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חלק א' – ריכוז תנאים

תנאיםסעיףנושא

וגמלאי שם הפוליסהכללי לעובדי  ותרבות  לרווחה  עמותה   - קבוצתית  בריאות  לביטוח  פוליסה 
האוניברסיטה העברית )ע"ר(

עמותה לרווחה ותרבות לעובדי וגמלאי האוניברסיטה העברית )ע"ר(שם בעל הפוליסה

מתנת חיים:הכיסויים בפוליסה
השתלות בארץ ובחו"ל – בכפוף להוראות החוק להשתלות איברים, התשס"ח-  –

.2008
ניתוחים ו/או טיפולים מיוחדים בחו"ל. –
ניתוחים בחו"ל. –
תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות. –
ושירותים  – מוח(  ניתוחי  לב,  מסתמי  לב,  )מעקפי  בארץ  נבחרים  ניתוחים 

רפואיים.

מתנת חיים זהב:
ניתוחים ושירותים רפואיים. –
טכנולוגיות מתקדמות ברפואה ושירותים אמבולטוריים. –
טיפולים מחליפי ניתוח. –
חוות דעת נוספת בחו"ל. –
שירותים נוספים: רפואה משלימה. –
חבילת שירותים במהלך ההיריון וליולדת. –

מתנת חיים פלטיניום:
ביטוח נוסף לטכנולוגיות מתקדמות ברפואה ושירותים אמבולטוריים. –
ביקור רופא עד הבית / המשרד 24 שעות ביממה. –
שירות מוקד מידע טלפוני לבריאות המשפחה. –
עזרה ראשונה ברפואת שיניים. –
טיפולים פסיכולוגיים. –
מנוי בעת אירוע לב. –

1.4.2015 –  31.3.2025תקופת הביטוח

בתום ההסכם ובכל במקרה של ניתוק יחסי עובד מעביד מכל סיבה שהיא, יהיו המשכיות א. 
זכאים המבוטחים להמשיך להיות מבוטחים בפוליסת בריאות פרטית אישית 
לפוליסה הקבוצתית בחברה המבטחת, שהיקף הכיסוי בה הקרוב  המקבילה 
נופל ממנה בסעיפים הבאים: סכום הביטוח או תקרת תגמולי  ביותר, אך לא 
בפוליסת הביטוח  תגמולי  תשלום  ותקופת  הביטוח  מקרה  הגדרת  הביטוח, 

בגין  הקבוצתית  בפוליסה  למבוטח  הקבועים  מאלו  יפחתו  לא  קרי  ההמשך, 
סעיפים אלו, אלא אם כן המבוטח ביקש כי תנאי פוליסת ההמשך, כאמור, יהיו 

נחותים יותר.                                            

התעריפים הינם התעריפים שיהיו קיימים אצל החברה המבטחת באותו מועד,  ב. 
ושאינם גבוהים מדמי הביטוח הנהוגים אצל החברה המבטחת בפוליסה עפ"י 
ו/או  בריאות  הצהרת  במילוי  צורך  ללא  מלא,  ביטוחי  וברצף  לעיל,  א'  סעיף 
ו/או תקופות אכשרה ללא חריגים כלשהם, לרבות החמרה  בתקופת המתנה 
במצב רפואי במהלך תקופת הביטוח וללא סייג רפואי קודם כלשהו, ויהיו זכאים 
ו-10%  3 שנים  דומה, למשך  בגובה 30% מהתעריף לביטוח בפוליסה  להנחה 

החל מהשנה הרביעית ואילך, לכל החיים.
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תנאיםסעיףנושא

תנאים לחידוש 
אוטומטי

תקופת ההסכם תהיה ל- 10 שנים החל ממועד תחילת הביטוח כמפורט לעיל. בעל 
הפוליסה רשאי להאריך את ההסכם והפוליסה בשנה נוספת ורק לאחר מכן בעל 
הפוליסה או החברה המבטחת יודיעו תוך פרק זמן של 4 חודשים לפני סיום ההסכם 
ביניהם על רצונם לחדש את ההסכם לתקופות נוספות של 3 שנים נוספות או אי 

רצונם לחדש ההסכם בתנאים המוסכמים.

תקופת אכשרה 
למבוטחים חדשים

פרק ה' - בדיקות ושירותים לנשים בהריון – 6 חודשים.

פרק ד' - אובדן כושר עבודה כתוצאה ישירה מניתוח – 2 חודשי המתנה.תקופת המתנה

השתתפות 
עצמית של 

המבוטח

פרק ב'
בגין תרופות למחלת הסרטן לא יחויבו המבוטחים בהשתתפות עצמית.

בגין שאר התרופות, החברה המבטחת תשלם את ההוצאות שהוצאו בפועל מעל 
מסכום  יותר  ולא  לחודש   ₪  500 שהינה  למרשם  העצמית  השתתפות  לסכום 
השיפוי המרבי, אך לכל היותר בעבור 2 מרשמים שונים בהם משתמש המבוטח 
₪ לחודש, יהיה פטור  באותו מועד, עבור כל מרשם נוסף אחר שעלותו מעל 500 

המבוטח מתשלום השתתפות עצמית.
פרק ד' 

באמבולנס,  הסעה  שירותי  הבאים:  הכיסויים  לכל  עצמית  השתתפות   20%
התייעצות לפני ואחרי ניתוח, חו"ד נוספת של רופא מומחה לפני ניתוח, הוצאות 
במסגרת הניתוח והאשפוז ו/או לאחריו, שכר אח/ות פרטי/ת ו/או חדר פרטי בעת, 
שלא  הדמיה,  ובדיקות  אבחנתיות  בדיקות  החלמה,  ימי  ניתוח,  לאחר  ו/או  לפני 

במהלך אשפוז ו/או לאחר ניתוח, ניתוחים המבוצעים ע"י רופא שיניים.  

פרק ה'
20% השתתפות עצמית לכל הכיסויים הבאים: התייעצות עם רופא מומחה )ללא 
טיפול  פיזיותראפיים,  טיפולים  דימות,  בדיקות  אבחנתיות,  בדיקות  לניתוח(  קשר 
בדיקות  פרטית,  אחות  מונעת,  לרפואה  בדיקות  בילדים,  התפתחות  בבעיות 

ושירותים לנשים בהריון. 

פרק ז' 
חוות דעת נוספת בחו"ל – 20% השתתפות עצמית.

פרק ח' 
רפואה משלימה – השתתפות עצמית של 25%. 

פרק ט' 
חבילת שירותים במהלך ההיריון וליולדת – כמפורט בטבלה שבפרק.

פרק י'
20% השתתפות עצמית לכל הכיסויים הבאים: התייעצות עם רוקח קליני, בדיקות 
טיפולים  אבחון,  ולצורך  מניעתיות  גנטיות  בדיקות  ודימות,  הדמיה  אבחנתיות, 
לשירותי  מימון  )למעט  הפריה  ושרותי  טיפולי  בעיסוק,  ריפוי  ו/או  הידרותרפיים 
לידתי,  טרום  גנטי  לאבחון  בדיקה  ביצוע   ,)25% עצמית  השתתפות  פונדקאות- 
הפסקת הריון באמצעות גלולת מייפגין, פסיכולוגיה רפואית, השתתפות בהוצאות 
בגין אביזרים רפואיים, טיפולים שלא מכוסים בסל הבריאות, זריקות, אבחון בעיות 

התפתחות ילדים / ליקויי למידה. 

פרק יא' 
ביקור רופא עד הבית / המשרד 24 שעות ביממה – 25 ₪.

פרק יד' 
טיפולים פסיכולוגיים –  השתתפות עצמית של 20% לטיפול.

שינוי 
תנאים 

שינוי תנאי 
הפוליסה במהלך 

תקופת הביטוח

הפוליסה  בעל  רשאי  החולים,  בקופות  המשלימים  הביטוחים  וישודרגו  במידה 
להתאים / להרחיב / לשנות / לשדרג את הכיסוי בפוליסה כתוצאה משינויים אלו.

משתנה לפי הטבלאות המצ"ב להלן.מבנה הפרמיהפרמיות
הפרמיה תהא צמודה למדד המחירים לצרכן.
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תנאיםסעיףנושא

גובה הפרמיה החודשית בש"חפרמיות
פרמיה החל מ- 1.7.17 

מסלולי כיסוי
בית אב 

עד 60
בית אב 
60-79

בית אב 
מעל 80

בודד 
עד 60

בודד
60-79

בודד 
מעל 80

השתת'
 אוניבר-

סיטה

ילד 
עד גיל 35

-26262626262626מתנת חיים

זהב 
שקל ראשון 

247.35359.82388.18125.82202.8218.812632.30

זהב 
משלים שב"ן

205.87297.62320.57108.27162.92175.472631.70

פלטינום 
שקל ראשון

327.10409.27442.03156.12225.13243.092646.60

פלטינום 
משלים שב"ן 

285.62347.07374.31138.58185.25199.742644.10

הסכומים מופיעים בש"ח וצמודים למדד יולי שפורסם ב- 15.6.17 - 12243 נק'.מדדמדד

תנאי ביטול ע"י תנאי ביטול
בעל הפוליסה

בהתאם למפורט בהסכם שבין הצדדים.

תנאי ביטול 
הפוליסה ע"י 

החברה

בהתאם למפורט בהסכם שבין הצדדים.

חריגים 
וסייגים

החרגה בשל מצב 
רפואי קודם

מצב רפואי עליו הצהיר המבוטח בערב קבלתו לביטוח והחברה הודיעה למבוטח 
כי היא לא תהיה אחראית בגינו במידה ונדרש למלא הצהרת בריאות על פי תנאי 

ההסכם והפוליסה בין הצדדים.

סייגים לחבות 
החברה

כמופרט בסעיף הגבלת אחריות החברה בכל אחד מנספחי הפוליסה.

קיומן של הוראות והנחיות הצבא בגין מקרה ביטוח שארע בעת השירות הצבאי 

בעת השירות הצבאי )סדיר, מילואים או קבע( חלות הוראות והנחיות הצבא, המשתנות מעת לעת ועלולות להגביל או 
למנוע מהמבוטח בעת השירות הצבאי )החייל( קבלת טיפול רפואי באמצעות גורמים רפואיים שמחוץ למסגרת הצבא. 

מצב זה עלול להשליך על מימוש הזכויות המגיעות למבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה. 

שבו  מקרה  בכל  הצבא.  רשויות  אצל  מצוי  לעיל,  כאמור  לעת  מעת  המשתנות  הצבא  והנחיות  הוראות  בדבר  המידע 
המבוטח נמצא בשירות צבאי עליו להתעדכן בדבר קיומן של הוראות והנחיות אלה. 

אין בסעיף זה כדי לגרוע או לצמצם מהחריגים המפורטים בפוליסה וסעיף זה כפוף בכל מקרה לחריגים אלו.

התנאים המחייבים הם בהתאם להסכם שנחתם בין איילון חברה לביטוח בע"מ לבין עמותה לרווחה ותרבות לעובדי 
וגמלאי האוניברסיטה העברית )ע"ר(.
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חלק ב' – תמצית הכיסויים
פירוט הכיסויים 

בפוליסה
שיפוי או תיאור הכיסוי

פיצוי
צורך 

באישור 
המבטח 
מראש 
והגוף 

המאשר

ממשק 
עם סל 
הבסיס 

ו/או 
השב"ן: 

רובד 
ביטוחי

קיזוז 
תגמולים 
מביטוח 

אחר

מתנת חיים
השתלות בארץ 

ובחו"ל
שיפוי - בלתי מוגבל לסעיפים 1.3.1-1.3.4 ובסכום ביטוח 

 נוסף של 1,250,000 ₪ לסעיפים -1.3.5 1.3.13.
 פיצוי - סכום ביטוח -  70,000 $

 במקרה של השתלת כליה – 73,333 $.
במקרה של השתלת לב, לב- ריאה, ריאה, לבלב, כבד – 

.$ 93,333 
 השלמת הכנסה - 5,800 ₪   

אובדן כושר כתוצאה מניתוח לתרומת איבר לקרובו - 
5,800 ₪ למשך 6 חודשים.

שיפוי,
פיצוי

רופא 
המבוטח

קייםתחליפי

בכפוף להוראות החוק להשתלות איברים, התשס"ח – 2008 ובכלל זה אם התקיימו כל אלה:
נטילת האיבר והשתלת האיבר נעשות על פי הדין החל באותה מדינה;

מתקיימות הוראות החוק לעניין איסור סחר באיברים.
ניתוחים 

ו/או טיפולים 
מיוחדים בחו"ל

רופא שיפויניתוח / טיפול מיוחד – 220,000 $
המבוטח

קייםמוסף

של ניתוחים בחו"ל דעת  חוות  לגביהם  קיימת  אשר  בחו"ל  ניתוחים  בגין 
שני רופאים מומחים כשאחד מהם ברמת מנהל מחלקה / 
סגן מנהל מחלקה הממליצים לבצע הניתוח בחו"ל, תהיה 

תקרת השיפוי מלאה. 
אם המבוטח יבקש לבצע ניתוח בחו"ל ללא התנאים לעיל, 
על פי מחירון  תגמולי הביטוח המרביים לניתוח בחו"ל יהיו 

שר"פ הדסה.

רופא שיפוי
המבוטח

קייםמוסף

תרופות שאינן 
כלולות בסל 

הבריאות

סכום השיפוי המרבי שתשלם החברה המבטחת בגין תביעה 
ו/או תביעות המכוסות על פי פרק זה יהיה עד 1,000,000 ₪ 
סכום  מיצוי  לאחר  זה.  פרק  פי  על  הביטוח  מקרי  כל  לסך 
הביטוח המרבי הנ"ל סכום ביטוח נוסף בסך של 500,000 ₪. 

למקרה ביטוח החל מ-1.11.2017 -
על  תעמוד  השיפוי  תקרת  מיוחדות  תרופות  לסעיף 
 ₪ יותר מ- 55,000  ולא  ₪, מתמלא כל 4 שנים,   600,000

בחודש.

רופא שיפוי
המבוטח

קייםמוסף

ניתוחים נבחרים 
ושירותים 

רפואיים

ניתוחי  לב,  מסתמי  לב,  )מעקפי  בארץ  נבחרים  ניתוחים 
מוח( ושירותים רפואיים.

רופא שיפוי
המבוטח

מוסף /
משלים

קיים

מתנת חיים זהב

שיפוי – מלא.ניתוחים בארץ
פיצוי - כמפורט בהוראות הפוליסה.

שיפוי /
פיצוי

רופא 
המבוטח

מוסף /
משלים

קיים

טכנולוגיות 
מתקדמות 

ברפואה 
ושירותים 

אמבולטוריים

שיפוי - כמפורט בפוליסה לבדיקות/ טיפולים הנ"ל: 
בדיקות אבחנתיות, בדיקות דימות, טיפולים פיזיותראפיים, 
בבעיות  טיפול  כימותרפיים,  ו/או  רדיותרפיים  טיפולים 
אח/ות  מונעת,  לרפואה  בדיקות  בילדים,  התפתחות 

פרטי/ת, בדיקות ושירותים לנשים בהריון.

רופא שיפוי
המבוטח

מוסף /
משלים

קיים

טיפולים מחליפי 
ניתוח

רופא שיפויעד 220,000 ₪.
המבוטח

מוסף /
משלים

קיים

חוות דעת 
נוספת בחו"ל

רופא שיפויעד 1,800 $.
המבוטח

מוסף /
משלים

קיים
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פירוט הכיסויים 
בפוליסה

שיפוי או תיאור הכיסוי
פיצוי

צורך 
באישור 
המבטח 
מראש 
והגוף 

המאשר

ממשק 
עם סל 
הבסיס 

ו/או 
השב"ן: 

רובד 
ביטוחי

קיזוז 
תגמולים 
מביטוח 

אחר

שירותים נוספים  
רפואה משלימה

רופא שיפוישיפוי עד 75% מההוצאה, עד 190 ₪, ועד 20 טיפולים בשנה.
המבוטח

מוסף /
משלים

קיים

חבילת שירותים 
במהלך ההיריון 

וליולדת

הבאים:  לכיסויים  הפוליסה  פי  על  המבוטחת  השתתפות 
מכשיר להריון - אולטרה סאונד דופלר ביתי כולל צג, קורס 
בלידה,  כאבים  להקלת  ללידה  מכשיר  ללידה,  להכנה  אישי 

הקניית הרגלי שינה לתינוקות, ייעוץ שינה לתינוקות וטף.

רופא שיפוי
המבוטח

מוסף /
משלים

קיים

מתנת חיים פלטיניום

ביטוח נוסף 
לטכנולוגיות 

מתקדמות 
ברפואה 

ושירותים  
אמבולטוריים

הנ"ל:  לבדיקות/טיפולים  בפוליסה  כמפורט   - שיפוי 
הדמיה  אבחנתיות,  בדיקות  קליני,  רוקח  עם  התייעצות 
הסרטן,  למחלת  טיפול  והתאמת  לאפיון  בדיקות  ודימות, 
טיפולים  אבחון,  ולצורך  מניעתיות  גנטיות  בדיקות 
ייעוצים   / טיפולים  בעיסוק,  ריפוי  ו/או  הידרותרפיים 
לאבחון  בדיקה  ביצוע  הפריה,  ושירותי  טיפולי  אונקולוגיים, 
גנטי טרום לידתי, הפסקות הריון באמצעות גלולת מייפיגין, 
אביזרים  בגין  בהוצאות  השתתפות  רפואית,  פסיכולוגיה 
רפואיים, טיפולים שלא מכוסים בסל הבריאות, שיקום הדיבור 
שיקומית  התעמלות  ו/או  בעיסוק  ריפוי  ו/או  הראיה  ו/או 
 ,amblyopia-ב טיפול  ו/או  מוחי  אירוע  לאחר  למבוטח 

זריקות, אבחון בעיות התפתחות ילדים / ליקויי למידה.

רופא שיפוי
המבוטח

קייםמוסף

ביקור רופא עד 
הבית / המשרד 

24 שעות 
ביממה

רופא שיפויהשתתפות המבוטח/ת - 25 ₪.
המבוטח

קייםמוסף

שירות מוקד 
מידע טלפוני 

לבריאות 
המשפחה

נוספים  ושירותים  מידע  שירותי  לקבל  זכאי  יהיה  המבוטח 
כמפורט בפוליסה.

רופא שיפוי
המבוטח

קייםמוסף

עזרה ראשונה 
ברפואת שיניים

רופא שיפויעד 180 ₪.
המבוטח

קייםמוסף

טיפולים 
פסיכולוגיים

השתתפות המבוטח/ת -  בכפוף להשתתפות עצמית של 
.20%

רופא שיפוי
המבוטח

קייםמוסף

מנוי בעת 
אירוע לב

ולאחר  הביטוח  תקופת  במשך  לקבל  זכאי  יהיה  המבוטח 
קרות אירוע לב, שירותים כמפורט בפוליסה.

רופא שיפוי
המבוטח

קייםמוסף

הגדרות – הגדרות אלה תקפות ליום פרסומן.

ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או השב"ן. בביטוח זה ישולמו  ביטוח תחליפי –   
תגמולי הביטוח בלא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים )מ"השקל הראשון"(.

כלומר,  השב"ן.  ו/או  הבסיס  לסל  ומעבר  מעל  שהם  ביטוח,  תגמולי  ישולמו  על-פיו  אשר  פרטי  ביטוח  ביטוח משלים –  
ישולמו תגמולים שהם הפרש בין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו/או השב"ן.

ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח  ביטוח מוסף –   
מ"השקל הראשון".

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים.
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