בפרֱק ה' ֹלפוֹליסה(.
פיצוי חִד פעמי בגין הִדבֱקות בצהבת הפטיטיס  Bאו C
המבטח ישֹלם תשֹלום חִד פעמי בסך ֹ ₪ 63,000למבוטח אשר כתוצאה מעירוי ִדם
או מוצריו ,אשר ניתנו ֹלו במהֹלך ניתוח המכוסה עֹל-פי הפוֹליסה שבוצע בישראֹל,
במשך תֱקופת הביטוח ,נִדבֱק בצהבת מסוג  Bאו C
פיצוי חִד פעמי במֱקרה מוות כתוצאה ישירה מניתוח
מֱקרה הביטוח  -מותו שֹל המבוטח כתוצאה ישירה מניתוח המכוסה בפוֹליסה,
במהֹלך תֱקופה שמשכה  7ימים ממועִד הניתוח בפועֹל או מוות שֹל המבוטח
שאירע בתֱקופה שֹל עִד  12חוִדשים ֹלאחר הניתוח בפועֹל ,בה שהה המבוטח
באישפוז רצוף .תנאי הכרחי ֹלתשֹלום המבטח בגין מֱקרה הביטוח הינו ביצוע
הניתוח במבוטח בפועֹל וכן כי גיֹל המבוטח בֱקרות מֱקרה הביטוח מעֹל 21
ומתחת ֹלגיֹל  67שנה
ֹלענין כיסוי זה בֹלבִד  -בוצעו במבוטח מספר ניתוחים במעמִד אחִד ,יראו בכֹל
ההֹליכים הנזכרים ֹלהֹלן ניתוח יחיִד ,אשר מוות בגינו ייחשב מֱקרה ביטוח אחִד.
סכום הביטוח  -ארע מֱקרה הביטוח כֱקבוע בסעיף זה ,יפצה המבטח את יורשיו
החוֱקיים עֹל פי ִדין שֹל המבוטח בסכום חִד פעמי בסך  89,000ש"ח.
אבִדן כושר עבוִדה כתוצאה מסיבוכי ניתוח
 3.4.1מֱקרה הביטוח  -מֱקרה שֹל אבִדן מוחֹלט שֹל כושר עבוִדה הנגרם ֹלמבוטח
כתוצאה ישירה ובֹלעִדית מסיבוכי הניתוח בֹלבִד )וֹלא כתוצאה מהמחֹלה
או מהמצב הרפואי שבגינו נותח( המכוסה בפוֹליסה וֹלא בגין המצב
הרפואי ו/או טיפוֹלים הֱקשורים בו ,אשר נמשך ֹלמעֹלה מ  60 -ימים )ֹלהֹלן-
"תֱקופת המתנה"( ובתנאי שהמבוטח מעֹל גיֹל  21ומתחת ֹלגיֹל  67ושהיה
כשיר ֹלעבוִד עבוִדה מֹלאה עובר ֹליום ביצוע הניתוח ו/או  6חוִדשים בטרם
בוצע הניתוחֹ .לענין סעיף זה "אבִדן מוחֹלט שֹל כושר עבוִדה"  -אי יכוֹלתו
שֹל המבוטח ֹלעבוִד ב 75% -ומעֹלה מהיֱקף עבוִדתו או עיסוֱקו )באופן
ֱקבוע או זמני( טרם ביצוע הניתוח המכוסה עֹל-פי הפוֹליסה.
 3.4.2מבוטח אשר ֹלא עבִד בעת ֱקרות מֱקרה הביטוח ייחשב באבִדן מוחֹלט שֹל
כושר עבוִדה ,אם כתוצאה ממֱקרה הביטוח הוא מרותֱק ֹלביתו באופן
מֹלא.
 3.4.3בוצעו במבוטח מספר ניתוחים במעמִד אחִד ,יראו בכֹל ההֹליכים הנזכרים
ֹלהֹלן ניתוח יחיִד ויהוו מֱקרה ביטוח אחִד.
 3.4.4סכום הביטוח  -ארע מֱקרה הביטוח כֱקבוע בסעיף  ,3.4.1יפצה המבטח
את המבוטח בסכום שֹל ֹ ₪ 2,100למשך  12חוִדשים ,החֹל מהמועִד בו
תמה תֱקופת ההמתנה ,ועִד ֹלמועִד בו חִדֹל המבוטח ֹלהיות במצב שֹל
אובִדן מוחֹלט שֹל כושר עבוִדה,או חֹלוף  12חוִדשיםֹ ,לפי המוֱקִדם מבינהם.
השגחה,שיֱקום והחֹלמה ֹלאחר ניתוח ֱקשה
 3.5.1מֱקרה הביטוח  -ביצוע ניתוח במבוטח המכוסה עֹל-פי פוֹליסה והכוֹלֹל
פתיחת בית חזה ו/או ניתוח מוח ו/או ניתוח ריאות ו/או ניתוח אורטופִדי
מורכב כגון החֹלפת פרֱק ירךִ ,דיסֱקטומיהֹ ,למינֱקטומיה ,עֱקמת
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3.5.2
3.5.3

3.5.4

3.5.5

)סֱקוֹליוזיס( ,החֹלפת מפרֱקים ֹלמיניהם ו/או כֹל ניתוח אחר )ֹלהֹלן בסעיף
זה" -ניתוח אחר"( שבוצע במבוטח ושבגינו היה המבוטח מאושפז  5ימים
ברציפות ֹלפחותֹ .למען הסר ספֱק ,מוִדגש בזאת כי ביחס ֹלניתוח אחר,
ֹלא יישא המבטח בהוצאות כֱקבוע בסעיפים ֹ 3.5.2-3.5.5להֹלן ,ביחס ֹל-
 5הימים הראשונים בהם היה המבוטח מאושפז.
אם ֹלאחר מֱקרה הביטוח כֱקבוע בסעיף  ,3.5.1היה המבוטח זֱקוֱק
ֹלהשגחה ו/או ֹלשיֱקום ו/או ֹלהחֹלמה ,יישא המבטח בהוצאות אֹלו
כֱקבוע ֹלהֹלן:
השגחה/טיפוֹל  -עֹל-יִדי אח/ות או מטפֹל/ת ,הזכאות תֱקום ֹלמבוטח מייִד
עם תום האשפוז כמוגִדר בפרֱק ב' ֹלעיֹל ,בגין מֱקרה הביטוח כֱקבוע
בסעיף זה ושובו שֹל המבוטח ֹלביתו .המבטח ישפה את המבוטח עִד ֹל6 -
שעות טיפוֹל יומי בסכום שֹלא יעֹלה עֹל ֹ ₪ 188ליום ֹלמשך תֱקופה שֹלא
תעֹלה עֹל  30ימים ,בגין הוצאות שהוצאו בפועֹל עֹל-יִדי המבוטח.
פיזיותרפיה שיֱקומית -בגין מֱקרה הביטוח כֱקבוע בסעיף זה ישפה
המבטח את המבוטח עִד סך שֹל ֹ ₪ 188ליום ֹלמשך תֱקופה שֹלא תעֹלה
עֹל  60ימים בתנאי כי ניתנה הוראה מטעם הרופא המנתח שביצע את
הניתוח עֹל הצורך בטיפוֹל זה ,והכֹל בגין הוצאות שהוצאו בפועֹל עֹל-יִדי
המבוטח.
החֹלמה  -ארע מֱקרה הביטוח כֱקבוע בסעיף זה ,ישפה המבטח את
המבוטח עבור הוצאות החֹלמה ,במוסִד ֹלהחֹלמה או בבית מֹלון ,שהוציא
המבוטח בפועֹל בסכום שאינו עוֹלה עֹל סך שֹל ֹ ₪ 736ליום החֹלמה
וֹלמשך תֱקופה שֹלא תעֹלה עֹל  14ימים רצופים ֹלמֱקרה ביטוח .כיסוי זה
יינתן בגין החֹלמה אחת בֹלבִד במהֹלך  360הימים שֹלאחר ֱקרות מֱקרה
הביטוח בגין מֱקרה הביטוח כֱקבוע בסעיף זה.

 .4פרֱק ִד'  -כיסוי הוצאות בגין טכנוֹלוגיות רפואיות בישראֹל
בעת ביצוע ניתוח ו/או תחֹליף ניתוח

 4.1הגִדרות:
הגִדרות אֹלו הינן בנוסף ֹלהגִדרות הכֹלֹליות המפורטות בפרֱק א' ,אשר גם הן
יחוֹלו עֹל פרֱק זה .במֱקרה שֹל סתירה בין הגִדרה המופיעה בפרֱק א' ֹלפוֹליסה
ֹלהגִדרה המופיעה בפרֱק זה ,אזי ֹלצורכי פרֱק זה בֹלבִד ,תגבר ההגִדרה כנוסחה
בפרֱק זה.
 4.1.1טכנוֹלוגיות רפואיות  -הֹליך או הֹליכים ,אמצעי או אמצעים ֹלאבחון ו/או
ֹלטיפוֹל רפואי בגין תאונה כהגִדרתה בפרֱק א' ֹלעיֹל ו/או מחֹלה פעיֹלה
כהגִדרתה ֹלהֹלן ,המוכרים בעת ביצועם ,עֹל פי ֱקריטריונים רפואיים
מֱקובֹלים כטכנוֹלוגיות שגרתיות ומֱקובֹלות או טכנוֹלוגיות מתֱקִדמות
וחִדשניות ,בין אם טכנוֹלוגיות אֹלה כֹלוֹלות בסֹל שירותי הבריאות כהגִדרתו
בחוֱק הבריאות ובין אם ֹלא ,בין אם הינם ֱקיימים כיום ובין אם יהיו ֱקיימים
בעתיִד .טכנוֹלוגיות כנ"ֹל יכֹלֹלו ,בין היתר ,אביזר/ים רפואי/ים מסוגים שונים
ֹלרבות עזרים ניתוחיים ואחרים ,שתֹל/ים כהגִדרתו ֹלהֹלן .ערכות )ֱקיטים(
ייחוִדיות שֹל אביזרים ֹלשימוש במהֹלך ניתוח )בין מתכֹלים ובין אחרים( ,בין
אם הינם מושתֹלים בגוף המבוטח במהֹלך ניתוח ובין אם ֹלאו )כגון
 PERCLOSEאו  HEART PORTוכיוצ'( ,ובִדיֱקות פתוֹלוגיות מיוחִדות ֹלֱקביעת
אופן הטיפוֹל ֹלאחר ביצוע ניתוח .כן ,יכֹלֹלו במסגרת הגִדרה זו פעוֹלות
הִדמיה מסוגים שוניםֹ ,לרבות ,הִדמיה/יות וירטואֹלי/יות הבאה/ות כאבחון
או כטיפוֹל כהכנה ֹלניתוח או במהֹלכו או ֹלאחריו כגון.MRI, C.T, PET, US :
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מוסכם כי השימוש בטכנוֹלוגיות כמתואר ֹלעיֹל ,מטרתו ֹלהציֹל חיים או ֹלהאריך
חיים או ֹלשפר באופן משמעותי את איכות ההֹליך הניתוחי המתבצע במבוטח
במהֹלך הניתוח או כהכנה או ֹלאחריו כתוצאה מתאונה כהגִדרתה בפרֱק א' ו/או
כתוצאה ממחֹלה פעיֹלה כהגִדרתה ֹלהֹלן ,שהמבוטח נזֱקֱק בגינו ֹלשימוש
בטכנוֹלוגיות הרפואיות הנ"ֹל אשר ביצוען ייעוִדי ֹלהכנה ֹלניתוח ,במהֹלכו או
ֹלאחריו.
 4.1.2תרופה  -חומר כימי או ביוֹלוגי או תכשיר רפואי אשר מטרתו ֹלרפא או
ֹלטפֹל או ֹלהֱקֹל עֹל הסימפטומים הרפואיים ,אשר מופיע ברשימת
התרופות המאושרות ֹלשימוש עֹל יִדי הרשויות המוסמכות בישראֹל,
ארצות הברית ו/או באיחוִד האירופי.
 4.1.3שתֹל  -כֹל אביזר ,איבר טבעי או חֹלֱק מאיבר טבעי ,או אביזר מֹלאכותי,
מפרֱק מֹלאכותי או טבעי המושתֹלים או המורכבים בגופו שֹל המבוטח
במהֹלך ותוך כִדי ניתוח )כגון :עִדשה ,פרֱק ירך ,סטנט וכו'( ֹלמעט תותבת
שיניים שתֹל ִדנטֹלי ושתֹל במהֹלך ההשתֹלה.
 4.1.4מחֹלה פעיֹלה  -כֹל אירוע מחֹלתי בין אם הינו חִדש ובֹלתי צפוי ובין אם הינו
מחֹלה כרונית מתמשכת אשר פרצה ואשר ִדורשת טיפוֹל רפואי.
 4.2מֱקרה הביטוח:
מצבו הרפואי שֹל המבוטח עֱקב תאונה או מחֹלה המחייב ביצוע ניתוח ו/או תחֹליף
ניתוח כמוגִדר בפרֱק א' אשר בוצעו בישראֹל ,תוך שימוש בטכנוֹלוגיות רפואיות
כמוגִדר בסעיף ֹ 4.1.1לעיֹל ,ובתנאי כי רופא מומחה בתחום הרֹלוונטי ֱקבע ,עפ"י
ֱקריטריונים רפואיים מֱקובֹלים את הצורך בשימוש בטכנוֹלוגיות הרפואיות הנ"ֹל.
 4.3התחייבות המבטח:
 4.3.1בֱקרות מֱקרה הביטוח ,עֹל -פי פרֱק זה ,ישפה המבטח את המבוטח עִד
ֹלתֱקרת סכום השיפוי המרבי בסך שֹל  ₪ 366,000בגין טכנוֹלוגיות רפואיות,
ֹלמשך כֹל תֱקופת הביטוח כמפורט ֹלהֹלן ,אך ֹלא יותר מסכומי השיפוי
המרביים שנֱקבעו ֹלכֹל פעוֹלה הכֹלוֹלה כמֱקרה הביטוח כמפורט ֹלהֹלן:
ֹ 4.3.1.1לשתֹל עִד ֹלסך שֹל ֹ ₪ 26,200לכֹל אביזר אך ֹלא יותר מסך שֹל
ֹ ₪ 157,000למשך כֹל תֱקופת הביטוח.
ֹ 4.3.1.2להִדמיה או ֹלבִדיֱקה/ות עִד ֹלסך שֹל ֹ ₪ 15,700לכֹל פעוֹלה /
בִדיֱקה וֹלא יותר מסך שֹל ֹ ₪ 105,000למשך כֹל תֱקופת הביטוח.
ֹ 4.3.1.3לכֹל הֹליך או פעוֹלה אחרים המוגִדר ֹלעיֹל כטכנוֹלוגיה רפואית ,סך
שֹל ֹ ₪15,700לכֹל פעוֹלה וֹלא יותר מסך שֹל ֹ ₪105,000למשך כֹל
תֱקופת הביטוח.
 4.3.2עֹל אף הֱקבוע בסעיפים ֹ 4.3.1.1-4.3.1.3לעיֹלֹ ,לאחר חמש שנים רצופות
מתחיֹלת תֱקופת הביטוח ,יחוִדשו תֱקרות השיפוי הֱקבועות בסעיפים
הנ"ֹלֹ .למען הסר ספֱק יובהר ,כי ֹלא ניתן ֹלצבור סכומי שיפוי שֹלא נוצֹלו
בתֱקופת ביטוח אחת ) 5שנים( ֹלתֱקופת ביטוח אחרת.
 4.4סייגים ֹלפרֱק ִד'
בנוסף ֹלסייגים הכֹלֹליים הֱקבועים בפרֱק ה' שֹלהֹלן ,יחוֹלו עֹל פרֱק זה הסייגים
הבאים:
 4.4.1הטכנוֹלוגיה הרפואית אינה מהווה תרופה מכֹל מין וסוג שהוא כמוגִדר
ֹלעיֹלֹ ,לרבות טיפוֹלים כימותרפיים ,בין אם הנה כֹלוֹלה בסֹל הבריאות
כהגִדרתו בחוֱק הבריאות ובין אם ֹלאו .מובהר כי שתֹל המפריש תרופה
ֹלא יוגִדר כתרופה עפ"י פרֱק זה.
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4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7

הטכנוֹלוגיה הרפואית אינה כוֹלֹלת איבר טבעי או מֹלאכותי מכֹל מין וסוג
שהוא ,המשמש בהֹליכי השתֹלה אשר אינה מכוסה עֹל פי פוֹליסה זו.
הטכנוֹלוגיה הרפואית אינה ֱקשורה בהפריה או בהריון או בֹליִדה או
בשמירת הריון או בֹליִדה מוֱקִדמת או בטיפוֹל בעובר או בפג.
אין ֹלטכנוֹלוגיה הרפואית מטרה ֱקוסמטית או אסתטית.
הטכנוֹלוגיה הרפואית אינה ֱקשורה ֹלמצב נפשי או ֹלמחֹלת נפש או
ֹלמצב פסיכוטי או ֹלטיפוֹל פסיכיאטרי או ֹלטיפוֹל פסיכוֹלוגי.
ֹלטכנוֹלוגיה הרפואית אין ֱקשר ֹלטיפוֹל גריאטרי.
הטכנוֹלוגיה הרפואית אינה מהווה טיפוֹל ניסיוני או מחֱקרי והשימוש בה
אושר עֹל-יִדי הרשויות המוסמכות בישראֹל.

.5פרֱק ה'  -סייגים כֹלֹליים ֹלחבות המבטח

המבטח אינו אחראי ֹלטיב השירותים הרפואיים ו/או השירותים האחרים הניתנים
ֹלמבוטח במסגרת ביטוח זה .המבטח אינו אחראי ֹלכֹל נזֱק שיגרם ֹלמבוטח ו/או ֹלכֹל
אִדם זוֹלתו עֱקב בחירתו שֹל המבוטח בנותני שירותים רפואיים ו/או עֹל-יִדי מעשה או
מחִדֹל שֹל הנ"ֹל.

המבטח ֹלא ישֹלם תגמוֹלי ביטוח או תשֹלומים אחרים כֹלשהם בגין תביעה עֹל-פי
פוֹליסה זאת ,בגין מֱקרה ביטוח שנגרם במישרין או בעֱקיפין ,עֹל-יִדי או עֱקב אחת או
יותר מהסיבות הבאות:
 5.1מצב רפואי ֱקוִדם.
המבטח ֹלא יהא אחראי עֹל פי פוֹליסה זאת בגין מֱקרה ביטוח ,אשר גורם ממשי
ֹלו היה מהֹלכו הרגיֹל שֹל מצב רפואי ֱקוִדםִ ,דהיינו :מערכת נסיבות רפואיות
שאובחנו במבוטח ֹלפני מועִד הצטרפותו ֹלביטוחֹ ,לרבות בשֹל מחֹלה או תאונה.
ֹלענין זה "אובחנו במבוטח"  -בִדרך שֹל אבחנה רפואית מתועִדת ,או בתהֹליך שֹל
איבחון רפואי מתועִד ,שהתֱקיים בששת החוִדשים שֱקִדמו ֹלמועִד תחיֹלת
הביטוח או ההצטרפות ֹלביטוח ֹלפי העניין ,חריג זה יהא מוגבֹל בזמן עֹל פי גיֹל
המבוטח במועִד תחיֹלת הביטוח כִדֹלֱקמן:
 5.1.1פחות מ 65 -שנים  -החריג יהא בתוֱקף ֹלתֱקופה שֹלא תעֹלה עֹל שנה
אחת ממועִד תחיֹלת הביטוח.
 65 5.1.2שנים או יותר  -החריג יהא תֱקף ֹלתֱקופה ,שֹלא תעֹלה עֹל חצי שנה
ממועִד תחיֹלת הביטוח.
 5.2עֹל אף האמור ֹלעיֹל בסעיף  ,5.1אם המבוטח הצהיר עֹל מצב הבריאות האמור
והמציא ֹלמבטח ,עֹל-פי בֱקשת המבטח ,את המיִדע הנוגע ֹלמצבו הרפואי
וֹלאחר ֱקבֹלת המיִדע כאמור נתן המבטח את הסכמתו בכתב ֹלצרפו ֹלביטוח זה,
ֹלא יחוֹל האמור בסעיף ֹ 5.1לעיֹל ,והכֹל בהתאם ֹלתנאים שֱקבע המבטח.
 5.3מֱקרה הביטוח ארע ֹלפני מועִד תחיֹלת הביטוח ו/או במהֹלך תֱקופת האכשרה או
מֱקרה הביטוח ארע ֹלאחר תום תֱקופת הביטוח.
 5.4איבוִד ֹלִדעת או ניסיון ֹלכך ,טירוף הִדעת ,שימוש באֹלכוהוֹל ,שימוש בסמים,
שימוש בתרופות שֹלא נרשמו עֹל-יִדי רופא מוסמך או שימוש בתרופות מִדף
שֹלא בהתאם ֹלהוראות וֹלהנחיות השימוש בהן ,או חבֹלה גופנית שהמבוטח גרם
ֹלעצמו במתכוון.
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 5.5מום או מחֹלה מוֹלִדים בכפוף ֹלסעיף ֹ 5.1לעיֹלֹ ,למעט אם המבוטח התֱקבֹל
ֹלביטוח עֹל אף המום ו/או המחֹלה המוֹלִדים בנסיבות האמורות בסעיף ֹ 5.2לעיֹל.
 5.6סיבוכי הריון ו/או ֹליִדה ו/או פריון ו/או עֱקרות ֹלמעט ניתוח ֱקיסרי.
 5.7טיסת המבוטח בכֹלי טייס כֹלשהו ,פרט ֹלטיסת המבוטח כנוסע במטוס אזרחי
בעֹל רשיון ֹלהובֹלת נוסעים.
 5.8טיפוֹלים ניסיוניים כמוגִדר בסעיף  1.11או טיפוֹלים שאינם מֱקובֹלים ֹלפי אמות
מיִדה רפואיות.
 5.9פעיֹלותו שֹל המבוטח כספורטאי רשום בֱקבוצת ספורט ,עיסוֱקו שֹל המבוטח
בענף ספורט כֹלשהו בצורה מֱקצוענית ,השתתפות בתחרויות ֹלמיניהן.
 5.10ספורט אתגרי ,כִדוגמת טיפוס הרים בעזרת מִדריכים ו/או חבֹלים ,גֹלישת
מצוֱקים ,סֱקי מים ,רכיבה עֹל אופנוע ים ,ספורט חורף הכוֹלֹל גֹלישה או החֹלֱקה
עֹל שֹלג או ֱקרח ,צניחה ,גֹלישה או ִדאייה באוויר ,צֹליֹלה ,בנג'י ,אגרוף ,האבֱקות
וכֹל סוגי ֱקרב מגע ֹלמינהם ,צייִד ,רכיבה עֹל סוסים.
 5.11השתתפות בפעיֹלות שֹל כוחות הביטחוןֹ ,לרבות צבא ,משטרה ,וחברות אבטחה
אזרחיותֹ ,לרבות בתרגיֹלים או באימונים מכֹל סוג שהוא.
 5.12תסמונת הכשֹל החיסוני הנרכש ) (AIDSעֹל כֹל צורותיוֹ ,לרבות תוצאה חיובית
בבִדיֱקת  H.I.Vאו מצבים הנובעים ממחֹלה זוֹ ,למעט האמור בסעיף ֹ 3.1לעיֹל.
 5.13חומר גרעיניֱ ,קרינה מייננת ,זיהום רִדיואֱקטיבי ,חומרים כימיים או ביוֹלוגיים.
 5.14נסיבות בהן המבוטח העמיִד עצמו בסכנה במוִדע ,אֹלא אם כן ,נעשה הִדבר
ֹלצורך הצֹלת נפשות.

 .6פרֱק ו'  -תנאים כֹלֹליים ֹלפוֹליסה

 6.1תוֱקף הפוֹליסה :פוֹליסה זאת תיכנס ֹלתוֱקפה במועִד המצוין במפרטֹ .למעט
אם נֱקבע אחרת במפרט ,הפוֹליסה תישאר בתוֱקפה כֹל עוִד ֹלא הגיעה ֹליִדי
סיום או בוטֹלה בהתאם ֹלהוראות הפוֹליסה ו/או עֹל-פי הִדין .ביחס ֹלשאר,
הכיסוי הביטוחי עֹל-פי הפוֹליסה יגיע ֹליִדי סיום ,כאשר:
 6.1.1השאר יגיע ֹל 18 -שניםֹ .למען הסר ספֱק מובהר בזאת ,כי אִדם שחִדֹל
ֹלהיות שאר כהגִדרתו בפוֹליסה זאת ֹלא יחשב כמבוטח.
 6.1.2עֹל אף האמור בסעיף ֹ 6.1.1לעיֹל ,מובהר בזאת כי מי שחִדֹל ֹלהיות
שאר כהגִדרתו בפוֹליסה או שאר שהגיע ֹלגיֹל  18שנים במהֹלך תֱקופת
הביטוח יהיה זכאי ֹלהמשיך וֹלהיות מבוטח בפוֹליסה זו ֹלֹלא צורך
בתֱקופת אכשרה ,חיתום והצהרת בריאות ,אם בחר בכך .המשכיות
הביטוח כאמור תעשה כנגִד בֱקשת השאר בכתב ֹלמבטח תוך  30יום,
מיום הגיעו ֹלגיֹל  18שנים או מיום שחִדֹל ֹלהיות שאר כהגִדרתו בפוֹליסה,
ֹלפי המוֱקִדם.
 6.1.3מוסכם כי המבטח ישֹלח ֹלמבוטח ו/או ֹלבעֹל הפוֹליסה הוִדעה בכתב
ֹלפחות  30יום בטרם תסתיים תֱקופת הביטוח עבור השאר.
 6.2חובת גיֹלוי
 6.2.1הביטוח עֹל פי הפוֹליסה נעשה עֹל יסוִד היִדיעות וההצהרות בעֹל פה
ו/או בכתב שנמסרו ֹלמבטח בעת רכישת הפוֹליסה ,עֹל-יִדי בעֹל
הפוֹליסה ו/או המבוטח ,או מטעם מי מהםֹ ,לפי העניין ובמיוחִד ,אך
מבֹלי ֹלפגוע בכֹלֹליות האמור ֹלעיֹל ,מוִדגש כי חברותו שֹל המבוטח
בשב"ן שֹל ֱקופת החוֹלים בה הוא חבר במועִד תחיֹלת תֱקופת הביטוח
הינה מהותית .עֹל בעֹל הפוֹליסה ו/או המבוטח ו/או מי מטעמם ֹלהשיב
תשובה מֹלאה וכנה ֹלכֹל שאֹלות המבטח בעניין שיש בו ֹלהשפיע עֹל

17

נכונותו שֹל מבטח סביר ֹלהתֱקשר בחוזה הביטוח באופן כֹלֹלי או
ֹלהתֱקשר בחוזה הביטוח בתנאים שבו )ֹלהֹלן בסעיף זה " -עניין
מהותי"( .הסתרה בכוונת מרמה מצִד בעֹל הפוֹליסה ו/או המבוטח או
מי מטעמם שֹל עניין שהוא יִדע כי הוא עניין מהותיִ ,דינה כִדין מתן
תשובה שאינה מֹלאה וכנה.
 6.2.2ניתנה ֹלשאֹלה בעניין מהותי תשובה שֹלא היתה מֹלאה וכנה ,רשאי
המבטח ,תוך שֹלושים ימים מהיום שנוִדע ֹלו עֹל כך וכֹל עוִד ֹלא ֱקרה
מֱקרה הביטוחֹ ,לבטֹל את חוזה הביטוח בהוִדעה בכתב ֹלמבוטח.
 6.2.3בוטֹל חוזה הביטוח עֹל-יִדי המבטח כאמור בסעיף ֹ 6.2.2לעיֹל ,זכאי בעֹל
הפוֹליסה ֹלהחזר ִדמי הביטוח ששוֹלמו בעִד התֱקופה שֹלאחר הביטוֹל,
ככֹל ששוֹלמו ,זוֹלת אם פעֹלו המבוטח ו/או בעֹל הפוֹליסה בכוונת
מרמה.
ֱ 6.2.4קרה מֱקרה הביטוח ֹלפני שנתבטֹל הביטוח עֹל-פי סעיף ֹ 6.2.2לעיֹל,
אין המבטח חייב אֹלא בתגמוֹלי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי ,שהוא
כיחס שבין ִדמי הביטוח שהיו משתֹלמים כמֱקובֹל אצֹלו ֹלפי המצב
ֹלאמיתו ֹלבין ִדמי הביטוח המוסכמים .ואוֹלם ,המבטח יהיה פטור כֹליֹל
מתשֹלום תגמוֹלי ביטוח אם התשובה ניתנה בכוונת מרמה או אם
מבטח סביר ֹלא היה מתֱקשר באותו חוזה ,אף בִדמי ביטוח מרובים
יותר ,איֹלו יִדע את המצב ֹלאמיתו .במֱקרה כאמור ,יהיה זכאי המבוטח
ֹלהחזר ִדמי הביטוח ששיֹלם בעִד התֱקופה שֹלאחר ֱקרות מֱקרה
הביטוח ,בניכוי הוצאות המבטח.
 6.2.5המבטח אינו זכאי ֹלתרופות האמורות בסעיפים  6.2.2-6.2.4במֱקרים
המפורטים ֹלהֹלן ,אֹלא אם התשובה שֹלא היתה מֹלאה וכנה ניתנה
בכוונת מרמה:
 6.2.5.1אם המבטח יִדע או היה עֹליו ֹלִדעת את המצב ֹלאמיתו בשעת
כריתת חוזה הביטוח או שהמבטח גרם ֹלכך שהתשובה ֹלא
היתה מֹלאה וכנה;
 6.2.5.2אם העובִדה שעֹליה ניתנה תשובה שֹלא היתה מֹלאה וכנה
חִדֹלה ֹלהתֱקיים ֹלפני שֱקרה מֱקרה הביטוח ,או שֹלא
השפיעה עֹל מֱקרהו ,עֹל חבות המבטח או עֹל היֱקפה.

ִ .7דמי ביטוח

 7.1מועִד פרעון ִדמי הביטוח יהיה בראשית כֹל חוִדש עֹל פי המועִד בו נֱקבע תשֹלומם
עֹל יִדי המבטח.
 7.2אם תשֹלום ִדמי הביטוח נעשה עֹל יִדי הוראת ֱקבע ֹלבנֱק )שירות שיֱקים או כרטיס
אשראי( ,רֱק זיכוי חשבון המבטח בבנֱק או בחברת האשראי בפועֹל יהווה את
תשֹלום ִדמי הביטוח.
ֹ 7.3לִדמי הביטוח אשר ֹלא שוֹלמו במועִד יתווספו הפרשי הצמִדה וריבית עֹל-פי הֱקבוע
בחוֱק פסיֱקת ריבית והצמִדה ,תשכ"א 1961 -מיום הווצר הפיגור ועִד פרעון בפועֹל
שֹל ִדמי הביטוח אצֹל המבטח.
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.8שינוי ִדמי ביטוח ותנאי הביטוח
8.1
8.2

8.3
8.4

8.5

ִדמי הביטוח עֹל פי פוֹליסה זו יֱקבעו בהתאם ֹלגיֹל המבוטח במועִד הצטרפותו
ֹלביטוחִ .דמי הביטוח ישתנו בהתאם ֹלטבֹלת ִדמי הביטוח המצורפת ֹלפוֹליסה זו
ומגיֹל  75יהיו ֱקבועים ,הכֹל בכפוף ֹלסעיף ֹ 12להֹלן.
המבטח יהא זכאי ֹלשנות את ִדמי הביטוח ואת התנאים שֹל פוֹליסה זו ֹלכֹל
המבוטחים בפוֹליסה זוֹ ,לרבות בשֹל שינוי בתנאי השב"ן והכיסויים ֹלהם זכאי
המבוטח בגינם .שינוי זה יהא תֱקף בתנאי שהממונה עֹל שוֱק ההון ,הביטוח
והחסכון אישר את השינוי והוא יכנס ֹלתוֱקף  60יום ֹלאחר שהוִדיע המבטח
בכתב ֹלמבוטח עֹל כך.
שינוי ִדמי הביטוח כאמור בסעיף ֹ 8.2לעיֹל ,יהיה ֹלכֹלֹל המבוטחים בתכנית וֹלא
יתחשב בשינוי שחֹל במצב בריאותו שֹל המבוטח )אם חֹל שינוי כנ"ֹל( במשך
התֱקופה שֱקִדמה ֹלשינוי כאמור.
היתה ֹלמבוטח בשֹל מֱקרה הביטוח גם זכות שיפוי כֹלפי אִדם שֹלישי ,שֹלא מכוח
חוזה ביטוח ,עוברת זכות זו ֹלחברה מעת ששיֹלמה את תגמוֹלי הביטוח ובשיעור
התגמוֹלים ששיֹלמה ומבֹלי ֹלפגוע בזכות המבוטח ֹלגבות תחיֹלה מהאִדם
השֹלישי שיפוי מעֹל תגמוֹלי הביטוח שֱקיבֹל עֹל-פי פוֹליסה זוֱ .קיבֹל המבוטח
מהאִדם השֹלישי שיפוי שהיה מגיע ֹלחברה עֹל-פי סעיף זה ,עֹליו ֹלהעבירו
ֹלחברה .עשה פשרה ,ויתור או פעוֹלה אחרת הפוגעת בזכות שעברה ֹלחברה,
עֹליו ֹלפצותה בשֹל כך .המבוטח מתחייב ֹלשתף פעוֹלה ככֹל שייִדרש ממנו ֹלשם
מימוש זכותה שֹל החברה כאמור.
בוטחו מֱקרי הביטוח ,כוֹלם או מֱקצתם ,אצֹל יותר ממבטח אחִד ֹלתֱקופות
חופפות ,עֹל המבוטח ֹלהוִדיע עֹל כך ֹלמבטחים בכתב מיִד ֹלאחר שנעשה
ביטוח הכפֹל או ֹלאחר שנוִדע ֹלו עֹליו.
היה המבוטח זכאי ֹלכיסוי הוצאות השיפוי המשוֹלמות עֹל-פי ביטוח זה מאת
מבטח אחר או עֹל-יִדי ביטוח אחר ,יהיה המבטח אחראי כֹלפי החברה ,יחִד
וֹלחוִד עם המבטח האחרֹ ,לגבי סכום הביטוח החופף ויחוֹלו הוראות סעיף 59
ֹלחוֱק הביטוח.

 .9תֱקופת אכשרה

המבטח ֹלא יהיה חייב בתגמוֹלי ביטוח עֹל פי פוֹליסה זאת בגין מֱקרה ביטוח אשר
ֱקרה במהֹלך  90הימים הראשונים ממועִד תחיֹלת הביטוחֹ ,למעט מֱקרה ביטוח
אשר התעורר ו/או ארע עֱקב תאונה שהתרחשה ֹלאחר מועִד תחיֹלת הביטוח.

 .10תביעות

ֹ 10.1למען הסר ספֱק ,מובהר בזאת כי תנאי מֱקִדים ֹלמימוש הזכאות מתוֱקף
פוֹליסה זו ,הוא מיצוי מירב הזכויות המוֱקנות ֹלמבוטח במסגרת חברותו
בשב"ן.
 10.2בוצעו במבוטח ניתוח ו/או תחֹליף ניתוח כהגִדרתם ֹלעיֹל ,בבית חוֹלים,
מרפאה או מכון רפואי בישראֹל או בחו"ֹלֹ ,לפי העניין ,ימציא המבוטח ֹלמבטח
סיכום מחֹלה מבית החוֹלים או המרפאה או המכון הרפואיֹ ,לפי העניין,
המתאר את סוג הניתוח ו/או תחֹליף הניתוח שבוצע/ו במבוטח וכן את כֹל
האישורים הֱקשורים במימון הניתוח עֹל יִדי ֱקופת החוֹלים או השב"ן שֹל
ֱקופת החוֹלים בה חבר המבוטח ,בין אם שוֹלמו עֹל יִדם ,במֹלואם או בחֹלֱקם
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כֱקבוע בסעיף ֹ 10.4להֹלן .המבטח ישֹלם ֹלמבוטח בתוך  30ימים ,מיום
המצאת המסמכים כאמור וכֹל מסמך אחר אשר יהיה ִדרוש ֹלמבטח באופן
סביר ֹלבירור חבותו ,תגמוֹלי ביטוח בהתאם ֹלסוג הניתוח ו/או תחֹליף הניתוח
שבוצע ,כאמור בסעיף ֹ 2.3לעיֹל.
 10.3בוצע במבוטח ניתוח אשר מומן כוֹלו ֹלמבוטח עֹל יִדי ֱקופת החוֹלים ו/או עֹל יִדי
השב"ן שֹל ֱקופת החוֹלים בה המבוטח חבר ,יצרף המבוטח ֹלתביעתו הצהרה
עֹל התשֹלום הנ"ֹל ,אישור עֹל הסכום אשר שוֹלם ֹלו עֹל יִדי ֱקופת החוֹלים ו/או
השב"ן שֹל ֱקופת החוֹלים בה המבוטח חבר ,ויפוצה כֱקבוע בתנאי פוֹליסה זו.
בוצע במבוטח ניתוח אשר מומן בחֹלֱקו עֹל יִדי ֱקופת החוֹלים בה הוא חבר ו/או
עֹל יִדי השב"ן שֹל ֱקופת החוֹלים בה המבוטח חבר ,ימציא ֹלמבטח אישור עֹל
הסכום אשר שוֹלם ֹלו עֹל יִדי ֱקופת החוֹלים ו/או השב"ן שֹל ֱקופת החוֹלים בה
המבוטח חבר ,ויפוצה כֱקבוע בתנאי פוֹליסה זו.
שיֹלם המבוטח בגין ניתוח המכוסה עֹל פי פוֹליסה זו השתתפות עצמית
בֹלבִד ,ישופה עֹל יִדי המבטח כֱקבוע בתנאי פוֹליסה זו בסכום ההשתתפות
העצמית אשר שוֹלמה עֹל יִדו וזאת כנגִד הצגת ֱקבֹלה מֱקורית עֹל ביצוע
התשֹלום .בכֹל מֱקרה ֹלא ישוֹלמו ֹלמבוטח בגין עֹלות שכר כוֹלֹלת שֹל רופא
מנתח ורופא מרִדים פרטיים סכום העוֹלה עֹל הֱקבוע במחירון AIG Surgery
בגין ניתוח ו/או תחֹליף ניתוח שבוצע עֹל פי פוֹליסה זו.
 10.4המבוטח ימסור ֹלמבטח את כֹל המיִדע והמסמכים הִדרושים ֹלמבטח ֹלברור
חבותו ,ובכֹל מֱקרה בו יִדרש ֹלהמציא ֱקבֹלות כבסיס ֹלשיפוי ,יהיו ֱקבֹלות אֹלה
ֱקבֹלות מֱקור בֹלבִד .אם אין ֹלמבוטח המסמכים הנ"ֹל עֹליו ֹלעזור ֹלמבטח
ככֹל שיוכֹל ֹלהשיגם.
 10.5המבוטח ימסור ֹלמבטח כתב ויתור עֹל סוִדיות רפואית המתיר ֹלכֹל רופאיו
ו/או ֹלכֹל גוף או מוסִד אחר בארץ ו/או בחו"ֹל ֹלהעביר ֹלמבטח את כֹל המיִדע
הרפואי הנמצא ברשותו והנוגע ֹלמבוטח ואשר ִדרוש ֹלבירור זכויותיו וחובותיו
שֹל המבוטח עֹל-פי הפוֹליסה.
 10.6המבטח זכאי ֹלנהֹל עֹל-חשבונו כֹל חֱקירהֹ ,לבִדוֱק את המבוטח עֹל חשבונו
עֹל-יִדי רופא אחִד או יותר מטעמו ,הכֹל כפי שייֱקבע עֹל יִדו וכפי שיימצא ֹלנכון
עֹל-יִדי המבטח.
 10.7המבוטח או בעֹל הפוֹליסה חייבים בתשֹלום מֹלוא ִדמי הביטוח עִד ֹלאישור
התביעה עֹל-יִדי המבטח.

 .11ביטוֹל הפוֹליסה

 11.1פוֹליסה זו אינה ניתנת ֹלביטוֹל עֹל יִדי המבטח אֹלא במֱקרים הבאים:
 11.1.1המבוטח ו/או בעֹל הפוֹליסה ו/או המשֹלם אינו/ם משֹלם/ים או ֹלא
שיֹלמו ִדמי ביטוח בהתאם ֹלהוראות פוֹליסה זאת .במֱקרה כנ"ֹל
יבוטֹל הביטוח עֹל פי הוראת חוֱק הביטוח.
 11.1.2העֹלים המבוטח מהמבטח עובִדה מהותית ,כֱקבוע בחוֱק הביטוח.
 11.1.3המבטח רשאי ֹלבטֹל את הפוֹליסה בהתאם ֹלהוראות חוֱק הביטוח.
הוִדעת הביטוֹל תישֹלח בִדואר רשום.
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 11.2בעֹל הפוֹליסה יהיה רשאי ֹלבטֹל את הביטוח ,עבור כֹל אחִד מהמבוטחים
בכֹל עת ,בהוִדעה בכתב ֹלמבטח .הביטוֹל ייכנס ֹלתוֱקפו עם ֱקבֹלת ההוִדעה
עֹל יִדי המבטח .במֱקרה כזה ,ישיב המבטח ֹלבעֹל הפוֹליסה את ִדמי הביטוח
אשר שוֹלמו עֹל-יִדו בגין התֱקופה שֹלאחר מועִד הביטוֹל ,ככֹל ששוֹלמו ֹלמעט
אם היה פטור המבטח מכוח חוֱק הביטוח מהשבת ִדמי הביטוח.
 11.3בוטֹלה הפוֹליסה כאמור בסעיף ֹ 11.2לעיֹל יהיה בן/בת הזוג שֹל המבוטח
רשאי/ים ֹלהמשיך את הביטוח בתנאי שהוִדיעו עֹל כך בכתב ֹלמבטח ֹלא
יאוחר מ 90 -ימים מיום ההוִדעה עֹל ביטוֹל הפוֹליסה.
 11.4החזר ִדמי הביטוח כאמור בסעיף ֹ 11.2לעיֹל ,ייערך תוך  30ימים מיום ביטוֹל
הפוֹליסהֹ .לסכום ההחזר יתווספו הפרשי הצמִדה וריבית בהתאם ֹלהוראות
חוֱק פסיֱקת ריבית והצמִדה ,התשכ"א 1961 -מיום ביטוֹל הפוֹליסה ועִד ֹליום
החזרת ִדמי הביטוח.

 .12תנאי הצמִדה ֹלמִדִד

ִדמי הביטוח ,תגמוֹלי הביטוח והתשֹלומים האחרים שהמבטח חייב ֹלשֹלמם בהתאם
ֹלפרֱקים ב' ,ג' וִ-ד' ֹלפי פוֹליסה זאת יהיו צמוִדים ֹלשיעור עֹליית המִדִדֹ ,למן המִדִד
הבסיסי היִדוע במועִד תחיֹלת הביטוח ועִד ֹלמִדִד שיפורסם ֹלאחרונה ֹלפני מועִד תשֹלום
כֹל סכום מִדמי הביטוח במועִדים המצוינים במפרט או תשֹלום תגמוֹלי ביטוח עֹל פי
פוֹליסה זו .עֹל תגמוֹלי הביטוח והתשֹלומים האחרים שהמבטח חייב ֹלשֹלמם בהתאם
ֹלפרֱקים ב' ,ג' וִ-ד' ֹלפי פוֹליסה זאת ,יתווספו הפרשי הצמִדה כמשמעותם בחוֱק פסיֱקת
רבית והצמִדה ,תשכ"א  ,1961 -מיום ֱקרות מֱקרה הביטוח ורבית צמוִדה בשיעור שנֱקבע
בסעיף ֹ 1לחוֱק האמור מתום  30ימים מיום מסירת התביעה ֹלמבטח.

 .13מסים והיטֹלים

בעֹל הפוֹליסה או המבוטח או המשֹלם ,חייבים בתשֹלום כֹל המסים הממשֹלתיים
והאחרים החֹלים עֹל ביטוח זה או המוטֹלים עֹל ִדמי הביטוח ועֹל תגמוֹלי הביטוח ועֹל כֹל
התשֹלומים האחרים ,בין אם מסים אֹלה ֱקיימים ביום כניסת הביטוח ֹלתוֱקף ובין אם יוטֹלו
במועִד מאוחר יותר.

 .14חוֱק חוזה הביטוח

הוראות חוֱק הביטוח יחוֹלו עֹל פוֹליסה זאת.

 .15שיפוט

מוסכם ומובהר כי כֹל תובענה בגין ו/או בֱקשר ֹלפוֹליסה זו תוגש ותיִדון אך ורֱק בערכאות
משפטיות מוסמכות בישראֹל ותיִדון ֹלפי החוֱק הישראֹלי בֹלבִד ,וכֹל בית משפט אחר יהא
חסר סמכות ֹלִדון בתובענה עֹל-פי ו/או בֱקשר ֹלפוֹליסה זו.

 .16התיישנות

תֱקופת ההתיישנות שֹל תביעה ֹלתשֹלום תגמוֹלי ביטוח בגין מֱקרה ביטוח עֹל פי
פוֹליסה זאת היא שֹלוש שנים מיום ֱקרות מֱקרה הביטוח.
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 .17הוִדעות

 17.1הוִדעה שֹל המבטח ֹלבעֹל הפוֹליסה או ֹלמבוטח בכֹל הֱקשור ֹלפוֹליסה
תישֹלח ֹלפי מענו האחרון שֹל המבוטח או בעֹל הפוֹליסה היִדוע ֹלמבטח.
בהיעִדר הוִדעה בכתב מטעם המבוטח או בעֹל הפוֹליסה עֹל שינוי מענו,
ייחשב כמענו האחרון היִדוע ֹלמבטח המען המצוין במפרט.
 17.2הוִדעה שֹל המבוטח או בעֹל הפוֹליסה אֹל המבטח תישֹלח או תימסר בכתב
ֹלמשרִדי המבטח עֹל פי כתובתו המופיעה עֹל גבי הפוֹליסה ,או כֹל כתובת
אחרת שהמבטח יוִדיע עֹליה ֹלמבוטח או ֹלבעֹל הפוֹליסה בכתב.
 17.3כֹל מסמך שנשֹלח בִדואר רשום ֹלכתובת המבוטח או בעֹל הפוֹליסה או
ֹלמבטח ,כמפורט ֹלעיֹל ,ייראה כאיֹלו נמסר ֹלמענו בתום  7ימים מיום שנשֹלח.

 .18הוראות בנוגע ֹלחייֹלים המשרתים בצה"ֹל

הכיסוי הביטוחי במסגרת הפוֹליסה כפוף בעת השרות הצבאי ֹלהוראות הצבא
המשתנות מעת ֹלעת.

 .19פרֱק ז'-הרחבה ֹלברות ביטוח

אם נרכש וצוינה במפרט הפוֹליסה הרחבה "ֹלברות ביטוח" ,תחוֹל ההרחבה כִדֹלֱקמן:
נסתיימה או בוטֹלה חברותו שֹל המבוטח בשב"ן שֹל ֱקופת החוֹלים בה הוא חבר מסיבה
כֹלשהי או במֱקרה בו המבוטח עבר ֹלתכנית שב"ן בֱקופת חוֹלים אחרת-בעִד התֱקופה
שבה המבוטח נמצא בתֱקופת אכשרה במסגרת תוכנית השב"ן שֹל ֱקופת החוֹלים
שאֹליה עבר )אם ֱקיימת( -יהא המבוטח רשאי ֹלפנות ֹלמבטח בתוך  60יום ממועִד
הוִדעת ֱקופת החוֹלים עֹל ביטוֹל תכנית השב"ן או המועִד בו נכנס הביטוֹל ֹלתוֱקףֹ ,לפי
המאוחר מביניהם )ֹלהֹלן"-מועִד הפסֱקת השב"ן"( בבֱקשה בכתב ֹלהצטרף ֹלפוֹליסה
ֹלכיסוי ביטוחי ֹלניתוחים "מהשֱקֹל הראשון" ,כֹלומר ֹלֹלא תֹלות בזכויות הניתנות ֹלמבוטח
במסגרת תכנית השב"ן )ֹלהֹלן"-פוֹליסת המשך"( ,ובכפוף ֹלתשֹלום ִדמי ביטוח מֹלאים
כנהוג אצֹל המבטח באותה עת .נתֱקבֹלה הוִדעה כאמור מהמבוטח בכפוף ֹלאמור ֹלעיֹל
יצורף המבוטח ֹלפוֹליסת המשך ֹלֹלא כֹל תֱקופת אכשרה וֹלֹלא הצהרת בריאות חִדשה,
כאשר תחיֹלת תֱקופת הביטוח בפוֹליסת ההמשך תהא ֹלמפרע החֹל מהמועִד שבו
הביטוֹל בשב"ן נכנס ֹלתוֱקף או החֹל מתחיֹלת תֱקופת האכשרה בשב"ן ,במֱקרה שֹל
מעבר בין ֱקופות חוֹלים ,הכֹל עֹל פי הענין.
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