נספח לגילוי נאות "אופק לחיים -"+ביטוח למחלות קשות
חלק א'  -ריכוז פרטים כלליים
נושא

סעיף

תנאים

כללי

שם הפוליסה
כיסויים בפוליסה

אופק לחיים+
פיצוי בעת גילוי מחלה ,מבין קבוצת
המחלות המפורטות בפוליסה
תגמולים חודשיים
עד גיל 65
ילדים עד גיל 18
אין
 90יום במקרה של גילוי מחלה
אין
שבץ מוחי –  8שבועות
אילמות ,אובדן דיבור –  6חודשים
דלקת חיידקית של קרום במוח 3-חודשים
דלקת מח –  3חודשים
טרשת נפוצה – חודשיים
ניוון שרירים –  3חודשים
תרדמת –  96שעות
תשישות נפש 3 -חודשים
סכרת נעורים –  6חודשים
אין

משך תקופת הביטוח
תנאים לחידוש אוטומטי
תקופת אכשרה
תקופת אכשרה לתאונה
תקופת המתנה

שינוי תנאים

השתתפות עצמית
שינוי תנאי הפוליסה במהלך
תקופת הביטוח

פרמיות

גובה הפרמיה
מבנה הפרמיה
שינוי הפרמיה במהלך
תקופת הביטוח

תנאי ביטול

תנאי ביטול הפוליסה ע"י
המבוטח
תנאי ביטול הפוליסה ע"י
המבטח

חריגים

החרגה בגין מצב רפואי
קיים
סייגים לחבות המבטח
הוראה בדבר כיסוי
להשתלת איברים

ניתן לעשות שינויים בכל עת ,שינויים בתנאי
הפוליסה ובפרמיה כפופים לאשור מראש
מהמפקח על ביטוח שוק ההון והחיסכון

עפ"י המצוין במפרט המצורף
פרמיה משתנה
ניתן לעשות שינויים בכל עת ,שינויים בתנאי
הפוליסה ובפרמיה כפופים לאשור מראש
מהמפקח על ביטוח שוק ההון והחיסכון

רשאי לבטל בכל עת ,עפ"י המצוין בסעיף
 4.1לפרק ה' בפוליסה.
בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח,
תשמ"א ,1981-עפ"י המצוין בסעיף 4.2
לפרק ה' בפוליסה.
כן ,כמפורט בסעיף  2לפרק ד' בפוליסה.
כן ,כמפורט בפרק ד' בפוליסה
כמצוין בפרק ג' בפוליסה ,תנאי למתן
תשלום או פיצוי בגין השתלת איברים
שבוצעה בפועל הינו כי הוראות חוק
השתלת איברים ,תשס"ח"( 2008-חוק
השתלת איברים") קוימו ובכלל זה כי
נטילת האיבר והשתלת האיבר נעשות על-
פי הדין החל באותה מדינה וכי מתקיימות
הוראות חוק השתלת איברים לעניין איסור
סחר באיברים.

חלק ב' – ריכוז הכיסויים בפוליסה

פירוט הכיסויים בפוליסה

תיאור הכיסוי

גילוי מחלה ,מבין קבוצת המחלות

פירוט המחלות

סכומי הפיצוי

קבוצה ראשונה:

בהתאם לחבילה שנרכשה

המפורטות בפרק ב' בפוליסה.

.1

התקף לב חריף

 .2ניתוח לב פתוח
 .3ניתוח אבי העורקים
 .4ניתוח מעקפי לב

וכמפורט במפרט הפוליסה

 .5סרטן
 .6שבץ מוחי
 .7אי ספיקת כבד פולמיננטית
 .8מחלת כבד סופנית (שחמת)
 .9אי ספיקת כליות סופנית
 .11מחלת ריאות חסימתית כרונית
 .11השתלת איברים

 .12איבוד גפיים
 .13אילמות ,אובדן דיבור
 .14אנמיה אפלסטית חמורה
 .15גידול שפיר של המוח
 .16דלקת חיידקית של קרום המוח
 .17דלקת מוח
 .18חירשות
 .19טרשת נפוצה
 .21יתר לחץ דם ריאתי ראשוני

 .21כוויות קשות
 .22ניוון שרירים
 .23עיוורון
 .24עמילואדוזיס ראשונית
 .25פגיעה מוחית כתוצאה מתאונה
 .26מחלות סופניות
 .27פרקינסון
 .28צפדת
 .29קרדיומיופטיה
 .31שיתוק
 .31תרדמת
 .32תשישות נפש

קבוצה שנייה :עבור ילדים בלבד
.1

התקף לב חריף

.2

ניתוח לב פתוח להחלפה או
לתיקון מסתמי לב

.3

ניתוח אבי העורקים

.4

ניתוח מעקפי לב

.5

שבץ מוחי

.6

קרדיומיופטיה

.7

טרשת נפוצה

.8

השתלת איברים

.9

אי ספיקת כליות סופנית

 .11סרטן
 .11עיוורון
.12

חירשות

.13

דלקת קרום המוח

.14

כוויות קשות

.15

דלקת מוח

.16

פוליו

.17

דיסטרופיה שרירית

.18

שיתוק פרפלגיה קוודריפלגיה

 .19איבוד גפיים

תגמולים חודשיים
מגבלה לגבי פטירה לאחר מועד
גילוי המחלה

.21

אי ספיקת כבד פולימיננטית

.21

סכרת נעורים

סכום קבוע אשר ישולם החל ממועד

בהתאם לחבילה שנרכשה

האבחון ולמשך  24חודשים

וכמפורט במפרט הפוליסה

אין

הגדרות
 .1ביטוח תחליפי-ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות
הציבורי ו/או השב"ן (שירותי בריאות נוספים בקופות החולים) .בביטוח זה ישולמו
תגמול הביטוח ללא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים (מהשקל הראשון).
 .2ביטוח משלים -ביטוח פרטי אשר על פיו ישולמו תגמולי ביטוח שהם מעל ומעבר לסל
הבסיס ו/או השב"ן .כלומר ,ישולמו תגמולים שהם הפרש שבין ההוצאות בפועל
להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו/או השב"ן.
 .3ביטוח מוסף-ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן.
בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח מהשקל הראשון.
*מודגש בזאת כי המבטח יהא אחראי אך ורק על-פי תנאי הביטוח המלאים המפורטים
בפוליסה ,על נספחיה.

