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גילוי נאות 
 ביטוח לתכנית "מזור לסרטן"

פיצוי במקרה של מחלת הסרטן

חלק א' - ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה 

תנאיםסעיףנושא

מזור לסרטן- פיצוי במקרה של מחלת הסרטן1. שם הפוליסהכללי

מחלת 2. הכיסויים הישנות  של  שני  מקרה  כולל  סרטן  מסוג  קשה  מחלה  של  במקרה  פיצוי 
כשינויים  המאובחנים  גידולים  שהינו:  מוקדם  סרטן  של  למקרה  וכיסוי  הסרטן 
ממאירים CARCINOMA IN SITU של סרטן שד או דיספלזיה קשה של צוואר הרחם 
בדרגה CIN3. או ביצוע ניתוח במבוטח, הנדרש רפואית לצורך טיפול בגידול ממאיר 
)כולל(  ל-6  עד   Gleason Score מסוג  ככזה,  היסטולוגית  אובחן  אשר  בערמונית, 

בלבד.

3. משך תקופת 
הביטוח

 5 יחודש הביטוח כל שנתיים בכפוף לאמור בסעיף  ולאחר מכן  ליום 1.6.2018  עד 
להלן. 

סכום הביטוח עד גיל 70 יהיה כמפורט בדף פרטי הביטוח.4. סכום הביטוח
עם הגיע המבוטח לגיל 70 יופחת סכום הביטוח ויעמוד על 50% מסכום הביטוח

המקורי.
עבור מקרה של סרטן מוקדם על פי סעיף 2.3 בתכנית זו זכאי המבוטח לתגמולי 
ביטוח בשיעור של 20% מהסכום לו הוא זכאי , בהתאם לגילו, לפי המפורט בסעיפים 

3.1-3.2 בתכנית.

5. תנאים לחידוש 
אוטומטי

או  תנאים  באותם  נוספת  לתקופה  הביטוח  יחודש  הביטוח,  תקופת  תום  במועד 
בתנאים שונים, בפרמיה שתקבע ע”י החברה באותה העת. הביטוח לא יתחדש 

באחד או יותר מהמקרים הבאים:
1.   בהגיע המבוטח לגיל 75.

2.  הפוליסה בוטלה או הסתיימה, על פי הוראותיה ו/או הדין. 
3.  חלה עלייה בדמי הביטוח החודשיים של יותר מ- 10 ₪ או  20% הגבוה מביניהם 
ביחס לדמי הביטוח החודשיים ששולמו ערב  מועד  החידוש  והמבוטח לא נתן 

הסכמתו המפורשת לחידוש.
4.  התקיימו החריגים לחידוש הביטוח המפורטים בסעיף 7 לתנאים הכלליים של 

הפוליסה.   

מקרה ביטוח ראשון ו/או מקרה של סרטן מוקדם - 90 יום6. תקופת אכשרה
הישנות מחלת הסרטן - 5 שנים ממועד החלמה מלאה ממחלת הסרטן הקודמת .

אין  7. תקופת המתנה

אין8. השתתפות עצמית 

שינוי 
תנאים

9. שינוי תנאים 
במהלך תקופת 

הביטוח

השינויים מחייבים אישור של המפקח על הביטוח ויכנסו לתוקף לאחר מתן הודעה 
למבוטחים בכתב.
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תנאיםסעיףנושא

טבלת פירוט דמי הביטוח מצורפת בסוף מסמך גילוי נאות.10. גובה דמי הביטוחדמי ביטוח
דמי הביטוח צמודים למדד הבסיס הנקוב בדף פרטי הביטוח.

מעת  להשתנות  ועשויים  הראשונה  הביטוח  לתקופת  נכונים  הביטוח  דמי 
והודעה על  לעת, במועד חידוש הביטוח לאחר אישור המפקח על הביטוח 

כך למבוטחים.
ניתן לשלם את דמי הביטוח, בתשלומים שוטפים, כאמור בטופס הוראת תשלום 
או הוראת קבע  דמי הביטוח המצורף לטופס ההצעה, באמצעות כרטיס אשראי 

לחיוב חשבון הבנק.

•לילד - פרמיה קבועה עד גיל 25. 11. מבנה דמי הביטוח
•למבוגר - פרמיה משתנה - הפרמיה נקבעת על-פי גיל המבוטח במועד תחילת 

הביטוח והיא משתנה כל שנה עד גיל 65 וממועד זה הינה קבועה.

12. שינוי  דמי הביטוח 
במהלך תקופת 

הביטוח

השינויים מחייבים אישור של המפקח על הביטוח ויכנסו לתוקף לאחר מתן הודעה 
למבוטחים בכתב.

תנאי 
ביטול

13. תנאי ביטול 
הפוליסה על-ידי 

המבוטח

בכל עת, בהודעה בכתב לחברה. 
אין החזר פרמיה לתקופה שבה הייתה הפוליסה בתוקף.

14. תנאי ביטול 
הפוליסה על-ידי 

החברה

החברה תהיה רשאית לבטל את הפוליסה בכל אחד מהמקרים הבאים:
א. אם לא שולמו דמי הביטוח כסדרם בהתאם להוראות הפוליסה. 

ב. בכל מקרה שבו על-פי חוק חוזה ביטוח רשאית החברה לבטל את הפוליסה.

15. החרגה בגין מצב חריגים
רפואי קודם

קודם,  רפואי  מצב  של  רגיל  מהלך  היה  לו  ממשי  שגורם  ביטוח  מקרה  יכוסה  לא 
הצטרפותו  מועד  לפני  במבוטח  שאובחנו  רפואיות  נסיבות  מערכת  שמשמעותו: 
של  בדרך  במבוטח"  "אובחנו  זה,  לעניין  תאונה;  או  מחלה  בשל  לרבות  לביטוח, 
אבחנה רפואית מתועדת, או בתהליך של אבחון - רפואי מתועד שהתקיים בששת 
גיל  פי  על  בזמן  מוגבל  זה  חריג  לביטוח.  ההצטרפות  למועד  שקדמו  החודשים 

המבוטח בעת תחילת הביטוח כדלקמן:
א. פחות מ- 65 שנים: החריג יהיה תקף לתקופה של שנה .

ב. 65 שנים או יותר: החריג יהיה תקף לתקופה של חצי שנה. 

16. סייגים לחבות 
החברה

חריגים כלליים כמפורט בסעיפים 21-22 לתנאים הכלליים של הפוליסה ולסעיף 4 
לתנאי תכנית זו, אשר כוללים בין היתר:

• מקרה הביטוח שארע לפני / לאחר תקופת הביטוח ו/או בתקופת האכשרה.
משטרתית,  מלחמתית,  צבאית,  בפעילות  המבוטח  של  פעילה  השתתפות   •

במהפכה, מרד, פרעות, מהומות, מעשה חבלה או פעולה בלתי חוקית.
• אלכוהוליזים ו/או שימוש בסמים.

•  פגיעה מנשק לא קונבציונלי )גרעיני, כימי או ביולוגי(, ביקוע גרעיני או היתוך גרעיני 
ופסולת  גרעינים  מיינת, תחליפים  או קרינה  רנטגן  רדיואקטיבי, קרינת  זיהום  או 

גרעינית.
• במקרה בו נפטר המבוטח במשך 14 יום לאחר מועד קרות מקרה הביטוח עקב 

אותו מקרה ביטוח.

17. מקרה ביטוח 
שאירע בעת 

השירות הצבאי

לפעם  מפעם  המשתנות  הצבא,  והנחיות  הוראות  חלות  הצבאי  השרות  בעת 
ועלולות להגביל או למנוע מן החייל קבלת טיפול רפואי באמצעות גורמים רפואיים 
הזכויות  מימוש  על  השפעה  להיות  עלולה  זה  לעניין  הצבא.  למסגרת  שמחוץ 

המגיעות בהתאם לפוליסה.
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חלק ב’  -  ריכוז הכיסויים בפוליסה ומאפייניהם 

 פירוט
 הכיסויים
בפוליסה

 שיפוי /תיאור הכיסוי
פיצוי

 צורך באישור
 המבטח
מראש

 ע"י מחלקת
 תביעות של

החברה

 ממשק עם
 סל הבסיס
 ו/או השב"ן

 רובד
ביטוחי

 קיזוז
 תגמולים
 מביטוח

אחר

 הכיסוי
הביטוחי

פיצוי חד פעמי בגובה 20% מסכום הביטוח במקרה 
של סרטן מוקדם שהינו: גידולים המאובחנים כשינויים 

ממאירים CARCINOMA IN SITU של סרטן שד או 
דיספלזיה קשה של צוואר הרחם בדרגה CIN3. או ביצוע 

ניתוח במבוטח, הנדרש רפואית לצורך טיפול בגידול 
ממאיר בערמונית, אשר אובחן היסטולוגית ככזה, מסוג 

Gleason Score עד ל-6 )כולל( בלבד. 

פיצוי בגובה סכום הביטוח בקרות מקרה ביטוח של 
סרטן שאירע במשך תקופת הביטוח ולאחר תום 

תקופת האכשרה.

המבוטח זכאי לפיצוי נוסף, בגובה סכום הביטוח 
במקרה של הישנות מחלת הסרטן לאחר 5 שנים 

ממועד ההחלמה ממחלת הסרטן הקודמת. 

עם תשלום סכום הביטוח הנוסף עבור הישנות מחלת 
הסרטן הביטוח יגיע לסיומו, אם לא הסתיים קודם לכן 

על פי תנאי תכנית זו. 

לא קיימת זכאות לפיצוי על פי הפוליסה במקרה בו 
נפטר המבוטח במשך 14 יום לאחר מועד קרות מקרה 

הביטוח עקב אותו מקרה ביטוח.

לאלאכןפיצוי

 סכום
 ביטוח
מירבי

סכום הביטוח עד גיל 70 יהיה כמפורט בדף פרטי 
הביטוח. עם הגיע המבוטח לגיל 70 יופחת סכום 

הביטוח ויעמוד על 50% מסכום הביטוח הנ"ל.

עבור מקרה של סרטן מוקדם זכאי המבוטח לתגמולי 
ביטוח בשיעור של 20% מהסכום לו הוא זכאי, בהתאם 

לגילו, לפי המפורט לעיל.

לאלאכןפיצוי

הגדרות אלה תקפות ליום פרסומן:

נוספים  ו/או השב"ן )שירותי בריאות  - ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי  "ביטוח תחליפי" 
בקופות החולים(. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח ללא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים )"מהשקל הראשון"(.

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

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

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים
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להלן טבלת פירוט דמי ביטוח - פרמיה חודשית בש"ח ל-100,000 ₪ סכום ביטוח
גיל

)לפי גיל ביטוחי 
כהגדרתו בפוליסה(

אישה גבראישה גבר

מעשןלא מעשן

0-174.34.34.34.3
186.55.58.87.1
196.75.88.97.5
206.96.19.27.8
217.36.89.68.8
227.67.49.99.5
237.98.210.310.4
248.39.110.511.5
258.610.110.812.8
269.011.311.314.2
279.512.611.815.8
2810.114.112.517.5
2910.715.813.319.4
3011.317.614.021.6
3111.919.615.223.9
3212.621.816.426.4
3313.324.117.829.2
3413.926.519.332.0
3514.728.820.734.9
3615.431.122.137.7
3716.333.023.640.3
3817.234.825.242.8
3918.136.727.045.4
4020.641.031.051.2
4122.244.233.855.9
4224.148.337.062.0
4326.253.340.769.3
4428.458.844.677.3
4531.064.349.085.7
4633.569.554.093.8
4736.274.359.5101.7
4839.278.665.8109.1
4942.882.873.4116.4
5048.188.584.7126.3
5154.893.595.1134.9
5263.299.3108.1144.3
5373.8107.3124.3154.5
5486.6115.8143.6165.3
55102.1124.9166.8176.2
56119.0134.4191.9186.9
57137.3144.0219.0197.4
58156.8153.8247.4207.4
59176.7163.6276.1216.8
60212.2187.1328.9243.5
61230.5195.1357.5254.0
62247.3202.4384.1263.6
63262.9209.0408.8272.3
64277.3215.1431.7280.3
65298.7217.2468.8282.9


