
  לכללית פלטינוםהשוואה בין פוליסת צוות 
  

  כללית פלטינום
 

  כיסויים פוליסת צוות

פוליסה פרטית שלא תלויה בסל הבסיסי ובקופת  •  
 .החולים

 .כיסויים רחבים ומקיפים יותר •
 .ועדות והזכאויות לכיסויים מקלות יותרואין צורך ב •
,  אין תקופת אכשרה–למצטרפים בתקופת המבצע  •

 תקופת –חודשיים מיום השחרור למצטרפים לאחר 
  . חודשים שלושהאכשרה

יתרונות 
הפוליסה על 

הפוליסה 
  האחרת

  .אין שיפור בכיסוי להשתלות
  .פ כללית מושלם"זכאות ע

 

כולל הוצאות , להוצאות בגין השתלה ₪ 4,310,000שיפוי עד 
הוצאות טיסה ושהייה למבוטח  ,השגת איבר ושימורו: נלוות כגון

ל "הבאת מומחה מחו , המשך והעברת גופהטיפולי ,ומלווה
   .הוצאות נסיעה ושהייה ,במידת הצורך

  
  .שדלחו ₪ 4,500 גמלאות בסך 24 :גמלה לאחר השתלה

  
במקרה של ביצוע השתלה  ח" ש215,500 ס"פיצוי חד פעמי ע

 .ללא מעורבות החברה

  ל"השתלות בחו
 

טיפולים מיוחדים   .פ תנאים של כללית מושלם"ע
  ל"בחו

 התנאים אחדבתנאי שמתקיים הכיסוי לטיפול מיוחד יינתן
  :הבאים

  
 לו  ואין , לא ניתן לבצע את הטיפול המיוחד בישראל. 1

  .טיפול חלופי בישראל
ל גבוהים "סיכויי ההצלחה בביצוע הטיפול המיוחד בחו. 2

  .באופן משמעותי מביצוע הטיפול המיוחד בארץ
זמן ההמתנה לביצוע הטיפול המיוחד בארץ עולה על זמן . 3

סביר לביצוע טיפול מיוחד מסוג זה וקיים סיכון ההמתנה ה
  .לחיי המבוטח

  
י שני רופאים "לעיל אושרו ע 1+2+3  ק"האמור בסובתנאי ש
ללא התניה של , ואושר על ידי המבטח בתחום הנדרש מקצועיים
  .ח"אישור קופ

  



  
  ₪ 1,077,500 שיפוי עד

  
  ל"ה בחוי הטסה ושהיאותהוצ ,הוצאות עלות אשפוז: הכיסוי כולל

ל באם לא ניתן להטיס את "הבאת מומחה מחו ,למבוטח ומלווה
 .העברת גופה ועוד ,ל"החולה לחו

 מההשתתפות 25%העמית ישלם  :רות שבהסכםינותני ש
  .)פ ההסכמים של כללית"ע(העצמית 

  
   :רות שאינם בהסכםחנותני ש 

-  לניתוח המפורט ברשימת הניתוחים של כללית •
 מגובה ההשתתפות 50%ה החזר עד לסכום יהי

י כללית "העצמית  הגבוהה ביותר שנקבעה ע
  .מושלם

חדר  ,ח"יה בבייאשפוז במחלקה שנ: הכיסוי כולל
 ,בדיקות מעבדה ,מרדים ושירותי הרדמה ,ניתוח

 .שירותי הדמיה ותרופות
   - ) שלא מופיע ברשימת הכללית(לניתוח אחר  •

תתפות ההש מגובה 50%יהיה החזר עד לסכום 
י כללית "הגבוהה ביותר שנקבעה עהעצמית 

 .מושלם לאותו סוג ניתוח
  

 .סך ההחזר לא יעלה על עלות הניתוח בפועל
  

ח בהסכם בניתוח עם "שהושתל בבי(אביזר מושתל 
 מעלות האביזר 25%החזר בגובה ): מנתח בהסכם

  .לשנה$ 1500בפועל ועד 
  

  . חודשים12 –תקופת אכשרה 

 מעלות הניתוח 20% בניכוי השתתפות עצמית עד שיפוי לניתוחים
  .ח" ש4,000 - ולא יותר מ

  
עד תקרת מנתח בהסכם באותו  דרג (שכר מנתח : הכיסוי כולל

, הוצאות אשפוז , חדר ניתוחותהוצא, מרדים, )בגין אותו ניתוח
אביזר מושתל עד  ,בדיקה פתולוגית ,התייעצות לפני ניתוח

אחות פרטית , )ותבות בניתוחללא הגבלת ת(לאביזר  ₪ 17,000
  .ועוד

  
  :בנוסף

  
  פיצוי למי שמבצע–  ביצוע הניתוח ללא מעורבות המבטח

 של 17 מערך טופס 25%(ח "את הניתוח במימון של קופ
 ₪ 700(ח ציבורי "או פיצוי בגין ביצוע ניתוח בבי) ח"קופ

ליום  ₪ 431- יום לניתוח אלקטיבי ו21לכל יום אשפוז עד 
 ).לניתוח חירום

  ניתוחים בארץ
  
  

בתנאי ) פ בחירת המבוטח"ע(ל "כיסוי לניתוחים בחו
  . כללית מושלםי"שהצורך בניתוח אושר מראש ע

 ממחירון משרד 200%תשלום הוצאות רפואיות עד 
  .ח כללי בישראל"הבריאות לניתוח בבי

במקרה ומדובר בניתוח שלא נקבע לו מחיר במשרד 
 ממכפלת יום אשפוז 200%ההחזר יהיה , הבריאות

מרדים לפי הסכום שהיה משולם בעבור /שיפוי בעבור שכר מנתח
  .פ הדסה"פ תעריף שר"אותו ניתוח ע

  ל"תוחים בחוני
  



  .י מנהל רפואי של כללית מושלם"שיאושרו ע
  
  

עד  -  החזר עבור הטסה רפואית בעת הצורך •
10,000$. 

 .5,000$ עד –החזר עבור אביזר מושתל  •
החזר  -  ימים10במידה ותקופת האשפוז מעל  •

עד ( ואילך 11-הוצאות שהיה מלווה מהיום ה
 .)תקרה

   .החזר הטסת גופה •
  

  . שנתיים– תקופת אכשרה
  

 .כיסוי לתרופות לטיפול במחלת הסרטן בלבד
  

כרוך בהשתתפות .  1,000,000₪ –סכום מרבי 
  .למרשם ₪ 300עצמית של 

  
  . שנתיים–תקופת אכשרה 

  .תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות ורשומה בישראל
  
  

  . 240,000₪ עד לסך של –סכום מרבי 
ן מרשם שעולה על שא בתשלום תגמולי ביטוח  רק בגייהמבטח י
תכוסה מהשקל  ₪ 200תרופה שמחירה מעל .  200₪סך של 
  .הראשון

  

תרופות שאינן 
כלולות בסל 

  הבריאות
  

 ,עבור ייעוץ( מההוצאות בפועל 75%החזר של 
ל רפואי הקשור בהריון ואינו נכלל וטיפ ,בדיקות

 .)או בכללית מושלם/בסל הבסיסי ו
  

ברות לכל תקופת הח ₪ 2,500 -  תקרת כיסוי
  .בכללית פלטינום

  
 הפריה חוץ גופית עבור ילד -  ל"תרומת ביצית בחו
 מההוצאה 75%החזר עד , ל"ראשון ושני בחו

  .לילד ₪ 10,000בפועל ועד 
 ושביצוע 52זאת בתנאי שלעמיתה לא מלאו 

י מנהל הרפואי של "הפרוצדורה אושרה מראש ע
 .כללית פלטינום

  

 ₪ 1,293  מההוצאה עד75%החזר של  - יוןבדיקות הר
  .כל בדיקהל
  

  הריון
  



   חודשים12: תקופת אכשרה
  

 .אין תוספת מכללית מושלם
  

 75% החזר של – MRI- וCT -  בדיקות אבחנתיות •
  .ח לשנה" ש3,232 עד –מההוצאות 

 .ל "חוות דעת שנייה בחו •
 .מנוי למשגר קרדיולוגי •
 .טיפולים רפואיים בבית ההמבוטח •
 .חיסונים •
 .טיפולים פזיותרפיים •
 : התייעצות עם רופאים מומחים •

 . התייעצויות בשנהשלוש           עד 
 ₪ 129 השתתפות עצמית של –רופא מומחה שבהסכם 

  ). 800₪סכום מרבי להתייעצות (
 מההוצאה 80% החזר של –רופא מומחה שלא בהסכם 

  .ח" ש485עד 

שירותים 
  אמבולטוריים

  

 השתתפות בעלויות הסעה באמבולנס •
ח "בבי(וי דחוף למיון במקרה של פינ

י משרד הבריאות "שאושר ע)  ציבורי
 החזר של –והמקרה לא הסתיים באשפוז 

 מההוצאה בפועל ועד תקרה של 50%
 .)לכל היותר עד פעמיים בשנה( ₪ 250

השתתפות בעלות ניתוחים וטיפולים  •
 .אסתטיים

•   

 .רפואה משלימה וייעוץ דיאטטי •
 .התעמלות שיקומית •
 .החלמה לאחר ניתוח •

  
  

כיסויים ייחודיים 
  נוספים

  

  .פ תנאים של כללית מושלם"ע
  .סכום השיפוי קטן ככל שהמבוטח מתבגר

 50%לפחות ( פעולות היומיום 6 מתוך 3אי יכולת לבצע 
: למשל" (תשוש נפש"או שמבוטח מוגדר כ) מהפעולה
  ).אלצהיימר
  .במוסד סיעודילחודש למבוטח  ₪ 6,000פיצוי בסך 
  .בביתחודש למבוטח ל ₪ 4,000פיצוי בסך 

  . חודשים60 –תקופת פיצוי 

  סיעוד
  

  
  .כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה. הצעה זו מבוססת על ההצעה שהועברה אלינו
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