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גילוי נאות -אופק פלוס
שם הביטוח

אופק פלוס

סוג הביטוח

מחלות קשות

תקופת הביטוח

מתחדשת כל שנתיים כמפורט בפרק ה' סעיף  ,14תנאים כלליים

תיאור הביטוח

פיצוי כספי במקרה של אבחון מחלה אחת מתוך קבוצת המחלות המפורטות
בפרק ג' בתנאי הפוליסה

חריגים בפוליסה  -הפוליסה
אינה מכסה את המבוטח
במקרים הבאים

סייגי הפוליסה וחריגיה מפורטים בפרק ד' בתנאי הפוליסה

גובה הפיצוי הכספי שאקבל

בהתאם לסכום שרכשת ,הסכום מפורט בדף פרטי הביטוח

תקופת אכשרה-
אחרי כמה זמן מתחילת
הביטוח ניתן לתבוע ולקבל
תגמול

שם הכיסוי

 90יום

תיאור הכיסוי

פיצוי כספי בגובה הסכום הנקוב במפרט במקרה של אבחון מחלה אחת
מתוך המחלות המפורטות להלן:
תגמולי אבחון בגילוי מחלה
קשה כמפורט בפרק ב' סעיף
1

קבוצה  – 1קבוצת מחלות מבוגרים:
 .1אוטם חריף בשריר הלב ()Acute coronary syndrome
 .2ניתוח לב פתוח להחלפה או לתיקון מסתמי לב ( Open hurt surgery
)for valve replacement or repair
 .3ניתוח אבי העורקים ()Aorta

)CABG(  ניתוח מעקפי לב.4
)Cancer(  סרטן.5
)CVA(  שבץ מוחי.6
)Fulminant hepatic failure(  אי ספיקת כבד פולמיננטית.7
Terminal liver disease, Cirrhosis)(  שחמת, מחלת כבד סופנית.8
(End Stage Renal Failure)  אי ספיקת כליות סופנית.9
(Chronic Obstructive Pulmonary  מחלת ריאות חסימתית כרונית.10
Disease)
) Organ Transplantation)  השתלת איברים.11
(Loss of Limbs)  איבוד גפיים.12
(Loss of Speech) אובדן דיבור,  אילמות.13
(Severe Aplastic Anemia)  אנמיה אפלסטית חמורה.14
( Benign Brain Tumor)  גידול שפיר של המוח.15
( Bacterial Meningitis)  דלקת חיידקית של קרום המוח.16
( Encephalitis)  דלקת מוח.17
( Deafness)  חירשות.18
( Multiple Sclerosis)  טרשת נפוצה.19
( Primary Pulmonary Hypertension)  יתר לחץ דם ריאתי ראשוני.20
( Severe Burns)  כוויות קשות.21
( Amyotrophic Lateral Sclerosis) ALS  ניוון שרירים מסוג.22
( Blindness)  עיוורון.23
( Primary Amyloidosis)  עמילואידוזיס ראשונית.24
(Brain Damage by accident (  פגיעה מוחית כתוצאה מתאונה.25
) Parkinson ׳s Disease)  פרקינסון.26
( Tetanus)  צפדת.27
( Cardiomyopathy)  קרדיומיופטיה.28
(Paralysis )קוודריפלגיה,  שיתוק) פרפלגיה.29
( COMA)  תרדמת.30
( Dementia  תשישות (נפש.31
) Multiple System Atroph(  אטרופיה רב מערכתית.32
:  – קבוצת מחלות לילדים2 קבוצה
)Acute coronary syndrome(  אוטם חריף בשריר הלב.1
Open hurt surgery (  ניתוח לב פתוח להחלפה או לתיקון מסתמי לב.2
for valve replacement or repair)
)Aorta(  ניתוח אבי העורקים.3
)CABG(  ניתוח מעקפי לב.4
)CVA(  שבץ מוחי.5
( Cardiomyopathy)  קרדיומיופטיה.6
( Multiple Sclerosis)  טרשת נפוצה.7
) Organ Transplantation)  השתלת איברים.8
(End Stage Renal Failure)  אי ספיקת כליות סופנית.9
)Cancer(  סרטן.10
( Blindness)  עיוורון.11
( Deafness)  חירשות.12
( Bacterial Meningitis)  דלקת קרום המוח.13
( Severe Burns)  כוויות קשות.14
( Encephalitis)  דלקת מוח.15
)Poliomyelitis(  שיתוק ילדים- פוליו.16
( Muscular Dystrophy)  דיסטרופיה שרירית.17
(Paralysis ) קוודריפלגיה,  שיתוק )פרפלגיה.18

 .19איבוד גפיים )(Loss of Limbs
 .20אי ספיקת כבד פולמיננטית ()Fulminant hepatic failure
 .21סכרת נעורים ()IDDM
 .22אטרופיה רב מערכתית () Multiple System Atroph

תגמולים חודשיים לאחר
אבחון כמפורט בפרק ב'
סעיף 2

פיצוי חודשי הניתן החל ממועד האבחון ולמשך  24חודשים בגובה הסכום
הנקוב במפרט .ניתן לקבל את סכום התגמולים החודשיים כפיצוי חד פעמי

