נספח  - 518גילוי נאות למבוטח בביטוח בריאות
כתובת אתר אינטרנט

כתובת החברה למשלוח דואר:

www.ayalon-ins.co.il

בית איילון ביטוח ,רח' אבא הלל  12רמת גן
ת"ד  10957מיקוד 5250606

כתובת
דואר אלקטרוני של החברה
moked-briut@ayalon-ins.co.il

שירות לקוחות של החברה
מספר טלפון ופקס
1-800-35-2001
פקס03-7569586 :

תמצית תנאי הביטוח –
פוליסת ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל – משלים שב"ן (אחידה)
לוח  - 1תמצית פרטי הפוליסה
שם הביטוח

פוליסת ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל – משלים שב"ן (אחידה)
מיועד לבעלי שב"ן (שירות בריאות נוסף בקופת חולים)

סוג הביטוח

ניתוחים משלים

תקופת הביטוח

הביטוח מתחדש כל שנתיים בכפוף לאמור בסעיף  8בתנאים הכלליים.

תיאור הביטוח

לאחר המיצוי עם השב"ן יינתן כיסוי עבור:
א .ניתוחים פרטיים בישראל .סעיף 3.1.3
ב 3 .התייעצויות עם רופא מומחה אגב הניתוח או הטיפול מחליף הניתוח .סעיף 3.1.1
ג .טיפולים מחליפי ניתוח בישראל .סעיף 3.1.4
ד .ברות ביטוח – אפשרות הרחבה לפוליסת כיסוי מלא מהשקל הראשון אחידה.

הפוליסה אינה מכסה
את המבוטח במקרים
הבאים (חריגים
בפוליסה)

חריגים כמפורט בסעיף  5בתכנית זו.

אחרי כמה זמן
מתחילת הביטוח ניתן
לתבוע ולקבל תגמול
(אכשרה( 1

 90ימים ,למעט בנושאים הקשורים להריון או לידה – לגביהם תחול תקופת אכשרה של  12חודשים.

האם קיימים כיסויים
חופפים בביטוח
המשלים של קופות
החולים

רוב הכיסויים קיימים גם בשירותי בריאות נוספים של קופת החולים.

עלות הביטוח

על פי הטבלה המצורפת בדף פרטי הביטוח
גיל כניסה פרמיה חודשית
בש"ח
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36.15

31-40

45.57
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69.44

51-55

104.19
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136.52
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162.41

09.2018

210.15
 66ומעלה
ניתן לשלם ניתן לשלם את הפרמיה באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי בלבד.
הסכומים צמודים למדד 12378
שים לב! מחיר הביטוח עלול להשתנות בהתאם למצבך הרפואי או עקב מתן הנחה.
באפשרותך להשוות בין מחירי הביטוח וציון מדד השירות של המבטחים השונים במחשבון ביטוח
הבריאות באתר רשות שוק ההון – כנס למחשבון.
מחיר הביטוח וציוני מדד השירות למוצר זה נכונים למועד פרסומם.
 - 1תקופת אכשרה – תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח .בקרות מקרה ביטוח במהלך תקופה זו ,לא יהיה זכאי מבוטח )או
מוטב( לתגמולי ביטוח.
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לוח  - 2תיאור הכיסויים בפוליסה
שם הכיסוי

תיאור הכיסוי

מה הסכום המקסימאלי
שניתן לתבוע

מקרה הביטוח הוא
ניתוח או טיפול מחליף
ניתוח שבוצע
בישראל במבוטח
במהלך תקופת הביטוח
או התייעצות
שבוצעה בישראל
במהלך תקופת הביטוח
לאחר מיצוי
הזכאות עם השב"ן:

 3התייעצות עם רופא מומחה אגב ניתוח – או טיפול מחליף ניתוח
בשנת ביטוח .סעיף 3.1.1

ניתוח שבוצע בארץ
באמצעות רופא ו/או
מוסד רפואי שהוא נותן
שירות שבהסכם

שכר מנתח.
שכר מרדים.
הוצאות חדר ניתוח.
הוצאות אשפוז עד לתקרה של  30ימי אשפוז ,כולל אשפוז טרום
ניתוח.
הוצאות בגין בדיקות במהלך אשפוז.
שתלים.
תרופות במהלך אשפוז .סעיפים 3.1.2-3.1.3

טיפול מחליף ניתוח
שבוצע בישראל

טיפול מחליף ניתוח .סעיף 3.1.4

הערות

לתשומת לבך ,חברות הביטוח משווקות פוליסה אחידה לביטוח ניתוחים .כלומר ,חברות הביטוח
שמציעות פוליסה זו מציעות את אותו המוצר.
למימוש כיסוי בגין ניתוח ,עליך לפנות לקופת החולים למימוש זכויותיך על פי השב"ן (שירותי בריאות
נוספים) .חברת הביטוח תעניק כיסוי מעבר לזכאותך בתכנית השב"ן בקופת החולים במקרה של
ביצוע ניתוח.
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 הפוליסה.

לנותן השירות שבהסכם –
יינתן שיפוי מלא.
לנותן שירות שאינו בהסכם
– שיפוי עד תקרת ספק
שירות שבהסכם.

סכומים שאינם בערך נקוב :יובהר כי תגמולי ביטוח מירביים שאינם בערך נקוב ,אך קיימים בפוליסה שברשותך ,מבוססים על מחירי
הסכם המתעדכנים מעת לעת על פי המפורט באתר החברה.
לבירור גובה תגמולי הביטוח האמורים הנכללים בתכנית הביטוח שברשותך ,ניתן לפנות למוקד איילון 1-800-35-2001
או באתר האינטרנט של החברה WWW.AYALON-INS.CO.IL.
התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסה.
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