יוני 2021
עיקרי כיסוי ביטוח בריאות לעמיתי צוות
תנאים כלליים:
תקופת הביטוח 14 :שנים מיום  01/12/11ועד .30/11/25
חברת הביטוח :הפניקס
חלון הזדמנויות 60:ימים מיום השחרור
זכאים להצטרף
עמית צוות ,בן/ת זוג של עמית ,בניהם/בנותיהם של העמית ,בן/ת זוג של ילדי העמית ,אלמנות
צה"ל ,ידוע/ה בציבור של העמית החי/ה עמו חיי משפחה במשק בית משותף ( מותנה בהצהרה
כתובה ).
תקופת אכשרה
 60ימים על כל פרקי הפוליסה ,למבוטחים המצטרפים עם הצהרת בריאות.
מבוטחים חדשים אשר מצטרפים בחלון הזדמנויות  -ללא תקופת אכשרה .
 12חודשים בבדיקות הריון.
סייג בשל מצב רפואי קודם
לא יכוסה במהלך השנה הראשונה מקרה הנובע ממצב בריאותי אשר היה קיים למבוטח טרם
הצטרפותו לביטוח .מובהר בזאת ,שמבוטח אשר הייתה לו המלצה למימוש כלשהו בפוליסה ,בטרם
הצטרפותו לביטוח ,אותו מימוש לעולם לא יכוסה.
לדוג' :מבוטח אשר צויין לו בתיק הרפואי שזקוק לניתוח ,אותו ניתוח לא יכוסה ,אך כל פורצדורה
אחרת תכוסה לאחר שנה .מנגד ,מבוטח אשר סובל מבעיה רפואית אך אין לו המלצה למימוש
כלשהו בפוליסה ,לאחר שנה אם יצטרך לתבוע על אותה בעיה הוא יכוסה.
חריג מצב רפואי קודם יבוטל במידה ופורש מצטרף לפוליסה תוך  60יום מיום הפרישה.

תכנית הביטוח כוללת את הכיסויים הבאים:
•
•
•
•
•
•

השתלות ניתוחים וטיפולים רפואיים בחו"ל
תרופות שאינן בסל הבריאות
כיסוי מורחב לניתוחים פרטיים בארץ
שירותים רפואיים נוספים
טיפולים מחליפי ניתוח
פיצוי על הידבקות מעירוי

עי קרי הכיסויים הינם תמצית בלבד ויכנסו לתוקפם בכפוף לתשלום פרמיה והצטרפות לכיסוי הרלוונטי,
וכן בכפוף לתנאים המלאים והמחייבים כמפורט בפוליסה.
מוקד הצטרפות ושרות1700-700-251 :
052-8259424

tzevet@madanes.com

bhealthy.co.il

תוכנית הביטוח
א .השתלות ,ניתוחים וטיפולים רפואיים בחו"ל
עבור השתלה – הסכום המרבי לשיפוי הינו .₪ 4,650,000
הכיסוי כולל הוצאות נלוות כגון :הוצאות אשפוז ,ניתוח ,צוות רפואי ,הוצאות טיסה ושהיה
למבוטח ומלווה ,גמלה בסך  5,685ש"ח לאחר השתלה למשך שנתיים ועוד.
פיצוי במקרה של השתלה שבוצעה ללא מעורבות החברה:
במקרה בו בחר המבוטח לבצע השתלת איבר למעט השתלת קרנית ומח עצם המכוסה עפ"י תנאי
פוליסה זו ,ללא השתתפות החברה במימון עלות ההשתלה ,ישולם למוטב פיצוי חד פעמי בסך
 ₪ 360,000בתנאי שהגיש המבוטח טרם ביצוע ההשתלה תביעה לקבלת הפיצוי ,בכפוף להפניה
מרופא מומחה ואישור רשמי של המרכז להשתלות בישראל .
למען הסר ספק יודגש כי פיצוי זה יבוא במקום כל תגמול אחר בגין ההשתלה.

טיפולים מיוחדים בחו"ל
טיפול מיוחד :מצבו הבריאותי של המבוטח המחייב ביצוע ניתוח ו/או טיפול רפואי מיוחד בחו"ל
לרבות כל ניתוח וטיפול אחר הדרושים להצלת חיי המבוטח או שיפור איכות חייו ובכלל זה גם
הצלת שמיעה וראיה ובלבד שהינם לצרכים מיוחדים ובתנאי שמתקיימים בניתוח ו/או הטיפול
המיוחד בחו"ל לפחות אחד מהתנאים הבאים:
 .1הטיפול אינו בר ביצוע על ידי שירותי הרפואה בישראל ואין לו טיפול או ניתוח
חלופי בישראל
 .2סיכויי ההצלחה (יילקח בחשבון הניסיון המצטבר) בביצוע הטיפול המיוחד בחו"ל
גבוהים באופן משמעותי מביצוע הטיפול המיוחד בארץ
 .3זמן ההמתנה לביצוע הטיפול המיוחד בארץ עולה על זמן ההמתנה הסביר לביצוע
טיפול מיוחד מסוג זה וקיים סיכון לחיי המבוטח
הסכום המרבי לשיפוי הינו  ,₪ 1,240,000הכיסוי כולל הוצאות נלוות כמו בכיסוי להשתלות בחו"ל.
ב .תרופות שאינן בסל הבריאות
• תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות אך מאושרות ע"י הרשויות המוסמכות בישראל ו/או
מאושרות ע"י  FDAו/או הרשויות המוסמכות באיחוד האירופאי
• תרופות אשר כלולות בסל הבריאות אך התוויתן בסל אינה תואמת את הצורך הרפואי
לטיפול בתרופה
• תרופה שלא אושרה להתוויה רפואית
•
•

כיסוי לתרופת יתום וללא התניה של תרופה חלופית
סכום הביטוח המרבי לכל תקופת הביטוח( ₪ 4,000,000 :עדכון חדש ממאי )2020

•
•

אין כיסוי לתרופה שעלותה בפועל פחותה מ ₪ 250-לחודש
כיסוי '29ג עד תקרה של  ₪ 250,000כחלק מתקרה הכוללת של כיסוי זה

•

כיסוי לבדיקה גנומית עד תקרה בסך  ₪ 15,000לבדיקה אחת לכל תקופת ההסכם.

עי קרי הכיסויים הינם תמצית בלבד ויכנסו לתוקפם בכפוף לתשלום פרמיה והצטרפות לכיסוי הרלוונטי,
וכן בכפוף לתנאים המלאים והמחייבים כמפורט בפוליסה.
מוקד הצטרפות ושרות1700-700-251 :
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רכישת התרופה תיעשה אך ורק דרך ספקי הסכם עם הפניקס.
במידה ותירכש תרופה לא דרך ספק בהסכם – ההשתתפות העצמית תהיה 20%
מעלות התרופה
ג .כיסוי מורחב לניתוחים פרטיים בארץ
שיפוי לניתוחים בניכוי השתתפות עצמית עד  20%מעלות הניתוח ולא יותר מ ₪ 6,000 -כמפורט
ברשימת סוג הניתוח.
הכיסוי לניתוחים כולל :שכר מנתח ,שכר רופא מרדים ,כיסוי הוצאות אשפוז במקרה ניתוח,
הוצאות חדר ניתוח ,הוצאות בגין בדיקה פתולוגית ,תותבת אביזר מושתל (כגון :עדשה ,מפרק ירך
וכו') לתקרה של עד  20,700ש"ח ,שירותי אמבולנס להעברה.
כיסויים נוספים:
• פיצוי בגין ביצוע ניתוח ללא מעורבות המבטח בבי"ח ציבורי (אלקטיבי או חירום) -
לניתוח חירום  ,₪ 550לא בחירום  ,₪ 900החל מיום ביצוע הניתוח ועד יום השחרור ( עד
 21יום)
• פיצוי למבוטח לניתוח בבית חולים פרטי  25% -מעלות הניתוח (הממן גם את ההשתתפות
העצמית של המבוטח)  ,שמבצע את הניתוח מטעם קופת חולים או באמצעות ביטוח פרטי
אחר
ד .ניתוח בחו"ל
בגין ניתוחים בחו"ל השיפוי בעבור שכר המנתח/מרדים 150% ,מעלות הניתוח בארץ ,על פי מחירון
הפניקס המפורסם באתר הפניקס.
ה .שירותים רפואיים נוספים
•

התייעצויות עם רופא מומחה
✓ התייעצות עם רופא מומחה בהסכם 3 -התייעצויות לשנת ביטוח ,החזר בגובה ,₪ 910
בהשתתפות עצמית של ( , ₪ 155אין החזר בגין התייעצות עם רופא משפחה ורופא
ילדים)
✓ התייעצות עם רופא מומחה שלא בהסכם  -החזר בגובה  80%ועד ₪ 640

•

חוות דעת נוספת בחו"ל -החזר בגובה  75%ועד ₪ 6400

•

רפואה משלימה וייעוץ דיאטטי – החזר בגובה  60%ועד  ₪ 125לטיפול ,עד 16
טיפולים לשנת ביטוח

•

התעמלות שיקומית  -החזר בגובה  75%ועד  ₪ 190לחודש ועד  12חודשים

•

מנוי למשדר קרדיולוגי  -החזר בגובה  75%ועד  ₪ 195לחודש ועד  24חודשים

•

כיסוי לבדיקות אבחוניות  -החזר בגובה  75%ועד  ₪ 5,170למבוטח לשנת ביטוח,
ובתנאי שסכום התביעה גדול מסך של  ₪ 450לכל בדיקת אבחון ,בעבור כל בדיקת
אבחון שעלותה פחותה מ ₪ 450 -לא יהיה המבוטח זכאי לשיפוי עבור בדיקה זו

עי קרי הכיסויים הינם תמצית בלבד ויכנסו לתוקפם בכפוף לתשלום פרמיה והצטרפות לכיסוי הרלוונטי,
וכן בכפוף לתנאים המלאים והמחייבים כמפורט בפוליסה.
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•

בדיקות לנשים בהריון  -החזר בגובה  75%ועד  ₪ 1,400עבור כל בדיקה ,בכפוף
לרשימת הבדיקות המפורטות  :בדיקת סריקה על קולית ,מי שפיר וחלבון עוברי.

•

אביזרים רפואיים  -החזר בגובה  75%ועד  ₪ 1,240לכל אביזר ועד סה"כ ₪5170
(רשימת האביזרים מפורטת בתנאי פוליסה המלאה )

•

פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק לאחר ניתוח – החזר בגובה  75%ועד  ₪ 195לטיפול,
עד  16טיפולים

•

שיקום הדיבור במקרה של אובדן מלא או חלקי של כושר הדיבור בעקבות אירוע
מוחי או ניתוח  -החזר בגובה  75%ועד  ₪ 145לטיפול ,עד  16טיפולים לכל מקרה
ביטוח

•

טיפולים רפואיים בבית המבוטח לאחר ניתוח או אירוע מוחי ,כולל הטיפולים:
לקיחת דמים ,טיפולי אחות ,פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק -החזר בגובה  75%ועד
תקרה של  ₪ 195לטיפול ,עד  16טיפולים למבוטח

•

חיסונים -החזר בגובה  50%מעלות החיסון

•

טיסה מאילת – הכיסוי בגין טיפול רפואי שלא ניתן באילת .ההחזר יהיה ההפרש בין
מחיר אוטובוס לטיסה

ו .טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
כיסוי לטיפולים הבאים להחליף ניתוח – מתוך רשימה של  5טיפולים.
החזר עד תקרה של  ,₪ 25,845כרוך בהשתתפות עצמית בשיעור של ( 20%במידה וקופת החולים
משתתפת בחלק העלות הטיפול ,תתבטל ההשתתפות העצמית).
ז .פיצוי על הידבקות מעירוי

פיצוי על הידבקות מעירוי – איידס/צהבת /Bצהבת .₪ 103,400 – C

עי קרי הכיסויים הינם תמצית בלבד ויכנסו לתוקפם בכפוף לתשלום פרמיה והצטרפות לכיסוי הרלוונטי,
וכן בכפוף לתנאים המלאים והמחייבים כמפורט בפוליסה.
מוקד הצטרפות ושרות1700-700-251 :
052-8259424

tzevet@madanes.com

bhealthy.co.il

עלויות ביטוח הריאות ( תשלום באמצעות תלוש הגמלאי )
לקבוצת הגיל  ( 35-45במסגרת חלון ההזדמנויות 60 ,יום )
הנחה שנה א'  ,45% -הפרמיה שישלם בתלוש גמלאי/ת כ. ₪ 30-
עבור בן/בת זוג כ.₪ 88 -
הנחה שנה ב'  ,35% -הפרמיה שישלם בתלוש גמלאי/ת כ.₪ 47 -
עבור בן/בת זוג כ.₪ 104 -
הנחה שנה ג' –  25%הפרמיה שישלם בתלוש גמלאי/ת כ -כ. ₪ 62.5-
עבור בן/בת זוג כ.₪ 120-
שנה ד' -פרמיה מלאה.
הצטרפות בכל תאריך אחר(לאחר הפרישה)
בן/בת משפחה
עמית
₪ 160
₪ 102.5
✓ גמלאי משלם ,בנוסף לפרמיה היורדת בתלוש ,סכום שנתי של  ₪ 630אשר
מועבר לחברת הביטוח באמצעות ארגון "צוות"

מידע שמסרת ותמסור ,ברצונך ובהסכמתך ,יישמר אצלנו וישמש את קבוצת מדנס לצורך דיוור
ישיר ,ניתוח מידע ומתן שירותים.
המידע לא יועבר לצדדים שלישיים שאינם ספקים או חברות בתחום הביטוח והפיננסים לצרכים
האמורים.
התנאים המחייבים והמלאים הינם התנאים שבפוליסה המלאה ,כפוף לתנאיה ותוקפה

אגף הבריאות בקבוצת מדנס לרשותך
שעות פעילות :ימים א'  -ה' בין השעות 17:00 – 08:00
מוקד שירות טלפוני1700-700-251 :
שלוחה  - 1מוקד השירות לאחר הצטרפות
שלוחה  - 2מוקד ההצטרפויות
052-8259424 :WhatsApp

דוא"לtzevet@madanes.com :המענה יינתן תוך יום עסקים אחד בלבד

עי קרי הכיסויים הינם תמצית בלבד ויכנסו לתוקפם בכפוף לתשלום פרמיה והצטרפות לכיסוי הרלוונטי,
וכן בכפוף לתנאים המלאים והמחייבים כמפורט בפוליסה.
מוקד הצטרפות ושרות1700-700-251 :
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