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גילוי נאות

מגדל מזור מורחב

חלק א' - ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה

תנאיםסעיףנושא
מגדל מזור מורחב.שם הפוליסה1.כללי

אלו הכיסויים2. מבין  חמורים  רפואיים  אירועים  או  קשות  מחלות  בקרות  פיצוי 
הכלולים ברשימה שבפוליסה. 

עד ליום 1.6.2018 ולאחר מכן יחודש הביטוח כל שנתיים בכפוף לאמור משך תקופת הביטוח3.
בסעיף 5 להלן. 

סכום הביטוח עד גיל 70 יהיה כמפורט בדף פרטי הביטוח. עם הגיע סכום הביטוח4.
המבוטח לגיל 70 יופחת סכום הביטוח ויעמוד על 50% מסכום הביטוח 

המקורי.

במועד תום תקופת הביטוח, יחודש הביטוח לתקופה נוספת באותם תנאים לחידוש אוטומטי5.
באותה  החברה  ע"י  שתקבע  בפרמיה  שונים,  בתנאים  או  תנאים 

העת. הביטוח לא יתחדש באחד או יותר מהמקרים הבאים:
בהגיע המבוטח לגיל 75. א. 

הפוליסה בוטלה או הסתיימה, על פי הוראותיה ו/או הדין.  ב. 
חלה עלייה בדמי הביטוח החודשיים של יותר מ- 10 ₪ או 20%  ג. 
ערב   ששולמו  החודשיים  הביטוח  לדמי  ביחס  מבינהם  הגבוה 

מועד החידוש והמבוטח לא נתן הסכמתו המפורשת לחידוש.
התקיימו החריגים לחידוש הביטוח המפורטים בסעיף 7 לתנאים  ד. 

הכלליים של הפוליסה. 

תחילת 	 תקופת אכשרה6. מיום  יום   90  - ראשונה  מהקבוצה  ראשון  ביטוח  מקרה 
הביטוח.

מחלה 	  או  ראשון  ביטוח  מקרה  קרות  לאחר  שונה  ביטוח  מקרה 
של  במקרה  למעט  הקודם,  הביטוח  ממקרה  ימים   365 שניה: 
הישנות מחלת הסרטן בגינה תקופת האכשרה היא 5 שנים ממועד 
למבוטח  )בגינה שולמו  החלמה מלאה ממחלת הסרטן הקודמת 

תגמולי ביטוח(.

במקרה ביטוח שנגרם עקב תאונה- לא תהיה תקופת אכשרה.	 

ניוון שרירים - 3 חודשים.תקופת המתנה7.

דלקת חיידקית - 3 חודשים.

תרדמת - 96 שעות.

שבץ מוחי - 8 שבועות.

דלקת מוח - 3 חודשים.

תשישות נפש- 3 חודשים.

אילמות - 6 חודשים.

טרשת נפוצה - 2 חודשים.

אין.השתתפות עצמית8.

שינוי תנאים במהלך 9.שינוי תנאים
תקופת הביטוח

השינויים מחייבים אישור של המפקח על הביטוח ויכנסו לתוקף לאחר 
מתן הודעה למבוטחים בכתב.
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תנאיםסעיףנושא
ועשויים 	 גובה דמי הביטוח10.דמי ביטוח הראשונה  הביטוח  לתקופת  נכונים  הביטוח  דמי 

אישור  לאחר  הביטוח  חידוש  במועד  לעת,  מעת  להשתנות 
המפקח על הביטוח והודעה על כך למבוטחים.

ניתן לשלם את דמי הביטוח, בתשלומים שוטפים, כאמור בטופס 	 
הוראת תשלום דמי הביטוח המצורף לטופס ההצעה, באמצעות 

כרטיס אשראי או הוראת קבע לחיוב חשבון הבנק.
** טבלת פירוט דמי הביטוח מצורפת בסוף מסמך גילוי נאות.

לילד - פרמיה קבועה עד גיל 25.	 מבנה דמי הביטוח11.
למבוגר - פרמיה משתנה - הפרמיה נקבעת על-פי גיל המבוטח 	 

 65 גיל  עד  שנים  חמש  כל  משתנה  והיא  הביטוח  תחילת  במועד 
וממועד זה הינה קבועה. 

שינוי דמי הביטוח במהלך 12.
תקופת הביטוח

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

תנאי ביטול הפוליסה 13.תנאי ביטול
על-ידי המבוטח

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

תנאי ביטול הפוליסה 14.
על-ידי החברה

מהמקרים  אחד  בכל  הפוליסה  את  לבטל  רשאית  תהיה  החברה 
הבאים:

אם לא שולמו דמי הביטוח כסדרם בהתאם להוראות הפוליסה.  א. 
בכל מקרה שבו על-פי חוק חוזה ביטוח רשאית החברה לבטל  ב. 

את הפוליסה. 

החרגה בגין מצב רפואי 15.חריגים
קודם

מצב  של  רגיל  מהלך  היה  לו  ממשי  שגורם  ביטוח  מקרה  יכוסה  לא 
רפואי קודם, שמשמעותו: 

הצטרפותו  מועד  לפני  במבוטח  שאובחנו  רפואיות  נסיבות  מערכת 
לביטוח, לרבות בשל מחלה או תאונה; לעניין זה, "אובחנו במבוטח" 
– רפואי  בדרך של אבחנה רפואית מתועדת, או בתהליך של אבחון 
ההצטרפות  למועד  שקדמו  החודשים  בששת  שהתקיים  מתועד 
לביטוח. חריג זה מוגבל בזמן על פי גיל 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. 

של סייגים לחבות החברה16. הכלליים  לתנאים   21-22 בסעיפים  כמפורט  כלליים  חריגים 
הפוליסה, אשר כוללים בין היתר:

	  מקרה הביטוח שארע לפני / לאחר תקופת הביטוח ו/או בתקופת 
האכשרה.

מלחמתית,  צבאית,  בפעילות  המבוטח  של  פעילה  השתתפות   	
או  חבלה  מעשה  מהומות,  פרעות,  מרד,  במהפכה,  משטרתית, 

פעולה בלתי חוקית.
מכוונת,  עצמית  פגיעה  טיסה,  בסמים,  שימוש  ו/או  אלכוהוליזים   	

פעילות ספורטיבית מקצוענית.
	 פגיעה מנשק לא קונבציונלי )גרעיני, כימי או ביולוגי(, ביקוע גרעיני 
או היתוך גרעיני או זיהום רדיואקטיבי, קרינת רנטגן או קרינה מיינת, 

תחליפים גרעינים ופסולת גרעינית.

מקרה ביטוח שארע בעת 17.
השירות הצבאי

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

להיות השפעה על מימוש הזכויות המגיעות בהתאם לפוליסה.
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חלק ב’  -  ריכוז הכיסויים בפוליסה ומאפייניהם 

קבוצה ראשונה

פירוט רשימת המחלות הקשות 
שיפוי או תיאור הכיסוישבפוליסה

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

אי ספיקת כבד פולמיננטית  .1
(Fulminant Hepatic Failure)

אם מקרה הביטוח הראשון 
נכלל בקבוצת המחלות 

הראשונה, 

עם תשלום סכום הביטוח 
יבוטל הכיסוי הביטוחי על-פי 

נספח  זה למבוטח.  

לאלאכןפיצוי

 ALS ניוון שרירים מסוג  .2
 (Amyotrophic Lateral

Sclerosis)
לאלאכןפיצוי

טרשת נפוצה   .3
)Multiple Sclerosis(  

לאלאכןפיצוי

פרקינסון   .4
)Parkinsonws Disease(  

לאלאכןפיצוי

תרדמת   .5
)Coma(  

לאלאכןפיצוי

דלקת מוח  .6
)Encephalitis(  

לאלאכןפיצוי

תשישות נפש  .7
)Dementia(  

לאלאכןפיצוי

עמילואידוזיס ראשונית   .8
)Primary Amyloidosis(

לאלאכןפיצוי

פגיעה מוחית מתאונה   .9
)Brain Damage By Accident(  

לאלאכןפיצוי

דלקת חיידקית של קרום   .10
המוח

)Bacterial Meningitis(  
לאלאכןפיצוי

מחלת כבד סופנית  .11
 )Cirrhosis Terminal Liver

Disease(
לאלאכןפיצוי
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קבוצה שנייה

פירוט רשימת המחלות הקשות 
שיפוי או תיאור הכיסוישבפוליסה

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

אוטם חמור בשריר הלב  .12
)Acute myocardial infarction(

מקרה הביטוח הראשון הינו 
מהקבוצה השניה - יהיה 

המבוטח זכאי למקרה ביטוח 
שונה נוסף, עד 3 מקרי ביטוח, 

לאחר תקופת אכשרה בת 
365 יום ממקרה הביטוח 

הקודם.

על אף האמור לעיל:

ניתן לתבוע בגין השנות 
מחלת הסרטן או מחלת 

סרטן נוספת, לאחר תקופת 
אכשרה בת 5 שנים ממועד 

החלמה מלאה ממחלת 
הסרטן הקודמת )בגינה 
שולמו למבוטח תגמולי 

ביטוח(. 

עבור מקרי הביטוח 
המפורטים בסעיפים 12-16 

זכאי המבוטח לסכום ביטוח 
אחד.

לאלאכןפיצוי

ניתוח מעקפי לב   .13
)CABG( לאלאכןפיצוי 

ניתוח לב פתוח להחלפה או   .14
תיקון מסתמי לב

 (Open Heart Surgery for Valve
Replacement or Repair)

לאלאכןפיצוי

ניתוח אבי העורקים   .15
)Aorta( לאלאכןפיצוי 

קרדיומיופטיה   .16
)Cardiomyopathy(לאלאכןפיצוי

שבץ מוחי   .17
)CVA( לאלאכןפיצוי 

יתר לחץ דם ריאתי ראשוני   .18
 )Primary Pulmonary

Hypetension(
לאלאכןפיצוי

השתלת איברים   .19
)Organ Transplantation( לאלאכןפיצוי 

אי ספיקת כליות סופנית   .20
)End Stage Renal Failure( לאלאכןפיצוי 

סרטן   .21
)Cancer( לאלאכןפיצוי 

תסמונת הכשל החיסוני   .22
)AIDS( לאלאכןפיצויהנרכש

אנמיה אפלסטית חמורה    .23
)Aplastic Anemia Sever(לאלאכןפיצוי

24.  גידול שפיר של המוח
)Benign Brain Tumor(לאלאכןפיצוי

מחלת ריאות חסימתית כרונית   .25
 )Chronic Obstructive Lung

Disease(
לאלאכןפיצוי

שיתוק )פרפלגיה, קוודריפלגיה(   .26
)Paralysis(לאלאכןפיצוי

פוליו )שיתוק ילדים(  .27
(Poliomyelitis)לאלאכןפיצוי

עיוורון  .28
)Blindness(לאלאכןפיצוי

כוויות קשות  .29
)Severe Burns(לאלאכןפיצוי

אילמות, אובדן דיבור   .30
)Loss of Speech(לאלאכןפיצוי

חירשות  .31
 )Deafness(לאלאכןפיצוי

איבוד גפיים  .32
)Loss of Limbs(לאלאכןפיצוי
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להלן טבלת פירוט דמי ביטוח

פרמיה חודשית בש"ח ל-100,000 ש"ח סכום ביטוח

גיל
)לפי גיל 
ביטוחי 

כהגדרתו 
בפוליסה(

אישהגבראישהגבר
גיל

)לפי גיל 
ביטוחי 

כהגדרתו 
בפוליסה(

אישהגבראישהגבר

מעשןלא מעשןמעשןלא מעשן

0-175.875.875.875.874273.7478.68122.24100.71

1814.5114.0617.4914.304381.6684.27132.84108.95

1914.9714.5618.0214.844491.7590.23146.69117.89

2015.6315.3818.8215.6945103.5396.63162.99127.53

2116.3816.4319.7716.7946114.69103.16180.54137.45

2217.2417.7720.7818.1247130.13109.83207.65147.88

2317.9518.9121.6019.3148147.21116.88237.67159.06

2418.8520.5622.9420.9949165.63123.95270.18171.13

2519.7422.2824.2422.7250185.03131.15304.57184.15

2620.8623.7325.8324.6451205.50138.86341.09198.40

2721.9125.9127.3727.7752224.41147.08372.44213.77

2822.7828.7529.1031.7353244.59155.63405.91230.34

2923.3231.4530.8335.6154265.69164.55440.92248.15

3024.1134.4233.1240.0355288.20174.32478.31267.29

3125.1138.1135.8244.8456312.08184.49517.94287.32

3226.7341.2339.4448.8557337.81195.62560.64308.93

3329.1044.3143.7752.9858366.25207.81607.82332.33

3432.5447.5449.0457.5459396.85221.16658.57357.74

3536.5050.8353.5562.1560430.57235.26714.55385.03

3641.0154.5557.9366.0161459.86250.73764.92414.38

3745.1757.8766.3970.6362485.70266.72819.26445.13

3850.0261.2876.2575.4363513.37283.37877.90477.16

3954.5965.1285.9280.4064577.77300.68941.17510.13

4059.2069.2797.5085.8865645.61300.861001.85513.30

4165.8073.44111.3493.21

הגדרות - הגדרות אלה תקפות ליום פרסומן: 

"ביטוח תחליפי" - ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או השב"ן )שירותי בריאות נוספים 
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


