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- גילוי נאות -

חלק א' - ריכוז התנאים
התנאיםהסעיףהנושא

כללי א .

שם הפוליסה נספח מדיכלל שירותים לילד 12018 .

הכיסויים בפוליסה - .2

ביקור במרפאת חירום
בדיקות ראייה

בדיקות שמיעה
אבחון וייעוץ דידקטי

אבחון וייעוץ פסיכודידקטי
)MOXO ,BRC ,TOVA אבחון וייעוץ בהפרעות קשב וריכוז )מבחן

אבחון וטיפול בבעיות שינה 
קלינאי תקשורת והוראה מתקנת

שחייה טיפולית )הידרותרפיה(, רכיבה טיפולית, טיפול באמנות וטיפול 
באמצעות בעלי חיים

פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק 
טיפול פסיכולוגי
טיפול בהרטבה

טיפול בחדר מלח
פגישה עם דיאטן/נית

הדרכת הורים

משך תקופת הביטוח - שנתיים, מתחדש מאליו לשנתיים נוספות כל פעם, ב-1 ביוני, החל מיום3.
1 ביוני 2018, והכל בכפוף לאמור בסעיפים 3 להלן.

תנאים לחידוש אוטומטי- בהתאם למפורט בסעיף 5 לתנאים הכלליים.4.

תקופת אכשרה- כמפורט בסעיפים 2.1 עד 2.15 להלן.5.
תקופת המתנה- אין.6.
השתתפות עצמית- כמפורט בסעיפים 2.1 עד 2.15 להלן.7.

שינוי תנאים שינוי תנאי הפוליסה במהלךב. .8
בהתאם למפורט בסעיף 5 לתנאים הכלליים.תקופת הביטוח

הפרמיה ג.

שינוי הפרמיה במהלך תקופת  .9
בהתאם למפורט בסעיף 5 לתנאים הכלליים.הביטוח 

-
גובה הפרמיה  . 10

סכומי הפרמיה בגין הפוליסה שרכש המבוטח מפורטים בדף פרטי הביטוח. 
להלן סכומי הפרמיה החודשית עבור כל גילאי המבוטחים שהצטרפו לפוליסה. 

פרמיה חודשית ב-₪ גיל
17.85 עד 20 

ניתן לשלם את הפרמיה באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי. תשלומי 
הוראת קבע ינוכו בעשירי או בעשרים בכל חודש.

מבנה הפרמיה - קבועה.11.
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התנאיםהסעיףהנושא

ד . תנאי ביטול

תנאי ביטול הפוליסה על-ידי  . 12
המבוטח/בעל הפוליסה

בכל עת, בהודעה למבטח.
אין החזר פרמיה לתקופה שבה הייתה פוליסה זו בתוקף.

למרות האמור, במקרה של ביטול הפוליסה על ידי המבוטח כאמור בסעיף 
5.5 לתנאים הכלליים, תתבטל הפוליסה החל ממועד השינוי האחרון 

הסמוך להודעת הביטול.

תנאי ביטול הפוליסה על-- . 13
ידי המבטח

אם לא שולמו דמי הביטוח )פרמיות( במועדם - בכפוף להוראות החוק.
בכל מקרה אחר בו מוקנית למבטח זכות הביטול על-פי חוק חוזה 

הביטוח, לרבות במקרה של אי גילוי.

חריגים ה.  
וסייגים

החרגה בגין מצב רפואי קודם אם קיימת החרגה, הפירוט מופיע בדף פרטי הביטוח.14 .
סעיף מצב רפואי קודם בתנאים הכלליים. 

חריגים/סייגים לחבות המבטח - כמפורט בסעיף החריגים בתנאים הכלליים. 15 .

שירות צבאי- . 16

ניצול הזכויות מכוח פוליסת הביטוח כפוף, בעת שירות צבאי )סדיר, 
מילואים או קבע(, להוראות ולהנחיות של הצבא, המשתנות מעת לעת 
והעלולות להגביל את החייל או למנוע ממנו קבלת טיפול רפואי 
באמצעות גורמים שמחוץ למסגרת הצבא. מידע בדבר ההוראות 

וההנחיות האמורות של הצבא מצוי אצל רשויות הצבא. 
הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן 12255 שפורסם ביום 15.01.2018.

חלק ב' - ריכוז הכיסויים ומאפייניהם

פירוט הכיסויים
שיפוי או תיאור הכיסויבפוליסה

פיצוי

צורך 
באישור 
המבטח 
מראש 
)מנהל 

מחלקת 
תביעות(

ממשק 
עם סל 
הבסיס  

ו/או 
השב"ן 
רובד 

ביטוחי *

קיזוז 
תגמולים 
מביטוח 

אחר

ביקור במרפאת חירום
לאתחליפילאשיפוי80% מהתשלום ועד 100 ₪ לביקור.)סעיף 2.1(

80% מהתשלום ועד 250 ₪ לבדיקה ובכל מקרה לאבדיקת ראייה )סעיף 2.2(
לאתחליפילאשיפוייותר מבדיקת ראייה אחת לשנת ביטוח.

80% מהתשלום ועד 500 ₪ לבדיקה ובכל מקרה לאבדיקת שמיעה )סעיף 2.3(
לאתחליפילאשיפוייותר מבדיקת שמיעה אחת לשנת ביטוח.

אבחון וייעוץ דידקטי 
)סעיף 2.4(

50% מהתשלום ועד 800 ₪ לאבחון ובכל מקרה לא 
יותר מ-4 אבחונים במצטבר עבור סעיף זה וסעיף 

2.5 במהלך כל תקופת הביטוח.
לאתחליפילאשיפוי

אבחון וייעוץ פסיכודידקטי 
)סעיף 2.5(

50% מהתשלום ועד 1,200 ₪ לאבחון ובכל מקרה 
לא יותר מ-2 אבחונים עבור סעיף זה ובכל מקרה לא 

יותר מ-4 אבחונים במצטבר עבור סעיף זה וסעיף 
2.4 במהלך כל תקופת הביטוח.

לאתחליפילאשיפוי

אבחון וייעוץ בהפרעות קשב 
 TOVA, BRC,-וריכוז )בדיקת

MOXO( )סעיף 2.6(

80% מהתשלום ועד 600 ₪ לאבחון אחד בסה"כ
לאתחליפילאשיפויבמהלך כל תקופת הביטוח.

פגישה עם מטפל מוסמך 
בבעיות שינה בקרב ילדים 

)סעיף 2.7(

80% מהתשלום ועד 450 ₪ לפגישה ובכל מקרה לא 
לאתחליפילאשיפוייותר מפגישה אחד לשנת ביטוח.
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פירוט הכיסויים
שיפוי או תיאור הכיסויבפוליסה

פיצוי

צורך 
באישור 
המבטח 
מראש 
)מנהל 

מחלקת 
תביעות(

ממשק 
עם סל 
הבסיס  

ו/או 
השב"ן 
רובד 

ביטוחי *

קיזוז 
תגמולים 
מביטוח 

אחר

קלינאי תקשורת, הוראה 
מתקנת )סעיף 2.8(

80% מהתשלום ועד 90 ₪ לפגישה ובכל מקרה לא 
לאתחליפילאשיפוייותר מ-15 פגישות לשנת ביטוח.

שחייה טיפולית )הידרותרפיה(, 
רכיבה טיפולית, טיפול 

באמנות, טיפול באמצעות בעלי
חיים )סעיף 2.9(

50% מהתשלום ועד 120 ₪ לפגישה ובכל מקרה לא 
יותר מ-15 טיפולים לשנת ביטוח. לאתחליפילאשיפוי 

פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק 
)סעיף 2.10(

80% מהתשלום ועד 120 ₪ לטיפול ובכל מקרה לא 
לאתחליפילאשיפוייותר מ-10 טיפולים לשנת ביטוח.

פגישה עם פסיכולוג, עובד 
סוציאלי, פסיכותרפיסט 

)סעיף 2.11(

80% מהתשלום ועד 100 ₪ לטיפול ובכל מקרה לא 
לאתחליפילאשיפוייותר מ-18 טיפולים במצטבר לשנת ביטוח.

פגישה עם מטפל מוסמך 
בבעיות הרטבה )סעיף 2.12(

50% מהתשלום ועד 75 ₪ לפגישה ובכל מקרה לא 
לאתחליפילאשיפוייותר מ-10 פגישות לשנת ביטוח.

טיפול בחדר מלח לצורך רפואי 
)סעיף 2.13(

80% מהתשלום ועד 100 ₪ לטיפול ובכל מקרה לא 
לאתחליפילאשיפוייותר מ-10 טיפולים במצטבר לשנת ביטוח.

פגישה עם דיאטן/נית 
)סעיף 2.14(

80% מהתשלום ועד לסך של 150 ₪ לפגישה ובכל 
לאתחליפילאשיפוימקרה לא יותר מ-2 פגישות במצטבר לשנת ביטוח.

מפגש הדרכת הורים 
)סעיף 2.15(

80% מהתשלום ועד לסך של 400 ₪ לפגישה ובכל 
מקרה לא יותר מ-2 פגישות במצטבר במהלך כל 

תקופת הביטוח.
לאתחליפילאשיפוי

הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן 12255 שפורסם ביום 15.01.2018.

* הגדרות - הגדרות אלה תקפות ליום פרסומן.
ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או בשב"ן. בביטוח זה ישולמו תגמולי ביטוח תחליפי

הביטוח בלא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים )"מהשקל הראשון"(.

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

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

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הנספח המלאים והתנאים הכלליים
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נספח מדיכלל שירותים לילד 2018 )2266(

תמורת תשלום דמי ביטוח כאמור בדף פרטי הביטוח, ובהתאם להצעה, להצהרות ולהודעות שאותן מסר המבוטח למבטח 
והמהוות חלק בלתי נפרד מנספח זה, ישפה המבטח את המבוטח בגין מקרה ביטוח שאירע במהלך תקופת הביטוח ולאחר 
תום תקופת האכשרה, הכול כמוגדר וכמפורט בנספח זה בכפוף להגדרות, לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בתנאים 

הכלליים ובנספח זה להלן, בגבולות אחריות המבטח על פי תנאי ביטוח זה והוראותיו ולא יותר מהנקוב בדף פרטי הביטוח.

מוצהר ומוסכם כי נספח זה יהא בתוקף רק כנספח לחוזה הביטוח שבין בעל הפוליסה לבין המבוטח, שאליו מצורף נספח 
זה, כמפורט בדף פרטי הביטוח )להלן: "פוליסה הבסיסית"(.

1. מקרה הביטוח
מקרה הביטוח הוא ביצוע בישראל, שלא בעת אשפוז, לילד, כהגדרתו בנספח זה, של אחד השירותים המפורטים להלן, 

הכל כמפורט בנספח זה.

2. התחייבות המבטח 
בקרות מקרה הביטוח במהלך תקופת הביטוח, לאחר תום תקופת האכשרה כמפורט להלן, יהא המבוטח זכאי לכיסוי 
בגין ההוצאות הישירות המפורטות להלן, שהוצאו בפועל, בקשר עם ביצוע השירותים המפורטים להלן, והכל כמפורט 

בסעיפים 2.1 עד 2.15 להלן ובגבולות האחריות הקבועים בהם:

2.1 ביקור במרפאת חירום - שיפוי בגין 80% מההוצאה בפועל ועד לסך של 100 ₪ לביקור. כפוף לתקופת אכשרה 
של 3 חודשים. לענין זה מרפאת חירום תיחשב מרפאה המספקת שירותי רפואה דחופה המופעלת על ידי 

קופת חולים או על ידי גוף פרטי בהתאם לרישיון כדין.
2.2 בדיקת ראייה על ידי רופא עיניים או אופטומטריסט - שיפוי בגין 80% מההוצאה בפועל ועד לסך של 250 ₪ 

לבדיקה, ובכל מקרה לא יותר מבדיקת ראייה אחת לשנת ביטוח. כפוף לתקופת אכשרה של 3 חודשים.
2.3 בדיקת שמיעה במכון שמיעה מוסמך - שיפוי בגין 80% מההוצאה בפועל ועד לסך של 500 ₪ לבדיקה, ובכל 
יינתן  3 חודשים. הכיסוי  יותר מבדיקת שמיעה אחת לשנת ביטוח. כפוף לתקופת אכשרה של  מקרה לא 

בכפוף להפניה של רופא מומחה בתחום הרלבנטי.
2.4 אבחון וייעוץ דידקטי במרפאה מוסמכת בתחומי הקריאה, הכתיבה, החשבון, האנגלית והמודעות הפונולוגית 
אבחונים  מ-4  יותר  לא  מקרה  ובכל  לאבחון,   ₪  800 של  לסך  ועד  בפועל  מההוצאות   50% בגין  שיפוי   -

במצטבר עבור סעיף זה וסעיף 2.5 במהלך כל תקופת הביטוח. כפוף לתקופת אכשרה של 9 חודשים.
2.5 אבחון וייעוץ פסיכודידקטי במרפאה מוסמכת - שיפוי בגין 50% מההוצאות בפועל ועד לסך של 1,200 ש"ח 
לאבחון, ובכל מקרה לא יותר מ- 2 אבחונים עבור סעיף זה ובכל מקרה לא יותר מ-4 אבחונים במצטבר עבור 

סעיף זה וסעיף 2.4 במהלך כל תקופת הביטוח. כפוף לתקופת אכשרה של 9 חודשים.
 MOXO, BRC, TOVA :2.6 אבחון וייעוץ בהפרעות קשב וריכוז במרפאה מוסמכת של אחת מהבדיקות הבאות
תקופת  כל  במהלך  בלבד  אחת  בדיקה  עבור   ₪ 600 של  לסך  ועד  בפועל  מההוצאות   80% בגין  שיפוי   -
הביטוח. למען הסר ספק מובהר כי עם קבלת שיפוי בגין אחת הבדיקות תמוצה זכאותו של המבוטח לכיסוי 

בגין סעיף 2.6 זה. כפוף לתקופת אכשרה של 9 חודשים.
2.7 פגישה עם מטפל מוסמך המתמחה בבעיות שינה בקרב ילדים - שיפוי בגין 80% מההוצאות בפועל ועד לסך 
של 450 ₪ לפגישה, ובכל מקרה לא יותר מפגישה אחת לשנת ביטוח. כפוף לתקופת אכשרה של 3 חודשים. 

הכיסוי יינתן בכפוף להפניה של רופא.
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2.8 פגישה עם קלינאי תקשורת או מורה מוסמך בהוראה מתקנת )פיתוח מיומנויות למידה( - שיפוי בגין80% 
מההוצאות בפועל ועד לסך של 90 ₪ לפגישה, ובכל מקרה לא יותר מ-15 פגישות במצטבר לשנת ביטוח. 

כפוף לתקופת אכשרה של 3 חודשים.
2.9 פגישה עם מטפל מוסמך המתמחה בטיפול בהתפתחות הילד בתחומים הבאים: רכיבה טיפולית, שחייה 
טיפולית )הידרותרפיה(, טיפול ביצירה )אמנות(, טיפול באמצעות בעלי חיים - שיפוי בגין 50% מההוצאות 
כפוף  ביטוח.  מ-15 פגישות במצטבר לשנת  יותר  לא  ובכל מקרה  120 ₪ לפגישה,  ועד לסך של  בפועל 

לתקופת אכשרה של 3 חודשים. הכיסוי יינתן בכפוף להפניה של רופא מומחה בתחום הרלבנטי.
2.10 פגישה עם פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק מוסמך - שיפוי בגין 80% מההוצאות בפועל ועד לסך של 120 ₪ 
לפגישה, ובכל מקרה לא יותר מ-10 פגישות במצטבר לשנת ביטוח. כפוף לתקופת אכשרה של 3 חודשים. 

הכיסוי יינתן בכפוף להפניה של רופא מומחה בתחום הרלבנטי.
2.11 פגישה עם פסיכולוג או עובד סוציאלי או פסיכותרפיסט - שיפוי בגין 80% מההוצאות בפועל ועד לסך של 
יותר מ-18 פגישות במצטבר לשנת ביטוח. כפוף לתקופת אכשרה של  100 ₪ לפגישה, ובכל מקרה לא 

9 חודשים.
שיפוי בגין 50% מההוצאות   - וטיפול בבעיות הרטבה  ייעוץ  2.12 פגישה עם מטפל מוסמך המתמחה באבחון, 
בפועל ועד לסך של 75 ₪ לפגישה, ובכל מקרה לא יותר מ-10 פגישות לשנת ביטוח. כפוף לתקופת אכשרה 

של 3 חודשים. הכיסוי יינתן בכפוף להפניה של רופא מומחה בתחום הרלבנטי.
80% מההוצאות  בגין  שיפוי   - כרונית  או מחלה  לטיפול בבעיית אסטמה  רפואי  לצורך  2.13 טיפול בחדר מלח 
בפועל ועד לסך של 100 ₪ לטיפול, ובכל מקרה לא יותר מ-10 טיפולים לשנת ביטוח. כפוך לתקופת אכשרה 

של 3 חודשים. הכיסוי יינתן בכפוף להפניה של רופא מומחה בתחום הרלבנטי.
2.14 פגישה עם דיאטן/נית מוסמך - שיפוי בגין 80% מההוצאות בפועל ועד לסך של 150 ₪ לפגישה, ובכל מקרה 
לא יותר מ-2 פגישות במצטבר לשנת ביטוח. כפוף לתקופת אכשרה של 3 חודשים. הכיסוי יינתן בכפוף 

להפניה של רופא.
2.15 מפגש הדרכת הורים בנוגע לילד המבוטח עם מטפל מוסמך המתמחה בהדרכת הורים - שיפוי בגין 80% 
מההוצאות בפועל ועד לסך של 400 ₪ למפגש, ובכל מקרה לא יותר ממפגש אחד לשנת ביטוח ולא יותר 

מ-2 מפגשים במצטבר במהלך כל תקופת הביטוח. כפוף לתקופת אכשרה של 9 חודשים. 

למען הסר ספק מובהר כי הכיסוי על פי סעיפים 2.1 עד 2.15 לעיל אינו כולל הוצאות בגין אביזרים שהמטפל 
המליץ עליהם לצורך הטיפול. עוד מובהר כי תנאי לשיפוי על פי הסעיפים האמורים הוא כי המבוטח יקבל את 

השירותים מנותני שירות מוסמכים בעלי התמחות ייעודית בתחום הרלבנטי.

3. ביטול הנספח וסיום תקופת הביטוח
והביטוח על פיו  יהיה להביא לסיומו,  יסתיים או שניתן  בנוסף למקרים המתוארים בתנאים הכלליים, נספח זה 

יסתיים, לפי המוקדם מבין:
3.1 בכל מקרה בו תסתיים הפוליסה הבסיסית מכל סיבה שהיא. 

3.2 המבוטח הגיע ל- "גיל 21".
כי למרות האמור  יובהר  21 בהתאם לתאריך הלידה של המבוטח.  לגיל  - הגיעו של המבוטח   "21 "גיל 
בהגדרת "גיל ביטוחי" בתנאים הכלליים, גיל המבוטח לצורך קביעת זכויותיו בפוליסה בשנה האחרונה של 

תקופת הביטוח יקבע על פי תאריך הלידה של המבוטח.

כל הסכומים המפורטים בפוליסה זו צמודים למדד המחירים לצרכן 12255 שפורסם ביום 4.15.01.2018.




