טבלת שיפורים/שינויים בפוליסת בריאות – טכניון 2015
(האמור להלן הינו לשם הבהרה בלבד והתנאים המפורטים בהסכם החתום הינם התנאים הקובעים והמחייבים)

נושא

פוליסת קיימת 1.3.2011

פוליסה חדשה 1.6.2015

בחברת כלל

בחברת הפניקס

כללי
תקופת ההסכם
התאמת פרמיה
צרוף תינוקות
הוספת ילדים לפוליסה
הנחה מהתעריף הרגיל של
פוליסת פרט בעת עזיבה.
(המעבר ברצף מלא ללא
צורך בהצהרת בריאות)
השתלות וטיפולים מיוחדים
הגדרת השתלה
גמלה כתוצאה מהשתלה

הסכם ל 48-חודשים ( 4שנים)

הסכם ל 108-חודשים ( 9שנים)

בחלוף  24חודשים ממועד תחילת הביטוח

כל  36חודשים ממועד התחלת הביטוח

עד  30יום ללא הצהרת בריאות

עד  90יום ללא הצהרת בריאות

מהילד הרביעי ואילך חינם

מהילד השלישי ואילך חינם

הנחה של  25%למשך  60חודש לממשיכים הנחה קבועה של 25%-בפרמיה
בביטוח הבריאות הפרטי ,ול 36-חודשים
בביטוח הסיעוד.
הגדרה ישנה.

הגדרה מורחבת ומעודכנת.

 ₪ 5,550לחודש

הוגדלה ל ₪ 6,000-לחודש (למעט השתלת מח
עצמות הנמצאת בסעיף פיצוי נפרד)

טיפול מיוחד בארץ
השתלה במרכזים רפואיים
אשר אינם בהסדר
השתלה מבעלי חיים
ליווי רפואי להשתלה

כיסוי עד לסכום של ₪ 100,000

הגדלה עד לסכום של ₪ 250,000

עד ₪ 5,000,000

הגדלה לעד ₪ 5,500,000

לא נכלל

התווסף .עד לסכום של ₪ 2,500,000

עד 2,500$

עד ₪ 15,000

ניתוחים
הגבלת מספר המנתחים
שתלים במהלך ניתוח
כיסוי הוצאות הדמיה
לפני/במהלך או כתוצאה
מניתוח
אחות פרטית ע"פ ההסכם
טיפולי פיזיותרפיה
לאחר ניתוח מזכה ,כמפורט
בפוליסה.

מנתח אחד

ללא הגבלה

עד  ₪ 22,500לשתל ,ללא הגבלה

עד  ₪ 27,000לשתל ,ללא הגבלה במספר

במספר השתלים.

השתלים.

לא נכלל

התווסף על פי המפורט בפוליסה

עד  ₪ 610ל 8 -ימים

 ₪ 650ל 14-ימים בניתוח ע"פ ההסכם.

יש .בניכוי  20%השתתפות עצמית

יש וללא השתתפות עצמית
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אין לערוך ,לשנות ,להעתיק ולהעביר לכל גורם ללא אישור בכתב מהחברה

פוליסת קיימת 1.3.2011

נושא

פוליסה חדשה 1.6.2015
בחברת הפניקס

בחברת כלל
ניתוחים בחו"ל – החזר
הוצאות טיסה ושהיה
(באישור מראש של המבטח)

רק לניתוחים מצילי חיים/ראיה/שמיעה

אובדן כושר עבודה שנגרם
מביצוע ניתוח
טיפולים מחליפי ניתוח

תקופת המתנה  60יום.

קיצור תקופת ההמתנה ל 30 -יום.

הזכאות לניתוח לאחר טיפול שלא

הזכאות לניתוח לאחר טיפול שלא הצליח

הצליח הייתה לאחר  18חודשים.

ללא תקופת המתנה.

לא כולל טיפול בחו"ל (בארץ בלבד)

כולל טיפול בחו"ל (עד לגובה עלות טיפול

לכל ניתוח שמשך האשפוז המקובל מעל 8
ימים וקיבל אישור החברה מראש ,אך כולל
ניתוחי גב ,מח ,ולב (למעט צינתורים)

דומה בארץ).

תרופות שמחוץ לסל
כיסוי לתרופת יתום

לא היה כיסוי.

התווסף כיסוי לתרופות יתום.

כיסוי לתרופות OFF
LABLE

לפי הגדרות המפקח

הגדרות מפקח .ובנוסף ,הורחב הכיסוי גם
בהמלצת  2רופאים מומחים על פי הגדרת

סכום הביטוח לכיסוי עלות
תרופות

עד  ₪ 1,000,000לכל תקופת הביטוח

הוגדל ל ,₪ 1,500,000-כאשר הסכום מתחדש
כל  3שנים

השתתפות עצמית בתרופות

 ₪ 200למרשם ולחודש.
תרופות מעל  ₪ 1,000ללא השתתפות

 ₪ 150למרשם ולחודש.
תרופות מעל  ₪ 1,000ללא השתתפות עצמית.

הסעיף בהסכם.

עצמית.

כיסויים אמבולטוריים
חוו"ד שנייה בארץ בחו"ל
(עד  3יעוצים לכל שנת
ביטוח)
אונקוטסט -מעבדה
לגידולים ממאירים.

בחו"ל היה כיסוי עד .1,500$
ובארץ עד ₪ 1,110

הוגדל הכיסוי לחו"ל עד – ₪ 8,750
ובארץ -החזר עד ₪ 1,500

(לכל ייעוץ השתתפות עצמית של ) 20%

(לכל ייעוץ השתתפות עצמית של )20%

לא היה .

התווסף כסוי ייעוץ במעבדות אונקוטסט
המבצעת התאמה אישית של הטיפול בחולי
סרטן על פי נתוניהם האישיים .הכיסוי כולל
חיזוי המחלה ,הישנותה או התפתחותה וכן את
דרכי הטיפול בה .עד  ₪ 15,000בניכוי 20%
השתתפות עצמית ,מתחדש כל  3שנים.
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פוליסת קיימת 1.3.2011

נושא

פוליסה חדשה 1.6.2015

בחברת כלל

בחברת הפניקס

ייעוץ רפואי מיוחד למחלות
קשות

זכאות לשני יעוצים ברשימת  8מחלות

זכאות ל 2-ייעוצים למבוטח הזקוק לבדיקות

קשות

אונקוטסט .עד  ₪ 1,200לכל התייעצות.

אביזרים רפואיים

לא היה

התווסף .כיסוי להשתתפות ברכישת אביזרים

טיפולי פיזיותרפיה

לא היה

בדיקות סקר

לא היה

רפואיים על פי רשימה עד לסך  ₪ 4000לכל
תקופת הביטוח ובהשתתפות עצמית של .20%
התווסף .בהפניית רופא מומחה  ,ובאישור
מראש של המבטח ,על פי המפורט בפוליסה.
התווסף .אחת לשנתיים ועד לסך ₪ 800
ובהשתתפות של . 20%

ביטוח סיעודי
(לפי תקנות המפקח על הביטוח .הכיסוי הסיעודי יהיה בתוקף כל עוד המפקח על הביטוח מאשר זאת)
 הכיסוי הסיעודי הקולקטיבי הינו ל 60-חודש ( 5שנים) בסכום של ( ₪ 6,145יחידה אחת) או ( ₪ 12,290שתי
יחידות) לפי בחירת המבוטח.
ט.ל.ח
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