
מוצרי ביטוח 
 הבריאות 

פברואר 2019

לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדוק שיש לך הפניקס בריאות.
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 |  www.fnx.co.il מידע אודות דמי הביטוח משתנים בהתאם לכל תוכנית ומפורט בגילוי נאות שמפורסם באתר האינטרנט של החברה
המידע האמור להעיל הינו בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים. | בכל מקרה של סתירה בין המידע לתנאי הפוליסה, יחולו תנאי הפוליסה. 

המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה | פברואר 2019

סוכן/סוכנת יקר/ה,

מדוע הקטלוג הזה חשוב עבורך?

ענף ביטוח הבריאות התפתח מאוד בשנים האחרונות והיום הוא אחד מהענפים המובילים והחשובים בעבודתך.

הכרות עמוקה עם הצרכים הרפואיים של לקוחותיך, ובעיקר של ביטוחי הבריאות הרבים המוצעים כיום בשוק 
הביטוח, יסייעו לך לשמור על מקומך בחזית המקצועית של ביטוחי הבריאות.

הפניקס מקפידה להרחיב ולהעשיר את קו הביטוחים המובילים שלה. היא נמצאת היום בחזית החברות 
המובילות בביטוח בריאות בישראל, ומעניקה תשובה ביטוחית ראויה מול כל מתחרה בשוק ביטוחי הבריאות.

חוברת זו שערוכה באופן ברור, פשוט ונוח להתמצאות כוללת את כל עולמות הבריאות.

עולם ביטוחי הבריאות	 

עולם ביטוחי מחלות קשות	 

עולם ביטוח תאונות אישיות	 

עולם ביטוחי הסיעוד	 

עולם ביטוחי נסיעות לחו"ל	 

בכל "עולם"  תכניות הביטוח הנכללות בו , תיאור הצורך הביטוחי ,הפתרונות וטיפים מיוחדים  למכירה 
מקצועית ומוצלחת.

אנו מקווים שקטלוג זה יקל על עבודתך ויסייע להצלחתך.

אילן דטשי
מנהל תחום בריאות פרט ונסיעות לחו"ל



תוכן עניינים

עולם ביטוחי הבריאות
עמ‘ 6חבילות תכנית הביטוח "בריאות שלי" 

עמ‘ 16ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל  

עמ‘ 18ניתוחים בחו"ל וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל  

עמ‘ 20השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל  

עמ‘ 22תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, סל הזהב  

עמ‘ 24אבחון גנטי ומימון תרופות בהתאמה אישית, תרופות אקסטרה  

עמ‘ 24אוגדן כיסויים ושירותים אמבולטוריים   

עמ‘ 32כתבי שירות  

עמ‘ 42תנאי חיתום והצטרפות 

עמ‘ 43תעריפון 

עולם ביטוחי מחלות קשות
עמ‘ 46מרפא

עמ‘ 52מרפא סרטן

עמ‘ 54תעריפון

עולם ביטוחי תאונות אישיות
עמ‘ 58“ביטוח תאונות אישיות“ 

עמ‘ 60הרחבות נוספות לתאונות אישיות

עמ‘ 62תעריפון

עולם ביטוחי הסיעוד
עמ‘ 70סיעוד

עמ‘ 72תוכניות ביטוח סיעודי "עתיר כבוד"

עמ‘ 74תעריפון

עולם ביטוח נסיעות לחו"ל
 SMART TRAVEL78 ‘עמ

SMART BUSINESS82 ‘עמ



עולם ביטוחי 
הבריאות
 ניתוחים בישראל וטיפולים מחליפי ניתוח

 "חבילות תכנית הביטוח "בריאות שלי

 השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

 תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, סל הזהב

 פרק א' - שירותים אמבולטוריים וטכנולוגיות מתקדמות

 פרק ב' - ייעוץ, אבחון וטיפול בנושא התפתחות הילד

כתבי שירות

אמבולטורי

 "כתב שירות "אבחנה מהירה

 "כתב שירות "רופא אישי

 "כתב שירות "רופא מומחה בקליק

 "כתב שירות "לא לבד

 "כתב שירות "שירותי רפואה משלימה

 תנאי חיתום והצטרפות

 תעריפי תכניות הבריאות
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 |  www.fnx.co.il מידע אודות דמי הביטוח משתנים בהתאם לכל תוכנית ומפורט בגילוי נאות שמפורסם באתר האינטרנט של החברה
| בכל מקרה של סתירה בין המיגע לתנאי הפוליסה, יחולו תנאי הפוליסה.  המידע האמור להעיל הינו בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים. 

המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה | פברואר 2019

תכירו: "ילדודס".
 ביטוח בריאות 

המותאם לילדים שלכם.
תמיד נדאג לתת את הטוב ביותר עבור הילדים שלנו – זו אהבה אמיתית.

בדיוק בגלל זה, יצרנו חבילה מושלמת, המותאמת עבור הילדים שלכם,

וכוללת את כל הדברים הטובים ביותר שהם יכולים לקבל. 

45 ₪ לחודש למשך 3 שנים

 תרופות שאינן 
בסל הבריאות

 כתב שירות
 "אבחנה מהירה"

השתלות וטיפולים 
מיוחדים בחו"ל

יעוץ, אבחון וטיפול 
 בנושא התפתחות

 הילד

 ניתוחים בישראל
 וטיפולים מחליפי ניתוח

שירותים אמבולטוריים 
וטכנולוגיות מתקדמות

ניתוחים באמצעות נותן שירות שבהסכם וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו”ל, תרופות שאינן בסל הבריאות- סל הזהב- תכניות 
בסיס שניתן לרכוש עצמאית. | ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו”ל, שירותים אמבולטוריים וטכנולוגיות מתקדמות )פרק א’ באוגדן(, תרופות אקסטרה, יעוץ 
אבחון וטיפול בנושא התפתחות הילד )פרק ב’ באוגדן(, כתב שירות “אבחנה מהירה” - תכניות ביטוח נוספות שניתן לרכוש בנוסף לתוכנית בסיס אחת לפחות| 
קבלה לביטוח מותנית בחיתום רפואי. למצטרפים חדשים החל מ: 01.01.2019 |100% הנחה על כתב שירות אבחנה מהירה, 38.5% הנחה על יתר כיסויי החבילה, 
אין תלות בין כיסויים ביטוחים במתן ההנחה, אין כפל מבצעים.| החברה רשאית להפסיק  את המבצע למבוטחים חדשים בכל עת. | תוקף המבצע עד 31.12.2019 
| לאחר תום ההנחה, המחירים הינם כמפורט בדף פרטי הביטוח.| המחיר אינו כולל תוספות חיתומיות, וככל שיקבעו בתהליך החיתום הרפואי והינן בנוסף למחיר 
המבצע. | מחיר הנקוב בממוצע-צמוד למדד המחירים לצרכן.| האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים של כל אדם. ההנחה תחול על כיסויי החבילה 
וגם על כיסויי בריאות שאינם חלק מהחבילה וירכשו בנוסף )למעט מרפא(. ניתן לרכוש תכנית ביטוח בהרכבים השונים מחבילות הביטוח המוצעות, לרבות רכישה 
של תכניות בסיס בודדות ו/או תכניות נוספות בצירוף לתוכנית ביטוח בסיס אחת לפחות. בית חולים “אסותא” | “הרצליה מדיקל סנטר” / “אונקוטסט טבע” / 
“טרייל אין פארמה”- מעורבות גופים אלו בתוכניות הביטוח השונות בהתאם לתנאי תכנית הביטוח הרלוונטית | לעיון בתנאי הפוליסה המלאים ניתן להיכנס לאתר 

.www.fnx.co.il החברה בכתובת

 ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח בחו"ל

 תרופות 
אקסטרה

ילדודס
פשוט מתאימים 

לכם ביטוח
 

 בריאות

 גיל כניסה: 0-17 כולל

בשיתוף:



7 המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה | פברואר 2019

אימא'לה,
אבא'לה, 

 לילדים 
שלכם
 מגיע

 ביטוח
מוש...
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יאנגז
פשוט מתאימים 

לכם ביטוח
 

 בריאות

 גיל כניסה: 18-25 כולל

תכירו: "יאנגז".
ביטוח בריאות המותאם

לצעירים. 
לצעירים של היום יש שפה משלהם, צרכים משלהם וכן, גם אפליקציות משלהם. אז הגיע 

הזמן שיהיה להם גם ביטוח בריאות מותאם עבורם.

"יאנגז" היא חבילה עבור צעירים, וכוללת כיסוי ביטוחי מורחב.

30% הנחה למשך 5 שנים על כל החבילה.

 ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח בחו"ל

תרופות שאינן בסל 
הבריאות

 השתלות וטיפולים 
מיוחדים בחו"ל

ניתוח בחו”ל  וטיפולים מחליפי  ניתוחים   | וטיפולים מיוחדים בחו”ל, תרופות שאינן בסל הבריאות-סל הזהב- תכניות בסיס שניתן לרכוש עצמאית.  השתלות 
ותרופות אקסטרה - תכניות ביטוח נוספות שניתן לרכוש בנוסף לתוכנית בסיס אחת לפחות. | קבלה לביטוח מותנית בחיתום רפואי. | למצטרפים חדשים החל 
מ 01.01.2019 | 30% הנחה למשך 5 שנים על כל אחת מתכניות הביטוח המוצעות בחבילה. אין תלות בין כיסויים ביטוחים במתן ההנחה, אין כפל מבצעים. | חברה 
רשאית להפסיק את המבצע למבוטחים חדשים בכל עת. | תוקף המבצע עד 31.12.2019 | לאחר תום ההנחה, המחירים הינם כמפורט בדף פרטי הביטוח. | ההנחה 
תחול על כיסויי החבילה וגם על כיסויי בריאות שאינם חלק מהחבילה וירכשו בנוסף )למעט מרפא, ניתוחים בישראל וטיפולים מחליפי ניתוח(. המחיר אינו כולל 
תוספות חיתומיות, וככל שיקבעו בתהליך החיתום הרפואי והינן בנוסף למחיר המבצע. | המחיר הנקוב בממוצע- צמוד למדד המחירים לצרכן | האמור אינו מהווה 
תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים של כל אדם. ניתן לרכוש תכנית ביטוח בהרכבים השונים מחבילות הביטוח המוצעות, לרבות רכישה של תכניות בסיס בודדות ו/
או תכניות נוספות בצירוף לתוכנית ביטוח בסיס אחת לפחות. | “אונקוטסט טבע”/ “טרייל אין פארמה”- מעורבות גופים אלו בתוכניות הביטוח השונות בהתאם 

.www.fnx.co.il לתנאי תכנית הביטוח הרלוונטית | לעיון בתנאי הפוליסה המלאים ניתן להיכנס לאתר החברה בכתובת

 תרופות 
אקסטרה

בשיתוף:

 |  www.fnx.co.il מידע אודות דמי הביטוח משתנים בהתאם לכל תוכנית ומפורט בגילוי נאות שמפורסם באתר האינטרנט של החברה
| בכל מקרה של סתירה בין המיגע לתנאי הפוליסה, יחולו תנאי הפוליסה.  המידע האמור להעיל הינו בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים. 

המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה | פברואר 2019



9 המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה | פברואר 2019

מה ניש?
 יש לנו
ביטוח
JUST
FOR
YOU
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 |  www.fnx.co.il מידע אודות דמי הביטוח משתנים בהתאם לכל תוכנית ומפורט בגילוי נאות שמפורסם באתר האינטרנט של החברה
| בכל מקרה של סתירה בין המיגע לתנאי הפוליסה, יחולו תנאי הפוליסה.  המידע האמור להעיל הינו בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים. 

המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה | פברואר 2019

תכירו: "חיים בשיא".
ביטוח בריאות המותאם

לחיים שלכם.
החיים מסעירים ודינאמיים, ואנחנו משתדלים להוציא מהם את המיטב. 

אבל לפעמים, בלחץ של החיים, אנחנו שוכחים לשמור על הבריאות.

חבילת הבריאות "חיים בשיא" מותאמת כדי שתוכלו להמשיך ליהנות מהדינמיות שהחיים 

מציעים לכם ולהישאר בשיא.

20% הנחה למשך 4 שנים על כל החבילה

ניתוחים באמצעות נותן שירות שבהסכם וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו”ל, תרופות שאינן בסל הבריאות- סל הזהב ומרפא 
)ניתן לרכוש את החבילה גם ללא כיסוי מרפא(- תכניות בסיס שניתן לרכוש עצמאית. ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו”ל, תרופות אקסטרה- תכניות ביטוח 
נוספות שניתן לרכוש בנוסף לתוכנית בסיס אחת לפחות | קבלה לביטוח מותנית בחיתום רפואי. למצטרפים חדשים החל מ: 01.01.2019 | 20% הנחה למשך 4 
שנים על כל אחת מתוכניות הביטוח המוצעות בחבילה. ההנחה תחול על כיסויי החבילה וגם על כיסויי בריאות שאינם חלק מהחבילה וירכשו בנוסף . אין תלות בין 
כיסויים ביטוחים במתן ההנחה, אין כפל מבצעים. | החברה רשאית להפסיק את המבצע למבוטחים חדשים בכל עת. | תוקף המבצע עד 31.12.2019 | לאחר תום 
ההנחה, המחירים הינם כמפורט בדף פרטי הביטוח | המחיר אינו כולל תוספות חיתומיות, וככל שיקבעו בתהליך החיתום הרפואי והינן בנוסף למחיר המבצע | 
מחיר הנקוב בממוצע- צמוד למדד המחירים לצרכן | האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים של כל אדם. ניתן לרכוש תכנית ביטוח בהרכבים השונים 
מחבילות הביטוח המוצעות, לרבות רכישה של תכניות בסיס בודדות ו/או תכניות נוספות בצירוף לתוכנית ביטוח בסיס אחת לפחות. | “אונקוטסט טבע”/ “טרייל 
אין פארמה”-  מעורבות גופים אלו בתוכניות הביטוח השונות בהתאם לתנאי תכנית הביטוח הרלוונטית | לעיון בתנאי הפוליסה המלאים ניתן להיכנס לאתר 

.www.fnx.co.il החברה בכתובת

בשיתוף:

ילדודס
פשוט

מתאימים לכם

ביטוח בריאות

 גילאים 0-11 כולל

חיים
בשיא

 גיל כניסה: 26-50 כולל

פשוט מתאימים לכם 

 
ביטוח  בריאות

 תרופות שאינן 
בסל הבריאות

השתלות וטיפולים 
מיוחדים בחו"ל

 ניתוחים בישראל
 וטיפולים מחליפי ניתוח

 ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח בחו"ל

מרפא - תכנית ביטוח 
אחת למספר המחלות 

הגבוה ביותר

 תרופות 
אקסטרה
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במרוץ 
של החיים

כדאי
לרוץ עם

ביטוח 
שמתאים 

לכם.
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 |  www.fnx.co.il מידע אודות דמי הביטוח משתנים בהתאם לכל תוכנית ומפורט בגילוי נאות שמפורסם באתר האינטרנט של החברה
| בכל מקרה של סתירה בין המיגע לתנאי הפוליסה, יחולו תנאי הפוליסה.  המידע האמור להעיל הינו בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים. 

המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה | פברואר 2019

תכירו: "משפחה פלוס".
ביטוח בריאות המותאם

למשפחה שלכם.
במשפחה מרובת ילדים גם ההוצאות מרובות. חבילת הביטוח

המשפחתית "משפחה פלוס", היא הפתרון למקרים אלה.

החבילה נותנת מענה כולל לכל המשפחה ובכך נותנת לכם שקט נפשי.

החל מילד רביעי חינם למשך 3 שנים.  

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו”ל, ניתוחים בישראל וטיפולים מחליפי ניתוח, תרופות שאינן בסל הבריאות- סל הזהב- תכניות בסיס שניתן לרכוש עצמאית. | 
ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו”ל, תרופות אקסטרה- תכניות ביטוח נוספות שניתן לרכוש בנוסף לתוכנית בסיס אחת לפחות | קבלה לביטוח מותנית 
בחיתום רפואי. למצטרפים חדשים החל מ 01.01.2019 | ההטבה- השתלות וטיפולים מיוחדים בחו”ל, ניתוחים בישראל וטיפולים מחליפי ניתוח, ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח בחו”ל, תרופות אקסטרה בחינם, החל מילד רביעי )ילד ייחשב ובתנאי שהינו רשום בתעודת זהות של ההורים בלבד( למשך 3 שנים תינתן בהצטרפות 
זוג הורים ושלושה ילדים מאותה משפחה לביטוח בריאות הכולל את חמשת הכיסויים המפורטים בחבילת  “משפחה פלוס”. במקרה של משפחה חד הורית יש 
להציג צילום נספח תעודת זהות של ההורה | הנחה בגובה 20% למשך 4 שנים תינתן על כל אחת מתוכניות הביטוח המוצעות בחבילת “משפחה פלוס” עבור 
זוג ההורים ושלושת הילדים המשולמים, ההנחה תחול על כיסויי החבילה וגם על כיסויי בריאות שאינם חלק מהחבילה וירכשו בנוסף)למעט מרפא(. אין תלות בין 
כיסויים ביטוחים במתן ההנחה, אין כפל מבצעים | החברה רשאית להפסיק את המבצע למבוטחים חדשים בכל עת | תוקף המבצע עד 31.12.2019 | לאחר תום 
ההנחה, המחירים הינם כמפורט בדף פרטי הביטוח | המחיר אינו כולל תוספות חיתומיות,  שיקבעו בתהליך החיתום הרפואי והינן בנוסף למחיר המבצע | המחיר 
הנקוב בממוצע- צמוד למדד המחירים לצרכן | האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים של כל אדם. ניתן לרכוש תכנית ביטוח בהרכבים השונים 
מחבילות הביטוח המוצעות, לרבות רכישה של תכניות בסיס בודדות ו/ או תכניות נוספות בצירוף לתוכנית ביטוח בסיס אחת לפחות. “אונקוטסט טבע”/ “טרייל אין 
פארמה”- מעורבות גופים אלו בתוכניות הביטוח השונות בהתאם לתנאי תכנית הביטוח הרלוונטית | לעיון בתנאי הפוליסה המלאים ניתן להיכנס לאתר החברה 

.www.fnx.co.il בכתובת

יתר בני המשפחה יקבלו הנחה בגובה 20% למשך 4 שנים. 
בשיתוף:

משפחה
פלוס

גיל כניסה: 18-50 כולל

וילדים מגיל 0-17 כולל

פשוט מתאימים לכם 
 

ביטוח  בריאות

 תרופות שאינן 
בסל הבריאות

השתלות וטיפולים 
מיוחדים בחו"ל

 ניתוחים בישראל
 וטיפולים מחליפי ניתוח

 ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח בחו"ל

 תרופות 
אקסטרה
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 לגדל
 ילדים זה

לא קל,
לעשות 

להם ביטוח
זה דווקא

פשוט.
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 |  www.fnx.co.il מידע אודות דמי הביטוח משתנים בהתאם לכל תוכנית ומפורט בגילוי נאות שמפורסם באתר האינטרנט של החברה
| בכל מקרה של סתירה בין המיגע לתנאי הפוליסה, יחולו תנאי הפוליסה.  המידע האמור להעיל הינו בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים. 

המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה | פברואר 2019

תכירו: "צעירים לנצח".
ביטוח בריאות המותאם

עבורכם
הגוזלים שלכם עזבו את הקן, ואתם רוצים לחזור לטרוף את החיים

ללא דאגות. בדיוק בשביל זה, תפרנו לכם חבילת ביטוח מורחבת ומקיפה

עם מגוון טיפולים וכיסויים מיוחדים בדיוק לשלב שלכם בחיים.

20% הנחה למשך 4 שנים על כל החבילה
ניתוחים באמצעות נותן שירות שבהסכם וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל , השתלות וטיפולים מיוחדים בחו”ל, תרופות שאינן בסל הבריאות-סל הזהב ומרפא )ניתן 
לרכוש את החבילה גם ללא כיסוי מרפא(- תכניות בסיס שניתן לרכוש עצמאית. | ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו”ל, תרופות אקסטרה, רפואה משלימה- 
תכניות ביטוח נוספות שניתן לרכוש בנוסף לתוכנית בסיס אחת לפחות | קבלה לביטוח מותנית בחיתום רפואי, למצטרפים חדשים החל מ: 01.01.2019 | 20% 
הנחה למשך 4 שנים על כל אחת מתוכניות הביטוח המוצעות בחבילה. ההנחה תחול על כיסויי החבילה וגם על כיסויי בריאות שאינם חלק מהחבילה וירכשו בנוסף.  
אין תלות בין כיסויים ביטוחים במתן ההנחה, אין כפל מבצעים | החברה רשאית להפסיק את המבצע למבוטחים חדשים בכל עת. | תוקף המבצע עד 31.12.2019 
| לאחר תום ההנחה, המחירים הינם כמפורט בדף פרטי הביטוח | המחיר אינו כולל תוספות חיתומיות, וככל שיקבעו בתהליך החיתום הרפואי והינן בנוסף למחיר 
המבצע | המחיר הנקוב בממוצע- צמוד למדד המחירים לצרכן | האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים של כל אדם. ניתן לרכוש תכנית ביטוח בהרכבים 
השונים מחבילות הביטוח המוצעות, לרבות רכישה של תכניות בסיס בודדות ו/או תכניות נוספות בצירוף לתוכנית ביטוח בסיס אחת לפחות. “אונקוטסט טבע”/ 
“טרייל אין פארמה”- מעורבות גופים אלו בתוכניות הביטוח השונות בהתאם לתנאי תכנית הביטוח הרלוונטית | לעיון בתנאי הפוליסה המלאים ניתן להיכנס לאתר 

.www.fnx.co.il החברה בכתובת

בשיתוף:

צעירים
לנצח

 גיל כניסה: 51-70 כולל

פשוט מתאימים לכם 
 

ביטוח  בריאות

 תרופות שאינן 
בסל הבריאות

השתלות וטיפולים 
מיוחדים בחו"ל

 ניתוחים בישראל
 וטיפולים מחליפי ניתוח

 ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח בחו"ל

מרפא - תכנית ביטוח 
אחת למספר המחלות 

הגבוה ביותר

 תרופות 
אקסטרה

רפואה 
משלימה
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 כשיוצאים
 לדרך

 חדשה
צריך 

פרטנר
מתאים.



ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל 
קיימות שתי תכניות לניתוחים בישראל וטיפולים מחליפי ניתוח.

 תכנית אחת, משלים שב"ן לניתוחים באמצעות נותן השירות שבהסכם וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל. 
מהם עיקרי הכיסוי?

 שיפוי מעבר לזכאות בשב"ן לניתוחים באמצעות נותן שירות שבהסכם וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל.
 בחירת הרופא המנתח, בית החולים ומועד הניתוח ע"י המבוטח.

 3 התייעצות אגב ניתוח בכל שנת ביטוח.
 שתלים במהלך ניתוח- ללא תקרה .

הוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימי אשפוז לניתוח לרבות תרופות ובדיקות שבוצעו כחלק מהאשפוז.

 תכנית שנייה, ניתוחים באמצעות נותן השירות שבהסכם וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל. 
מהם עיקרי הכיסוי?

 שיפוי מלא לניתוחים באמצעות נותן שירות שבהסכם וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל.
 בחירת הרופא המנתח, בית החולים ומועד הניתוח ע"י המבוטח.

 3 התייעצות אגב ניתוח בכל שנת ביטוח.
 שתלים במהלך ניתוח- ללא תקרה.

 הוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימי אשפוז לניתוח לרבות תרופות ובדיקות שבוצעו כחלק מהאשפוז.

השתלות וטיפולים
מיוחדים בחו“ל

תרופות אקסטרה סל הזהב- תרופות 
שאינן נכללות בסל 

הבריאות

שירותים אמבולטוריים 
וטכנולוגיות מתקדמות 

פרק א‘

ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח בחו“ל

ייעוץ, אבחון וטיפול 
בנושא התפתחות 

הילד פרק ב‘

כתב שירות 
רופא אישי

בהפניקס רשימת רופאי הסדר מהרחבות ומהאיכותיות בשוק מבחינת כמות הרופאים, פריסה ארצית ומספר 
רופאים גבוה בכל קטגורית התמחות.

 מה חשוב לדעת?
תכנית בסיס שניתן לרכוש עצמאית | גיל כניסה מינימאלי 0 |  גיל כניסה מקסימאלי 70 | תקופת אכשרה 90 יום )הריון 

ולידה 12 חודשים( | פרמית הכניסה נקבעת לפי הגיל הביטוחי )כהגדרתו בפוליסה( של המבוטח ביום תחילת הביטוח 
ומשתנה במהלך תקופת הביטוח בהתאם לגיל כמפורט בטבלה בסוף הפרק ובהתאם לתנאי ההצמדה הקבועים בפוליסה.

כתב שירות 
שירותי רפואה 

משלימה

כתב שירות
 אבחנה מהירה

כתב שירות 
לא לבד-סרטן

כתב שירות רופא
מומחה בקליק

16

 .www.fnx.co.il ומפורט בגילוי נאות שמפורסם באתר האינטרנט של החברה  מידע אודות דמי הביטוח משתנים בהתאם לכל תוכנית 
יחולו תנאי הפוליסה.  בין המיגע לתנאי הפוליסה,  הינו בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים.| בכל מקרה של סתירה   המידע האמור להעיל 

המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה | פברואר 2019

את הכיסוי ניתן לשלב עם הכיסויים הבאים:
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ליווי מנהל תביעה אישי מומחה  •
שירותי רופא מומחה מלווה לאחר הניתוח  •

שירות יוזם להשלמת מסמכים  •

עבור 
ניתוחים 
מורכבים

לפרטים נוספים 
מוקד תביעות ניתוחים

mn1@fnx.co.il :דוא"ל מוקד ניתוחים                            
tb@fnx.co.il :דוא"ל לפתיחת תביעות ושליחת מסמכים

*5070

ליווי מקצועי ואישי
נציגים מומחים בתחום תביעות ניתוחים

קבלת סטטוס תביעה בכל רגע
מתן מגוון אפשרויות תקשורת עם הפניקס: דוא"ל/sms/טלפון

הרחבת שעות הפעילות 
ימי א'-ה' 08:00-20:00 ימי ו' 08:00-12:00

קיצור זמני הטיפול
תהליך יעיל ומקצועי לקידום התביעה של הלקוח

הנתיב
האישי

דואגים לבריאות שלך
באופן אישי

שירות חדש בתביעות הפניקס!
 מקדמים את הטיפול בתביעות ניתוחים

באופן אישי
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ניתוחים בחו"ל וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל ע

 מהם עיקרי הכיסוי?
 כיסוי מלא לניתוח, שכר מנתח ,מרדים והוצאות בית החולים בחו"ל. 

 שימו לב!  אשפוז בחו"ל עד 30 יום ושתלים בניתוח עד 50,000 ₪.
 הטסה רפואית והעברה יבשתית משדה התעופה לבית החולים בחו“ל עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.

 התייעצות אחת עם המנתח טרם ביצע הניתוח.
 שהייה לתקופה מרבית של 30 יום ועד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.

 שימו לב!  הכיסוי למבוטח ומלווה או 2 מלווים במקרה של ילד.
 הבאת מנתח מחו“ל אם לא ניתן להטיס את המבוטח לחו“ל )עד תקרה(.

 פיצוי חד פעמי בעת ניתוח גדול אם משך האשפוז בחו"ל לצורך הניתוח מעל 10 ימים רצופים.
 המשך טיפולים בישראל במקרה של ניתוח גדול הכולל: שהייה במוסד החלמה, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, ייעוץ דיאטטי,

 שיקום כושר הדיבור עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
 הטסת גופה ופיצוי חד פעמי במקרה מוות עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.

גמלה חודשית בגובה 2,500 ₪ למשך 12 חודשים לאחר ביצוע ניתוח בחו"ל אשר מומן בשיעור של 50% ע"י גורם אחר.

 החזר הוצאות עבור טיפול מחליף ניתוח בחו"ל- עד תקרה של 220,000 ₪ למקרה ביטוח 

ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח 

בישראל

משלים שב“ן

את הכיסוי ניתן לשלב עם הכיסויים הבאים:

רק בהפניקס פיצוי חד פעמי בגין אשפוז ממושך לאחר ניתוח בחו"ל- 12,000 ש"ח.
רק בהפניקס גמלה חודשית למשך שנה לאחר ניתוח בחו"ל- 30,000 ש"ח )כאשר ממומן באופן חלקי ע"י קופ"ח(.

 מה חשוב לדעת?
תכנית ביטוח נוספת שניתן לרכוש בנוסף לתכנית בסיס אחת לפחות | גיל כניסה מינימאלי 0 |  גיל כניסה מקסימאלי 

70 | תקופת אכשרה 90 יום )הריון ולידה 12 חודשים( | פרמית הכניסה נקבעת לפי הגיל הביטוחי )כהגדרתו בפוליסה( של 
המבוטח ביום תחילת הביטוח ומשתנה במהלך תקופת הביטוח בהתאם לגיל כמפורט בטבלה בסוף הפרק ובהתאם לתנאי 

ההצמדה הקבועים בפוליסה.

כתב שירות 
רופא אישי

כתב שירות רופא
מומחה בקליק

כתב שירות 
שירותי רפואה 

משלימה

כתב שירות
 אבחנה מהירה

כתב שירות 
לא לבד-סרטן

תרופות אקסטרה השתלות וטיפולים
מיוחדים בחו“ל

שירותים אמבולטוריים 
וטכנולוגיות מתקדמות 

פרק א‘

סל הזהב- תרופות 
שאינן נכללות בסל 

הבריאות

ייעוץ, אבחון וטיפול 
בנושא התפתחות 

הילד פרק ב‘
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כ-7 שנים סבלתי מבעיה קשה של היצרות בוושט, הייתי ניזונה רק מנוזלים והייתי זקוקה לניתוח. 
קופת החולים דחתה את התביעה לניתוח, הפניקס אישרה את הניתוח ואף את ניתוחי ההמשך.

הוטסתי לבית חולים בבוסטון צ'ילדרנס בארה"ב בכדי לבצע את  הניתוח, שם ארעה קריסה של 
מערכת כלי הנשימה  והייתי מונשמת ומורדמת כ - 13 ימים. בוצע הליך השקה )חיבור מהריאות 

דרך קיבוע על עמוד השדרה( וכריתה של 2 ס"מ מהוושט בכדי שאוכל לנשום ולבלוע. בנוסף, 
עברתי מספר הרחבות לוושט, חתכים וניתוח בקיבה עקב חומציות ששרפה את הוושט. במהלך 

השנה טסתי לסדרה נוספת של 4 הרחבות אחרונות. כיום אני שותה ואוכלת )אפילו פיצה עם כמה 
כוסות מים( כמו כל הילדים.

       SDR נולדתי עם שיתוק מוחין, התהלכתי על קביים ונדרשתי לעבור ניתוח נוירולוגי
העובד על הרפיית השרירים. מאחר ולא נמצא פתרון בישראל, הפניקס הטיסה אותי לסנט 

לואיס בארה"ב על מנת לעבור את הניתוח.
לאחר שעברתי ניתוח וטיפולי פיזיותרפיה בתהליך שארך מספר חודשים, אני הולך על רגליי 

ללא עזרת הקביים.

מקרה אמיתי- ניתוחי היצרות בוושט: 

:SDR מקרה אמיתי- ניתוח

ש. בת 8, ירושלים

נ. בן  10, הרצליה

מקרי הביטוח המפורטים בעלון הינן דוגמאות פרטניות. כל מקרה ביטוח נבחן עפ"י תנאי הקבלה לביטוח, הצהרת בריאות,תנאי הפוליסה 
המלאים ונסיבות המקרה. התמונות לצורך המחשה בלבד.

אובחנתי עם גידול מוחי שנמצא על תעלת השמע.
מיטב הרופאים בישראל סברו כי לא ניתן להסיר את הגידול בשלמותו וכי יש לבצע כריתה 

חלקית והקרנות שבוודאות יפגעו בשמיעתי. הופניתי ע"י הפניקס לניתוח בהנובר, גרמניה, בבית 
חולים המתמחה בניתוחי מוח. שם הוסבר כי הסיכוי להצלחת הניתוח )הוצאת הגידול ואי פגיעה 

בשמיעה( הוא כ 80% . הניתוח אושר לי כטיפול מיוחד ע"י הפניקס. הניתוח הסתיים בהצלחה
ולאחר חודש שבתי לישראל לשגרת חיי.

מקרה אמיתי- ניתוח מוח בגרמניה

א' טייס קרב
בן 48 מעין ורד



השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

קיימים שלושה מסלולים:

 מסלול ראשון, החזר הוצאות )שיפוי(.

מהם עיקרי הכיסוי למסלול?

 השתלות האיברים: כבד, כליה, לב, ריאה, לב-ריאה, לבלב, מעי, שחלה וכל שילוב ביניהם.
 כיסוי מלא להשתלות איברים מתורם – ללא תקרה.

 כיסוי להשתלת איבר מבעל חיים- עד לסך של 3,100,000 ₪
 השתלה תכלול גם: השתלת לב מלאכותי ו/או קוצב סרעפתי לחולי ALS , השתלת מח עצם, תאי גזע ודם טבורי שמקורם

 או מגורם זר ו/או מהמבוטח עצמו )בישראל בלבד(.

 מסלול שני, פיצוי חד פעמי ע"ס 350,000 ₪ לאחר ביצוע השתלה ללא השתתפות החברה.

 מסלול שלישי,פיצוי ע"ס 350,000 ₪ בגין מחלה קשה טרם ביצוע ההשתלה. 
שימו לב! במסלול זה  לא תהיה זכאות לקבלת כל שיפוי או פיצוי או גמלה נוספים בגין ההשתלה.

 מה עוד כלול בכיסוי?
כיסוי עלות טיפולים מיוחדים בחו"ל עד תקרת ביטוח של 1,000,000 ₪ )לכל תקופות הביטוח(.

 הערכה רפואית לפני ביצוע ההשתלה ו/או טיפול מיוחד בחו"ל )עד תקרה(.
 טיפולים רפואיים בחו"ל )עד תקרה( אשר קשורים באופן ישיר לביצוע ההשתלה ו/או הטיפול המיוחד בחו"ל, לרבות דיאליזה. 

 אשפוז בחו"ל לפני ולאחר ביצוע ההשתלה ו/או טיפול מיוחד בחו"ל עד תקרה הרשומה בפוליסה.

 בדיקות לאיתור תרומת מח עצם, תאי גזע ודם טבורי עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
 הבאת מומחה לישראל לביצוע ההשתלה עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.

 הטסת גופה לישראל עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
הוצאות שהייה בחו“ל עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.

 גמלת החלמה לאחר חזרת המבוטח ארצה
גמלה חודשית בגובה 6,800 ₪ ולמשך 24 חודשים לאחר ביצוע השתלה בארץ או בחו"ל. גמלה חודשית בגובה 

2,500 ₪ ולמשך 12 חודשים עבור טיפול מיוחד בחו"ל אשר מומן בשיעור של 50% ע"י גורם אחר.

סל הזהב- תרופות 
שאינן נכללות בסל 

הבריאות

כתב שירות 
לא לבד-סרטן

תרופות אקסטרהמשלים שב“ן

כתב שירות
 אבחנה מהירה

ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח בחו“ל

כתב שירות 
שירותי רפואה 

משלימה

שירותים אמבולטוריים 
וטכנולוגיות מתקדמות 

פרק א‘

כתב שירות רופא
מומחה בקליק

כתב שירות 
רופא אישי

ייעוץ, אבחון וטיפול 
בנושא התפתחות 

הילד פרק ב‘

ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח 

בישראל

רק בהפניקס מבין החברות הגדולות- פיצוי לפני ביצוע השתלה )ללא מעורבות החברה(.

 מה חשוב לדעת?
תכנית בסיס שניתן לרכוש עצמאית | גיל כניסה מינימאלי 0 | גיל כניסה מקסימאלי 70 |  תקופת אכשרה 90 יום | פרמית 
הכניסה נקבעת לפי הגיל הביטוחי )כהגדרתו בפוליסה( של המבוטח ביום תחילת הביטוח ומשתנה במהלך תקופת הביטוח 

בהתאם לגיל כמפורט בטבלה ובהתאם לתנאי ההצמדה.
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את הכיסוי ניתן לשלב עם הכיסויים הבאים:
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התינוק שלנו בן ה 7 חודשים הזדקק להשתלת כבד צירוטית. האופציה של השתלת אונה כתרומה ע"י האם נפסלה.
האופציה הטובה ביותר במצבו הייתה השתלת כבד מהמת. ד'"ר ש.פ מחברת הפניקס טס לאיטליה למרכז ההשתלות 

בפלמרו של אוניברסיטת פיטסבורג בראשות פרופסור גרידלי הידוע בתחום השתלות כבד לילדים. ד"ר ש.פ הציג את החומר 
הרפואי בפני המרכז ובכך השיג את הסכמתם לקבל את התינוק שלנו להשתלה. לפי החוק האיטלקי כל השתלה שכזו תלויה 

באישור מנהל ההשתלות במשרד הבריאות ברומא. ד"ר ש.פ טס לרומא ונפגש עם ד"ר נני קוסטא מנהל רשות ההשתלות 
באיטליה אותו חברת הפניקס מכירה שנים רבות. הרופא האיטלקי התרגש מאוד והסכים לאשר את ההשתלה מהמת 

באיטליה. חברת הפניקס ארגנה במהירות את הנסיעה לפלרמו. התינוק שלנו עבר בדיקות קבלה להשתלת כבד מהמת 
והוכנס לרשימה האירופית. הפניקס שיכנו את כל משפחתנו בדירה סמוכה לבית החולים ודאגה לכל הסידורים בפלרמו. 
לאחר המתנה הגיע היום המיוחל והתינוק שלנו עבר את השתלת הכבד בהצלחה. לאחר תקופה בת 8 חודשים באיטליה 

הוטסנו חזרה לארץ ע"י הפניקס. התינוק שלנו נכנס להיסטוריה שכן לא הושתל שום תינוק ישראלי לפניו באירופה.

 בהפניקס תינוק שאחד מהוריו מבוטח בהפניקס, יכול להצטרף לפוליסת בריאות תוך 60 יום ממועד הלידה- 
ללא הצהרת בריאות וללא דוח אפגר*

*מבוטחים קיימים בהפניקס בעלי נספח תנאים כליים החל משנת 2014 )5194/6194/6195( או בעלי כיסוי "מחלקה ראשונה" )נספח 1962( 
 או בעלי נספח תנאים כלליים משנת 2016 ולאחר תקופת אכשרה של 12 חודשים )נספח 5400/5420( זכאים לצרף לפוליסת בריאות תינוק

תוך 60 יום ממועד הלידה- לכיסויים החופפים להורים והנמכרים כיום ללא צורך בהצהרת בריאות ו/או דוח אפגר. מקרי הביטוח המפורטים 
בעלון הינן דוגמאות פרטניות. כל מקרה ביטוח נבחן עפ"י תנאי הקבלה לביטוח, הצהרת בריאות, תנאי הפוליסה המלאים ונסיבות המקרה. 

התמונות לצורך המחשה בלבד.

מקרה אמיתי- השתלה: 



רק בהפניקס פיצוי יומי בגין טיפולי כימותרפיה- 400 ש"ח ליום.

22

תנאי  בריאות,  הצהרת  לביטוח,  הקבלה  תנאי  עפ"י  נבחן  ביטוח  כל מקרה  פרטניות.  דוגמאות  הינן  בעלון  המפורטים  הביטוח  מקרי 
הפוליסה המלאים ונסיבות המקרה. התמונות לצורך המחשה בלבד. מידע אודות דמי הביטוח משתנים בהתאם לכל תוכנית ומפורט 
www.fnx.co.il. המידע האמור להעיל הינו בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים.|  בגילוי נאות שמפורסם באתר האינטרנט של החברה 
בכל מקרה של סתירה בין המיגע לתנאי הפוליסה, יחולו תנאי הפוליסה. המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים 

בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה | פברואר 2019

תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, סל הזהב
 מהם עיקרי הכיסוי למסלול?

הטיפול התרופתי )לרבות תוסף מזון רפואי( עד תקרה של 3,000,000 ₪ לכל מקרי הביטוח למשך שנתיים, עד לתקרה בסך 
 של 12,000,000 ₪ לכל מקרי הביטוח ולכל תקופת הביטוח.

השתתפות עצמית ע"ס 300 ₪ למרשם לחודש בגין תרופה ו/או תוספי מזון עד לתקרת עלות חודשית של 5,000 ₪ )במקרה 
 בו קיימת תרופה גנרית המכוסה בסל הבריאות- השתתפות עצמית ע"ס 20% או 300 ש"ח הגבוה מבניהם(.

ללא השתתפות עצמית בגין תרופות ו/או תוספי מזון בעלות חודשית גבוהה מ- 5,000 ₪ )במקרה בו קיימת תרופה גנרית 
 המכוסה בסל הבריאות- השתתפות עצמית ע"ס 20% או 300 ש"ח הגבוה מבניהם(.

 פטור מהשתתפות עצמית לתרופה למחלת הסרטן.
 פיצוי כספי במקרה של טיפול כימותראפי כנקוב בתנאי הפוליסה.

שיפוי בגין שירות רפואי הכרוך במתן התרופות עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.

את הכיסוי ניתן לשלב עם הכיסויים הבאים:

ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח 

בישראל

ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח בחו“ל

משלים שב“ן

כתב שירות
 אבחנה מהירה

תרופות אקסטרה

כתב שירות רופא
מומחה בקליק

השתלות וטיפולים
מיוחדים בחו“ל

כתב שירות 
לא לבד-סרטן

שירותים אמבולטוריים 
וטכנולוגיות מתקדמות 

פרק א‘

כתב שירות 
רופא אישי

כתב שירות 
שירותי רפואה 

משלימה

ייעוץ, אבחון וטיפול 
בנושא התפתחות 

הילד פרק ב‘

 מה חשוב לדעת?
תכנית בסיס שניתן לרכוש עצמאית.| גיל כניסה מינימאלי 0 | גיל כניסה מקסימאלי 70 | תקופת אכשרה 90 יום | 

פרמית הכניסה נקבעת לפי הגיל הביטוחי )כהגדרתו בפוליסה( של המבוטח ביום תחילת הביטוח ומשתנה במהלך תקופת 
הביטוח בהתאם לגיל כמפורט בטבלה ובהתאם לתנאי ההצמדה.

י' בת 47 מראשון לציון חלתה במלנומה. 
IPILIMUMAB באפריל 2017 הגישה תביעה בגין תרופה

התביעה הגיעה אליי ולאחר מספר ימים אישרתי את התביעה ושלחתי 
התחייבות לבית מרקחת שבהסדר עם הפניקס.

עד כה שולם לי' בגין הטיפול התרופתי סכום בגובה 1,077,495 ₪.
י' החלימה מהמחלה וכיום נמצאת במעקב בלבד.

מקרה אמיתי- במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס

מ.ל. מיישבת תביעות בהפניקס
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מקרי הביטוח המפורטים בעלון הינן דוגמאות פרטניות. כל מקרה ביטוח נבחן עפ"י תנאי הקבלה לביטוח, הצהרת בריאות, 
תנאי הפוליסה המלאים ונסיבות המקרה. התמונות לצורך המחשה בלבד

 מכתב תודה
לכל הנוגע בדבר                                                                                                                                              25/12/2018

א.ג.נ.,

הנדון: קבלת שירות מחברת הפניקס- פוליסה בריאות

אני הח"מ, מיופה כח בפוליסה שבנדון, עבור מבוטח ח'.. 1
 מבוטח בפוליסה שבנדון מאז מאי 2010, והמחלה התגלתה לאחר כשנתיים, ומאז המבוטח נמצא בהליכים טיפוליים. 2

מורכבים לרבות רכישת תרופות שונות ויקרות.
עד לחודש יוני 2018, הליך קבלת התרופות למבוטח, היה הליך של רכישת התרופות ותשלום עבורן, ולאחר מכן העברת . 3

אישור התשלום והחשבונית לחברת הפניקס וקבלת החזר רטרו-אקטיבי לחשבונו של המבוטח.
בתקופה זו קיבלנו פנייה מהפניקס, באמצעות מ.ע, מיישבת תביעות בכירה בחברה, ובה הסבר על הליך פשוט יותר, בו . 4

אנו מעבירים את המרשמים של המבוטח לחברת הביטוח, והיא מספקת אותם ישירות לבית המרקחת ו/או לבית החולים 
בהתאם ובזמן הטיפול.

לאחר שיחה עם ע', אכן שונה הליך קבלת התרופות למטופל בהתאם להמלצות חב' הביטוח, ולא רק כי נושא ההחזרים . 5
הכספיים בסכום של כ 200,000 ₪ הוחזרו במלואם, גם הליך קבלת התרופות היא יעיל, חוסך זמן ובירוקרטיה, ואכן נותן 

מענה מלא למבוטח.
בחצי שנה האחרונה אנו בהליך שכזה, בו אנו מעבירים את הבקשה לתרופה, וזו מסופקת ישירות לבת המרקחת ו/או בית . 6

החולים ומשם מקבל אותה המטופל באמצעות שליח ו/או לחדר הטיפולים בהתאם לתרופה/סוג טיפול.
כיום במבט לאחור אנו מברכים כי נעשתה החלטה נכונה לבטח את ח' ומשפחתו בחברת הפניקס- כל ההליך זכאות של . 7

ח', ובמסגרת הפוליסה מטופל על היסוד ומעבר למצופה. לאור המקרה של ח', גם אני באופן אישי, יחד עם משפחתי, וגם 
 יתר חברי משפחתו של ח' )אחיו ומשפחתו( החלו ביטוחים זהים ומקבלים בחברת הפניקס גם כן.

לא היינו רוצים חלילה להצטרך להפעיל פוליסה שכזו לאחד מבני המשפחה- אבל "במציאות כמו שלנו- בדקנו שיש לנו 
"הפניקס"..."

בפנייתי זו אציין לחיוב את כל התהליך, מרגע הפנייה לנציגי שירות באמצעות מייל/פקס/טלפון ועד לסגירת מעגל וקבלת . 8
התרופה לידי המטופל- יעיל, שירותי, מקצועי ומבוצע ברגישות ובמסירות רבה.

כל ההליך הזה לא היה קורה אלמלא עזרתה, תמיכתה והכוונתה של ע', שגם אם לפעמים נוצרים עיכובים )לאור אי . 9
 שליחת מסמכים בזמן על ידינו ו/או תקופת חגים(- היא שם כדי לתת מענה מלא ומעבר.

 יישר כוח.

 ידיעתכם, 

המבוטח ח' בן 38 מדלית אל כרמל חלה במיאלומה נפוצה. בפברואר 2015 הגיש תביעה בגין 
תרופה בשם  VELCADE . התביעה הגיעה אליי ולאחר מספר ימים אישרתי את התביעה 

ושלחתי התחייבות לבית מרקחת שבהסדר עם הפניקס.
בינואר 2018 המבוטח הגיש תביעה בגין תרופה נוספת בשם VENCLEXTA . גם כאן 
התביעה הגיעה אליי ולאחר מספר ימים אישרתי את התביעה ושלחתי התחייבות לבית 

מרקחת שבהסדר עם הפניקס.
עד כה שולם לח' בגין הטיפול התרופתי סכום בגובה 2,380,796 ₪ .

המבוטח ממשיך לקבל טיפול תרופתי באמצעות הפניקס ואנו מצפים להחלמתו במהרה.

מקרה אמיתי - במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס

מ.ע. מיישבת 
תביעות בהפניקס
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אבחון גנטי ומימון תרופות בהתאמה אישית, 
תרופות אקסטרה

הרחבת כיסוי התרופות "סל הזהב" 
 קצת על הכיסוי,

רפואה מותאמת אישית הינה אחת התפיסות הרווחות בעולם הרפואה בשנים האחרונות המאפשרת לאבחן במדויק את המטופל, 
לזהות את המחלה על כל מאפייניה ולהתאים לה את הטיפול האפקטיבי ביותר בהתאמה לפרופיל הגנטי של המטופל.

"תרופות אקסטרה" הינו כיסוי לאבחון וטיפול במחלות בהתאמה אישית באמצעות תרופות שאינן מכוסות במסגרת כיסוי 
הבסיס "סל הזהב".

מהם עיקרי הכיסוי?

כיסוי לקאנביס רפואי  שיפוי בגין עלות רכישה חודשית של הקאנביס הניטל למטרות רפואיות, לטיפול במחלות או להקלה 
בתסמינים,בכפוף לתקרה הנקובה בתנאי הפוליסה.

פיצוי כספי בטיפול כימותרפיה באופן פומי )באמצעות נטילת כדורים( וללא הכרח לאשפוז בבית חולים בכפוף לסכומי 
הביטוח בתכנית הבסיס.

הורדת תקרת עלות חודשית לתשלום השתתפות עצמית לתרופה ו/או תוסף מזון ל 1,000 ₪ בלבד )מתקרה קודמת של 
5,000 ₪ בתוכנית הבסיס(.

התאמת טיפול תרופתי לחולה, פרמקוגנטיקה התאמת טיפול תרופתי )לכל בעיה רפואית( המבוססת על השונות הגנטית 
בין מטופלים בתגובתם לטיפול תרופתי. | התייעצות עם גנטיקאי - עד לתקרה של 750 ₪ להתייעצות. | בדיקות גנטיות 

להתאמת טיפול תרופתי למחלה - עד 10,000 ₪ למקרה ביטוח. | התייעצות עם פרמקולוג קליני - עד 500 ₪ להתייעצות |  
שימו לב! השתתפות עצמית- 25% , תקופת אכשרה- 3 חודשים.

בדיקת הגנטיקה של גידולים והתאמת הטיפול המתאים, גנומיקה: מהי גנומיקה , גישה טיפולית חדשנית וייחודית המתייחסת 
לפרופיל המולקולארי של תאי הגידול בשילוב המאפיינים הקליניים של מחלת הסרטן או המחלה הגידולית. הבדיקה 

מאפשרת התאמת טיפול תרופתי לגידול הספציפי של החולה. | הכיסוי כולל, בדיקת גנומיות )אפיון מולקולרי( לסוגי גידולים 
שונים - עד 50,000 ₪ לכל הבדיקות הגנומיות לסוג גידול סרטני. שימו לב! השתתפות עצמית- 25% , תקופת אכשרה- 3 

חודשים.

 כיסוי לתרופות מיוחדות אשר אושרו לשימוש באחת מהמדינות המוכרות ושאינן כלולות בכיסוי סל הזהב 
כיסוי לתרופות המאושרות לשימוש מתוקף סעיף 29 )א( 3 לתקנות הרוקחים ובכפוף לתנאי הפוליסה. | כיסוי לתרופה אשר 

נקבע על ידי רופא מומחה בכיר בתחום )על פי 2 פרסומים מדעיים רפואיים מקובלים( כי היא מתאימה לטיפול במצבו 
הרפואי של המבוטח. | תרופה אשר נמצאה באפיון מולקולארי כמתאימה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח עד לסכום 

כולל של 500,000 ₪ | לכל תקופות הביטוח.| שימו לב! השתתפות עצמית חודשית 25% או 750 ש"ח ולא יותר מ 2,500 ש"ח 
למקרה ביטוח.

פטור מלא מהשתתפות עצמית לתרופה למחלת הסרטן. תקופת אכשרה 3 חודשים.

את הכיסוי ניתן לשלב עם הכיסויים הבאים:

ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח 

בישראל

סל הזהב- תרופות 
שאינן נכללות בסל 

הבריאות

משלים שב“ן

כתב שירות
 אבחנה מהירה

ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח בחו“ל

כתב שירות רופא
מומחה בקליק

השתלות וטיפולים
מיוחדים בחו“ל

כתב שירות 
לא לבד-סרטן

שירותים אמבולטוריים 
וטכנולוגיות מתקדמות 

פרק א‘

כתב שירות 
רופא אישי

כתב שירות 
שירותי רפואה 

משלימה

ייעוץ, אבחון וטיפול 
בנושא התפתחות 

הילד פרק ב‘

 מה חשוב לדעת?
תכנית ביטוח נוספת שניתן לרכוש בנוסף לתכנית בסיס אחת לפחות | גיל כניסה מינימאלי 0 | גיל כניסה מקסימאלי 

70 | למבוטחים בעלי כיסוי בסיס לתרופות שלא בסל הבריאות-"סל הזהב" | תקופת אכשרה 90 יום | פרמית הכניסה 
נקבעת לפי הגיל הביטוחי )כהגדרתו בפוליסה( של המבוטח ביום תחילת הביטוח ומשתנה במהלך תקופת הביטוח בהתאם 

לגיל כמפורט בטבלה ובהתאם לתנאי ההצמדה.

רק בהפניקס תקרה בגובה 500,000 ש"ח לתקופת ביטוח לתרופות מיוחדות - ללא הגבלה חודשית במסגרת התקרה!
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תרופות אקסטרה

חדש וייחודי!
מבוטחי הפניקס עם כיסוי  לתרופות אקסטרה מקבלים יותר 

בדיקה ייחודית מותאמת אישית לחשיפת טיפולים אונקולוגיים חדשניים 
ופורצי דרך לחולים בסרטן גרורתי וחולים בסרטן מוח, בשיתוף עם חברת 

טרייל-אין פארמה וללא פרמייה נוספת.

שיתוף פעולה מוביל בין חברת הפניקס לאונקוטסט לביצוע בדיקות גנטיות: 
מבוטחי הפניקס בכיסוי זה זכאים להפחתת עלות הבדיקות המבוצעות באמצעות חברת טבע אונקוטסט וזאת 

בתשלום השתתפות עצמית בלבד!
סכום ביטוח המקסימאלי בגין בדיקות אלו הוא מהגבוהים בשוק ועמד על סך של 50,000 ₪
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יחולו תנאי הפוליסה. בין המיגע לתנאי הפוליסה,  הינו בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים.| בכל מקרה של סתירה   המידע האמור להעיל 
המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה | פברואר 2019

אוגדן כיסויים ושירותים אמבולטוריים
 פרק א' - שירותים אמבולטוריים וטכנולוגיות מתקדמות 2016

כיסוי לשירותים אמבולטוריים וטכנולוגיות מתקדמות ברפואה בישראל.  הטיפול הטוב ביותר במחלה הוא מניעתה ולכן גילוי מוקדם 
עשוי להציל חיים. בדיקות חדשניות וייעוץ רפואי מתקדם מאפשרים קבלת אבחנה מדויקת התורמת לסיכויי ההחלמה.

 מהם עיקרי הכיסוי?

 סל  הריון ולידה רחב במיוחד.
 בדיקות הריון עד לתקרה של 3,300 ₪ לכל ההריון )בכפוף להשתתפות עצמית(.

 ביצוע סריקה על קולית לבדיקת מערכות עובר )אולטרא סאונד(.
 ביצוע בדיקת שקיפות עורפית.

 ביצוע סקר ביוכימי משולש )חלבון עוברי(.
 ביצוע בדיקת מי שפיר.

.NIPT  בדיקת 
 ביצוע בדיקת סיסי שיליה.

 ביצוע בדיקה לאבחון גנטי טרום לידתי.
.CMA "ביצוע בדיקת  "צ'יפ גנטי 

ייעוץ עם רופא מומחה בנושא הריון ולידה .

 מה עוד מכוסה?
 השתתפות במימון איסוף ושימור דם טבורי עד 550 ₪.

 השתתפות בקורס הכנה ללידה עד 300 ₪.
 החזר הוצאות התייעצות בקשר לתינוק שנולד עם יועצת הנקה מוסמכת 250 ₪.

 החזר הוצאות שהייה במלונית לאחר לידה עד 200 ₪ ליום עד 7 ימים.
החזר הוצאות הפריית מבחנה 9,000 ₪ לתקופת הביטוח.

 רפואת מומחים והתייעצויות עד לתקרה שנתית של הנספח.
 אין הגבלה למספר ההתייעצויות עם רופא מומחה עד 800 ₪ ראשונה ו500 ₪  לשניה באותו נושא.

 התייעצות רב תחומית עם רופאים מומחים עד 2,000 ₪
 התייעצות בקשר לבעיות גיל המעבר ואנטי אייג‘ינג עד 550 ₪ .

 החזר הוצאות התייעצות עם רופא לצורך קבלת אישור לפעילות ספורטיבית עד 100 ₪ .
 ייעוץ/טיפול גמילה מהתמכרות לסמים, אלכוהוליזם, עישון ,הימורים ומין עד 230 ₪.

בדיקה וייעוץ להפרעות במפרק הלסת עד 550 ₪ .

את הכיסוי ניתן לשלב עם הכיסויים הבאים:

ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח 

בישראל

סל הזהב- תרופות 
שאינן נכללות בסל 

הבריאות

כתב שירות 
לא לבד-סרטן

משלים שב“ן

טיפולים
פסיכולוגיים פרק ג‘ 

ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח בחו“ל

כתב שירות רופא
מומחה בקליק

השתלות וטיפולים
מיוחדים בחו“ל

כתב שירות
 אבחנה מהירה

ייעוץ, אבחון וטיפול תרופות אקסטרה
בנושא התפתחות 

הילד פרק ב‘

כתב שירות 
רופא אישי

כתב שירות 
שירותי רפואה 

משלימה
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שירות חדש 
בתביעות 

אמבולטורי  
מהיום, לקוחות הפניקס יכולים להגיש תביעות אונליין בפשטות 

ובמהירות להתייעצויות, בדיקות, אבחונים ועוד 

www.fnx.co.il באתר הפניקס בכתובת

החזר בקליק

אפשרות לעדכון צירוף מסמכים הגשת התביעה 
אוטומטי של הסוכן 

קבלת עדכונים על 
סטטוס התביעה 



החזר בקליק כולל:
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 |  www.fnx.co.il מידע אודות דמי הביטוח משתנים בהתאם לכל תוכנית ומפורט בגילוי נאות שמפורסם באתר האינטרנט של החברה
המידע האמור להעיל הינו בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים. | בכל מקרה של סתירה בין המידע לתנאי הפוליסה, יחולו תנאי הפוליסה. 

המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה | פברואר 2019

בדיקות אבחנתיות וטיפולים פארא-רפואיים עד תקרה שנתית של הנספח.
 בדיקות אבחנה, ובדיקות הדמיה ממוחשבות )רנטגן, P.E.T- C.T, CT, M.R.T, M.R.E, M.R.A, M.R.I , אולטראסאונד(.

 C.T קרדיאלי מניעתי של הלב וכלי הדם הקורונאריים למבוטח בדרגת סיכון גבוהה למחלות לב עד 4,400 ₪ .
 אבחון וייעוץ גנטי למחלות תורשתיות עד 3,200 ₪ .

 טיפולי  פיזיוטרפיה, ריפוי בדיבור ו/או ריפוי בעיסוק לאחר CVA או תאונה עד 12 טיפולים ועד 2,000 ₪ לשנת ביטוח.
החזר הוצאות טיפולים בהפרעות אכילה עד 2,000 ₪ לשנת ביטוח.

 טכנולוגיות רפואיות מתקדמות: 
הראיית איברים פנימיים במערכת העיכול באמצעות קפסולה עד 5,000 ₪ ועד תקרה תקרה שנתית לנספח.

 מניעה, אבחון וטיפול במחלת הסרטן.
 בדיקת קולונוסקופיה מניעתית למבוטח בדרגת סיכון גבוהה למחלות המעי הגס עד 4,400 ₪.

 כיסוי לטיפולים כימותרפיים ורדיותרפיים (עד תקרה שנתית של הנספח 12,000 ₪.
 ביצוע בדיקה לאבחון גנטי מתקדם לגילוי גנים סרטניים עד 3,200 ₪.

 בדיקת אונקוטסט לאבחון התאמת תרופות בעת טיפול כימותראפי עד 4,900 ₪ ועד תקרה שנתית לנספח.
 שמירת מח עצם לתקופות ארוכות עד 1,650 ₪ .

 הקפאת זרע וביציות עד 13,350 ₪ .
 קבלת טיפולים כימותרפיים בפרפוזיה ישירה עד 160,000 ₪.

 קבלת טיפולים בהימופלטרציה עד 82,350 ₪.
 טיפול מיוחד במחלת הסרטן- השתלה תוך גופית של כדורים רדיואקטיביים עד 5,500 ₪.

 החזר הוצאות אביזרי עזר ותוצאות הטיפול במחלת הסרטן כגון פאה, חזייה,שרוול גומי עד 2,600 ₪.
חוות דעת שנייה בחו“ל בנוגע לאבחון מחלת הסרטן.

 רפואה מונעת- בדיקות סקר
 בדיקות סקר לגילוי מחלת הסרטן אחת ל -3 שנים עד 450 ₪.

 רק בהפניקס תקרה נפרדת לבדיקות מעקב הריון 3,300 ש"ח- הגבוהה בשוק וללא תתי תקרות.
 רק בהפניקס ייעוץ רופא מומחה בנושא הריון ולידה. 

רק בהפניקס ייעוצים עם רופא מומחה- ללא הגבלה במספר הייעוצים בשנה.

בדיקות סקר מנהלים החל מגיל 40 אחת לשנתיים עד 400 ₪.

 מה חשוב לדעת?
תכנית ביטוח נוספת שניתן לרכוש בנוסף לתכנית בסיס אחת לפחות.| גיל כניסה מינימאלי 0| גיל כניסה 

מקסימאלי 70| בכפוף להשתתפות עצמית ותקרות כיסוי המפורטות בפוליסה | תקופת אכשרה 90 יום, הריון ולידה 9 
חודשים | סקר מנהלים- 12 חודשים | סקר לגילוי סרטן 3 שנים | פרמית הכניסה נקבעת לפי הגיל הביטוחי )כהגדרתו 

בפוליסה( של המבוטח ביום תחילת הביטוח ומשתנה במהלך תקופת הביטוח בהתאם לגיל כמפורט בטבלה ובהתאם 
לתנאי ההצמדה.

לקבלת השירות יש לחייג  1-700-50-39-38

את הכיסוי ניתן לשלב עם הכיסויים הבאים:

ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח 

בישראל

סל הזהב- תרופות 
שאינן נכללות בסל 

הבריאות

כתב שירות רופא
מומחה בקליק

משלים שב“ן

כתב שירות
 אבחנה מהירה

ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח בחו“ל

כתב שירות 
רופא אישי

כתב שירות 
שירותי רפואה 

משלימה

השתלות וטיפולים
מיוחדים בחו“ל

כתב שירות 
לא לבד-סרטן

ייעוץ, אבחון וטיפול תרופות אקסטרה
בנושא התפתחות 

הילד פרק ב‘
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*למחזיקי תוכנית לשירותים אמבולטוריים ותכנית לניתוחים החדשה )פוליסה אחידה( בהתייעצויות הקשורות 
לניתוח )הזכאות לשירות מיידית ועל פי תנאי התכנית בה מחזיק המבוטח. אין צורך להוסיף כיסוי לפוליסה(. * 

ההשתתפות העצמית הינה נגזרת של עלות הייעוץ המלאה במסגרת השירות.

כל מבוטחי הפניקס יכולים 
לבחור רופא מומחה של אסותא

בהשתתפות עצמית של 160 ₪ בלבד!*

V.I.P רופא מומחה

השירות כבר קיים בפוליסה וניתן לקבלו בטלפון 1-700-50-39-83 שלוחה 1

לקבל יותר בביטוח הבריאות
של הפניקס

רופא 
מומחה
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 .www.fnx.co.il ומפורט בגילוי נאות שמפורסם באתר האינטרנט של החברה  מידע אודות דמי הביטוח משתנים בהתאם לכל תוכנית 
יחולו תנאי הפוליסה. בין המיגע לתנאי הפוליסה,  הינו בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים.| בכל מקרה של סתירה   המידע האמור להעיל 

המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה | פברואר 2019

אוגדן כיסויים ושירותים אמבולטוריים
פרק ב' - ייעוץ, אבחון וטיפול בנושא התפתחות הילד

לילדים מגוון בעיות בריאות והתפתחות האופייניות לגילם הניתנות לאיבחון וטיפול

מהם עיקרי הכיסוי?

 שירותי ייעוץ והכוונה מקצועיים רפואיים
 התייעצות טלפונית עם רופא מומחה.

 פגישות ייעוץ עם רופא מומחה.
בדיקות ראייה ושמיעה.

 שירותי אבחון
 אבחון וייעוץ דידקטי ופסיכו דידקטי.

 אבחון וייעוץ בהפרעות קשב וריכוז- מבחן TOVA/ BRC , מבחן MOXO - חדש!
אבחון וייעוץ בבעיות שינה.

 שירותי טיפול:
 פיתוח מיומנויות למידה הוראה מתקנת/ קלינאית תקשורת.

 פיתוח כישורים התפתחותיים/רגשיים, שחייה טיפולית (הידרותרפיה(רכיבה טיפולית/ טיפול באמנות, ריפוי בעיסוק.
 טיפול פסיכולוגי.
טיפול בהרטבה.

מה חשוב לדעת?

תכנית ביטוח נוספת שניתן לרכוש בנוסף לתכנית בסיס אחת לפחות | גיל כניסה מינימלי 0 | גיל סיום הכיסוי 21 | 
פרמיה קבועה - כל ילד מחויב בתשלום פרמיה חודשית | בכפוף להשתתפות עצמית ותקרות כיסוי המפורטות בפוליסה | 

בביטוח זה יש תקופות אכשרה שונות כמפורט בכל אחד מפרקי הפוליסה.

לקבלת השירות יש לחייג  3455*

את הכיסוי ניתן לשלב עם הכיסויים הבאים:

רק בהפניקס הכיסוי הרחב והמגוון ביותר- שירותי טיפול בנושא התפתחות הילד- הוראה מתקנת, קלינאית 
תקשורת, שחייה/רכיבה טיפולית, טיפול באומנות, ריפוי בעיסוק, טיפול פסיכולוגי, טיפול בהרטבה וטיפול בחדר מלח

ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח 

בישראל

סל הזהב- תרופות 
שאינן נכללות בסל 

הבריאות

כתב שירות רופא
מומחה בקליק

משלים שב“ן

כתב שירות
 אבחנה מהירה

ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח בחו“ל

כתב שירות 
רופא אישי

כתב שירות 
שירותי רפואה 

משלימה

השתלות וטיפולים
מיוחדים בחו“ל

כתב שירות 
לא לבד-סרטן

שירותים אמבולטוריים תרופות אקסטרה
וטכנולוגיות מתקדמות 
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 |  www.fnx.co.il מידע אודות דמי הביטוח משתנים בהתאם לכל תוכנית ומפורט בגילוי נאות שמפורסם באתר האינטרנט של החברה
המידע האמור להעיל הינו בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים. | בכל מקרה של סתירה בין המידע לתנאי הפוליסה, יחולו תנאי הפוליסה. 

המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה | פברואר 2019

כתב שירות "אבחנה מהירה"

שירותי אבחון מהיר באמצעות הרצליה מדיקל סנטר

מאפשר ביצוע הליך אבחון מהיר תוך מעקב רפואי ע“י רופא מומחה תהליך האבחון מתבצע תחת קורת גג אחת, בבית 
חולים מרכזי הבדיקות מושלמות תוך ימים ספורים וגורם מקצועי אחד מתאם את כל תהליך.

 מהם עיקרי הכיסוי?
 מוקד שירות למיון ולהפניית החומר הרפואי.

 שיחה עם רופא בתוך 6 שעות מקבלת החומר הרפואי.
 בדיקת אבחון ראשונית על ידי רופא ממיין מומחה בתחום בתוך 24 שעות.

 בדיקות אבחנתיות ראשונות כגון: דם, שתן, צואה רנטגן ואולטרסאונד.
 הליך אבחון מורחב על פי הצורךCT, CT-PET,MRI MRA ,  מיפוי ביופסיות ובדיקות פולשניות אחרות.

 התייעצות עם מומחים נוספים.
 סיום תהליך האבחון המורחב בתוך 3 ימי עבודה מיום תהליך האבחון הראשוני.

 אפשרות לחוות דעת שנייה.
 פגישת סיכום עם רופא ממיין בתוך שבוע מיום קבלת תוצאות הבדיקות.

דו“ח מסכם של תהליך האבחון.

מה חשוב לדעת?

תכנית ביטוח נוספת שניתן לרכוש בנוסף לתכנית בסיס אחת לפחות | ללא הגבלת גיל כניסה | בכפוף להשתתפות 
עצמית ותקרות כיסוי המפורטות בפוליסה | פרמיה קבועה )למעט המעבר מפרמיית ילד לבוגר( | תקופת אכשרה- 45 יום.

לקבלת השירות יש לחייג  1-700-50-39-83

את הכיסוי ניתן לשלב עם הכיסויים הבאים:

ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח 

בישראל

ייעוץ, אבחון וטיפול 
בנושא התפתחות 

הילד פרק ב‘

כתב שירות רופא
מומחה בקליק

ניתוחים וטיפולים משלים שב“ן
מחליפי ניתוח בחו“ל

כתב שירות 
רופא אישי

השתלות וטיפולים
מיוחדים בחו“ל

כתב שירות 
לא לבד-סרטן

תרופות אקסטרה

כתב שירות 
שירותי רפואה 

משלימה

שירותים אמבולטוריים 
וטכנולוגיות מתקדמות 

פרק א‘

סל הזהב- תרופות 
שאינן נכללות בסל 
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כתב שירות "רופא אישי"
הכולל ליווי רפואי בעת אשפוז מכל סיבה שהיא

 התמודדות עם מחלה קשה או אירוע רפואי מלווה במתח, חרדה וחוסר וודאות, אלה מעלים שאלות רבות טרם קבלת הטיפול
והחלטה על דרכי הטיפול, באמצעות כתב השירות רופא אישי מלווה ומכוון את החולה משלב גילוי המחלה ועד לקבלת 

הטיפול הרפואי במשך 24 חדשים.

 מהם עיקרי הכיסוי?
 מנהל/ת תיק אישי טלפוני ללא הגבלת מקרים לשנת ביטוח.

 ליווי רפואי, פסיכולוגי ופארא-רפואי שיינתן בבית החולה, בבית החולים או בקליניקה בהתאמה.
 ליווי רפואי בעת ולאחר אשפוז מכל סיבה שהיא.

 מכלול השירותים הרחב ביותר שקיים בשוק.
 ייעוץ וטיפול פסיכולוגי.

ייעוץ והכוונה על ידי רו“ח למימוש זכויות עקב המצב הרפואי.

 מה חשוב לדעת?
תכנית ביטוח נוספת שניתן לרכוש בנוסף לתכנית בסיס אחת לפחות | ללא הגבלת גיל כניסה | בכפוף להשתתפות 

עצמית ותקרות כיסוי המפורטות בפוליסה | פרמיה קבועה  )למעט המעבר מפרמיית ילד לבוגר( | ללא תקופת אכשרה.

את הכיסוי ניתן לשלב עם הכיסויים הבאים:

לקבלת השירות יש לחייג  1-700-50-39-83

רק בהפניקס ייעוצים עם רופא מומחה- ללא הגבלה במספר הייעוצים בשנה!

ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח 

בישראל

ייעוץ, אבחון וטיפול 
בנושא התפתחות 

הילד פרק ב‘

כתב שירות רופא
מומחה בקליק

ניתוחים וטיפולים משלים שב“ן
מחליפי ניתוח בחו“ל

כתב שירות 
שירותי רפואה 

משלימה

השתלות וטיפולים
מיוחדים בחו“ל

כתב שירות 
לא לבד-סרטן

תרופות אקסטרה

כתב שירות
 אבחנה מהירה

שירותים אמבולטוריים 
וטכנולוגיות מתקדמות 

פרק א‘

סל הזהב- תרופות 
שאינן נכללות בסל 

הבריאות
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מושתל בנקודות   
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כתב שירות "רופא מומחה בקליק" 
)On line( לייעוץ רופא מומחה באונליין

כתב שירות "רופא מומחה בקליק" מעניק למבוטח ייעוץ רפואי מקוון ללא הגבלה,  באמצעות רופאים מומחים לרבות מנהלי 
מחלקות, סגני מנהלי מחלקות, מנהלי יחידה, סגני מנהלי יחידה ופרופסורים לרפואה והכל בלחיצת כפתור ובשיחת וידאו 

במועד המתאים לך.

 מהם עיקרי הכיסוי?
במסגרת כתב שירות " רופא מומחה בקליק" יינתנו ייעוציים בשני מסלולים:

 מסלול ראשון , ייעוץ מקוון עם רופא משפחה וילדים:
התייעצויות מידית ללא תקופת המתנה ותוך 90 דקות ממועד הפניה למוקד השירות .

 מסלול שני, ייעוץ מקוון עם רופא מומחה:
שיחת וידאו תוך 5 ימי עסקים על פי בחירת המבוטח בתחומים שונים, כירורגיית לב/חזה/כללי, נוירוכירורגיה, רפואת כאב, 
אורתופדיה, נוירולוגיה, אורולוגיה, נפרולוגיה, קרדיולוגיה, ראומטולוגיה, רדיולוגיה, אונקולוגיה, המטולוגיה, אנדוקרינולוגיה, 

גסטרואנטרולוגיה, עיניים, א.א.ג, ריאות, רפואת עור ומין, אלרגולוגיה, גנטיקה, גניקולוגיה, רפואה זיהומית, גריאטריה, 
פסיכיאטריה.  

בסיום שיחת הייעוץ יינתן סיכום רפואי הכולל, במידת הצורך, מרשם לצורך רכישת תרופה לטיפול בבעיה הרפואי ממנה 
סובל המבוטח, הפנייה לבית חולים או מוקד לשירותי רפואה דחופה ו/או המלצה להמשך טיפול אצל רופא אחר.

את הכיסוי ניתן לשלב עם הכיסויים הבאים:

 מה חשוב לדעת?
תכנית ביטוח נוספת שניתן לרכוש בנוסף לתכנית בסיס אחת לפחות | ללא הגבלת גיל כניסה/ פרמיה קבועה )למעט 

המעבר מפרמיית ילד לבוגר( ללא תקופת אכשרה )המתנה 30 ימים( | בכפוף להשתתפות עצמית.

ניתן לתאם שיחת ייעוץ מקוונת באתר הפניקס www.fnx.co.il או בטלפון 1-700-50-39-83

ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח 

בישראל

ייעוץ, אבחון וטיפול 
בנושא התפתחות 

הילד פרק ב‘

כתב שירות 
רופא אישי

ניתוחים וטיפולים משלים שב“ן
מחליפי ניתוח בחו“ל

כתב שירות 
שירותי רפואה 

משלימה

השתלות וטיפולים
מיוחדים בחו“ל

כתב שירות 
לא לבד-סרטן

תרופות אקסטרה

כתב שירות
 אבחנה מהירה

שירותים אמבולטוריים 
וטכנולוגיות מתקדמות 

פרק א‘

סל הזהב- תרופות 
שאינן נכללות בסל 
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כתב שירות "לא לבד"
ליווי התהליך הטיפולי בחולי מחלת הסרטן

שירות “לא לבד“ - ניהול אישי וטיפול צמוד להתמודדות לאורך תהליך הטיפול עם מחלת הסרטן באמצעות צוות מומחים של 
בית החולים "אסותא".

מהם עיקרי הכיסוי?

 תהליך קבלה וקליטה.
 התאמת צוות רפואי.

 בדיקות אבחנתיות לבחירת שיטת טיפול מתאימה.
 חוות דעת מסכמת ואפשרות לחו“ד נוספת מחו“ל.

 שירות המשכי הכולל ניהול תיק רפואי.
 מוקד טלפוני רפואי.

 פגישות ייעוץ עם רופאים.
תמיכה נפשית לחולה ולמשפחתו על ידי צוות מקצועי.

 מה חשוב לדעת?
תכנית ביטוח נוספת שניתן לרכוש בנוסף לתכנית בסיס אחת לפחות | ללא הגבלת גיל כניסה | בכפוף להשתתפות 

עצמית ותקרות כיסוי המפורטות בפוליסה | פרמיה קבועה )למעט המעבר מפרמיית ילד לבוגר(| ללא תקופת אכשרה.

לקבלת השירות יש לחייג  1-700-50-39-83

את הכיסוי ניתן לשלב עם הכיסויים הבאים:

רק בהפניקס כתב שירות "לא לבד"- ניהול אישי, וטיפול צמוד להתמודדות לאורך תהליך הטיפול עם מחלת 
הסרטן באמצעות צוות מומחים של אסותא.

ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח 

בישראל

ייעוץ, אבחון וטיפול 
בנושא התפתחות 

הילד פרק ב‘

כתב שירות 
רופא אישי

ניתוחים וטיפולים משלים שב“ן
מחליפי ניתוח בחו“ל

כתב שירות 
שירותי רפואה 

משלימה

השתלות וטיפולים
מיוחדים בחו“ל

כתב שירות רופא
מומחה בקליק

תרופות אקסטרה

כתב שירות
 אבחנה מהירה

שירותים אמבולטוריים 
וטכנולוגיות מתקדמות 

פרק א‘

סל הזהב- תרופות 
שאינן נכללות בסל 
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כתב שירות "שירותי רפואה משלימה"
כתב שירות המזכה את המבוטח בהשתתפות בהוצאות בגין מגוון טיפולים אלטרנטיביים שיינתנו באמצעות ספקי שירות 

בלבד.

מהם עיקרי הכיסוי?

 מנוי לשירות יהיה זכאי לקבל שירותי רפואה משלימה כמפורט להלן:
 אקופונקטורה – טיפול בדרך של דיקור במחטים דקות בנקודות מיוחדות בגוף.

 רפלקסולוגיה – טיפול בדרך של עיסוי ולחיצות בכפות הרגליים.
 שיאצו – לחיצה ועיסוי, בעיקר על ידי אצבעות הידיים, לאורך קווי זרימת האנרגיה בגוף.

 אוסטיאופתיה – טיפול להשגת הקלה בבעיות במערכת השלד, העצמות והשרירים.
 כירופרקטיקה – עיסוי וטיפול בעמוד השדרה והחוליות.

 הומאופתיה – שיטת טיפול בעזרת תרופות מיוחדות מחומרים טבעיים.
 פלדנקרייז – טיפול בעזרת הקניית הרגלי תנועה נכונים.

 ביו פידבק – טכניקה לטיפול בבעיות רפואיות בעזרת מכשיר אלקטרוני.
 נטורופטיה – טיפול בשיטות טבעיות, המותאמות באופן אישי לכל מטופל.

 ייעוץ דיאטטי – התאמה אישית של תוכנית תזונה למנוי.
שיטת טווינא – טיפול במגע מקומי ומערכתי המשלב מסאז' רקמות עמוק.

 זכאות המנוי היא לסידרת טיפולים שתכלול עד 10 טיפולים לשנת ביטוח אחת לטיפול באותה בעיה רפואית. 
 שימו לב! פגישת הייעוץ נכללת במניין 10 הטיפולים בין אם הטיפולים יינתנו על ידי נותן שירות בתחום אחד

מתחומי השירותים המפורטים לעיל ובין אם מדובר בטיפול משולב של נותני שירות בכמה תחומים.

מה חשוב לדעת?

תכנית ביטוח נוספת שניתן לרכוש בנוסף לתכנית בסיס אחת לפחות | ללא הגבלת גיל כניסה | פרמיה קבועה 
 )למעט המעבר מפרמיית ילד לבוגר(| תקופת אכשרה 90 יום

לקבלת השירות יש לחייג  3455*

את הכיסוי ניתן לשלב עם הכיסויים הבאים:

ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח 

בישראל

ייעוץ, אבחון וטיפול 
בנושא התפתחות 

הילד פרק ב‘

כתב שירות 
רופא אישי

ניתוחים וטיפולים משלים שב“ן
מחליפי ניתוח בחו“ל

כתב שירות 
לא לבד-סרטן

השתלות וטיפולים
מיוחדים בחו“ל

כתב שירות רופא
מומחה בקליק

תרופות אקסטרה

כתב שירות
 אבחנה מהירה

שירותים אמבולטוריים 
וטכנולוגיות מתקדמות 

פרק א‘

סל הזהב- תרופות 
שאינן נכללות בסל 

הבריאות
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 תנאי חיתום והצטרפות

מסמכים נדרשיםגיל המועמד

הצהרת בריאות מלאה. הטבה למבוטחים קיימים בפניקס בעלי נספח תנאים כלליים עד גיל 3 חודשים
החל משנת 2014 )6195/6194/5194( או בעלי כיסוי "מחלקה ראשונה" )מספר נספח 

1962( או בעלי נספח תנאים כללים משנת 2016 ולאחר תקופת אכשרה של 12 חודשים 
)נספח 5420/5400( זכאים לצרף לפוליסת בריאות תינוק תוך 60 יום ממועד הלידה - 

ללא הצהרת בריאות וללא דוח אפגר לכיסויים החופפים להורים.

מגיל 3 חודשים עד 
גיל 16

הצהרת בריאות מלאה ללא ערכי גובה ומשקל

הצהרת בריאות מלאה 70-17

תוקף הצהרת הבריאות- 60 יום ממעוד חתימת המבוטח לביטוח. | תוקף אישור תנאי חיתום- 30 יום ממועד הוצאתו.

המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה | פברואר 2019
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תעריפי תכניות הבריאות
נשים

מחיר לחבילות מוזלותתוכניות להוספה על תוכניות הבסיסתכניות בסיסגיל
ניתוחים 

וטיפולים מחליפי 
ניתוח בישראל

ניתוחים 
וטיפולים מחליפי 
ניתוח בישראל 

משלים שב"ן

השתלות 
וטיפולים 
מיוחדים 

בחו"ל

תרופות 
שלא בסל 
הבריאות

השתלות 
)כשמתווסף 
לתרופות ו/
או ניתוחים 

בישראל

תרופות 
)כשמתווסף 

לניתוחים 
בישראל(

ניתוחים 
וטיפולים 
מחליפי 

ניתוח בחו"ל

אוגדן לכיסויים ושירותים 
אמבולטוריים

תרופות 
אקסטרה

קו ראשון קו ראשון
וניתוחים 

בחו"ל

קו הכסף

א: שירותים 
אמבולטוריים

ב: אבחון 
וטיפול 
בילדים

0-2024.5417.189.925.815.085.814.6811.4917.802.9010.8915.3539.35

21-2561.7643.2316.247.4410.867.076.4034.49-5.5918.324.3584.22

26-3061.7643.2316.2410.2110.869.708.1334.49-5.5921.0828.7988.56

31-3595.9667.1716.2411.4210.8610.859.1155.60-10.6022.2830.95123.9

36-4095.9667.1716.2412.6710.8612.0410.9455.60-10.6023.5333.99126.91

41-45139.2197.4416.2417.2710.8615.5413.1255.60-18.6028.1340.68174.59

46-50139.2197.4416.2423.2210.8620.9013.1555.60-18.6034.0846.57179.94

51-55167.37117.1617.7824.9710.8623.3519.6649.70-28.3235.8354.73216.25

56-60199.56139.6920.9426.8410.8625.1027.4149.70-36.4937.764.24257

61-65276.00193.2021.4637.0710.8635.2233.9258.00-44.8747.9380.77347.82

66-70431.90302.3323.1657.8310.8657.5433.9276.98-65.8668.69101.2521.45

71-80431.90302.3323.1657.8310.8657.5433.9298.45-65.8668.69101.2521.45

81+431.90302.3323.1657.8310.8657.5433.92102.50-65.8668.69101.2521.45

גברים

מחיר לחבילות מוזלותתוכניות להוספה על תוכניות הבסיסתכניות בסיסגיל
ניתוחים 

וטיפולים מחליפי 
ניתוח בישראל

ניתוחים 
וטיפולים מחליפי 
ניתוח בישראל 

משלים שב"ן

השתלות 
וטיפולים 
מיוחדים 

בחו"ל

תרופות 
שלא בסל 
הבריאות

השתלות 
)כשמתווסף 
לתרופות ו/
או ניתוחים 

בישראל

תרופות 
)כשמתווסף 

לניתוחים 
בישראל(

ניתוחים 
וטיפולים 
מחליפי 

ניתוח בחו"ל

אוגדן לכיסויים ושירותים 
אמבולטוריים

תרופות 
אקסטרה

קו ראשון קו ראשון
וניתוחים 

בחו"ל

קו הכסף

א: שירותים 
אמבולטוריים

ב: אבחון 
וטיפול 
בילדים

0-20 25.55 17.88 9.92 5.81 5.085.814.6811.5617.802.9010.8915.3540.32

21-25 49.69 34.78 16.24 6.44 10.86  6.126.4014.57-4.4117.323.3771.55

26-30 49.69 34.78   16.24 8.84  10.86  8.408.1314.57-4.4119.727.4475.54

31-35 73.83 51.68 16.24  9.88 10.86  9.399.1123.53-7.4620.7429.44100.96

36-40 73.83 51.68 16.24  10.97 10.86  10.4210.9423.53-7.4621.8332.31103.81

41-45 116.07   81.25 16.24 14.94 10.86  13.4513.1223.53-13.4825.8138.39150.04

46-50 116.07 81.25 16.24 20.10 10.86  18.0913.1523.53-13.4830.9643.49154.68

51-55 184.47 129.13 17.78 21.61 10.8620.2119.6633.44-24.3632.4751.42229.73

56-60 231.74 162.22   20.94 23.23 10.8621.7227.4133.44-37.1634.0960.69284.91

61-65 334.34  234.04 21.46  32.09 10.8630.4833.9245.21-50.7242.9575.86399.78

66-70 525.44  367.81  23.16  50.05 10.8649.8033.9274.43-75.7760.9193.54604.62

71-80 525.44 367.81 23.16 50.05 10.86 49.8033.9295.05-75.7760.9193.54604.62

81+ 525.44 367.81 23.16 50.05 10.8649.8033.9299.04-75.7760.9193.54604.62

סוג מבוטח
כתבי שירות

מומחה בקליקרפואה משלימהלא לבד-סרטןרופא אישיאבחנה מהירה

10.4416.5  12.46 177.17מבוגר/ראשי

16.5  7.84  10.39 177.17מבוגר/משני

   8.06   6.53    2.33 3.073.58ילד

פברואר 2019 | הערות והנחיות כלליות:  גיל כניסה מקסימאלי לביטוח 70/ כתבי שירות ללא מגבלת גיל כניסה | ניתן לרכוש כל אחד מהתכניות הנוספות על כל 
אחת בתכניות הבסיס מסוג בריאות ומחלות קשות | הפרמיה המוצגת הינה פרמיה חודשית בשקלים, נכונה למדד 12426 נק' וצמודה למדד הפוליסה ולהשתנות 

הפרמיה כמצויין בפוליסה ובדף פרטי הביטוח.



עולם ביטוחי 
מחלות קשות

 מרפא

 מרפא סרטן

 תעריפון
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מרפא
מהו הצורך הביטוחי המכוסה?

 בעת גילוי מחלה קשה נגרמות הוצאות נוספות למבוטח ולמשפחתו שאינן מכוסות במסגרות האחרות, הן הפרטיות והן
 הציבוריות, כגון: הסעות, עזרה בבית, אובדן ימי עבודה, אביזרים מיוחדים, תמיכה פסיכולוגית ועוד.

 פוליסת מחלות קשות נותנת בידי המבוטח פיצוי כספי שאת גובהו ניתן לקבוע בעת הכניסה לביטוח. הסכום משולם
במלואו כפיצוי וללא צורך בהוכחת הוצאות.

פוליסת מחלות קשות נותנת בידי המבוטח פיצוי כספי שאת גובהו ניתן לקבוע בעת הכניסה לביטוח. הסכום משולם במלואו 
כפיצוי וללא צורך בהוכחת הוצאות.

 מהיום בוחרים ביטוח מחלות קשות של הפניקס

 מסלול אחד להצטרפות מגיל 0 ועד גיל 64 כולל. 
 פיצוי כספי החל מ- 50,000 ₪ ועד ל- 600,000 ₪ )לפי בחירת המבוטח, גם לילדים(

הגנה לאורך זמן ובמקרי ביטוח חוזרים ללא פגיעה בהיקף הכיסוי.

כיסוי ל 41 מחלות מתוכן 36 בפיצוי מלא.	 

100% פיצוי במקרה ביטוח נוסף במחלות קשות.	 

מקרה ביטוח שני במחלת הסרטן- 100% מסכום הביטוח.	 

תקופת אכשרה מקוצרת של 180 ימים למקרה השני )למעט סרטן חוזר(.	 

אפשרות לתביעת  3 מקרי ביטוח.	 

סכרת נעורים בגילוי עד גיל 21 - 100% מסכום הביטוח ועד ל 300,000 ש"ח.	 

פרמיות משתנות אחת ל 5 שנים מגיל הכניסה )פרמיה קבועה לילדים עד גיל 20 כולל(.	 

הרחבת הגדרת האוצר לאירוע אוטם חריף בשריר הלב:	 
" עלייה מעל ערך הנורמה העליון במעבדה הבודקת וזאת על פי אמות מידה רפואיות המקובלות להגדרת אוטם ".

פרמיות משתנות אחת ל 5 שנים מגיל הכניסה )פרמיה קבועה לילדים עד גיל 20 כולל(.	 

ללקוחות הפניקס מגיע יותר! 

סרטן שד מקומי )אינסיטו( חדש! 15% מסכום הביטוח ועד 50,000 ש"ח.	 

ניתוח לטיפול בסרטן ערמונית )אינסיטו( חדש! 15% מסכום הביטוח ועד 50,000 ש"ח	 

טיפול במפרצת מוחית בלעדי בהפניקס	 

דום לב עם השתלה של דפיברילטור בלעדי בהפניקס	 

זאבת )לופוס( בלעדי בהפניקס	 

שבר באגן או בירך בלעדי בהפניקס	 

ניתוח להחלפה מלאה/ חלקית של מפרק ירך/ ברך/ כתף בלעדי בהפניקס	 
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אמרנו כבר שבהפניקס יש את מספר המחלות 
הגדול ביותר?

קבוצה 1

MS טרשת נפוצה
CVA שבץ מוחי

מחלת ריאות חסימתית כרונית
יתר לחץ דם ריאתי ראשוני

פגיעה מוחית מתאונה
ניוון שרירים 

שיתוק )פרפלגיה, קוודריפלגיה(
 COMA תרדמת

טיפול במפרצת מוחית- ייחודי להפניקס
סכרת נעורים )למבוטח עד גיל 20(

דלקת מוח
דלקת חיידקית של קרום המוח

קבוצה 3

סרטן

גידול שפיר של המוח

אי ספיקת כליות סופנית

מחלת כבד סופנית )שחמת(

אי ספיקת כבד פולמיננטית

השתלת איברים לב, ריאה, לב-ריאה, כבד, לבלב, 
כליה

אנמיה אפלסטית חמורה

השתלת מח עצם ו/או תאי אב

עמיאלואידוזיס ראשונית

זאבת )לופוס( - ייחודי להפניקס

קבוצה 2

אוטם חריף בשריר הלב
)CABG( ניתוח מעקפי לב

ניתוח לב פתוח להחלפה או לתיקון מסתמי הלב
ניתוח אבי העורקים )האורטה(

קרדיומיוטפטיה
איבוד גפיים

תשישות נפש
פרקינסון
חירשות

עיוורון
פוליו )שיתוק ילדים(

צפדת )טטנוס(
אילמות, אובדן דיבור

כוויות קשות
דום לב עם השתלה של דפיברילטור- ייחודי להפניקס

קבוצה 4
גידולים המאובחנים כשינויים ממאירים של סרטן שד 

מקומי

גידולים המאובחנים כשינויים ממאירים של סרטן 
ערמונית מקומי

ניתוח להחלפה מלאה/ חלקית של מפרק ירך/ מפרק 
ברך / מפרק כתף- ייחודי להפניקס

שבר באגן או בירך- ייחודי להפניקס

המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה | פברואר 2019
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"TOP מדיכלל מחלות קשות 32""קרן אור" "מזור מורחב""מענקית זהב"
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מרפא הפניקס, כיסוי למספר המחלות הגדול ביותר 
 מתי נכסה מקרה ביטוח ראשון?

 עברו 90 ימי אכשרה למעט במקרה של אירוע תאונתי.
המבוטח שרד 14 ימים מקרות מקרה הביטוח.

 מתי נכסה מקרה ביטוח שני?
 עברה תק' אכשרה של 180 יום בין מקרה הביטוח הראשון לשני.

 המבוטח שרד 14 ימים מקרות מקרה הביטוח
לא ניתן לתבוע מקרה נוסף מאותה קבוצת מחלות, למעט אם מדובר בהשתלת איברים או השתלת מח עצם ובתנאי שאין קשר 

סיבתי בין שני המקרים. 

 מתי לא נכסה מקרה ביטוח שני שלא מאותה קבוצה? 
 שבץ או תרדמת ולמעט ממקרה ביטוח תרדמת מתאונה.

לאחר שני מקרי ביטוח מקבוצה 1-3 תבוטל הפוליסה!

 מתי נכסה מקרה ביטוח חוזר של מחלת הסרטן?
 המבוטח לא תבע כבר 2 מקרי ביטוח מקבוצות 1-3.

 עברו 60 ימי אכשרה מהמועד ההחלמה ממחלת הסרטן הראשונה.
 המבוטח שרד 14 ימים מקרות מקרה הביטוח.

שימו לב! סכום הביטוח שישולם הוא 25% מסכום הביטוח.

 מתי ניתן לתבוע מקרה ביטוח מקבוצת המחלות המיוחדות )קבוצה רביעית(?
 אם טרם נתבעו 2 מקרי ביטוח מקבוצה 1-3.

 אם עמד המבוטח בתקופות האכשרה 90/180 ימים בהתאמה )180 במקרה של מקרה ביטוח שני(.
 המבוטח שרד 14 ימים מקרות מקרה הביטוח.

.insito אם תבע המבוטח מקרה ביטוח מסוג סרטן לא ניתן לתבוע סרטן מסוג, insito במקרה ביטוח מחלת הסרטן 
כמו כן, אם תבע המבוטח מקרה ביטוח מסוג סרטן INSITO  ,תביעה נוספת בגין סרטן תזכה את המבוטח בסכום הביטוח 

 בקיזוז 15,000 ₪ ששולמו לו .
שימו לב! ניתן לתבוע רק מקרה ביטוח אחד מתוך קבוצה 4.

תנאי חיתום והצטרפות
מסמכים נדרשיםסכום שניתן לרכושגיל המועמד

הצהרת בריאות מלאהעד 0-50600,000

עד 51-60400,000

 400,001-600,000

הצהרת בריאות מלאה

הצהרת בריאות מלאה + תמצית תיק רפואי מהרופא המטפל

עד 61-64350,000

350,001-600,000

הצהרת בריאות מלאה+ תמצית תיק רפואי מהרופא המטפל

הצהרת בריאות מלאה + בדיקה רפואית מלאה

תוקף הצהרת הבריאות- 60 יום ממעוד חתימת המבוטח לביטוח. | תוקף אישור תנאי חיתום- 30 יום ממועד הוצאתו.

 מה חשוב לדעת?
תכנית בסיס שניתן לרכוש עצמאית | גיל כניסה מינימאלי 0 |  גיל כניסה מקסימאלי 64 |  גיל סיום הפוליסה 75. | *סכום הביטוח 
והפרמיה יופחתו ב- 50% החל מגיל 70 ועד 75 | סכרת נעורים, ניתן לתבוע 100% ועד ל 300,000 ש"ח מסכום הביטוח. | במידה 

ומקרה הביטוח היה מקבוצה 1- הפוליסה תבוטל!

את הכיסוי ניתן לשלב עם הכיסויים הבאים:

השתלות וטיפולים
מיוחדים בחו“ל

כתב שירות 
שירותי רפואה 

משלימה

כתב שירות
 אבחנה מהירה

סל הזהב- תרופות 
שאינן נכללות בסל 

הבריאות

טיפולים
פסיכולוגיים פרק ג‘ 

ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח בחו“ל

כתב שירות 
לא לבד-סרטן

משלים שב“ן

ייעוץ, אבחון וטיפול 
בנושא התפתחות 

הילד פרק ב‘

ניתוחים וטיפולים 
מחליפי ניתוח 

בישראל

כתב שירות רופא
מומחה בקליק

שירותים אמבולטוריים 
וטכנולוגיות מתקדמות 

פרק א‘

כתב שירות 
רופא אישי

תרופות אקסטרה

המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה | פברואר 2019
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לשים תמונה של הבית חולים + סיפור של 
מושתל בנקודות   
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מרפא סרטן 
 מהו הצורך הביטוחי המכוסה?

בעת גילוי מחלת הסרטן נגרמות הוצאות נוספות למבוטח ולמשפחתו שאינן מכוסות במסגרות האחרות, הן הפרטיות והן 
הציבוריות, כגון: הסעות, עזרה בבית, אובדן ימי עבודה, אביזרים מיוחדים, תמיכה פסיכולוגית ועוד.פוליסת מחלות קשות 
מסוג סרטן, נותנת בידי המבוטח פיצוי כספי שאת גובהו ניתן לקבוע בעת הכניסה לביטוח. הסכום משולם במלואו כפיצוי 

וללא צורך בהוכחת הוצאות.

 מהיום בוחרים מרפא סרטן של הפניקס כי...
פיצוי כספי החל מ- 50,000 ₪ ועד 600,000 ₪ )לפי בחירת המבוטח( המשולם בעת גילוי מחלת הסרטן - הפיצוי יכול 

לשמש לצורך כיסוי הוצאות רפואיות או צמצום ירידה ברמת החיים או לכל שימו אחר בו יבחר המבוטח.

פיצוי כספי נוסף במקרה של גילוי סרטן שני - 100% מסכום הביטוח כמפורט בתנאי התכנית.  

החזר הוצאות רפואיות בחו"ל – החזר עד 25% מסכום הביטוח במקרה הביטוח הראשון ועד 12.5% מסכום הביטוח במקרה 
 הביטוח השני. בלעדי בהפניקס!

*החזר ההוצאות כולל בין היתר : הטסה רפואית, הוצאות שהייה בחו"ל למבוטח ולמלווה ) 2 מלווים לילד(.

החזר הוצאות טיפול פסיכולוגי לצורך התמודדות עם מחלת הסרטן. בלעדי בהפניקס!

 מה חשוב לדעת?
תכנית בסיס שניתן לרכוש עצמאית | גיל כניסה מינימאלי 0 | גיל כניסה מקסימאלי 64 |  גיל סיום הפוליסה 75 | סכום הביטוח 

 והפרמיה יופחתו ב 50% בגיל 70 עד 75.
 מתי נכסה מקרה ביטוח ראשון? עברו לפחות 90 ימי אכשרה.

מתי נכסה מקרה ביטוח שני? עברו לפחות 60 חודשים לאחר סיום הטיפול בגין המקרה הראשון.

 תנאי חיתום והצטרפות
מסמכים נדרשיםסכום הביטוחגיל המועמד

הצהרת בריאות מקוצרתעד 0-20200,000

הצהרת בריאות מלאה200,001 – 300,000

הצהרת בריאות מקוצרתעד 21-50200,000

הצהרת בריאות מלאה200,001 – 600,000

הצהרת בריאות מקוצרתעד 51-60200,000

הצהרת בריאות מלאה200,001 – 400,000

הצהרת בריאות מלאה + תמצית תיק רפואי מהרופא המטפל400,001 – 600,000

הצהרת בריאות מלאה + תמצית תיק רפואי מהרופא המטפלעד 61-64350,000

הצהרת בריאות מלאה + בדיקה רפואית מלאה350,001 - 600,000

תוקף הצהרת הבריאות- 60 יום ממעוד חתימת המבוטח לביטוח. | תוקף אישור תנאי חיתום- 30 יום ממועד הוצאתו.

המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה | פברואר 2019
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נבדקים ומונעים סרטן

למידע נוסף פנה לאשכול

בדיקות לגילוי ואבחון מוקדם של מחלת סרטן 
לרוכשים פוליסת מחלות קשות

שיתוף פעולה של הפניקס 
והמרכז הרפואי ת"א )איכילוב(

ואבחון  לגילוי  בדיקות*  סדרת  ומקבלים  בהפניקס  קשות  למחלות  פוליסה  רוכשים 
מוקדם של סוגי הסרטן השכיחים.**

M
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h 
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g

*בהשתתפות עצמית בגובה 500 ₪ בלבד
**הבדיקות נערכות במרכז המשולב לאבחון ומניעת סרטן הפועל במרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי. הבדיקות באחריות המרכז הרפואי על פי דין.
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 תעריפון מרפא
פרמיה חודשית עבור סכום ביטוח 100,000 ₪

אישה מעשנתאישה לא מעשנתגבר מעשןגבר לא מעשןגיל

10.7610.7610.7610.76גיל 0-20

11.2912.9711.1312.20גיל 21

11.8214.1311.5813.04גיל 22

12.5415.3312.2614.01גיל 23

13.4416.6213.2515.20גיל 24

14.3918.0214.4916.68גיל 25

15.4119.5916.0518.54גיל 26

16.5421.3917.9520.80גיל 27

17.8023.4920.1723.46גיל 28

19.2426.0322.7226.53גיל 29

20.9529.1325.5729.99גיל 30

22.9632.9427.0033.82גיל 31

25.2937.4328.5637.00גיל 32

28.0842.0031.0042.00גיל 33

31.4146.0037.0045.00גיל 34

35.3852.0039.0048.00גיל 35

38.3357.0041.0055.00גיל 36

42.1965.0043.1962.00גיל 37

46.6974.0047.6969.00גיל 38

53.0084.2751.5075.00גיל 39

59.0097.1355.6786.00גיל 40

66.00114.0064.5693.00גיל 41

74.00129.0071.24104.00גיל 42

81.00147.0077.63114.00גיל 43

94.00162.0087.71124.00גיל 44

105.00178.0095.62127.00גיל 45

116.00198.00103.04141.00גיל 46

134.00222.00109.78152.00גיל 47

150.00241.00115.50170.00גיל 48

167.00271.34126.33190.00גיל 49

187.00303.00137.00210.00גיל 50

205.00337.87147.00235.00גיל 51

223.74371.44149.00252.50גיל 52

243.15409.63160.00280.56גיל 53

265.35435.93176.51305.61גיל 54

287.45479.09195.67320.63גיל 55

324.65513.40228.96340.67גיל 56

354.28563.62249.13370.69גיל 57

384.57629.29268.19399.04גיל 58

426.82708.09294.17440.35גיל 59

464.81792.79311.59476.55גיל 60

497.20887.87329.66501.83גיל 61

528.12978.96348.40543.86גיל 62

567.611,057.31367.82573.23גיל 63

600.131,155.25387.95610.91גיל 64

654.861,265.15408.81678.64גיל 65

691.081,374.92430.44712.89גיל 66

733.801,459.92456.76759.94גיל 67

781.631,555.07488.80809.46גיל 68

836.951,656.46527.77866.75גיל 69

901.001,764.84575.08924.16גיל 70

962.641,910.39632.38994.82גיל 71

1,047.632,068.40665.561,082.66גיל 72

1,091.642,212.00699.991,172.77גיל 73

1,218.742,461.83735.671,282.18גיל 74

פברואר 2019 | הפרמיות בשקלים ומשתנות כל 5 שנים בהתאם לגיל המבוטח )פרמיה קבועה עד גיל 20 כולל( כמפורט בטבלה וצמודות למדד החל מהמדד 
הקובע בפוליסה. | גיל כניסה מינימאלי- 0, גיל כניסה מקסימאלי- 64| סכום מינימאלי לרכישה 50,000 ₪, מקסימאלי 600,000 ₪ | ט.ל.ח

המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה | פברואר 2019
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מרפא סרטן
פרמיה חודשית עבור סכום ביטוח 100,000 ₪

אישה מעשנתאישה לא מעשנתגבר מעשןגבר לא מעשןגיל

0-206.836.8313.5813.58

216.836.8313.5813.58

226.837.6713.5814.42

236.928.2513.5815.33

247.429.0014.3316.33

258.009.7515.2517.42

268.5810.5816.4218.83

279.1711.5017.9220.58

289.8312.4219.8322.92

2910.5013.5022.1725.75

3011.3314.8325.1729.25

3112.2516.3328.5033.17

3213.2518.2532.0037.50

3314.4220.5835.9242.25

3415.9223.4240.2547.58

3517.7527.0044.9253.50

3620.0031.3350.0859.83

3722.6736.5855.8367.00

3825.8342.7562.0074.67

3929.3349.7568.3382.67

4033.3357.8375.1791.25

4137.8366.8382.42100.50

4242.8377.0090.08110.42

4348.4288.2598.33121.17

4454.67100.83107.25132.92

4561.50114.75116.83145.83

4669.08130.17127.08160.00

4777.33147.08138.00175.50

4886.33165.67149.58192.42

4996.17186.00162.00211.00

50106.75208.17175.17231.33

51118.25232.08189.17253.50

52130.50257.92204.00277.58

53143.67285.67219.75303.83

54157.83315.50236.67332.50

55173.08347.33254.75363.58

56189.08381.17273.58396.58

57205.92416.83292.83431.42

58223.33454.17312.42467.75

59241.50493.42332.25505.67

60260.58534.67352.75545.58

61280.67577.92374.08587.67

62301.67623.25396.17631.75

63323.67670.67419.08678.00

64346.75720.17442.83726.25

65370.83771.75467.50776.58

66396.00825.33493.08828.75

67422.33880.92519.50882.67

68449.75938.42546.92938.25

69478.25997.75575.42995.58

70507.921,058.83605.001,054.83

71558.671,164.67665.501,160.25

72614.501,281.17732.001,276.33

73676.001,409.25805.171,403.92

74743.581,550.17885.751,544.33

75817.921,705.17974.331,698.75

פברואר 2019| הפרמיות בשקלים ומשתנות כל שנה בהתאם לגיל המבוטח כמפורט בטבלה וצמודות למדד החל מהמדד הקובע בפוליסה.| גיל כניסה 0-64, 
סכום ביטוח מינימאלי לרכישה- 50,000 ₪ ומקסימאלי- 600,000 ₪.| תום ביטוח 75.



עולם ביטוחי 
תאונות אישיות

 תאונות אישיות

 הרחבות נוספות לתאונות אישיות

 תעריפון
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תאונות אישיות
 מהו הצורך הביטוחי המכוסה?

מוות כתוצאה מתאונה עלול לקרות לכל אדם בכל עת בבית, בעבודה, בטיול בארץ או בחו"ל ואפילו בתאונות דרכים. נכות 
כתוצאה מתאונה נפוצה למרבה הצער לא פחות וכמו כן מעבר לפגיעה ולכאב נגרם למבוטח נזק כלכלי רב, עם הוצאות 

 רבות ללא כיסוי.

גם לפגיעה ביכולת העבודה בתקופה שלאחר התאונה יש משמעות כלכלית, אומנם חלקה מכוסה בביטוח הלאומי ובביטוחי 
אובדן כושר אולם ביטוחים אלו לא נותנים מענה לשבועות הראשונים ולרכיבים שונים בשכר העובד כגון פרמיות, בונוסים 

וכדומה.

 מהם הפתרונות בביטוח זה?
תוכנית הבסיס מעניקה כיסויים למקרים של מוות ונכות כתוצאה מתאונה, וכמו כן מציעה סוגים שונים של פיצוי / שיפוי 

למקרי ביטוח שונים כתוצאה מתאונה  כגון ,פיצוי במקרה שברים וכוויות, פיצוי במקרה של מוות , פיצוי במקרה של נכות, 
פיצוי יומי לאשפוז בבית חולים,פיצוי במקרה של מצב סיעודי כתוצאה מתאונה, החזר הוצאות בגין אחות פרטית במהלך 

אשפוז, החזר הוצאות עבור טיפול פיזיותרפיה/ רפואה משלימה.

 האם יש כיסויים מיוחדים לילדים? 
כמובן, יצרנו כיסוי מורחב במיוחד לילדים שכולל גם פיצוי על היעדרות מבחינה , החזר הוצאות מורה פרטי, טיפול פסיכולוגי 

בטראומה, פיצוי נוסף במות הורי הילד ופיצוי על פגיעה בתאונת ספורט במסגרת אגודה או חוג.

 מה חשוב לדעת?
גיל כניסה מינימאלי  3 | גיל כניסה מקסימאלי 75  |  גיל סיום הפוליסה 80 |  סכום ביטוח מינימאלי 50,000 ₪ | סכום ביטוח 
מקסימאלי 500,000 ₪ )לילד 250,000 ₪ ( | סכום הביטוח מתחדש בכל אירוע תאונתי. | בכפוף לתקופות המתנה ותקרות 

כיסוי המפורטות בפוליסה |  הפרמיה קבועה לפי גיל המבוטח במועד ההצטרפות לכיסוי וצמודה למדד החל מהמדד הקובע 
בפוליסה.

תוכנית בסיס עם פיצוי שבועי כתוצאה מתאונה, מאפשרת לך לקבל פיצוי כספי בכל שבוע לאחר התאונה מעבר לתוכנית 
 הבסיס בשני מסלולים לבחירתך:

 פיצוי שבועי בגין אי כושר עבודה כתוצאה מתאונה.
פיצוי שבועי משופר בגין נכות תעסוקתית כתוצאה מתאונה או מחלה.

 האם ניתן לבחור את תקופת התגמול?
למועמד ניתנת האפשרות לבחור בין תקופה של 52 שבועות לתקופה של 104 שבועות.

 מהי תקופת ההמתנה?
 תקופת ההמתנה בגין מסלול פיצוי שבועי בגין אי כושר עבודה כתוצאה מתאונה היא 14 ימים  לאחר "התאריך הקובע".

 *90 יום במקרה של נזק לעמוד השדרה שאינו שבר.
 לעומת זאת תקופת ההמתנה  במסלול פיצוי שבועי משופר בגין נכות תעסוקתית כתוצאה מתאונה או מחלה. 

 ניתנת לבחירת המועמד לביטוח.
 למקרה ביטוח הנובע מתאונה ניתן לבחור בין 7 , 14 או 28 ימים לאחר "התאריך הקובע".
 למקרה ביטוח הנובע ממחלה ניתן לבחור בין 7 , 14 או 28 ימים לאחר "התאריך הקובע".

*ניתן לשלב מספר ימים שונה בין שני מקרי הביטוח.

 מה חשוב לדעת?
גיל כניסה מינימאלי 21|  גיל כניסה מקסימאלי 60 | גיל סיום הפוליסה 67 | סכום ביטוח שבועי מינימאלי 100 ₪ | סכום ביטוח 

שבועי מקסימאלי 1000 ₪ | גובה הפרמיה מושפע גם מגילו של המבוטח וגם מעיסוקו, כיסוי גם לעקרת בית עפ“י הגדרות 
הפוליסה.
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הרחבות נוספות תמורת פרמיה נוספת:
 כיסוי לתחביבים מסוכנים / פעילויות מסוכנות.

כיסוי לנהיגה ו/או רכיבה ברכב דו גלגלי ממונע )הכולל גם רכיבה על קורקינט ממונע, טרקטורון, אופניים 
חשמליים או כל כלי תחבורה אחר דו גלגלי ממונע(.

 נספח הרחבה לביטוח תאונות אישיות
 החזר הוצאות לשירותים רפואיים נלווים לטיפול ושיקום לאחר תאונה.

 החזר הוצאות בגין ניתוח פלסטי- ללא השתתפות עצמית.
 החזר הוצאות בגין רכישת שתל לצורך ניתוח- ללא השתתפות עצמית.
 החזר הוצאות בגין רכישת אביזר רפואי- בהשתתפות עצמית של 25%.

 החזר הוצאות לטיפולי שיניים - ללא השתתפות עצמית.
החזר הוצאות ייעוץ משפטי במקרה של נכות צמיתה- ללא השתתפות עצמית.

 כתב שירות" ספורטיבי" – רפואת ספורט ושירותים נלווים
כתב שירות "ספורטיבי" נותן מענה בקרות תאונה שנגרמה למנוי בעת ביצוע פעילות ספורטיבית ומכסה גם תאונה שנגרמה 

בחדרי כושר )למעט תאונה שארעה בעת ביצוע פעילות ספורטיבית מקצועית ו/או ספורט אתגרי(.

פירוט השירותים הניתנים במסגרת כתב שירות "ספורטיבי":

הקפאת מנוי בחדר כושר- במסגרת השירות המנוי יהיה זכאי לקבלת החזר כספי מאת הספק בגין הקפאת מנוי 	 
בחדר כושר בקרות אחד או יותר מהמקרים הרפואיים הבאים: שבר, פריצת דיסק, הרניה, קרע בגיד, התקף לב.

מוקד רפואי טלפוני- המאויש 24/7 למתן ייעוץ רפואי טלפוני.	 

שירותי ייעוץ עם רופא מומחה בתחום האורתופדיה והקרדיולוגיה- זכאות ל- 3 פגישות יעוץ בשנת ביטוח עם 	 
רופא מומחה בתחום האורתופדיה והקרדיולוגיה. פגישות הייעוץ יערכו פנים מול פנים.

טיפולי פיזיותרפיה/ הידרותרפיה- מנוי שניתנה לו הפניה בכתב מרופא, יהיה זכאי ל -10 טיפולי פיזיותרפיה או 	 
הידרותרפיה )שחיה טיפולית( בשנה. השירותים יינתנו במסגרת טיפול קבוצתי או טיפול אישי לשיקולו המקצועי 

של נותן השירות.

מפגשי טיפול עם רופא מומחה ברפואת כאב- מנוי שניתנה לו הפניה בכתב מרופא יהיה זכאי ל – 3 מפגשי טיפול 	 
בכאב כרוני בעקבות מקרה מזכה.

 תנאי חיתום והצטרפות:
מסמכים נדרשיםפיצוי שבועי בגין א.כ.עסכום הביטוחגיל המועמד

הצהרת בריאות מלאהמגיל 21 1000-100עד 250,000 22-3

הצהרת בריאות מלאה1000-100עד 500,000 60-23

הצהרת בריאות מלאה לא ניתן לרכוש פיצוי שבועיעד 75-61500,000

תוקף הצהרת הבריאות- 60 יום ממעוד חתימת המבוטח לביטוח. | תוקף אישור תנאי חיתום- 30 יום ממועד הוצאתו.
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 תעריפון תאונות אישיות
פרמיה חודשית ל- 50,000 ₪ סכום ביטוח 

פרמיה חודשיתגיל כניסה פרמיה חודשיתגיל כניסה פרמיה חודשיתגיל כניסה 

לילד בפוליסת עצמאית 
 )3-22(

 15.0040 20.5959 35.17

3-22  15.0041 20.5960 36.33

23 16.9642 20.5961 37.63

24 16.9643 20.5962 39.08

25 16.9644 20.5963 40.79

26 16.9645 20.5964 42.88

27 16.9646 20.6665 45.29

28 16.9647 21.1166 48.08

29 16.9648 21.5967 51.21

30 16.9649 22.1168 52.71

31 16.9650 24.8469 58.67

32 16.9651 24.8470 63.17

33 16.9652 24.8471 65.29

34 16.9653 24.8472 69.46

35 17.0754 25.2173 71.17

36 17.3055 29.9674 75.17

37 17.5656 32.2575 80.23

38 17.8257 33.13 

39 18.1158 34.08

*גיל כניסה מקסימאלי 75, תום ביטוח בגיל 80| פרמיה קבועה לפי גיל המבוטח במועד הצטרפות לכיסוי וצמודה למדד החל מהמדד הקובע בפוליסה סכום 
ביטוח מירבי- 500,000 ₪ למבוגר, 250,000 ₪ לילד עצמאי | ניתן להרחיב ביטוח זה בתשלום נוסף של 50% מהפרמיה לביטוח חריג תחביבים מסוכנים או ביטול 

חריג רכב דו גלגלי ממונע )הכולל גם רכיבה על קורקינט ממונע, טרקטורון, אופניים חשמליים או כל כלי תחבורה/אמצעי תחבורה ממנוע אחר ו/או בעל מנוע 
חשמלי(.

פיצוי שבועי בגין אי כושר מתאונה 
פרמיה חודשית ל- 100 ₪ סכום ביטוח שבועי

 פיצוי שבועי גיל כניסה
עד 52 שבועות

 פיצוי שבועי 
עד 104 שבועות

 פיצוי שבועי גיל כניסה
עד 52 שבועות

 פיצוי שבועי 
עד 104 שבועות

 פיצוי שבועי גיל כניסה
עד 52 שבועות

 פיצוי שבועי 
עד 104 שבועות

215.786.83355.816.87496.587.78

225.786.83365.846.91506.657.87

235.786.83375.886.95516.747.98

245.786.83385.927.01526.858.10

255.786.83395.987.07536.978.25

265.786.83406.037.13547.128.42

275.786.83416.087.19557.298.62

285.786.83426.147.26567.518.88

295.786.83436.217.34577.789.20

305.786.83446.287.42588.149.61

315.786.83456.357.50598.6410.21

325.796.84466.407.57609.3611.07

335.796.84476.457.63

345.796.85486.517.70

* התעריפים הינם לפי 01.02.2019 | גיל כניסה מקסימאלי- 60 , תום ביטוח בגיל 67 | פרמיה קבועה לפי גיל המבוטח במועד הצטרפות לכיסוי וצמודה למדד 
החל מהמדד הקובע בפוליסה. סכום ביטוח מירבי- 1,000 ₪ לשבוע | תוספת מקצועית על פי טבלאות נפרדות | ניתן להרחיב ביטוח זה בתשלום נוסף של 

50% מהפרמיה לביטוח חריג תחביבים מסוכנים או ביטול חריג רכב דו גלגלי ממונע (הכולל גם רכיבה על קורקינט ממונע, טרקטורון, אופניים חשמליים או כל 
כלי תחבורה/אמצעי תחבורה ממנוע אחר ו/או בעל מנוע חשמלי(. *פרמיות נכונות למדד 12426 נק' | פרמיה חודשית בשקלים | פרמיית הכניסה נקבעת לפי 

הגיל הביטוחי )כהגדרתו בפוליסה( של המבוטח ביום תחילת הביטוח ומשתנה במהלך תקופת הביטוח בהתאם לגיל המבוטח כמפורט בטבלה ובהתאם לתנאי 
 ההצמדה. 

הרחבה לתאונות אישיותכתב שירות "ספורטיבי"גיל

3-2210.15 9.34

23-7516 9.34

*פרמיות נכונות למדד 12426 נק' | פרמיה חודשית בשקלים | פרמיית הכניסה נקבעת לפי הגיל הביטוחי )כהגדרתו בפוליסה( של המבוטח ביום תחילת הביטוח 
ומשתנה במהלך תקופת הביטוח בהתאם לגיל המבוטח כמפורט בטבלה ובהתאם לתנאי ההצמדה.
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פיצוי שבועי משופר בגין נכות תעסוקתית 
כתוצאה מתאונה או מחלה- פרמיה משתנה

פרמיה חודשית ל -100 ₪ סכום ביטוח שבועי | פרמיה משתנה - פיצוי עד 52 שבועות
28 ימי מחלה ו 28 תאונה28 ימי מחלה ו 14 תאונה28 ימי מחלה ו 7 תאונה14 ימי מחלה ו 14 תאונה14 ימי מחלה ו 7 תאונה

נקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרגיל 

20 1.64 1.93 1.62 1.92 1.23 1.25 1.22 1.24 1.08 1.19

21 1.64 1.93 1.62 1.92 1.23 1.25 1.22 1.24 1.08 1.19

22 2.17 2.50 2.11 2.48 1.57 1.54 1.51 1.51 1.31 1.44

23 3.03 3.42 2.90 3.38 2.12 2.00 1.98 1.95 1.68 1.84

24 3.60 4.00 4.08 4.71 2.43 2.24 2.23 2.17 2.24 2.44

25 5.18 5.68 5.24 6.01 3.39 3.07 3.06 2.94 2.74 2.97

26 5.85 6.35 6.03 6.86 3.72 3.31 3.31 3.16 3.02 3.26

27 7.37 7.92 7.21 8.14 4.56 4.02 4.01 3.82 3.48 3.74

28 8.00 8.52 8.18 9.18 4.82 4.23 4.22 4.00 3.84 4.11

29 10.25 10.85 9.46 10.54 6.05 5.29 5.26 4.99 4.34 4.63

30 11.70 12.31 10.80 11.96 6.77 5.93 5.88 5.58 4.87 5.19

31 12.89 13.51 11.93 13.13 7.34 6.45 6.37 6.07 5.33 5.65

32 13.81 14.43 12.81 14.02 7.75 6.86 6.75 6.45 5.70 6.02

33 14.44 15.04 13.44 14.63 8.02 7.15 7.02 6.73 5.99 6.31

34 14.91 15.50 13.93 15.09 8.23 7.40 7.24 6.98 6.25 6.57

35 15.39 15.97 14.44 15.56 8.46 7.68 7.51 7.27 6.56 6.87

36 15.70 16.27 14.80 15.87 8.63 7.92 7.72 7.53 6.84 7.14

37 16.01 16.57 15.16 16.19 8.83 8.19 7.98 7.82 7.15 7.45

38 15.97 16.51 15.19 16.16 8.87 8.32 8.09 7.97 7.35 7.63

39 15.95 16.48 15.25 16.15  8.96 8.50  8.26 8.17 7.59 7.86

40 15.84 16.35 15.21 16.05  9.02 8.65  8.40 8.36 7.81 8.08

41 16.01 16.48 15.42 16.20  9.17 8.83  8.58 8.55 8.03 8.28

42 15.77 16.21 15.25 15.94  9.10 8.81  8.57 8.54 8.06 8.29

43 16.03 16.43 15.53 16.18  9.34 9.07  8.84 8.82 8.36 8.58

44 16.26 16.63 15.79 16.39  9.58 9.35  9.12 9.11 8.67 8.87

45 16.41 16.76 15.98 16.53  9.81 9.60  9.38 9.37 8.96 9.14

46 17.04 17.37 16.64 17.15  10.34 10.15  9.93 9.93 9.53 9.71

47 17.68 17.99 17.29 17.77  10.90 10.73  10.51 10.51 10.13 10.30

48 17.69 17.97 17.33 17.76  11.08 10.94  10.72 10.73 10.38 10.53

49 17.48 17.72 17.15 17.53  11.14 11.02  10.81 10.82 10.50 10.64

50 17.41 17.63 17.11 17.44  11.29 11.19  10.99 11.00 10.70 10.83

51 17.11 17.30 16.83 17.12  11.28 11.20  11.00 11.02 10.75 10.86

52 17.51 17.68 17.24 17.50  11.73 11.66  11.46 11.48 11.23 11.33

53 17.89 18.04 17.63 17.86  12.17 12.10  11.91 11.93 11.69 11.78

54 18.24 18.37 17.99 18.19  12.58 12.52  12.33 12.35 12.13 12.21

55 19.32 19.43 19.06 19.25  13.50 13.44  13.24 13.25 13.04 13.11

56 19.96 20.05 19.70 19.86  14.09 14.04  13.83 13.84 13.64 13.70

57 21.61 21.69 21.33 21.47  15.39 15.33  15.10 15.12 14.91 14.97

58 23.22 23.28 22.92 23.05  16.64 16.58  16.34 16.34 16.13 16.18

59 22.77 22.81 22.47 22.57 16.38 16.32 16.07 16.08 15.88 15.92

60 24.03 24.06 23.70 23.79 17.30 17.25 16.97 16.97 16.77 16.80

61 24.52 24.55 24.22 24.29 17.84 17.80 17.54 17.54 17.36 17.38

62 24.98 25.00 24.70 24.75 18.31 18.29 18.04 18.04 17.87 17.89

63 25.17 25.18 24.91 24.95 18.53 18.52 18.28 18.28 18.12 18.13

64 25.98 25.99 25.73 25.75 19.15 19.14 18.90 18.90 18.75 18.75

65 32.95  32.95  32.64  32.65 24.21 24.21  23.90 23.90  23.72  23.72

*גיל כניסה מקסימאלי 60 | תום ביטוח 67| סכום ביטוח מירבי - 1,000 ₪ לשבוע | תוספת מקצועית על פי טבלאות נפרדות | פרמיית הכניסה נקבעת לפי 
הגיל הביטוחי )כהגדרתו בפוליסה( של המבוטח ביום תחילת הביטוח ומשתנה במהלך תקופת הביטוח בהתאם לגיל המבוטח כמפורט בטבלה ובהתאם לתנאי 
ההצמדה | ניתן להרחיב ביטוח זה בתשלום נוסף של 50% מהפרמיה לביטוח חריג תחביבים מסוכנים או ביטול חריג רכב דו גלגלי ממונע )הכולל גם רכיבה על 

קורקינט ממונע, טרקטורון, אופניים חשמליים או כל כלי תחבורה/אמצעי תחבורה ממנוע אחר ו/או בעל מנוע חשמלי(.
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פיצוי שבועי משופר בגין נכות תעסוקתית 
 כתוצאה מתאונה או מחלה- פרמיה משתנה

פרמיה חודשית ל 100- ₪ סכום ביטוח שבועי | פרמיה משתנה - פיצוי עד 104 שבועות
28 ימי מחלה ו 28 תאונה28 ימי מחלה ו 14 תאונה28 ימי מחלה ו 7 תאונה14 ימי מחלה ו 14 תאונה14 ימי מחלה ו 7 תאונה

נקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרגיל 

202.092.592.142.611.531.651.581.671.421.61

212.092.592.142.611.531.651.581.671.421.61

222.783.362.793.361.952.031.962.031.721.94

233.894.603.844.592.622.642.582.632.232.50

244.625.385.426.403.012.952.902.922.973.31

256.677.646.988.174.204.043.993.973.644.03

267.558.548.059.344.614.374.334.264.024.43

279.5310.659.6311.085.665.315.265.154.655.10

2810.3611.4710.9512.506.005.595.545.415.145.61

2913.3014.6112.6814.377.546.996.926.755.836.33

3015.2116.5814.5016.308.467.847.757.566.577.10

3116.7918.2016.0317.909.208.548.438.237.207.74

3218.0319.4417.2319.129.759.098.958.777.728.27

3318.9020.2818.1019.9510.139.509.339.178.138.67

3419.5620.9118.7820.5810.449.859.669.528.509.04

3520.2321.5419.4821.2210.7810.2510.039.938.949.46

3620.6921.9619.9821.6511.0610.6010.3510.299.339.84

3721.1422.3820.4922.0911.3810.9910.7210.709.7810.28

3821.1322.3020.5522.0411.4911.2010.9110.9310.0710.55

3921.1522.2720.6422.0311.6811.4711.1711.2310.4110.88

4021.0322.1020.5921.8911.8311.7111.3911.5010.7411.19

4121.5022.5121.1022.3112.1812.0711.7711.8711.1411.57

4221.4422.3621.0722.1712.2512.1711.8811.9811.3011.69

4322.0422.9021.6922.7212.7312.6712.3912.4911.8312.21

4422.6123.4222.2823.2513.2413.1912.9113.0212.3912.74

4523.0923.8422.7923.6713.7213.6813.4213.5212.9313.26

4624.2624.9723.9724.8114.6514.6314.3614.4713.8914.20

4725.4626.1325.1825.9715.6415.6315.3615.4714.9015.21

4825.7726.3725.5026.2216.1116.1015.8415.9515.4215.70

4925.7526.2925.5026.1416.3916.3916.1416.2415.7616.01

5025.9526.4325.7126.2916.8116.8216.5716.6716.2316.46

5125.7926.2125.5726.0617.0017.0116.7716.8616.4616.66

5226.7027.0726.4726.9217.8917.9017.6617.7517.3717.56

5327.5827.9127.3527.7618.7718.7718.5418.6218.2718.43

5428.4428.7328.2128.5719.6319.6319.4019.4719.1419.29

5530.4630.7230.2130.5421.3021.2921.0421.1120.7820.92

5631.8132.0331.5531.8322.4822.4622.2122.2721.9622.08

5734.8235.0134.5234.7824.8224.7924.5124.5624.2524.35

5837.8437.9937.4937.7227.1427.1026.7926.8226.5126.60

5937.5137.6237.1437.3227.0026.9526.6326.6526.3526.43

6040.0240.1039.5939.7528.8328.7828.4128.4228.1128.17

6140.8540.9240.4640.5929.7529.7129.3729.3829.1029.15

6241.6241.6741.2741.3630.5530.5230.2030.2129.9630.00

6341.9441.9841.6241.6930.9330.9130.6130.6230.3930.41

6443.3143.3343.0043.0331.9731.9631.6531.6631.4431.45

6544.5544.5544.2044.2132.8432.8332.4932.4932.2732.27

*גיל כניסה מקסימאלי 60 , תום ביטוח 67  | סכום ביטוח מירבי - 1,000 ₪ לשבוע | תוספת מקצועית על פי טבלאות נפרדות | פרמיית הכניסה נקבעת לפי 
הגיל הביטוחי (כהגדרתו בפוליסה) של המבוטח ביום תחילת הביטוח ומשתנה במהלך תקופת הביטוח בהתאם לגיל המבוטח כמפורט בטבלה ובהתאם לתנאי 
ההצמדה. ניתן להרחיב ביטוח זה בתשלום נוסף של 50% מהפרמיה לביטוח חריג תחביבים מסוכנים או ביטול חריג רכב דו גלגלי ממונע )הכולל גם רכיבה על 

קורקינט ממונע, טרקטורון, אופניים חשמליים או כל כלי תחבורה/אמצעי תחבורה ממנוע אחר ו/או בעל מנוע חשמלי(.

המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה | פברואר 2019
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פיצוי שבועי משופר בגין נכות תעסוקתית 
כתוצאה מתאונה או מחלה- פרמיה קבועה

פרמיה חודשית ל 100- ₪ סכום ביטוח שבועי | פרמיה קבועה - פיצוי עד 52 שבועות
28 ימי מחלה ו 28 תאונה28 ימי מחלה ו 14 תאונה28 ימי מחלה ו 7 תאונה14 ימי מחלה ו 14 תאונה14 ימי מחלה ו 7 תאונה

נקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרגיל 

2013.3713.7212.9813.598.468.117.997.887.537.70

2113.8114.1613.4114.038.738.378.248.137.777.94

2214.2714.6313.8514.499.028.648.518.398.028.20

2314.7315.0914.3014.959.308.918.778.668.278.46

2415.1815.5414.7415.399.589.189.048.928.538.71

2515.6316.0015.1615.829.869.459.309.188.778.96

2616.0516.4115.5516.2110.119.719.559.439.019.20

2716.4616.8215.9316.5910.379.979.809.689.269.44

2816.8317.1816.2916.9410.6110.2110.049.939.499.67

2917.2017.5516.6317.2610.8510.4610.2810.179.739.91

3017.5017.8316.9417.5511.0610.6810.5010.409.9610.13

3117.7518.0817.2017.7911.2410.8910.7010.6010.1810.35

3217.9718.2817.4418.0011.4211.0810.8910.8110.3910.55

3318.1618.4617.6518.1811.5811.2811.0711.0010.6010.76

3418.3318.6217.8418.3511.7511.4711.2611.2010.8110.96

3518.4918.7718.0318.5111.9111.6611.4511.4011.0311.17

3618.6518.9118.2018.6512.0811.8511.6411.6011.2411.38

3718.7919.0418.3718.7912.2512.0411.8311.8011.4611.58

3818.9419.1718.5418.9312.4212.2412.0212.0011.6711.79

3919.0919.3118.7119.0812.6112.4412.2312.2011.8912.01

4019.2619.4618.9019.2312.8012.6512.4312.4212.1212.23

4119.4519.6419.1019.4113.0012.8712.6512.6412.3512.45

4219.6519.8219.3119.5913.2213.0912.8812.8712.5912.69

4319.8720.0319.5519.8113.4613.3413.1313.1212.8512.94

4420.1120.2519.7920.0313.7013.5913.3813.3713.1213.20

4520.3520.4820.0420.2613.9513.8613.6413.6413.3913.47

4620.6020.7220.3020.5014.2214.1313.9213.9113.6813.74

4720.8420.9520.5420.7314.4814.3914.1814.1813.9514.01

4821.0621.1620.7720.9414.7214.6514.4314.4314.2114.27

4921.3121.3921.0221.1714.9914.9214.7014.7014.4914.54

5021.6021.6721.3221.4515.2815.2115.0014.9914.7914.84

5121.9422.0021.6621.7815.5915.5315.3115.3115.1215.16

5222.3422.4022.0622.1715.9515.9015.6715.6715.4815.52

5322.7722.8222.4922.5916.3316.2816.0516.0415.8615.89

5423.2423.2822.9523.0416.7216.6716.4416.4316.2516.28

5523.7523.7823.4623.5417.1417.0916.8516.8516.6716.69

5624.2324.2623.9424.0117.5417.5017.2517.2517.0717.09

5724.7424.7724.4524.5117.9517.9117.6617.6517.4717.49

5825.1625.1824.8724.9218.2918.2618.0017.9917.8117.83

5925.4625.4825.1725.2118.5418.5118.2518.2418.0718.08

6025.9225.9325.6325.6618.9118.8818.6118.6118.4418.45

6126.3026.3126.0126.0419.2219.2118.9418.9418.7718.78

6226.7226.7326.4426.4619.5519.5419.2719.2719.1019.11

6327.2427.2426.9526.9619.9219.9119.6319.6419.4719.47

6428.0328.0427.7427.7420.4620.4620.1620.1619.9919.99

6529.2029.2128.8828.8821.2121.2220.8920.9020.7120.71

*גיל כניסה מקסימאלי 60 , תום ביטוח 67 | סכום ביטוח מירבי - 1,000 ₪ לשבוע | תוספת מקצועית על פי טבלאות נפרדות | פרמיה קבועה לפי גיל המבוטח 
במועד ההצטרפות לכיסוי וצמודה למדד החל מהמדד הקבוע בפוליסה | ניתן להרחיב ביטוח זה בתשלום נוסף של 50% מהפרמיה לביטוח חריג תחביבים 

מסוכנים או ביטול חריג רכב דו גלגלי ממונע )הכולל גם רכיבה על קורקינט ממונע, טרקטורון, אופניים חשמליים או כל כלי תחבורה/אמצעי תחבורה ממנוע 
אחר ו/או בעל מנוע חשמלי(.
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פיצוי שבועי משופר בגין נכות תעסוקתית 
 כתוצאה מתאונה או מחלה- פרמיה קבועה
פרמיה חודשית ל -100 ₪ סכום ביטוח שבועי | פרמיה קבועה - פיצוי עד 104 שבועות

28 ימי מחלה ו 28 תאונה28 ימי מחלה ו 14 תאונה28 ימי מחלה ו 7 תאונה14 ימי מחלה ו 14 תאונה14 ימי מחלה ו 7 תאונה

נקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרגיל 

2019.0019.7618.7519.7111.9811.7611.6111.5811.0711.37

2119.6320.4019.3620.3412.3612.1411.9811.9511.4311.73

2220.2921.0720.0121.0212.7712.5412.3712.3411.8012.11

2320.9621.7520.6721.6913.1812.9412.7712.7312.1912.50

2421.6222.4221.3222.3513.5913.3413.1613.1212.5712.89

2522.2823.0921.9422.9814.0113.7513.5613.5212.9513.27

2622.9023.7022.5423.5714.4014.1413.9413.9113.3213.64

2723.5224.3223.1224.1514.7914.5314.3314.3013.6914.01

2824.1024.8823.6824.6915.1714.9114.7014.6714.0614.38

2924.6725.4424.2125.2015.5515.3015.0915.0614.4314.74

3025.1525.9124.7025.6615.8915.6615.4315.4114.8015.10

3125.5826.3125.1426.0716.2115.9915.7715.7615.1515.45

3225.9726.6725.5426.4416.5216.3216.0916.0915.5015.79

3326.3327.0025.9226.7716.8216.6516.4116.4215.8516.13

3426.6827.3226.2827.0917.1316.9816.7316.7516.2116.47

3527.0127.6226.6327.4017.4517.3117.0617.0916.5716.82

3627.3427.9226.9727.7017.7617.6517.4017.4316.9317.17

3727.6728.2127.3228.0018.0918.0017.7417.7817.3017.53

3828.0028.5127.6728.3018.4318.3518.1018.1417.6817.89

3928.3628.8428.0328.6318.7818.7218.4618.5118.0618.27

4028.7429.1928.4328.9819.1619.1018.8518.8918.4718.66

4129.1629.5828.8529.3719.5619.5019.2519.3018.8819.07

4229.5929.9729.2929.7719.9719.9219.6719.7119.3119.48

4330.0630.4229.7630.2120.4120.3720.1120.1619.7719.93

4430.5430.8730.2430.6620.8620.8220.5720.6120.2420.39

4531.0331.3330.7431.1221.3321.2921.0421.0820.7220.86

4631.5331.8131.2431.6021.8121.7821.5221.5621.2221.35

4732.0232.2731.7332.0522.2922.2522.0022.0321.7021.82

4832.4832.7032.1932.4822.7422.7122.4522.4922.1722.28

4932.9633.1732.6732.9423.2223.1922.9322.9622.6522.75

5033.5133.6933.2233.4623.7423.7023.4423.4723.1723.26

5134.1134.2833.8134.0324.2824.2523.9824.0123.7223.81

5234.8134.9634.5134.7124.8924.8624.5924.6124.3324.40

5335.5335.6635.2235.4025.5125.4825.2025.2224.9425.01

5436.2936.4035.9736.1326.1526.1225.8325.8425.5725.64

5537.0837.1936.7536.9126.8126.7826.4826.4926.2226.28

5637.8137.9137.4837.6127.4127.3827.0727.0926.8226.87

5738.5438.6238.1938.3128.0027.9727.6527.6727.4027.45

5839.0439.1138.6938.8028.4328.4028.0728.0927.8327.87

5939.2539.3138.9038.9928.6428.6228.2828.3028.0428.08

6039.5739.6239.2239.3028.9328.9128.5828.5928.3428.38

6139.5439.5939.2039.2728.9928.9828.6528.6628.4228.45

6239.3239.3638.9939.0428.8728.8628.5328.5528.3228.34

6338.7938.8238.4638.5028.4728.4828.1428.1627.9327.95

6437.7837.8037.4537.4727.6827.6927.3527.3627.1427.16

6535.0535.0634.7034.7225.5625.5725.2225.2325.0125.02

*גיל כניסה מקסימאלי 60 , תום ביטוח 67 | סכום ביטוח מירבי - 1,000 ₪ לשבוע | תוספת מקצועית על פי טבלאות נפרדות | פרמיה קבועה לפי גיל המבוטח 
במועד ההצטרפות לכיסוי וצמודה למדד החל מהמדד הקבוע בפוליסה | ניתן להרחיב ביטוח זה בתשלום נוסף של 50% מהפרמיה לביטוח חריג תחביבים 

מסוכנים או ביטול חריג רכב דו גלגלי ממונע )הכולל גם רכיבה על קורקינט ממונע, טרקטורון, אופניים חשמליים או כל כלי תחבורה/אמצעי תחבורה ממנוע 
אחר ו/או בעל מנוע חשמלי(.

המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה | פברואר 2019
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סיעוד
 מהו הצורך הביטוחי המכוסה?

אדם הנמצא במצב סיעודי  מוגדר כמי שאינו יכול לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי מפעולות היום-יום , או שהוא זקוק 
להשגחה בשל מחלה.

 העלות החודשית לטיפול באדם סיעודי נעה כיום בין 5,000 ₪ לחודש לאדם המטופל בביתו, ויכולה להגיע לעלות של 
כ-  20,000 שקלים עבור טיפול במוסד סיעודי )ע"פ נתוני הלמ"ס 2011(.

יש לזכור שגם עבור צעירים קיים סיכון להיות במצב סיעודי, בפרט עקב תאונה.

 מהם הפתרונות בביטוח זה?
בחברת הפניקס קימת תוכנית ביטוח עם שני מסלולים צמודי מדד. ביטוח סיעודי "עתיר כבוד"

 איזה מסלול כדאי לרכוש?
פרמיה קבועה המבוטח יכול להבטיח לעצמו את הפרמיה בגיל ההצטרפות לכל חיי הפוליסה על ידי רכישת התוכנית 

בפרמיה קבועה הצמודה למדד החל מהמדד הקבוע בפוליסה.

פרמיה משתנה מגיל הצטרפות המבוטח ועד לגיל 65, ולאחר מכן קבועה לכל חיי המבוטח, כאשר השינוי בפרמיה הינו כ- 
4% לשנה והצמדה למדד. החל מגיל 65  הפרמיה קבועה וצמודה למדד בלבד.

 מהם יתרונות התוכנית?
 סכום קצבה חודשית נקבע בכפולות של 1,000 ₪.

 סכום ביטוח נוסף להוצאות שיקום  כגון ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה וטיפול נפשי עד תקרה הנקובה בפוליסה.
 *תקף למבוטחים עם ותק של 12 חודשים לפחות ובכפוף להשתתפות עצמית של 20%.

 שחרור מתשלום פרמיית הביטוח הסיעודי כל עוד מוגדר המבוטח כמטופל סיעודי. 
 הפוליסה צוברת ערכי סילוק.

 ניתן לרכוש את התוכנית במסלול פרמיה קבועה או פרמיה משתנה.
כל התוכניות צוברות ערכי סילוק.

 מה חשוב לדעת?
 גיל כניסה מינימאלי 3 | גיל כניסה מקסימאלי בפרמיה קבועה 70 | גיל כניסה מקסימאלי בפרמיה משתנה 60 |

 סכום ביטוח מקסימאלי בכל מסלולי הסיעוד במצטבר בחברה 22,000 ₪ )תשלום עבור שהייה במוסד(
 פרמיה קבועה מגיל ההצטרפות לכל חיי המבוטח הצמודה למדד החל מהמדד הקבוע בפוליסה.

פרמיה משתנה מגיל ההצטרפות ועד גיל 65 ,ולאחר מכן קבועה לכל חיי המבוטח, כאשר השינוי בפרמיה הינו כ -4% מדי 
שנה, מלבד השינוי הנובע מההצמדה למדד.  החל מגיל 65 הפרמיה תהיה קבועה וצמודה למדד בלבד.
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תוכנית ביטוח סיעודי  "עתיר כבוד “
 ניתן לרכוש את התוכנית במסלול פרמיה קבועה או פרמיה משתנה

תוכנית הביטוח מאפשרת קצבה חודשית לצורך אשפוז במוסד סיעודי או לסיעוד בבית המבוטח.

 איזה תקופות פיצוי ניתן לרכוש?
המבוטח יכול לבחור בין תקופת פיצוי של 5 שנים, 8 שנים או לכל החיים.

 איזה תקופות המתנה ניתן לרכוש?
המבוטח יכול לבחור בין תקופת המתנה קצרה מאוד של 60 יום או תקופות ארוכות יותר 36 חודשים או 60 חודשים.

פרטים נוספים כגון לוח ערכי הסילוק, השתנות הפרמיה בתוכנית סיעודי עתיר כבוד פרמיה משתנה ובמדריך לקונה ביטוח 
סיעודי ניתן לצפות  באתר החברה www.fnx.co.il > תחום בריאות > מוצרים > ביטוח סיעודי.

תנאי חיתום והצטרפות:
מסמכים נדרשיםסכום הביטוחגיל המועמד

הצהרת בריאות מלאהעד 3-5020,000

הצהרת בריאות מלאהעד 51-5513,000

הצהרת בריאות מלאה + בדיקה רפואית מלאה13,001 - 20,000

הצהרת בריאות מלאהעד 56-6510,000

הצהרת בריאות מלאה + בדיקה רפואית מלאהמ 10,000 - 22,000

הצהרת בריאות מלאה + בדיקה רפואית מלאהכל סכום עד 66+20,000

תוקף הצהרת הבריאות- 60 יום ממעוד חתימת המבוטח לביטוח. | תוקף אישור תנאי חיתום- 30 יום ממועד הוצאתו.
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עתיר כבוד בפרמיה משתנה
פרמיה חודשית לכל 1000 ₪ סכום ביטוח בבית / במוסד

60 חודשי המתנה36 חודשי המתנה60 ימי המתנהגיל

פיצוי לכל החייםפיצוי לכל החיים8 שנות פיצוי5 שנות פיצוי

נקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרגיל 

31.982.402.362.941.782.411.211.65
42.072.502.453.061.822.481.231.69
52.162.612.563.191.862.561.251.73
62.252.722.673.331.912.641.271.77
72.352.842.783.471.962.721.291.82
82.452.962.903.622.012.811.311.87
92.563.103.033.782.072.901.331.92
102.683.233.163.952.133.001.361.98
112.793.383.304.132.203.111.392.04
122.923.533.454.312.273.231.432.10
133.053.703.604.512.343.351.472.18
143.193.863.774.702.433.481.512.25
153.344.043.934.932.523.621.562.34
163.504.234.125.162.623.771.612.43
173.664.434.325.402.723.931.672.53
183.844.644.525.652.844.101.742.63
194.024.864.745.922.964.291.812.75
204.225.104.976.213.104.491.892.88
214.435.355.226.523.254.711.973.01
224.655.625.486.843.414.942.073.16
234.885.905.757.193.575.192.173.32
245.136.206.057.553.765.452.283.48
255.396.516.367.943.955.732.393.66
266.878.037.889.515.987.794.445.69
277.168.378.229.946.198.104.575.88
287.488.758.6010.436.428.444.706.09
297.819.169.0210.916.678.804.846.32
308.189.619.4311.466.939.195.006.56
318.5810.059.9112.037.229.605.176.82
328.9810.5710.4012.637.5210.055.357.11
339.4411.1010.9313.287.8610.535.567.42
349.9211.6611.5013.978.2211.055.777.75
3510.4312.2712.1114.728.6011.606.008.11
3610.9912.9212.7615.529.0312.206.268.49
3711.5813.6213.4716.389.4812.856.548.91
3812.2214.3714.2317.309.9713.556.849.37
3912.9115.1915.0518.3010.5114.367.179.87
4013.6516.0615.9419.3911.0915.157.5310.40
4114.4617.0016.8920.6311.7116.077.9110.97
4215.3218.0217.9121.9612.3617.018.3011.58
4316.2519.1119.0223.4013.1118.038.7312.27
4417.2720.3820.3124.9613.8419.149.1912.94
4518.3721.7621.7126.6614.7220.489.7013.75
4619.5923.2623.2428.5015.6421.9310.2414.59
4721.0024.9024.9030.3716.6323.5110.8415.51
4822.5326.6826.7232.4017.7025.2311.5116.50
4924.2028.6228.7034.6218.8727.1212.1717.58
5026.0430.6030.7237.0420.2629.0312.9718.76
5128.0532.7632.9339.7021.8231.1213.7920.15
5230.1135.1435.3642.6123.5333.3314.6821.73
5332.4137.7538.0345.8125.4035.7515.6523.46
5434.9140.6440.9849.3427.4638.4116.7125.36
5537.6743.8244.2453.2529.5841.3417.8827.46
5640.7547.3647.8757.5831.8544.5719.1929.61
5744.1851.3051.9162.3934.3448.1620.8331.92
5848.0155.7056.4267.7737.1052.1522.6534.45
5952.3160.6361.4973.8140.2056.6224.7137.27
6057.1666.2067.1980.6243.6861.6627.0540.46

*גיל כניסה מינימלי -3, מקסימלי- 60 | סכום ביטוח מרבי22,000 – ₪ במצטבר לשהייה במוסד | פרמיה משתנה מגיל ההצטרפות ועד גיל 65  , כאשר השינוי 
בפרמיה הינו כ -4% מדי שנה,  מלבד השינוי הנובע מהצמדה למדד.  החל מגיל 65  הפרמיה תהיה קבועה לכל חיי הפוליסה וצמודה למדד בלבד.
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עתיר כבוד בפרמיה קבועה   
פרמיה חודשית לכל 1000 ₪ סכום ביטוח בבית / במוסד

60חודשי המתנה36 חודשי המתנה60 ימי המתנהגיל

פיצוי לכל החייםפיצוי לכל החיים8 שנות פיצוי5 שנות פיצוי

נקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרגיל 
39.3911.5511.0514.067.1010.454.356.70
49.5811.7911.2714.347.2110.634.396.81

59.7812.0311.5014.647.3310.824.466.91
69.9812.2811.7414.947.4411.014.507.02
710.1912.5411.9815.257.5611.204.577.13
810.4112.8012.2415.577.6911.404.647.25
910.6313.0812.5015.907.8211.614.707.37
1010.8613.3612.7616.247.9611.834.777.50
1111.1013.6513.0416.598.1012.064.857.63
1211.3413.9513.3316.958.2512.294.927.77
1311.5914.2513.6217.328.4012.545.017.92
1411.8614.5713.9317.718.5712.795.108.07
1512.1314.9014.2418.118.7413.065.198.23
1612.4115.2414.5718.528.9313.345.298.40
1712.7015.6014.9118.959.1213.645.408.58
1813.0015.9615.2719.409.3213.955.518.77
1913.3216.3515.6419.869.5414.275.648.97
2013.6516.7416.0320.359.7714.625.779.19
2113.9917.1616.4320.8510.0214.995.929.43
2214.3417.5916.8521.3810.2815.376.079.67
2314.7218.0317.2921.9310.5515.776.249.92
2415.1018.5017.7522.5010.8416.206.4110.19
2515.5118.9918.2323.0911.1416.646.5910.47
2617.7021.4420.6526.1414.0119.669.3813.32
2718.1422.0621.2226.8414.3420.259.5813.62
2818.6022.6721.8227.5914.6820.839.7913.94
2919.0923.3222.4628.3715.0521.4510.0114.28
3019.6623.9923.1429.1815.4422.1010.2414.64
3120.2524.6923.8429.9315.8522.7910.4915.02
3220.8825.4424.5830.7516.2823.5110.7515.42
3321.5426.2225.3731.6216.7524.2811.0315.85
3422.2427.0426.2032.5417.2425.0911.3216.30
3522.9727.9127.0733.5017.7525.9411.6416.78
3623.7528.8228.0034.5218.3126.8511.9817.29
3724.5829.6828.9935.6118.9027.8312.3417.83
3825.4630.6129.9036.7519.6228.8612.7218.42
3926.4031.6030.9137.9720.3929.7913.1419.04
4027.3932.6531.9939.2621.2230.8013.5919.80
4128.4433.7633.1240.6322.0931.8714.0420.60
4229.5034.9434.3342.0722.9932.9814.5121.43
4330.5536.1935.6143.6123.9634.1615.0122.32
4431.7037.5236.9845.2524.9935.4315.5523.27
4532.9338.9438.4447.0026.0936.7816.1224.28
4634.2540.4640.0148.8727.2838.2316.7325.36
4735.6642.0841.6950.8728.5439.7717.3826.52
4837.1743.8243.4953.0129.7241.4118.0627.75
4938.7945.6845.4255.3030.9443.1718.7929.06
5040.5447.6747.4957.7532.2545.0619.6830.22
5142.4149.8249.7260.3933.6547.0720.6031.50
5244.4352.1252.1263.2235.1549.2321.6232.88
5346.6154.6154.8266.2836.7551.5422.7134.35
5449.0857.4157.5069.7238.4654.0323.8735.93
5551.6460.2060.6573.3040.3056.7025.1237.62
5654.4263.4763.9377.1742.2959.5726.4639.44
5757.4466.8967.4981.3644.4462.6627.9141.38
5860.7270.6071.3685.9146.7566.0029.4843.47
5964.2974.6475.5690.8749.2669.6130.8245.74
6068.1879.0680.1496.2851.9973.5632.3748.21
6172.4383.9085.14102.2154.9778.1234.0850.90
6277.0989.2290.61108.7258.4282.6535.9453.86
6382.2495.1096.65115.9261.8688.1937.9857.32
6487.95101.64103.33123.9266.0794.1040.2360.99
6594.27108.91110.73132.8070.49100.6442.8565.06
66122.40153.42144.45189.1393.08149.9356.3097.85
67131.90165.64155.47204.2199.12160.8359.32104.56
68141.93179.13167.06220.71105.52172.9762.66112.01
69153.02194.24179.86239.16112.52186.5166.30120.28
70165.35211.21194.04259.83120.23201.6270.28129.47

גיל כניסה מינימלי- 3, מקסימלי- 70 | סכום ביטוח מרבי- 22,000 | במצטבר לשהייה במוסד.  פרמיה קבועה לפי גיל המבוטח במועד הצטרפות לכיסוי וצמודה 
למדד החל מהמדד הקבוע בפוליסה.



עולם ביטוח 
נסיעות לחו"ל

ביטוח נסיעות לחו"ל
כיסויים כלולים

תעריפון



הביטוח שלכם
הוא לא המזוודה הכי
הגיונית בטרמינל?

מהיום, הפניקס מציעה את ביטוח הנסיעות לחו"ל החכם 
והמשתלם בישראל, עם אפליקציה המאתרת עבורך רופא, 

קובעת תור ומשלמת במקומך.

מוקד סוכנים 
ביטוח נסיעות לחו"ל

*5091

השירות באפליקציה ניתן באמצעות חברת אייר דוקטור בע"מ )Air doctor ltd(  בכפוף לתנאי השימוש, לתנאי הפוליסה ותנאי החיתום המקובלים בחברה. 
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ביטוח הנסיעות של הפניקס
SMART TRAVEL

הזול והמשתלם ביותר בענף!
! )Unlimited( כוללת את סכום הכיסוי הגבוה ביותר– ללא הגבלת סכום SMART TRAVEL פוליסת

כולם בדקו ומצאו

ועכשיו גם

וגם וגםגם

חברת הפניקס מתגאה כנראה בצדק בהצעה הזולה ביותר. ביטוח נסיעה זוגית לאירופה למשך 
10 ימים יעלה לכם 28 דולר בלבד. במקרה של אישפוז לא תדרשו להשתתפות עצמית וגבול כיסוי 

הביטוח הוא 5 מיליון דולר.

)אוגוסט 2018(

בהתאם לכתבות שהתפרסמו באתר YNET ו- The Marker בספטמבר 2017 ובערוץ 10 בתכנית הבוקר מירי ואור מאי 2018 ואתר וואלה NEWS באוגוסט 
2018 והכל בהתאם לפרמטרים המופיעים בכל אחת מהכתבות. המידע המופיע בעלון זה מתייחס לפוליסת נסיעות לחו"ל SMART TRAVEL של הפניקס 

חברה לביטוח בע"מ מהדורת ינואר 2018. בכפוף לתנאי הפוליסה.

פרטים נוספים במוקד סוכנים 5091*
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השירות באפליקציה ניתן באמצעות חברת אייר דוקטור בע"מ (Air doctor ltd) בכפוף לתנאי השימוש, לתנאי הפוליסה ותנאי 
בחברה.  המקובלים  החיתום 

טסים לחו"ל ? 

פרטים נוספים במוקד סוכנים 5091*

בלעדי בהפניקס- ביטוח נסיעות לחו"ל החכם והמשתלם בישראל 

עם אפליקציה המאתרת עבורך רופא, קובעת תור ומשלמת במקומך

�����
כיסוי בלתי מוגבל 
בסכום עבור הוצאות 

רפואיות בחו"ל/
הטסה רפואית 

Unlimited

איתור רופא
האפליקציה מאתרת 

את הרופאים 
בקרבת מקום

קביעת תור
קביעת תור בקלות 
במרפאה או אצלך 

במלון

אין צורך בתשלום 
התשלום עובר 
ישירות לרופא

התייעצות
ניתן להתייעץ 

עם רופא מהארץ 
בעברית 24/7
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תעריפון 2019

הרחבות הכלולות בפוליסה הבסיסית

הרחבות במסגרת הטבה ללא תשלום 

הרחבות בתוספת תשלום

הערותתוספת ליוםגילאיםההרחבה

כלולכולםאיתור וחילוץ
כלול בפוליסה הבסיסית למעט במקרה שבו המבוטח בוחר להסיר את הכיסוי בקיזוז של $ 0.2 

ליום בכל גיל.

כלולכולםהוצאות צד שלישי
כלול בפוליסה הבסיסית למעט במקרה שבו המבוטח בוחר להסיר את הכיסוי ללא קיזוז 

הפרמיה.

נדרש לבחור את ההרחבה בכדי לממש את ההטבה.הטבה ללא תשלוםכולםכבודה

הטבה ללא תשלוםכולםביטול/קיצור נסיעה
נדרש לבחור את ההרחבה בכדי לממש את ההטבה. לתשומת ליבך, הכיסוי לא חל באם מצוין כי 

למבוטח הרחבת מצב רפואי קודם מיוחד ו/או במקרה של מוות או אשפוז של בן משפחה קרוב עם 
מצב רפואי קודם ו/או היריון. 

$ 0-750.50ספורט אתגרי
הרחבה לכיסוי הבסיסי המתאימה למבוטחים המתכוונים לבצע פעילות ספורט אתגרי כגון: 

טיול ג‘יפים, קיאקים, רפטינג, בננות בים, צניחה חופשית וכדומה. רשימת הפעילויות המלאה 
 .www.fnx.co.il :נמצאת באתר האינטרנט של הפניקס בכתובת

$ 0-757.0ספורט חורף
הרחבה לכיסוי הבסיסי המתאימה למבוטחים המתכוונים לבצע פעילות ספורט חורף כגון: 

גלישה בעזרת מגלשיים,מזחלות, סנובורד, סקי הליכה, אופנועי שלג וכדומה. 
 .www.fnx.co.il :רשימת הפעילויות המלאה נמצאת באתר האינטרנט של הפניקס בכתובת

0-75ספורט תחרותי
$ 25.00 לכל 

תקופת הביטוח

הרחבה לכיסוי הבסיסי המתאימה למבוטחים היוצאים להתחרות בחו"ל כגון: איש הברזל,מרתון 
וכדומה. בנוסף מבוטחים היוצאים לאימון במסגרת קבוצת כדורגל,כדורסל,שחייה וכדומה.

 .www.fnx.co.il :רשימת הפעילויות המלאה נמצאת באתר האינטרנט של הפניקס בכתובת

 גניבה של מכשיר
כיסוי לגניבה של טלפון סלולארי עד לגבול אחריות של $ 1,000. $ 0.8כולםטלפון סלולארי

גיל
תעריף
 יומי

תקופת ביטוח
 מירבית

תקופת ביטוח מירבית
במצב רפואי קיים

180 ימים365 ימים$ 0-171.9

180 ימים365 ימים$ 18-602.0

120 ימים180 ימים$ 61-652.7

120 ימים180 ימים$ 66-703.1

120 ימים180 ימים$ 71-754.0

60 ימים60 ימים$ 76-857.5

30 ימים30 ימים $ 86-9014.0

30 ימים30 ימים $ 91-12019.7

הביטוח החכם 
לכל חופשה
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תעריפון 2019

*החברה תהא רשאית לשנות את התעריפון בכל עת גם טרם המועד המצוין לעיל | בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים, הפניקס  "SMART TRAVEL" בכל מקרה של סתירה 
בין האמור בעלון זה לבין תנאי הפוליסה, תנאי הפוליסה הינם המחייבים | החברה רשאית להפסיק את ההטבה עבור הכיסויים ללא תשלום בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה.

הערותתוספת ליוםגילאיםההרחבה

כיסוי לגניבה של המצלמה עד לגבול אחריות של $ 2,000. $ 1.00כולםגניבה של מצלמה

גניבה מחשב נייד/
כיסוי לגניבה של מחשב נייד או טאבלט עד לגבול האחריות של $ 2,000. $ 0.80כולםטאבלט

 ביטול דמי
 השתתפות עצמית

 לרכב פרטי/ רכב
קרוואן שכור בחול

24-75
$ 6.00 רכב פרטי 

$ 15.00 רכב קראוון 

שוכרים רכב/רכב קרוואן בחו"ל? הרחבת הכיסוי לביטול דמי השתתפות עצמית נחוצה לשם 
הגנה על תשלום השתתפות עצמית במקרה של אירוע תאונתי לרכב. עד לגבול האחריות של 

 .2,000 $

 נזק מתאונה
 לאופניים בחו"ל

 או גניבת אופניים
 בחו"ל שלא בחזקת

מוביל

0-75

עד $ 2,500
$ 200 לכל תקופת הביטוח 

עד $ 7,500
$ 500 לכל תקופת הביטוח 

כיסוי לאופניים בלבד למקרים של נזק תאונתי או גניבה בחו"ל ובתנאי שלא היו בחזקת מוביל.

 ביטוח תאונות אישיות
 מות או נכות מלאה

וצמיתה מתאונה
כיסוי למקרה של מוות/נכות מלאה וצמיתה מתאונה עד $ 50,000. $ 0.50כולם

 החמרה של מצב
רפואי קודם

0-60
61-75
76-85
86-90

91-120

$ 2.00 (עד 180 יום)
$ 3.00 (עד 120 יום)
$ 4.00 (עד 60 יום)

$ 10.00 (עד 30 יום)
$ 15.00 (עד 30 יום)

הצורך ברכישת כיסוי להחמרה במצב רפואי קודם יהיה בהתאם לתשובות המבוטח לשאלון הרפואי 
הקיים בהליך רכישת הפוליסה. התוספת ליום יכולה להשתנות מהרשום בטבלה, בהתאם לסוג 

המחלה/מצב רפואי הכפוף לחיתום.

 החמרה של מצב
כיסוי מיוחד למחלות שונות בהם נדרש חיתום רפואי וקבלה לביטוח בתנאים מיוחדים.כפוף לחיתום רפואיכולםרפואי קודם מיוחד

 הוצאות בגין החמרה
 בלתי צפויה של

 מהלך הריון שגרתי
18-463.00 $

מיועד לנשים בהריון מגיל 18 ועד 46 שנים ובתנאי שהחזרה לישראל הינה עד שבוע 32(כולל) 
למעט מקרים של הריון המוגדר בסיכון.

 הוצאות רפואיות
כולםבישראל

0.5$ ליום ולא יותר מ- 10$ 
לכל התקופה

במסגרת הכיסוי יכסה המבטח החזר הוצאות רפואיות אשר ביצע המבוטח במהלך 3 החודשים 
מיום חזרתו לישראל עקב אירוע תאונתי בחו"ל ועד לסך של $ 5,000.  

+
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הפוליסה כוללת את סכומי הכיסוי הגבוהים בענף, לדוגמא:

דמי הביטוח

 כיסוי
 גיל

המבוטח
דמי ביטוח

לשנה 
תקופה מרבית
 לנסיעה בודדת

 פוליסה בסיסית + הרחבות ללא עלות נוספת
כמפורט לעיל

עד 45 ימים ברצף240 $עד 70

תוספת 45 $הרחבה לגניבה של מכשיר טלפון נייד

תוספת 50 $הרחבה לביטול דמי השתתפות עצמית לרכב פרטי

לרובד הבסיסי של הפוליסה )הכולל גם כיסוי לאיתור וחילוץ וחבות כלפי צד ג'( הוספנו מגוון כיסויים ללא עלות • 
נוספת: כיסוי לכבודה, כיסוי להחזר תשלומים בגין ביטול/קיצור נסיעה, כיסוי עבור החמרה במצב רפואי קודם, 

ספורט אתגרי, ספורט חורף, כיסוי עבור מחשב נייד ומצלמה ופיצוי עבור מוות או נכות מלאה כתוצאה מתאונה.  
 אין השתתפות עצמית כלל בפוליסה )גם לא בכבודה( למעט בהרחבות למצלמה, מחשב וטלפון נייד )100 $(.• 

תקופה מרבית לשהייה ברצף עד 45 ימים !• 

כיסוי עבור הוצאות רפואיות, 
הטסה רפואית לישראל, תרופות מרשם וטיפול 

חירום בשיניים עד 5,000,000 $ 

הוצאות רפואיות
 עקב החמרה במצב רפואי קודם עד 500,000 $.

ביטוח אובדן או גניבת כבודה 
עד 2,500 $.

ביטוח אובדן תשלומים
 עקב ביטול נסיעה עד 6,000 $

בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים, הפניקס SMART BUSINESS מרץ 2018 ובכל מקרה של סתירה בין האמור בעלון זה 
לבין תנאי הפוליסה, תנאי הפוליסה הינם המחייבים.

דברים שכדאי לדעת על פוליסת 
: SMART BUSINESS הפניקס
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פוליסה לביטוח נסיעות עובדים היוצאים לחו"ל מטעם החברה ונועדה לתת לחברה "ראש שקט" במקרה 
בו העובד יצטרך סיוע רפואי בחו"ל, שירותי איתור וחילוץ, אובדן כבודה ועוד עם תקרת גבול אחריות של עד 
10,000,000 $.  תכנית הביטוח הייחודית של הפניקס SMART GROUP משלבת פתרונות ביטוח חדשניים 
שהותאמו לצרכים ולמאפיינים המיוחדים של חברות ישראליות המקיימות פעילות עסקית גם בחו"ל לרבות 

חברות ישראליות בינלאומיות.

יתרונות הפוליסה:

Tipul@fnx.co.il  �  |  *5091 �צור קשר עם מחלקת ביטוח נסיעות לחו"ל:  

בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים, הפניקס " SMART GROUP " ינואר, 2018. בכל מקרה של סתירה בין האמור בעלון זה לבין תנאי 
המחייבים. הינם  הפוליסה  תנאי  הפוליסה, 

כיסוי להחמרה של מצב 
רפואי קודם עד 10,000,000 $ 
ללא צורך בהעברת חיתום רפואי 

מראש.

כיסוי להחמרה 
של היריון שגרתי 
(עד שבוע 32 כולל) 

עד 250,000$

כיסוי לאובדן של 
מחשב נייד עד 1,500$

כיסוי לאיתור וחילוץ
עד – 550,000$

כיסוי לאובדן 
כבודה

עד 2,750$ 

כיסוי לתאונות 
אישיות

עד 50,000$

ללא השתתפות עצמית 
(למעט במחשב נייד) 

חדש ובלעדי להפניקס 
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sms מקבלים
לנייד עם לינק 
ייעודי להורדת

האפליקציה

בוחרים
רופא

מקצועי
מהרשימה

בעת הצורך, 
נכנסים 

לאפליקציה 
מכל מקום 

בעולם

קובעים תור
במרפאה או

מזמינים 
למלון

בכל עת ניתן
להתייעץ 
בעברית

עם רופא 
מהארץ

מגדירים את 
סוג הרופא
או הבעיה

לאחר הטיפול,
אין צורך במילוי
טפסים וגם לא 

נדרש תשלום
לרופא

1

4

2

5

7

3

6

אז איך האפליקציה עובדת?



| המידע הניתן בעלון זה הנו לידיעה כללית בלבד ולא ישמש  פברואר 2019 
 | השירות.  וכתב  הפוליסה  פי  על  החברה  של  והזכויות  החובות  לקביעת 
השיפוי  תקרות  בלבד  בפוליסה  המפורטים  התנאים  הם  המחייבים  התנאים 
| בכל מקרה של סתירה בין האמור בעלון זה לבין האמור בתנאי  והחריגים. 
לייעוץ  תחליף  אינו  זה  בפרסום  האמור   | הפוליסה.  תנאי  יגברו  הפוליסה, 

המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.
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 חייג 3455*
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הפניקס חברה לביטוח בע“מ

 גם בבריאות הפניקס מקום ראשון בשירות
 לשנת 2017 ו 2018 מבין חברות הביטוח הגדולות!

עוד לא עברתם לביטוח הבריאות של הפניקס?


