
עולם ביטוחי 
מחלות קשות

 מרפא

 מרפא סרטן

 תעריפון



49 המידע המופיע בידיעון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה | פברואר 2019 48

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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"TOP אור �"מדיכלל מחלות קשות 32""קר "מזור מורחב""מענקית זהב"

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
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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 עד גיל  20 וישולם 50% 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
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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.

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.**
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*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

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.

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