
  

  סרטן נשיםלביטוח  +Lady AIG  גילוי נאותנספח ל

  
  ריכוז תנאים –' חלק א

  

  הנושא
  

  התנאים  סעיף

  
  כללי

  סרטן נשילביטוח   +Lady AIG   שם הפוליסה

  תגמולי אבחון   בפוליסה כיסויים
  חודשיים םתגמולי

  החלמה לאחר ניתוח
  שחזור שד

  65עד גיל   משך תקופת הביטוח

  אין  מטיתנאים לחידוש אוטו

  הנשי אבחון מחלת הסרטןיום במקרה של  90  תקופת אכשרה מחלה

  אין  תקופת המתנה

  אין  השתתפות עצמית 

שינויים בתנאי הפוליסה , ניתן לעשות שינויים בכל עת  שינוי תנאים במהלך תקופת הביטוח  שינוי תנאים
ובפרמיה כפופים לאישור מראש של המפקח על 

  סכוןהביטוח שוק ההון והחי

  י המצוין במפרט המצורף"עפ  הפרמיה גובה  הפרמיה

  פרמיה משתנה   מבנה הפרמיה

שינויים בתנאי הפוליסה , ניתן לעשות שינויים בכל עת  שינוי הפרמיה במהלך תקופת הביטוח
ובפרמיה כפופים לאישור מראש של המפקח על 

  הביטוח שוק ההון והחיסכון

לפרק ' א 12י המצוין בסעיף "עפ, רשאי לבטל בכל עת  י המבוטח"תנאי ביטול הפוליסה ע  תנאי ביטוח
  .בפוליסה' ה

, 1981-א"תשמ, בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח  י המבטח"תנאי ביטול הפוליסה ע
  .בפוליסה' לפרק ה' ב 12י המצוין בסעיף "עפ

  .ליסהבפו' לפרק ד 2כמפורט בסעיף , כן  החרגה בגין מצב רפואי קיים  חריגים וסייגים

  בפוליסה' כמפורט בפרק ד, כן  סייגים

  
  
  
  

  ריכוז הכיסויים ומאפייניהם –' חלק ב
  
  

  דברי הסבר  פירוט הכיסויים

  במקרה של אבחון סרטן נשיסכום ביטוח אשר ישולם   תגמולי אבחון 

  חודשים 12סכום ביטוח נוסף אשר ישולם החל ממועד האבחון ולמשך   ם חודשייםתגמולי

  סכום ביטוח נוסף אשר ישולם בגין החלמה לאחר ניתוח   החלמה לאחר ניתוח

סכום ביטוח נוסף אשר ישולם במקרה של ניתוח לשחזור שד שבוצע לאחר    שחזור שד

  כריתת שד מלאה או חלקית

  
 



  

  
  הגדרות 
או /והציבורי  פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות חביטו-ביטוח תחליפי .1

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

  ביטוח פרטי אשר על פיו ישולמו תגמולי ביטוח שהם מעל ומעבר לסל                    - ביטוח משלים    .2
  ו תגמולים שהם הפרש שבין ההוצאות בפועל  ישולמ, כלומר. ן"או השב/הבסיס ו   
  .ן"או השב/להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו   

  .  ן"או השב/ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו-ביטוח מוסף   .3
 . בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח מהשקל הראשון   

 
   

על , הביטוח המלאים המפורטים בפוליסה פי תנאי- מודגש בזאת כי המבטח יהא אחראי אך ורק על*

  .נספחיה
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