הרחבה לאמבולטורי לילד  -טיפולים בהתפתחות הילד והפרעות אכילה
מבוא
קרה מקרה הביטוח ,תשפה החברה את המבוטח או תשלם ישירות לנותני שירות שבהסכם ,עבור הוצאות
השירותים הרפואיים המפורטים להלן ,בכפוף לתנאים ,להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה וכן בכפוף
להוראות הקבועות בתנאים הכלליים של הפוליסה.
הכיסוי הביטוחי בנספח זה יחול על פי הוראותיו ,רק בתנאי שצוין במפורש בדף פרטי הביטוח כי נספח זה
וביטוח אמבולטורי כהגדרתו להלן ,הינם בתוקף על שם המבוטח בקרות מקרה הביטוח.
.1

הגדרות
בנוסף להגדרות המופיעות בתנאים הכלליים של הפוליסה תהיה למונחים המפורטים להלן
המשמעות שבצידם:

מבוטח
ביטוח אמבולטורי

התנאים הכלליים
של הפוליסה ו/או
התנאים הכלליים
מחלה

נותן השירות
רופא מומחה

.2

ילד שגילו אינו עולה על  25שנה ,אשר שמו נקוב בדף פרטי הביטוח כמבוטח בנספח
הרחבה זה ובביטוח אמבולטורי כהגדרתו להלן.
ביטוח אמבולטורי על שם המבוטח בחברה ,אשר מקנה לו כיסוי להתייעצויות אצל
רופא מומחה ובדיקות אבחנתיות (שלא בעת אשפוז) והינו בתוקף ע"ש המבוטח
במועד קרות מקרה הביטוח.
תנאים כלליים לתכנית ביטוח בריאות שאליהם מצורף נספח זה והחלים על נספח זה.

הפרעה פיזיולוגית שיש לה סיבה מסוימת עם סימנים ותסמינים שניתן לזהותם ,כן כל
מצב לא תקין או כשל תפקודי של הגוף.
יובהר כי שרשרת מחל/ות ו/או אירועים ו/או מצבים בריאותיים הנובעים ו/או
קשורים למחלה ממנה סבל ו/או סובל המבוטח ו/או החמרה שלהם ,יחשבו לצורך
קביעת סכום הביטוח המירבי ,על פי נספח זה ,כמחלה אחת.
רופא שיקומי ו/או פיזיותרפיסט ו/או מרפא בעיסוק המוסמכים ע"י הרשויות המוסמכות
לבצע את הטיפול השיקומי במבוטח
רופא שהוסמך על-ידי השלטונות המוסמכים בישראל כרופא מומחה בתחום רפואי
מסוים אשר עוסק בישראל ברפואה ואשר שמו כלול ברשימת הרופאים המומחים
באותו תחום לפי תקנה  34לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות),
התשל"ג 1973-או לפי כל תקנה שתבוא במקומה ,ושתחום מומחיותו הוא רלוונטי
למתן השירותים הרפואיים על פי נספח זה.

מקרה הביטוח
מקרה הביטוח הינו שירות רפואי המפורט בסעיף  4להלן אשר ניתן למבוטח בישראל ,עקב מחלה או
תאונה ,במהלך תקופת הביטוח ולאחר תום תקופת האכשרה.

מגדל חברה לביטוח בע״מ
הרחבה לאמבולטורי לילד  -טיפולים בהתפתחות הילד והפרעות אכילה (ילד 09.2018 541221102 )2250
-1-

.3

תגמולי הביטוח
בקרות מקרה הביטוח ,תשפה החברה את המבוטח ,עבור הוצאות השירותים הרפואיים שלהלן
שהוצאו על-ידו ,או תשלם הוצאות אלו ישירות לנותני שירות שבהסכם עד סכום הביטוח המירבי בגין
כל שירות רפואי כנקוב בסעיף  4להלן להם נזקק המבוטח כתוצאה ממחלה או תאונה ,והכל בכפוף
לתנאים הכלליים של הפוליסה ולהוראות נספח זה.

.4

השירותים הרפואיים המכוסים על פי נספח זה יהיו אלה:
.4.1

טיפולים לילד
.4.1.1

התפתחות הילד
מבוטח זכאי להחזר הוצאות שהוצאו בפועל עבור טיפולים בהתפתחות הילד ,בגין
בעיות התפתחות שאובחנו ע"י רופא נוירולוג מומחה או רופא מומחה להתפתחות
הילד .טיפול יעשה על ידי פסיכותרפיסט ו/או מרפא בעיסוק ו/או קלינאי תקשורת ו/או
פסיכולוג ו/או טיפולים בתנועה ו/או באומנות ו/או רכיבה טיפולית ו/או הוראה מתקנת
ו/או שחיה טיפולית ו/או באמצעות בעלי חיים ,עד  16טיפולים בשנת ביטוח בגובה
 80%מההוצאה בפועל אך לא יותר מסך של  ₪ 120לכל טיפול.

.4.1.2

טיפול בהרטבה
המבוטח זכאי להחזר הוצאות שהוצאו בפועל עבור  12טיפולים/מפגשים לטיפול
ויעוץ בבעיות הרטבה בגובה  80%מההוצאה בפועל אך לא יותר מסך של ₪ 120
לכל טיפול.

.4.1.3

טיפולים בהפרעות אכילה
המבוטח זכאי להחזר בגין הוצאות טיפול (כולל טיפול קבוצתי) בהפרעות אכילה
מסוג אנורקסיה או בולימיה הנדרש למבוטח על פי קביעת פסיכיאטר עד 16
טיפולים בשנת ביטוח בגובה  80%מההוצאה בפועל אך לא יותר מסך של ₪120
לכל טיפול .הטיפול כולל יעוץ אצל תזונאית ו/או אצל פסיכולוג או רופא מומחה
אך אינו כולל הוצאות המבוטח בגין רכישת תרופות.

.5

תקופת אכשרה
בנספח זה תחול תקופת אכשרה בת  90יום ממועד תחילת הביטוח .לא תחול תקופת אכשרה
במקרה של תאונה.

.6

חריגים
סעיף החריגים הכלליים המופיע בתנאים הכלליים של הפוליסה חלים גם על נספח זה ולא יהיה
כיסוי למקרה הביטוח כאמור בתוכנית זו הנובע ו/או הקשור לאחד או יותר מהחריגים המנויים
בתנאים הכלליים.
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.7

.8

תוקף הביטוח על פי נספח זה יסתיים ,עבור כל אחד מהמבוטחים ,במוקדם מבין האירועים
הבאים:
.7.1

עם הגיעו של המבוטח לגיל  25שנה.

.7.2

בתום תקופת הביטוח עפ"י הנקוב בתנאים הכלליים של הפוליסה.

.7.3

במועד בו בוטל ביטוח זה ו/או ביטוח האמבולטורי (לפי המוקדם מביניהם).

שונות
.8.1

הסכומים הנקובים לעיל ,צמודים למדד שהינו  12243נק' על פי המדד הידוע ביום .1.1.18

.8.2

בכל מקרה בו הוסף נספח זה לפוליסה בכל עת שהיא לאחר הוצאתה ,מועד תחילת הביטוח
או יום תחילת הביטוח ,לעניין הכיסוי הביטוחי האמור בנספח זה ,הינו התאריך הנקוב בדף
פרטי הביטוח כיום תחילת הביטוח בגין נספח זה.
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כתובת אתר
האינטרנט של
החברה:
www.migdal.co.il

כתובת הדואר האלקטרוני
כתובת החברה למשלוח
של החברה:
דואר:
מגדל חברה לביטוח בע"מ mokedbi@migdal.co.il
מיקוד,4951106 :
ת.ד3063 .

מספר טלפון ומס
פקס של מחלקת
שירות לקוחות
החברה:
03-9201010

תמצית תנאי נספח טיפולים בהתפתחות הילד והפרעות אכילה
גילוי נאות
לוח  - 1תמצית פרטי הפוליסה
תמצית פרטי הפוליסה
שם הנספח
סוג הביטוח
תקופת הביטוח
תיאור הביטוח
הפוליסה אינה מכסה את
המבוטח במקרים הבאים
(חריגים בפוליסה)
אחרי כמה זמן מתחילת
הביטוח ניתן לתבוע ולקבל
תגמול (אכשרה)*
האם קיימים כיסויים
חופפים בביטוח המשלים
של קופות החולים
עלות הביטוח

טיפולים בהתפתחות הילד והפרעות אכילה
נספח הרחבה לביטוח אמבולטורי
מתחדשת כל שנתיים כאמור בסעיף  7לתנאים הכלליים לתכנית ביטוח
בריאות.
כיסוי הוצאות לטיפולים בהתפתחות הילד ,טיפולים בהרטבה וטיפולים
בהפרעות אכילה.
כמפורט בסעיף  6לתנאי נספח זה וכמפורט בפרק ב' סעיפים  20-22בתנאים
הכללים לתכנית ביטוח בריאות.
 90יום כמפורט בסעיף  5לתנאי נספח זה.
לא תחול תקופת אכשרה במקרה של תאונה.
רוב הכיסויים קיימים גם בשירותי בריאות נוספים של קופת החולים

פרמיה חודשית בש"ח
8.8

התפלגות גילאים
0-25
פרמיה קבועה.
דמי הביטוח צמודים למדד  12243נק' על פי המדד הידוע ביום .1.1.18
שים לב :מחיר הביטוח עלול להשתנות בהתאם למצבך הרפואי או עקב מתן
הנחה.
מחיר הביטוח לא ישתנה במהלך תקופת הביטוח למעט האפשרות לעדכן את
הפרמיה באישור הממונה על שוק ההון ,ולמעט שינויים הנובעים מהצמדה
למדד המחירים לצרכן .מחירי הביטוח למוצר זה נכונים למועד פרסומם.

*תקופת אכשרה -תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח .בקרות מקרה ביטוח במהלך תקופה זו ,לא
יהיה זכאי מבוטח (או מוטב) לתגמולי ביטוח.
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לוח  - 2תמצית תיאור הכיסויים בפוליסה
תיאור הכיסויים בפוליסה
שם הכיסוי

מה הסכום המקסימלי
שניתן לתבוע

תיאור הכיסוי

השתתפות
עצמית

התפתחות הילד  -מבוטח זכאי להחזר שיפוי  80%מההוצאה 20%
טיפולים
הוצאות שהוצאו בפועל עבור טיפולים בפועל ועד ₪ 120
בהתפתחות
בהתפתחות הילד ,בגין בעיות התפתחות לטיפול
הילד
שאובחנו ע"י רופא נוירולוג מומחה או רופא
מומחה להתפתחות הילד .טיפול יעשה על
ידי פסיכותרפיסט ו/או מרפא בעיסוק ו/או
קלינאי תקשורת ו/או פסיכולוג ו/או טיפולים
בתנועה ו/או באומנות ו/או רכיבה טיפולית
ו/או הוראה מתקנת ו/או שחיה טיפולית
ו/או באמצעות בעלי חיים ,עד  16טיפולים
בשנת ביטוח .סעיף  4.1.1לנספח
המבוטח זכאי להחזר הוצאות שהוצאו שיפוי  80%מההוצאה 20%
טיפולים
בפועל עבור  12טיפולים/מפגשים לטיפול בפועל ועד ₪ 120
בהרטבה
ויעוץ בבעיות הרטבה .סעיף  4.1.2לנספח לטיפול
המבוטח זכאי להחזר בגין הוצאות טיפול שיפוי  80%מההוצאה 20%
טיפולים
(כולל טיפול קבוצתי) בהפרעות אכילה בפועל ועד ₪ 120
בהפרעות
מסוג אנורקסיה או בולימיה הנדרש לטיפול
אכילה
למבוטח על פי קביעת פסיכיאטר עד 16
טיפולים בשנת ביטוח.
הטיפול כולל יעוץ אצל תזונאית ו/או
רופא מומחה אך אינו כולל הוצאות
המבוטח בגין רכישת תרופות.
סעיף  4.1.3לנספח.
חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל עד התקרה הקבועה בפוליסה .שים לב ,במידה ויש לך כיסוי
זהה בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסה.

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים
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