
 

 

 

 

 

 

 

 2016 בנובמבר 23

 לכבוד 

 העברית  האוניברסיטעובדי 

 ויקי בוסו טיקר באמצעות סוכנות הביטוח, 

            

   מחלות קשות בכלל ביטוח הצעה לביטוחהנדון:                      
 

אנו שמחים להגיש , האנושי כנכס חשוב ומתוך דאגה לרווחת העובדיםמתוך ראיית הארגון את ההון 

 לך את הצעתנו לביטוח בריאות פרטי בכלל חברה לביטוח בע"מ.  

באופן משמעותי את הסיכוי להחלים ולהמשיך בשגרת עלו התפתחות והתקדמות הרפואה המודרנית ה

 .וממושךמהלך ההחלמה עלול להיות ארוך  אך ,החיים לאחר גילוי מחלה קשה

התמודדות , נדרשת המשפחה למשפחתושל לצד ההתמודדות הנפשית הקשה של המבוטח שחלה ו 

 . שסועד אותומשפחה פגיעה בהכנסה של החולה ולעיתים של בן ההכלכלית לא פשוטה עקב 

 יםמעמיד", 2016פיצוי לסרטן  מדיכלל"  ביטוחו "2016/  32מדיכלל מחלות קשות  "ביטוח 

 את התקופה הזו בעזרת פיצוי כספילעבור לרשות מבוטח שחלה במחלה פיצוי חד פעמי המאפשר לו 

 , ומאפשר לו:בהתאם לתנאי הפוליסה

 לפני המחלהה המשפחה לשמור על רמת החיים לה הורגל• 

 לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר ולהגדיל את סיכויי ההחלמה• 

 להקל על סבלו של החולה ושל משפחתו• 

 

  2015חטיבת הבריאות של כלל ביטוח, הזוכה בקטגוריית חברת הבריאות הטובה ביותר לשנת 

 ייחודייםביטוחיים פתרונות  יהלמבוטח העניקפי עיתון "עדיף" העוסק בתחום הביטוח, מ-על

 ואיכותיים המסייעים בהתמודדות עם מחלות ואירועים רפואיים קשים. 

 נשמח לעמוד לשירותך בכל שאלה ובקשה. 

 בכבוד רב,                                                                            

 ערן סלע, סמנכ"ל                                                                            

 מנהל תחום עסקי פרט                                                                            

 חטיבת הבריאות, כלל חברה לביטוח בע"מ                                                                            

 31.12.2016תוקף ההצעה עד 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 2016 - 32מדיכלל מחלות קשות 
 

 ביטוח מחלות קשות לכל המשפחה
 

 הכיסוי כולל: 

 

  המחלות המצוינות  32 –מחלות פיצוי מלא לסכום הביטוח שנרכש בעת גילוי אחת מ  32כיסוי ל

 בפוליסה.

  סרטן שני, למבוטח ששולם לו סכום הביטוח בגין מקרה מסכום הביטוח  25%פיצוי נוסף בגובה

 המלא למחלת הסרטן כמקרה ביטוח ראשון.

 ש"ח 50,000מתגמולי הביטוח ולא יותר מ 15%עור של פיצוי במקרה של "סרטן מוקדם" בשי       

 

 
 

 

 

 שנרכש הסכום במלוא מפצה - מחלות 32- ל ראשון ביטוח למקרה פיצוי

 ואירועים קשות מחלות - 32 ל שנרכש סכום הביטוח כל של מלא פיצוי – ראשון ביטוח מקרה בגין 

 ₪ 600,000 ועד ,רפואיים קשים

 מוקדם סרטן מקרה בגין הפיצוי שולם אם גם ,מלא פיצוי 

 תבוטל הפוליסה ,לקבוצה הראשונה השייך הראשון ביטוחה מקרה קרות עם 

 המחלות  קבוצת תבוטל ,הרביעית או השלישית השנייה או בקבוצה ראשון ביטוח מקרה קרות עם

 )שני סרטן בגין למעט) הקבוצה הראשונה וגם הפיצוי שולם בהש לקבוצה השייכת

 הרביעית הקבוצה למעט הקבוצות יבוטלו כל ,מוחי שבץ הוא הראשון הביטוח מקרה אם 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שנרכש הסכום במלוא מפצה - הראשון הביטוח מקרה אחרי שנותרו למחלות שני ביטוח למקרה פיצוי

 מקרה לאחר שנותרו למחלות שנרכש הביטוח סכום כל של מלא פיצוי – שני ביטוח מקרה בגין 

 ₪ 600,000 ועד– הראשון הביטוח

 מוקדם סרטן מקרה בגין הפיצוי שולם אם גם מלא פיצוי 

 קרות ממועדיום  -180 מ למעלה שחלפו לאחר אירע השני הביטוח מקרהש במידה הינה הזכאות 

 מתאונה ישיר באופן נובע השני הביטוח מקרה בו מקרה למעט וזאת הראשון מקרה הביטוח

 מקרה בגין ביטוח לתגמולי זכאי יהיה לא המבוטח - הראשונה מהקבוצה הינו השני הביטוח מקרה אם 

 שני ביטוח

 תבוטל הפוליסה ,השני ביטוח מקרה קרות עם 

 

 שנרכש הביטוח מסכום -  25%שני סרטן מקרה בגין פיצוי

  בוטלה שלו הרביעית שהקבוצה למבוטח ,שני סרטן למקרה שנרכש הביטוח מסכום 25% של פיצוי 

 ראשון ביטוח במקרה הסרטן למחלת תשלום פיצוי עקב

 תבוטל הפוליסה ,השני הביטוח מקרה קרות עם 

 הראשון הסרטן מקרה סימני נעלמו בו האחרון מהמועד רצופות שנים 5 שחלפו במידה ישולם הפיצוי 

 זו פוליסה פי על ביטוח שולמו תגמולי שבגינו

 
 מוקדם סרטן מקרה בגין פיצוי

 ישולם הפיצוי. שנרכש הביטוח מסכום 15% מ יותר ולא ₪ 50,000 עד פיצוי: 

 גידולים המאובחנים כשינויים ממאירים של גילוי במקרה של .א

 CARCINOMA IN SITU  מקומי שד סרטן

 שאובחן בשלב מוקדםניתוח כתוצאה מגילוי של סרטן הערמונית  ביצוע מקרה שלב .ב      

 הביטוח בסכום המפצה - הראשון הביטוח מקרה אירע טרם התרחש שהגילוי במידה ישולם הפיצוי 

 שנרכש המלא

 שנרכש המלא הביטוח לסכום בנוסף הינו הביטוח סכום 

 

 כללי

  75עד גיל  –תקופת הביטוח  

  60 –, גיל כניסה מכסימלי 1 –גיל כניסה מינימלי  

  מקרה ביטוח הנובע באופן ישיר מתאונה יום, למעט  90תקופת אכשרה 

 יום מקרות מקרה הביטוח  14וח בתנאי שהמבוטח לא נפטר במשך זכאות לקבלת תגמולי הביט

 תה מחלה קשה או אירוע רפואי קשהוכתוצאה מא

 :במידה והאירוע הראשון שייך לקבוצה   ,75גיל המבוטח הגיע ל הכיסוי יסתיים במקרים הבאים

או בקרות מקרה  תשלום מקרה ביטוח שני לרבות סרטן שניהראשונה, במות המבוטח או לאחר 

  ימים ממקרה הביטוח הראשון 180הביטוח השני לפני שחלפו 

  הפרמיה תשתנה 50%, סכום תגמולי הביטוח יקטן בשיעור של 75ועד גיל  70החל מגיל ביטוחי .

 בהתאם לסכום הביטוח החדש 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 2016 – 32מדיכלל מחלות קשות  –דמי ביטוח חודשיים 
 

 

 2016 32מחלות קשות  מדיכלל

לפי פרמיה חודשית ₪ 100,000  

 נשים גברים גיל

 
 נתלא מעש נתמעש לא מעשן מעשן

 1-20 4.96 4.96 4.96 4.96 

21-25 9.92 9.10 9.10 8.81 

26-30 11.96 10.21 12.83 11.67 

31-35 17.79 14.29 19.25 18.08 

36-40 32.08 21.58 30.04 27.13 

41-45 60.08 38.21 47.25 39.67 

46-50 109.67 76.42 89.25 67.38 

51-55 179.38 122.21 137.67 97.13 

56-60 337.46 195.71 201.54 147.29 

61-65 562.33 356.71 344.17 240.33 

66 762.42 487.96 458.79 309.17 

67 865.08 543.08 500.79 344.46 

68 1001.29 619.50 569.92 385.58 

69 1079.17 678.42 624.46 451.21 

70 1255.04 799.46 737.63 537.83 

71 1495.96 963.08 892.21 654.79 

72 1996.17 1288.29 1198.17 878.50 

73 1996.17 1288.29 1198.17 878.50 

74 1996.17 1288.29 1198.17 878.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לשנה א' 30% מגולמת הנחה בשיעור שלבטבלה לעיל בדמי הביטוח 

 

 בנוסף יינתנו ההנחות הבאות:

 'ה-'דלשנים  10% ג'-לשנה ב' 20%
 

 15.10.2016, שפורסם ביום 12231המחירים נכונים למדד 

 

 

    
       
   



 

 

 

 

 

 

 2016פיצוי לסרטן מדיכלל 
 

 ביטוח מחלות קשות לכל המשפחה
 

 הצטרפותו במועד המבוטח לבחירת בהתאם ,₪ 600,000 עד של פעמי-חד פיצוי המעניקה ביטוח תכנית

 .הסרטן במחלת שלקה למבוטח, לביטוח

 

 :כולל הכיסוי

 הסרטן מחלת גילוי בעת שנרכש הביטוח לסכום מלא כספי פיצוי 

 שנרכש הביטוח מסכום 15% מ יותר ולא ח"ש 50,000 - עד פיצוי "מוקדם סרטן" של במקרה פיצוי 

 

 מוקדם סרטן מקרה בגין פיצוי

 ישולם הפיצוי .שנרכש הביטוח מסכום 15% מ יותר ולא ₪ 50,000 עד פיצוי: 

 גידולים המאובחנים כשינויים ממאירים של גילוי א. במקרה של      

 CARCINOMA IN SITU  מקומי שד סרטן          

 שאובחן בשלב מוקדםניתוח כתוצאה מגילוי של סרטן הערמונית  ביצוע במקרה של .ב

 

 הביטוח בסכום המפצה - הראשון הביטוח מקרה אירע טרם התרחש שהגילוי במידה ישולם הפיצוי 

 שנרכש המלא

 שנרכש המלא הביטוח לסכום בנוסף הינו הביטוח סכום 

 

 כללי

  75עד גיל  –תקופת הביטוח  

  60 –, גיל כניסה מכסימלי 1 –גיל כניסה מינימלי  

  מקרה ביטוח הנובע באופן ישיר מתאונה יום, למעט  90תקופת אכשרה 

 אין -תקופת המתנה 

 הפרמיה שונה בין גבר לאישה ובין מעשן ללא מעשן 

  יום מקרות מקרה ביטוח כתוצאה  14זכאות לקבלת תגמולי הביטוח בתנאי שהמבוטח לא נפטר במשך

 ממחלת הסרטן

  וטח או לאחר מקרה ביטוח, במות המב75הכיסוי יסתיים במקרים הבאים: תום תקופת הכיסוי בגיל 

  הפרמיה תשתנה 50%, סכום תגמולי הביטוח יקטן בשיעור של 75ועד גיל  70החל מגיל ביטוחי .

 בהתאם לסכום הביטוח החדש

 

 

 

 
 

 

 הינו )ז.ת ברמת( לקוח בעבור לכיסוי הניתן המקסימלי הביטוח סכום
600,000   ₪ 

 ביטוח בכלל קשות המחלות מוצרי לכל



 

 

 

 

 

 

 

 2016 – פיצוי לסרטןמדיכלל  –דמי ביטוח חודשיים 
 

 

 2016מדיכלל פיצוי לסרטן 

 ₪  100,000פרמיה חודשית לפי 

 נשים גברים גיל

 נתלא מעש נתמעש לא מעשן מעשן  

 1-20 3.62 3.62 3.62 3.62 

21-25 6.59 6.59 6.65 6.07 

26-30 7.76 7.76 11.08 9.98 

31-35 9.33 9.33 17.50 15.46 

36-40 11.08 11.08 29.75 25.38 

41-45 12.83 12.83 42.00 38.50 

46-50 25.67 23.33 69.13 57.75 

51-55 49.29 40.25 85.75 68.83 

56-60 109.38 76.13 121.92 93.63 

61-65 231.00 154.29 205.63 151.67 

66 303.92 199.79 260.17 188.13 

67 338.04 221.96 282.04 201.83 

68 376.54 247.04 306.83 216.71 

69 421.75 276.50 336.58 234.50 

70 450.63 295.17 354.08 242.38 

71 522.67 342.13 405.13 272.13 

72 639.33 417.38 489.13 322.29 

73 936.83 609.58 700.29 447.13 

74 936.83 609.58 700.29 447.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לשנה א' 30% מגולמת הנחה בשיעור שלבטבלה לעיל בדמי הביטוח 

 

 בנוסף יינתנו ההנחות הבאות:

 'ה-'דלשנים  10% ג'-לשנה ב' 20%
 

 15.10.2016, שפורסם ביום 12231המחירים נכונים למדד 

 

 

    
       
   


