"מגן ניתוחים וטיפולים לקיבוץ"
עיקרי הכיסויים הביטוחיים
רובד מורחב א ' – ביטוח רפואי לניתו חים פרטיים ושירותים אמבולטוריים
כיסוי לניתוחים פרטיים בארץ במסלול משלים לביטוח המשלים ( שב "ן)
מבוטח אשר נזקק לניתוח ומעוניין לעבור אותו בבי"ח פרטי ,ינצל תחילה את זכאותו לכיסוי ניתוחים פרטיים במסגרת תוכנית הביטוח המשלים
בה הוא חבר באמצעות קופ"ח .את ייתרת הכיסוי ,יקבל החברה באמצעות פוליסה זו.
במקרה של חבר אשר אין ברשותו ביטוח משלים ,יינתן כיסוי לניתוחים פרטיים כנגד תשלום השתתפות עצמית בסך  ₪ 0,222לניתוח
אמבולטורי (ניתוח המבוצע ללא אשפוז או במסגרת אשפוז יום) ,או בהשתתפות עצמית של  ₪ 0,222לניתוח הכרוך באשפוז.
מה כולל הכיסוי ?
מימון שכר מנתח פרטי ,שכר רופא מרדים ,חדר ניתוח ,שתי התייעצוית לפני הניתוח ,בדיקה פתולוגית ,עלות שתל עד  , ₪ 02,222אשפוז עד
 02ימים ,אח/ות פרטי/ת במהלך האשפוז והסעה באמבולנס ,פיצוי למוטבים בעת מות המבוטח כתוצאה ישירה ,פיצוי חודשי במקרה של
אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח ,כיסוי הוצאות החלמה לאחר ניתוח מורכב ועוד.
ינתן פיצוי מיוחד בגין ביצוע ניתוח ( לא חירום) שבוצע בבי"ח ציבורי והמבוטח היה מאושפז מעל  00שעות

כיסוי לניתוחים פרטיים בחו " ל
מבוטח שבחר לבצע ניתוח בבית חולים בחו"ל ,יקבל כיסוי הוצאות בתנאי ,שהניתוח אושר מראש על ידי החברה ושההתקשרות עם נותני
השרות הרפואי ותאום הניתוח יעשו ישירות על ידה.
במידת הצורך ינתן כיסוי להוצאות הטסה רפואית של המבוטח לחו"ל ולמימון של הוצאות השהייה בחו"ל של המלווה.
שרותי רפואה אמבולטור יים
הפוליסה מעניקה כיסוי מקיף למגוון שירותים אמבולטוריים .רשימת הרופאים/המטפלים הינה בבחירתו של המבוטח בלבד.
התייעצות עם רופאים מומחים
התייעצות עם רופא מומחה לגבי בעיה רפואית פעילה ,שבתחום מומחיותו -החזר כספי בשיעור של  50%מההוצאה ועד סך של  0,022ש"ח
להתייעצות ועד שני ייעוצים לשנת ביטוח.
בדיקות הריון
סקירה מוקדמת או מאוחרת ,בדיקת מי שפיר או בדיקת סיסי שליה ,בדיקת שקיפות עורפית ,בדיקת חלבון עוברי ,מוניטור ביתי
החזר הוצאות בגובה של  50%מעלות הבדיקות עד סכום של  ₪ 0,222בכל הריון ,להריון מרובה עוברים ינתן החזר של עד  0,222ש"ח.
הפריה חוץ גופית ( ) IVF
החזר של  50%מההוצאה ועד  00,222ש"ח לסדרת טיפולים לילד ,עד  0סדרות לילד ועד  0ילדים.
תקרת ההחזר לטיפולי הפריה בחו"ל – .₪ 02,222
טיפולים שיניים חירום
החזר כספי של  ₪ 022בגין מגוון טיפולים.
פיצוי בגין ימי אשפוז
פיצוי יומי של  022ש"ח לכל יום אשפוז כתוצאה ממחלה ( ללא קשר לניתוח).
הכיסוי ינתן החל מיום האשפוז הרביעי ועד ל 00 -ימי אשפוז לכל היותר.
שירותי אחות פרטית בעת אשפוז ( ללא קשר לניתוח) או בבית המבוטח
החזר של  50%מההוצאה ועד  022ש"ח ליום ,למשך  00ימים.
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רובד מורחב ב ' – ביטוח רפואי לטכנולוגיות רפואיות מתקדמות
טיפולים מחליפי ניתוח בארץ ובחו " ל
טיפול מחליף ניתוח הוא טיפול רפואי המתבצע בטכנולוגיה רפואית מתקדמת ומטרתו -להביא לתוצאות דומות לאלו המתקבלות בניתוח ,ללא
כל התערבות כירורגית .קיימים כיום טיפולים מחליפי ניתוח בתחומים רבים ,כגון :א.א.ג ,אורטופדיה ,גניקולוגיה ,אורולוגיה ,נוירולוגיה ועוד.
הכיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח ,ניתן מעבר לביטוח המשלים ועד תקרת עלות הניתוח אותו הטיפול בא להחליף.
טכנולוגיות מתקדמות
שירותי פונדקאות
החזר הוצאות בגובה  50%מההוצאה ועד  ₪ 00,222לסדרת טיפולים לאם פונדקאית ,עד  0סדרות לילד ועד  0ילדים.
טיפולים אונקולוגים
החזר של עד  022,222ש" ח לשנה למגוון רחב של טיפולים מתקדמים לחולים אונקולוגיים.
שיקום לאחר אירוע מוחי
החזר של עד  002ש"ח לטיפול ועד  00טיפולים שנועדו לשיקום הדיבור ו/או הראיה ו /או ריפוי בעיסוק לאחר אירוע מוחי.
מנוי לשירותי משדר קרדיולוגי
השתתפות בעלות מנוי משדר עד לסך של  052ש"חי לחודש ,לתקופה של עד  05חודשים
התעמלות שיקומית
השתתפות בשיעור של  02%מההוצאה ועד 022 -ש"ח לחודש ,לתקופה של  9חודשים.
שהייה במוסד החלמה מוכר לאחר ניתוח גדול
השתתפות בשיעור של  02%מההוצאה ולא יותר מ 002 -ש"ח ליום ועד  00ימים.
טיפולי פיזיוטרפיה
החזר של  52%מההוצאה עד  00טיפולים בשנה ועד  052ש"ח לכל טיפול.
בדיקות אבחנתיות
כיסוי זה כולל בדיקות מעבדה ,צילומי רנטגן ,בדיקת  MRIוכל בדיקה רפואית אחרת הנדרשת לאבחן מחלתו של המבוטח .גובה ההחזר הנו
בשיעור של  50%מההוצאה ועד .₪ 0,222
חוות דעת שנייה לבדיקה פתולוגית ובדיקות גנטיות לחולי סרטן
החזר כספי בסך  ₪ 0,022לחוות דעת שנייה לבדיקה פתולוגית ולבדיקות מתקדמות לחולי סרטן .בנוסף ,החזר כספי בסך  ₪ 0,222לבדיקות
גנטיות.
טיפול בחדר מלח
החזר של  52%מההוצאה עד  00טיפולים בשנה ועד  002ש"ח לכל טיפול ,לחולי אסטמה ,מחלות ריאה כרוניות ,מחלות עור ומגוון בעיות
רפואיות נוספות.
אבחונים לילדים
החזר של עד  ₪ 0,222בגין מגוון רחב של אבחונים לילדים מגיל  0ועד  05שנים .כגון – אבחון TOVAלהפרעות קשב וריכוז ,אבחון דידקטי,
פסיכו-דידקטי ועוד.
רפואה משלימה
החזר כספי בשיעור של  02%מההוצאה ועד  ₪ 002לטיפול ,ל 02 -טיפולים בשנה במגוון רחב של תחומים ,כגון – שיאצו ,רפלקסולוגיה,
הומיאופתיה ,כירופרקטיקה ,ייעוץ דיאטטי ועוד.
כיסויים נוספים – טיפול בדום נשימה בשינה ,טיפול במקרופאגים ,פיצוי יומי לאישה בהריון בסיכון גבוה המאושפזת תקופה ממושכת בבי"ח.
כתבי שירות – הזמנת רופא הביתה בשעות הערב והלילה בהשתתפות עצמית של  .₪ 00כיסוי לטיפולים פסיכולוגיים בהשתתפות עצמית
מופחתת אצל מטפלים שבהסדר.
כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים ואינו בא להחליפם
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