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כיסוי לניתוחים בארץ
שם החבילה

פניקס
קו כסף עולמי

כלל
אחריות מורחבת

מנורה
מושלמת טופ

833
944
1629
מספר נספח
שיפוי מלא לביה"ח ,מנתח שיפוי מלא לביה"ח,
שיפוי מלא לביה"ח ,מנתח ומרדים
מנתח ומרדים
ומרדים שבהסכם.
שבהסכם.
שבהסכם.
למנתח וביה"ח שלא
כיסוי לניתוחים
למנתח וביה"ח שלא
למנתח וביה"ח שלא בהסכם שיפוי עד בהסכם שיפוי עד תקרה
בישראל
בהסכם שיפוי עד
שבהסכם.
תקרה שבהסכם.
תקרה שבהסכם.
עד  3התייעצויות
 2התייעצות לפני ניתוח,
בדיקה פתולוגית ,בדיקות מעבדה
בדיקה פתולוגית,חוות דעת בשנה עם רופא
והדמיה פיזיותרפיה ,אחות פרטית,
שנייה פתולוגית ,שתלים – מומחה מנתח ,עד
 , ₪ 18,000אחות פרטית .תקרה של ,₪ 664
תותבות ושתלים – ₪ 15,000
ה.עצמית .20%
אמבולנס.
כיסויים נוספים התייעצות אחת לפני ניתוח ואחת
בדיקה פתולוגית,
בעת ניתוח
שתלים– ₪ 20,948
לאחריה עם הרופא המנתח ,אמבולנס.
 ,אמבולנס ,אחות
אפשרות להגדלת סכום ביטוח לשתלים
פרטית ,פיזיותרפיה.
בגובה ) ₪ 50,000בתוספת תשלום(.

כיסויים
נוספים

הראל
כיסוי מורחב
לניתוחים
804
שיפוי מלא לביה"ח,
מנתח ומרדים
שבהסכם.
למנתח וביה"ח שלא
בהסכם שיפוי עד
תקרה שבהסכם.
שתי התייעצויות לפני
ניתוח ,בדיקה
פתולוגית ,תותבות
ושתלים – , ₪ 15,000
אחות פרטית,
אמבולנס

 .1פיצוי יומי כתוצאה  .1הבאת מומחה
במסגרת "עשר פלוס" )נספח  .1 :(295פיצוי חד פעמי בגין
לביצוע ניתוח
מאשפוז ממחלה
הידבקות במחלת
 .1כיסוי לימי החלמה לאחר ניתוח לב,
בישראל
בסך  ₪ 511ליום
איידס
מח והשתלות.
 .2שירות שמירת
מהיום הרביעי
 .2פיצוי חד פעמי בגין
מסמכים רפואיים
לאשפוז ועד
הידבקות צהבת מסוג
 .2שחרור מתשלום פרמיה במקרה
 .3הוצאות החלמה
לסה"כ ארבעה
.B
אובדן מוחלט של כושר עבודה
 .4פיצוי מקרה מוות
ימים.
 .3בונוס העדר תביעות
וסיעוד.
בגובה .₪ 75,000
 .2מענק חד פעמי
בסך  10%מדמי
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מגדל
ניתוח עולמי
1501,697,696,695
שיפוי מלא לביה"ח ,מנתח
ומרדים שבהסכם.
למנתח וביה"ח שלא בהסכם
שיפוי עד תקרה שבהסכם.
התייעצות לפני ניתוח והתייעצות
לצורך ניתוח ,בדיקה פתולוגית,
שתלים –  , ₪ 15,000אחות
פרטית ,פיזיותרפיה ,אמבולנס,

 .1כיסוי לימי החלמה לאחר
ניתוח מעקף לב או ניתוח
מח
 .2שחרור מתשלום פרמיה
עקב אובדן כושר עבודה
כתוצאה מניתוח,
 .3תשלום במקרה מות
במהלך ניתוח.
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כיסוי לניתוחים בארץ
פניקס

כלל

מנורה

בהדבקות
הביטוח בתנאי שבמשך
 .3שחרור מתשלום פרמיה במקרה
באיידס
 3שנים לא הוגשה
של אבטלה.
 .3מענק חד פעמי
תביעה.
 .4מענק חד פעמי בגין הידבקות
במחלת איידס
במקרה הדבקות
 .4גמלה החלמה לאחר
בהפטיטיס  Bאו
ניתוח מעקפי לב או
 .5מענק חד פעמי במקרה הידבקות
C
ניתוח מח.
בצהבת מסוג B
 .6חוו"ד שנייה לבדיקה פתולוגית
 .4שירות רפואי
 .5טיפולי פיזיותרפיה
כיסויים נוספים  .7הפרית מבחנה
בבית המבוטח
וריפוי בעיסוק
 .5בדיקה תקופתית
 .6שיקום כושר הדיבור
 .8עקירת שן כירורגית
 המשך .6עזרה ראשונה
 .7פיצוי מקרה מוות.
 .9ניתוחי חניכיים
 .10שרותי חירום ועזרה ראשונה
בשיניים
 .7מוקד מושלמת
לשיכוך כאבי שיניים.
בשידור
במידה והמבוטח
בוצע ניתוח במערכת
בניתוח ללא מעורבות חברת הביטוח
המציא טופס 17
הציבורית ישלם המבטח
פיצוי ליום אשפוז לתקופה מרבית של
מטעם קופ"ח
פיצוי מיוחד בגובה 50%
והמבטח לא השתתף
 30ימי אשפוז לכל ניתוח במהלך שנת מהסכום שהיה משולם
כשכר מנתח למנתח הסכם במימון הניתוח
פיצוי עבור
ביטוח  .פיצוי ליום .₪ 738 -מדד-
או  ₪ 750ליום אשפוז ועד ישלם המבטח סכום
ניתוח
מחצית מערך טופס
 14יום.
.10809
שקופ"ח
.17במידה והמבטח
אם בוצע הניתוח בבית
משתתפת
מבוטח שהמציא טופס התחייבות)טופס
השתתף חלקית
חולים פרטי ומומן במלואו
בהוצאותיו
או חלקו ע"י הקופה ,תוחזר ישלם סכום השווה
 (17יקבל פיצוי של  ₪ 413לכל יום
לרבע מערך טופס
מחצית ערך ההוצאות
אשפוז ,אך לא יותר מסך התחייבותה
.17
הנחסכות למבטח.
של קופ"ח.

מגדל

הראל
.4

.5
.6
.7

.8

 50%משכר מנתח
הסכם בגין הניתוח
שבוצע בביה"ח ציבורי.
שילמה קופ"ח את כל
הוצאות הניתוח בבית
חולים פרטי תפצה
החברה במחצית ערך
ההוצאות הנחסכות
לחברה בבי"ח פרטי.

השוואה חבילת קו הכסף עולמי מול תוכניות מקבילות בשוק  -פברואר – 2009
פרסום זה הינו תמצית בלבד וזכויות המבוטח יהיו בהתאם למכלול תנאי הפוליסה ,סייגיה וכתבי השירות .ט.ל.ח

פיצוי בגין אשפוז עקב
מחלה מהיום ה7 -
לאשפוז.
הפריית מבחנה
גמלה בגין הדבקות
באיידס
גמלה בגין הדבקות
בצהבת מסוג B
שירותי עזרה ראשונה
לטיפול בשיניים

בניתוח ללא מעורבות חברת
הביטוח )כולל חירום( יכול
המבוטח לבחור בין  ₪ 1000לכל
יום אשפוז עד  14יום ,או תשלום
השווה ל 200%-מסך
ההשתתפות העצמית אותה
שילם המבוטח ועד למקסימום
 , ₪ 25,000או תשלום השווה ל-
 50%מהסכום שהיה משולם על
ידי החברה למנתח שבהסכם.
בניתוח ללא אשפוז יכול לבחור
רק בין  2האופציות האחרונות.
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כיסוי לניתוחים בחו"ל
הכיסוי

פניקס

כלל

מנורה

הראל

מגדל

מספר נספח

3003

944

833

851

1501,697,696,695

כיסוי לניתוח
בחו"ל

כיסוי מלא לכל הניתוחים בחו"ל בכל
מקום בעולם לפי בחירת המבוטח.

שיפוי מלא לניתוחים בחו"ל
עד תקרת ספקי הסכם.

כיסוי מלא לניתוחים
בחו"ל.

כיסוי מלא לניתוחים
בחו"ל.

כיסוי מלא לניתוחים בחו"ל

פיצוי בעת
אשפוז בחו"ל

פיצוי חד פעמי בסך ₪ 10,000
במקרה ותקופת האשפוז תעלה על 10
ימים רצופים

אין כיסוי

אין כיסוי

אין כיסוי

כשיש צורך בהטסה רפואית או במקרה

רק במקרה של ניתוח לב
פתוח ,ניתוחי מוח ,הצלת
שמיעה וראיה או כל ניתוח
אחר אשר דורש אשפוז של
 8ימים ומעלה תכסה
החברה הוצאות נסיעות
והוצאות מלווה אחד )קטין
 2מלווים(.
רק במקרה של ניתוח לב
פתוח ,ניתוחי מוח ,הצלת
שמיעה וראיה או כל ניתוח
אחר אשר דורש אשפוז של
 8ימים ומעלה  -כיסוי
להוצאות שהייה למלווה-
 700ש"ח ליום עד  30יום.
מבוטח קטין יכוסו הוצאות
שהייה בגין  2מלווים.

בכל ניתוח המלווה
באשפוז של  8ימים:
כיסוי טיסה הלוך
וחזור למלווה אחד
ובמקרה שהמבוטח
קטין ל 2-מלווים

כשיש צורך בהטסה
רפואית או במקרה
ותקופת האשפוז תעלה
על  10ימים רצופים -
כיסוי הוצאות טיסה
למלווה אחד ובמקרה
שהמבוטח קטין ל2-
מלווים
כשיש צורך בהטסה
רפואית או במקרה
ותקופת האשפוז תעלה
על  10ימים רצופים -
כיסוי להוצאות שהייה-
 $120ליום עד  30יום
)קטין  2מלווים(
הוצאות נסיעה משד"ת
לביה"ח .הנחה בביטוח
נסיעות לחו"ל.

ותקופת האשפוז תעלה על  10ימים
כיסוי הוצאות
טיסה למבוטח
ומלווה
כיסוי טיסה הלוך וחזור למלווה אחד
רצופים-

ובמקרה שהמבוטח קטין ל 2-מלווים
כשיש

צורך

בהטסה

רפואית

או

במקרה ותקופת האשפוז תעלה על
 10ימים רצופים כיסוי להוצאות שהייה
כיסוי הוצאות
שהייה

למלווה 750 -ש"ח ליום עד  30יום.
מבוטח קטין יכוסו הוצאות שהייה בגין
 2מלווים עד סך  1,500ש"ח ליום ועד
 30יום.

בכל ניתוח המלווה
באשפוז של  8ימים
כיסוי להוצאות
שהייה50% -
מההוצאות השהיה
של מלווה אחד עד
 33ימים עד תקרה.
הוצאות שהייה
למבוטח לאחר ניתוח
–  5ימים.
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אין כיסוי

רק במקרה של ניתוח לב פתוח
)לא כולל מעקפים( ,ניתוחי מוח
וכל ניתוח אחר אשר אינו ניתן
לביצוע בארץ או שזמן ההמתנה
לניתוח בארץ מסכן את חיי
המבוטח תכסה החברה הוצאות
נסיעות והוצאות מלווים עד גובה
 $ 4,000בלבד.
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כיסוי לניתוחים בחו"ל
הכיסוי
תשלום
במקרה אובדן
מוחלט של
כושר העבודה
כיסוי למקרה
מוות מניתוח

פניקס

מנורה

אין כיסוי

גמלה חודשית של
 ₪ 2,000לתקופה
מרבית של  24חודשים
כתוצאה מסיבוך
בניתוח

אין כיסוי

פיצוי בגובה 85,000
) .₪החל מגיל (21

אין כיסוי

פיצוי בגובה .₪ 65,000

אין כיסוי

הוצאות שיקום )שיקום
דיבור ,התעמלות
שיקומית ,ריפוי בעיסוק
ופיזיותרפיה( לאחר
ביצוע הניתוח החזר
בגובה 80%
מההוצאות ועד תקרה.
הוצאות החלמה.

שיפוי בגין טיפולים פיזיותראפיים,
עד  250ש"ח לטיפול ועד 6
טיפולים.

התייעצות בחו"ל
לפני ניתוח
באמצעות חברת
טל -רפואה.

כיסוי הוצאות רפואיות
להמשך מעקב רפואי
בחו"ל

אין

עד $ 5,000

יש

אין כיסוי

גמלה חודשית של  ₪ 3,000לתקופה
מרבית של  12חודשים במקרה של

אין כיסוי

סיבוך מניתוח.

פיצוי בגובה .₪ 100,000

שהייה במוסד החלמה,טיפולים
פיזיותראפיים ,ריפוי בעיסוק ,ייעוץ
המשך
טיפולים
בישראל

כלל

הראל

מגדל

דיאטטי,שיקום כושר הדיבור,עד סכום
מרבי של  ₪ 7,500בגין כל מקרה
ניתוח.

מעקב רפואי
בחו"ל

Second opinion
בכפוף להשתתפות עצמית.

הטסת גופה

עד ₪ 25,000

פיצוי בגובה .₪ 100,000
)מוגבל לגיל  25עד (65
טיפולים פיזיותראפיים,
ריפוי בעיסוק ,עד ₪ 150
לטיפול עד  12טיפולים .ה.
עצמית  . 20%שיקום כושר
הדיבור עקב אירוע מוחי -
עד  ₪ 150לטיפול עד 12
טיפולים .ה .עצמית 20%
המשך מעקב -שיפוי בגין
הוצאות בפועל עבור
התייעצויות ובדיקות
רפואיות בחו"ל עד תקרה
של .₪ 84,000
עד ₪ 25,000
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שירותים אמבולטוריים
הכיסוי

פניקס

כלל

שם הנספח

טיפולים אמבולטוריים
וטכנולוגיות מתקדמות
ברפואה

אורח חיים

כתב שירות לרפואה
מונעת

מספר נספח

986

920

810

כתב שירות
החברה רשאית
לבטל ,גם
במהלך קבלת
השירות.
)סעיף (6.5 ,6.4

כתב שירות
החברה רשאית
לבטל ,גם במהלך
קבלת השירות.
)סעיף ו'(4.

סוג החוזה

נספח ביטוח
התחייבות
ביטוחית לכל
החיים!!

מנורה

הראל

מגדל

שירותים רפואיים
אמבולטוריים

כתב שירות אמבולטורי
חדש

847

899,889,888,887

כתב שירות
החברה רשאית לבטל,
נספח ביטוח
גם במהלך קבלת
התחייבות ביטוחית לכל
השירות.
החיים
)סעיף (6.4

₪ 21,390
סה"כ תקרה שנתית
לנספח

הסכום כולל שירותים
אמבולטוריים  +בדיקות הריון +
תומך עורקי
)בנוסף קיימות תקרות נוספות
לכיסויים השונים להלן(

תקרה פנימית
לכל כיסוי

תקרה פנימית
לכל כיסוי

₪ 10,529
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תקרה פנימית
לכל כיסוי
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שירותים אמבולטוריים
פניקס

הכיסוי

שירותי רפואה אמבולטורית

ללא הגבלה ,עד ₪ 652
התייעצות
עם רופא
מומחה

להתייעצות ראשונה עד תקרה
שנתית של סך השירותים

האמבולטוריים ₪ 10,293 -

פעילות
רפואית
אבחנתית

טיפולים
פיזיותרפיים

טיפול
רדיותרפים
וכימותרפים
ה .עצמית
לשירותי
רפואה
אמבולטורית

כלל

מנורה

עד  2בשנה.
עד  2בשנה .ה .עצמית
ה .עצמית של – 90
של –  ₪ 90בעבור
 ₪בעבור רופא
רופא שבהסכם ו/או עד
שבהסכם ו/או עד
החזר של ₪ 430
החזר של ₪ 500
בעבור רופא שלא
בעבור רופא שלא
בהסכם.
בהסכם.

בדיקת M.R.I
בדיקות הדמיה ,מעבדה ,רנטגן,
בדיקת , C.Tבדיקת
 , M.R.I ,C.Tעד תקרה שנתית ,,C.T CARDISC
של השירותים האמבולטוריים  -קולונוסקופיה
וירטואלית .במכוני
הסדר בלבד עד
₪ 10,293
תקרה של ₪3,000
עד  10טיפולים
עד  12טיפולים לאבחנה
לאחר קבלת
רפואית אחת לתקופה של 12
אבחנה רפואית.
חודשים רצופים .סכום הביטוח
רק כתוצאה
המרבי לשנת ביטוח יהיה
מפגיעה ספורטיבית
 1,633ש"ח

בדיקת  M.R.Iבדיקת
 ,C.Tקולונוסקופיה
וירטואלית .וצנתור
וירטואלי במכוני
הסדר עד תקרה של
₪ 3,000

הראל
ללא הגבלה ,עד ₪ 642
להתייעצות ראשונה עד
תקרה שנתית של סך
הנספח .₪ 10,529 -

 .1בדיקות מעבדה ,צילומי
רנטגן ,בדיקת הדמיה –
עד  1,580לשנה לכל
סוג בדיקה.
 .2בדיקת – M.R.I
עד  ₪ 3,243לשנה.

מגדל
עד  2בשנה .ה .עצמית של
–  ₪ 90בעבור רופא
שבהסכם ו/או עד החזר של
 ₪ 430בעבור רופא שלא
בהסכם.
בדיקת  M.R.Iבדיקת ,C.T
קולונוסקפיה וירטואלית.
וצנתור וירטואלי במכוני
הסדר בלבד עד תקרה של
₪ 3,000

עד  12טיפולים לאבחנה
רפואית אחת לתקופה של
 12חודשים רצופים עד
תקרה של  ₪ 2,160לשנה

אין כיסוי

עד לסכום מרבי של ₪ 10,057
לשנת ביטוח.

אין כיסוי

אין כיסוי

יש עד תקרה ₪ 9,740 -

אין כיסוי

20%

20%

20%

20%

20%

אין כיסוי

השוואה חבילת קו הכסף עולמי מול תוכניות מקבילות בשוק  -פברואר – 2009
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שירותים אמבולטוריים
פניקס

הכיסוי

השתתפות בהוצאות בגין
סקירת מערכות )שנייה( ,סכום
הביטוח המרבי הוא 75%

בדיקות הריון

בדיקות
במהלך
ההריון

מההוצאות הממשיות ,אך לא
יותר מ . ₪ 1,347 -כיסוי זה
ניתן פעם אחת לכל הריון.

כלל
הנחה בגין בדיקות
הריון )סקירת
מערכות ,שקיפות
עורפית ,מי שפיר(
או לחילופין החזר
של  80%מהוצאות
בפועל אך לא יותר
מתקרה שבין -400
 ₪ 800כיסוי זה
ניתן פעם אחת לכל
הריון.

מנורה
הנחה בלבד בגין
בדיקות הריון )סקירת
מערכות ,שקיפות
עורפית ,מי שפיר(.

הראל

מגדל

סקירת מערכות  -סכום
הביטוח המרבי יהיה 80%
מההוצאות הממשיות ,אך
לא יותר מ.₪ 500 -
מי שפיר/סיסי שליה  -סכום
הביטוח המרבי יהיה 80%
מההוצאות הממשיות ,אך
לא יותר מ.₪ 600 -
כל כיסוי ניתן פעם אחת
לכל הריון.

הנחה בגין בדיקות הריון
)סקירת מערכות ,שקיפות
עורפית ,מי שפיר ,סיסי
שליה( או לחילופין החזר
של  80%מהוצאות בפועל
אך לא יותר מתקרה שבין
 ₪ 500 -300כיסוי זה ניתן
פעם אחת לכל הריון.

בדיקה לאבחון סיסטיק
פיברוזיס ,קאנוואן ,תסמונת ה-
 Xהשביר וגושה.

ביצוע בדיקה
לאבחון גנטי
טרום
 75%מההוצאות הממשיות ,אך
לידתי
לא יותר מ.₪ 1,347 -
סכום הביטוח המרבי יהיה

אין כיסוי

הנחה של  100ש"ח
לכל בדיקה או לחילופין
החזר של 50%
מהוצאות בפועל אך לא
יותר מ.₪ 250 -

סכום הביטוח המרבי יהיה
 80%מההוצאות
הממשיות ,אך לא יותר מ-
.₪ 500

הנחה של  100ש"ח לכל
בדיקה או לחילופין החזר
של  50%מהוצאות בפועל
אך לא יותר מ.₪ 250 -

כיסוי זה ניתן פעם אחת לכל
הריון.
תקרת ביטוח
לבדיקות
להריון

₪ 2,695

₪ 1,600

1,600 ₪

₪ 1,600

השוואה חבילת קו הכסף עולמי מול תוכניות מקבילות בשוק  -פברואר – 2009
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₪ 1,600
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שירותים אמבולטוריים
פניקס

הכיסוי

שימוש באביזרים רפואיים
מתקדמים

ביצוע ניתוח אלקטיבי תוך
כדי הדמיה באמצעות
מערכת לתהודה מגנטית
גרעינית )(M.R.T

השתלת תומך תוך עורקי

ניתוח לב  -השתלות לב
מלאכותי ,סכום הביטוח המרבי
יהיה  ₪ 366,694ובהשתלת
דפיברילטור סכום הביטוח
המרבי יהיה .₪ 68,755
ניתוח אוזניים  -השתלת עצמי
שמע מלאכותיים ,סכום הביטוח
המרבי יהיה .₪ 68,755
טיפול במחלת הסרטן -
השתלה תוך גופית של כדורים
רדיואקטיביים ,סכום הביטוח
המרבי יהיה .₪ 4,584
הסכומים המרביים הנם לסך כל
מקרי הביטוח.
סכומים אלו הנם
בתוספת לזכאות על פי תנאי
הפוליסה היסודית.
סכום הביטוח המרבי לשנת
ביטוח יהיה .₪ 8,352
השתלת תומך תוך עורקי ללב
ולכלי דם היקפיים .סכום
הביטוח המרבי יהיה .₪ 8,628
)כלול בתקרה השנתית לעיל(

כלל

אין כיסוי

אין כיסוי

אין כיסוי

מנורה

אין כיסוי

אין כיסוי

אין כיסוי

הראל

אין כיסוי

אין כיסוי

אין כיסוי

השוואה חבילת קו הכסף עולמי מול תוכניות מקבילות בשוק  -פברואר – 2009
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מגדל

אין כיסוי

אין כיסוי

אין כיסוי
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שירותים אמבולטוריים
פניקס

הכיסוי

מבוטח אשר אחד מבני
משפחתו מקרבה ראשונה חלה
במחלת הסרטן יהיה זכאי
לאבחון גנטי חד פעמי לגילוי
ביצוע בדיקה לאבחון גנטי סרטן שד ,סרטן המעי הגס
וסרטן השחלות .סכום הביטוח
מתקדם לגילוי גנים
המרבי יהיה  75%מההוצאות
סרטניים
הממשיות ,אך לא יותר מ-
.₪ 2,696

שמירת מח עצם לתקופות
ארוכות

הקפאת זרע וביצית

מבוטח שיחלה במחלת הסרטן
ואשר נלקח ממנו מח עצם
להשתלה ,יהיה זכאי לשמור
את מח העצם לתקופה של
שלוש שנים ,החל מתום השנה
השנייה ועד לחמש שנים.
סכום הביטוח המרבי לשנת
ביטוח יהיה .₪ 1,347
מבוטח/ת אשר יחלו במחלת
הסרטן ,יהיו זכאים ,לפני
הטיפולים הכימותרפיים לבצע
הקפאה לשמירת הזרע /
הביצית לתקופה מרבית של עד
 10שנים.
סכום הביטוח המרבי למקרה
ביטוח יהיה .₪ 11,324

כלל

אין כיסוי

אין כיסוי

אין כיסוי

מנורה

אין כיסוי

אין כיסוי

אין כיסוי

הראל

אין כיסוי

אין כיסוי

אין כיסוי
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מגדל

אין כיסוי

אין כיסוי

אין כיסוי
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שירותים אמבולטוריים
פניקס

הכיסוי
קבלת טיפולים
כימותרפיים בפרפוזיה
ישירה

מבוטח אשר יחלה במחלת
הסרטן יהיה זכאי לטיפולים
אלו.
סכום הביטוח המרבי למקרה
ביטוח יהיה .₪ 134,814

קבלת טיפולים
בהימופלטרציה

מבוטח אשר יחלה במחלת
הסרטן יהיה זכאי לטיפולים
אלו.
סכום הביטוח המרבי למקרה
ביטוח יהיה .₪ 70,103

הפריה חוץ גופית

קיים במסגרת נספח "עשר
פלוס" בפרק הניתוחים לעיל.

כלל

אין כיסוי

בדיקות תקופתיות

 20%השתתפות עצמית

אין כיסוי

אין כיסוי

אין כיסוי

אין כיסוי

אין כיסוי

אין כיסוי

אין כיסוי

אין כיסוי

אין כיסוי

אין כיסוי

אין כיסוי

רק מגיל  45אחת ל3-
שנים במכוני הסדר
בלבד עד  ₪ 200לכל
בדיקה.
סקר מנהלים  -במכוני
הסדר אחת ל -שנתיים
בהשתתפות עצמית של
 ₪ 150ולאחר תום 12
חודשים רצופים
מהמועד הקובע

אין כיסוי

בדיקה תקופתית כל שנתיים
אצל ספקי הסכם

מנורה

הראל

מגדל

אין כיסוי
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רק מגיל  45אחת ל3-
שנים במכוני הסדר בלבד
עד  ₪ 200לכל בדיקה.
סקר מנהלים  -במכוני
הסדר אחת ל -שנתיים
בהשתתפות עצמית של
 ₪ 150ולאחר תום 12
חודשים רצופים מהמועד
הקובע
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שירותים אמבולטוריים
הכיסוי

פניקס
במסגרת כיסוי הקו הירוק

רפואה אלטרנטיבית

)תוספת תשלום( – תקרה
שנתית . ₪ 4,155

כלל

מנורה

הראל

עד  12טיפולים
בשנה במרפאות
ההסדר בלבד
תמורת השתתפות
עצמית של ₪ 45

עד  15טיפולים בשנה
במרפאות ההסדר
בלבד תמורת
השתתפות עצמית של
₪ 40

במסגרת כיסוי נוסף תוספת
תשלום

הנחה לניתוחי לייזר קוסמטיים
לעיניים.
הנחה בניתוחים קוסמטיים
הטבות נוספות

אסתטיים – במרפאות ספקי
הסכם.

אין

)כל עוד ההסכמים בתוקף(

טיפולי שיניים

בדיקות אונקוטסט

ניתוחי לייזר קוסמטי
בעיניים  -הנחה בלבד.
ניתוחים קוסמטיים.
אסתטיים – הנחה
בלבד במרפאות הסדר
בלבד גובה ההנחה
 ₪ 1500ההנחות
יינתנו רק לאחר תום
 12חודשים רצופים
מהמועד הקובע.

אין

מגדל
עד  15טיפולים בשנה
במרפאות ההסדר בלבד
תמורת השתתפות עצמית
של ₪ 40
ניתוחי לייזר קוסמטי
בעיניים  -הנחה בלבד.
ניתוחים קוסמטיים.
אסתטיים – הנחה בלבד
במרפאות הסדר בלבד
גובה ההנחה ₪ 1500
ההנחות יינתנו רק לאחר
תום  12חודשים רצופים
מהמועד הקובע

ניתוחי חניכיים ועזרה ראשונה
קיים במסגרת נספח "עשר
פלוס" המצורף לפרק הניתוחים
לעיל.

אין כיסוי

אין כיסוי

עקירה כירורגית ,וניתוחי
חניכיים עד תקרות
שבפוליסה

אין כיסוי

אין כיסוי

אין כיסוי

אין כיסוי

בעת גילוי המחלה,
באמצעות ספק שירות עד
תקרה.

אין כיסוי

השוואה חבילת קו הכסף עולמי מול תוכניות מקבילות בשוק  -פברואר – 2009
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שירותים אמבולטוריים
הכיסוי

פניקס

כלל

מנורה

הראל

מגדל

מימון לשמירת דם טבורי

אין כיסוי

אין כיסוי

אין כיסוי

השתתפות במימון איסוף
ושימור בלבד .סכום המימון
המרבי יהיה 80%
מההוצאות הממשיות ,אך
לא יותר מ.₪ 526 -
תקופת אכשרה 12
חודשים.

אין כיסוי

טיפולים בבעיות
התפתחות הילד

יש במסגרת כיסוי "כמו גדול"
בתוספת תשלום

עד  10טיפולים
בשנה לכל ילד
באמצעות ספקי
הסכם תמורת
השתתפות עצמית
של  ₪ 45לטיפול
לאחר תקופת
אכשרה .

אין כיסוי

ביצוע ניתוח אלקטיבי תוך
כדי הדמיה באמצעות
מערכת לתהודה מגנטית
גרעינית )(M.R.T

סכום הביטוח המרבי לשנת
ביטוח יהיה .₪ 8,352

אין כיסוי

אין כיסוי

אין כיסוי

אין כיסוי

השוואה חבילת קו הכסף עולמי מול תוכניות מקבילות בשוק  -פברואר – 2009
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השתלות בישראל ובחו"ל וטיפולים מיוחדים בחו"ל
פניקס

כלל

מנורה

הראל

מגדל

מספר נספח

2705 ,2704

698

833

892

,448,447,446
148,147,140

סכום ביטוח

ללא תקרה

ללא תקרה

₪ 4,467,723

ללא תקרה

ללא תקרה

סכום להשתלה חוזרת

ללא תקרה

ללא תקרה
עד  5אירועים
סה"כ )ס'.4.ב(

יתרת הסכום עד
התקרה לעיל

ללא תקרה

חלופת פיצוי

₪ 300,000

$ 50,000

$ 50,000

ספקים

בחירה חופשית

בחירה חופשית

בחירה חופשית

₪ 225,000
עד תקרת נותני
שירות ס' ) 4.1א(

עד  2השתלות בשנה סה"כ
ועד  4השתלות של איבר
מאותו סוג במהלך חיי
המבוטח
אין
עד תקרת חברת שירות
)ס' .6ב(3.

סוגי ההשתלות
לב ,לב-ריאה ,כליה ,כבד,
לבלב ,מח עצמות
תאי גזע מדם היקפי
תאי גזע מדם טבורי
איבר מבעלי חיים
הוצאות איתור תורם מח
עצמות

מכוסה

מכוסה

מכוסה

מכוסה
 +שחלה ומעי

מכוסה

מכוסה

לא מכוסה

לא מכוסה

מכוסה

לא מכוסה

מכוסה

לא מכוסה

לא מכוסה

מכוסה

לא מכוסה

מכוסה

לא מכוסה

לא מכוסה

מכוסה

לא מכוסה

₪ 250,000

250,000

₪ 99,000

מכוסה

לא מכוסה

)הסכום לא פורסם(
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השתלות בישראל ובחו"ל וטיפולים מיוחדים בחו"ל
פניקס

כלל

מנורה

הראל

מגדל

טיפולים וניתוחים מיוחדים בחו"ל
סכום ביטוח
במקרה של הצלת חיים
ואי יכולת ביצוע בארץ

₪ 500,000

₪ 420,000

 446,772ש"ח

$ 100,000

 420,000ש"ח

יש זכאות

יש זכאות

יש זכאות

יש זכאות

יש זכאות

במקרה של זמן המתנה
ארוך בישראל וסיכויי
הצלחה גבוהים בחו"ל

יש זכאות

הוצאות נסיעה לקטין

 2מלווים

 2מלווים

הוצאות שהייה לקטין

 2מלווים

 2מלווים

פיצוי לאחר השתלה
בחו"ל

אין זכאות

אין זכאות

יש זכאות

אין זכאות

היקף הכיסוי

שיפוי לתורם

 1מלווה
)סעיף (3.1.5

 1מלווה
)סעיף (3.1.7

 2מלווים
 2מלווים

 1מלווה
)סעיף .6א(5.
 1מלווה
)סעיף .6א(7.

 10,000ש"ח

לא קיים

לא קיים

₪ 10.000

לא קיים

 10,000ש"ח

לא קיים

לא קיים

לא קיים

לא קיים

 12חודש או 6
חודש
ס' )4.3א()+ב(
 12או  6חודשים
ס' )4.3א()+ב(

 24חודש

גמלה לאחר השתלה
בחו"ל

 24חודש

גמלה לאחר השתלה
בארץ

 24חודש

ילד – חצי סכום
)סעיף (3.1.10.2
 24חודש

ילד – חצי סכום

 24חודש
 24חודש
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לא קיים
לא קיים
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השתלות בישראל ובחו"ל וטיפולים מיוחדים בחו"ל
כלל

מנורה

הראל

מגדל

פניקס
 ₪ 1,000ל12-
חודשים

לא קיים

לא קיים

) ₪ 10,000חד פעמי(

לא קיים

כיסוי לתאונות דרכים

מכוסה

מכוסה

אין כיסוי

מכוסה

אין כיסוי

כיסוי לפעולות איבה

מכוסה

מכוסה

גמלה לאחר טיפול מיוחד
בחו"ל

תקופת הביטוח

)סעיף (5.1.4
לא ברור אם מכוסה
ס'  5.9תנאים כלליים

מוחרג בנספח 832

מכוסה

כל החיים

כל החיים

כל החיים

כל החיים

קבוע לכל החיים

קבוע לכל החיים

משתנה
)בפוליסה יסודית(

משתנה

)סעיף .7א.א(
מכוסה

החברה רשאית לבטל
בכל עת )בתנאי שביטלה
לכל המבוטחים בחברה(

)סעיף (8

עדכון פרמיה
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קבוע לכל החיים
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תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות
פניקס

כלל

מנורה

הראל

מגדל

סל הזהב

סל תרופות פרטי

תרופות מיוחדות

תרופות מיוחדות

תרופות מיוחדות

מספר נספח
3755

952

₪ 4,000,000
מתחדש כל שנתיים

תקרת סכום ביטוח

עד  ₪ 10,000,000סה"כ

כיסוי לתכשירי מזון
רפואי

כיסוי לוויטמינים

השתתפות עצמית
חודשית

₪ 2,500,000
₪ 5,000,000

) מתוכם ₪ 1,500,000
בגין מקרה ביטוח ראשון
ו  ₪ 1,00,000למקרים
חדשים(

₪ 1,000,000
מתחדש כל  3שנים

₪ 1,000,000

מכוסה – בלעדי!!

לא מכוסה

לא מכוסה

לא מכוסה

לא מכוסה

מכוסה – בלעדי!!

לא מכוסה

לא מכוסה

לא מכוסה

לא מכוסה

אין

 ₪ 200לתרופות
שמחירן מתחת ל-
₪ 500

₪ 400

)יש פרנצ'יזה לתרופה שעלותה
מעל  ₪ 350לחודש(

פיצוי מיוחד בגין טיפולים
כימותראפיים

833

904

1534,1535,1536

מכוסה
 ₪ 150לכל יום עד  30יום

לא מכוסה

לא מכוסה

₪ 400

לא מכוסה
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₪ 500

לא מכוסה
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תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות
פניקס
פיצוי כספי במקרה של
מימון מגורם שלישי
שאינו חברת ביטוח

יש
 15%פיצוי מעלות התרופה

כלל
יש

מנורה

הראל

מגדל

יש רק אם התקבל
במסגרת השב"ן

יש רק אם התקבל
במסגרת השב"ן

לא מכוסה

מכוסה

לא מכוסה

לא מכוסה

זכאות כשיש תרופה
חלופית בסל

מכוסה

מכוסה

כיסוי בעת אשפוז או
ניתוח

מכוסה

אשפוז -מכוסה
)החרגה לתרופה
במהלך ניתוח או
השתלה בית חולים
כללי – ס' (10.12 -

מכוסה

יש )עד  180יום(

יש )עד  180יום(

אין )ס' (7

כיסוי בעת שהות בחו"ל

)ס' (3.3.1.1

)ס' (3.2.1

לא מכוסה

לא מכוסה

)ס' (5.1

)ס' (6.2.3

אין )ס' (6

יש )עד  90יום(
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נקודות חוזק של הפניקס " -חבילת קו כסף עולמי"
 .1שירותים אמבולטוריים  -בפניקס זהו נספח ,ואילו בכלל ,מנורה ומגדל מדובר בכתב שירות הניתן לביטול בכל עת.
ציטוט מכתבי השירות של כלל ,מגדל ומנורה  :תחת סעיף תוקפו של כתב השירות:
סעיף ) 6.4מגדל( תוקפו של כתב השירות" :במקרה של ביטול ו/או סיום ו/או פקיעת ההסכם שבין המבטחת לבין הספק בקשר עם מתן
השירותים נשוא כתב שירות זה ,מכל סיבה שהיא ,רשאית המבטחת להפסיק מתן השירותים על פי כתב שירות זה ,לאחר שהודיעה בכך בכתב
למנויים".
סעיף ) 6.5מגדל( "מובהר כי במועד פקיעתו ,ביטולו או סיום תקפו של כתב שירות זה ,מכל סיבה שהיא ,תפקע כל זכות של המנוי לקבלת
השירותים על – פי כתב שירות זה ,לרבות במקרה שהמנוי פנה למוקד השירות לקבלת השירות לפני ביטולו ,פקיעתו או סיום תוקפו של כתב
השירות אך טרם קיבל את השירות בפועל ,ולרבות במקרה שהמנוי התחיל בקבלת השירות נשוא כתב השירות לפני סיום תוקפו אך לא
השלימו".
מנורה – סעיפים ו' , 4.ו'6.

כלל  -סעיפים 6.5 ,6.4

• הנספח של הפניקס הרבה יותר רחב וכולל כיסויים שלא נמצאים בנספחים האחרים כגון :תומך תוך עורקי .שמירת מח
עצם לתקופות ארוכות ,שימוש באביזרים רפואיים מתקדמים.
• כמו כן ,התקרה השנתית בפניקס לחבילת שירותים אמבולטוריים הינה הגבוהה ביותר ₪ 21,000 -
• בהראל בדיקות אבחנתיות מוגבלות בתקרות פנימיות.
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.2

ניתוחים בעולם
פיצוי חד פעמי בגובה  ₪ 10,000בעת אשפוז של  10ימים – רק בפניקס

•

טיפולי המשך בישראל – לחלק מהחברות אין כיסוי ובהפניקס הוא רחב יותר מאלו שיש להם כיסוי דומה.

 .3השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
•

גמלה חודשית לאחר השתלה – במגדל לא מכוסה .בכלל ומנורה תקופות קצרות או כיסוי מוקטן יותר.

•

גמלה חודשית לאחר טיפול מיוחד בחו"ל – אין במגדל ,כלל ומנורה.

•

פיצוי חד פעמי בסך  ₪ 10,000לאחר השתלה בחו"ל – לא קיים במגדל ,כלל ומנורה.

•

חלופת הפיצוי גבוהה יותר משל האחרים

•

תנאי זכאות לטיפול מיוחד בח"ל משופר בהרבה משל מגדל ,כלל ומנורה

 .4ביטוח תרופות "סל הזהב" של הפניקס הינו הרחב ביותר בשוק!!
•

תקרת סכום הביטוח הגבוהה ביותר בשוק – ₪ 10,000,000

•

הרחבת סכום הביטוח בצורה רוחבית לקבלת סכום ביטוח של עד  4,000,000כל שנתיים.

•

השתתפות עצמית  -בפניקס אין השתתפות עצמית אלא סף פיצוי של  ₪ 350בלבד שמעליו יקבל הלקוח את כל הסכום.

•

כיסוי לתכשירי מזון רפואי – בלעדי בפניקס!!!

•

כיסוי לוויטמינים – בלעדי בפניקס!!!

•

פיצוי מיוחד בגין טיפולים כימותראפיים  – -בלעדי בפניקס!!!

•

כיסוי בעת אשפוז או ניתוח – מכוסה בהפניקס .אינו מכוסה בהראל ובמגדל ,כיסוי מוגבל בכלל.
ההשוואה מבוססת על הנספחים הרשמיים כפי שמפרסמות חברות הביטוח באינטרנט.
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