
BarClal@clal-ins.co.il | כלל חברה לביטוח בע"מ | חטיבת הבריאות
 www.clal.co.il | 03-6388400  *5590 מען למשלוח דואר: ת.ד. 37070 תל אביב 6136902 | שירות לקוחות

BarClal@clal-ins.co.il | כלל חברה לביטוח בע"מ | חטיבת הבריאות
 www.clal.co.il | 03-6388400  *5590 מען למשלוח דואר: ת.ד. 37070 תל אביב 6136902 | שירות לקוחות כלל חברה לביטוח בע"מ | חטיבת הבריאות | 1BarClal@clal-ins.co.il  |  מתוך 4 מען למשלוח דואר: ת.ד. 37070 תל אביב 6136902 | שירות לקוחות www.clal.co.il | 03-6388400  *5590 4  |  מתוך 4

ביטוח ופיננסיםביטוח ופיננסים

תמצית תנאי הביטוח – נספח מדיכלל שירותים לילד )2308(

תמצית פרטי הפוליסה
נספח מדיכלל שירותים לילד שם הביטוח 

נספח שירותים לילד סוג הביטוח 
מתחדשת כל שנתיים. ראה סעיפים "שינוי דמי הביטוח ותנאים" וסעיף "ביטול 
הביטוח וסיום תקופת הביטוח" לתנאים הכלליים, והכל בכפוף לאמור בסעיף  תקופת הביטוח 

3 לנספח
כיסוי בגין מגוון שירותים וטיפולים לילדים תיאור הביטוח

ראה סעיף "חריגים כלליים וחריג מצב רפואי קודם" לתנאים הכללייםהפוליסה אינה מכסה את המבוטח  במקרים הבאים )חריגים בפוליסה( 
רוב הכיסויים קיימים גם בשירותי בריאות נוספים של קופות החוליםהאם קיימים כיסויים חופפים בביטוח המשלים של קופות החולים

עלות הביטוח

מחיר הביטוח החודשי ללא הנחות ותוספות בש"ח גיל

 17.85 עד 20 

מחיר הביטוח לא ישתנה במהלך תקופת הביטוח, למעט אפשרות לעדכן את הפרמיה 
באישור הממונה על שוק ההון, ולמעט שינויים הנובעים מהצמדה למחירים לצרכן 

הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן 12329 שפורסם ביום 15.09.2015

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

שים לב! מחיר הביטוח עלול להשתנות בהתאם למצבך הרפואי או עקב מתן הנחה

תיאור הכיסויים בפוליסה
אחרי כמה זמן 

השתתפות   מתחילת הביטוח  מה הסכום המקסימל י עצמיתתיאור הכיסוישם  ניתן לתבוע ולקבל  שניתן לתבוע הכיסוי
תגמול )אכשרה(1

20% מהתשלוםביקור במרפאת חירום   3 חודשים 80% מהתשלום ועד 100 ₪ לביקור )סעיף 2.1(
80% מהתשלום ועד 250 ₪ לבדיקה ובכל 20% מהתשלוםבדיקת ראיי ה 3 חודשים מקרה לא יותר מבדיקת ראייה אחת לשנת  ביטוח)סעיף 2.2(

שירותים 
80% מהתשלום ועד 500 ₪ לבדיקה  בדיקת שמיע ה וטיפולים 

20% מהתשלום 3 חודשים ובכל מקרה לא יותר מבדיקת שמיעה אחת לילד )סעיף 2.3(
לשנת ביטוח

50% מהתשלום ועד 800 ₪ לאבחון ובכל 
מקרה לא יותר מ- 4 אבחונים במצטבר  50% מהתשלוםאבחון וייעוץ דידקטי  9 חודשים עבור סעיף זה וסעיף 2.5 במהלך כל  )סעיף 2.4(

תקופת הביטוח
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הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן 12329 שפורסם ביום 15.09.2015.
תקופת אכשרה - תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח. בקרות מקרה ביטוח במהלך תקופה זו, לא יהיה זכאי מבוטח1  

  )או מוטב( - לתגמולי ביטוח. 

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים

תיאור הכיסויים בפוליסה
אחרי כמה זמן 

השתתפות   מתחילת הביטוח  מה הסכום המקסימל י עצמיתתיאור הכיסוישם  ניתן לתבוע ולקבל  שניתן לתבוע הכיסוי
תגמול )אכשרה(1

50% מהתשלום ועד 1,200 ₪ לאבחון ובכל 
מקרה לא יותר מ- 2 אבחונים  עבור סעיף זה  50% מהתשלוםאבחון וייעוץ פסיכודידקט י 9 חודשים ובכל מקרה לא יותר מ- 4 אבחונים במצטבר  עבור סעיף זה וסעיף 2.4 במהלך כל תקופת  )סעיף 2.5(

הביטוח
20% מהתשלום80% מהתשלום ועד 600 ₪ לאבחון אבחון וייעוץ בהפרעות  9 חודשים  TOVA,-אחד בסה"כ במהלך כל תקופת הביטוחקשב וריכוז )בדיקת BRC, MOXO( )סעיף 2.6(

20% מהתשלום80% מהתשלום ועד 450 ₪ לפגישה ובכל פגישה עם מטפל מוסמך  3 חודשים מקרה לא יותר מפגישה אחד לשנת ביטוחבבעיות שינה בקרב ילדים  )סעיף 2.7(
80%  מהתשלום ועד 90 ₪ לפגישה ובכל  20% מהתשלוםקלינאי תקשורת, הוראה  3 חודשים מקרה לא יותר מ- 15 פגישות לשנת ביטוח מתקנת )סעיף 2.8(

שחייה טיפולית  
50% מהתשלום50% מהתשלום ועד 120 ₪ לפגישה ובכל )הידרותרפיה(, רכיבה   3 חודשים מקרה לא יותר מ- 15 טיפולים לשנת ביטוחטיפולית, טיפול באמנות,   טיפול באמצעות בעלי חיים  שירותים 

)סעיף 2.9( וטיפולים 
80% מהתשלום ועד 120 ₪ לטיפול ובכל  פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק  20% מהתשלוםלילד 3 חודשים מקרה לא יותר מ- 10 טיפולים לשנת ביטוח )סעיף 2.10(
80% מהתשלום ועד 100 ₪ לטיפול ובכל  פגישה עם פסיכולוג,  

20% מהתשלום 9 חודשים מקרה לא יותר מ- 18 טיפולים במצטבר  עובד סוציאלי, פסיכותרפיסט
לשנת ביטוח )סעיף 2.11(

50% מהתשלום50% מהתשלום ועד 75 ₪ לפגישה ובכל פגישה עם מטפל מוסמך  3 חודשים מקרה לא יותר מ- 10 פגישות לשנת ביטוחבבעיות הרטב ה  )סעיף 2.12(
% 80 מהתשלום ועד 100 ₪ לטיפול ובכל  20% מהתשלוםטיפול בחדר מלח לצורך  3 חודשים מקרה לא יותר מ-10 טיפולים במצטבר  לשנת ביטוחרפואי )סעיף 2.13(

80% מהתשלום ועד לסך של 150 ₪  20% מהתשלוםפגישה עם דיאטן/נית  3 חודשים לפגישה ובכל מקרה לא יותר מ-2 פגישות  במצטבר לשנת ביטוח)סעיף 2.14(
80% מהתשלום ועד לסך של 400 ₪  20% מהתשלוםמפגש הדרכת הורים  9 חודשים לפגישה ובכל מקרה לא יותר מ-2 פגישות  במצטבר במהלך כל תקופת הביטוח)סעיף 2.15(

חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה ויש לך כיסוי  זהה בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי הפוליסההערות
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2.1 ביקור במרפאת חירום 

2.2 בדיקת ראייה על ידי רופא עיניים או אופטומטריסט - 

2.3 בדיקת שמיעה במכון שמיעה מוסמך -

2.4 אבחו ן וייעוץ דידקטי במרפאה מוסמכת בתחומי הקריאה, הכתיבה, החשבון, האנגלית והמודעות הפונולוגית -

2.5 אבחון וייעוץ פסיכודידקטי במרפאה  מוסמכת -

 -  MOXO, BRC, TOVA הבאות:  מהבדיקות  אחת  של  מוסמכת  במרפאה  וריכוז  קשב  בהפרעות   וייעוץ  2.6 אבחון 

2.7 פגישה עם מטפל מוסמך המתמחה בבעיות שינה בקרב ילדים - 

נספח מדיכלל שירותים לילד )2308(
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:

- 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.
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.

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. 

שיפוי בגין 50% מההוצאות בפועל ועד לסך של 800 ₪ לאבחון, ובכל מקרה לא יותר מ- 4 אבחונים במצטבר 
עבור סעיף זה וסעיף 2.5 במהלך כל תקופת הביטוח. כפוף לתקופת אכשרה של 9 חודשים.

 שיפוי בגין 50% מההוצאות בפועל ועד לסך של 1,200 ש"ח 
אבחונים מ-4  יותר  לא  מקרה  ובכל  זה  סעיף  עבור  אבחונים   2 מ-  יותר  לא  מקרה  ובכל  לאבחון, 
חודשים.  9 של  לתקופת אכשרה  כפוף  הביטוח.  כל תקופת  2.4 במהלך  וסעיף  זה  סעיף  עבור  במצטבר 

שיפוי בגין 80% מההוצאות בפועל ועד לסך של 600 ₪ עבור בדיקה אחת בלבד במהלך כל תקופת 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.
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.

בגין שיפוי   - למידה(  מיומנויות  )פיתוח  מתקנת  בהוראה  מוסמך   מורה  או  תקשורת  קלינאי  עם  2.8 פגישה 
80% מההוצאות בפועל ועד לסך של 90 ₪ לפגישה, ובכל מקרה לא יותר מ- 15 פגישות במצטבר לשנת 

ביטוח. כפוף לתקופת אכשרה של 3 חודשים. 
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2.9 פגישה עם מטפל מוסמך המתמחה בטיפול בהתפתחות הילד בתחומים הבאים: רכיבה טיפולית, שחייה 
טיפולית )הידרותרפיה(, טיפול ביצירה )אמנות(, טיפול באמצעות בעלי חיים

2.10 פגישה עם פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק מוסמך -

2.11 פגישה עם פסיכולוג או עובד סוציאלי או פסיכותרפיסט -

- הרטבה  בבעיות  וטיפול  ייעוץ  באבחון,  המתמחה  מוסמך  מטפל  עם  2.12 פגישה 

- כרונית  מחלה  או  אסטמה  בבעיית  לטיפול  רפואי  לצורך  מלח  בחדר  2.13 טיפול 

2.14 פגישה עם דיאטן/נית מוסמך -

  - שיפוי בגין 50% מההוצאות 
15 פגישות במצטבר לשנת ביטוח. כפוף  120 ₪ לפגישה, ובכל מקרה לא יותר מ-  בפועל ועד לסך של 

לתקופת אכשרה של 3 חודשים.  הכיסוי יינתן בכפוף להפניה של רופא מומחה בתחום הרלבנטי.
 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.
 שיפוי בגין 80% מההוצאות בפועל ועד לסך של 
100 ₪ לפגישה, ובכל מקרה לא יותר מ- 18 פגישות במצטבר לשנת ביטוח. כפוף לתקופת אכשרה של 

9 חודשים.
שיפוי בגין 50% מההוצאות   
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 
כפוך לתקופת  ביטוח.  טיפולים לשנת   10 מ-  יותר  לא  ובכל מקרה  לטיפול,   ₪ 100 לסך של  ועד  בפועל 

אכשרה של 3 חודשים. הכיסוי יינתן בכפוף להפניה של רופא מומחה בתחום הרלבנטי. 
 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
בנוסף למקרים המתוארים בתנאים הכלליים, נספח זה יסתיים או שניתן יהיה להביא לסיומו, והביטוח על פיו 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.

4. כל הסכומים המפורטים בפוליסה זו צמודים למדד המחירים לצרכן 12255 שפורסם ביום 15.01.2018.




