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14.2007

שנער ונחת ביו
בי
הראל
מצד

אחד

לבי
ארגו סגל המחקר בקמ"ג
מצד שני
הואיל

ארגו סגל המחקר בקמ"ג פנה להראל בבקשה להתקשר עמה בחוזה ביטוח
רפואי עבור חברי הארגו ובני משפחותיה ,כמפורט בהסכ;

והואיל

והראל חברה לביטוח בע"מ הסכימה להתקשר ע ארגו סגל המחקר בקמ"ג
כמייצג את חברי הארגו לתנאי חוזה זה;

לפיכ  ,הוסכ הותנה והוצהר  ,בי הצדדי כדלהל:
חוזה זה  ,נספחיו וכ מסמכי נוספי שיצורפו בעתיד לאחר חתימה על חוזה זה  ,א יצורפו,
מהווי חוזה ביטוח רפואי שבי חברת הביטוח הראל חברה לביטוח בע"מ )להל" :המבטח"(
לבי ארגו סגל המחקר בקמ"ג )להל" :בעל הפוליסה"(.
 .1הגדרות
לש פרשנותו וביצועו של חוזה זה תהא למונחי שלהל המשמעות המפורטת לצד כדלקמ:
בעל הפוליסה :ארגו סגל המחקר בקמ"ג
המבטח :הראל חברה לביטוח בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או באישורה ו/או מי שהוסמ על ידה.
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חבר הארגו :כל אד החבר בארגו סגל המחקר בקמ"ג .
חבר חדש :כל אד אשר יהיה חבר בארגו סגל המחקר בקמ"ג לאחר מועד תחילת פוליסה זו.
ב/בת זוג :ב זוג של חבר ארגו ו/או חבר ארגו חדש.
ילד :ילד של חבר ארגו ו /או חבר ארגו חדש שגילו מתחת ל 24שנה והינו סמו לשולח בעובד.
ילד בוגר  :ילד של חבר ארגו ו /או חבר ארגו חדש שגילו   24ומעלה.
בני משפחה :ב זוג ו/או ילד.
מבוטחי :חבר ארגו ו/או חבר ארגו חדש ו/או בני משפחה אשר יופיעו ברשימה וקוב!
מבוטחי שיועברו למבטח מיד ע תחילת חוזה הביטוח או ברשימות עדכו שישלחו מדי חודש.
המבוטח  :חבר ארגו סגל המחקר בקמ"ג ובני משפחתו אשר שמ הועבר ע"י בעל הפוליסה
כמבוטח.
 בהסכ זה לשו זכר כלשו נקבה ולהיפ.
קוב( מגנטי :רשימה וקוב! מגנטי בפורמט המיוחד' הכולל  4ספרות אחרונות של ת.ז, .המפרטי
את המבוטחי ואת פרטיה האישיי לחוזה זה.
תקופת אכשרה – תקופה רציפה בת  60יו המתחילה במועד תחילת הביטוח לגבי כל מבוטח
ואשר רק במועד סיומה תהיה החברה אחראית לתשלו עלפי תנאי הביטוח בגי מקרה ביטוח
למעט עקב תאונה.
 .2מועד התחלת הביטוח
הביטוח יכנס לתוקפו החל מיו  1.03.2004ותוקפו הנו ל  72חודשי  ,הביטוח יואר
לתקופות נוספות בנות  72חודשי בהסכמת שני הצדדי.
 .3חיתו:
 (1חברי ארגו ובני משפחת  ,אשר היו מבוטחי עד לתארי תחילת הסכ זה  ,במסגרת
ביטוח בריאות קולקטיבי קוד של בעל הפוליסה ,יתקבלו ללא הצהרת בריאות.
 (2חברי ארגו סגל המחקר בקמ"ג ובני משפחותיה המבקשי להצטר +לראשונה לביטוח
הקולקטיבי ,יוכלו להצטר +לביטוח לאחר מילוי הצהרת בריאות עבור ועבור בני
משפחת והביטוח יכנס לתוקפו לאחר קבלת אישור חברת הביטוח ,בכתב  ,עבור כל
זאת למעט האמור בסעי 3 +להל.
 (3עובד חדש אשר ירצה להצטר +לביטוח ,יצהיר כי לא חל כל שינוי במצבו הבריאותי מאז
נערכו לו בדיקות רפואיות במסגרת תהלי קבלתו לעבודה בקמ"ג .ב זוג של עובד חדש
ימלא הצהרת בריאות כמפורט בסעי 2 +לעיל .
 (4ילדי בוגרי אשר ירצו להצטר +לביטוח  ,יוכלו להצטר +לביטוח לאחר מילוי הצהרת
בריאות כמפורט בסעי 2 +לעיל ולאחר קבלת אישור מהחברה בכתב  ,עבור.
כל המבוטחי הקיימי ימשיכו בתוכנית ללא צור בחיתו מחודש תו שמירה על הרצ+
הביטוחי ועל תנאי הקבלה המקוריי .לא יכוסה מקרה ביטוח שארע טר ההצטרפות להסכ
והצור בו נקבע טר תחילתו .לא תהיה תקופת אכשרה.
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 .4ביטול הביטוח:
הביטוח נית לביטול במקרי הבאי :
 .1הגיע המבוטח לגיל .67
 .2הסתיימה חברותו של חבר ארגו סגל המחקר בקמ"ג.
 .3הסתיימה תקופת הביטוח.
המוקד מביניה.
חבר ארגו אשר בוטל הביטוח בגינו ,יבוטל הביטוח בגי בני משפחתו המבוטחי.
 .5הפרמיה
 .1הפרמיה החודשית תועבר על ידי בעל הפוליסה במרוכז עבור כל המבוטחי.
 .2בצירו +לתשלו החודשי ,יועבר קוב( מגנטי המכיל את פרטי המבוטחי ,בהתא למבנה
קוב! שיועבר ע"י המבטח.
 .3גובה הפרמיה  , 44 :למבוגר/ילד בוגר ,ו , 11 -לילד  ,מילד רביעי ללא תוספת פרמיה.
.6

חריגי)ע"פ תקנות הפיקוח הטבה( מקרה ביטוח שגור ממשי לו היה מהל רגיל
של מצב רפואי קוד דהיינו; מערכת
נסיבות רפואיות שאובחנו במוטב לפני מועד הצטרפותו לביטוח ,לרבות בשל
מחלה או תאונה; לעיניי זה" ,אובחנו במוטב" – בדר של אבחנה רפואית
מתועדת ,או בתהלי של אבחו רפואי מתועד שהתקיי בששת החודשי שקדמו
למועד ההצטרפות לביטוח .חריג זה יהא מוגבל בזמ על פי גיל המוטב בעת תחילת
תקופת הביטוח כדלקמ:
א .פחות מ 65-שני – החריג יהיה תק /לתקופה שלא תעלה על שנה אחת
מתחילת
תקופת הביטוח.
ב 65 .שני או יותר – החריג יהיה תק /לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מתחילת
תקופת הביטוח.
סייג בשל מצב רפואי קוד לא יהיה תק /א המוטב הודיע לחברה על מצב
בריאותו
הקוד ,והחברה ,לא סייגה במפורש את המצב הרפואי המסויי הנזכר בהודעת
המוטב.

הפוליסה אינה מכסה ניתוחי קוסמטיי או ניתוחי הקשורי בפוריות או עקרות או ניתוחי
.
דנטאליי
לא יכוסה מקרה ביטוח שחל טר תחילת הסכ זה או לאחר תו הסכ זה.
 .7הצמדה למדד
סכומי הביטוח והפרמיות יהיו צמודי למדד המחירי לצרכ .מדד הבסיס יהיה המדד שהיה
ידוע ביו ,ומדד השערו יהיה המדד הידוע ביו תשלו סכומי הביטוח או הפרמיות.
 .8התאמת הפרמיה
בתו תקופה בת  18חודשי יער חשבו לפי הנוסחה הבאה :מסכו הפרמיה ששולמה יחולטו
 20%ומהיתרה יופחתו תביעות ששולמו בפועל ותביעות תלויות) I.B.N.R. ,כ  IBNRיוגדר כי יילקח
חודש  1פרמיה ממוצעת(  ,עתודה לתביעות בתשלו והפסד מתקופת חישוב קודמת א היה.
במידה והיתרה שלילית תקבע הפרמיה לפי הגיל האקטוארי החדש של המבוטחי וניסיו
התביעות ,הנמו מבניה ,א לא יותר ממכסימו ייקור . 30%
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 .9חלוקת רווחי –
 60יו לאחר תו תקופת הפוליסה יער חשבו רווחי כדלקמ:
כרווח ייחשב ההפרש בי ההכנסות  ,אשר יוגדרו כ  80%מדמי הביטוח שנתקבלו בתקופה הנדונה,
לבי ההוצאות אשר יכללו את התגמולי ששולמו באותה תקופה בתוספת עתודות בגי תביעות
תלויות ועומדות או תביעות שטר הוגשו ) 50% (IBNRמרווח זה יוחזר לבעל הפוליסה במזומ.
א יהיה הפסד הוא ייגרר כהוצאה לחשבו הרווחי הבא.
 .10אפשרות להמש בטוח בתנאי פרט
חבר ארגו שהמציא הוכחות בריאות בהצטרפות לביטוח הקבוצתי  ,בכפו +לסעי 3 +לעיל  ,והיה
מבוטח בבטוח הקבוצתי במסגרת הסכ זה שנתיי לפחות ,אשר יפרוש מחברותו בארגו סגל
המחקר בקמ"ג יוכל לרכוש ביטוח פרט בתו  3חודשי מיו פרישתו ,בהיק +וסוג כיסוי זהה
לכיסוי שהיה לו בביטוח הקבוצתי ,בהנחה של  10%ל  10שני .
 .11יחסי הצדדי:
מוסכ ומוצהר בזה ,כי אי בחוזה זה ואי בכוונת הצדדי כדי ליצור ,ושו דבר בהוראות חוזה
זה לא יתפרש כיוצר ,יחסי עובדמעביד ,יחסי שותפות או יחסי סוכנות בי הצדדי ,עובדיה,
פקידיה ,שלוחיה וכל הפועלי בשמ ,מטעמ ,ו/או בהרשאת וכל צד יהא אחראי בלעדית
לעובדיו וישא במלוא שכר ובכל עלויות העסקת של עובדיו ובכלל זה תשלומי מס מכל סוג
שהוא ,תשלומי חובה סוציאליי ,תשלומי ביטוח לאומי ,תנאי עבודת ,ובכל החובות בגי
הוראות חיקוק כלשה ו/או חוזה קיבוצי כלשהו החלי על מעביד בגי עובדיו.
 .12מיצוי הסכמת הצדדי:
חוזה זה ,מפרט וממצה את מכלול ההסכמות בי הצדדי ,ומבטל כל חוזה ו/או חוזה ,הסכמה
מצג או הבטחה שהיו ,א היו ,בי הצדדי חוזה זה ,עובר לכריתתו של חוזה זה .בכל מקרה של
סתירה בי הוראות חוזה זה לבי הוראות מסמ אחר יוחל +בי הצדדי לאחר חתימת חוזה זה,
יגברו הוראות חוזה זה ,אלא א יוסכ ,בי הצדדי לחוזה ,במפורש ובכתב אחרת.

 .12תיקוני ושינויי בחוזה:
כל שינוי ,התאמה ,תיקו או הוספה להסכ זה יהיו ברי תוק ,+ובלבד שנערכו בכתב ונחתמו על
ידי שני הצדדי לחוזה זה.
 . 13ויתור ,ארכה וכיו"ב.
שו ויתור ,ארכה ,או הימנעות של צד לחוזה זה אינה מעידה על זכות או ברירה העומדת לו על פי
חוזה זה ,או מדרישה כי הצד השני ימלא התחייבויותיו על פי חוזה זה ,בי בכלל ובי במועדה ,לא
יהיו בני תוק +אלא א נעשו במפורש ובכתב ,ולא נית יהיה ללמוד מה לעניי ויתור ,ארכה או
הימנעות של אותו הצד בעתיד.
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בטלות או חוסר אפשרות אכיפה.

הצדדי מצהירי כי כוונת המשותפת היא כי ביצוע כל התחייבויותיה על פי חוזה זה ייעשה
בכפו +ובהתא להוראות כל די .במקרה בו יתברר ,כי הוראה מהוראות חוזה זה הנה בטלה או
בלתי חוקית מסיבה כלשהי ,רשאי כל צד להודיע לצד השני ,כי על א +עובדה זו ,יראו את החוזה
כברתוק +מלא ,למעט ההוראה הבטלה ,הבלתי חוקית או הבלתי ניתנת לאכיפה ,וכאילו הוראה
זו לא נכללה בו מעול ,והכול  בתנאי שההוראה האמורה אינה הוראה מהותית בחוזה זה.
.15

מחלוקות:

מוסכ בזאת כי בכל מקרה של מחלוקת או סכסו בקשר לחוזה זה בי בעל הפוליסה ו/או
המבוטח לבי החברה ,לא תפסיק החברה את ביצוע הטיפולי ו/או השירותי ו/או התחייבויותיה
בהתא לחוזה זה ולא יפסיק בעל הפוליסה את תשלומי הפרמיה לחברה.
.16

הכיסויי:
16.1
16.2

.17

נספחי א'ג' מהווי חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח רפואי זה.
חבר ארגו ובני משפחתו המצטרפי לביטוח חייבי לרכוש את מלוא הכיסויי א'
ג' בהתא לסעי +זה.

כתובות הצדדי:

כתובות הצדדי לצורכי חוזה זה יהיו כמפורט:
ארגו סגל המחקר בקמ"ג – ת.ד 9001 .בארשבע84190 ,
הראל חברה לביטוח בע"מ –
כל הודעה  ,דרישה ,כתב או מסמ שיש למסור בהתא להוראות חוזה זה או בהקשר אליו,
תישלח בדואר רשו או באמצעות פקסימיליה או תימסר במסירה אישית ,ויראוה כנמסרת לצד
השני  ,א נשלחה בדואר רשו תו  5ימי עסקי ממועד משלוחה ,וא בדר אחרת כמפורט
לעיל תו  2ימי עסקי ממועד שיגורה או מסירתה.

____________________
ארגו סגל המחקר בקמ"ג

____________________
הראל חברה לביטוח בע"מ
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נספח א'  -ביטוח ניתוח בינלאומי :
 .1הגדרות :
 1.1ניתוח :כל פעולה פולשניתחדירתית ,כולל באמצעות לייזר ,אשר מטרתה ריפוי מחלה או
פגיעה ו/או תיקו או עוות .במסגרת זו יראו כניתוח ג פעולות פולשניותחדירתיות לאבחו
טפול שה :הראיות אברי פנימית ) (Endoscopyלמיניה ,צינתור ,אנגיוגרפיה ,וכ ריסוק
אבני מרה או כליה .בנוס +יכוסה טיפול אשר מטרתו לייתר את הצור בניתוח כולל טיפול
בטכנולוגיה חדשנית ובלבד שעלות הטיפול/ביצוע הטכנולוגיה לא יעלה על עלות הניתוח
לחברה לו היה מבוצע.
 1.2בית חולי :מוסד רפואי המוכר ע"י הרשויות המוסמכות בישראל או בחו"ל כבית חולי
שמתבצעות בה פרוצדורות ניתוחיות ,כולל חדרי ניתוח בקופת חולי המאושרי ע"י
משרד הבריאות ,להוציא מוסד שהוא ג סנטוריו ו/או בית חולי גריאטרי ,פסיכיאטרי.
 1.3בית חולי פרטי :מוסד רפואי המוכר על ידי הרשויות המוסמכות בישראל או בחו"ל ,שאינו
בבעלות המדינה או העירייה או קופת חולי כלשהי או בבעלות או מחלקות שר"פשר"
בבית חולי ציבורי ובתנאי שבמסגרתו נית שירות רפואי פרטי שאושר ע"י הרשויות
המוסמכות.
 1.4חברה קשורה :בית חולי או בית חולי פרטי הקשור בהסכ ע החברה ו/או ע כל גו+
אחר שהחברה קשורה איתו לצור ביצוע הפעולות הרפואיות המכוסות בפוליסה זו.
 1.5חו"ל :כל אר! מחו! לישראל.
 1.6מנתח הסכ :רופא אשר הוסמ ואושר ע"י השלטונות המוסמכי בישראל או בחו"ל
כמומחהמנתח שהסכי לקבל ישירות מאת החברה שכר שהוסכ עמו ,עבור ניתוח שביצע
במבוטח ,כשהוא מאושפז בבית חולי פרטי.
1.7

מנתח אחר :רופא אשר הוסמ ואושר ע"י השלטונות בישראל או בחו"ל כמומחהמנתח,
אשר אינו בהסכ ע החברה.

1.8

רופא מרדי :רופא אשר הוסמ ואושר ע"י השלטונות המוסמכי בישראל או בחו"ל
כמרדי.

 1.9אחות/אח פרטי :אחות או אח פרטי בעלי תעודת הסמכה של משרד הבריאות.
 1.10תותבת :כל אביזר ,איבר טבעי או מלאכותי ,מפרק
מלאכותי או טבעי המושתלי בגופו של המבוטח במהל ותו כדי ניתוח המכוסה בביטוח
זה )כגו :עדשה ,פרק יר וכו'( ,למעט תותבת שיניי להוצאה ושתל במהל השתלה )הגדרה
ע"פ הפיקוח(.
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 1.11בית חולי בהסכ  :בית חולי הקשור במישרי או בעקיפי בהסכ ע החברה.
 1.12יו אשפוז 24 :שעות רצופות בה שהה המבוטח בבי"ח.
 1.13תקופת אכשרה :לגבי נספח זה תק' האכשרה תהיה תקופה רציפה בת  60יו המתחילה
במועד תחילת הביטוח לגבי כל מבוטח ואשר רק במועד סיומה תהיה החברה אחראית
לתשלו עלפי תנאי הביטוח בגי מקרה ביטוח למעט עקב תאונה ,כל הנאמר בס"ק זה לא
יחול על מבוטחי כמוגדר בסעי) 3.1 +חיתו ( לתנאי הכלליי לפוליסה.
.2

חובת גילוי :
ניתנו על יד המבוטח תשובות או הצהרות שאינ מלאות וכנות לשאלות הנוגעות למצב
בריאותו ועיסוקיו של המבוטח ,או שלא הובאו לידיעת החברה עובדות הנוגעות בעניי
מהותי לענייני אלה ,אשר אילו הובאו לידיעתה לא הייתה החברה מקבלת את המבוטח
לביטוח יחולו ההוראות הבאות:
.1

.2
.3
.3

נודע לחברה בטר קרה מאורע הביטוח ,תהא החברה רשאית לבטל את
הביטוח למבוטח בכתב בהודעה לבעל הפוליסה ולמבוטח ,והחברה
תחזיר במקרה כזה את הפרמיות ששולמו בגי המבוטח בתוספת הפרשי
הצמדה וריבית כדי.
נודע הדבר לחברה לאחר שקרה מאורע הביטוח ,תהיה החברה פטורה
מכל אחריות על פי פוליסה זו בגי המבוטח.
האמור לעיל לא יגרע מכל תרופה לה זכאית החברה על פי כל די.

הכיסוי הביטוחי:
מקרה הביטוח  הינו מצבו הבריאותי של המבוטח המחייב ביצוע ניתוח ו/או מת שירותי
רפואיי כמפורט בסעי +זה להל.
החברה תשל בגי הוצאות לשירותי רפואיי שלהל אות קיבל המבוטח כצור רפואי
בתו תקופת הביטוח ,סכו שלא יעלה על הסכומי כמפורט להל ובניכוי השתתפות
עצמית של  3 1560לכל ניתוח:
א .שכר מנתח:
 .1שכר מנתחהסכ ישול במלואו ישירות למנתחההסכ.
 .2שכר מנתח אחר ישול למבוטח בהתא לסוג הניתוח שבוצע ע"י המנתח האחר,
בגובה הסכו ששיל בפועל עד לתקרת הסכו הקבוע הגבוה ביותר ברשימת
הניתוחי של החברה עבור הניתוח שבוצע.
ב .התייעצות לפני ניתוח:
התייעצות לפני ניתוח ע רופא מומחה   2התייעצויות ע רופא מומחה בתחו
הרלוונטי כאשר אחת מה יכולה להיות התייעצות ע הרופא המרדי .התייעצות אחת
תכוסה ג א הוחלט לא לבצע ניתוח ,כל עוד יוכח שניתוח עמד על הפרק .ס הכיסוי עד
לתקרה של  3 800להתייעצות יש להגיש קבלות מקוריות.
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ג .שכר רופא מרדי בי"ח פרטי:
החברה תשל ישירות את הוצאות הרופא המרדי בגי הרדמה שבוצעה במבוטח בעת
ניתוח ,או תחזיר הוצאות אלה למבוטח בהתא לסכו הגבוה הקבוע ברשימת
הניתוחי של החברה עבור רופא מרדי על פי הניתוח שבוצע.
ד .הוצאות אשפוז בבית חולי פרטי במקרה ניתוח:
החברה תשל למבוטח או לביה"ח המוסכ הוצאות אשפוז בבית חולי פרטי לפי
התערי +שנקבע לניתוח או לפי מספר ימי האשפוז עד ל  21ימי אשפוז ועד  1,050ש"ח
לכל יו אשפוז.
ה .הוצאות חדר ניתוח בבית חולי פרטי:
החברה תשל ישירות לבית החולי את ההוצאות בגי חדר ניתוח בו בוצע הניתוח ,או
תחזיר הוצאות אלה למבוטח בהתא לסכו הגבוה הקבוע ברשימת הניתוחי של
החברה עבור חדר ניתוח על פי הניתוח שבוצע.
ו .הוצאות בגי בדיקה פתולוגית:
החברה תשל ישירות לבי"ח בגי בדיקה פתולוגית שנעשתה ע"י מומחה לפתולוגיה,
הנדרשת במקרה של ניתוח ,או תחזיר הוצאות אלה למבוטח.
ז .תותבתאביזר מושתל )למעט תותבת שיניי ושתל דנטלי(:
בוצע במבוטח בבית חולי פרטי ניתוח ,ובמהל הניתוח הושתלה במבוטח תותבת
כלשהי ,כהגדרתה בסעי ,1 +תשתת +החברה בעלות התותבת הנ"ל עד לס של 15,000
ש"ח .אי הגבלה למס' תותבות.
ח .ניתוח בחו"ל:
בוצע במבוטח ניתוח בחו"ל אשר ביצועו אושר מראש ע"י החברה ותוא עמה ,תכסה
החברה את הוצאות האשפוז והניתוח בה היא חייבת בהתא להוראות פוליסה זו וזאת
עפ"י עלויות האשפוז והניתוח ללא תקרה .במקרה בו הניתוח לא תוא ע המבטח ,יינת
פיצוי בשיעור של  150%מעלות ביצוע הניתוח באר! ,ע"פ גובה ההסכ הגבוה ביותר ע
מנתח הסכ בישראל.
יש כיסוי בפרק השתלות וטיפולי מיוחדי בחו"ל מדוע מופיע ג בפרק זה? במקרה של
ניתוחי לב פתוח )לא כולל ניתוחי מעקפי( ,ניתוחי מוח וכל ניתוח אשר אינו נית לביצוע
באר! או שבזמ ההמתנה לניתוח באר! מסכ את חיי המבוטח ,תכסה החברה הוצאות
נסיעות ,טיסות והוצאות מלווי הכרוכות בניתוחי הנ"ל כנגד חשבוניות מקוריות
שיועברו ע"י המבוטח לחברה .לצור ניתוח בחו"ל יכוסה הוצאות מלווה אחד בנוס+
למנותח מבוגר  ,ועד  2מלווי בנוס +למנותח קטי.
זמ האישור לניתוח בחו"ל יהיה כמו לניתוח באר!.
ט .ניתוח בבי"ח פרטי או ציבורי:
 פיצוי כספי בס  3 1,000ליו עד ל  21ימי אשפוז ,בגי ניתוחי שיבוצעו בבית חולי
ציבורי ע"ח קופ"ח וניכוי השתתפות עצמית כמפורט לעיל.
י.

שכר אחות פרטית או אח פרטי בעת ניתוח:
החברה תחזיר למבוטח עד לס של  600ש"ח לכל יו אשפוז בגי העסקת אח או אחות
פרטיי עקב ניתוח בבית חולי פרטי ולתקופה שלא תעלה על  8ימי אשפוז.

יא .שירותי הסעה באמבולנס לבי"ח ובי בתי חולי בישראל לצור ניתוח בלבד:
החברה תחזיר למבוטח בגי שירותי אמבולנס של מג דוד אדו או שירות אמבולנס אחר
עבור העברתו של המבוטח לבי"ח או ממנו או העברתו בי בתי החולי לצור ניתוח
בלבד .החזר זה לא יעלה על התערי +הרשמי הקיי אותה עת בשירותי מג דוד אדו.
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יב .ימי החלמה:
בוצע במבוטח ניתוח מעק +לב ,ניתוח מח או השתלה של לב ,ריאה ,לבריאה ,לבלב,
כליה או כבד תשתת +החברה בהוצאות ההחלמה ששולמו בעקבות ובסמו כאמור עד
לס של  600ש"ח לכל יו החלמה ולתקופה שלא תעלה על  6ימי החלמה וזאת כנגד
הצגת קבלות מקוריות מתאימות.
יג .אובד מוחלט של כושר העבודה כתוצאה ישירה מניתוח:
במקרה אבד מוחלט של כושר העבודה כתוצאה ישירה מניתוח ,ולא כתוצאה מהמחלה
או מהתאונה אשר הובילה לניתוח ,תשל החברה למבוטח פיצוי חדשי בס  2,400ש"ח
לאחר  3חודשי המתנה לתקופה מרבית של  12חודשי ,בתנאי שגיל המבוטח מעל 21
ומתחת ל .67בכל מקרה יפסק התשלו ע הגיע המבוטח לגיל .67
יד.

ביטוח חיי:
פיצוי בגובה  100,000ש"ח במקרה מוות כתוצאה מניתוח שאושר ע"י החברה תו 7
ימי מיו ביצוע הניתוח.

טו.

שחרור מתשלו פרמיה לתקופת הביטוח לפוליסה זו למש תקופת ההסכ ,במקרה של
אובד כושר עבודה מלא כתוצאה מניתוח שבוצע בתקופת הביטוח ואושר ע"י החברה.

טז .כיסוי ל  CTו  MRIשבוצעו במהל הניתוח ו/או לצור ביצוע הניתוח – עד לתקרה
כוללת של  3 4,000לתקופת ביטוח למבוטח ,כנגד חשבונית מקורית
 .4חריגי :
א .חריגי כלליי:
החברה לא תהיה אחראית ולא תשל על פי ביטוח זה כל תביעה הקשורה במישרי או
בעקיפי ו/או הנובעת ו/או הקשורה ב-:
ניתוחי קוסמטיי ,או אסתטיי  ,כולל
יש בפרק הכללי לא צרי פעמיי.2
ניתוח לתיקו קוצר ראייה ,קיצור מעיי או קיבה שנועדו למטרה אסתטית או
קוסמטית  ,ללא אינדקציה רפואית מובהקת ,ולמעט שיקו שד לאחר ניתוח כריתת
שד ושיקו פני לאחר ניתוחי מסיבות רפואיות ו/או מקרי טראומה.
 .3טיפולי שיניי למיניה וכל ניתוח הנעשה ע"י רופא שיני ,ובכלל זה עקירות
שיניי כירורגיות וניתוחי חניכיי.
 .4שירותו של המבוטח בצבא ,א זכאי לפיצוי או למימו כלשהו של הוצאות הטיפול
מגור ממשלתי.
 .5השתתפות פעילה של המבוטח בפעולה מלחמתית ,או צבאית ,משטרתית ,במהפכה,
מרד ,פרעות ,מהומות ,מעשה חבלה ,שביתה או פעולה בלתי חוקית.
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 .6שכרות ו/או שימוש בסמי.
 .7טיסה בכלי טיס כלשהו למעט טיסה כנוסע בכלי טיס אזרחי בעל תעודת כשירות
להובלת נוסעי.
 .8פגיעה עצמית מכוונת בי שהמבוטח היה שפוי ובי א לאו.
 .9הפרעות נפש ו/או מחלת נפש של המבוטח.
 .10תסמונת הכשל החיסוני הנרכש ) AIDSאיידס( ו/או מחלות או מצבי שה
מוטציות או וריאציות למחלות האיידס או כל מחלה או תיסמונת דומה אחרת יהא
שמה אשר יהיה ,למעט הדבקה באיידס באמצעות עירוי ד שנית במהל טיפול
רפואי.
 .11לידה למעט לידה בניתוח קיסרי.
 .12השתלת איברי מכל סוג.
ב.

חריגי מיוחדי:
 .1היה המבוטח זכאי לכיסוי ההוצאות לאירוע עקב תאונת דרכי כקבוע בחוק
הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי  -לא תשא בה החברה.
 .2א מקרה הביטוח הינו שיפוי והוא מכוסה ע"י יותר מחברת ביטוח אחת ,יהיו
המבטחי אחראי כלפי המבוטח יחד ולחוד לגבי תגמולי הביטוח החופפי .על
בעל הפוליסה להודיע על כ למבטחי בכתב מיד לאחר ביטוח הכפל או לאחר
שנודע לו עליו.
מודגש כי סעי /זה לא יחול על התחייבות הנוגעת למבוטח והנובעת מהיותו חבר באחת
מקופות החולי בישראל.

ג.

החברה אינה אחראית לטיפול ולתוצאותיו:
למע הסר ספק מובהר ומסוכ בזאת כי בחירת הרופא המטפל על פי הסכ זה
והטיפולי והשירותי המכוסי על ידי פוליסה זו ,נעשי על ידי המבוטח וכי החברה
אינה אחראית לכל נזק שיגר למבוטח כתוצאה מטיפול או שירות המכוסה על ידי
פוליסה זו.

ד.

סעי +שיבוב – הייתה למבוטח בגי מקרה הביטוח ג זכות שיפוי כלפי צד שלישי ,שלא
מכח חוזה ביטוח ,עוברת זכות זו לחברה ,מעת ששילמה למבוטח תגמולי ביטוח ,ובשיעור
התגמולי ששילמה ומבלי לפגוע בזכות המבוטח לגבות תחילה מצד שלישי שיפוי מעל
תגמולי ביטוח שקיבל עלפי פוליסה זו .קיבל המבוטח מצד שלישי שיפוי שהיה מגיע
למבוטח עלפי סעי +זה ,עליו להעבירו לחברה .בכל מקרה של פשרה ,ויתור או פעולה
אחרת של המבוטח ,הפוגעת בזכות שעברה לחברה ,עליו לפצותה בשל כ .המבוטח
מתחייב לשת +פעולה ככל שיידרש ממנו לשל מימוש זכותה החברה כאמור.

 .5תביעות :
החברה תשל למבוטח התחייבויותיה או תעביר ישירות את ההוצאות לנות
השירות על פי תנאי פוליסה זו א נתקיימו כל אלה –
 5.1הודיע המבוטח לחברה מראש על הצור בביצוע הניתוח ונמסר לו עלידי החברה כי
הניתוח מכוסה עלפי הפוליסה.
 5.2בוצע ניתוח עקב מצב חירו רפואי שחייב ניתוח דחו +במבוטח שמנע
ממנו להודיע לחברה מראש על כ ,תדו החברה בתביעה לאחר הניתוח.
 5.3מסר המבוטח לחברה את כל הפרטי המתייחסי לתביעתו ואת המסמכי
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המקוריי הרפואיי והאחרי שהחברה דורשת לש בירור התביעה.

 5.4המבוטח המציא לחברה קבלות מקוריות המאשרות ביצוע תשלו ההוצאות בפועל
על ידי המבוטח.
 5.5החברה זכאית לנהל על חשבונה כל חקירה ,לבדוק את המבוטח על יד רופא אחד או
יותר מטעמה ,הכול כפי שייקבע על ידה וכפי שתמצא לנכו.
 .6התיישנות :
תקופת ההתיישנות של תביעה ע"פ פוליסה זו היא  3שני מיו קרות מקרה הביטוח.
 .7שונות :
החברה תהיה רשאית לשנות מעת לעת את רשימות מנתחי ההסכ ,בתי החולי וכ כל גו+
אחר הקשור בהסכ ע החברה ע"פ ביטוח הנית במסגרת פוליסה זו.

_______________________
ארגו סגל המחקר בקמ"ג

____________________

הראל חברה לביטוח בע"מ
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נספח ב'  -ביטוח השתלות באר( או בחו"ל וטיפולי מיוחדי
 .1מקרה הביטוח – מצבו הבריאותי של המבוטח המחייב ביצוע השתלה ו/או טיפול רפואי
כמוגדר להל :
יש להשתמש בתקנות הפיקוח – זוהי הגדרה משופרת לזו הקיימת.השתלה – כריתה כירורגית או
הוצאה מגו +המבוטח של ריאה ,לב ,כליה ,לבלב ,כבד ,וכל שילוב ביניה ,והשתלת איבר של או
חלק מאיבר אשר נלקחו מגופו של אד אחר במקומ ,או השתלה של מח עצמות מתור אחר
בגו +המבוטח.
השתלה תכלול ג השתלת לב מלאכותי ,בשלב בו הפרוצדורה הפסיקה להיות מוגדרת כניסיונית
בישראל .במקרה בו יושתל לב מלאכותי כפרוצדורה הקודמת להשתלת לב מגופו של אד אחר,
יחשב הדבר כמקרה ביטוח אחד.
את ההשתלה רשאי המבוטח לבצע באר! או בחו"ל בבית חולי מוכר מורשה ע"י הרשויות
המוסמכות באותה מדינה.
ובלבד שרופא מומחה ,בתחו הרפואי הנוגע לעניי בדרגת מנהל או ס.מנהל מחלקה בבית חולי
מוכר בישראל ,קבע את הצור בביצוע ההשתלה.
 .2טיפול רפואי מיוחד )יש כיסוי נפרד לתרופות(
תשלו בגי הוצאות עבור טיפולי מיוחדי בחו"ל ,עד ס  , $ 100,000בא קבע בכתב ,רופא
מומחה בתחו הרלוונטי ,בדרגת סג מנהל או מנהל מחלקה בבית חולי מוכר בישראל  ,או – 2
רופאי מומחי בלתי תלויי בתחו הרלוונטי קבעו ,כי מתקיי לפחות אחד מהקריטריוני
הבאי:
 .1הטיפול לא נית לביצוע באר! ואי לו טיפול חלופי.
 .2הסיכויי להצלחה בחו"ל גבוהי מסיכויי ההצלחה באר!.
 .3זמ ההמתנה לטיפול או לניתוח עולה על זמ סביר וקיי סיכו לחיי המבוטח.
" .3טיפול חלופי"
לצור פרק זה הינו – טיפול רפואי הנית לביצוע בישראל אשר על פי אמות מידה רפואיות
מקובלות נועד להשיג אותה תוצאה המושגת על יד טיפול רפואי אחר שאינו נית לביצוע
בישראל ,ובלבד שאינו כרו בהוצאות גופניות חמורות יותר למטופל.
מועד קרות מקרה הביטוח יחשב כמועד בו אובח לראשונה המצב הרפואי שבעקבותיו נזקק
המבוטח לטיפול רפואי כאמור לעיל.
למע הסר ספק מובהר בזאת במפורש כי טיפול רפואי חוזר אשר נדרש בעקבות טיפול רפואי
המהווה מקרה ביטוח הינו חלק מאותו מקרה ביטוח.
 .4תשלו בגי השתלה:
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.1
.2
.3
.4

.5
.6

.7

תשלו לרופאי ולמוסדות רפואיי עבור הערכה רפואית של המבוטח.
תשלו עבור אשפוז בחו"ל ,עד  90יו לפני ביצוע ההשתלה ועד  270יו לאחר ביצועה.
תשלו עבור השגת האיבר להשתלה ,שימורו והעברתו למקו ביצוע ההשתלה.
תשלו לצוות המנתח עבור השירותי הרפואיי שינתנו למבוטח תו כדי ביצוע
ההשתלה.

תשלו הוצאות כרטיס נסיעה לחו"ל לצור ההשתלה ,בטיסה מסחרית רגילה של
המבוטח ,ומלווה אחד )א מדובר בילד שני מלווי( ,והוצאות שיבת לישראל.
תשלו עבור הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל ,א היה המבוטח בלתי כשיר
מסיבות רפואיות להעברה לחו"ל בטיסה מסחרית רגילה – לחילופי מימו הבאתו לאר!
של רופא מומחה וזאת רק במקרה בו המבוטח אינו כשיר מסיבות רפואיות להעברתו
לחו"ל בטיסה – עד  2%מסכו הביטוח לכיסוי.
תשלו עבור הוצאות שהייה סבירות של המבוטח ומלווה אחד  ,במקו ביצוע ההשתלה
בחו"ל .עד לס של  $150ליממה למבוטח ו  $200למבוטח ומלווה ,במקרה והמושתל הנו
ילד יהיה התשלו עבור שני מלווי.

 .8תשלו עבור המש טפולי הנובעי מביצוע ההשתלה  עד  2%מסכו הביטוח
להשתלה.
 .9תשלו עבור העברת גופת המבוטח לישראל א נפטר בעת שהותו בחו"ל לצור ביצוע
ההשתלה  עד  1 ½%מסכו הביטוח להשתלה.
 .10גמלא חודשית לאחר השתלה בס  3,800ש"ח לחודש ולמש  24חודשי.
 .11ההפניה למרכז רפואי לבצוע ההשתלה תעשה באמצעות מרכז הפניות בינלאומי.
 .12במקרה בו ההשתלה בוצעה במרכז רפואי הנמצא בהסכ ע החברה ,לא תהיה תקרת
שיפוי לסכו הבטוח להשתלה ,במקרה בו תבוצע ההשתלה במרכז רפואי אשר אינו
בהסכ ע החברה תהיה תקרת סכו הכיסוי להשתלה עד  $1,000,000ארה"ב ,כל זאת
כנגד הצגת קבלות מקוריות ,והוצאות ממשיות.
 .13לחילופי ,במקרה בו בוצעה ההשתלה שלא במימו חברת הביטוח  ,במרכז רפואי בו לא
נית לקבל קבלות )מזרח אירופה ,דרו אמריקה( ישול פיצוי חד פעמי בס של $50,000
לאחר ביצוע ההשתלה.
 .14פיצוי בגי הוצאות איתור תור להשתלת מח עצ – החברה תסייע במימו הוצאות
לאיתור תור מחעצ וזאת עד לתקרה של . 3 100,000
 .15פיצוי בס  185,000ש"ח א נדבק המבוטח במחלת הכשל החיסוני הנרכש ) (AIDSעל כל
צורותיה  ,עקב עירוי ד שנית במהל ביצוע ההשתלה ) יילקח בחשבו תקרת ההוצאות
הכללי (.
תשלו בגי טיפול מיוחד
.1
.2
.3

תשלו לרופאי ולמוסדות רפואיי עבור הערכה רפואית של המבוטח.
תשלו עבור אשפוז בחו"ל ,עד  30יו לפני ביצוע הטפול המיוחד ועד  180יו לאחר
ביצועה.
תשלו עבור הבאת מומחה מחו"ל לביצוע הטיפול המיוחד בישראל ,א לא נית להעביר
את המבוטח מסיבות רפואיות לביצוע הטיפול המיוחד בחו"ל  עד  5%מסכו הביטוח
לטיפול המיוחד ,ובתנאי שמת טיפול מיוחד בישראל ע"י מומחה מחו"ל יאושר ע"י
משרד הבריאות בישראל והסתדרות הרופאי.
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 .4תשלו לצוות המטפל עבור השירותי הרפואיי שינתנו למבוטח תו כדי ביצוע הטפול
המיוחד.
 .5תשלו הוצאות כרטיס נסיעה לחו"ל לצור הטפול המיוחד ,בטיסה מסחרית רגילה של
המבוטח ,ומלווה אחד )א מדובר בילד שני מלווי( ,והוצאות שיבת לישראל.
 .6תשלו עבור הוצאות הטסה רפואית מיוחדת לחו"ל ,א היה המבוטח בלתי כשיר
מסיבות רפואיות להעברה לחו"ל בטיסה מסחרית רגילה  עד  10%מסכו הביטוח לטפול
מיוחד.

 .7תשלו עבור הוצאות שהייה סבירות של המבוטח ומלווה אחד )א מדובר בילד שני
מלווי( ,במקו ביצוע הטפול המיוחד בחו"ל  עד  5%מסכו הביטוח לטפול המיוחד.
 .8תשלו עבור המש טפולי הנובעי מביצוע הטפול מיוחד  עד  5%מסכו הביטוח
לטפול מיוחד.
 .9תשלו עבור העברת גופת המבוטח לישראל א נפטר בעת שהותו בחו"ל לצור ביצוע
הטפול מיוחד  עד  10%סכו הביטוח לטפול מיוחד.
 .10סכו הבטוח המרבי לטפול מיוחד יעמוד על  $100,000ארה"ב.
כל התשלומי לטיפול מיוחד על פי הסעיפי הנ"ל יהיו בגי הוצאות שהוצאו בחו"ל ,
למעט הבאת מומחה מחו"ל  ,כנגד הצגת חשבוניות מקוריות בכל תביעה לתשלו.
 .6אחריות המבטח
לצור ביצוע השתלה ,על המבוטח לפנות לחברה לקבלת הפניה למרכז בינלאומי הקשור
בהסכ ע החברה )להל :חברת שרות(.
בוצעה במבוטח השתלה המכוסה על פי נספח זה ,אשר ביצועה אושר מראש ע"י החברה
ונעשתה לאחר הפניית המבוטח באמצעות "חברת שרות" ,תכסה החברה את הוצאות
ההשתלה בה היא חייבת על פי נספח זה במלוא.
בוצעה במבוטח השתלה המכוסה על פי נספח זה ,אול ביצועה לא אושר מראש ע"י החברה,
ו/או נעשתה שלא באמצעות "חברת שרות" תשל החברה את הוצאות ההשתלה עד לתקרת
מיליו  $ארה"ב.
המבטח ישל ישירות לספקי השירותי או ימציא התחייבות כספית בגי כל הוצאות
ההשתלה ו/או הטיפול המיוחד .כמו כ ,המבטח ישפה את המבוטח בגי הוצאות שהוציא
המבוטח בפועל ואשר נכללות בי הוצאות ההשתלה שארעה בתקופת הביטוח.
 .6.1ס הכול הסכו המרבי בגי כל ההוצאות הטיפול המיוחד לא יעלה על סכו של $ 100,000
ארה"ב  ,בתוספת היטל חוקי על תשלומי במטבע חו! ,א יחול.
א המבוטח זכאי לשיפוי ,ישל לו המבטח את כל הסכומי ,תו  14ימי מיו שנמסרו
למבטח הקבלות וכל המסמכי הנוספי הדרושי שעבור נדרש השיפוי.
 .7תביעות :
לאחר קרות מקרה הביטוח ,ישא המבטח במלוא אחריות ,בכפו +לאמור להל:
 .7.1המבוטח יודיע למבטח ,מיד לאחר שנודע לו ,על הצור בהשתלה או בטיפול מיוחד
וימציא לו את כל המסמכי הרפואיי שיידרשו לבירור התביעה.
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 7.2המבטח יהיה זכאי לקבל מהמבוטח "ויתור סודיות רפואית" ,לנהל על חשבונו כל חקירה
ולבדוק את המבוטח ע"י רופא מטעמו ובלבד שאי בעיכוב הטיפול כדי לגרו נזק רפואי
למבוטח.

 7.3המבטח ישל לספקי השרות או יאשר לה מיד באמצעות פקס ,טלקס או כל אמצעי אחר
של תקשורת מהירה את הסכמתו לשאת בהוצאות ואת היק +אחריותו .המבטח יבצע
העברת תשלומי תו לא יאוחר מ  30יו ממועד קבלת החשבונות המקוריי .תשלו
של המבטח למבוטח עצמו תבצע תו  14ימי לכל היותר ממועד קבלת החשבונות
המקוריי.
 7.4תשלומי במטבע חו! יחושבו לפי שער העברות והמחאות גבוה ,כפי שמתפרס ע"י בנק
ישראל ,שהיה ידוע ביו ביצוע התשלו בפועל.
.8

תקופת אכשרה  :לגבי נספח זה תק' האכשרה תהיה תקופה רציפה בת  60יו המתחילה
במועד תחילת הביטוח לגבי כל מבוטח ואשר רק במועד סיומה תהיה החברה אחראית
לתשלו עלפי תנאי הביטוח בגי מקרה ביטוח למעט עקב תאונה ,כל הנאמר בס"ק זה לא
יחול על מבוטחי כמוגדר בסעי) 3.1 +חיתו ( לתנאי הכלליי לפוליסה.

 .9חריגי :
א .יש בפרק הכלליהחברה לא תהיה אחראית לתשלו סכו הביטוח במלאו או בחלקו בכל
אחד מהמקרי הבאי :
 .1קיימקרה הביטוח נובע מאירוע בגינו זכאי המבוטח לשיפוי מצד שלישי כלשהו.
 .3הצור בהשתלה ו/או בטיפול מיוחד נובע ממחלת הכשל החיסוני הנרכש ) (AIDSעל כל
צורותיה.
ב .החברה לא תהיה אחראית בכל אופ שהוא לכל נזק העלול להיגר לאד ממנו נלקח האיבר
לצור השתלתו בגופו של המבוטח.
ג .חריגי מיוחדי :
היה המבוטח זכאי לכיסוי ההוצאות לאירוע עקב תאונת דרכי על פי חוק המוסד
.1
לביטוח לאומי ,או תאונת דרכי כקבוע בחוק הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי – לא
תישא בה החברה.
א מקרה הביטוח מכוסה ע"י יותר ממבטח אחד ,או על פי חוק או על ידי גור
.2
ממלכתי )כולל קופת חולי ( תהיה חברה אחראית כלפי המבוטח יחד ולחוד ע
הגורמי החייבי האחרי לגבי תגמולי הביטוח המגיעי למבוטח  .על הפוליסה
להודיע על כ למבוטחי בכתב מיד לאחר ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו עליו.
ה .החברה אינה אחראית לטיפול למע הסר ספק מובהר ומוסכ בזאת כי בחירת הרופא המטפל
על פי הסכ זה והטיפולי והשירותי המכוסי על פי נספח זה נעשי על ידי המבוטח וכי
החברה אינה אחראית לכל נזק שיגר למבוטח כתוצאה מטיפול או המכוסה על פי נספח זה.
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_________________________
ארגו סגל המחקר בקמ"ג

____________________
הראל חברה לביטוח בע"מ

נספח ג' –
כיסוי לתרופות שאינ בסל הבריאות:
א ( הגדרות מיוחדות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

תרופה – חומר כימי )עפ"י ש גנרי( מרפא אשר אושר ע"י הרשויות המוסמכות בישראל
ונכלל ברשימת התרופות המאושרות.
רשימת התרופות המאושרות – רשימת התרופות המאושרות והמפורסמות עלידי
הרשויות המוסמכות במדינת ישראל  ,וכפי שתעודכ מעת לעת.
רופא מומחה רופא אשר הוכר כמומחה עלידי רשויות הבריאות במדינת ישראל ובלבד
שתחו מומחיותו הוא בתחו הרלוונטי הנדרש לטיפול בתרופה.
טיפול נטילת תרופה בישראל ,כתוצאה ממחלה  ,באופ חד פעמי או מתמש  ,שלא
במהל ניתוח ו/או אשפוז בבית החולי.
סל הבריאות הממלכתי – מכלול השירותי הרפואיי והתרופות הניתנות ע"י קופות
החולי בישראל לחבריה במסגרת ומכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
מרש – מסמ רפואי חתו ע"י רופא מומחה ,אשר אישר את הצור בטיפול בתרופה,
קבע את אופ הטיפול ,את הטיפול הנדרש ומש זמ הטיפול הנדרש .למע הסר ספק ,
מובהר כי לכל תרופה יינת מרש נפרד.
בית מרקחת – מוסד מורשה על פי די למכור ולשווק תרופות לציבור הרחב.
מחיר מרבי מאושר – הסכו המאושר מעת לעת ע"י הרשויות המוסמכות בישראל לגביה
בגי תרופה והמשתנה מעת לעת.
אי השתתפות עצמית בסיסית אי צור בהגדרה זו.השתתפות עצמית למרש –חלקו
של המבוטח בהוצאה בגי מרש .מובהר בזאת כי חבות החברה לתשלו כלשהו ע"פ פרק
זה  ,תהיה רק לאחר ששולמה ההשתתפות העצמית ע"י המוטב ורק לגבי הוצאות המוטב
שמעבר להשתתפות זו.

ב( מקרה הביטוח:
מקרה הביטוח הנו מצבו הרפואי של המבוטח  ,הנזקק לצור טיפול במחלתו או לצור החלמתו ,
עלפי הוראת רופא ,ליטול תרופה כמוגדר בפרק זה ,שאינה כלולה בסל שירותי הבריאות )הטבה(
או כלולה בסל שירותי הבריאות א אינה מיועדת לטיפול במחלתו של המבוטח ובתנאי כי באחת
ממדינות המערב אושרה תרופה זו לטיפול במחלתו של המבוטח  .התנאי לקיו מקרה הביטוח הנו
כי לתרופה זו אי תרופה חלופית הכלולה בסל התרופות האמור ואינה תרופה ניסיונית או מתחו
הרפואה האלטרנטיבית.
תרופה חלופית :תרופה אשר ע"פ אמות המידה הרפואיות המקובלות נועדה להשיג אותה תוצאה
רפואית המושגת ע"י התרופה נשואת מקרה הביטוח ובלבד שתרופה חלופית זו אינה כרוכה
בתוצאות חמורות יותר למוטב.
ג( חבות החברה ותגמולי הביטוח:
החברה תשל עבור רכישת תרופות מיוחדות הדרושות למבוטח ,שאינ נכללות בסל הבריאות,
בהשתתפות עצמית של  200ש"ח למרש או  5%למרש הגבוה מבניה  ,כל זאת עד לתקרה
מצטברת של  3 600,000למבוטח לכל תקופת הביטוח.
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למע הסר ספק מובהר כי לכל תרופה יינת מרש נפרד והמינו בכל מרש ייועד לטיפול
של עד חודש אחד בכל פע.
 .1מבוטח יפנה לאישור החברה קוד לרכישת התרופה כאשר בידיו המרש .למע הסר
ספק ,מובהר כי החברה לא תהיה חייבת בתשלו תגמולי ביטוח א לא אישרה מראש
את רכישת התרופה.
 .2סכו השיפוי המרבי לתרופה לא יעלה על המחיר המרבי המאושר לאותה תרופה על ידי
הרשויות המוסמכות בישראל .תרופה אשר לא נקבע לה מחיר מאושר ע"י הרשויות
המוסמכות בישראל  ,יקבע סכו לאותה תרופה ,על פי המחיר המאושר בהולנד ,על פי
שער הדולר )ארה"ב( .במידה ולתרופה אי מחיר מרבי מאושר בהולנד ,יקבע סכו שיפוי
לפי מחיר מרבי מאושר לאותה תרופה באנגליה על פי שער הדולר )ארה"ב(.
.3

סכו הביטוח המרבי שתשל החברה בגי תביעה ו/או תביעות המכוסות עפ"י פרק
זה יהיה עד הסכו הנקוב בד +פרטי הביטוח לכל תקופת הביטוח למוטב.

 .חריגי מיוחדי:
החברה לא תהיה חייבת בתגמולי ביטוח על פי פרק זה בקרות המקרי הבאי:
 .1תרופה שניתנה במהל ניתוח ו/או השתלה ,או במהל אשפוז בבית חולי או במוסד סעודי.
 .2תרופה ניסיונית אשר לא אושרה על ידי הרשות המאשרת.
 .3תרופה לטיפולי אסתטיי ו/או קוסמטיי.
 .4תרופה לטיפול במחלות נפש ו/או טיפולי נפשיי.
 .5תרופה הקשורה לסיבוכי הריו ו/או לידה ו/או טיפולי פוריות וטיפולי נגד עקרות.
 .6תרופה לטיפול בבעיות שיניי.
 .7מקרה ביטוח הנובע מאלכוהוליז ו/או התמכרות לסמי אסורי על פי החוק ו/או שימוש
בה.
יש בחריג כללי.
 .8טיפול רפואי מונע במסגרת שרות רפואה מונעת ,טיפול בויטמיני ו/או חיסוני ו/או תוספי
מזו.
 .9טיפולי תרופתיי שעדיי לא ניתנו למבוטח בפועל ו/או בגי התחייבות נות השרות
לטיפולי תרופתיי עתידיי.
 .10המוטב נושא או ישא נוגדני למחלת הכשל החיסוני הנרכש או צהבת לסוגיה השוני למעט
איידס שהמבוטח נדבק בו באמצעות עירוי ד שנית במהל טיפול רפואי.
מובהר ומודגש בזאת כי השיפוי יהיה א ורק בגי עלות תרופה  ,להבדיל מהשירות או הטיפול
הרפואי הכרו במת תרופה זו.
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ה  .הגבלת אחריות החברה לגבולות מדינות ישראל:
החברה לא תשל תגמולי ביטוח בזמ היות המבוטח מחו( לגבולות מדינת ישראל .חזר המבוטח
לגבולות מדינת ישראל יוכיח את זכאותו לתגמולי ,והחברה תשל כמוסכ ולא יותר מסכו
הביטוח המופיע בפרק זה .על א /האמור בסעי /זה  ,יכוסה חבר ארגו הנמצא בשליחות ו/או
בשבתו מחו( לגבולות ישראל על-פי תרופות שאינ בסל הבריאות בישראל.
ה .תביעה -דרישות מיוחדות:
 .1המבוטח חייב למסור לחברה הודעה בכתב סמו ככל האפשר לקרות מקרה הביטוח.
 .2במקרה של הפסקת הזכאות לתגמולי ביטוח ,על המבוטח להודיע על כ מיידית לחברה
במכתב רשו .תשלומי שקיבל מבוטח שלא כדי יוחזרו לחברה.
לא צרי אי השתתפות עצמית בסיסית אלא רק חודשית.
ו .תקופת אכשרה:
תקופת אכשרה היא בת  60יו ,כל זאת למעט מצטרפי ע"פ סעיפי  3.1ו  3.3לפוליסה.

__________________________
ארגו סגל המחקר בקמ"ג

____________________
הראל חברה לביטוח בע"מ

הצהרת בריאות לחברי ארגו סגל מחקר קמ"ג ובני משפחותיה
יועבר טופס הצטרפות והצהרת בריאות מקוצרת בנפרד.
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