מדיכלל לחיים סרטן )(2006
פוליסת פיצוי בגין גילוי מחלת הסרטן
 גילוי נאות -חלק א'  -ריכוז פרטים כלליים על פוליסת מדיכלל לחיים סרטן
הנושא

סעיף

א .כללי

שם הפוליסה

מדיכלל לחיים סרטן.

הכיסויים
בפוליסה

פיצוי במקרה של גילוי מחלת הסרטן.

משך תקופת
הביטוח

ב .שינוי
תנאים
ג .דמי

תנאים

ביטוח זה יסתיים לגבי כל מבוטח בתאריך המוקדם מבין אלה:
א .עם תשלום תגמולי הביטוח על פי תנאי פוליסה זו.
ב .מות המבוטח.
ג .המבוטח הגיע לגיל .75

תגמולי ביטוח

סכום הביטוח הקבוע בדף פרטי הביטוח .מובהר כי החל מגיל ביטוחי  70ועד
לגיל ביטוחי  75יקטנו תגמולי הביטוח בשיעור של .50%

תנאים לחידוש
אוטומטי

אין.

תקופת אכשרה

 90יום.

תקופת המתנה

אין.

השתתפות עצמית

אין.
המבטח יהא זכאי לשנות את תנאי הפוליסה לגבי מבוטחים קיימים במסגרת
ביטוח זה אחת לחמש שנים ,אך לא לפני יום  1.6.2019וזאת בתנאי שהמפקח
על הביטוח אישר מראש את השינוי .השינוי יכנס לתוקף  60יום לאחר שהודיע
המבטח בכתב לבעל הפוליסה ו/או למבוטח על כך.

שינוי תנאי הפוליסה
במהלך תקופת
הביטוח
גובה הפרמיה

כמפורט בדף פרטי הביטוח.

הביטוח

מבנה הפרמיה

משתנה .תדירות ההשתנות נקובה בדף פרטי ביטוח.

)פרמיה(

שינוי הפרמיה
במהלך תקופת
הביטוח

המבטח יהא זכאי לשנות את דמי הביטוח לגבי מבוטחים קיימים במסגרת
ביטוח זה אחת לחמש שנים ,אך לא לפני יום  1.6.2019וזאת בתנאי שהמפקח
על הביטוח אישר מראש את השינוי .השינוי יכנס לתוקף  60יום לאחר שהודיע
המבטח בכתב לבעל הפוליסה ו/או למבוטח על כך.

ד .תנאי
ביטול

תנאי ביטול על ידי
המבוטח
תנאי ביטול על ידי
המבטח

ה .חריגים
וסייגים

חריגים – סייגים
לחבות המבטח
חריגים – החרגה
בגין מצב רפואי
קודם
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המבוטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל עת בהודעה בכתב.
 בכל מקרה שבו מוקנית למבטח זכות על פי חוק חוזה הביטוח. לא שולמו דמי הביטוח במועדם והמבטח מימש את זכאותו לבטל את הביטוחבכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.
סעיף  8לפרק המבוא בפוליסה.

סעיף  4לפרק המבוא בפוליסה.
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פירוט הכיסויים בפוליסה

מחלת הסרטן

דברי הסבר

תשלום סכום פיצוי חד פעמי במקרה
של גילוי מחלת הסרטן

מגבלה לגבי פטירה לאחר
מועד גילוי המחלה.

שיפוי
או
פיצוי

פיצוי

צורך
באישור
המבטח
מראש

לא נדרש

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

מוסף

קיזוז
תגמולים
מביטוח
אחר

לא

בתנאי שהמבוטח לא נפטר במשך 14
יום לאחר גילוי המחלה הקשה או קיום
האירוע הרפואי הקשה כתוצאה מאותה
מחלה קשה או אירוע רפואי קשה.

ביטוח תחליפי -

ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או השב"ן )שירותי
בריאות נוספים בקופת החולים( .בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח ללא תלות בזכויות
המגיעות ברבדים הבסיסיים )מהשקל הראשון(.

בטוח 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
תגמולי הביטוח מהשקל הראשון.

הגדרות אלו תקפות ליום פרסומן.

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים
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