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רותים הניתנים בסל הבריאות ואו ף לשי פרטי המהווה תחליחביטו-ביטוח תחליפי .1

ביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח ב). שירותי בריאות נוספים בקופות החולים( ן "השב
  ).מהשקל הראשון( ללא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים

 ביטוח פרטי אשר על פיו ישולמו תגמולי ביטוח שהם מעל ומעבר לסל  -ביטוח משלים .2
ים שהם הפרש שבין ההוצאות בפועל ישולמו תגמול, כלומר. ן"הבסיס ואו השב

  .ן"או השב/להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו
. ן"או השב/ם כלולים בסל הבסיס וביטוח פרטי הכולל שירותים שאינ-ביטוח מוסף .3

  .  בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח מהשקל הראשון
  
  
  
  

  
  


