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פרֱק א' – הגִדרות

משמעות המונחים בפוֹליסה זו:
 .1המבטח :איי אי ג'י ישראֹל חברה ֹלביטוח בע"מ.
 .2המבוטח :האִדם שחייו בוטחו עֹל פי הפוֹליסה ואשר שמו נֱקוב בפוֹליסה כמבוטח.
 .3בעֹל הפוֹליסה :אִדם או תאגיִד ,המתֱקשר עם המבטח בחוזה הביטוח נשוא הפוֹליסה ,ואשר שמו
נֱקוב בפוֹליסה כבעֹל הפוֹליסה.
 .4הפוֹליסה :חוזה ביטוח זהֹ ,לרבות המפרט ,גבוֹלות אחריות המבטח ,הצהרת הבריאות שֹל המועמִד
ֹלביטוח טופס אימות נתונים וכֹל פרֱק ותוספת או נספח המצורפים ֹלו.
 .5מפרטִ :דף המצורף ֹלפוֹליסה ומהווה חֹלֱק בֹלתי נפרִד ממנה ,הִדף כוֹלֹל מספר הפוֹליסה ,פרטים
אישיים שֹל בעֹל הפוֹליסה ,מועִד תחיֹלת הביטוחִ ,דמי הביטוח וכיו"ב.
ִ .6דמי הביטוח הראשונים :הסכום הראשוני שעֹל המבוטח ֹלשֹלם כמצוין במפרט ואשר מהווה תנאי
ֹלכניסת הביטוח ֹלתוֱקף.
 .7מֱקרה הביטוח :מֱקרה הביטוח הינו אחִד המֱקרים המפורטים בפרֱק ִד' ֹלהֹלן שנתגֹלו במבוטח במהֹלך
תֱקופת הביטוח.

פרֱק ב' – סייגים ֹלחבות המבטח

המבטח ֹלא יהיה אחראי ֹלכֹל תשֹלום עפ"י ביטוח זה ,אם מֱקרה הביטוח נגרם במישרין או בעֱקיפין ע"י או
עֱקב אחת או יותר מהסיבות הבאות:
המבטח ֹלא יהיה אחראי ֹלכֹל תשֹלום עפ"י ביטוח זה ,אם מֱקרה הביטוח נגרם במישרין או בעֱקיפין ,ע"י
או עֱקב אחת או יותר מהסיבות הבאות:
 .1המבטח ֹלא יהיה אחראי עֹל פי פוֹליסה זו 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; ֹלעניין זה "אובחנו במבוטח" – בִדרך שֹל אבחנה רפואית
מתועִדת ,או בתהֹליך שֹל אבחון רפואי מתועִד ,שהתֱקיים בששת החוִדשים שֱקִדמו ֹלמועִד
ההצטרפות ֹלביטוח .חריג זה יהא מוגבֹל בזמן עֹל-פי גיֹל המבוטח בעת תחיֹלת תֱקופת הביטוח
כִדֹלֱקמן:
א .פחות מ 65 -שנים – החריג יהיה תֱקף ֹלתֱקופה ,שֹלא תעֹלה עֹל שנה אחת מתחיֹלת תֱקופת
הביטוח.
ב 65 .שנים או יותר – החריג יהיה תֱקף ֹלתֱקופה ,שֹלא תעֹלה עֹל חצי שנה מתחיֹלת תֱקופת
הביטוח.
 .2בגין מחֹלות אחרות אשר אינן עונות ֹלהגִדרה הֱקבועה בפרֱק ִד' ֹלהֹלן.
 .3החברה תהיה פטורה מתשֹלום תגמוֹלי הביטוח אם נפטר המבוטח תוך  30ימים מיום ֱקרות מֱקרה
הביטוח עפ"י פוֹליסה זו ועֱקב אותו מֱקרה ביטוח.
 .4טיסת המבוטח בכֹלי טייס כֹל שהוא פרט ֹלטיסת המבוטח כנוסע בכֹלי טייס אזרחי בעֹל רישיון
ֹלהובֹלת נוסעים.
 .5איבוִד ֹלִדעת או ניסיון ֹלכך ,טירוף הִדעת ,שימוש באֹלכוהוֹל ,שימוש בסמים ,שימוש בתרופות שֹלא
נרשמו ע"י רופא מוסמך ,חבֹלה גופנית שהמבוטח גרם ֹלעצמו במתכוון.
 .6השתתפות בפעיֹלות צבאית ,או בתרגיֹלים ,או באימונים צבאיים ,או טרום צבאיים מכֹל סוג שהוא.
השתתפות פעיֹלה שֹל המבוטח בפעוֹלה מֹלחמתית ,צבאית ,משטרתית ,במהפכה ,במרִד,
בפרעות ,במהומות ,במעשה חבֹלה בשביתה ,או בפעוֹלה אֹלימה המוגִדרת כפשע.
 .7תסמונת הכשֹל החיסוני הנרכש ) (AIDSעֹל כֹל צורותיוֹ ,לרבות תוצאה חיובית בבִדיֱקת  HIVאו
מצבים הנובעים ממחֹלה זוֹ (A.R.C.) ,למעט מחֹלת נגיף ה HIV -כתוצאה מעירוי ִדם.
 .8המבטח ֹלא ישֹלם תגמוֹלי ביטוח ֹלמבוטח אם מֱקרה הביטוח התגֹלה ֹלראשונה ֹלאחר מות המבוטח.
 .9המבטח ֹלא יהיה אחראי עֹל פי פוֹליסה זאת ֹלאירוע שאירע ֹלפני תֱקופת הביטוח או ֹלאחר תוך
תֱקופת הביטוח או במהֹלך תֱקופת האכשרה.
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פרֱק ג'  -תנאים כֹלֹליים ֹלפוֹליסה
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תוֱקף הביטוח:
 1.1חבותו שֹל המבטח נֱקבעת עֹל פי תנאי הביטוח ,וֹלפי תוכן הפרֱקים המצורפים אֹליו ומהווים חֹלֱק
בֹלתי נפרִד ממנו ועֹל פי חוֱק חוזה הביטוח התשמ"א .1981 -
 1.2שוֹלמו ֹלמבטח כספים עֹל חשבון ִדמי הביטוח ֹלפני שהמבטח הסכים ֹלבטח את המועמִד ֹלביטוח,
ֹלא יחשב התשֹלום כהסכמת המבטח ֹלכריתת החוזה .המבטח יחזיר כספים אֹלה אם ֹלא הסכים
ֹלבטח את המועמִד ֹלביטוח.
ֹ 1.3למען הסר ספֱק מוִדגש ומובהר בזאת ,כי פוֹליסה זו מכסה אך ורֱק מֱקרה ביטוח אחִד ממֱקרי
הביטוח המפורטים בפרֱק ִד' ֹלהֹלן.
 1.4המבוטח רשאי בכֹל עת ֹלבטֹל את הביטוח בהוִדעה בכתב ֹלחברה .הביטוח יכנס ֹלתוֱקפו עם
ֱקבֹלת ההוִדעה עֹל יִדי החברה.
 1.5המבטח רשאי ֹלבטֹל את הביטוח בכֹל מֱקרה שבו מוֱקנית ֹלו זכות עֹל פי חוֱק חוזה הביטוח,
תשמ"א .1981 -
תֱקופת הביטוח:
 2.1הביטוח ייכנס ֹלתוֱקפו החֹל מיום תחיֹלת הביטוח כמצוין במפרט ובתנאי ששוֹלמו ִדמי הביטוח
הראשונים.
 2.2תֱקופת הביטוח תסתיים ביום האחרון בחוִדש בו הגיע המבוטח ֹלגיֹל המירבי עֹל פי פוֹליסה זו כפי
שמצוין במפרט ,או עם ביטוֹל הפוֹליסה עֹל יִדי המבוטח או המבטח או עם מותו שֹל המבוטח.
ִדמי ביטוח:
ִ 3.1דמי הביטוח ישוֹלמו בראשית כֹל תֱקופה ֱקצובה ,בהתאם ֹלתִדירות שנֱקבעה במפרט.
 3.2באישור מראש שֹל המפֱקח עֹל הביטוח שוֱק ההון והחיסכון ,וֹלא ֹלפני  01/04/2008זכאי המבטח
ֹלשנות את ִדמי הביטוח והתנאים ֹלכֹלֹל המבוטחים בביטוח זה .אם ייערך שינוי כאמור תחושב
הפרמיה החִדשה ֹלפי התעריף החִדש הישים ֹלכֹלֹל המבוטחיםֹ ,לאחר מתן הוִדעה בכתב  60יום
מראשֹ ,לֹלא התחשבות בשינוי שחֹל במצב בריאותם שֹל המבוטחים מיום ֱקבֹלתם ֹלביטוח.
ֹ 3.3לא שוֹלמו ִדמי הביטוח כאמור בפרֱק ג' סעיף ֹ 3.1לעיֹל ,תהיה זכאית החברה ֹלבטֹל את הביטוח
בכפוף ֹלהוראות הִדין.
תֱקופת אכשרה:
המבטח ֹלא יהיה חייב בתגמוֹלי ביטוח עֹל פי ביטוח זה בגין מֱקרה ביטוח אשר אירע במהֹלך 90
הימים הראשונים מתאריך תחיֹלת הביטוחֹ ,למעט עֱקב תאונה .תֱקופת האכשרה תחוֹל ֹלגבי כֹל
מבוטח פעם אחת בֹלבִד בתֱקופות ביטוח רצופות ,ותחוֹל מחִדש בכֹל פעם בה הצטרף המבוטח
ֹלביטוח מחִדש ,בתֱקופות ביטוח בֹלתי רצופות .מוִדגש כי מֱקרה הביטוח שאירע בתֱקופת האכשרה
ִדינו כמֱקרה ביטוח שאירע ֹלפני תחיֹלת הביטוח וֹלא יהא באחריות המבטח וֹלא ניתן יהיה ֹלֱקבֹל
ֹלחֹלוטין תגמוֹלי ביטוח בגינו מתוֱקף פוֹליסה זו.
במֱקרה בו יוסכם עֹל הגִדֹלת סכומי הכיסוי הנֱקובים במפרט ,תחוֹל תֱקופת אכשרה חִדשה בת 90
ימים ביחס ֹלכיסוי המוגִדֹל ,באופן שתֱקופת האכשרה יהיו סכומי הכיסוי עֹל פי הפוֹליסה כפי שהיו
ֱקוִדם ֹלמועִד הגִדֹלת סכומי הכיסוי כאמור.
תביעות:
 5.1בעֹל הפוֹליסה או המבוטח מתחייב ֹלהוִדיע ֹלמבטח עֹל מֱקרה הביטוח מיִד ֹלאחר שנוִדע ֹלו עֹליו.
 5.2תביעה ֹלתשֹלום סכום הביטוח חייבת ֹלהיות מבוססת עֹל:
אבחון שנעשה ע"י רופא מומחה מוסמך הרשום בישראֹל.
5.2.1
מסמכים ואישורים בכתב ,אשר יצורפו ֹלתביעה.
5.2.2
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 5.3המבוטח ימסור ֹלמבטח את המיִדע והמסמכים הסבירים הִדרושים ֹלמבטח ֹלבירור החבות ואם
אינם ברשותו עֹליו ֹלעזור ֹלחברה ככֹל שיוכֹל ֹלהשיגם.
 5.4המבוטח ימסור ֹלמבטח כתב ויתור עֹל סוִדיות רפואית המתיר ֹלכֹל רופאיו/או ֹלכֹל גוף או מוסִד
אחר בארץ ו/או בחו"ֹל ֹלהעביר ֹלמבטח את כֹל המיִדע הרפואי הנמצא ברשותו והנוגע ֹלמבוטח.
 5.5המבטח זכאי ֹלנהֹל עֹל-חשבונו כֹל חֱקירהֹ ,לבִדוֱק את המבוטח עֹל חשבונו עֹל-יִדי רופא אחִד או
יותר מטעמו ,הכֹל ֹלפי שייֱקבע עֹל יִדו באופן סביר וכפי שימצא ֹלנכון ע"י המבטח.
 5.6כֹל עוִד ֹלא אושרה התביעה ע"י המבטח ובטרם נפטר המבוטח ,עֹל בעֹל הפוֹליסה ֹלהמשיך
בתשֹלום מֹלוא הפרמיה .אישר המבטח את התביעה ,יוחזרו הפרמיות ששוֹלמו ֹלמבטח בגין
התֱקופה שֹלאחר ֱקרות מֱקרה הביטוח.
 5.7עם תשֹלום התביעה ,ישוחרר המבטח מכֹל התחייבות הנובעת מהביטוח עֹל פי הפוֹליסה.
 5.8המבטח יהיה רשאי ֹלנכות מכֹל תשֹלום עֹל פי הפוֹליסה כֹל חוב המגיע ֹלו מבעֹל הפוֹליסה או
המבוטח או המוטב ,עֹל פי תנאי פוֹליסה זו או עֹל פי כֹל ִדין.
תנאי הצמִדה ֹלמִדִד:
הפרמיות וסכומי הפיצוי ,מטעם המבטח יהיו צמוִדים ֹלשיעור עֹליית מִדִד המחירים ֹלצרכן )כוֹלֹל פירות
וירֱקות( כפי שפורסם עֹל יִדי הֹלשכה המרכזית ֹלסטטיסטיֱקה ֹלמן המִדִד הבסיסי היִדוע ביום תחיֹלת
הביטוח ועִד ֹלמִדִד שפורסם ֹלאחרונה ֹלפני מועִד תשֹלום סכומי הפרמיה במועִדים הנֱקובים במפרט
ו/או תשֹלום פיצוי כֹלשהו.
מסים והיטֹלים:
בעֹל הפוֹליסה או המבוטח ,חייב בתשֹלום כֹל המסים הממשֹלתיים והאחרים החֹלים עֹל ביטוח זה או
המוטֹלים עֹל ִדמי הביטוח ועֹל תגמוֹלי הביטוח ועֹל כֹל התשֹלומים האחרים וההוצאות הֱקשורות
בהמרה ֹלמטבע חוץ והעברתו ֹלחו"ֹל שהחברה תשֹלם עֹל פי הביטוח ,בין אם מסים אֹלה ֱקיימים ביום
היכנס הביטוח ֹלתוֱקף ובין אם יוטֹלו במועִד מאוחר יותר.
שיפוט :עֹל פוֹליסה זו יחוֹל הִדין הישראֹלי .מֱקום השיפוט היחיִד בכֹל הֱקשור ֹלביטוח זה הוא אך ורֱק
בבתי המשפט המוסמכים בישראֹל.
התיישנות :תֱקופת ההתיישנות שֹל תביעה ֹלתשֹלום תגמוֹלי ביטוח בגין מֱקרה ביטוח עֹל פי פוֹליסה זו
היא שֹלוש שנים מיום ֱקרות מֱקרה הביטוח.
הוִדעות :עֹל המבוטח ו/או בעֹל הפוֹליסה ֹלהוִדיע ֹלמבטח עֹל כֹל שינוי כתובת במכתב רשום .עֹל
המבטח ֹלהוִדיע ֹלמבוטח ו/או ֹלבעֹל הפוֹליסה עֹל כֹל שינוי בכתובת במכתב רשום .הוִדעה שתישֹלח
עֹל יִדי המבטח ֹלכתובת האחרונה היִדועה ֹלו שֹל המבוטח תיחשב כהוִדעה שנמסרה ֹלו כהֹלכה.
חובת גיֹלוי:
11.1
הביטוח עֹל פי הפוֹליסה נעשה עֹל יסוִד היִדיעות וההצהרות בעֹל פה שנמסרו ֹלמבטח בעת
רכישת הפוֹליסה ,ע"י בעֹל הפוֹליסה והמבוטח ,או מטעם מי מהםֹ ,לפי העניין.
11.2
המבטח יהיה פטור כֹליֹל מתשֹלום תגמוֹלי ביטוח במֱקרה שבעֹל הפוֹליסה או המבוטח ֹלא
גיֹלו או הסתירו עובִדה מהותית או מסרו יִדיעות והצהרות כוזבות כאמור מתוך כוונת מרמה,
בכפוף ֹלהוראות חוֱק חוזה הביטוח ,תשמ"א .1981 -

פרֱק ִד' – ֱקבוצת מחֹלות

ֱקבוצה ֹ :1לב
א .התֱקף ֹלב חריף ) - (Acute Coronary Syndromeנמֱק שֹל חֹלֱק משריר הֹלב כתוצאה מהיצרות או
חסימה בכֹלי ִדם כֹליֹלי המגביֹלה את אספֱקת הִדם ֹלאותו חֹלֱק.
האבחנה חייבת ֹלהיתמך ע"י כֹל שֹלושת הֱקריטריונים הבאים במצטבר:
 .1כאבי חזה אופייניים.
 .2שינויים חִדשים באֱ.ק.ג .האופייניים ֹלאוטם.
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 .3עֹלייה ברמת האנזימים שֹל שריר הֹלב ֹלערכים פתוֹלוגיים.
ֹלמען הסר ספֱק מובהר כי תעוֱקת חזה )אנגינה פֱקטוריס( אינה מכוסה.
ב .ניתוח החֹלפה או תיֱקון מסתמי ֹלב ) - (Surgery for Valve Replacement or Repairניתוח ֹלב
פתוח ֹלשם תיֱקון או החֹלפה כירורגית שֹל אחִד או יותר ממסתמי הֹלב במסתם מֹלאכותי.
ג .ניתוח אבי העורֱקים ) - (Aortalניתוח בו מתבצעת החֹלפת ֱקטע או ניתוח ֹלתיֱקון מפרצת באבי
העורֱקים ,בחזה או בבטן.
ִד .ניתוח מעֱקפי ֹלב ) - (CABGניתוח ֹלב פתוח ֹלשם ביצוע מעֱקף שֹל חסימה או היצרות בעורֱק כֹליֹלי.
ֹלמען הסר ספֱק ,מובהר כי צינתור העורֱקים הכֹליֹליים אינו מכוסה.
ֱקבוצה  :2סרטן
ה .סרטן ) - (Cancerנוכחות גיִדוֹל שֹל תאים ממאירים הגִדֹלים באופן בֹלתי מבוֱקר וחוִדרים ומתפשטים
ֹלרֱקמות הסביבה או ֹלרֱקמות אחרות.
מחֹלת הסרטן תכֹלוֹל ֹלויֱקמיהֹ ,לימפומה ומחֹלֱקת הוִדג'ֱקין.
מֱקרה הביטוח אינו כוֹלֹל:
 .1גיִדוֹלים המאובחנים כשינויים ממאירים שֹל  ,Carcinoma in Situכוֹלֹל ִדיספֹלזציה שֹל צוואר
הרחם  CIN1, CIN2, CIN3או גיִדוֹלים המאובחנים בהיסטוֹלוגיה כטרום ממאירים.
 .2מֹלנומה ממאירה ִדרגה  1) A1מ"מ( ֹלפי סיווג הֹ AJCC -לשנת .2002
 .3מחֹלות עור מסוג:
) Hyperkeratosis (1ו;Basal Cell Carcinoma -
) (2מחֹלות עור מסוג  Squamous Cell Carcinomaאֹלא אם כן התפשטו ֹלאיברים אחרים.
 .4מחֹלות סרטניות בנוכחות מחֹלת ה.AIDS -
 .5סרטן הערמונית המאובחן בהיסטוֹלוגיה עִד ֹל) TNM Classification T2 No Mo -כוֹלֹל( או
ֹלפי  Gleason Scoreעִד ֹל) 6 -כוֹלֹל(.
ֹ .6לויֱקמיה ֹלימפוציטית כרונית )(C.L.L.
ֱקבוצה :3
ו .שבץ מוחי ) - (CVAכֹל אירוע מוחי )צרברווסֱקוֹלרי( ,המתבטא בהפרעות נוירוֹלוגיות או חוסר נוירוֹלוגי,
הנמשכים מעֹל  24שעות והכוֹלֹל נמֱק שֹל רֱקמת מוחִ ,דימום מוחי ,חסימה או תסחיף ממֱקור חוץ מוחי
ועִדות ֹלנזֱק נוירוֹלוגי ֱקבוע ובֹלתי הפיך הנתמך בשינויים בבִדיֱקות  CTאו  MRIהנמשך ֹלפחות 8
שבועות והנֱקבע עֹל יִדי נוירוֹלוג מומחה .כֹל זאת ֹלהוציא אי ספיֱקה ורטברו-בזיֹלרית ו .TIA -
ז .אי ספיֱקת כבִד פוֹלמיננטית ) - (Fulminant Hepatic Failureאי ספיֱקת כבִד חריפה ,פתאומית,
באִדם בריא ,או המסבכת חוֹלה עם מחֹלה כרונית יציבה ,הנובעת מנמֱק מפושט שֹל תאי כבִד
כתוצאה מזיהום חריף ו/או מהרעֹלת תרופות או מסיבות אחרות ,והמאופיינת עֹל יִדי כֹל הסימנים
הבאים:
 .1הֱקטנה חִדשה בנפח הכבִד;
 .2נמֱק מפושט בכבִד ,המותיר רֱק רשת רטיֱקוֹלרית המוכח בהיסטוֹלוגיה;
 .3יריִדה חִדה בבִדיֱקות הִדם הבאות בתפֱקוִדי הכבִד  PT -או רמות פֱקטורים  5ו ;7 -
 .4צהבת ,מעמיֱקה;
 .5אנצפֹלופטיה כבִדית;
ִ .6דמום בֹלתי נשֹלט;
 .7אי ספיֱקת כֹליות עֹל רֱקע מחֹלת הכבִד ותסמונת הפאטו-רנאֹלית.
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ח .מחֹלת כבִד סופנית )שחמת( ) - (Cirrhosis) (Terminal Liver Diseaseמאופיינת בנוכחות שֹלושה
מן הסימנים הבאים:
 .1צהבת;
.
 .2מיימת המצריכה שימוש ֱקבוע בתרופות משתנות;
 .3שחמת שהוכחה בביופסיה כבִדית;
 .4אנצפֹלופטיה כבִדית;
 .5יתר ֹלחץ ִדם שערי המאובחן עֹל יִדי ִדֹליות בוושט ,הגִדֹלת טחוֹל מאושרת ע"י בִדיֱקת ִ USדופֹלר
או מִדיִדה ישירה שֹל הֹלחץ הפורטֹלי ,או היפרספֹלניזם.
ט .אי ספיֱקת כֹליות כרונית ) - (Chronic Renal Failureחוסר תפֱקוִד כרוני ,בֹלתי הפיך ,שֹל שתי
הכֹליות המחייבת חיבור ֱקבוע ֹלהמוִדיאֹליזה או ֹלִדיאֹליזה תוך צפֱקית )פריטונאֹלית( ,או ֹלצורך
בהשתֹלת כֹלייה.
י .מחֹלת ריאות כרונית ) - (Chronic Lung Diseaseמחֹלת ריאות סופנית המאופיינת באופן ֱקבוע עֹל
יִדי שני הֱקריטריונים הבאים:
 .1נפח  FEV 1שֹל פחות מֹ 1 -ליטר או מתחת ֹל 30% -מהצפוי ֹלפי מין וגובה ו/או הפחתה ֱקבועה
בנפח הנשימה ֹלִדֱקה )  (MVVמתחת ֹל 50% -או פחות מֹ 35 -ליטר ֹלִדֱקה או המצריכה טיפוֹל
בחמצן או סיוע נשימתי תומך;
 .2הפחתה ֱקבועה בֹלחץ החמצן העורֱקי מ תחת ֹל 55 -ממ"כ ועֹלייה בֹלחץ העורֱקי שֹל ִדו תחמוצת
הפחמן מעֹל  50ממ"כ.
יא .השתֹלת איברים )ֹ - (Organ Transplantationלב ,ריאהֹ ,לב-ריאות ,כֹליהֹ ,לבֹלב ,כבִד ,מוח עצמות
– ֱקבֹלת אישור רשמי שֹל המרכז הֹלאומי ֹלהשתֹלות בישראֹל עֹל הצורך בהשתֹלות איבר ,או
ביצוע ההשתֹלה בפועֹל בין אם מגוף שֹל תורם אחר או עֹל יִדי איבר מֹלאכותי ,עֱקב הפסֱקת
תפֱקוִדו שֹל אותו איבר .מובהר בזאת כי תנאי ֹלמתן תשֹלום או פיצוי עֹל-יִדי המבטח מכוח
פוֹליסה זאת בגין השתֹלת איברים שבוצעה בפועֹל הינו כי הוראות חוֱק השתֹלת אברים,
תשס"חֹ) -2008להֹלן"-חוֱק השתֹלת אברים"( ֱקויימו ,ובכֹלֹל זה כי נטיֹלת האיבר והשתֹלת
האיבר נעשות עֹל-פי הִדין החֹל באותה מִדינה וכי מתֱקיימות הוראות חוֱק השתֹלת אברים
ֹלעניין איסור סחר באיברים.
ֱקבוצה :4
יב .איבוִד גפיים ) - (Loss of Limbsאיבוִד תפֱקוִד ֱקבוע ומוחֹלט או ֱקטיעה מעֹל פרֱק שורש כף היִד או
הֱקרסוֹל שֹל שתיים או יותר גפיים כתוצאה מתאונה או מחֹלה.
יג .איֹלמות ,אובִדן ִדיבור ) - (Loss of Speechאיבוִד מוחֹלט ובֹלתי הפיך שֹל יכוֹלת הִדיבור אשר נגרם
כתוצאה מנזֱק אורגני ֹלמיתרי הֱקוֹל ואשר נמשך תֱקופה רצופה שֹל ֹלפחות  6חוִדשים.
יִד .אנמיה אפֹלסטית )  - (Aplastic Anemiaכשֹל שֹל מוח העצם המאובחן כאנמיה אפֹלסטית
והמתבטא באנמיה נויטרופניה וטרומבוציטופניה המצריכים ֹלפחות אחִד מהטיפוֹלים הבאים:
 .1עירוי מוצרי ִדם;
 .2מתן חומרים  /תרופות המעוִדִדים צמיחת מוח עצם;
 .3מתן חומרים  /תרופות המִדכאים את המערכת החיסונית )אימונו-סופרסיביים(;
 .4השתֹלת מוח עצם.
טו .גיִדוֹל שפיר שֹל המוח )  (Benign Brain Tumorתהֹליך שפיר תופס מֱקום במוח ,הִדורש ניתוח
ֹלהוצאתו או במיִדה ואינו ניתן ֹלניתוח ,גורם ֹלנזֱק נוירוֹלוגי ֱקבוע המסכן את חיי המבוטח ,ובתנאי
שאושר עֹל יִדי בִדיֱקת  MRIאו .CT
הכיסוי אינו כוֹלֹל ציסטות ,גרנוֹלומות ,מֹלפורמציות שֹל כֹלי הִדם המוחיים ,המטומות וגיִדוֹלי יותרת
המוח וֱקרומי המוח.
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טז.

יז.

יח.
יט.

כ.

ִדֹלֱקת חייִדֱקית שֹל ֱקרום המוח ) ִ - (Bacterial Meningitisדֹלֱקת ֱקרום המוח ,בה בוִדִד חייִדֱק
כמחוֹלֹל מחֹלה ִדֹלֱקתית בֱקרומי המוח או בחוט השיִדרה אשר ֹלִדעת נוירוֹלוג מומחה ,יותירו נזֱק חמור
ֱקבוע ובֹלתי הפיך ואשר בעֱקבותיהן המבוטח אינו מסוגֹל ֹלבצע באופן עצמאי וֹלֹלא עזרת הזוֹלת,
ֹלפחות שֹלוש מתוך שש הפעוֹלות הבאות:
ֹלֱקום וֹלשכבֹ ,להתֹלבש וֹלהתפשטֹ ,להתרחץֹ ,לאכוֹל וֹלשתותֹ ,לשֹלוט עֹל סוגרים ,נייִדות ,כהגִדרתן
בחוזר מפֱקח  .2003/9מצבים אֹלה חייבים ֹלהיות מתועִדים רפואית ֹלפחות ֹלמשך  3חוִדשים.
הכיסוי אינו כוֹלֹל ִדֹלֱקת ֱקרום המוח הֱקשורה ֹלזיהום בנגיפי  HIVאו הרפס.
ִדֹלֱקת מוח )ִ - (Encephalitisדֹלֱקת מוח המֹלווה בסיבוכים הנמשכים ֹלפחות  3חוִדשים ואשר ֹלִדעת
נוירוֹלוג מומחה ,יותירו נזֱק נוירוֹלוגי חמורֱ ,קבוע ובֹלתי הפיך ,אשר בעֱקבותיהם המבוטח אינו מסוגֹל
ֹלבצע באופן עצמאי וֹלֹלא עזרת הזוֹלת ֹלפחות שֹלוש מתוך שש הפעוֹלות הבאותֹ :לֱקום וֹלשכב,
ֹלהתֹלבש וֹלהתפשטֹ ,להתרחץֹ ,לאכוֹל וֹלשתותֹ ,לשֹלוט עֹל סוגרים ,נייִדות כהגִדרתן בחוזר מפֱקח
.2003/9
הכיסוי אינו כוֹלֹל ִדֹלֱקת מוח הֱקשורה ֹלזיהום בנגיפי  HIVאו הרפס.
חירשות ) - (Deafnessאובִדן מוחֹלט ובֹלתי הפיך שֹל חוש השמיעה בשתי האוזניים ,עֹל פי ֱקביעה שֹל
רופא א.א.ג .מומחה ובהסתמך עֹל בִדיֱקת שמיעה.
טרשת נפוצה )ִ - (Multiple Sclerosisדמיאֹלינציה במוח או בחוט השִדרה הגורמת ֹלחסר נוירוֹלוגי
הנמשך ֹלפחות שישה חוִדשים .האבחנה תיֱקבע עֹל יִדי עִדות ֱקֹלינית ֹליותר מאירוע בוִדִד שֹל
ִדמיאֹלינציה )פגיעה במעטפות המיאֹלין( במערכת העצבים המרכזית )מוח ,חוט שִדרה ,עצב אופטי(,
אשר נמשך ֹלפחות  24שעות ,בהפרש שֹל יותר מחוִדש בין אירועי ֹלאירוע ,והוכחה בבִדיֱקת MRI
ֹלמספר מוֱקִדי פגיעה בחומר הֹלבן במערכת העצבים המרכזית .האבחנה תיֱקבע עֹל יִדי נוירוֹלוג
מומחה.
יתר ֹלחץ ִדם ריאתי ראשוני ) - (Primary Pulmonary Hypertensionעֹליה בֹלחץ הִדם שֹל עורֱקי
הריאה הנגרמת עֹל יִדי עֹליה בֹלחץ בנימיות הריאה .עֹליה בנפח הִדם הריאתי או עֹליה בתנגוִדת בכֹלי
הִדם הריאתיים .האבחנה חייבת ֹלכֹלוֹל הוכחה בצנתור ֹלב שֹל ֹלחץ ריאתי סיסטוֹלי מעֹל  30ממ"כ או
ֹלחץ ריאתי עורֱקי – ממוצע מעֹל  20ממ"כ ,היפרטרופיה שֹל חִדר ימין וסימני הרחבה ואי ספיֱקת ֹלב
ימנית.

ֱקבוצה :5
כא .כוויות ֱקשות ) - (Severe Burnsכוויות מִדרגה שֹלישית המערבות ֹלפחות  20%משטח הגוף.
כב .ניוון שרירים מסוג )  - (ALSAmyotrophic Lateral Sclerosisעִדות ֹלפגיעה משוֹלבת בנוירון
המוטורי העֹליון והתחתון במערכת העצבים הפירמיִדֹלית הנתמכת בבִדיֱקת  EMGאופיינית המוכיחה
ִדנרבציה מפושטת ,מתֱקִדמת ומחמירה עֹל פני  3חוִדשים .האבחנה תיֱקבע עֹל יִדי נוירוֹלוג מומחה.
כג .עיוורון ) - (Blindnessאיבוִד מוחֹלט ובֹלתי הפיך שֹל כושר הראייה בשתי העיניים ,כפי שנֱקבע עֹל יִדי
רופא עיניים מומחה.
כִד .עמיֹלואיִדוזיס ראשונית ) - (Primary Amyloidosisמחֹלה המאופיינת עֹל יִדי שֱקיעת עמיֹלואיִד AL
ברֱקמות שונות בגוף והמאובחנות עֹל יִדי בִדיֱקה פתוֹלוגית המעיִדה עֹל שֱקיעת העמיֹלואיִד ברֱקמות
או באיברים כגוןֹ :לב ,כֹליהִ ,דפנות כֹלי ִדם וכו'ֱ .קביעת ֱקיום המחֹלה תיעשה עֹל יִדי פנימאי מומחה.
כה .פגיעה מוחית ) - (Brain Damageפגיעה מוחית בֹלתי הפיכה אשר אירעה כתוצאה מתאונה שגרמה
ֹליריִדה תפֱקוִדית שאינה ניתנת ֹלריפוי ואשר אושרה עֹל יִדי רופא נוירוֹלוג מומחה בהתאם ֹלאמות
המיִדה הסטנִדרטיות ֹלפגועי מוחֹ .לִדוגמה :גֹלזֱקו ֱקומה  5או פחות ).(Glasgow Coma Scale
כו .פוֹליו )שיתוֱק יֹלִדים  - (Poliomyelitisשיתוֱק שרירים ֱקבוע ותמיִדי ,הנובע מנגיף הפוֹליו ,אשר אובחן
באמצעות ביִדוִד וזיהוי הנגיף בנוזֹל עמוִד השִדרה.
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כז .פרֱקינסון ) - (Parkinson's Diseaseהאבחנה מתבטאת בתופעות שֹל רעִד ,נוֱקשות איברים ,חוסר
יציבה ותגובות איטיות שאינן מוסברות ע"י סיבה פתוֹלוגית אחרת ,ואשר אובחנו ע"י נוירוֹלוג מומחה,
כמחֹלת פרֱקינסון .המחֹלה צריכה ֹלהתבטא בחוסר יכוֹלת ֹלבצע באופן עצמאי וֹלֹלא עזרת הזוֹלת,
ֹלפחות שֹלוש מתוך שש הפעוֹלות הבאותֹ :לֱקום וֹלשכבֹ ,להתֹלבש וֹלהתפשטֹ ,להתרחץֹ ,לאכוֹל
וֹלשתותֹ ,לשֹלוט עֹל סוגרים ,נייִדות ,כהגִדרתן בחוזר מפֱקח  .2003/9מצבים אֹלה חייבים ֹלהיות
מתועִדים רפואית ֹלפחות ֹלמשך  3חוִדשים.
כח .צפִדת ) - (Tetanusמחֹלה הנגרמת עֹל יִדי חייִדֱק  ,Clostridium tetanyהפוגעת במערכת העצבים
המרכזית ומשאירה נזֱק בֹלתי הפיך במערכת השרירים והעצבים.
כטֱ .קרִדיומיופטיה ) - (Cardiomyopathyמחֹלת ֹלב כרונית המתבטאת בתפֱקוִד ֹלֱקוי שֹל חִדרי הֹלב עם
הפרעה תפֱקוִדית שֹל ֹלפחות ִדרגה ֹ 3לפי פרוטוֱקוֹל:
New Yore Heart Association Classification of Cardiac Impairment.

ֹל.
ֹלא.
ֹלב.
ֹלג.

שיתוֱק )פרפֹלגיהֱ ,קווִדריפֹלגיה( ) (Paralysisאיבוִד מוחֹלט ובֹלתי הפיך שֹל יכוֹלת השימוש בשתי
גפיים או יותר כתוצאה מנתֱק בֹלתי הפיך מכֹל סיבה שהיא שֹל חוֱק השִדרה )או כשֹל ֱקבוע שֹל ההוֹלכה
במוח השִדרה בעֱקבות חיתוך או ניתוֱק שֹל מוח השִדרה(.
תסמונת הכשֹל החיסוני הנרכש ) - (AIDSנוכחות שֹל נגיף  HIVבגופו שֹל מבוטח ,שנגרמה באופן
בֹלעִדי עֹל יִדי עירוי ִדם אשר ניתן ֹלאחר תחיֹלת הביטוח.
תרִדמת ) - (COMAמצב שֹל אובִדן הכרה וחוסר תגובה מוחֹלט ֹלגירויים חיצוניים וֹלצרכים פנימיים
אשר נגרם עֱקב נזֱק נוירוֹלוגי הנמשך ברציפות יותר מ 96 -שעות והמצריך שימוש במערכות תומכות
חיים.
תשישות נפש ) - (Dementiaפגיעה בפעיֹלותו הֱקוגניטיבית שֹל המבוטח ויריִדה ביכוֹלתו
האינטֹלֱקטואֹלית ,הכוֹלֹלת ֹליֱקוי בתובנה ובשיפוט ,יריִדה בזיכרון ֹלטווח ארוך ו/או ֱקצר וחוסר
התמצאות במֱקום ובזמן הִדרושים השגחה במרבית שעות היממה עֹל פי ֱקביעת רופא מומחה
בתחום ,שסיבתה במצב בריאותי כגון :אֹלצהיימר ,או בצורות ִדמנטיות שונות .מצבים אֹלה חייבים
ֹלהיות מתועִדים רפואית ֹלפחות ֹלמשך  3חוִדשים.
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נספח א'
כתב שירות ֹלפוֹליסת מחֹלות ֱקשות

 .1הגִדרות
בכתב שירות זה ֹלמונחים הבאים תהא המשמעות המובאת בציִדם:
""SOBV
רשת עוֹלמית ֹלמתן שירותי רפואה עֹל בסיס טכנוֹלוגית "טֹלרפואה" חִדשנית.
סֱקונִד אופיניון ישראֹל ) (1995בע"מ הנציגה הבֹלעִדית שֹל  SOBVבישראֹל.
"החברה"
איי אי ג'י ישראֹל חברה ֹלביטוח בע"מ.
"מבטח"
פוֹליסת בריאות תחת המותג "אופֱק ֹלחיים" )מחֹלות ֱקשות( שהופֱקה עֹל יִדי
"הפוֹליסה"
המבטח.
בעֹל פוֹליסה תֱקפה אשר שמו הועבר ֹלחברה עֹל יִדי המבטח.
"מנוי"
מֱקרה ביטוח ,כהגִדרתו בפוֹליסה.
"אירוע"
מרכז ֹלשירות רפואי שֹל החברה המאויש בנציגי שירות וצוות רפואי ומֱקושר
"מוֱקִד"
ֹלמרכזי שירות בארץ ובעוֹלם ֹלמתן השירותים נשוא כתב שירות זה .המוֱקִד
איננו מוֱקִד מסוג שֹל מוֱקִד ֹלֱקריאות חירום ו/או ֹלהזעֱקת עזרה מכֹל סוג שהוא,
והחברה אינה נוטֹלת עֹל עצמה כֹל התחייבות וכֹל אחריות בהֱקשר זה.
"שעות פעיֹלות המוֱקִד" מוֱקִד הזמין ֹלפניות המנויים בימים א'-ה' שהינם ימי עבוִדה משעה  08:00ועִד
 20:00ובימי ו' משעה  08:00ועִד ֹ) 13:00למעט יום כיפור וימי חג(.
"צוות רפואי"
אחיות מוסמכות בפיֱקוח מנהֹל רפואי המאיישים את המוֱקִד.
"נציגי שירות"
עובִדי החברה המאיישים את המוֱקִד אשר עברו הכשרה ֹלמתן השירותים
שאינם רפואיים המפורטים בכתב שירות זה.
"סֹל השירותים"
שירותים רפואיים עֹל בסיס טכנוֹלוגיה הניתנים עֹל יִדי החברה ֹלמנוייםֹ ,לפי
הֱקטגוריות הבאות:
שירותים רפואיים הניתנים עֹל יִדי הצוות הרפואי שֹל המוֱקִד וכוֹלֹלים:
•  - BEST DOCTORSעֹל בסיס תשאוֹל המנוי – איתור רופא מֱקצועי מתאים.
• חוות ִדעת שנייה – עֹל בסיס חוות ִדעת ראשונה מהרופא האישי – מתן חוות
ִדעת שנייה עֹל יִדי רופא מומחה מבית חוֹלים מוביֹל בארה"ב עמו ֱקשורה
.SOBV

.1

שירות –  - BEST DOCTORSאיתור רופא מומחה
 1.1שירות המזכה את המנויים בֱקבֹלת סיוע ,הכוונה וייעוץ באמצעות הטֹלפון באיתור מרכזים
רפואיים ושמות שֹל רופאים מומחים בהתמחויות ובתתי התמחויות השונות בכפוף ֹלתהֹליך הבא:
• תשאוֹל המנויֱ ,קבֹלת "אנמנזה" ,והבנת הבעיה הרפואית שבגינה פנה המנוי ֹלמוֱקִד.
• הצגת  3-4חֹלופות שֹל רופאים מומחים בישראֹל המתמחים בתחום.
• בכפוף ֹלהעִדפת המנוי – סיוע אִדמיניסטרטיבי בתיאום תורים.
ֹ 1.2לֹלא התניה באירוע כֹלשהו ,בכפוף ֹלשעות פעיֹלות המוֱקִד ,יהיה המנוי זכאי ֹלפנות ֹלמוֱקִד
בטֹלפון ֹ 03-6137745לֱקבֹלת שירות הייעוץ הטֹלפוני.
 1.3בטרם מתן השירות תבוצע בִדיֱקת זכאות המנוי ֹלשירות עֹל יִדי תשאוֹל פרטים אישיים כמו –
מספר פוֹליסה ,מספר תעוִדת זהות וכו'.
 1.4נמצא המנוי זכאי ֹלֱקבֹלת השירות ,יופנה ֹלאחות התורנית במוֱקִד או ֹלמנהֹל הרפואי ֹלביצוע
תשאוֹל רפואי אוִדות נשוא הפניה וההיסטוריה הרפואית )ֹלהֹלן" :אנמנזה"(.
 1.5בכפוף ֹלאנמנזה יוצעו ֹלמנוי חֹלופות השירות באיתור רופא מומחה בישראֹל או בחו"ֹל או במרכז
רפואי מתאים בחו"ֹל.
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1.6
1.7
1.8
1.9
.2

במיִדה ויבחר המנוי ברופא ישראֹלי ,תוך שני ימי עבוִדה מֹלאים שֹל המוֱקִד ,נציג שירות מטעם
הצוות הרפואי יחזור ֹלמנוי ויציג בפניו ֹלפחות  3חֹלופות ֹלרופאים מומחים הרֹלוונטיים ֹלטיפוֹל
בבעיה הרפואית נשוא הפניה.
בכפוף ֹלהעִדפת המנוי ,אך ֹלֹלא התחייבות מראש שֹל החברה ,זכאי יהיה המנוי ֹלהסתייע בצוות
הרפואי ֹלתיאום תור עם הרופא המומחה .מובהר בזאת כי הצוות הרפואי בכֹלֹל ,והמנהֹל הרפואי
שֹל החברה בפרט ,יעשו כֹל מאמץ ֹלסייע ֹלמנוי ֹלתאם תור בפרֱק זמן המינימֹלי האפשרי.
מובהר בזאת כי שירות  BEST DOCTORSהינו שירות מיִדע בֹלבִד ואין בו כִדי ֹלהוות התחייבות
כֹלשהי ֹלֱקביעת תור בארץ ובחו"ֹל וכן אין בו כִדי ֹלהוות תחֹליף ֹלייעוץ פנים אֹל פנים שֹל המנוי עם
רופא מומחה.
ִדמי שירות – השירות אינו כרוך בתשֹלום עֹל יִדי המנוי.

שירות חוות ִדעת שנייה – אבחון נוסף מבתי חוֹלים בארה"ב.
 2.1הגִדרת השירות :עֹל בסיס חוות ִדעת ראשונה מהרופא האישי שֹל המנוי ,יתאפשר ֹלמנוי מתן
חוות ִדעת רפואית שנייה עֹל יִדי רופא מומחה בבתי חוֹלים מוביֹלים בארה"ב עימם ֱקשורה SOBV
)ֹלהֹלן" :נותן חוות הִדעת"(.
ֹ 2.2לֹלא התניה באירוע כֹלשהוֹ ,לֹלא הגבֹלה במספר הפניות ובהתאם ֹלשעות פעיֹלות המוֱקִד ,יהיה
המנוי זכאי ֹלפנות ֹלמוֱקִד בטֹלפון ֹ 03-6137745להזמנות שירות ִדעת שנייה.
 2.3בטרם מתן השירות תבוצע בִדיֱקת זכאות המנוי ֹלשירות עֹל יִדי תשאוֹל פרטים אישיים כמו מספר
פוֹליסה ,מספר תעוִדת זהות וכו'.
 2.4נמצא המנוי זכאי ֹלֱקבֹלת השירות ,יתוִדרך בִדבר הפרטים הרפואיים )תיֱק רפואי( שעֹליו ֹלהמציא
ותתואם ֹלו פגישה עם המנהֹל הרפואי שֹל החברה .מובהר בזאת ,כי התיֱק הרפואי יכֹלוֹל בכֹל
מֱקרה גם את חוות הִדעת הראשונה שניתנה ֹלמנוי עֹל יִדי רופא מומחה רֹלוונטי שטיפוֹל במנוי
בישראֹל )ֹלהֹלן – "חוות הִדעת הראשונה"(.
 2.5החברה תפעֹל עֹל מנת שפגישה בין המנוי ֹלבין המנהֹל הרפואי תיערך ֹלא יאוחר מ 48 -שעות
מרגע הפניה ֹלמוֱקִד )מניין השעות יכֹלוֹל ימי עבוִדה כמפורט ֹלעיֹל בֹלבִד(.
 2.6בראשית הפגישה עם המנהֹל הרפואי כאמור ֹלעיֹל ,וכתנאי ֹלמתן השירות ,יחתום המנוי עֹל כתב
שירות ייעוִדי אשר יימסר ֹליִדיו במשרִדי החברה.
ֹ 2.7לצורך ֱקבֹלת השירות ,החברה תעמיִד ֹלרשות המנוי מנהֹל רפואי ִדובר אנגֹלית.
 2.8מובהר בזאת כי השירות ניתן רֱק עֹל בסיס חוות ִדעת רפואית ראשונה שֹל המנוי הכוֹלֹלת את
הפרטים הנחוצים ,בכפוף ֹלשביעות רצונו שֹל המנהֹל הרפואי שֹל החברה.
 2.9חוות הִדעת השנייה תינתן עֹל יִדי נותן חוות הִדעת ֹלמנהֹל הרפואי שֹל החברה )ֹלהֹלן "המנהֹל
הרפואי"( ,אֹלא אם נותן חוות הִדעת יוִדיע ֹלחברה כי הוא אינו מסוגֹל ֹליתן את חוות הִדעת
המבוֱקשת ביחס ֹלתחום הרפואי הנִדון.
 2.10המנהֹל הרפואי שֹל החברה יתרגם ֹלשפה האנגֹלית את תוכן חוות הִדעת הראשונה ויכין תיֱק
רפואי ֹלמשֹלוח .מובהר בזאת כי המצאת נתונים רפואיים מספֱקים ֹלשביעות רצון המנהֹל הרפואי
הינם תנאי הכרחי ֹלמתן השירות.
 2.11עֹל בסיס טכנוֹלוגית "טֹלרפואה" )"רפואה מרחוֱק"( חִדשנית ,יישֹלח התיֱק הרפואי ֹלנותן חוות
הִדעת בארה"ב ,וצוות רופאים מומחים ,עֹל בסיס בִדיֱקה רִדיוֹלוגית וֱקֹלינית ,יתנו ֹלמנהֹל הרפואי
שֹל החברה ייעוץ מֱקצועי )ֹלהֹלן "חוות הִדעת השנייה"(.
 2.12חוות הִדעת השנייה תועבר בשפה האנגֹלית מנותן חוות הִדעת אֹל החברה באמצעות אמצעי
תֱקשורת מתאימים ,המהירים והזמינים ביותר ֹלצורך העניין ,הכוֹל ֹלפי שיֱקוֹל ִדעתו שֹל נותן חוות
הִדעת וזאת תוך שֹלושה ) (3ימי עבוִדה מֹלאים ממועִד הגעת התיֱק הרפואי שֹל המנוי ֹלנותן חוות
הִדעת.
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 2.13בכפוף ֹלשיֱקוֹל ִדעתו שֹל נותן חוות הִדעת ,במיִדה ותיִדרש מעורבות שֹל שני רופאים בשני
תחומים רפואיים ,יינתן השירות תוך שמונה ) (8ימי עבוִדה מֹלאים ובמֱקרה שֹל צורך בשֹלושה
רופאים בשֹלושה תחומים רפואיים או יותר יינתן השירות ֹלחברה תוך שניים עשר ) (12ימי עבוִדה
מֹלאים.
 2.14המועִדים המצוינים בסעיפים ִדֹלעיֹל ושאר המועִדים ֹלעניין חוות הִדעת השנייה ייִדחו במהֹלך
התֱקופה שבין  21בִדצמבר ֹל 4 -בינואר שֹל כֹל שנה ֹלמשך הזמן שייִדרש בהתאם ֹלזמינות שֹל
הצוות הרפואי המומחה במשרִדי נותן חוות הִדעת באותה תֱקופה.
.2.15בעת הגעת חוות הִדעת השנייה ֹלחברה ,המנהֹל הרפואי יעבירה ֹלמנוי ובמיִדת הצורך יתרגמה
ֹלשפה העברית.
 2.16בכפוף ֹלהמֹלצת המנהֹל הרפואי או בֱקשת המנוי ,תתאפשר ֹלמנוי ֱקבֹלת ייעוץ ב"זמן אמת"
באמצעות מערך ֹ) VIDEO CONFERENCEלהֹלן" "ייעוץ חוזי"( .הייעוץ החוזי ינוהֹל עֹל יִדי
המנהֹל הרפואי באופן בו ֹלא יתאפשר ֱקשר ישיר בין המנוי ֹלבין נותן חוות הִדעת.
 2.17מובהר ,כי התיֱק הרפואי שיועבר ֹלנותן חוות הִדעת יישאר ביִדי נותן חוות הִדעת ויישמר עֹל יִדו
בהתאם ֹלִדין החֹל במֱקום מושבו שֹל נותן חוות הִדעת וֹלמשך תֱקופה כפי שמחייב הִדין החֹל
במֱקום מושבו .במוֱקִד החברה יישמרו אך ורֱק העתֱקים שֹל חוות הִדעת השנייה.
 2.18עם מסירת חוות הִדעת השנייה ֹלמטופֹל ,אחריות החברה ֹלמסירת חוות הִדעת השנייה הושֹלמה
והגיעה ֹלֱקיצה ,אֹלא אם כן אושר ֹלמנוי שירות ייעוץ חוזי ,בהתאם ֹלהוראות סעיף ֹ 2.16לעיֹל.
ִ 2.19דמי שירות ותשֹלומים נוספים
ִדמי השירות בגין מתן שירות  Second Opinionיינתנו בכפוף ֹלתשֹלום השתתפות עצמית
כמפורט ֹלהֹלן:

) MAMOGRAPHYבִדיֱקת הִדמיה מסוג ממוגרפיה(.
PLAIN FILM
M.R.I
C.T
ULTRASOUND
HISTOLOGY CONSULT
ECHO CARDIOLOGY

•
•
•

ִדמי השירות בעבור חוות ִדעת שנייה אחת ,כאשר השירות התבֱקש כתוצאה מֱקרות מֱקרה
ביטוח עֹל פי הפוֹליסה ובֱקשר אֹליה ,יהיו עֹל חשבון המבטח .כֹל חוות ִדעת נוספת שיבֱקש
המנוי תהיה כפופה ֹלתשֹלום ִדמי השתתפות עצמית עֹל פי תעריפי ִדמי השירות המוזֹלים
שֹלעיֹל.
ִדמי השירות ִדֹלעיֹל אינם כוֹלֹלים מע"מִ .דמי השירות ישוֹלמו ֹלחברה עֹל יִדי המנוי בשֱקֹלים
חִדשים ,עֹל פי השער היציג שֹל ִדוֹלר ארה"ב שהיה יִדוע במועִד התשֹלום בפועֹל.
באותם מֱקרים בהם יבֱקש המנוי שירות ייעוץ חוזי יישא המנוי בעֹלות זמן התֱקשורת בפועֹל,
בנוסף ֹלתשֹלומים הנֱקובים ֹלעיֹל.
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.3

.4

.5

• במֱקרה שהמנוי יבֱקש ֹלבטֹל את פנייתו ֹלֱקבֹלת חוות הִדעת השנייה ,עֹליו ֹלהוִדיע עֹל כך
ֹלחברה בכתב ֹלפני שהחברה תעביר את התיֱק הרפואי ֹלנותן חוות הִדעת.
• מובהר בזאת שִדמי השירות וכֹל התשֹלומים הנוספים משוֹלמים ֹלחברה עֹל יִדי המנוי ,בנוסף
ֹלִדמי המנוי המשוֹלמים ֹלחברה ע"י המבטח.
אחריות – כֹלֹלי
 3.1אחריותה שֹל החברה עֹל פי כתב שירות זה הינה עִד ובגִדר חובתה החוֱקית עֹל פי כֹל ִדין.
 3.2המנוי מסכים בחתימתו עֹל כתב שירות זה כי ֹלא יתבע את המבטח או כֹל אִדם אחר הֱקשור
בִדרך כֹלשהי ֹלמבטח עֱקב הפסֱקת מתן השירות עֹל יִדי החברה מכֹל סיבה שהיא ,וכי ֹלא תהא ֹלו
כֹל תביעה כֹלפי המבטח בֱקשר עם שירות.
 3.3השירותים המפורטים בכתב שירות זה הניתנים באמצעות הטֹלפון הינם בכפוף ֹלמגבֹלות מתן
ייעוץ טֹלפוני ואין ֹלראות בהם כתחֹליף ֹלטיפוֹל פנים אֹל פנים.
 3.4שירותים הכרוכים בהפניה ֹלצִדִדים שֹלישיים רכזי שירות בארץ ובחו"ֹל הינם באחריות המוחֹלטת
שֹל ספֱקי השירותים ,ואחריו החברה ֹלגביהן מוגבֹלת רֱק ֹלגבי התיאומים האִדמיניסטרטיביים
הכרוכים במתן השירותים.
 3.5המוֱקִד איננו מוֱקִד מסוג שֹל מוֱקִד ֹלֱקריאות חירום ו/או ֹלהזעֱקת עזרה מכֹל סוג שהוא ,והחברה
אינה נוטֹלת עֹל עצמה כֹל התחייבות וכֹל אחריות בהֱקשר זה.
 3.6אחריות שירות חוות ִדעת שנייה
• החברה מֱקבֹלת עֹל עצמה אחריות מֹלאה כֹלפי המנוי עבור תרגום מִדויֱק שֹל התיֱק הרפואי
ומשֹלוחו ֹלנותן חוות הִדעת בארה"ב.
• החברה ֹלא תהא אחראית ֹלתוכנה שֹל חוות הִדעת השנייה כפי שנמסרה ֹלמנהֹל הרפואי עֹל
יִדי נותן חוות הִדעת.
• נותן חוות הִדעת יהא אחראי ֹלתוכן חוות הִדעת השנייה ,ואין באמור בכתב שירות זה משום
ויתור עֹל תביעה שֹל מנוי כנגִד נותן חוות הִדעת.
כוח עֹליון
אם פעיֹלות המוֱקִד ו/או המתֱקנים והאמצעים האחרים החיוניים ֹלמתן השירותים ,או חֹלֱק משמעותי
מהם ,יפגעו עֹל יִדי מֹלחמה ,אש ,הפיכה ,סכסוכי עבוִדה ,מהומות ,איתני הטבע ,רעיִדות אִדמה ,כוח
עֹליון ,וכן במֱקרים שֹל שיבושים ו/או נפיֹלת מערכות ו/או תשתיות תֱקשורת מכֹל סוג ומין וֹלרבות
תֱקשורת שיחת ועיִדה חוזי ,יהיה השירות ֹלפי תנאי הסכם זה עֹל נספחיו ,או כֹל חֹלֱק ממנו שהחברה
ֹלא תהיה מסוגֹלת ֹלבצע ,מושעים ֹלמשך תֱקופתה שֹל ההפרעה כאמורֹ .למנוי ֹלא תהיה זכות תביעה
נגִד החברה או נגִד המבטח בֱקשר ֹלכך.
תֱקופת תוֱקפו שֹל כתב שירות זה
 5.1כתב שירות זה יהיה בתוֱקף כֹל עוִד הפוֹליסה בתוֱקף ,אֹלא אם הוִדיע המבטח ֹלמנוי עֹל הפסֱקת
השירות עבור כֹל מבוטחיו ,בהוִדעה מוֱקִדמת שֹל ) 30שֹלושים( ימים.
 5.2הוִדיע המבטח ֹלחברה כי הפוֹליסה בוטֹלה ו/או הסתיימה תֱקופת תוֱקפה ,יסתיים באופן אוטומטי
גם כתב שירותי זה ,וזאת ֹלֹלא כֹל הוִדעה שֹל החברה ֹלמנוי.
 5.3במֱקרה שֹל ביטוֹל ו/או סיום ההסכם שבין המבטח ֹלחברה בֱקשר ֹלמתן השירות נשוא כתב
שירות זה ֹלמבוטחי המבטח ,תהא החברה רשאית ֹלבטֹל את מתן השירות עֹל פי כתב שירות זה
במועִד סיום ההסכם הנ"ֹל בפועֹל ,ומבֹלי שתהא מחויבת ֹליתן הוִדעה כֹלשהי ֹלמנוי בֱקשר ֹלכך.
אין באמור ֹלעיֹל כִדי ֹלפגוע במחויבותה שֹל החברה ֹלסיים את מתן השירות ֹלמנוי שפנה בפועֹל
ֹלחברה ֹלשם ֱקבֹלת השירות ֹלפני סיומו שֹל ההסכם הנ"ֹל.
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