
הקבלה לביטוח מותנת בחיתום רפואי כמקובל בחברה. העלון הינו מידע כללי בלבד ובכפוף לתנאי הפוליסה 
המלאים. בכל מקום של סתירה בין העלון לבין תנאי הפוליסה- תנאי הפוליסה גוברים.

המידע המופיע בעלון זה הינו מידע כללי אודות התכנית בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה
מאי 2021

בטוח שחשבנו גם על הלקוחות הקיימים שלנו
לקוחות החברה המחזיקים כיום כיסוי מסוג "מרפא"- ביטוח לפיצוי 

בגין גילוי מחלות קשות )נספח 5450( ישודרגו באופן אוטומטי לכיסוי 
החדש החל מתאריך 20.08.2020. מסמך רשמי יישלח בימים 

הקרובים לכל המבוטחים הרלוונטים.

תוקף הצהרת בריאות- עד 60 יום ממועד חתימת המועמד לביטוח. 
השלמת מידע רפואי- עד 45 יום ממועד דרישת המידע. תוקף 

אישור תנאי חיתום- עד 30 יום ממועד הוצאתו.

<<<<
הצטרפות

מגיל 0 עד 64
סכום ביטוח לרכישה

מינימלי 50,000 / מקסימלי 600,000 ₪ 

סכום הביטוח בש"ח שניתן לרכושגיל המועמד

עד 600,000 50-0

עד 60-51400,000
600,000-400,001

עד 64-61350,000
600,000-350,001

מסמכים נדרשים

הצהרת בריאות מלאה

הצהרת בריאות מלאה
הצהרת בריאות מלאה + תמצית תיק רפואי 

מהרופא המטפל

הצהרת בריאות מלאה + תמצית תיק רפואי 
מהרופא המטפל

הצהרת בריאות מלאה + בדיקה רפואית מלאה

תנאי תכנית מרפא <<

לצפייה במסמך לדוגמה <<

גילוי נאות מרפא <<

פרמיה חודשית עבור סכום ביטוח ₪100,000
אישה 
מעשנת

אישה
לא מעשנת

גבר
מעשן

גבר
לא מעשן

10.7610.7610.7610.76
12.2011.1312.9711.29
13.0411.5814.1311.82
14.0112.2615.3312.54
15.2013.2516.6213.44
16.6814.4918.0214.39
18.5416.0519.5915.41
20.8017.9521.3916.54
23.4620.1723.4917.80
26.5322.7226.0319.24
29.9925.5729.1320.95
33.8227.0032.9422.96
37.0028.5637.4325.29
42.0031.0042.0028.08
45.0037.0046.0031.41
48.0039.0052.0035.38
55.0041.0057.0038.33
62.0043.1965.0042.19
69.0047.6974.0046.69
75.0051.5084.2753.00
86.0055.6797.1359.00
93.0064.56114.0066.00
104.0071.24129.0074.00
114.0077.63147.0081.00
124.0087.71162.0094.00
127.0095.62178.00105.00
141.00103.04198.00116.00
152.00109.78222.00134.00
170.00115.50241.00150.00
190.00126.33271.34167.00
210.00137.00303.00187.00
235.00147.00337.87205.00
252.50149.00371.44223.74
280.56160.00409.63243.15
305.61176.51435.93265.35
320.63195.67479.09287.45
340.67228.96513.40324.65
370.69249.13563.62354.28
399.04268.19629.29384.57
440.35294.17708.09426.82
476.55311.59792.79464.81
501.83329.66887.87497.20
543.86348.40978.96528.12
573.23367.821,057.31567.61
610.91387.951,155.25600.13
678.64408.811,265.15654.86
712.89430.441,374.92691.08
759.94456.761,459.92733.80
809.46488.801,555.07781.63
866.75527.771,656.46836.95
924.16575.081,764.84901.00
994.82632.381,910.39962.64

1,082.66665.562,068.401,047.63
1,172.77699.992,212.001,091.64
1,282.18735.672,461.831,218.74
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הפרמיות מוצגות עבור גיל המבוטח במועד הצטרפות לכיסוי. הפרמיה משתנה כל 5 שנים כמפורט בדף 
פרטי הביטוח וצמודה למדד החל מהמדד הקובע בפוליסה במועד ההצטרפות ) פרמיה קבועה עד גיל 20, 
כולל(. סכום הביטוח והפרמיות יופחתו ב-50% בגיל 70 עד 75. גיל כניסה לביטוח מקסימלי 64-0 כולל. תום 
ביטוח בגיל 75. גיל המבוטח הנו בהתאם להגדרת גיל ביטוחי לפי תנאי הפוליסה. המחיר אינו כולל תוספות 

חיתומיות.

הביטוח הכי בטוח למחלות קשות

המידע המופיע בעלון זה הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור במצגת זו כפוף לתנאי הפוליסה 
וסייגיה. ההשוואות המופיעות בעלון בוצעו על בסיס נספחי חברות הביטוח כמפורסם באתרי החברות 
נכון ל- 05.2021. סקירה זו אינה ממצה את תנאי הנספחים המלאים וניתן לעיין בתנאי הפוליסה המלאים 
מסכום  הנגזר  חלקי  ביטוח  סכום  הנו  מיוחד  ביטוח  2021. *סכום  השונות. מאי  הביטוח  חברות  באתר 

הביטוח המלא.

אין קבוצות מחלות - פשוט, קל ובלעדי להפניקס.

הכיסוי עם מספר המחלות הרחב בענף - 42 מחלות בכיסוי מלא , 4 מחלות 
.IN-SITU בכיסוי חלקי ורשימה הכי רחבה בענף לסרטן מקומי

הפוליסה לא מתבטלת עד גיל 75 )תום ביטוח( - היחידים שנשארים עם 
המבוטח עד סוף חיי הפוליסה. 

ללא ימי שרידות ל-33 מחלות חדש ובלעדי
ביטלנו את ימי השרידות למחלות נבחרות.

הוספנו לכיסוי הרחב מחלות חדשות ומשמעותיות 
מחלת קרוהן המלווה בכריתת מעי )לרבות כריתה חלקית( חדש ובלעדי	 
צנתור כלילי טיפולי חדש 	 
כריתת ריאה חדש	 
גידול שפיר בחוט השידרה חדש ובלעדי	 
מחלת יעקב קרויצפלד חדש	 
מחלת דוויק נוירומיאליטיס אופטיקה חדש	 
הרשימה הכי רחבה בענף לסרטן מקומי IN-SITU חדש ובלעדי	 
בטוח כיסוי למחלות מיוחדות	 
לופוס )זאבת(	 
פיצוי בגין ניתוח להחלפה מלאה של מפרק ירך/ברך/כתף בלעדי	 
פיצוי בגין שבר באגן או בירך בלעדי	 
דום לב עם השתלת דפיברלטור	 
טיפול במפרצת מוחית	 
כיסוי לסוכרת נעורים עד גיל 21	 

| בביטוח זה יש תקופות אכשרה כמפורט בכל אחד מפרקי הפוליסה. בביטוח זה יש חריגים  מאי 2021 
וסייגים המצוינים בנספחי הפוליסה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להתאים את התעריפים והתנאים 
בהתאם ובמידה ויחולו שינויים במוצרי החברה.בכל מקום של סתירה בין העלון לבין תנאי הפוליסה- תנאי 

הפוליסה גוברים. 
לעיון בתנאי הפוליסה המלאים: www.fnx.co.il < בריאות < ביטוח בריאות < "ביטוח מחלות קשות" < מסמכים.

מחלות בסכום ביטוח מלא

מחלות בסכום ביטוח מיוחד

)IN-SITU( מחלות סרטן מוקדם

"מדיכלל מחלות קשות 32""קרן אור TOP""מרפא" "מענקית זהב" "מזור מורחב"

הפניקס
מרפא 2020

הראל
מענקית זהב

מנורה
TOP קרן אור

כלל
מדיכלל לחיים 32

מגדל
מזור מורחב

מחלות בסכום 
4239403342ביטוח מלא

מחלות בסכום 
40302ביטוח מיוחד*

סרטן מקומי
IN-SITU

כמות הסוגים 
המכוסה

ללא רשימה סגורה
ללא רשימה סגורה 
אך מותנה בביצוע 
ניתוח להסרת הגידול

19219

מספר קבוצות 
2 קבוצות4 קבוצות3 קבוצות4 קבוצותאין קבוצותהמחלות 

תוקף הביטוח 
לאחר תביעה 

מקבוצה 
ראשונה

אין קבוצות
הפוליסה אינה 

מתבטלת 
לפני תום ביטוח

הפוליסה מתבטלת 
לאחר 2 תביעות 

הפוליסה 
מתבטלת לאחר 2 

תביעות 

הפוליסה 
מתבטלת

לאחר תביעה 
אחת 

הפוליסה 
מתבטלת

לאחר תביעה 
אחת 

ביטול קבוצת 
מחלות לאחר 

תביעה

אין קבוצות
הפוליסה לעולם אינה 

מתבטלת 
לפני תום ביטוח

תביעה מקבוצה 2 
תביא לביטולה

תביעה מקבוצה 3 
תביא לביטולה

תביעה מקבוצה 2 
תביא לביטולה

תביעה מקבוצה 
2 תביא לביטולה 
תביעה מקבוצה 
3 תביא לביטולה 

תביעה מקבוצה 4 
תביא לביטולה
ולא יותר מ- 2 
מקרי ביטוח 

 תביעה מקבוצה 
1 תביא לביטול 

הפוליסה

מחלות 
בלעדיות 

בהפניקס מבין 
חמש החברות 

הגדולות

מחלת קרוהן המלווה 
בכריתת מעי - חדש
גידול שפיר בחוט 

השדרה- חדש
שבר באגן/ ירך

ניתוח להחלפת 
מפרק

איןאיןאיןאין

מחלות
מיוחדות

צנתור כלילי טיפולי- 
חדש

יש - בתוך קבוצת 
"כיסויים נוספים"- 
ניתן לתבוע מקרה 

אחד בלבד

יש - בתוך קבוצת 
"מקרים מיוחדים"- 
ניתן לתבוע מקרה 

אחד בלבד
ישאין

מחלת יעקב 
ישאיןישאיןקרויצפלד- חדש

מחלק דוויק 
נוירומיאליטיס 
אופטיקה- חדש

ישאיןישאין

איןאיןאיןישכריתת ריאה- חדש

דום לב עם השתלת 
ישאיןאיןישדפיברילטור

טיפול במפרצת 
ישמוחית

 יש - בתוך קבוצת 
"מקרים מיוחדים"- 
ניתן לתבוע מקרה 
אחד בלבד- 10% 

מסכום הביטוח

ישאין

סכרת נעורים 
בגילוי עד גיל 20בגילוי עד גיל 21בגילוי עד גיל 20 בגילוי עד גיל 20 בגילוי עד גיל 21

תקופת 
שרידות

אין שרידות עבור
33 מחלות

ביתר המחלות
14 ימים

שרידות 14 ימים
לכל המחלות 

שרידות 10 ימים
לכל המחלות 

שרידות 14 ימים
לכל המחלות 

שרידות 14 ימים
לכל המחלות 

מקרה שני 
    25% פיצוי 100% פיצוי100% פיצוי100% פיצוילסרטן

100% פיצויבלבד 

מה כל כך 
בטוח?

בטוח שלא שינינו 
את תנאי החיתום 

וההצטרפות

בטוח שהפרמיות שלנו 
משתנות רק פעם ב-5 שנים 
ממועד ההצטרפות לביטוח

 )פרמיה קבועה לילדים עד גיל 20(

בטוח שיש לנו את 
הכיסוי עם מספר 

המחלות הרחב בענף

לראשונה בישראל!לראשונה בישראל!  הביטוח הכי בטוח למחלות קשותהביטוח הכי בטוח למחלות קשות
ּבטוח מרפא

ּבטוח מרפא

ּבטוח

ּבטוח

ּבטוח

ּבטוח

ּבטוח

https://www.fnx.co.il/Documents/5451_Mahalot_Kashot_2020_GILUY_08.2020.pdf
https://www.fnx.co.il/Documents/5451_Mahalot_Kashot_2020_Nispach_08.2020.pdf
https://www.fnx.co.il/Documents/marpe-word.pdf

