נספח פיצוי לניתוחים בישראל ()0202
 גילוי נאות -חלק א'  -ריכוז התנאים
הנושא
א .כללי

ב .שינוי תנאים

ג .הפרמיה

הסעיף
.1

שם הפוליסה

"נספח פיצוי לניתוחים בישראל".

.2

הכיסויים בפוליסה

פיצוי בגין ניתוחים בישראל.

.3

משך תקופת הביטוח

כל החיים.

.4

תנאים לחידוש אוטומטי אין.

.5

תקופת אכשרה

 09ימים למעט במקרים המפורטים להלן:
 11 חודשים למקרה ביטוח הקשור בהפלה ו/או בניתוח קיסרי.
 3 שנים בגין ניתוח מניעתי (סעיף .)1.1
 5 שנים בגין ניתוח קוסמטי ו/או אסטטי (סעיף .)1.4

.6

תקופת המתנה

אין.

 .7השתתפות עצמית
(בכפוף לתקרות
הנקובות בפוליסה)
 .8שינוי תנאי הפוליסה
במהלך תקופת הביטוח
 .9שינוי הפרמיה במהלך
תקופת הביטוח
 .11גובה הפרמיה

ד .תנאי ביטול

אין.
אחת לחמש שנים ,באישור מראש של המפקח על הביטוח ,אך לא
לפני  1בספטמבר .1910
השינוי ייכנס לתוקף  69ימים לאחר שהמבטח הודיע על-כך בכתב
לבעל הפוליסה ו/או למבוטח.
אחת לחמש שנים ,באישור מראש של המפקח על הביטוח ,אך לא
לפני  1בספטמבר .1910
השינוי ייכנס לתוקף  69ימים לאחר שהמבטח הודיע על-כך בכתב
לבעל הפוליסה ו/או למבוטח.
הפרמיה מפורטת בדף פרטי הביטוח.

 .11מבנה הפרמיה

פרמיה משתנה כל  5שנים ובגיל  ,09וממועד זה תהיה קבועה.

 .12תנאי ביטול הפוליסה
על-ידי המבוטח/בעל
הפוליסה

בעל הפוליסה/המבוטח רשאי בכל עת לבטל את הנספח בהודעה
בכתב למבטח .במידה וההודעה על הביטול התקבלה אצל המבטח עד
ליום  15לחודש קלנדרי (וכולל) ,יתבטל הנספח החל מסוף החודש
הקלנדרי הקודם (היינו ,הכיסוי הביטוחי יסתיים בסוף החודש הקלנדרי
הקודם) .במידה וההודעה על הביטול התקבלה אצל המבטח לאחר יום
 15לחודש קלנדרי ,יתבטל הנספח בסוף אותו חודש קלנדרי (היינו,
הכיסוי הביטוחי יסתיים בסוף החודש בו התקבלה ההודעה) .בכל
מקרה ישולמו דמי ביטוח עד למועד הביטול האמור.
אין החזר פרמיה לתקופה שבה היה נספח זה בתוקף.
 אם לא שולמו דמי הביטוח (פרמיות) במועדם  -בכפוף להוראות
החוק
 בכל מקרה אחר בו מוקנית למבטח זכות הביטול על-פי
חוק חוזה הביטוח

 .13תנאי ביטול הפוליסה
על-ידי המבטח
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 .14החרגה בגין מצב רפואי
קודם
 .15חריגים/סייגים לחבות
המבטח

ה .חריגים
וסייגים






אם קיימת החרגה ,הפירוט מופיע בדף פרטי הביטוח.
בפרק המבוא של הפוליסה הבסיסית – סעיף מצב רפואי קודם.
בפרק המבוא של הפוליסה הבסיסית  -חריגים כלליים
החלים על כל פרקי התכנית
סעיף .4

חלק ב  -ריכוז הכיסויים ומאפייניהם
שיפוי או
פיצוי

צורך
באישור
המבטח
מראש
(מנהל
מחלקת
תביעות)

ממשק
עם סל
הבסיס
ו/או
השב"ן
רובד
ביטוחי *

קיזוז
תגמולים
מביטוח
אחר

פיצוי
פיצוי

לא
לא

מוסף
מוסף

לא
לא

פיצוי

לא

מוסף

לא

תיאור הכיסוי

פירוט הכיסויים בפוליסה

פרק ראשון – כיסוי לניתוחים בישראל
הניתוחים המכוסים
כיסוי עבור ניתוחים פרטיים בארץ ו/או
בחו"ל
כיסוי למנתח שאינו בהסכם עם המבטח קיים

כל הניתוחים
כיסוי לכל הניתוחים בארץ בלבד

* הגדרות  -הגדרות אלה תקפות ליום פרסומן.
ביטוח תחליפי  -ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או בשב"ן .בביטוח זה
ישולמו תגמולי הביטוח בלא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים ("מהשקל הראשון").
ביטוח משלים  -ביטוח פרטי אשר על-פיו ישולמו תגמולי ביטוח שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו/או השב"ן כלומר,
ישולמו תגמולים שהם הפרש בין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו /או השב"ן.
ביטוח מוסף

 ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן ,בביטוח זה ישולמו תגמוליהביטוח "מהשקל הראשון".

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים
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נספח פיצוי לניתוחים בישראל ()0202
תמורת תשלום דמי ביטוח כאמור בדף פרטי הביטוח ,ובהתאם להצעה ,להצהרות ולהודעות שאותן מסר המבוטח
למבטח והמהוות חלק בלתי נפרד מנספח זה ,יפצה המבטח את המוטב בגין מקרה ביטוח שאירע במהלך תקופת
הביטוח ולאחר תום תקופת האכשרה ,הכול כמוגדר וכמפורט בנספח זה בכפוף להגדרות ,לתנאים ,להוראות ולסייגים
המפורטים להלן ,בגבולות אחריות המבטח על פי תנאי ביטוח זה והוראותיו ולא יותר מהנקוב בדף פרטי הביטוח.
מוצהר ומוסכם כי נספח זה יהא בתוקף רק כנספח לחוזה הביטוח שבין בעל הפוליסה לבין המבטח שאליו
מצורף נספח זה כמפורט בדף פרטי הביטוח (להלן" :הפוליסה הבסיסית") ,והוא כפוף לכל תנאי הפוליסה
הבסיסית ,לרבות חריגיה וסייגיה ,ולרבות סייג בגין מצב רפואי קודם ,ולמעט נושאים המוסדרים מפורשות
בנספח זה.

.2

מקרה הביטוח
מקרה הביטוח הוא ביצוע ניתוח בישראל.
למען הסר ספק מובהר כי השתלה לא תחשב לניתוח.

 .0התחייבות המבטח
 1.1בקרות מקרה הביטוח במהלך תקופת הביטוח ,לאחר תום תקופת האכשרה ,יהא המבוטח זכאי לפיצוי
בגובה ( 15%עשרים וחמישה אחוזים) מתוך הסכום המפורסם במועד קרות מקרה הביטוח באתר
האינטרנט של המבטח כסכום המצטבר שמשולם באותו מועד לנותן שירות שבהסכם עבור אותו ניתוח ולא
יותר מ.₪ 15,111-
"אתר האינטרנט של המבטח" – אתר האינטרנט של המבטח שכתובתו .www.clal.co.il
במקרה בו הניתוח הרלוונטי אינו נזכר באתר האינטרנט של המבטח ,יחושב הפיצוי בהתאם לניתוח דומה,
מאותו סדר גודל ,בהתאם לסוג הניתוח ,מורכבות הניתוח ,משך הניתוח ,האשפוז הנדרש וכד'.
 1.1ניתוחים מניעתיים  -למרות האמור בהגדרת "ניתוח" שבמבוא לפוליסה הבסיסית ,מבוטח יהיה זכאי לפיצוי
כמפורט בסעיף  1.1לעיל ,אולם עד לסכום של  ₪ 7,511בלבד ,בגין ניתוח מניעתי של כריתת שד ו/או
שחלה ו/או מעי ובלבד שבוצע בהתאם לקביעת רופא מומחה .תקופת האכשרה במקרה זה תהא  3שנים.
"ניתוח מניעתי" לענין סעיף זה – ניתוח במבוטח שקיים אצלו סיכון גבוה לחלות במחלה ,ושמטרתו להקטין
סיכוי לחלות במחלה האמורה ,בשלב שבו עדיין לא פרצה .מובהר כי לא מדובר בניתוח שמטרתו לטפל
במחלה קיימת.
 1.3ניתוחים לשיקום פנים  -למרות האמור בסעיף החריגים לפרק המבוא ,המבוטח יהיה זכאי לפיצוי כמפורט
בסעיף  1.1לעיל ,אולם עד לסכום של  ₪ 2,511בלבד ,בגין ניתוח לשיקום פנים לאחר ניתוחים מסיבות
רפואיות ו/או מקרי טראומה וזאת בגין כל מקרה ביטוח.
 1.4ניתוחים קוסמטיים ו/או אסתטיים
 1.4.1למרות האמור בסעיף החריגים לפרק המבוא ,המבוטח יהיה זכאי לפיצוי בגין ניתוחים קוסמטיים
ו/או אסטטיים לאחר חלוף חמש שנים ממועד התחלת נספח זה וכל חמש שנים ,בסכום השווה
ל( 12.5%שניים עשר וחצי אחוזים) מההוצאות שהוציא המבוטח בפועל ,עד לסכום של 1,111
 ₪ובכפוף לאמור בסעיף זה להלן .תקופת האכשרה במקרה זה תהא  5שנים.
 1.4.1הפיצוי יחושב בגין הוצאות שהוציא המבוטח בפועל כמפורט להלן בלבד :שכר מנתח ,שכר
רופא מרדים ,הוצאות חדר ניתוח ,דמי אשפוז ושתל .לא יחושב פיצוי בגין הוצאות נוספות שהוציא
המבוטח בקשר עם הניתוח ,ככל שיהיו.
 1.4.3מובהר כי לא ינתן כיסוי על פי סעיף זה לניתוח לייזר לתיקון קוצר ראיה ו/או טיפולים למילוי
ו/או העלמת קמטים ,טיפולי אנטי אייגינג ,פילינג ו/או הסרת שיער ו/או השתלת שיער.
 1.5כל הסכומים המפורטים בסעיף  1זה יהיו צמודים למדד חודש יוני  1914שפורסם ביום  15ביולי 1914
( 11301נקודות).
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 .3תקופת אכשרה
תקופת האכשרה למקרה ביטוח על פי פרק זה היא באורך  91ימים ,למעט המקרים המפורטים להלן:
 3.1תקופת האכשרה למקרה ביטוח הקשור בהפלה ו/או בניתוח קיסרי  12 -חודשים.
 3.1תקופת האכשרה בגין ניתוח מניעתי כאמור בסעיף  2.2לעיל  3 -שנים.
 3.3תקופת האכשרה בגין ניתוח קוסמטי ו/או אסטטי כאמור בסעיף  2.4לעיל  5 -שנים.

 .4חריגים
בנוסף על סעיף החריגים הכלליים שבפרק המבוא ,שיחולו על פרק זה בשינויים המחויבים ,המבטח לא יהא
חייב במתן תגמולי ביטוח על פי נספח זה בגין מקרה ביטוח שאירע עקב או בגין אחד או יותר מן האירועים
הנקובים בסעיפים להלן ,או בגין מקרה ביטוח שהינו אחד או יותר מהמפורטים להלן:
 4.1בדיקות ,בדיקות מעבדה ,צילומי רנטגן ,הקרנות ,בדיקות הקשורות בהיריון ו\או בדיקת עוברים,
טיפולים כמותרפיים או אונקולוגיים ,טיפול היפרתרמי ,זריקות ,הזלפות ,בדיקה\ות ופעילות הדמיה
כגון  CTאו  ,MRIכאשר אלה אינם חלק ממהלך הניתוח המכוסה.
 4.1השתלה.
 4.3נהיגה ו/או רכיבה בכלי רכב שבוצעה על ידי המבוטח במהלך היותו שיכור.
 4.4רעידת אדמה.

 .5ביטול הנספח וסיום תקופת הביטוח
בנוסף למקרים המתוארים בפוליסה הבסיסית ,נספח זה יסתיים או שניתן יהיה להביא לסיומו ,והביטוח על
פיו יסתיים ,בכל מקרה בו תסתיים הפוליסה הבסיסית מכל סיבה שהיא.
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