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פוליסת השתלות בחו"ל וטיפולים  /ניתוחים מיוחדים בחו"ל
תכנית ביטוח בריאות להשתלות וטיפולים/ניתוחים מיוחדים בחו"ל
תמורת תשלום פרמיה כאמור בדף פרטי הביטוח ובכפוף להוראות ותנאי הפוליסה המפורטים להלן ,ישפה ו/או יפצה
המבטח את המבוטח ,ו/או ישלם לספק השירות עבור הוצאות לשירותים רפואיים שעבר המבוטח בפועל ,בגין מקרה ביטוח,
בכפוף להוראות ולסייגים כמוגדר וכמפורט בגוף הפוליסה ובתנאים הכלליים הנלווים (נספח  ,)512במשך תקופת הביטוח
ובגבולות אחריות המבטח על פי תנאי הפוליסה והוראותיה.
כל מקום בו קיים שימוש בלשון זכר ו/או יחיד ,תהיה המשמעות ,בהתאמה ,גם לנקבה ו/או לרבים.
.1

הגדרות
1.1

1.2

1

השתלה
השתלת איבר כהגדרתה באחד מהסעיפים (1.1א) (1.4 -ד) שלהלן:
( 1.1א) כריתה כירורגית או הוצאה מגוף המבוטח ,של ריאה ,לב ,כליה ,לבלב ,כבד ,וכל שילוב ביניהם,
והשתלת איבר שלם או חלק מאיבר ,אשר נלקחו מגופו של אדם אחר ,במקומם ,או השתלה
של מח עצמות מתורם אחר בגוף המבוטח.
השתלה תכלול גם השתלת לב מלאכותי .במקרה בו יושתל לב מלאכותי כפרוצדורה הקודמת
להשתלת לב מגופו של אדם אחר ,ייחשב הדבר כמקרה ביטוח אחד (השתלה לפי סעיף זה
תקרא" :השתלת איבר").
( 1.2ב) כריתה כירורגית או הוצאה מגוף המבוטח ,של ריאה ,לב ,כליה ,לבלב ,כבד ,וכל שילוב ביניהם,
והשתלת איבר שלם או חלק ממנו ,אשר נלקחו מבעל חיים במקומם.
למען הסר ספק הגדרת איבר שלם בסעיף זה אינה כוללת חלקים המחוברים אליו וממנו
(למעט אונת כבד ואונת ריאה)( .השתלה לפי סעיף ( 9.1ב) זה תקרא "השתלת איבר מבעל
חיים").
( 1.3ג) כריתה כירורגית או הוצאה מגוף המבוטח ,של שחלה או מעי ,והשתלת איבר שלם או חלק
מאיבר ,אשר נלקחו מגופו של אדם אחר ,במקומם .הכיסוי על פי סעיף זה יינתן במקרים בהם
אין טיפול ו/או ניתוח חלופי בישראל( .השתלה לפי סעיף ( 9.1ג) זה תקרא "השתלת שחלה
או מעי").
( 1.4ד) השתלת מח עצם ו/או תאי גזע מדם טבורי ו/או מדם פריפרי ,שמקורם במבוטח עצמו ,שבוצעה
בישראל בלבד.
פוליסה זו מקנה כיסוי אך ורק להשתלות המתבצעות על פי הוראות חוק השתלת איברים ובכפוף
לתנאי נספח זה.
ניתוח מיוחד ו/או טיפול מיוחד  -ניתוח מיוחד ו/או טיפול רפואי מיוחד ,המבוצעים בחו"ל ,אשר מתקיימים
לגביהם שניים מהתנאים המפורטים בסעיפים  1.2.4 - 1.2.1להלן ,ועומדים גם בתנאים המצטברים
המפורטים בסעיף  2.1.2ואשר שני רופאים מומחים בתחום הרפואי הנוגע לעניין ,קבעו על פי קריטריונים
רפואיים מקובלים את הצורך ואופן ביצוע הטיפול המיוחד:
ביצוע הניתוח המיוחד ו/או הטיפול המיוחד בחו"ל חיוני להישרדותו של המבוטח ,ומניעתו
1.2.1
מהווה סכנה ממשית לחייו.
הניתוח המיוחד ו/או הטיפול המיוחד בחו"ל אינם ברי ביצוע על ידי שירותי הרפואה
1.2.2
בישראל ,ואין להם טיפול ו/או ניתוח חלופיים בישראל.
זמן ההמתנה בישראל לטיפול המיוחד הוא ארוך מזמן ההמתנה בחו"ל ,ובשל כך עלולה
1.2.3
להיגרם למבוטח החמרה משמעותית במצבו הרפואי ,המסכנת את חייו ,ו/או שבגינה
תיגרם למבוטח נכות צמיתה בשיעור של  40%לפחות ,על פי הגדרתה בחוק הביטוח
הלאומי (נוסח משולב) ,התשנ"ה  ,1995או כל חוק אחר שיבוא במקומו.
סיכויי ההצלחה בביצוע הטיפול המיוחד בחו"ל גבוהים משמעותית ,על פי קריטריונים
1.2.4
רפואיים מקובלים ,מסיכויי ההצלחה של ביצוע הטיפול בישראל.

1.3

1.4
.2

ניתוח ו/או טיפול חלופי  -ניתוח ו/או טיפול רפואי הניתנים לביצוע בישראל ,אשר על פי אמות מידה
רפואיות מקובלות נועדו להשיג את אותה תוצאה רפואית ,המושגת על ידי ניתוח ו/או טיפול רפואי אחר
שאינם ניתנים לביצוע בישראל ,ובלבד שאינם כרוכים בתוצאות גופניות חמורות יותר למטופל ,שמשמעותן
תופעות לוואי חמורות יותר או נזק למבוטח ,הפוגעים באיכות חייו של המבוטח.
חוק השתלת איברים  -חוק השתלת איברים ,התשס"ח .2008

הכיסויים הביטוחיים  -השתלות בחו"ל וטיפולים/ניתוחים מיוחדים בחו"ל
מקרה הביטוח
 2.1מקרה הביטוח הינו מצבו הרפואי של המבוטח המחייב ביצוע השתלה בישראל או בחו"ל או ביצוע טיפול
מיוחד בחו"ל ,על-פי הוראות הפוליסה ,במהלך תקופת הביטוח ולאחר תום תקופת האכשרה ,ובתנאי
שיתקיימו גם כל התנאים הבאים:
לגבי השתלה :מקרה הביטוח ייחשב ככזה ,אם התקיימו לגביו גם כל התנאים המפורטים להלן
.2.1.1
במצטבר:
 2.1.1.1רופא מומחה בישראל קבע ,בחוות דעת בכתב ,כי מצבו הרפואי של המבוטח
מחייב ביצוע השתלה ,על פי קריטריונים רפואיים מקובלים.
 2.1.1.2ההשתלה תבוצע בבית חולים מוכר ומורשה על-ידי הרשויות המוסמכות במדינה
בה תבוצע ההשתלה.
 2.1.1.3ההשתלה תבוצע בהתאם להוראות חוק השתלת איברים.
לגבי טיפול מיוחד בחו"ל :מקרה הביטוח ייחשב ככזה אם התקיימו לגביו גם כל התנאים
2.1.2
המפורטים להלן במצטבר:
 2.1.2.1שני רופאים מומחים בישראל קבעו ,בחוות דעת בכתב ,כי מצבו הרפואי של
המבוטח מחייב ביצוע טיפול מיוחד בחו"ל וכי התקיימו במבוטח לפחות 2
מהתנאים המפורטים בהגדרת טיפול מיוחד בחו"ל ,וזאת על פי קריטריונים
רפואיים מקובלים.
 2.1.2.2הטיפול המיוחד יבוצע בחו"ל בבית חולים מוכר ומורשה על־ידי הרשויות
המוסמכות במדינה בה יבוצע הטיפול המיוחד בחו"ל.
 2.1.2.3הטיפול המיוחד בחו"ל ייעשה על־פי אמות מידה אתיות המקובלות במדינה בה
מבוצע הטיפול המיוחד.
 2.2מועד קרות מקרה הביטוח יחשב כמועד בו אובחן המבוטח ,בדרך של אבחנה רפואית מתועדת על-ידי
רופא מומחה ,כי מצבו הבריאותי של המבוטח מחייב השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל.
 2.3מובהר בזאת כי השתלה חוזרת או טיפול מיוחד בחו"ל חוזר אשר יידרשו בעקבות השתלה או טיפול מיוחד
בחו"ל שבוצעו לאור מקרה ביטוח ,ייחשבו כחלק מאותו מקרה ביטוח.
 2.4גבולות האחריות  -הכיסוי הביטוחי:
המבטחת תשפה שיפוי מלא עבור סל כל הוצאות השתלה עד תקרה של ₪ 5,000,000
2.4.1
ועבור כל הוצאות טיפול/ניתוח מיוחד בחו"ל עד תקרה של  - ₪ 1,000,000ולפי הפירוט
כדלקמן:
הגדרת "השתלה" לעניין סעיף זה אינה כוללת את הפרוצדורות בסעיפים .1.2.1-1.2.4
במקרה של השתלת איבר במבוטח מבעל חיים ,החברה המבטחת תשפה עבור הוצאות
2.4.2
ההשתלה עד לתקרה בסך .₪ 2,500,000
במקרה של השתלת שחלה או מעי ,המבטחת תשפה עבור הוצאות ההשתלה עד לתקרה
2.4.3
של .₪ 1,600,000
במקרה של השתלת תאי גזע ,גובה השיפוי יעמוד על סך .₪ 200,000
2.4.4
במקרה של ניתוח ו/או טיפול מיוחד המבטחת תשפה את המבוטח עד לתקרה בסך
2.4.5
.₪ 1,000,000
 2.5התקרות המופיעות בסעיפים  2.4.5 - 2.4.1לעיל ,מהוות את גבול האחריות המרבי בגין כל הוצאות
המפורטות בסעיפים 3.16 - 3.1

.3

הוצאות בגין מקרה הביטוח /התחייבויות החברה ותגמולי הביטוח
בקרות מקרה הביטוח תשפה החברה את המבוטח בגין ההוצאות הממשיות שהוצאו על ידי המבוטח בפועל עבור
השירותים הרפואיים המפורטים להלן בגין השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל ("ההוצאות המוכרות") ,או תשלם במישרין

2

את ההוצאות המוכרות לספק השירות ,והכול עד סכום השיפוי המרבי הנקוב הביטוח בסעיף גבולות האחריות בפוליסה
זו ,לפי העניין ,בגין כל מרכיב של ההוצאות המוכרות ,ובכפוף לתנאים הכלליים של הפוליסה ולהוראותיה.
מובהר בזאת כי סך כל ההוצאות אשר תשלם החברה עבור כל הכיסויים המפורטים ,לא יעלה על סך של 5,000,000
 ₪למקרה ביטוח שהוא השתלה או  ₪ 1,000,000למקרה ביטוח שהוא טיפול/ניתוח מיוחד בחו"ל
 3.1הערכה רפואית לפני ביצוע השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל  -נדרש המבוטח על ידי בית החולים לבצע
בדיקות הערכה ( )EVALUATIONתפקודיות ואחרות לצורך ביצוע ההשתלה או טיפול מיוחד בחו"ל,
תשפה החברה את המבוטח בגין הוצאות שכר רופא ובית החולים בחו"ל עבור בדיקות הערכה שיבוצעו
וכן עבור טיסות הלוך ושוב לחו"ל של המבוטח ומלווה אחד לצורך ביצוע בדיקות הערכה אלו ,בטיסה
מסחרית רגילה במחלקת תיירים והכול עד לסכום השיפוי המרבי  ₪ 80,000ולכל היותר בגין  2בדיקות
הערכה כאמור.
 3.2הוצאות בדיקות לאיתור תרומת מח עצם או הוצאות רפואיות הכרוכות בהפקת מח עצם ו/או תאי גזע
מדם טבורי ו/או דם פריפרי הנדרשים להשתלה ("הוצאות איתור והפקת תאי גזע") עד לתקרה בגובה
 .₪ 200,000במקרה בו קיים מימון מלא להוצאות איתור והפקת תאי גזע על ידי גורם אחר ,תפצה החברה
את המבוטח בסך של ₪ 20,000
 3.3במקרה של השתלת תאי גזע מתורם עצמי ,תשפה החברה את המבוטח בגין הוצאות הפקת תאי גזע
בכפוף לתשלום השתתפות עצמית בשיעור של  10%מההוצאות שהוצאו בפועל ועד  10,000₪בגין כל
מקרה הביטוח.
 3.4הוצאות טיפולים רפואיים במבוטח בחו"ל אשר קשורים באופן ישיר לביצוע ההשתלה או הטיפול המיוחד
בחו"ל ,לרבות טיפולי דיאליזה עד  ₪ 9,000לשבוע ולא יותר מ ,₪ 250,000 -ולמקרה ביטוח ובלבד
שטיפולים אלו ניתנים למבוטח במקום ביצוע ההשתלה בחו"ל או הטיפול המיוחד בחו"ל.
 3.5הוצאות רפואיות הנדרשות לצורך קציר האיבר המושתל ,שימורו והעברתו למקום ביצוע ההשתלה ,עד
לתקרה של .₪ 300,000
 3.6הוצאות אשפוז המבוטח בבית חולים בחו"ל ,עד  60יום לפני ביצוע ההשתלה בחו"ל או הטיפול המיוחד
בחו"ל ועד  310יום לאחר ביצועם.
 3.7תשלום לצוות הרפואי והוצאות חדר ניתוח עבור השירותים הרפואיים הניתנים למבוטח תוך כדי ביצוע
ההשתלה או הטיפול המיותר בחו"ל.
 3.8הוצאות בגין רכישת כרטיס טיסה ,בטיסה מסחרית רגילה במחלקת תיירים ,של המבוטח ושל מלווה אחד,
מישראל לחו"ל ,לצורך ביצוע ההשתלה בחו"ל או טיפול מיוחד בחו"ל וחזרתו ארצה לאחר ביצועם .במקרה
בו המבוטח הינו קטין תשפה החברה הוצאות רכישת כרטיס טיסה כאמור עבור שני מלווים.
 3.9הטסה רפואית  -במקרה של צורך בהטסה רפואית של המבוטח לחו"ל לצורך ביצוע ההשתלה בחו"ל או
הטיפול במיוחד בחו"ל או חזרתו ארצה לאחר ביצועם ,תשפה החברה את המבוטח בנין הוצאות ההטסה
הרפואית ,עד " .₪ 65,000הטסה רפואית" משמעותה  -הטסה בשירות מטוסים רגיל או במטוס מיוחד
בליווי צוות רפואי המותאם מבחינה רפואית למצבו של המבוטח ,המועבר מישראל לחו"ל או מחדל
לישראל ,בתנאי שעל-פי קריטריונים רפואיים מקובלים ,נקבע ע"י רופא החברה כי עלול להתעורר צורך
בהתערבות רפואית במהלך הטיסה.
 3.10הוצאות נסיעה יבשתיות של המבוטח ומלווה ,משדה התעופה לבית החולים בחו"ל וחזרה.
 3.11הוצאות שהייה בחו"ל לצורך ביצוע ההשתלה בחו"ל או טיפול מיוחד בחו"ל ,של המבוטח ומלווה אחד ,או
שני מלווים במקרה בו המבוטח הינו קטין ,עד  ₪ 900ליום ובמקרה של  2מלווים עד  ₪ 1,600ליום ,ולא
יותר מ ₪ 65,000 -לסך כל הוצאות השהייה.
 3.12הוצאות הטסת גופת המבוטח לישראל ,אם נפטר ,חס וחלילה בעת ששהה בחו"ל עד ל.₪ 65,000 -
 3.13הוצאות טיפולי המשך הנובעים מביצוע ההשתלה או הטיפול המיוחד בחו"ל עד .₪ 200,000
 3.14הוצאות הבאת מומחה רפואי לישראל לביצוע השתלה או טיפול מיוחד בישראל במקרה ולא ניתן יהא
להטיס את המבוטח לחדל מסיבות רפואיות עד  .₪ 150,000הוצאות אלו כוללות רק את הוצאות הטסת
המומחה ושהותו בישראל.
 3.15הוצאות בגין מיסים והיטלים ו/או הוצאות בגין המרת סכום ביטוח או חלקו או הוצאות מוכרות או חלקן,
למטבע חוץ והוצאות העברתן לחו"ל ,אם ישולמו על-ידי החברה ,יהוו חלק מתגמולי הביטוח על־פי פוליסה
זו.
 3.16גמלה חודשית למועמד להשתלה  -בקרות מקרה ביטוח ,מבוטח אשר בשל מצבו הרפואי מרותק
למיטתו ,יהיה זכאי לגמלה חודשית בסך  ,₪ 5,000וזאת לתקופה שעד לביצוע ההשתלה בפועל ולא יותר
מ 6-חודשים .מבוטח כאמור ,אשר שוהה באשפוז בבית חולים ,יהיה זכאי לגמלה בגובה  50%מהסכום
הנקוב ולא יותר מ 6 -חודשים.

3

תנאי מוקדם ומהותי לצורך קבלת הגמלה על פי סעיף זה הינו קבלת אישור בכתב של המרכז הלאומי
להשתלות בישראל על הצורך בביצוע השתלה בטרם ביצוע ההשתלה של המבוטח.
 3.17גמלה חודשית לאחר ביצוע השתלה  -מבוטח שעבר השתלה על פי פוליסה זו ,שאינה השתלת תאי גזע,
יהיה זכאי לגמלה חודשית הביטוח בגובה  ₪ 5,000לחודש ,וזאת לתקופה שלא תעלה על  24חודשים החל
מתום החודש שבו בוצעה ההשתלה בפועל וכל עוד המבוטח הינו בחיים.
אם המבוטח הינו מתחת לגיל  ,18תהא הגמלה בגובה של  50%מהסכום הנקוב.
.4

פיצוי חד פעמי במקרה של השתלה שבוצעה בחו"ל ללא השתתפות המבטח
במקרה בו ביצע המבוטח השתלה בחו"ל כמפורט בסעיף  1.4שהחברה לא השתתפה במימונה ו/או לא
נגרמו הוצאות כלשהן בגינה ,ובכלל זה בין בתשלום ישירות לנותן השירות או מתן שיפוי למבוטח כנגד
הוצאותיו ,ובין ע"י גורם אחר ,זכאי המבוטח לפיצוי חד פעמי בסך  ₪ 200,000וזאת לאחר ביצוע ההשתלה
בחו"ל.
למען הסר ספק יובהר כי בעת קרות מקרה הביטוח יהיה זכאי המבוטח לבחור ולהודיע על בחירתו בכתב
לחברה אך ורק באחת מבין  2האפשרויות לקבלת תגמולי הביטוח לפי סעיף  3לעיל או סעיף  4זה.

.5

חבות המבטח
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

.6

חבות המבטח על פי פוליסה זו היא אך ורק להשתלות בחו"ל או ניתוחים/טיפולים מיוחדים בחו"ל,
שיבוצעו בבית חולים מוכר ומורשה על ידי הרשויות המוסמכות באותה מדינה ,לביצוע ההשתלה או
הניתוח/הטיפול המיוחד בארץ ובחו"ל.
במקרה של ביצוע טיפול רפואי שלא באמצעות ספק שירות ,ישפה המבטח את המבוטח בגין הוצאותיו
עד לתקרות ברשימת גבולות האחריות ועד תקרה של ₪ 5,000,000
במסגרת פוליסה זו יאושרו אך ורק ההוצאות המוכרות ,הנקובות ברשימת גבולות אחריות המבטח ,ועד
לסכומים הרשומים ברשימה הנ"ל.
לא ישולם כל פיצוי או שיפוי בגין תמורה ,שניתנה לאדם בעבור איבר שניטל מגופו או מגופו של אדם
אחר.
הפיצוי או השיפוי ישולמו אך ורק ככל שהם נעשו על פי הדין החל באותה מדינה.
הפיצוי או השיפוי ישולמו אך ורק ככל שהם תואמים את האמור בחוק השתלת איברים ,התשס"ח ,2008-לרבות
לעניין איסור סחר באיברים.

תקופת אכשרה
בפוליסה זו תחול תקופת אכשרה בת  90יום ממועד תחילת הביטוח של הכיסוי הביטוחי על פי פוליסה זו.
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.7

רשימת גבולות אחריות  -השתלות בחו"ל וטיפולים/ניתוחים מיוחדים בחו"ל:
מספר
סעיף
 1.1בפרק
ההגדרות,
ו2.4 -

3.1
3.2
3.3

גבול אחריות המבטח לסך כל ההוצאות המפורטות
בסעיפים  4-.2.4 2.4.1ולפי הפירוט הבא:
גבול אחריות המבטח לסך כל ההוצאות המפורטות
בסעיפים  2.4.2 2.4.1עבור השתלת איבר מבעל חיים
גבול אחריות המבטח לסך כל ההוצאות המפורטות
בסעיפים  2.4.3 2.4.1עבור השתלת שחלה או מעי 2.4.4
עבור השתלת תאי גזע
גבול אחריות המבטח לסך כל ההוצאות המפורטות
בסעיפים  2.4.4 2.4.1עבור ניתוח /טיפול מיוחד בחו"ל
הערכה רפואית לפני ביצוע השתלה או טיפול מיוחד
בחו"ל
הוצאות איתור והפקת מח עצם ו/או תאי הגזע מתורם
הנדרשים להשתלה
הוצאות איתור והפקת מח עצם ו/או תאי הגזע עצמית

5,000,000
₪ 2,500,000
₪ 1,600,000
₪ 200,000
₪ 1,000,000
 ₪ 80,000ולא יותר מ2-
הערכות רפואיות
₪ 200,000
בכפוף להשתתפות עצמית
בגובה  10%מההוצאה בפועל,
אך לא יותר מ.₪ 10,000-
עד  ₪ 9,000לשבוע אך לא יותר
מ ₪ 250,000

3.4

הוצאות בגין טיפול רפואי בחו"ל הקשור לביצוע ההשתלה
או הטיפול המיוחד בחו"ל

3.5

תשלום עבור הוצאות לביצוע הפעילות הרפואית הנדרשת
לקציר האיבר ,שימורו והעברתו למקום ההשתלה
הוצאות אשפוז בבית חולים חו"ל

3.7

תשלום לצוות הרפואי והוצאות חדר ניתוח

במסגרת גבול האחריות הכולל
ועד תקרת ספק שבהסכם

3.8

הוצאות בגין רכישת כרטיסי טיסה

3.9

הטסה רפואיות מיוחדת

טיסה מסחרית רגילה במחלקת
תיירים ,במסגרת גבול האחריות
הכולל
₪ 65,000

3.10

הוצאות נסיעה יבשתיות

במסגרת גבול האחריות הכולל

3.11

הוצאות שהייה

3.12
3.13
3.14
3.15

הטסת גופה
טיפולי המשך
הבאת מומחה לישראל
הוצאות בגין מיסים והיטלים

עד  ₪ 900ליום ,ובמקרה של
שני מלווים  -עד  ₪ 1,600ליום,
ולא יותר מ ₪ 65,000 -לסך כל
הוצאות השהייה
₪ 65,000
₪ 200,000
₪ 150,000
במסגרת גבול האחריות הכולל

3.16
3.17
4

גמלה חודשית למועמד להשתלה
גמלה חודשית לאחר ביצוע השתלה
פיצוי במקרה של ביצוע השתלה בחו"ל ללא מעורבות
המבטח

3.6

5

הכיסוי

סכום השיפוי המרבי בש"ח

₪ 300,000
במסגרת גבול האחריות הכולל
ועד תקרת ספק שבהסכם

 ₪ 5,000לחודש
 ₪ 5,000לחודש
₪ 200,000

Dummy Text

