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 Extra Care- תמצית תנאי הביטוח
קשות ביטוח מחלות 

מהדורה 06/2020

Extra care -גילוי נאות

Extra Care שם הביטוח

מחלות קשות   סוג הביטוח 

מתחדשת כל שנתיים כמפורט בפרק ה’ סעיף 13 , תנאים 
תקופת הביטוח

כלליים לפוליסה

פיצוי כספי במקרה של גילוי ואבחון מחלה מתוך קבוצת  תיאור הביטוח
המחלות המפורטות בפרק ב’ ובהתאם לכיסוי הביטוח שבפרק  

ג’ לפוליסה זו ובכפוף לכל תנאי הפוליסה וחריגיה 

חריגים בפוליסה - הפוליסה 
סייגי הפוליסה וחריגיה מפורטים בפרק ד’ בתנאי הפוליסה אינה מכסה את המבוטח 

במקרים הבאים 

בהתאם לסכום  שרכשת, הסכום מפורט בדף פרטי הביטוח גובה הפיצוי הכספי שאקבל 
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תקופת אכשרה
אחרי כמה זמן 

שם 
מתחילת הביטוח  תיאור הכיסוי

הכיסוי
ניתן לתבוע ולקבל 

תגמול (אכשרה)

90 ימים מיום  פיצוי כספי בגובה הסכום הנקוב במפרט במקרה של אבחון  תגמולי 
תחילת תקופת  מחלה אחת מתוך המחלות המפורטות להלן: אבחון 

הביטוח. בגילוי  
במקרה של  מחלה 

תאונה, לא תחול  קשה 
תקופת אכשרה. כמפורט 

בפרק ג’ 
סעיף 

   1.1

אירע מקרה ביטוח  קבוצה ראשונה 
הכלול בקבוצה  * מחלת כבד סופנית (שחמת)

הראשונה - תבוטל  * אי ספיקת כבד פולמיננטית
התוכנית והביטוח  * השתלת איברים 

יסתיים * פגיעה מוחית כתוצאה מתאונה 
* תרדמת

* אטרופיה רב מערכתית
* סוכרת נעורים (לילד עד גיל 18)

* מצב וגטטיבי מתמשך  
* דיסטרופיה שרירית 

* מחלת דוויק נוירומיאליטיס אופטיקה 
* מחלת יעקוב קרויצפלד 

* נמק של חוט השדרה (שבץ ספינלי) 
* זאבת (לופוס) 

* פסצאיטיס נימקית נקרוטית 
* עמילואידוזיס ראשונית

אירע מקרה ביטוח  קבוצה שניה 
הכלול בקבוצה  * אוטם חריף בשריר הלב 

השניה- יהיה זכאי  * ניתוח לב פתוח להחלפה או לתיקון  
המבוטח לתבוע  מסתמי לב 

בגין מקרה ביטוח  * ניתוח אבי העורקים
נוסף הכלול בקבוצה  * ניתוח מעקפי לב 

הראשונה או  * קרדיומיופטיה 
השלישית  * דום לב עם השתלה של דפיברילטור 

* צנתור כלילי טיפולי 
* שבץ מוחי
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תקופת אכשרה
אחרי כמה זמן 

שם 
מתחילת הביטוח  תיאור הכיסוי

הכיסוי
ניתן לתבוע ולקבל 

תגמול (אכשרה)

90 ימים מיום  תגמולי 
תחילת תקופת  אבחון 

הביטוח. בגילוי 
במקרה של  מחלה 

תאונה, לא תחול  קשה 
תקופת אכשרה. כמפורט 

בפרק ג’ 
סעיף 

   1.1

אירע מקרה ביטוח  קבוצה שלישית 
הכלול בקבוצה  * דלקת חיידקית של קרום המוח 

השלישית- יהיה זכאי  * דלקת מוח
המבוטח לתבוע בגין  * טרשת נפוצה 

מקרה ביטוח נוסף   ALS ניוון שרירים מסוג *
הכלול בכל אחת  * פרקינסון

מהקבוצות  * תשישות נפש
* סרטן 

* אי ספיקת כליות סופנית 
* מחלת ריאות חסימתית כרונית 

* השתלת  מוח עצמות 
* איבוד גפיים 

* אילמות, אובדן דיבור
* אנמיה אפלסטית חמורה 

* גידול שפיר של המוח 
* חירשות 

* יתר לחץ דם ריאתי ראשוני
* כוויות קשות

* עיוורון 
* צפדת 

* פוליו -שיתוק ילדים  (לילד עד גיל 18) 
* טיפול נמרץ הדורש הנשמה   

מלאכותית 
* כריתת ריאה שלמה (פניאומונקטומיה) 

* גידול שפיר בחוט השדרה 
* שיתוק (פרפלגיה, קוודריפלגיה) 

* הפטיטיס (לילד עד גיל 18) 
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תגמולי 
אבחון 

180 ימים מיום  עבור 
קרות מקרה  מקרי 

הביטוח הקודם פיצוי כספי עבור מקרה ביטוח שני והלאה בהתאם למפורט  ביטוח 
במקרה של  בסעיפים 1.2 ו- 1.3 בפרק ג’.  נוספים 

תאונה, לא תחול  כמפורט 
תקופת אכשרה. בפרק 

ג’ סעיף 
1.2

פיצוי 
(חלקי) 

90 ימים מיום 
פיצוי כספי (חלקי) בגובה 20% מסכום הביטוח ומסכום  ל”סרטן 

תחילת תקופת 
התגמולים החודשיים עבור אבחון וגילוי “סרטן מוקדם”  מוקדם” 

הביטוח 
כהגדרתו בסעיף 2.2 בפרק ג’  כמפורט 

בפרק ג’  
סעיף 2

5  שנים מהמועד  תגמולי 
האחרון בו נעלמו  אבחון 

תסמיני מקרה  עבור 
הסרטן הקודם  “סרטן 

ומהמועד האחרון  פיצוי כספי עבור אבחון “סרטן חוזר” כהגדרתו בסעיף 3 בפרק  חוזר” 
בו נדרש המבוטח  ג’ לאחר 

לקבל טיפול רפואי  5 שנים 
למחלת סרטן  כמפורט 
בכפוף לתנאי  בפרק ג’ 

הפוליסה סעיף 3

90 ימים מיום  תגמולים  פיצוי על ידי תשלום סכום קיצבה חודשי, הניתן החל ממועד 
תחילת תקופת  האבחון ולמשך 12 חודשים, בגובה הסכום הנקוב במפרט.   חודשיים 

הביטוח. ניתן לקבל את סכום התגמולים החודשיים כפיצוי חד פעמי. לאחר 
אבחון 

כמפורט 
בפרק ג’ 
סעיף 4  
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