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מבוטח/ת יקר/ה, 

אנו מתכבדים להגיש לך חוברת הכוללת מידע מפורט ועדכני אודות התכניות 
והשירותים שאנו מציעים במסגרת פתרונות הבריאות של מגדל.

החוברת מכילה הסבר לטבלאות המפורטות בדו"ח, הסבר למושגים הביטוחיים 
בשפה פשוטה, הצהרה מראש על מדיניות ההשקעה בפוליסות משתתפות 

 ברווחים וכן מידע על תוכניות ביטוח ששווקו במגדל במהלך השנים. 
השנה כוללת חוברת זו בנוסף, מידע על שינויים שארעו בתחום ביטוחי 

הבריאות, סקירת תוכניות ביטוח הבריאות החדשות המשווקות במגדל החל 
מיום 1.2.2016 והסבר על אופן ההצטרפות אליהן, גם למבוטחים קיימים במגדל. 

כמו כן, ניתן למצוא השוואה בין הכיסויים בתוכניות לביטוח ניתוחים בישראל. 

מגדל עומדת לרשותך עם מידע מעודכן בכל זמן גם באתר האינטרנט 
שכתובתו: www.migdal.co.il ומאפשרת לך בין היתר, צפייה במידע אודות 

תכניות הביטוח שברשותך, בהודעות מצב ביטוח ובמצב התביעה, אם הוגשה. 

כלים אלו קיימים על מנת לסייע לך להתעדכן וללמוד על ההגנות הביטוחיות 
שרכשת ולבחון האם הן אמנם מתאימות ורלוונטיות לצרכים העדכניים של 

משפחתך. 

לקבלת פרטים נוספים ומידע על התכניות החדשות של מגדל מומלץ לפנות 
בכל עת לסוכן הביטוח שלך במגדל.

אנו מאחלים לך ולבני משפחתך בריאות ואריכות ימים. 

שרונה תושייה - פישר, עו"ד  

מנהלת ביטוח בריאות  
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 נשמח לעמוד לשירותך בכל עת באמצעות מרכז שירות לקוחות טל' 03-9201010 )שלוחה 9(
.www.migdal.co.il ובאמצעות אתר האינטרנט שלנו שכתובתו

ההסבר בחוברת זו אודות תכניות ביטוח ומושגים ביטוחיים שונים הוא לצורך מידע כללי לקורא 
ואינו בא במקום הגדרתם בפוליסה. המשמעות של תכניות ומושגים ביטוחיים אשר מחייבת את 

החברה היא רק זו לפי הפוליסה, אשר אושרה ע"י המפקח על הביטוח. 
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הסבר לטבלאות המפורטות בדו"ח השנתי

בטבלה זו מצוינים נתונים בסיסיים כגון: שם המבוטח, מספר הפוליסה, 
שם סוכן הביטוח ובפוליסות קבוצתיות שם בעל הפוליסה שהתקשר עם 

המבטח בחוזה לביטוח קבוצתי.

עמודות אלו מפרטות גם את נתוניו האישיים של המבוטח, שם הכיסוי, 
קוד הכיסוי וסוג הכיסוי )הוצאות רפואיות, סיעוד, מחלות קשות, שיניים, 

תאונות אישיות(.

מצב  בשל  וההחרגות  החיתומיות  התוספות  מפורטות  אלו  בעמודות 
רפואי/עיסוקי מסוים, אם ישנן, אם אין תוספות/החרגות, יופיע "לא קיים".

משתנה  זה  כיסוי  בגין  פרמיה  האם  מפרטת  הפרמיה"  "מבנה  עמודת 
או קבועה.

הצמדת סכום הביטוח במהלך תקופת הביטוח ולאחר מקרה הביטוח, 
המחירים  למדד  הצמדה  להיות  ויכולה  הפוליסה  לתנאי  בהתאם  הינה 
בהתאם  להשקעות,  הצמדה  ברווחים:  משתתפות  בפוליסות  או  לצרכן 
לחישוב יתרת הבונוס המצטבר. )ראה הסבר בפרק המושגים בהמשך 

חוברת זו(.

הפרמיה השנתית ששולמה עבור כל כיסוי בש"ח מפורטת גם.

עמודות אלו כוללות פרטים על הכיסויים הביטוחיים להם זכאי המבוטח:

לא  )קיים(  בתוקף  הינו  הרלוונטי  הכיסוי  האם  מצוין  פוליסה"  "סטטוס 
בתוקף )לא קיים( או מסולק.

מפורטים תאריכי תחילת ותום תקופת הביטוח במסגרת הכיסוי.

"סכום ביטוח מירבי של הכיסוי", בעמודה זו יופיע במקרה של פוליסה 
לכיסוי.  ביטוח מסולק  לגבי סכום  גם  כך  ביטוח מירבי בש"ח.  עם סכום 
לא  יצוין:  הפוליסה,  בתנאי  נקובים  הביטוח  סכומי  בו  אחר  מקרה  בכל 

רלוונטי.
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בטבלה זו מפורטים עיקרי הכיסויים הקיימים במסגרת הפוליסה.

מופיע קוד הכיסוי ופירוט הכיסויים העיקריים המופיעים בפוליסה.

"סכום ביטוח מירבי עבור עיקרי הכיסויים" - מפורטים סכומי ביטוח או גבולות 
אחריות המבטח אם קיימים כאלה בגין הכיסוי, )הסכומים המופיעים הינם לאחר 
תנאי  במסגרת  הצמדה  קיימת  שאכן  ככל  לצרכן  המחירים  למדד  הצמדתם 

הפוליסה(.

"השתתפות עצמית" - גובה ההשתתפות עצמית המוגדר בפוליסה.

"סוג תגמולי ביטוח" - מצוין האם תגמולי הביטוח במסגרת הכיסוי הינם מסוג 
שיפוי, פיצוי או מתן שירות בפועל.

בטבלה זו יוצג פירוט התשלומים של כל אחד מהמבוטחים בפוליסה בכל אחד 
זו  מחודשי השנה. העמודה האחרונה מציגה את סך הפרמיות ששולמו בשנה 

בגין הפוליסה.

בפוליסה לביטוח קבוצתי שבה תשלום הפרמיה נעשה באמצעות בעל הפוליסה, 
מוצג פירוט של סך הפרמיה השנתית שבה מחוייב כל מבוטח, במהלך השנה, 

על פי תנאי הפוליסה.

בטבלה זו יוצגו השינויים בפוליסות הביטוח של המבוטח.
הטבלה כוללת את פרטי המבוטח, הפוליסה והכיסויים שבהם נערכו השינויים, 

עיקרי השינויים שבוצעו בפוליסה ותאריך הביצוע.

הקודמת  בטבלה  שהוצגו  והשדרוגים  השינויים  מהות  את  מציגה  זו  טבלה 
ומפרטת את עיקרי הכיסויים, סכומי הביטוח המרביים, השתתפות עצמית וסוג 

תגמולי הביטוח.



השתנות הפרמיה עבור כל המבוטחים בפוליסה

תאריך השתנות 
הפרמיה

פרמיה חודשית 
בש"ח*

טבלת השתנות הפרמיה עבור כל 
XXXXXXXXX המבוטחים בפוליסה

01/01/2015135.67
01/03/2018150.75

טבלת השתנות הפרמיה עבור כל 
XXXXXXXXX המבוטחים בפוליסה

01/01/201579.15
01/05/201881.19
01/07/201887.45
01/09/201893.65
01/06/2019135.47
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עדכון / תיקון פרטים אישיים:
בחברת  רשומים  שהם  כפי  המבוטח  של  האישיים  פרטיו  מפורטים  זה  בספח 

הביטוח מגדל. יש לבדוק את נכונות הפרטים ולעדכנם במידת הצורך.
ההחזר  מעטפת  באמצעות  מגדל  למשרדי  לשלוח  יש  המעודכן  הספח  את 

המצורפת או לפקס שמספרו 03-5637277

טבלה זו מציגה את השתנות הפרמיה בפוליסה עבור כל המבוטחים, עד למועד 
השתנות הפרמיה האחרונה במהלך תקופת הביטוח.

הפרמיה עבור תוכניות הביטוח החדשות, מוצגת לצורך השוואה בהמשך בעמוד 
24 לחוברת זו. 

*הפרמיות המוצגות הינן לשם דוגמה בלבד.

פירוט תכניות ביטוח בריאות

אי כושר מתאונה )נכות תעסוקתית מתאונה(
תכנית המעניקה תשלום פיצוי יומי במקרה של אי כושר מתאונה. תקופת ההמתנה, סכום 
ותקופת הפיצוי החודשי הינם כפי שנבחר מראש על ידי המבוטח בעת הצטרפותו לביטוח, 

לפי המסלולים הקיימים בחברה.

ביטוח למחר
האירועים  משלושים  אחד  לראשונה  בקרות  ביטוח  סכום  תשלום  מעניקה  התכנית 
המוגדרים כמקרי ביטוח והמופיעים בתנאים הכלליים של הפוליסה )מחלות קשות, סיעוד 

ומוות(. 

ביטוח ניתוח / משפר בריאות / משפר קופ"ח / ביטוח ניתוח בישראל
התכנית מעניקה תשלום הוצאות לניתוחים פרטיים בישראל.

ביטוח ניתוח לחברי שב"ן )שירותי בריאות נוספים(
תכנית המאפשרת השלמה של הכיסוי הביטוחי הניתן ע"י תוכניות השב"ן השונות, לביצוע 

ניתוחים בישראל.

ביטוח ניתוח עולמי / ביטוח ניתוח בינלאומי / משפר בריאות בינלאומי / 
משפר קופ"ח בינלאומי

התכנית מעניקה תשלום הוצאות לניתוחים פרטיים בארץ ובחו"ל.

ביטוח סיעודי )דואגים למחר / דואגים למחר משלים / בראש מורם / מגדל סיעוד / 
מגדל סיעוד משלים(

סכום  בפוליסה.  כמוגדר  סיעודי,  בהיותו  למבוטח  חודשי  פיצוי  תשלום  מעניקה  התכנית 
הפיצוי החודשי כפי שנבחר מראש ע"י המבוטח ישולם כל עוד המבוטח סיעודי ולתקופה 

שנבחרה מראש על-ידו כמפורט בדף פרטי הביטוח.

בריאות 10
המופיעים  בארץ  פרטיים  ניתוחים   12 בגין  רפואיות  הוצאות  תשלום  מעניקה  התכנית 
בפוליסה. תשלום הוצאות בגין השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, וכן כיסוי סיעודי עם פיצוי 

חודשי עד התקרה הקבועה בפוליסה ולתקופה של עד 36 חודשים.

בריאות 10 בינלאומי
התכנית מעניקה תשלום הוצאות רפואיות בגין 16 ניתוחים פרטיים בארץ ובחו"ל המופיעים 
בפוליסה, תשלום הוצאות בגין השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל וכן כיסוי סיעודי עם פיצוי 

חודשי עד התקרה הקבועה בפוליסה ולתקופה של עד 36 חודשים.
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בריאות 10 עולמי
התכנית מעניקה תשלום הוצאות רפואיות בגין 16 ניתוחים פרטיים בארץ ובחו"ל המופיעים 
בפוליסה, תשלום הוצאות בגין השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, וכן שיפוי בגין תרופות 

שאינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי ומאושרות לשיווק בישראל.

בריאות למשפחה
שאינן  תרופות  השתלות,  בגין  הוצאות  תשלום  ומעניקה  משפחתי  כיסוי  מהווה  התכנית 
כלולות בסל הבריאות הממלכתי ומאושרות לשיווק בישראל וכן שירותי סיוע לבית "הגנה 

מושלמת".

דואגים למשפחה  
הכיסויים  את  הכוללות  לבחירה   חבילות  מספר  הכוללת  אישיות  תאונות  ביטוח  פוליסת 
הבאים כתוצאה מתאונה ונבדלות ביניהן בסכומי הביטוח: מוות, אובדן או פגיעה מלאה של 
יומי בגין אשפוז בבית חולים, כיסוי למצב סיעודי  איברים שברשימה, שברים, כוויות, פיצוי 
והוצאות נלוות לאשפוז כתוצאה מתאונה הכוללים: הוצאות פינוי באמבולנס, הוצאות אחות 

פרטית והוצאות שהיה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה בבית מלון בעת אשפוז ארוך.

הרחבה לביטוח ניתוח לחברי השב"ן )ברות ביטוח(
נספח זה מאפשר לעבור לתכנית ביטוח המעניקה כיסוי ביטוחי מלא באופן דומה לכיסוי 
שב"ן  לתכנית  במעבר  או  בשב"ן  החברות  סיום  בעת  בישראל,  ניתוח  ביטוח  בפוליסת 

בקופה אחרת.

השקעה בריאה
תכנית המשלבת את הכיסויים הכלולים בתכניות: "ביטוח ניתוח בינלאומי" ו-"מזור 3". היה 
ולמבוטח לא תהיה תביעה במשך 15 השנים הראשונות, יוכל לקבל החזר כספי כמפורט 

בתנאי הפוליסה.

השתלות / השתלות מורחב
שילוב  וכל  כבד  לבלב,  ריאה,כליה,  לב,  להשתלת  הוצאות  בגין  שיפוי  מעניקה  התכנית 
בו  בשלב  מלאכותי,  לב  השתלת  גם  תכלול  השתלה  אחר.  מתורם  עצמות  מח  ביניהם, 

הפרוצדורה הפסיקה להיות מוגדרת כניסיונית בישראל עד לתקרה הנקובה בתכנית.

טיפולים מחליפי ניתוח
תכנית זו מעניקה שיפוי לטיפולים מחליפי ניתוח אשר באים להחליף את הניתוח לו זקוק 

המבוטח תוך השגת תוצאות רפואיות דומות.
הכיסוי ניתן לטיפולים המתבצעים בארץ ובחו"ל וכולל התייעצות עם רופא מומחה, שכר 
מבצע הטיפול החלופי, הוצאות חדר ניתוח או חדר טיפולים והוצאות אשפוז בבית חולים.

כתב שירות אמבולטורי
השירותים  באשפוז.  כרוכים  שאינם  ובדיקות  ייעוצים  הכוללים  רפואה  שירותי  מגוון  מעניק 

כרוכים בהשתתפות עצמית.

כתב שירות בטוח איתך
שירות חדר רופאים, שירותים תומכים עם הופעת מוגבלויות תפקודיות ראשוניות ומעטפת 

שירותי רפואה סיעוד ושיקום למבוטח. השירותים כרוכים בהשתתפות עצמית.

כתב שירות ביקור רופא 
שירות ביקור רופא שבהסכם עם ספק השירות בבית המבוטח 24 שעות ביממה ושירות 

בדיקות מעבדה הכלולות בכתב השירות. השירותים כרוכים בהשתתפות עצמית. 

כתב שירות לגוף ולנפש
שירותי טיפול פיזיותרפיה אצל נותני שירות שבהסכם וכן שירותי פסיכולוגיה. השירותים 

כרוכים בהשתתפות עצמית.

כתב שירות סקר מנהלים 
שירות בדיקת סקר אחת לשנה במכון הסדר הכוללים בין היתר - בדיקות דם, מעבדה, 
לחץ דם, ראייה ושמיעה, תפקודי ריאה, צילום חזה, בדיקות לב, תפקודי לב וכליות ועוד. 

השירות כרוך בהשתתפות עצמית.

כתב שירות רפואה משלימה
שירותי רפואה משלימה הכלולים ברשימה המופיעה בכתב השירות, השירותים כרוכים 

בהשתתפות עצמית.

כתב שירות שלא תשכח 
וכן  וזיכרון  כולל בדיקת הערכה קוגניטיבית, סדנאות לאימון ולמידה לשיפור קשב, ריכוז 

טיפול לאלו הסובלים מירידה קוגניטיבית. השירותים כרוכים בהשתתפות עצמית.

כתב שירות לילד
ואבחון  ייעוץ  ואורתודנטי,  שמיעה  ראייה,  בדיקת  הכוללים  לילד  ייעודיים  שירותים  מגוון 
דידקטי, קשב וריכוז, בדיקות סקר, רפואה משלימה ועוד. השירותים כרוכים בהשתתפות 

עצמית.

כתב שירות לילד )למצטרפים החל מה-1.6.2013(
ואבחון  ייעוץ  ואורתודנטי,  שמיעה  ראייה,  בדיקת  הכוללים  לילד  ייעודיים  שירותים  מגוון 
דידקטי, קשב וריכוז, פיתוח מיומניות למידה, הוראה מתקנת, קלינאי/ת תקשורת, ריפוי 

בעיסוק, רכיבה טיפולית, טיפול באומנות ועוד. השירותים כרוכים בהשתתפות עצמית.

כתב שירות ייעוץ פסיכולוגי
נותני שירות שבהסדר או החזר הוצאות אצל  שירות המעניק טיפולים פסיכולוגיים אצל 
נותני שירות שאינם בהסדר עד לתקרה המפורטת בכתב השירות )בכפוף להשתתפות 

עצמית(.
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כתב שירות מומחה מלווה
ליווי אישי וייעוץ ע"י רופאים מומחים מובילים במהלך תהליך האבחון ובעת הטיפול הרפואי 
כרוך  השירות  השירות.  בכתב  המפורטים  רפואיים  אירועים  רשימת  פי  על  וההחלמה 

בהשתתפות עצמית.

כתב שירות רפואה אישית
השירות כולל תור מהיר לבדיקות אבחנתיות, אבחון מהיר, הכוונה לבחירת רופא מומחה, 
ליווי  ליווי רפואי ושירותי בדיקות מעבדה עד הבית, ביקור אישי של רופא מומחה לצורך 
לאחר  אביזרים  ושינוע  פסיכולוג  עם  טלפונית  שיחה  לאשפוז,  הקשור  בכל  רפואי  וייעוץ 

האשפוז.

כתב שירות תרופות פרטי
עד  תרופות  מרשם  שירות  תרופות,  ארון  המנוי,בדיקת  בבית  או  טלפוני  תרופתי  ייעוץ 

הבית,שירות תזכורן ועוד. השירות כרוך בהשתתפות עצמית.

מאבק בסרטן
התכנית מעניקה תשלום סכום ביטוח במקרה של גילוי מחלת הסרטן כהגדרתה בביטוח 
זה, במשך תקופת הביטוח. עם תשלום סכום הביטוח, יפוג תוקפו של הביטוח עפ"י תכנית 

זו.

מגדל דואגים למשפחה מורחב
פוליסת ביטוח תאונות אישיות הכוללת מספר חבילות לבחירה הכוללות את הכיסויים הבאים 
כתוצאה מתאונה ונבדלות ביניהן בסכומי הביטוח: מוות, נכות צמיתה, שברים, כוויות, פיצוי 
יומי בגין אשפוז בבית חולים, כיסוי למצב סיעודי והוצאות נלוות לאשפוז.ניתן בתוספת פרמיה 
מתאונה  כתוצאה  רפואיות  והוצאות  גלגלי  דו  ברכב  נסיעה  אתגרי,  לספורט  כיסוי  לרכוש 

נוספות הכולל: ניתוח פלסטי, שתל בניתוח, אביזר רפואי,טיפול שיקום בשיניים ועוד.

מגדל דואגים למשפחה בדרכים 
הכיסויים  את  הכוללות  לבחירה  חבילות  מספר  הכוללת  אישיות  תאונות  ביטוח  פוליסת 
נכות  מוות,  הביטוח:  בסכומי  ביניהן  ונבדלות  בלבד  דרכים  תאונת  של  במקרה  הבאים 
והוצאות  סיעודי  למצב  כיסוי  חולים,  בבית  אשפוז  בגין  יומי  פיצוי  כוויות,  שברים,  צמיתה, 

נלוות לאשפוז.
ניתן בתוספת פרמיה לרכוש כיסוי לספורט אתגרי, נסיעה ברכב דו גלגלי והוצאות רפואיות 
כתוצאה מתאונה נוספות הכולל: ניתוח פלסטי, שתל בניתוח, אביזר רפואי,טיפול שיקום 

בשיניים ועוד.

מגדל מזור
ל-4  בחלוקה  חמורים,  רפואיים  אירועים  או  קשות  מחלות  ל-32  כיסוי  מעניקה  התכנית 
בגובה  שני  ביטוח  מקרה  בעת  נוסף  פיצוי  תשלום  מסוימים  במקרים  ומאפשרת  קבוצות 
50% מסכום הביטוח המקורי שנרכש. הפוליסה מתבטלת לאחר תשלום מקרה הביטוח 

הראשון או השני, בהתאם לתנאי הפוליסה או בגיל 75, המוקדם מביניהם.

מגדל מזור מורחב
ל-2  בחלוקה  חמורים,  רפואיים  אירועים  או  קשות  מחלות  ל-32  כיסוי  מעניקה  התכנית 
קבוצות ומאפשרת במקרים מסוימים תשלום פיצוי נוסף בעת מקרה ביטוח שני ושלישי 
בגובה 100% מסכום הביטוח המקורי שנרכש. הפוליסה מתבטלת לאחר תשלום מקרה 
הביטוח הראשון, השני או השלישי, בהתאם לתנאי הפוליסה או בגיל 75, המוקדם מבניהם.

מגדל שן / המגן שן
פרוטטיים  דנטליים  טיפולים  של  בהוצאות  החברה  של  השתתפות  מעניקה  התכנית 

כמפורט בתכנית זו.

מזור
האירועים  אחד  לראשונה  למבוטח  ארע  אם  ביטוח  סכום  תשלום  מעניקה  התכנית 
ברשימת  נכללים   1.1.2003 מיום  החל  הביטוח.  תקופת  במשך  בפוליסה  המפורטים 
)ראה   "24 "מזור  בתכנית  המופיעות  המחלות  כל  "מזור"  בתכנית  המכוסים  האירועים 
לא  הנוספים  הכיסויים  המקוריים.  הכיסויים  ובהגדרות  הפרמיה  בגובה  שינוי  ללא  להלן(, 
או מחלה  או שאירעו עקב מצב בריאות, תופעה   1.1.2003 לפני  חלים במקרים שהתגלו 
שהיה ידוע על קיומם אצל המבוטח לפני 1.1.2003. עם תשלום סכום הביטוח, יפוג תוקפו 

של הביטוח עפ"י תכנית זו.

מזור 3
תכנית המעניקה תשלום סכום ביטוח אם ארע למבוטח לראשונה אחד מהאירועים הבאים 
במשך תקופת הביטוח: אוטם שריר הלב, שבץ מוח, לאוקמיה. עם תשלום סכום הביטוח, 

יפוג תוקפו של הביטוח עפ"י תכנית זו.

מזור 18
האירועים  אחד  לראשונה  למבוטח  ארע  אם  ביטוח  סכום  תשלום  המעניקה  תכנית 
בתוכנית  המכוסים  האירועים  ברשימת  נכללים   1.4.2002 מיום  החל  בפוליסה.  כמפורט 
כל המחלות המופיעות בתוכנית "מזור 24" ללא שינוי בגובה הפרמיה ובהגדרות הכיסויים 
המקוריים. הכיסויים הנוספים לא חלים לגבי מקרים שהתגלו לפני ה-1.4.2002 או שאירעו 
עקב מצב בריאות, תופעה או מחלה שהיה ידוע על קיומם אצל המבוטח לפני ה - 1.4.2002. 

עם תשלום סכום הביטוח, יפוג תוקפו של הביטוח עפ"י תכנית זו.

מזור 24
תכנית המעניקה תשלום סכום ביטוח אם ארע למבוטח לראשונה אחד מ-24 האירועים 
או המחלות הקשות כמפורט בפוליסה. עם תשלום סכום הביטוח, יפוג תוקפו של הביטוח 

עפ"י תכנית זו.

מזור 31 
תכנית המעניקה כיסוי מקיף ל-31 מחלות קשות או אירועים רפואיים חמורים, בחלוקה ל-4 
קבוצות ומאפשרת במקרים מסוימים תשלום פיצוי נוסף בעת מקרה ביטוח שני בגובה 50% 
מסכום הביטוח המקורי שנרכש. הפוליסה מתבטלת לאחר תשלום מקרה הביטוח הראשון 

או השני, בהתאם לתנאי הפוליסה או בגיל 75, המוקדם מביניהם.
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מזור לסוכרת
תכנית המעניקה תשלום סכום ביטוח מלא או חלקי אם ארע למבוטח אחד מהאירועים 
הרפואיים הבאים כתוצאה ממחלת הסוכרת: עיוורון, אי ספיקת כליות כרונית, השתלת 
כליה, קטיעה של גפיים תחתונות ושבץ מוחי - פיצוי בגובה 50%. עם תשלום סכום הביטוח 

המלא, יפוג תוקפו של הביטוח עפ"י תכנית זו.

מזור לצד הלוואה
תכנית הנמכרת בצד הלוואה שנטל המבוטח, המקנה כיסוי למחלות קשות בסכום ביטוח 
ולריבית בהתאם למסלול שנבחר על-ידי המבוטח בעת  יורד עם השנים, הצמוד למדד 

ההצטרפות לביטוח.

מח"ר )מקרי חירום רפואיים( / בריאות פלוס
תכנית המעניקה תשלום סכום ביטוח בקרות לראשונה מקרה מוות או אחד מהאירועים 
הבאים במשך תקופת הביטוח: התקף לב, ניתוח לב בו מבוצע מעקף של חסימה בעורק 
כלילי, שבץ מוח, סרטן, אי ספיקת כליות כרונית, השתלת אחד האיברים: לב, כליה או כבד. 

עם תשלום סכום הביטוח, יפוג תוקפו של הביטוח עפ"י תכנית זו.

נספח ביטול חריג דו-גלגלי
כיסוי בגין מקרי הביטוח המפורטים בביטוח תאונות אישיות הקשורים במישרין או בעקיפין 

בנהיגה ו/או ברכיבה ברכב דו-גלגלי ממונע או טרקטורון.

נספח ביטול חריג ספורט אתגרי
כיסוי בגין מקרי הביטוח המפורטים בביטוח תאונות אישיות הקשורים במישרין או בעקיפין 

בפעילות ספורט אתגרי כהגדרתו בפוליסה.

נספח הוצאות רפואיות
כגון:  בפוליסה.  המכוסות  מתאונה  כתוצאה  הנדרשות  ואחרות  רפואיות  להוצאות  כיסוי 

ניתוח פלסטי, שתל, אביזר רפואי, שיקום שיניים וייעוץ משפטי במקרה של נכות צמיתה.

נספח ביטוח תרופות מיוחדות - מגדל פארם
ומאושרות לשימוש  תכנית המעניקה שיפוי עבור תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות 
בישראל, בארה"ב, באיחוד האירופי ובעוד 6 מדינות נוספות וכן עבור תרופות הכלולות בסל 
הבריאות אך התוויתן אינה תואמת את הצורך הרפואי לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח. 
בנוסף, ניתן כיסוי לתרופות אונקולוגיות והמטו-אונקולוגיות המוגדרות כ- Off label. סכום 

הביטוח יהיה עד לתקרה הנקובה בפוליסה ובכפוף לתשלום השתתפות עצמית.

נספח ניתוחים בחו"ל
תכנית המעניקה תשלום הוצאות לניתוחים פרטיים בחו"ל.

נספח ניתוחים בישראל עם השתתפות עצמית
תכנית המעניקה תשלום הוצאות לניתוחים פרטיים בישראל, מעבר לתשלום השתתפות 

עצמית של המבוטח ובהתאם לתכנית שבחר המבוטח בעת הצטרפותו לביטוח.

נספח ניתוחים בישראל משלים שב"ן
הניתנות  לזכויות  מעבר  בישראל,  פרטיים  לניתוחים  הוצאות  תשלום  המעניקה  תכנית 
למבוטח במסגרת תכנית השב"ן בה הוא חבר. בנוסף ניתנת למבוטח ברות ביטוח לכיסוי 
מהשקל הראשון במקרה של סיום החברות בשב"ן או בעת תקופת האכשרה במעבר 

בין הקופות.

נספח ניתוחים בישראל מורחב
תכנית המעניקה תשלום מהשקל הראשון להוצאות ניתוחים פרטיים בישראל וכן הוצאות 

לשירותים רפואיים נוספים.

נספח שירות אמבולטורי
מעניק שירותים רפואיים או שיפוי בגינם הכוללים ייעוצים ובדיקות שאינם כרוכים באשפוז. 
כרוכים  השירותים  זכויות.  למימוש  מידע  ושירות  פזיוטרפיה  טיפולי  מורחב,  הריון  סל 

בהשתתפות עצמית.

נספח תרופות מיוחדות
תכנית המעניקה שיפוי עבור תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות ומאושרות לשימוש 
בישראל, בארה"ב, באיחוד האירופי ובעוד 6 מדינות נוספות וכן עבור תרופות הכלולות 
התוויתן  אך  בישראל  המבוטח  של  הרפואי  במצבו  לטיפול  המאושרות  הבריאות,  בסל 
אינה תואמת את הצורך הרפואי לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח. בנוסף, ניתן כיסוי 
לתקרה  עד  יהיה  הביטוח  סכום  יתום.  תרופות  וכן   Off-label כ-  המוגדרות  לתרופות 

הנקובה בפוליסה ובכפוף לתשלום השתתפות עצמית.

נספח השתלות מורחב וטיפולים מיוחדים בחו"ל
שילוב  וכל  כבד  לבלב,  ריאה,כליה,  לב,  להשתלת  הוצאות  בגין  שיפוי  המעניקה  תכנית 
חיים.  מבעלי  ואיבר  בישראל  גזע  תאי  מעי,  שחלות,  אחר,  מתורם  עצמות  מח  ביניהם, 
השתלה תכלול גם השתלת לב מלאכותי, בשלב בו הפרוצדורה הפסיקה להיות מוגדרת 
הנקובה  לתקרה  עד  בחו”ל,  מיוחדים  וניתוחים  לטיפולים  כיסוי  וכן  בישראל  כניסיונית 

בפוליסה.

נספח ניתוחים בישראל עם השתתפות עצמית
)במקום ההגדרה של נספח ניתוחים בישראל עם השתתפות עצמית שקיימת היום(

תכנית המעניקה תשלום הוצאות לניתוחים פרטיים בישראל, מעבר לתשלום השתתפות 
עצמית של המבוטח ובהתאם לתכנית שבחר המבוטח בעת הצטרפותו לביטוח.
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נספח תרופות
תכנית המעניקה שיפוי בגין תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי אשר הוכחה 
יעילותן ואושר השימוש בהן למצבו של המבוטח בישראל. סכום הביטוח יהיה עד לתקרה 

הנקובה בפוליסה ובכפוף לתשלום השתתפות עצמית.

נכות מתאונה
תאונה  עקב   100% של  בשיעור  לנכה  הפך  המבוטח  אם  במלואו  ישולם  הביטוח  סכום 
כהגדרתה בביטוח זה. במקרה של נכות חלקית עקב תאונה, ישולם תשלום חלקי בהתאם 

לטבלת אחוזי הנכות המפורטים בביטוח זה ובכפוף לשיעור הנכות שנקבע.

עתיד בריא - מחלות קשות עם בטחון כלכלי

תכנית המעניקה:

תשלום סכום ביטוח בתוספת ערך פדיון הפוליסה, אם ארע למבוטח לראשונה אחד  א. 
האירועים כמפורט תכנית "מזור 24".

ולא ארע אחד המקרים המפורטים  בתום תקופת הביטוח ובתנאי שהמבוטח בחיים  ב. 
בס"ק א' לעיל, ישולם סכום הביטוח למבוטח.

פיצוי בגין ימי אשפוז מתאונה
מתאונה.  כתוצאה  חולים  בבית  אשפוז  של  במקרה  יומי  פיצוי  תשלום  המעניקה  תכנית 

סכום הפיצוי היומי ותקופת ההמתנה הינם כפי שנבחר מראש על ידי המבוטח.

פיצוי בגין ימי אשפוז ממחלה או ניתוח
תכנית המעניקה תשלום פיצוי יומי במקרה של אשפוז בבית חולים כתוצאה ממחלה או 

ניתוח. סכום הפיצוי היומי הינו כפי שנבחר מראש על ידי המבוטח.

נספח הרחבה לתרופות מיוחדות
 ,)3( )א(   29 תקנה  לפי  לשימוש  למבוטח,  שאושרו  תרופות  בגין  שיפוי  המעניקה  תכנית 
גנטית  בדיקה  לאחר  המבוטח  של  הרפואי  במצבו  לטיפול  יעילות  שנמצאו  תרופות 
יעילות  הינן  כי  קבע  בכיר  מומחה  רופא  לגביהן  תרופות  וכן,  בתרופה  הטיפול  להתאמת 
באופן ממשי לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח על סמך שני פרסומים מדעיים רפואיים 
הביטוח  סכום  לחייו.  ממשית  סכנה  מהווה  בתרופה  הטיפול  מניעת  בו  במצב  מקובלים, 

יהיה עד לתקרה הנקובה בפוליסה ובכפוף לתשלום השתתפות עצמית.

חבילת מגדל ספורטיבי
כוללת את הכיסויים: מוות מתאונה, נכות צמיתה מתאונה, הוצאות טיפול רפואי ושיניים 
מתאונה, צד ג' מפגיעת ספורט, אי כושר מתאונה המעניק פיצוי עד 12 חודשים, עם תקופת 

המתנה של 10 ימים וכתב שירות נקודת זינוק.

נספח מוות ונכות מתאונה
צמיתה  ונכות  מוות  בגין  פעמי  חד  פיצוי  למבוטח  מעניקה  מתאונה  ונכות  מוות  חבילת 

)מלאה או חלקית( מתאונה.

נספח הוצאות טיפול רפואי ושיניים מתאונה
סל הוצאות רפואיות במקרה של תאונה הכולל:

אשפוז וטיפול רפואי הניתן ע"י רופא, אחות, ו/או בעל מקצוע פרא רפואי לצורך אבחון ו/או
טיפול בפגיעה הגופנית וטיפול שיניים הניתן ע"י רופא שיניים.

נספח צד ג' מפגיעת ספורט
פעילות  במהלך  למבוטח  שארעה  תאונה  של  במקרה  החוק  פי  על  ג'  צד  לחבות  כיסוי 

ספורט ואשר גרמה במישרין נזק לצד שלישי.

כתב שירות נקודת זינוק
 - )צח"מ  מירבית"  חמצן  "צריכת  בדיקת  לספורטאי,  ארגומטריה  בדיקת  כולל  השירות 
ספורט,  פגיעת  של  במקרה   )case management( מקרה"  "ניהול  שירות   ,)VO2MAX

הנחה בשירותים רפואיים ופרה רפואיים והנחה ברכישת אביזרים אורתופדים ומדרסים.

נספח אי כושר מתאונה
פיצוי במקרה של אי כושר מתאונה שמשמעותו: אובדן כושר עבודה של המבוטח כתוצאה 
מתאונה לעסוק במקצוע ו/או עיסוק בהם עסק ערב קרות מקרה הביטוח בשיעור של 25% 

לפחות. אובדן כושר עבודה העולה על 50% ייחשב כאובדן כושר מלא.
לבחירת המבוטח סכום ומשך תקופת תשלום הפיצוי במספר מסלולים.

כל האמור הינו בכפוף לתנאי הפוליסה.



תוכניות ביטוח חדשות במגדל
על  שהשפיעה  הבריאות,  ביטוחי  בתחום  חדשה  הסדרה  לתוקף  נכנסה   ,1.2.2016 ביום 

מאפייני ביטוח הבריאות, תוכניות הביטוח והכיסויים מכוחן.

הסדרה זו כוללת בין היתר, את תקנות וחוזרי האוצר הבאים:

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )תנאים בחוזה ביטוח לניתוחים   .1
וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל( התשע"ה 2015 - המורות על שיווק כיסוי אחיד 

בין חברות הביטוח לתוכנית ביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל.

המשנה   - פרט  בריאות  בביטוח  כיסויים  בין  תלות  אי  בנושא   2015-1-8 חוזר   .2
כיסויים  לבחירת  מובנות  מודולריות  חבילות  של  ממכירה  הביטוח,  מכירת  אופן  את 

עצמאיים ע"י הלקוחות.

חוזר 2015-1-7 בנושא עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט - המשנה את מאפייני   .3
תוכנית ביטוח בריאות מביטוח לכל החיים, לביטוח המתחדש כל שנתיים )ב - 1 
ליוני( עבור כלל המבוטחים, באותם תנאים או בתנאים אחרים ללא חיתום וללא 

תקופת אכשרה. 

לגבי   .1.2.2016 לפני  שנמכרו  ביטוח  תוכניות  על  חלים  לא  אלו  חוזרים  כי  נדגיש 
תוכניות הביטוח שנמכרו לפני תאריך זה נשמרים התנאים והכיסויים שנקבעו בעת 
רכישת הפוליסה, בהתאם להוראות הפוליסה. מגדל אף שידרגה חלק מתוכניות 

ביטוח אלו, במהלך השנים באופן אוטומטי ללא תוספת עלות כספית.

את  הכולל  המצורף  השנתי  בדו"ח  עיין  אנא  שברשותך  הפוליסה/ות  על  למידע 
טבלת  )כולל  בגינם  הביטוח  ודמי  הכיסויים  עיקרי  בפוליסה,  המבוטחים  שמות 

השתנות הפרמיה לכלל המבוטחים בפוליסה(.

אנו מתכבדים להציג בפניכם את המוצרים החדשים 
המשווקים היום במגדל:

מגדל | השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
הנילוות  הוצאות  כולל  בחו"ל  מיוחדים  וטיפולים  להשתלות  כיסוי  הכוללת  ביטוח  תוכנית 
או טיפול מיוחד, הוצאות טיסה  ביצוע השתלה  ביניהם הערכות רפואיות לפני  להשתלה 
ושהיה והבאת מומחה רפואי לישראל. תוכנית זו כוללת בנוסף גמלה חודשית לפני ולאחר 
ביצוע השתלה עד 60 חודשים )למבוטח במצב סיעודי תפקודי במקרה של ביצוע השתלה 
ואיברים שגודלו במעבדה  כולל השתלת שחלות  וכן השתלות מתקדמות   ,)60 גיל  לפני 

)בשלב בו ההשתלה אינה ניסיונית(. 

הכיסוי ניתן להשתלות העומדות בהוראות חוק השתלות איברים התשס"ה 2009.

מגדל | תרופות שאינן בסל ובדיקות גנטיות למחלה
תוכנית ביטוח הכוללת כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות )או נמצאת בסל אך 
לא להתוויה הנדרשת למבוטח( המאושרות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח בישראל, 
בארה"ב, באיחוד האירופי ובעוד 6 מדינות נוספות. הכיסוי כולל גם תרופות המוגדרות כ- 

OFF-LABEL לכל מחלה ותרופות יתום למחלות נדירות.

התוכנית כוללת גם בדיקות גנטיות להתאמת הטיפול התרופתי במחלה וכן כיסוי לתרופות 
מיוחדות שינתנו במקרים הבאים:

• )א()3( 	  29 )תקנה  בחוק  הקבועות  הנחיות  פי  על  למבוטח  תרופה  לייבא  אישור  ניתן 
לתקנות הרוקחים(.

• התרופה נמצאה יעילה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח על סמך בדיקה גנטית.	
• במקרה של סכנת חיים, במקרה בו רופא מומחה בכיר קבע, כי התרופה יעילה באופן 	

רפואיים  מדעיים  פרסומים  שני  סמך  על  המבוטח  של  הרפואי  במצבו  לטיפול  ממשי 
מקובלים וכי התועלת בתרופה עולה על הסיכון הכרוך בה.

בכל  המתחדש   ₪  2,000,000 של  סך  הינו  הביטוח  בתוכנית  מירבי  ביטוח  סכום 
תקופת הביטוח ובנוסף, לתרופות מיוחדות כהגדרתן לעיל, סך של 50,000 ₪ לחודש ועד 

500,000 ₪ למחלה )ולא לתקופת הביטוח(.
התוכנית אינה כוללת השתתפות עצמית, ותרופות שעלותן מעל 300 ₪ )ובתרופות 

בהתאמה אישית 800 ₪(, יכוסו במלואן מהשקל הראשון. 

מגדל | ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל
תוכנית ביטוח הכוללת כיסוי אחיד בין חברות הביטוח, המעניקה 3 התייעצויות, הוצאות 
שכר רופא, הוצאות רפואיות הנדרשות לשם ביצוע הניתוח ולאשפוז, לרבות שכר רופא 
והאשפוז,  הניתוח  במהלך  תרופות  שתלים,  מתכלה,  ציוד  ניתוח,  חדר  הוצאות  מרדים, 
כולל  אשפוז  ימי   30 של  לתקרה  עד  אשפוז  והוצאות  מהניתוח  כחלק  שבוצעו  בדיקות 

אשפוז טרום ניתוח .

להשוואה של תוכניות ניתוחים בישראל ששווקו ע"י מגדל במהלך השנים אנא ראה טבלה 
המצורפת בסוף חוברת זו. 

ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל - משלים שב"ן
במסגרת  הניתן  פרטיים  לניתוחים  לכיסוי  משלים  כיסוי  המעניקה  ביטוח  תוכנית 
שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים. התוכנית כוללת החזר הוצאות הניתוח 

מעבר לזכויות המגיעות למבוטח בתוכנית השב"ן בה הוא חבר: 

של  במקרה  או  בקופ"ח  ששילם  העצמית  ההשתתפות  הוצאות  להחזר  זכאי  המבוטח 
ניתוח שבוצע ע"י נותן שירות שאינו בהסכם עם קופ"ח, החזר הוצאות הניתוח או טיפול 
מחליף ניתוח, מעבר לזכויות המגיעות למבוטח במסגרת תוכנית השב"ן ועד לסכום הנקוב 

באתר האינטרנט של החברה.

התוכנית כוללת גם ברות ביטוח בכיסוי הניתוחים בישראל לתוכנית “מהשקל הראשון”: 
במקרה של סיום החברות בתוכנית השב”ן או בעת תקופת האכשרה במעבר בין קופות.
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מגדל | ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל
הרחבה לפוליסת ביטוח בריאות פרטי במגדל המעניקה כיסוי לניתוחים וטיפולים מחליפי 
ניתוח פרטיים בחו"ל, ומאפשרת למבוטח לבחור את הרופא המטפל ומקום ביצוע הניתוח 
או טיפול מחליף ניתוח בחו"ל וכן לקבל החזר להוצאות הנילוות לכך, כולל המשך הוצאות 

החלמה בישראל. 
ובחו"ל,  בישראל  מומחה  רופא  עם  להתייעצות  כיסוי  היתר  בין  כוללת  הביטוח  תוכנית 
מרדים,  רופא  שכר  לרבות  ולאשפוז,  הניתוח  ביצוע  לשם  הנדרשות  רפואיות  הוצאות 
בדיקות  והאשפוז,  הניתוח  במהלך  תרופות  שתלים,  מתכלה,  ציוד  ניתוח,  חדר  הוצאות 
שבוצעו כחלק מהניתוח והוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימי אשפוז כולל אשפוז טרום 

ניתוח.
בישראל,  טיפולים  המשך  בחו"ל,  ניתוח  לביטוח  נילוות  רפואיות  הוצאות  כולל  הכיסוי 

הוצאות טיסה ושהיה למבוטח ומלווה והוצאות החלמה.
הכיסוי במגדל כולל גם ברות ביטוח לנסיעות לחו"ל המאפשר הצטרפות לביטוח נסיעות 

במגדל ללא הצהרת בריאות.

מגדל | נספח ייעוץ רפואי ובדיקות תקופתיות
דיאטנית  ועם  מומחה  רופא  עם  להתייעצויות  כיסוי  המעניקה  בריאות  לביטוח  הרחבה 

מוסמכת , טיפולי פיזיותרפיה ובדיקות סקר כולל סקר סרטן. 
ביותר  הטוב  הרופא  לבחירת  הכוונה  הכוללים  חשובים,  מידע  שירותי  גם  כולל  הנספח 
על  מפורט  מידע  הכולל  מחלה  תיק  אחד,  עבודה  יום  תוך  למבוטח  שתינתן  מרשימה 
המחלה, הניתוח או הטיפול, אותו המבוטח דורש,אשר יכלול את כל המידע אודות דרכי 
האבחון, הבדיקות, דרכי המניעה והטיפול, תרופות והמלצות לתזונה ואורח חיים וכן מוקד 
טלפוני המעניק למבוטח מידע אובייקטיבי למימוש זכויותיו לשירותים הקיימים במסגרת 

קופת החולים בה חבר המנוי, הביטוח המשלים )שב"ן(, ו/או ביטוח לאומי. 

מגדל | נספח בדיקות אבחנתיות והריון
וכן סל  הרחבה לביטוח בריאות פרטי במגדל הכוללת בדיקות אבחנתיות ובדיקות הריון 
רחב של שירותים לתקופת ההריון כולל בדיקות גנטיות, שמירת דם טבורי, מלונית, יועצת 

הנקה וקורס הכנה ללידה.
אצל  שבפוליסה,  ברשימה  אבחנתיות  בדיקות  לביצוע  מהיר  תור  שירות  כולל  הנספח 

ספקים שבהסכם תוך 2 ימים מקבלת הפניה והתחייבות לפיענוח תוך 2 ימים נוספים. 

כתב שירות אבחון מהיר וליווי רפואי
ליווי רפואי  כתב שירות המעניק שירות הליך אבחון מהיר באמצעות ספקים שבהסכם, 
עוטף במגוון רחב של מצבים רפואיים, ביקור רופא מומחה בעת אשפוז ושירותים רפואיים 

נילווים לאשפוז. 

כתב שירות לילד 
וכן  וריכוז  או החזר הוצאות בדיקות לאבחון הפרעות קשב  כתב שירות המעניק שירות 

טיפולי פיתוח כישורים התפתחותיים ומיומנויות למידה.
השירות כולל גם בדיקות סקר תקופתי, בדיקת ראייה, שמיעה ובדיקה אורתודנטית. 

כתב שירות ייעוץ פסיכולוגי
כתב שירות הכולל טיפול או החזר הוצאות לטיפולים פסיכולוגיים הניתנים ע"י פסיכולוגים, 

עובדים סוציאלים קלינאים ופסיכיאטרים.

כתב שירות רפואה משלימה
כתב שירות המעניק מגוון רחב של טיפולי רפואה משלימה או החזר כספי עבורם או החזר 

בגין השתתפות עצמית ששולמה ע"י המבוטח במסגרת השב"ן. 

מזור מורחב - ביטוח מחלות קשות 
עבור  לביטוח  הצטרפותו  בעת  המבוטח  שרכש  בסכום  פיצוי  המעניקה  ביטוח  פוליסת 
רפואיים  אירועים  או  קשות  מחלות   32 של  רשימה  מתוך  שונים  ביטוח  מקרי  שלושה 
חמורים כולל פיצוי מלא למקרה שני של מחלת הסרטן )לאחר 5 שנים ממועד ההחלמה(. 
התוכנית כוללת תקופת ביטוח ארוכה עד גיל 75 כאשר עבור מקרה ביטוח החל מגיל 70, 

ישולם למבוטח 50% מסכום הביטוח. 

הוראות כלליות לתוכניות החדשות:
• הכיסויים כפופים להשתתפויות עצמיות ולסכומי ביטוח מירביים, וינתנו לאחר תקופת 	

אכשרה בהתאם לתנאי הפוליסה.

• דמי הביטוח )הפרמיות( עבור כל אחת מהתוכניות מפורטים בתעריפון המצורף להלן 	
בכל  להשתנות,  ועשויים   1.6.2018 ליום  עד  הראשונה  הביטוח  לתקופת  נכונים  והינם 

מועד חידוש הביטוח לאחר אישור המפקח על הביטוח והודעה על כך למבוטחים.

אופן ההצטרפות לתוכניות החדשות
בקשת ההצטרפות לתוכניות החדשות מותנית במילוי טופס הצעה לביטוח. 

מבוטחים קיימים במגדל, רשאים להחליף כיסוי הקיים להם בפוליסות הבריאות ולהצטרף 
בין  החופפים  הכיסויים  לגבי  אכשרה  תקופת  וללא  ביטוחי  ברצף  החדשה,  לתוכנית 

הפוליסה הקיימת לפוליסה החדשה.
החדשה,  לתוכנית  להצטרף  זכאים  במגדל,  ביטוח  ברות  כיסוי  שברשותם  מבוטחים 

המחליפה את הכיסוי הקיים, ללא הצהרת בריאות, עד ליום 30.7.16.

לפרטים נוספים והצטרפות נשמח אם תפנה לסוכן הביטוח שלך במגדל שייסייע לך 
בהתאמת תנאי הפוליסה לצרכיך וכן יציג בפניך את עיקרי הכיסויים ותנאי הפוליסה 

www.migdal.co.il מידע נוסף על התוכנית ניתן למצוא גם באתר מגדל

תנאי  עפ"י  והזכויות  החובות  לקביעת  ישמש  ולא  בלבד  כללי  מידע  הוא  האמור  המידע 
מקרה  ובכל  בלבד  הפוליסה  תנאי  הם  המחייבים  התנאים  לפרשנות.  ככלי  או  הפוליסה 
של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. לחברה הזכות לעדכן את התעריפים 
המופיעים בעלון לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת. האמור בעלון זה אינו תחליף לייעוץ 

או שיווק מקצועי המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.
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תעריפון תוכניות הבריאות החדשות 2016

 גיל כניסה מינימלי: 0 | גיל כניסה מקסימלי: 65 | תום תקופה: 75

גיל כניסה
אישהגבראישהגבר

מעשןלא מעשן

5.875.875.875.87ילד 0-17
1814.5114.0617.4914.30
1914.9714.5618.0214.84
2015.6315.3818.8215.69
2116.3816.4319.7716.79
2217.2417.7720.7818.12
2317.9518.9121.6019.31
2418.8520.5622.9420.99
2519.7422.2824.2422.72
2620.8623.7325.8324.64
2721.9125.9127.3727.77
2822.7828.7529.1031.73
2923.3231.4530.8335.61
3024.1134.4233.1240.03
3125.1138.1135.8244.84
3226.7341.2339.4448.85
3329.1044.3143.7752.98
3432.5447.5449.0457.54
3536.5050.8353.5562.15
3641.0154.5557.9366.01
3745.1757.8766.3970.63
3850.0261.2876.2575.43
3954.5965.1285.9280.40
4059.2069.2797.5085.88

4165.8073.44111.3493.21
4273.7478.68122.24100.71
4381.6684.27132.84108.95
4491.7590.23146.69117.89
45103.5396.63162.99127.53
46114.69103.16180.54137.45
47130.13109.83207.65147.88
48147.21116.88237.67159.06
49165.63123.95270.18171.13
50185.03131.15304.57184.15
51205.50138.86341.09198.40
52224.41147.08372.44213.77
53244.59155.63405.91230.34
54265.69164.55440.92248.15
55288.20174.32478.31267.29
56312.08184.49517.94287.32
57337.81195.62560.64308.93
58366.25207.81607.82332.33
59396.85221.16658.57357.74
60430.57235.26714.55385.03
61459.86250.73764.92414.38
62485.70266.72819.26445.13
63513.37283.37877.90477.16
64577.77300.68941.17510.13
65645.61300.861001.85513.30

הערות למחלות קשות:
*לילד- פרמיה קבועה עד גיל 25 ובגיל 25 משתנה לפרמיית מבוגר.

*פרמיית מבוגר: פרמיה משתנה כל 5 שנים ומתקבעת בגיל 65.

הערות לכל התוכניות וההרחבות:
דמי הביטוח )פרמיות( והתנאים בפוליסה, עשויים להשתנות בעת חידוש הביטוח, לאחר אישור המפקח על הביטוח 

והודעה על כך למבוטחים.
דמי הביטוח, לא כוללים תוספות רפואיות בחיתום.

נספח בדיקות אבחנתיות והריון

כפוליסודיגיל

0-205.58.30ילד

מבוגר
21-5520.130.20

56+23.935.90

 גיל כניסה מינימלי: 0 | גיל כניסה מקסימלי: 85

נספח ייעוץ רפואי ובדיקה תקופתית

פרמיהגילאים

0-206.7ילד

מבוגר

21-5519.4

56-6422.8

65+28.9
 גיל כניסה מינימלי: 0 | גיל כניסה מקסימלי: 85

הרחבות לביטוח בריאות

* כל הפרמיות המוצגות בתעריפון זה, הינן פרמיות חודשיות בש״ח ונכונות למדד 12354 נק׳ שהתפרסם ביולי 2015.

ייעוץ פסיכולוגי

פרמיהגילאים
0-2012.4ילד

21+23.6מבוגר
גיל כניסה מינימלי: 0 | גיל כניסה מקסימלי: 85

רפואה משלימה

פרמיהגילאים
0-207.3ילד

21+26.6מבוגר
 גיל כניסה מינימלי: 0 | גיל כניסה מקסימלי: 85

כתב שירות לילד

פרמיה ב-₪

13.2

גיל כניסה מינימלי: 0  | גיל כניסה מקסימלי: 20 | תום תקופה: עד גיל 25

אבחון מהיר וליווי רפואי

פרמיהגילאים
0-2011.5
21 +23.2

גיל כניסה מינימלי: 0 | גיל כניסה מקסימלי: 85

כתבי שירות

 התפלגות 
גילאים

תרופותהשתלותניתוחים

 ניתוחים 
בישראל

 ניתוחים 
משלים שב"ן 

 נספח ניתוחים 
 נספח השתלות עצמאיבחו"ל 

 נספח תרופות עצמאיהשתלות
תרופות

0-2022.313.47.36.56.57.77.7

21 - 3059.735.88.518.515.115.38.8

31 - 4089.753.89.718.515.118.812.4

41 - 50129.577.713.118.515.134.428.4

51 - 55161.79718.218.515.145.539.7

56 - 60214.3128.622.718.515.156.450.9

61 - 65307.5184.527.218.515.190.786.1

66+373.322428.114.411.398.496.5
 גיל כניסה מינימלי: 0 | גיל כניסה מקסימלי: 85

הפרמיות משתנות על פי קבוצות הגיל. 

מחלות קשות )פרמיה חודשית בש״ח ל- 100,000 ש״ח סכום ביטוח(הוצאות רפואיות



השוואה בין תוכניות לביטוח ניתוחים בישראל במגדל
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פירוט 
הכיסוי

ביטוח ניתוחים 
וטיפולים מחליפי ניתוח 
בישראל - המשווקת 

החל מיום 1.2.2016

ניתוחים בישראל משלים ניתוח עולמיניתוחים בישראל מורחב 
שב”ן

ניתוחים בישראל עם 
השתתפות עצמית

בריאות 10משפר קופ”ח בינלאומימשפר בריאות בינלאומימשפר בריאותביטוח ניתוח בינלאומי

הכיסויים 
בפוליסה

ניתוחים בישראל.  .1
טיפולים מחליפי ניתוח   .2

בישראל.
3. קיים מסלול נוסף, 

משלים שב"ן- הכולל 
כיסוי על פי המפורט 

להלן, לניתוחים 
וטיפולים מחליפי 

ניתוח מעבר לזכויות 
המבוטח בשב"ן.

ניתוחים בישראל.  .1
פיצוי והוצאות נילוות   .2

לניתוח.
כיסויים נוספים.  .3

טיפולים מחליפי ניתוח   .4
בארץ ובחו”ל, אם 

נרכש ע”י המבוטח 
כנספח לפוליסה. 

ניתוחים בישראל.  .1
פיצוי והוצאות נילוות   .2

לניתוח.
כיסויים נוספים.  .3

טיפולים מחליפי ניתוח   .4
בארץ ובחו”ל, אם 

נרכש ע”י המבוטח 
כנספח לפוליסה. 

ניתוחים בישראל מעבר   .1
לזכויות המבוטח בשב”ן.

פיצוי והוצאות נילוות   .2
לניתוח.

כיסויים נוספים.  .3
טיפולים מחליפי ניתוח   .4

בארץ ובחו”ל, אם נרכש 
ע”י המבוטח כנספח 

לפוליסה. 

כיסוי לניתוחים בישראל   .1
בכפוף להשתתפות עצמית.

טיפולים מחליפי ניתוח   .2
בארץ ובחו”ל, אם נרכש ע”י 

המבוטח כנספח לפוליסה. 

ניתוחים בישראל.  .1
פיצוי והוצאות נילוות לניתוח.  .2

כיסויים נוספים.  .3
טיפולים מחליפי ניתוח   .4

בארץ ובחו”ל, אם נרכש ע”י 
המבוטח כנספח לפוליסה. 

ניתוחים בישראל.  .1
פיצוי והוצאות נילוות   .2

לניתוח.
כיסויים נוספים.  .3

טיפולים מחליפי ניתוח   .4
אם נרכש ע”י המבוטח 

כנספח לפוליסה. 

ניתוחים בישראל ובחו”ל.  .1
פיצוי והוצאות נילוות לניתוח.  .2

כיסויים נוספים.  .3
טיפולים מחליפי ניתוח אם   .4

נרכש ע”י המבוטח כנספח 
לפוליסה. 

ניתוחים בישראל.  .1
פיצוי והוצאות נלוות   .2

לניתוח.
כיסויים נוספים.  .3

טיפולים מחליפי ניתוח   .4
בארץ ובחו”ל, אם נרכש 

ע”י המבוטח כנספח 
לפוליסה. 

כיסוי לרשימת ניתוחים.  .1
נספח להרחבת רשימת   .2

הניתוחים אם נרכשו 
בפוליסה ע”י המבוטח. 

פיצוי וניתוחים נלווים   .3
לניתוח.

כיסויים נוספים.  .4

הגדרת 
ניתוח

פעולה פולשנית 
חדירתית החודרת 

דרך רקמות ומטרתה 
טיפול במחלה, פגיעה 

תיקון פגם או עיוות אצל 
המבוטח, או מניעה של 
כל אחד מאלה, לרבות 

פעולה המתבצעת 
באמצעות קרן לייזר, 

לאבחון או לטיפול, 
הראיית אברים פנימיים 

בדרך אנדוסקופית, 
צנתור, אנגיוגרפיה וכן 

ריסוק אבני כליה או מרה 
על ידי גלי קול.

כל פעולה פולשנית 
 INVASIVE( חודרנית
PROCEDURE( כולל 
באמצעות לייזר, אשר 

מטרתה ריפוי מחלה או 
פגיעה ו/או תיקון או עיוות 

אצל המבוטח במסגרת 
זו יראו כניתוח גם פעולות 

פולשניות-חודרניות 
לאבחון טיפול שהם 

הדמיית איברים פנימית, 
צינתור, אנגיוגרפיה וכן 

ריסוק אבני כליה או מרה 
ע”י גלי קול.

כל פעולה פולשנית 
 INVASIVE( חודרנית
PROCEDURE( כולל 
באמצעות לייזר, אשר 

מטרתה ריפוי מחלה או 
פגיעה ו/או תיקון או עיוות 

אצל המבוטח במסגרת 
זו יראו כניתוח גם פעולות 

פולשניות-חודרניות 
לאבחון טיפול שהם 

הדמיית איברים פנימית, 
צינתור, אנגיוגרפיה וכן 

ריסוק אבני כליה או מרה 
ע”י גלי קול.

כל פעולה פולשנית 
 INVASIVE( חודרנית

PROCEDURE( כולל 
באמצעות לייזר, אשר 

מטרתה ריפוי מחלה או 
פגיעה ו/או תיקון או עיוות 

אצל המבוטח במסגרת 
זו יראו כניתוח גם פעולות 

פולשניות-חודרניות 
לאבחון טיפול שהם 

הדמיית איברים פנימית, 
צינתור, אנגיוגרפיה וכן 

ריסוק אבני כליה או מרה 
ע”י גלי קול.

כל פעולה פולשנית חודרנית 
 )INVASIVE PROCEDURE(

כולל באמצעות לייזר, אשר 
מטרתה ריפוי מחלה או 

פגיעה ו/או תיקון או עיוות אצל 
המבוטח במסגרת זו יראו 

כניתוח גם פעולות פולשניות-
חודרניות לאבחון טיפול שהם 

הדמיית איברים פנימית, 
צינתור, אנגיוגרפיה וכן ריסוק 

אבני כליה או מרה ע”י גלי קול.

כל פעולה פולשנית חדירתית 
)INVASION ( כולל באמצעות 

לייזר, אשר מטרתה ריפוי מחלה 
או פגיעה ו/או תיקון או עיוות. 

במסגרת זו יראו כניתוח גם 
פעולות פולשניות-חדירתיות 
לאבחון -טיפול שהם הראיית 

 ANDOSCOPY(איברים פנימית
למיניהן(, צינתור, אנגיוגרפיה וכן 

ריסוק אבני מרה או כליה.

כל פעולה פולשנית 
 INVASIVE( חודרנית
PROCEDURE( כולל 
באמצעות לייזר, אשר 

מטרתה ריפוי מחלה או 
פגיעה ו/או תיקון או עיוות 

מסיבות רפואיות. במסגרת 
זו יראו כניתוח גם פעולות 

פולשניות-חודרניות לאבחון 
טיפול שהם הדמיית איברים 

 ,)ENDOSCOPY(פנימית
צינתור, אנגיוגרפיה וכן ריסוק 

אבני מרה או כליה.

כל פעולה פולשנית חודרנית 
 )INVASIVE PROCEDURE(

כולל באמצעות לייזר, אשר 
מטרתה ריפוי מחלה או 

פגיעה ו/או תיקון או עיוות 
מסיבות רפואיות. במסגרת 

זו יראו כניתוח גם פעולות 
פולשניות-חודרניות לאבחון 
טיפול שהם הדמיית איברים 

 ,)ENDOSCOPY(פנימית
צינתור, אנגיוגרפיה וכן ריסוק 

אבני מרה או כליה.

כל פעולה פולשנית 
 INVASIVE( חודרנית

PROCEDURE( כולל 
באמצעות לייזר, אשר 

מטרתה ריפוי מחלה או 
פגיעה ו/או תיקון או עיוות 

מסיבות רפואיות. במסגרת 
זו יראו כניתוח גם פעולות 

פולשניות-חודרניות לאבחון 
טיפול שהם הדמיית איברים 

 ,)ENDOSCOPY(פנימית
צינתור, אנגיוגרפיה וכן ריסוק 

אבני מרה או כליה.

בריאות 10 עולמי- פעולה 
IN� )פולשנית חדירתית 

 ,)VASIVE PROCEDURE
החודרת דרך רקמות 

ומטרתה טיפול במחלה ו/או 
פגיעה ו/או תיקון פגם או 

 עיוות אצל המבוטח.
במסגרת זו יראו כניתוח 

גם פעולות פולשניות- 
חודרניות, כולל פעולה 

המתבצעת באמצעות קרן 
לייזר, לאבחון או לטיפול, 

וכן הראית איברים פנימים 
בדרך אנדוסקופית, צנתור, 

אנגיוגרפיה וכן ריסוק אבני 
כליה או מרה על ידי גלי קול.

הוצאות 
הניתוח

3 התייעצויות, שכר 
רופא, התייעצויות, 

ההוצאות הרפואיות 
הנדרשות לשם ביצוע 

הניתוח ולאשפוז, לרבות 
שכר רופא מרדים, 

הוצאות חדר ניתוח, 
הוצאות מרדים בית 

חולים, שתלים )ללא 
תקרה( ואשפוז עד 

30 יום. 

התיעצות עם המנתח 
ורופא מומחה נוסף, 

שכר רופא, שכר מרדים, 
הוצאות בית חולים, שתל 

)עד 18,325 ש"ח לכל 
שתל(, תקופת האשפוז 

) ללא תקרה( ובדיקה 
פתולוגית. 

התיעצות עם המנתח 
ורופא מומחה נוסף, 

שכר רופא, שכר מרדים, 
הוצאות בית חולים, שתל 

)עד 18,115 ש"ח לכל 
שתל(, ובדיקה פתולוגית. 

התיעצות עם המנתח 
ורופא מומחה נוסף, 

שכר רופא, שכר מרדים, 
הוצאות בית חולים, שתל  

)עד 18,325 ש"ח לכל 
שתל( ובדיקה פתולוגית. 

הכיסוי הינו מעבר לזכויות 
המבוטח בתןכנית השב”ן 

בה הוא חבר.

התיעצות עם המנתח ורופא 
מומחה נוסף, שכר רופא, שכר 

מרדים, הוצאות בית חולים, 
שתלים )עד 18,325 ש"ח לכל 

שתל(, ובדיקה פתולוגית, 
לאחר תשלום השתתפות 

עצמית הקבועה בפוליסה של 
המבוטח.

התייעצות לפני ניתוח, שכר 
מנתח, שכר מרדים, הוצאות 

בית החולים, שתלים )עד 
8518.3 ש"ח לכל שתל( ובדיקה 

פתולוגית.

שכר רופא, התייעצות לפני 
ניתוח, כולל חוות דעת שניה, 

שכר מרדים, הוצאות בית 
חולים, שתלים )עד 8518.3 

ש"ח לכל שתל( ובדיקה 
פתולוגית. 

שכר רופא,שכר מנתח, 
התייעצות לפני ניתוח, כולל 

חוות דעת שניה, שכר מרדים, 
הוצאות בית חולים, שתלים 

)עד 8518.3 ש"ח לכל שתל( 
ובדיקה פתולוגית.

התייעצות לפני ניתוח, שכר 
מנתח, שכר מרדים, הוצאות 

בית החולים, שתלים )עד 
8518.3 ש"ח לכל שתל( 

ובדיקה פתולוגית. 

התייעצות לצורך ניתוח וחוות 
דעת שניה, הוצאות אשפוז, 

שכר מנתח, שכר מרדים, 
הוצאות בית חולים, שתלים 
)עד 8,522 ש"ח לכל שתל( 

ובדיקה פתולוגית. 

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים
סכומי הביטוח הנקובים בש"ח צמודים למדד הידוע  12169 נק'  ביום 14.3.2016

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים
סכומי הביטוח הנקובים בש"ח צמודים למדד הידוע 12169 נק' ביום 14.3.2016



מדריך להתמצאות בדוחות ביטוח בריאות וסיעוד 2015    2829    מדריך להתמצאות בדוחות ביטוח בריאות וסיעוד 2015

פירוט 
הכיסוי

ביטוח ניתוחים 
וטיפולים מחליפי ניתוח 
בישראל - המשווקת 

החל מיום 1.2.2016

ניתוחים בישראל משלים ניתוח עולמיניתוחים בישראל מורחב 
שב”ן

ניתוחים בישראל עם 
השתתפות עצמית

בריאות 10משפר קופ”ח בינלאומימשפר בריאות בינלאומימשפר בריאותביטוח ניתוח בינלאומי

הוצאות 
נילוות 
לניתוח

שכר אחות או אין
פיזיותרפיסט בעת אשפוז, 

אמבולנס, פיזיותרפיה 
עקב ניתוח, ריפוי בעיסוק 
וימי החלמה לאחר ניתוח 

גדול.

שכר אחות או 
פיזיותרפיסט בעת 
אשפוז, אמבולנס, 

פיזיותרפיה עקב ניתוח, 
ריפוי בעיסוק וימי 

החלמה לאחר ניתוח 
גדול.

שכר אחות או 
פיזיותרפיסט בעת אשפוז, 

אמבולנס, פיזיותרפיה 
עקב ניתוח, ריפוי בעיסוק 
וימי החלמה לאחר ניתוח 

גדול.

שכר אחות או פיזיותרפיסט אין
בעת אשפוז, אמבולנס, הפרית 

מבחנה, ימי החלמה.

שכר אחות פרטית, 
אמבולנס, חוות דעת שניה 

בפתולוגיה, ימי החלמה, 
מענק החלמה, פיזיותרפיה.

שכר אחות פרטית, אמבולנס, 
חוות דעת שניה בפתולוגיה, 
ימי החלמה, מענק החלמה, 

פיזיותרפיה.

שכר אחות פרטית או אין
פיזיותרפיסטית בעת 

האשפוז, אמבולנס.

פיצוי עבור 
ניתוח 

בהשתתפות 
קופ”ח

קיים פיצוי לניתוחים אין
שבוצעו ללא השתתפות 

המבטח - לפוליסות 
ששווקו עד ליום 

31.12.2013. לגבי פוליסות 
ששווקו לאחר מכן - אין 

פיצוי. 

קיים פיצוי לניתוחים 
שבוצעו ללא השתתפות 

המבטח - לפוליסות 
ששווקו עד ליום 

31.12.2013. לגבי פוליסות 
ששווקו לאחר מכן - אין 

פיצוי. 

קיים פיצוי לניתוחים 
שבוצעו ללא השתתפות 

המבטח והשב”ן - 
לפוליסות ששווקו עד ליום 

31.12.2013. לגבי פוליסות 
ששווקו לאחר מכן - אין 

פיצוי. 

פיצוי עבור המצאת טופס 17 אין
לכיסוי הוצאות הניתוח, ועבור 
ניתוח המבוצע בבי”ח ציבורי.

פיצוי בגין ניתוח המבוצע 
במסגרת קופ”ח פיצוי בגין 

ניתוח שבוצע בבי”ח ציבורי או 
פיצוי עבור הוצאות טופס 17 

מקופ”ח.

פיצוי בעת הניתוח, ללא 
השתתפות המבוטח בבית 

חולים ציבורי.

בבריאות 10 עולמי- פיצוי 
בגין ניתוח המבוצע ללא 

 מעורבות החברה.
בבריאות 10 - פיצוי בגין 

ניתוח בבי”ח ציבורי.

פיצוי בעת 
הידבקות 

בניתוח

פיצוי בגין הדבקות ממחלה אין
המצויינת בפוליסה 

במהלך ניתוח. 

פיצוי בגין הדבקות 
ממחלה המצויינת 

בפוליסה במהלך ניתוח. 

פיצוי בגין הדבקות ממחלה 
המצויינת בפוליסה במהלך 

ניתוח. 

קצבה לפיצוי בגין הדבקות אין
במחלה הכלולה בפוליסה.

פיצוי בגין הדבקות המחלה 
המצוינת בפוליסה.

פיצוי בגין הדבקות המחלה 
המצוינת בפוליסה.

איןאין

כיסויים 
נוספים

שיקום כושר הדיבור, אין
פיצוי לאשפוז ממחלה, 
פיצוי בגין מוות מניתוח, 

שירותי חירום שיניים, 
הוצאות הפרית מבחנה, 

בדיקות גנטיות לאיפיון 
והתאמת הטיפול במחלה, 

השתתפות בניתוח 
קוסמטי וניתוח לייזר 

בעיניים.

ניתוחים בחו”ל, שיקום 
כושר הדיבור, פיצוי 

לאשפוז ממחלה, פיצוי 
בגין מוות מניתוח, שירותי 

חירום שיניים, הוצאות 
הפרית מבחנה, שחרור 

מתשלום פרמיה בגין 
א.כ.ע עקב ניתוח.

שיקום כושר הדיבור, 
פיצוי לאשפוז ממחלה, 

שירותי חירום שיניים, 
הוצאות הפרית מבחנה, 

בדיקות גנטיות לאיפיון 
והתאמת הטיפול במחלה, 

השתתפות בניתוח 
קוסמטי וניתוח לייזר 

בעיניים.

כיסוי לניתוח בחו”ל, שירותי אין
חירום שיניים, שחרור מתשלום 

פרמיה עקב אכ”ע

סכום ביטוח מוגבל 
להשתלה, ניתוח בחו”ל 

עד עלות הניתוח בישראל, 
הפרית מבחנה, שירותי 

חירום שיניים, השתתפות 
בגין ניתוחים קוסמטים וניתוח 

 לייזר בעיניים.
במשפר בריאות בינ”מ פיצוי 

בגין ניתוח שבוצע בבי”ח 
ציבורי. מנוי משדר קרדיולוגי, 

כיסוי סיעודי עד גיל 65.

סכום ביטוח מוגבל להשתלה, 
ניתוח בחו”ל עד עלות 

הניתוח בישראל, הפרית 
מבחנה, שירותי חירום שיניים, 

השתתפות בגין ניתוחים 
 קוסמטים וניתוח לייזר בעיניים.

 מנוי משדר קרדיולוגי, כיסוי 
סיעודי עד גיל 65, שחרור 

מתשלום פרמיה עקב אכ”ע.

 ניתוח בחו”ל
עלויות השתלות בסכום 

 מוגבל
שחרור מתשלום פרמיה 

 עקב אובדן כושר 
עבודה, ימי החלמה.

בבריאות 10 עולמי-כיסוי 
 לניתוח בחו”ל,

פיצוי במקרה של אובדן 
מוחלט של כושר עבודה 
כתוצאה ניתוח, פיצוי בגין 

מוות מניתוח, בדיקות 
רפואיות אבחנתיות, 

התייעצות עם רופא מומחה 
שלא אגב ניתוח, השתלות 

וטיפולים מיוחדים בחו”ל, 
 תרופות שלא סל הבריאות.

 בריאות 10 - כיסוי סיעודי
בריאות 10 בינלאומי-פיצוי 

עבור הוצאות טופס 17 
מקופ”ח.

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאיםכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים
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חריגים בתוכניות הניתוחים בישראל במגדל

ביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי 
ניתוח בישראל - המשווקת החל מיום 

1.2.2016

מקרה הביטוח אירע לפני /לאחר יום תחילת 
הביטוח, או במהלך תקופת האכשרה. 
ניתוח/טיפול מחליף ניתוח מסיבות של 

עקרות, פוריות, עיקור מרצון והפלה, למעט 
הפלה רפואית נדרשת. ניתוח/טיפול מ”נ 
שאינו נובע מצורך רפואי ונועד למטרות 

יופי, אסתטיקה או תיקון קוצר ראייה, למעט 
 הניתוחים:

שיקום השד לאחר כריתת שד, ניתוח 
לקיצור קיבה למבוטח עם יחס BMI מעל 

36 הסובל נוסף על כך מבעיות סכרת/לחץ 
דם או למבוטח עם יחס BMI גבוה מ-40. 
ניתוח/טיפול מ”נ הקשור בשיניים/חניכיים 

או ניתוחים המבוצעים ע”י רופא שיניים. 
השתלת איברים, השתלת איבר שלם או 

חלק מאיבר אשר נלקחו מגופו של אדם אחר 
במקומם, השתלה של מח עצמות מתורם 

אחר בגוף המבוטח או השתלת לב מלאכותי. 
ניתוחים או טיפולים מ”נ למטרות מחקר או 

המבוססים על טכנולוגיות רפואיות ניסיוניות, 
לרבות ניתוחים וטיפולים מ”נ שנדרש אישור 

של ועדת הלסינקי עליונה או כל גורם אחר 
שבא במקומה לביצועם. מקרה ביטוח 

שאירע עקב פעילות מלחמתית/פעולת 
איבה או עקב שירות המבוטח בגוף ביטחוני/

משטרתי, או בשל השתתפות פעילה 
בפעילות צבאית/משטרתית. 

מקרה ביטוח שאירע עקב ביקוע גרעיני, 
היתוך גרעיני, פגיעה מנשק לא קונבנציונאלי /
זיהום רדיואקטיבי. מקרה ביטוח שארע עקב 

מצב רפואי קודם, בכפוף להוראות תקנות 
הפיקוח על עסקי ביטוח-התשס”ד 2004.

ניתוחים בישראל מורחב

מקרה הביטוח ארע לפני יום תחילת הביטוח או במהלך תקופת האכשרה, או לאחר תום תקופת הביטוח, 
חריג מצב רפואי קודם, לרבות מום ו/או מחלה מולדים ומחלות תורשתיות טיפולים ניסיוניים, עקרות, אי 

פוריות, עיקור מרצון, סיבוכי הריון ו/או לידה ו/או אין אונות, למעט ניתוח קיסרי או הפלה הנדרשים מסיבה 
רפואית, השתתפות פעילה של המבוטח בפעילות צבאית, מלחמתית, משטרתית, במהפכה, מרד, פרעות, 
מהומות, מעשה חבלה או פעולה בלתי חוקית, אלכוהליזים ו/או התמכרות לסמים אסורים על פי החוק ו/או 

השימוש בהם ו/או שימוש לרעה בחומרים שאינם סמים, אלא אם השימוש בהם היה בהוראת רופא שלא 
לצורך גמילה, טיסה בכלי טייס כלשהו בין אם ממונע ובין אם לאו )למעט טיסה כנוסע בכלי טיס אזרחי 

בעל תעודת כשירות להובלת נוסעים(, רחיפה, דאייה, גלישה אווירית, צניחה, סקי, וצלילה. פגיעה עצמית, 
מחלות נפש או טיפולים נפשיים או פסיכולוגיים, פעילות ספורטיבית מקצוענית, קרינה, בדיקות שגרה, 
איידס, ניתוחים או טיפולים קוסמטיים )למעט אלו המכוסות בפוליסה לאחר תקופת אכשרה(, טיפולים 
רפואיים מתחום הרפואה המשלימה, טיפולי וניתוחי שיניים, רפואה מונעת ואביזרים רפואיים, השתלת 

איברית ובדיקות, רנטגן, הקרנות, טיפולים כימותרפיים, היפרתרמיה, בדיקות הקשורות בהריון, ובדיקות 
אבחנתיות שאינן קשורות לניתוח.

ניתוח עולמי

מקרה הביטוח ארע לפני יום תחילת הביטוח או במהלך תקופת האכשרה, או לאחר תום תקופת הביטוח, 
חריג מצב רפואי קודם, לרבות מום ו/או מחלה מולדים ומחלות תורשתיות טיפולים ניסיוניים, עקרות, אי 

פוריות, עיקור מרצון, סיבוכי הריון ו/או לידה ו/או אין אונות, למעט ניתוח קיסרי או הפלה הנדרשים מסיבה 
רפואית, השתתפות פעילה של המבוטח בפעילות צבאית, מלחמתית, משטרתית, במהפכה, מרד, פרעות, 

מהומות, מעשה חבלה או פעולה בלתי חוקית, אלכוהליזים ו/או התמכרות לסמים אסורים על פי החוק ו/
או השימוש בהם ו/או שימוש לרעה בחומרים שאינם סמים, אלא אם השימוש בהם היה בהוראת רופא 

שלא לצורך גמילה, טיסה בכלי טייס כלשהו בין אם ממונע ובין אם לאו )למעט טיסה כנוסע בכלי טיס אזרחי 
בעל תעודת כשירות להובלת נוסעים(, רחיפה, דאייה, גלישה אווירית, צניחה, סקי, וצלילה. פגיעה עצמית, 

מחלות נפש או טיפולים נפשיים או פסיכולוגיים, פעילות ספורטיבית מקצוענית, קרינה, בדיקות שגרה, 
איידס, ניתוחים או טיפולים קוסמטיים )למעט אלו המכוסות בפוליסה לאחר תקופת אכשרה(, טיפולים 
רפואיים מתחום הרפואה המשלימה, טיפולי וניתוחי שיניים, רפואה מונעת ואביזרים רפואיים., השתלת 

איברית ובדיקות, רנטגן, הקרנות, טיפולים כימותרפיים, היפרתרמיה, בדיקות הקשורות בהריון, ובדיקות 
אבחנתיות שאינן קשורות לניתוח.

ניתוחים בישראל משלים שב”ן

מקרה הביטוח ארע לפני יום תחילת הביטוח או במהלך תקופת האכשרה, או לאחר תום תקופת הביטוח, 
חריג מצב רפואי קודם, לרבות מום ו/או מחלה מולדים ומחלות תורשתיות טיפולים ניסיוניים, עקרות, אי 

פוריות, עיקור מרצון, סיבוכי הריון ו/או לידה ו/או אין אונות, למעט ניתוח קיסרי או הפלה הנדרשים מסיבה 
רפואית, השתתפות פעילה של המבוטח בפעילות צבאית, מלחמתית, משטרתית, במהפכה, מרד, פרעות, 
מהומות, מעשה חבלה או פעולה בלתי חוקית, אלכוהליזים ו/או התמכרות לסמים אסורים על פי החוק ו/או 

השימוש בהם ו/או שימוש לרעה בחומרים שאינם סמים, אלא אם השימוש בהם היה בהוראת רופא שלא 
לצורך גמילה, טיסה בכלי טייס כלשהו בין אם ממונע ובין אם לאו )למעט טיסה כנוסע בכלי טיס אזרחי 

בעל תעודת כשירות להובלת נוסעים(, רחיפה, דאייה, גלישה אווירית, צניחה, סקי, וצלילה. פגיעה עצמית, 
מחלות נפש או טיפולים נפשיים או פסיכולוגיים, פעילות ספורטיבית מקצוענית, קרינה, בדיקות שגרה, 
איידס, ניתוחים או טיפולים קוסמטיים )למעט אלו המכוסות בפוליסה לאחר תקופת אכשרה(, טיפולים 
רפואיים מתחום הרפואה המשלימה, טיפולי וניתוחי שיניים, רפואה מונעת ואביזרים רפואיים, השתלת 

איברית ובדיקות, רנטגן, הקרנות, טיפולים כימותרפיים, היפרתרמיה, בדיקות הקשורות בהריון, ובדיקות 
אבחנתיות שאינן קשורות לניתוח.

חריגים בתוכניות הניתוחים בישראל במגדל

ביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי 
ניתוח בישראל - המשווקת החל מיום 

1.2.2016

מקרה הביטוח אירע לפני /לאחר יום תחילת 
הביטוח, או במהלך תקופת ההכשרה. 
ניתוח/טיפול מחליף ניתוח מסיבות של 

עקרות, פוריות, עיקור מרצון והפלה, למעט 
הפלה רפואית נדרשת. ניתוח/טיפול מ”נ 
שאינו נובע מצורך רפואי ונועד למטרות 

יופי, אסתטיקה או תיקון קוצר ראייה, למעט 
 הניתוחים:

שיקום השד לאחר כריתת שד, ניתוח 
לקיצור קיבה למבוטח עם יחס BMI מעל 

36 הסובל נוסף על כך מבעיות סכרת/לחץ 
דם או למבוטח עם יחס BMI גבוה מ-40. 
ניתוח/טיפול מ”נ הקשור בשיניים/חניכיים 

או ניתוחים המבוצעים ע”י רופא שיניים. 
השתלת איברים, השתלת איבר שלם או 

חלק מאיבר אשר נלקחו מגופו של אדם אחר 
במקומם, השתלה של מח עצמות מתורם 

אחר בגוף המבוטח או השתלת לב מלאכותי. 
ניתוחים או טיפולים מ”נ למטרות מחקר או 

המבוססים על טכנולוגיות רפואיות ניסיוניות, 
לרבות ניתוחים וטיפולים מ”נ שנדרש אישור 

של ועדת הלסינקי עליונה או כל גורם אחר 
שבא במקומה לביצועם. מקרה ביטוח 

שאירע עקב פעילות מלחמתית/פעולת 
איבה או עקב שירות המבוטח בגוף ביטחוני/

משטרתי, או בשל השתתפות פעילה 
בפעילות צבאית/משטרתית. 

מקרה ביטוח שאירע עקב ביקוע גרעיני, 
היתוך גרעיני, פגיעה מנשק לא קונבנציונאלי /
זיהום רדיואקטיבי. מקרה ביטוח שארע עקב 

מצב רפואי קודם, בכפוף להוראות תקנות 
הפיקוח על עסקי ביטוח-התשס”ד 2004.

ניתוחים בישראל עם השתתפות עצמית

מקרה הביטוח ארע לפני יום תחילת הביטוח או במהלך תקופת האכשרה, או לאחר תום תקופת הביטוח, 
חריג מצב רפואי קודם, לרבות מום ו/או מחלה מולדים ומחלות תורשתיות טיפולים ניסיוניים, עקרות, אי 

פוריות, עיקור מרצון, סיבוכי הריון ו/או לידה ו/או אין אונות, למעט ניתוח קיסרי או הפלה הנדרשים מסיבה 
רפואית, השתתפות פעילה של המבוטח בפעילות צבאית, מלחמתית, משטרתית, במהפכה, מרד, פרעות, 
מהומות, מעשה חבלה או פעולה בלתי חוקית, אלכוהליזים ו/או התמכרות לסמים אסורים על פי החוק ו/או 

השימוש בהם ו/או שימוש לרעה בחומרים שאינם סמים, אלא אם השימוש בהם היה בהוראת רופא שלא 
לצורך גמילה, טיסה בכלי טייס כלשהו בין אם ממונע ובין אם לאו )למעט טיסה כנוסע בכלי טיס אזרחי 

בעל תעודת כשירות להובלת נוסעים(, רחיפה, דאייה, גלישה אווירית, צניחה, סקי, וצלילה. פגיעה עצמית, 
מחלות נפש או טיפולים נפשיים או פסיכולוגיים, פעילות ספורטיבית מקצוענית, קרינה, בדיקות שגרה, 
איידס, ניתוחים או טיפולים קוסמטיים )למעט אלו המכוסות בפוליסה לאחר תקופת אכשרה(, טיפולים 
רפואיים מתחום הרפואה המשלימה, טיפולי וניתוחי שיניים, רפואה מונעת ואביזרים רפואיים, השתלת 

איברית ובדיקות, רנטגן, הקרנות, טיפולים כימותרפיים, היפרתרמיה, בדיקות הקשורות בהריון, ובדיקות 
אבחנתיות שאינן קשורות לניתוח.

ביטוח ניתוח בינלאומי

מצב בריאות, תופעה או מחלה או תוצאות מחלה או תאונה שהיו ידועים למבוטח או לבני משפחתו או 
 לרופאיו על קיומם אצל המבוטח לפני מועד תחילת הביטוח ו/או במשך תקופת האכשרה.

ניתוחים קוסמטיים או אסתטיים, וניתוחים הקשורים בפוריות,עקרות. טיפולי שיניים למיניהם, עקירות 
שיניים,ניתוחי חניכיים וכל ניתוח הנעשה ע”י רופא שיניים. שירותו של המבוטח בצבא,אם זכאי לפיצוי או 

למימון כלשהו של הוצאות הטיפול מגורם ממשלתי. השתתפות פעילה של המבוטח בפעולה מלחמתית, 
צבאיית, משטרתית, מהפכה, מרד, פרעות, מהומות, מעשה חבלה, שביתה או פעולה בלתי חוקית. שכרות 

 ו/או שימוש בסמים.
 טיסה בכלי טיס כלשהו למעט טיסה כנוסע בכלי טיס אזרחי בעל תעודת כשירות להובלת נוסעים.

פגיעה עצמית מכוונת בין שהמבוטח היה שפוי ובין אם לאו. הפרעות נפש ו/או מחלת נפש. תסמונת 
הכשל החיסוני הנרכש - AIDS, מחלות HTLV וה- LAV ו/או מחלות או מצבים שהם מוטציות או וריאציות 

 למחלות האיידס או כל מחלה או תיסמונת דומה אחרת יהא שמה אשר יהיה.
 לידה למעט לידה בניתוח קיסרי.

השתלת איברים מכל סוג.

משפר בריאות

מצב בריאות, תופעה או מחלה או תוצאות מחלה או תאונה שהיו ידועים למבוטח או לבני משפחתו או 
 לרופאיו על קיומם אצל המבוטח לפני מועד תחילת הביטוח ו/או במשך תקופת האכשרה.

ניתוחים קוסמטיים או אסתטיים, וניתוחים הקשורים בפוריות,עקרות. טיפולי שיניים למיניהם, עקירות 
שיניים,ניתוחי חניכיים וכל ניתוח הנעשה ע”י רופא שיניים למעט שירות חירום כמפורט בתנאים. שירותו של 

המבוטח בצבא,אם זכאי לפיצוי או למימון כלשהו של הוצאות הטיפול מגורם ממשלתי. השתתפות פעילה 
של המבוטח בפעולה מלחמתית, צבאיית, משטרתית, מהפכה, מרד, פרעות, מהומות, מעשה חבלה, 
 שביתה או פעולה בלתי חוקית. שכרות ו/או שימוש בסמים אלא אם השימוש בהם היה בהוראת רופא.

 טיסה בכלי טיס כלשהו למעט טיסה כנוסע בכלי טיס אזרחי בעל תעודת כשירות להובלת נוסעים.
פגיעה עצמית מכוונת בין שהמבוטח היה שפוי ובין אם לאו. הפרעות נפש ו/או מחלת נפש. תסמונת הכשל 

החיסוני הנרכש- AIDS, מחלות HTLV וה- LAV ו/או מחלות או מצבים שהם מוטציות או וריאציות למחלות 
האיידס או כל מחלה או תיסמונת דומה אחרת יהא שמה אשר יהיה.לידה למעט לידה בניתוח קיסרי.

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאיםכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים
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חריגים בתוכניות הניתוחים בישראל במגדל

ביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי 
ניתוח בישראל - המשווקת החל מיום 

1.2.2016

מקרה הביטוח אירע לפני /לאחר יום תחילת 
הביטוח, או במהלך תקופת ההכשרה. 
ניתוח/טיפול מחליף ניתוח מסיבות של 

עקרות, פוריות, עיקור מרצון והפלה, למעט 
הפלה רפואית נדרשת. ניתוח/טיפול מ”נ 
שאינו נובע מצורך רפואי ונועד למטרות 

יופי, אסתטיקה או תיקון קוצר ראייה, למעט 
 הניתוחים:

שיקום השד לאחר כריתת שד, ניתוח 
לקיצור קיבה למבוטח עם יחס BMI מעל 

36 הסובל נוסף על כך מבעיות סכרת/לחץ 
דם או למבוטח עם יחס BMI גבוה מ-40. 
ניתוח/טיפול מ”נ הקשור בשיניים/חניכיים 

או ניתוחים המבוצעים ע”י רופא שיניים. 
השתלת איברים, השתלת איבר שלם או 

חלק מאיבר אשר נלקחו מגופו של אדם אחר 
במקומם, השתלה של מח עצמות מתורם 

אחר בגוף המבוטח או השתלת לב מלאכותי. 
ניתוחים או טיפולים מ”נ למטרות מחקר או 

המבוססים על טכנולוגיות רפואיות ניסיוניות, 
לרבות ניתוחים וטיפולים מ”נ שנדרש אישור 

של ועדת הלסינקי עליונה או כל גורם אחר 
שבא במקומה לביצועם. מקרה ביטוח 

שאירע עקב פעילות מלחמתית/פעולת 
איבה או עקב שירות המבוטח בגוף ביטחוני/

משטרתי, או בשל השתתפות פעילה 
בפעילות צבאית/משטרתית. 

מקרה ביטוח שאירע עקב ביקוע גרעיני, 
היתוך גרעיני, פגיעה מנשק לא קונבנציונאלי /
זיהום רדיואקטיבי. מקרה ביטוח שארע עקב 

מצב רפואי קודם, בכפוף להוראות תקנות 
הפיקוח על עסקי ביטוח-התשס”ד 2004.

משפר בריאות בינלאומי

מצב בריאות, תופעה או מחלה או תוצאות מחלה או תאונה שהיו ידועים למבוטח או לבני משפחתו או לרופאיו 
 על קיומם אצל המבוטח לפני מועד תחילת הביטוח ו/או במשך תקופת האכשרה.

ניתוחים קוסמטיים או אסתטיים, וניתוחים הקשורים בפוריות,עקרות. טיפולי שיניים למיניהם, עקירות 
שיניים,ניתוחי חניכיים וכל ניתוח הנעשה ע”י רופא שיניים למעט שירות חירום כמפורט בתנאים. שירותו של 

המבוטח בצבא,אם זכאי לפיצוי או למימון כלשהו של הוצאות הטיפול מגורם ממשלתי. השתתפות פעילה של 
המבוטח בפעולה מלחמתית, צבאיית, משטרתית, מהפכה, מרד, פרעות, מהומות, מעשה חבלה, שביתה או 

 פעולה בלתי חוקית. שכרות ו/או שימוש בסמים אלא אם השימוש בהם היה בהוראת רופא.
 טיסה בכלי טיס כלשהו למעט טיסה כנוסע בכלי טיס אזרחי בעל תעודת כשירות להובלת נוסעים.

פגיעה עצמית מכוונת בין שהמבוטח היה שפוי ובין אם לאו. הפרעות נפש ו/או מחלת נפש. תסמונת הכשל 
החיסוני הנרכש- AIDS, מחלות HTLV וה- LAV ו/או מחלות או מצבים שהם מוטציות או וריאציות למחלות 

האיידס או כל מחלה או תיסמונת דומה אחרת יהא שמה אשר יהיה.לידה למעט לידה בניתוח קיסרי.

משפר קופ”ח בינלאומי

מצב בריאות, תופעה או מחלה או תוצאות מחלה או תאונה שהיו ידועים למבוטח או לבני משפחתו או לרופאיו 
 על קיומם אצל המבוטח לפני מועד תחילת הביטוח ו/או במשך תקופת האכשרה.

ניתוחים קוסמטיים או אסתטיים, וניתוחים הקשורים בפוריות,עקרות. טיפולי שיניים למיניהם, עקירות 
שיניים,ניתוחי חניכיים וכל ניתוח הנעשה ע”י רופא שיניים למעט שירות חירום כמפורט בתנאים. שירותו של 

המבוטח בצבא,אם זכאי לפיצוי או למימון כלשהו של הוצאות הטיפול מגורם ממשלתי. השתתפות פעילה של 
המבוטח בפעולה מלחמתית, צבאיית, משטרתית, מהפכה, מרד, פרעות, מהומות, מעשה חבלה, שביתה או 

 פעולה בלתי חוקית. שכרות ו/או שימוש בסמים אלא אם השימוש בהם היה בהוראת רופא.
 טיסה בכלי טיס כלשהו למעט טיסה כנוסע בכלי טיס אזרחי בעל תעודת כשירות להובלת נוסעים.

פגיעה עצמית מכוונת בין שהמבוטח היה שפוי ובין אם לאו. הפרעות נפש ו/או מחלת נפש. תסמונת הכשל 
החיסוני הנרכש- AIDS, מחלות HTLV וה- LAV ו/או מחלות או מצבים שהם מוטציות או וריאציות למחלות 

האיידס או כל מחלה או תיסמונת דומה אחרת יהא שמה אשר יהיה.לידה למעט לידה בניתוח קיסרי.

בריאות 10

בריאות 10 עולמי - מקרה הביטוח ארע לאחר תום תוקף הביטוח. מום או מחלה מולדים, בכפוף לסעיף 
 חריג מצב רפואי קודם.

 השתתפות פעילה של המבוטח בפעולה מלחמתית, צבאיית, משטרתית, מהפכה, מרד, פרעות, מהומות, 
 מעשה חבלה, שביתה או פעולה בלתי חוקית.

שכרות ו/או שימוש בסמים, תרופות ובכל חומר אחר, אשר השימוש בהם משפיע על תפקוד חושיו של 
המבוטח, אלא אם השימוש בהם היה בהוראת רופא שלא לצורך גמילה.טיסה בכל טיס כלשהו בין אם 
ממונע ובין אם לא)למעט טיסה כנוסע בכלי טיס אזרחי בעל תעודת כשירות להובלת נוסעים(, רחיפה, 

 דאייה או גלישה אווירית.
 נסיון התאבדות ו/או פגיעה עצמית מכוונת בין שהמבוטח היה שפוי ובין אם לאו.

מחלות נפש או מחלות גריאטריות של המבוטח. אם מקרה הביטוח מכוסה ע”י יותר מחברת ביטוח אחת, 
יהיו המבטחים אחראים כלי המבוטח יחד ולחוד לגבי תגמולי הביטוח החופפים. על בעל הפול’ להודיע על 

כך למבטחים בכתב יד, מיד לאחר ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו עליו. ניתוחים הנחשבים לניסיוניים 
במקום ביצועם. טיפולי וניתוחי שיניים למיניהם או עקירות שיניים, או ניתוחי חניכיים וכל ניתוח הנעשה ע”י 

 רופא שיניים, למעט שירות חירום.
בריאות -10 תסמונת הכשל החיסוני הנרכש- AIDS, ביקוע גרעיני, או היתוך גרעיני או זיהום רדיואקטיבי.

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים
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הסבר מושגים ביטוחיים

אי כושר מתאונה )נכות תעסוקתית מתאונה(
אובדן כושר עבודה של המבוטח כתוצאה מתאונה לעסוק במקצוע ו/או עיסוק בהם עסק 
המבוטח ערב קרות מקרה הביטוח בשיעור של 25% לפחות. אובדן כושר עבודה העולה 

על 50% ייחשב כאובדן כושר מלא.

בונוס בגין היעדר תביעות 
הנחה בפרמיות הניתנת למבוטח שלא הגיש תביעה כנגד חברת הביטוח, על-פי תנאי 

הפוליסה.

בונוס/מאלוס 
לפי  הפוליסה,  לחובת  או  לזכות  חודש  מדי  ייזקף  אשר  שלילי,  או  חיובי  תחשיבי,  סכום 
השקעה  מסלול  על-פי  ההון,  בשוק  הפרמיות  כספי  השקעת  לתוצאות  בהתאם  הענין, 

שנקבע בתנאי פוליסה משתתפת ברווחי תיק השקעות.

ביטוח מחלות קשות
ביטוח המעניק למבוטח פיצוי כספי במקרה של גילוי מחלה קשה מתוך רשימת המחלות 

המוגדרות בפוליסה.

ביטוח סיעודי
לבצע  מסוגל  שאינו  )מבוטח  סיעודי  במצב  המצוי  למבוטח  חודשי  פיצוי  המעניק  ביטוח 
בפוליסה(,  כהגדרתם  נפש,  תשוש  מבוטח  או  היום-יום  מפעולות  חלק  עצמו  בכוחות 
על-ידי  שנקבע  כפי  המבוטח,  חיי  משך  לכל  או  שנים  מספר  של  לתקופה  המשולם 

המבוטח בעת רכישת הביטוח.

ביטוח תאונות אישיות
ביטוח המעניק למבוטח פיצוי במקרה של מוות או נכות ו/או אובדן כושר עבודה כתוצאה 

מתאונה. 
הכיסוי ניתן להרחבה גם למקרים בהם המקרה המזכה אירע כתוצאה ממחלה.

גורם גבייה 
סכום השווה לחלק ה-12 של גורם הפוליסה.

גיל כניסה 
גיל המבוטח במועד התחלת הביטוח.

גיל תביעה
גיל המבוטח במועד הגשת תביעה לתגמולי ביטוח.
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דמי ניהול מהחיסכון המצטבר )קבועים ומשתנים(
סכומים המנוכים ע"י החברה מהחיסכון המצטבר בפוליסה.

דמי ניהול אחרים )דמי ניהול חשבון, גורם פוליסה(
סכום המנוכה מהפרמיה לפוליסה ומשמש לכיסוי ההוצאות בגין הניהול והטיפול השוטף 

בפוליסה.

דמי ניהול מפרמיה 
סכומים המנוכים ע"י החברה מהפרמיה השוטפת.

החרגה רפואית 
מגבלה לכיסוי הביטוחי בפוליסה, הניתנת עקב מצב רפואי קודם/ קיים )ראה להלן( של 

המבוטח, בנוסף למגבלות )חריגים כלליים( הנקובות בפוליסה.

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 
אזרח  לכל  בריאות  לשירותי  זכות  המקנה   1994  - תשנ"ד  ממלכתי,  בריאות  ביטוח  חוק 

בישראל. 

חוק חוזה הביטוח 
חוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981 המסדיר את היחסים בין המבטח למבוטח וכן תנאים 

כלליים בחוזה הביטוח.

טופס 17 
טופס התחייבות לתשלום בגין ניתוח ו/או אשפוז, הניתן על-ידי קופת החולים.

יתרת הבונוס המצטבר 
בפוליסה  לחובתה  או  הפוליסה  לזכות  נזקפת  אשר  הבונוסים,  של  תחשיבית  יתרה 
נגרעת  או  מתווספת  אלא  לחלוקה  עומדת  ואינה  ההשקעות,  תיק  ברווחי  משתתפת 
מחושבת  המצטבר  הבונוס  יתרת  תשלומם.  בעת  הפוליסה  על-פי  שיגיעו  לסכומים 
בהתאם לתוצאות השקעת כספים מהפרמיות בתיק ההשקעות בניכוי דמי ניהול )בשעור 

1% אלא אם נקבע אחרת בפוליסה( וריבית תעריפית )בגובה 2.5%(.

כיסוי ביטוחי משלים לשב"ן 
כיסוי המקנה למבוטח תגמולי ביטוח בשל ביצוע ניתוחים פרטיים בישראל אשר מתחשב 

בזכויות הניתנות למבוטח במסגרת תכנית שירותי בריאות נוספים בה הוא חבר. 

כיסוי ביטוחי "מהשקל הראשון" 
כיסוי המקנה למבוטח תגמולי ביטוח בשל ביצוע ניתוחים פרטיים בישראל מבלי לקחת 
בחשבון את זכויות הניתנות למבוטח במסגרת תכנית שירותי בריאות נוספים בה הוא חבר.

מצב רפואי קודם / קיים 
מצבו הבריאותי של המבוטח כפי שהיה בכניסת הכיסוי הביטוחי לתוקף, לרבות תופעה, 
מום, תוצאות תאונה, מחלה או תוצאותיה שהיו קיימים אצל המבוטח לפני מועד התחלת 

הביטוח.

מקרה הביטוח 
לפי העניין( אשר  וכו',  נכות  סיעוד,  ניתוח,  מוות,  )כגון: מקרה  כמוגדר בפוליסה  המאורע 

התרחשותו מזכה את המוטב או המבוטח, לפי העניין, בקבלת תגמולי הביטוח.

נספח הוני 
יעוד חלקי או מלא למטרה הונית של הזכויות תכנית הקצבה בפוליסה.

נספח קצבה
יעוד חלקי או מלא למטרת קצבה של הזכויות תכנית הונית בפוליסה.

סוג הצמדה
סוג הצמדה של דמי הביטוח ותגמולי הביטוח: למדד, לדולר או משתתף ברווחים לפי תנאי 

הפוליסה.

סכום ביטוח 
הפוליסה  בתנאי  כמפורט  הביטוח  מקרה  בקרות  לשלמו  שיש  הביטוח  תגמולי  סכום 

)לרבות בכל פרק ו/או נספח לפוליסה( ו/או כמפורט בדף פרטי הביטוח.

סכום ביטוח מירבי 
בתנאי  כמפורט  הביטוח,  מקרה  בקרות  לשלמו  שיש  המירבי  הביטוח  תגמולי  סכום 

הפוליסה )לרבות בכל פרק ו/או נספח לפוליסה( ו/או כמפורט בדף פרטי הביטוח. 

סכום ביטוח למקרה מוות 
הסכום שישולם למוטב לאחר מות המבוטח במשך תקופת הביטוח.

סל שירותי הבריאות 
ישראל  אזרח  זכאי  להם  אבחון,  ופעולות  התרופות  הניתוחים,  הטיפולים,  כל  רשימת 

במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי )התשנ"ד - 1994(.

ערך מסולק
סכום הביטוח במקרה של הפסקת תשלום הפרמיות. ערך מסולק קיים רק אם צויין בתנאי 

הפוליסה.

פוליסה מסולקת 
פוליסה עם מרכיב חיסכון או פוליסת סיעוד שתשלום הפרמיות בגינה הופסק.
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פוליסה משתתפת ברווחי תיק ההשקעות 
בהתאם  משתנים  הביטוח  סכום  או  החיסכון  סכום  שבה  סיעוד  או  חיים  ביטוח  פוליסת 
לתוצאות השקעת הכספים בשוק ההון, על-פי מסלול השקעה שנקבע בתנאי הפוליסה.

פיצוי
סכום קבוע ומוסכם שחברת הביטוח תשלם בקרות מקרה הביטוח.

פרמיה 
דמי  הפוליסה.  עבור  הדיווח  שנת  במשך  ששולמו  הביטוח(  )דמי  התשלומים  כל  סך 

הביטוח שיש לשלם לחברת הביטוח על-פי תנאי הפוליסה.

פרמיה משתנה 
)בדרך  תקופה  מידי  משתנה  שיעורה  אשר  ביטוח,  לרכישת  משלם  שהמבוטח  פרמיה 

כלל מידי שנה, 5 או 10 שנים( כמפורט בתנאי הפוליסה.

פרמיה קבועה 
פרמיה שהמבוטח משלם לרכישת ביטוח, אשר שיעורה נשאר קבוע במשך כל תקופת 

הביטוח.

קופת ביטוח 
קופת גמל המתנהלת בידי מבטח שאושרה לפי תקנה 42 לתקנות מס הכנסה )כללים 

לאישור ולניהול קופות גמל - תשכ"ד 1964(. 

שיפוי 
סכום המשולם ע"י החברה אשר נקבע על-פי שיעור הנזק שנגרם בפועל למבוטח לאחר 

קרות מקרה הביטוח, עד לתקרת סכום הפיצוי שנקבע בפוליסה.

תכנית לשירותי בריאות נוספים )שב"ן( 
שירותי בריאות נוספים, הניתנים מחוץ למסגרת סל הבריאות הממלכתי באמצעות קופת 

חולים, תמורת תשלום נוסף לקופ"ח. 

תוספת חיתומית / רפואית 
תוספת לפרמיה עקב מצב רפואי קודם / קיים של המבוטח.

תקופת אכשרה 
תקופה רצופה אשר רק בסיומה יהיה המבוטח )או המוטב( זכאי לתגמולי הביטוח לאחר 
בגין  זכאי לתגמולי ביטוח כלשהם  יהיה  )או המוטב( לא  קרות מקרה הביטוח. המבוטח 

מקרה ביטוח שארע לפני תום תקופת האכשרה.

תקופת ביטוח
התקופה המתחילה ביום תחילת תוקפה של הפוליסה, כפי שמופיע בדף פרטי הביטוח, 

ועד לתום תקופת הביטוח או הפוליסה על-ידי החברה או המבוטח בהתאם לפוליסה.

תקופת המתנה 
תקופה רצופה המתחילה מיד לאחר קרות מקרה הביטוח ואשר בגינה אין המבוטח זכאי 

לפיצוי או לשיפוי כלשהו, אלא רק לאחר סיומה. 

תקופת תשלום תגמולי הביטוח 
תקופה בה זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח מהחברה, על-פי תנאי הפוליסה.

תשואה נומינלית 
מצב המשקף את ביצועי תיק ההשקעות במהלך תקופה נתונה בפוליסה של המבוטח, 

שלא שולמו בעבורה פרמיות ו/או בוצעו ממנה משיכות באותה תקופה.

 ADL )Activities of Daily Living(
פעולות יומיומיות שהינן: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ ולהתגלח, לאכול 

ולשתות, לשלוט על הסוגרים, ניידות.



הצהרה מראש על מדיניות ההשקעה במסלולי ההשקעות השונים

משתתף ברווחים - קרן ח’

שיעור אפיק השקעה
החשיפה ליום 

31.12.2015

שיעור חשיפה 
צפוי לשנת 

2016

טווח 
סטייה

גבולות שיעור 
החשיפה הצפויה

מדדי יחוס

מקסימוםמינימום

חשיפה למניות סחיר 
ולא סחיר

22.5%19.0%%-6/+ 13.0%25.0%60% MSCIW 40%TA�100

חשיפה לאגח 
ממשלתי )כולל אגח 

ממשלות זרות(

אג”ח ממשלתי כללי53.0%63.0% +/5-51.4%58.0%%

חשיפה לאגח קונצרני 
סחיר ולא סחיר )כולל 
בחו”ל וכולל הלוואות(

  אגח קונצרני כללי - 50%. 11.0%23.0% +/6-18.6%17.0%%
 BofA ML Global HY 

 index 25% 
 BofA ML Global 

 .Corporate index 25%

0.0%10.0% +/5-5.8%5.0%%נדלן

0.0%10.0% +/5-7.4%5.0%%אחר

105.7%104.0%סה”כ

3.0%15.0% +/6-11.4%9.0%%חשיפה למטח

הגדרות 

אחר - מזומן, נדלן,קרנות גידור אחרות,שווי נגזרות OTC, שווי אופציות מטח, פקדון מרווח בטחון, קרנות השקעה, 
פקדונות

חשיפה לאגח ממשלתי - כולל אגח מיועדות

משתתף ברווחים - קרן ט’

שיעור אפיק השקעה
החשיפה ליום 

31.12.2015

שיעור חשיפה 
צפוי לשנת 

2016

טווח 
סטייה

גבולות שיעור 
החשיפה הצפויה

מדדי יחוס

מקסימוםמינימום

חשיפה למניות סחיר 
ולא סחיר

25.2%22.0%%-6/+ 16.0%28.0%60% MSCIW 40%TA�100

חשיפה לאגח 
ממשלתי )כולל אגח 

ממשלות זרות(

אג”ח ממשלתי כללי45.0%55.0% +/5-45.6%50.0%%

חשיפה לאגח קונצרני 
סחיר ולא סחיר )כולל 
בחו”ל וכולל הלוואות(

  אגח קונצרני כללי - 50%. 14.0%26.0% +/6-20.8%20.0%%
 BofA ML Global HY 

 index 25% 
 BofA ML Global 

 .Corporate index 25%

1.0%11.0% +/5-6.5%6.0%%נדלן

1.0%11.0% +/5-8.2%6.0%%אחר

106.3%104.0%סה”כ

5.0%17.0% +/6-12.8%11.0%%חשיפה למטח

הגדרות 

אחר - מזומן, נדלן,קרנות גידור אחרות,שווי נגזרות OTC, שווי אופציות מטח, פקדון מרווח בטחון, קרנות השקעה, 
פקדונות

חשיפה לאגח ממשלתי - כולל אגח מיועדות
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משתתף ברווחים - קרן י’

שיעור אפיק השקעה
החשיפה ליום 

31.12.2015

שיעור חשיפה 
צפוי לשנת 

2016

טווח 
סטייה

גבולות שיעור 
החשיפה הצפויה

מדדי יחוס

מקסימוםמינימום

חשיפה למניות סחיר 
ולא סחיר

39.9%37.0%%-6/+ 31.0%43.0%MSCIW 40%TA�100 60%

חשיפה לאגח 
ממשלתי )כולל אגח 

ממשלות זרות(

אג”ח ממשלתי כללי11.0%21.0% +/5-14.0%16.0%%

חשיפה לאגח קונצרני 
סחיר ולא סחיר )כולל 
בחו”ל וכולל הלוואות(

  אגח קונצרני כללי - 50%. 27.0%39.0% +/6-32.9%33.0%%
 BofA ML Global HY 

 index 25% 
 BofA ML Global 

 .Corporate index 25%

5.0%15.0% +/5-9.6%10.0%%נדלן

5.0%15.0% +/5-13.0%10.0%%אחר

109.4%106.0%סה”כ

12.0%24.0% +/6-20.3%18.0%%חשיפה למטח

הגדרות 

אחר - מזומן, קרנות גידור אחרות,שווי נגזרות OTC, שווי אופציות מטח, פקדון מרווח בטחון, קרנות השקעה, 
פקדונות

חשיפה לאגח ממשלתי - כולל אגח מיועדות

י’ החדשה

שיעור אפיק השקעה
החשיפה ליום 

31.12.2015

שיעור חשיפה 
צפוי לשנת 

2016

טווח 
סטייה

גבולות שיעור 
החשיפה הצפויה

מדדי יחוס

מקסימוםמינימום

חשיפה למניות סחיר 
ולא סחיר

41.2%39.0%%-6/+ 33.0%45.0%MSCIW 40%TA�100 60%

חשיפה לאגח 
ממשלתי )כולל אגח 

ממשלות זרות(

אג”ח ממשלתי כללי14.0%24.0% +/5-19.8%19.0%%

חשיפה לאגח קונצרני 
סחיר ולא סחיר )כולל 
בחו”ל וכולל הלוואות(

  אגח קונצרני כללי - 50%. 29.0%41.0% +/6-32.8%35.0%%
 BofA ML Global HY 

 index 25% 
 BofA ML Global 

 .Corporate index 25%

7.0%17.0% +/5-12.7%12.0%%אחר

106.5%105.0%סה”כ

12.0%24.0% +/6-19.7%18.0%%חשיפה למטח

הגדרות 

אחר - מזומן, נדלן, קרנות גידור אחרות,שווי נגזרות OTC, שווי אופציות מטח, פקדון מרווח בטחון, קרנות השקעה, 
פקדונות
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ץ 
מר הלאומי  המשורר  הישראלי.  מהנוף  נפרד  בלתי  חלק  היא  מגדל 

חיים נחמן ביאליק הוא שנתן לה את שמה, בשנת 1934.
הרופא הראשון של מגדל היה המשורר ד"ר שאול טשרניחובסקי.

לאורך ההיסטוריה של מדינת ישראל שימשה מגדל גורם כלכלי 
החברה  היא  מגדל  שנה  מ-80  יותר  כבר  כיום,  במשק.  מרכזי 

המובילה בישראל בתחומים ביטוח, פנסיה ופיננסים.

פנסיוני  חיסכון  ביטוח,  תוכניות  ולפתח  לחדש  פועלת  מגדל 
של  המשתנים  הצרכים  על  שיענו  מתקדמים,  פיננסיים  ומוצרים 
קהל לקוחותיה, תוך שהיא מקפידה להעניק להם שירות מקצועי 

וביטחון כלכלי.

מגדל חברה לביטוח בע"מ | מידע נוסף ניתן למצוא אצל סוכן הביטוח שלך, באתר migdal.co.il או במרכז שירות לקוחות

מרכז שירות לקוחות: טלפון 03-9201010 | פקס 03-9201020 | קבלת קהל: א'-ה', 8:00-16:00, רח’ אפעל 6, קרית אריה פתח תקווה
כתובת למשלוח דואר: מגדל חברה לביטוח בע"מ, ת.ד 3063 קרית אריה פתח תקווה, מיקוד 4951106
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לאורך ההיסטוריה של מדינת ישראל שימשה מגדל גורם כלכלי 
החברה  היא  מגדל  שנה  מ-80  יותר  כבר  כיום,  במשק.  מרכזי 

המובילה בישראל בתחומים ביטוח, פנסיה ופיננסים.

פנסיוני  חיסכון  ביטוח,  תוכניות  ולפתח  לחדש  פועלת  מגדל 
של  המשתנים  הצרכים  על  שיענו  מתקדמים,  פיננסיים  ומוצרים 
קהל לקוחותיה, תוך שהיא מקפידה להעניק להם שירות מקצועי 
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