
  

 

 קבוצתית לחברי א.ג.א. ארגון גמלאי אגדפוליסה לביטוח בריאות קבוצתי 
 ובני משפחותיהם

 
 -   מהותי מידע -

 

 מצית פרטי הפוליסהת

  אגד גמלאי ארגון.ג.א. א לחבריבריאות קבוצתי  ביטוח שם הביטוח 

ניתוחים מהשקל הראשון / ניתוחים משלים שב"ן, השתלות  – קבוצתי בריאות ביטוח סוג הביטוח 
וטיפולים מיוחדים בחו"ל, כתב שירות )רובד בסיס(; תרופות שאינן בסל הבריאות )רובד 

 מורחב(.   

 ליום ועד, ביניהם המאוחר לפי, המבוטח של הביטוח תחילת מיום או 1.10.2018 מיום תקופת הביטוח 
30.9.2021. 

 .לפוליסה 5.4 סעיף להוראות בהתאם, הביטוח להמשך זכות למבוטחים תינתן

 -ביטוח בריאות קבוצתי הכולל שני רבדים: )א( רובד בסיס הכולל את הכיסויים הבאים  תיאור הביטוח
 בארץ השתלות "ן,שב משלים/ ניתוחים בישראל  הראשון מהשקל בישראל ניתוחים

)ב( רובד  -; ורופא מומחה –ליווי אישי  1:1כתב שירות ו "לבחו מיוחדים וטיפולים"ל ובחו
 יתרובד המורחב מותנ)ההצטרפות ל הבריאות בסל שאינן תרופותמורחב הכולל כיסוי ל

 (.בהצטרפות לרובד הבסיס

הפוליסה אינה מכסה את 
המבוטח במקרים הבאים 

 )חריגים בפוליסה( 

 .בפוליסה קבוצתי בריאות לביטוח הסכם לפרק 15 -ו 13סעיפים  ראה

 בפוליסהבפרק ב'  5 סעיף

 בפרק ג' בפוליסה 5 סעיף

 בפוליסה' ד בפרק 7 סעיף

 בפוליסה' ה בפרק 5 סעיף

האם קיימים כיסויים 
חופפים בביטוח המשלים 

 של קופות החולים

הנוספים רוב הכיסויים קיימים גם בשירותי הבריאות  –ניתוחים בישראל מהשקל הראשון 
 של קופות החולים.

חלק מ הכיסויים קיימים גם בשירותי  –השתלות בארץ ובחו"ל וטיפולים מיוחדים בחו"ל 
 .הבריאות הנוספים של קופות החולים

רוב הכיסויים קיימים גם בשירותי הבריאות הנוספים של  -ליווי אישי פלוס  –כתב שירות 
 .קופות החולים



  

 

 עלות הביטוח 

 גיל

 –עבור חבר יחיד ₪(  –וח החודשי )ב מחיר הביט
 בת זוג של גמלאי ללא תוספותבן/או גמלאי 

 בסיס רובד

פרקים א',  בגין
מסלול  –ב', ד' 

ניתוחים 
 "ןלשבמשלים 

 בסיס רובד

', ג', א פרקים בגין
 ניתוחים מסלול –' ד

 ומחליפי בישראל
 בישראל ניתוח

 רובד
 מורחב

 פרק בגין
 –' ה

 תרופות

 40 300 160 הגילאיםעבור כל 

 .15.06.2018שפורסם ביום  12352*הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן  
 .בפוליסה 8*הפרמיה כפופה להתאמת פרמיה במפורט בסעיף             
 *הרובד המורחב מותנה בהצטרפות לרובד הבסיס            

 

 גיל

עבור שני בני זוג ₪(  –מחיר הביטוח החודשי )ב 
 גמלאי ובת זוג ללא תוספות –

 בסיס רובד

פרקים א',  בגין
מסלול  –ב', ד' 

ניתוחים 
 "ןלשבמשלים 

 בסיס רובד

', ג', א פרקים בגין
 ניתוחים מסלול –' ד

 ומחליפי בישראל
 בישראל ניתוח

 רובד
 מורחב

 פרק בגין
 –' ה

 תרופות

 80 590 310 עבור כל הגילאים

 .15.06.2018שפורסם ביום  12352לצרכן  *הסכומים צמודים למדד המחירים 
 .בפוליסה 8*הפרמיה כפופה להתאמת פרמיה במפורט בסעיף             
 .*הרובד המורחב מותנה בהצטרפות לרובד הבסיס            

 

 תשולם משפחותיהם ובני מהחברים חלק בגין הפרמיה :הפרמיה של מרוכזת גבייה -
 בו במועד – הפוליסה בעל באמצעות הפרמיה גביית מועד. הפוליסה בעל באמצעות

 .מהמבוטח הפרמיה את יגבה הפוליסה בעל
 תשולם משפחותיהם ובני החברים שאר בגין הפרמיה :הפרמיה של אישית גבייה -

 באמצעי הפרמיה גביית מועד(, קבע הוראת או אשראי כרטיס, אישי גבייה באמצעי
 ;הביטוח לחודש העוקב לחודש 1 -ב הינו אישי גבייה

הביטוח לא ישתנה  מחירשים לב! מחיר הביטוח עלול להשתנות בהתאם למצבך הרפואי. 
במהלך תקופת הביטוח, למעט האפשרות לעדכן את הפרמיה בהתאם להוראות הפוליסה 

 אלו יםולמעט שינויים הנובעים מהצמדה למדד המחירים לצרכן. מחירי הביטוח למוצר
 .נכונים למועד פרסומם

 

  
  



  

 

 תיאור הכיסויים בפוליסה

 
 שם הכיסוי

מה הסכום המקסימלי שניתן  תיאור הכיסוי
 לתבוע

אחרי כמה 
זמן 

מתחילת 
הביטוח 

ניתן לתבוע 
ולקבל 
תגמול 
 )אכשרה(

השתתפות 
 עצמית

 פרק א'
השתלות 

בארץ 
ובחו"ל 

וטיפולים 
רפואיים 
מיוחדים 

 בחו"ל

 השתלות

השתלת איבר באמצעות נותן 
 (2.1)סעיף שירות שבהסכם 

 __ יום 60 כיסוי מלא

השתלת איבר באמצעות נותן 
 (2.1שירות אחר )סעיף 

 __ יום 60 ₪  5,000,000עד 

 __ יום 60 ₪  400,000עד, (2.1)סעיף  השתלת לב מלאכותי

טיפול רפואי 
 __ יום 60 ₪  1,000,000עד  (2.2טיפול מיוחד בחו"ל )סעיף  מיוחד

 הוצאות נלוות

הטסה רפואית מיוחדת  הוצאות
 (2.4.11)סעיף 

 __ יום 60 ₪  100,000עד 

הוצאות שהייה בחו"ל )סעיף 
2.4.12) 

למבוטח ולמלווה אחד  עד 
 ליום במצטבר₪  1,000

 __ יום 60

הוצאות לטיפולי המשך בארץ 
 (2.4.13ובחו"ל )סעיף 

 __ יום 60 חודשים 6ועד ₪  230,000עד 

לישראל הבאת רופא מומחה 
 (2.5)סעיף 

 __ יום 60 ₪  200,000עד 

גמלת החלמה בעקבות השתלה  פיצוי
 (2.6)סעיף 

חודשים  24ועד ₪  7,000עד 
 (2.6)בכפוף למפורט בסעיף 

 __ יום 60

 הערות
בטרם מתן שיפוי או פיצוי למימון ביצוע השתלה יבחן אם ההשתלה בוצעה בהתאם להוראות חוק 

( נטילת האיבר והשתלת האיבר 1ובכלל זה אם התקיימו כל אלה: ) 2008-השתלת איברים, התשס"ח
 ( מתקיימות הוראות החוק האמור לענין איסור סחר באיברים.2נעשות על פי הדין החל באותה מדינה. )

  פרק ב'
כיסוי 

לניתוחים 
משלים 
 לשב"ן 

ניתוח פרטי 
 בישראל

כיסוי מלא להוצאות שכר מנתח, 
שכר רופא מרדים, הוצאות חדר 

ניתוח, ציוד מתכלה, שתלים, 
תרופות במהלך הניתוח והאשפוז, 

בדיקות שבוצעו כחלק מהניתוח, 
 30הוצאות אשפוז עד לתקרה של 

ימי אשפוז כולל אשפוז טרום 
 ניתוח.

מובהר כי הכיסוי ניתן באמצעות 
נותן שירות שבהסכם בלבד, 

בניכוי סך ההוצאות שזכאי 
 המבוטח לקבל מהשב"ן

)באופן שהתשלומים יבוצעו על 
ידי המבטח ישירות לנותן 

 השירות שבהסכם(.

כיסוי מלא בניכוי סך ההוצאות 
 שזכאי המבוטח לקבל מהשב"ן.

 __ יום 90

טיפול מחליף 
 ניתוח בישראל

 כיסוי לשכר הרופא המומחה,
הוצאות חדר ניתוח או חדר 

טיפולים בבית חולים או מרפאה 
והוצאות אשפוז בגין תקופת 

 האשפוז בפועל.

 .(בפרק ב' בפוליסה 3.1.4סעיף )

ישולם  –לנותן שירות שבהסכם 
ישירות לנותן השירות 

בניכוי סך ההוצאות שבהסכם, 
 שזכאי המבוטח לקבל השב"ן.

 –לנותן שירות שאינו בהסכם 
קיים. שיפוי בגין תשלום 

 __ יום 90



  

 

 תיאור הכיסויים בפוליסה

 
 שם הכיסוי

מה הסכום המקסימלי שניתן  תיאור הכיסוי
 לתבוע

אחרי כמה 
זמן 

מתחילת 
הביטוח 

ניתן לתבוע 
ולקבל 
תגמול 
 )אכשרה(

השתתפות 
 עצמית

אך לא ששילם בפועל המבוטח, 
יותר מהסכום שבאתר האינטרנט 

, www.clal.co.il בכתובת
בניכוי סך ההוצאות שזכאי 

 המבוטח לקבל מהשב"ן.

התייעצויות 
בישראל אגב 

ניתוח בישראל 
ו/או טיפול 

מחליף ניתוח 
 בישראל

 התייעצויות בכל שנת ביטוח. 3עד 

 (בפוליסה' ב בפרק 3.1.1סעיף )

ישולם  –לנותן שירות שבהסכם 
ישירות לנותן השירות 

סך ההוצאות  בניכוי, שבהסכם
 .שזכאי המבוטח לקבל מהשב"ן

 –לנותן שירות שאינו בהסכם 
שיפוי בגין תשלום ששילם 

 -לא יותר מאך בפועל המבוטח, 
בניכוי סך ההוצאות ₪,  1,200

 .שזכאי המבוטח לקבל מהשב"ן

 __ יום 90

לתשומת לבך, חברות הביטוח משווקות פוליסה אחידה לביטוח ניתוחים. כלומר, חברות  הערות
הביטוח שמציעות פוליסה זו מציעות את אותו המוצר. למימוש כיסוי בגין ניתוח, עליך לפנות 

למימוש זכויותיך על פי השב"ן )שירותי בריאות נוספים(. חברת הביטוח תעניק לקופת החולים 
 כיסוי מעבר לזכאותך בתכנית השב"ן בקופת החולים במקרה של ביצוע ניתוח.

  פרק ג'
כיסוי 

לניתוחים 
בישראל 
מהשקל 
 הראשון, 
טיפולים 
מחליפי 

ניתוח 
בישראל 

והתייעצויות 
 בישראל 

ניתוח פרטי 
 בישראל

הוצאות שכר מנתח, שכר רופא 
מרדים, הוצאות חדר ניתוח, ציוד 
מתכלה, שתלים, תרופות במהלך 
הניתוח והאשפוז, בדיקות שבוצעו 
כחלק  מהניתוח, הוצאות אשפוז 

ימי אשפוז  30עד לתקרה של 
סעיף )כולל אשפוז טרום ניתוח. 

 (.לפוליסה  3.1.3 -ו 3.1.2

מובהר כי הכיסוי ניתן באמצעות 
 ירות שבהסכם בלבד.נותן ש

 כיסוי מלא

 __ יום 90

טיפול מחליף 
 ניתוח בישראל

כיסוי לשכר הרופא המומחה,  
הוצאות חדר ניתוח או חדר 

טיפולים בבית חולים או מרפאה 
והוצאות אשפוז בגין תקופת 

 האשפוז בפועל.

 (.לפוליסה 3.1.4סעיף )

כיסוי   –לנותן שירות שבהסכם 
 מלא.

 –לנותן שירות שאינו בהסכם 
עד הסכום שבאתר האינטרנט 

 www.clal.co.ilבכתובת 

 __ יום 90

התייעצויות 
בישראל אגב 

ניתוח בישראל 
ו/או התייעצות 

אגב טיפול 
מחליף ניתוח 

   בישראל

 התייעצויות בכל שנת ביטוח. 3עד 

 (.לפוליסה  3.1.1סעיף )

כיסוי   –לנותן שירות שבהסכם 
 מלא.

 –לנותן שירות שאינו בהסכם 
 ₪. 1,200עד 

 __ יום 90

 הערות
לתשומת לבך, חברות הביטוח משווקות פוליסה אחידה לביטוח ניתוחים. כלומר, חברות 

הביטוח שמציעות פוליסה זו מציעות את אותו המוצר. אם ברצונך לעבור לפוליסת ניתוחים 

http://www.clal.co.il/
http://www.clal.co.il/


  

 

 תיאור הכיסויים בפוליסה

 
 שם הכיסוי

מה הסכום המקסימלי שניתן  תיאור הכיסוי
 לתבוע

אחרי כמה 
זמן 

מתחילת 
הביטוח 

ניתן לתבוע 
ולקבל 
תגמול 
 )אכשרה(

השתתפות 
 עצמית

שב"ן, תוכל לעשות זאת ברצף ביטוחי תוך שמירה על זכויותיך. ביטוח ניתוחים מסוג משלים 
וביטוח ניתוחים מסוג משלים שב"ן הם מוצרים דומים, אך ביטוח ניתוחים מאפשר התנהלות 

מול חברת הביטוח בלבד וביטוח ניתוחים מסוג משלים שב"ן מחייב פניה לקופת החולים טרם 
 פניה לחברת הביטוח.

  פרק ד'
כתב שירות 

ליווי אישי 
 פלוס

 שירותים
 האבחון בשלב

מוקד ייעוץ רפואי טלפוני )סעיף 
2.3.1) 

 מלא כיסוי

 יום 90

__ 

הכוונה על ידי עובד/ת סוציאלי/ת 
 (2.3.2)סעיף 

 עד שאורכה אחת פגישה
 שעתיים

__ 

התייעצות עם רופא אישי )סעיף 
2.3.3) 

פגישות בגין כל מצב  6 עד
 רפואי

90 ₪  

ליווי המנוי על ידי אחות מוסמכת 
 (2.3.4)סעיף 

 מצב כל בגין שעות 18 עד
 רפואי

 

 כל בגין טיפול מפגשי 12 עד (2.3.5ריפוי בעיסוק )סעיף 
 . רפואי מצב

בעבור ₪  45
 כל מפגש

 של דיונים שני עדהמנוי זכאי ל (2.3.6ועדה רפואית )סעיף 
 מצב כל בגין רפואית ועדה
 ןובלבד שבין מועד הדיו רפואי

 6הראשון לשני יחלפו לפחות 
 חודשים.

__ 

מפגשי טיפול עם רופא מומחה 
 (2.3.7 סעיף) ברפואת כאב

 __ מלא כיסוי

מימוש זכויות עקב מצב רפואי 
 (2.3.8)סעיף 

עד שתי פגישות עם רואה 
חשבון שבהסכם, לכל מצב 

 רפואי.

__ 

 טרום שרותי
 בבית אשפוז
 חולים

 מלא כיסוי (3.3.1)סעיף  אישי נציג שירות

 יום 30
 

__ 

)סעיף  רפואי מנטור שירותי
3.3.2) 

 .אחת טלפוני ייעוץ שיחת עד

 .אחת אישית פגישה עד

ייעוץ  שיחת
 ללא–
 תתפותהש

 .עצמית
 פגישה

 –ישית א
120 ₪. 

מעבדה  –הכנה לאשפוז  שירותי
 (3.3.3)סעיף  עד הבית

 .מלא כיסוי

 יום 30

85 ₪ 

 HOME –שירותי עזר לבית 
SERVICE  (3.3.4)סעיף 

 ₪ 50 .מלא כיסוי

שירותים בעת 
אשפוז בבית 

 חולים

 בעת מומחה רופא ידי על ליווי
 (3.3.5)סעיף  אשפוז

 ₪ 150 .אחד ביקור

 רפואי מנטור עם טלפוני ייעוץ
 (3.3.6)סעיף 

 __ .אחת שיחה

 ליום ₪ 70 מלא כיסוי אחות או רופא"י ע רפואית תמיכה לאחר ליווי



  

 

 תיאור הכיסויים בפוליסה

 
 שם הכיסוי

מה הסכום המקסימלי שניתן  תיאור הכיסוי
 לתבוע

אחרי כמה 
זמן 

מתחילת 
הביטוח 

ניתן לתבוע 
ולקבל 
תגמול 
 )אכשרה(

השתתפות 
 עצמית

 (3.3.7)סעיף  אשפוז

 אמבולנס באמצעות פינוי

 (3.3.8)סעיף 
 במקרים רקיינתן  השירות
 העברת לבצע נידרש שבהם
מבית החולים  בשכיבה המנוי

 עליולביתו ו/או למוסד שיקומי 
 ימליץ בית החולים

150 ₪  

 במקרה. מפגשים ארבעה עד (3.3.9)סעיף  רפואי מנטור
 לפגישה זכאות מומשה לא בו

 חמישה עד, 3.3.2 סעיף לפי
 מפגשים

120 ₪ 
 לפגישה

)סעיף  רפואיים עזרים שינוע 
3.3.10) 

50 אשפוז אותו בגין פעמיים עד   ₪
 למשלוח

על המנוי לפנות למוקד השירות בכל עניין הקשור בקבלת שירותים על פי כתב שירות זה בטרם  הערות
 .עצמם, ולפעול בהתאם להוראות המפורטות בכתב השירות שלהלן קבלת השירותים

  פרק ה'
תרופות 

שאינן בסל 
 הבריאות

הוצאות 
רכישת 

  התרופה

שאינה כלולה בסל שירותי  תרופה
 (2.1)סעיף  הבריאות 

₪  3,000,000הכיסוי יינתן עד 
 לכל תקופת הביטוח.

 

 יום 60
300  ₪

 תרופהל
  לחודש.

לא תחול 
השתתפות 

בגין  עצמית
תרופה 

שעלותה 
החודשית 

₪.  600מעל 
ראה סעיף 

3.4 
 לפוליסה.

 שירותי בסל הכלולה תרופה
 אחרת רפואית להתוויה הבריאות

 (2.2)סעיף 
 יום 60

-תרופה אונקולוגית והמטו
 .( 2.3)סעיף   אונקולוגית

 יום 60

הוצאות נטילת 
השירות ו/או הטיפול הרפואי  תרופה

 ראההתרופה )הכרוך בנטילת 
 (3.3סעיף 

ימים  60ליום ועד ₪  250עד 
בגין מקרה ביטוח. מובהר כי 

סכום זה כלול בסכום גבול 
 האחריות שפורט לעיל.

 __ 

חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה ויש לך כיסוי  הערות
 כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה.זהה בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

*על המועמד לביטוח להשיב תשובה מלאה וכנה על שאלות בעניין מהותי, וככל שלא יעשה כן יכול ותהיה לכך 
 השפעה על תשלום תגמולי הביטוח.

 
או לעופר הרכבי  ,(0) שלוחה 03 -6090880: בטלפון ארליך לאליניתן לפנות נוסף לידיעתך: לקבלת מידע 

 .09-7665756 סוכנות לביטוח בע"מ בטלפון: 
 

 המלאים הפוליסה לתנאי כפוף לעיל האמור כלמובהר כי 
 ובכל מקרה של סתירה יגברו תנאי הפוליסה.

 

 מידע נוסף:
אתר אינטרנט מאובטח שיאפשר לך לראות במרוכז את מוצרי הביטוח שלך בכל  הקימהשוק ההון  רשות 

 חברות הביטוח בישראל וזאת על בסיס נתונים שאנו נעביר אליהם. 
במידה ואינך מעונין שנעביר את הנתונים, עליך ליצור קשר עם חברתנו במוקד שירות לקוחות כלל  בטלפון 

 *.5454שמספרו 
הנתונים תמנע ממך לראות במרוכז באתר האינטרנט המאובטח את מוצרי הביטוח לידיעתך, אי העברת 

 שלך בכל חברות הביטוח בישראל.
 
 
 
 
 
 

 


