
בריאוטוב
הסדר ביטוח קבוצתי לחברי מועדון טוב ובני משפחותיהם



.המידע המוצג במצגת זו הוא כללי

התנאים הקובעים והמחייבים הם אלה        
.המופיעים בפוליסה המלאה



:מידע כללי
.1.9.2017-תכנית הביטוח הקיימת התחילה ב•

איילון: החברה המבטחת•

1.6.2022-החל מ, שנים5: תקופת הביטוח החדשה •

ילדים שבחרו להצטרף  , בני זוג, חברי המועדון כולל גמלאים: המבוטחים•

(.וולונטרי)

.והכלכליים של כל מבוטחהביטוחייםמותאם לצרכים –מודולרי : מבנה הביטוח•

:  הצורך בחידוש בעת הזאת•

 (קורונה)הגנה עקב גידול בשימוש בשירותים רפואיים פרטיים

 (וכו, תרופות, טכנולוגיות מתקדמות )ביטוחייםצורך בעדכון כיסויים

 בשוק ביטוח     ( 1.8.2022)צפי לעליית מחירים עקב הרפורמה הצפויה

.  הבריאות



מבנה הביטוח

רובד בסיס

ל"ל וטיפולים רפואיים מיוחדים בחו"השתלות בארץ ובחו.

ל"ל טיפולים מחליפי ניתוח בחו"ניתוחים בחו.

  תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות כולל הרחבה לתרופות

.מותאמות אישית

ובדיקת סקר תקופתית, ליווי רפואי, אבחון מהיר

במקרה של גילוי מחלה קשההוצאות רפואיות מיוחדות.



"רופאביקור"כתב שירות 

ברכישת רובד הבסיסמותנה

רופא עד הביתביקור.

מומחים בתחומים  עם רופאיםיעוץ טלפוני : רופא אונליין

.השונים

יעוץ דיאטני



רובד רשות שני  

אביזרים  , יעוץ דיאטטי, רפואה משלימה: כגוןשירותים רפואיים אמבולטוריים 

טיפול  , טיפולים בהתפתחות הילד, בדיקות הריון, פיזיותרפיה, רפואיים

.פסיכולוגי ועוד

.מההוצאה80%-גובה ההחזרים עלו ל. ן"בשבאין חובה למצות זכאות !: חדש



שירותי ניתוח ואשפוז  –רובד רשות ראשון 

:אחת מהאפשרויות הבאות

ן  "ביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל במסלול משלים שב-א

.3,000₪ועד 20%עם השתתפות עצמית בשיעור 

מהשקל  "ביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל במסלול -ב

".  הראשון

הרחבה לרובד רשות ראשון

.או לאחר ביצוע ניתוח/שירותים נלווים במהלך אשפוז ו

.ניתוחים וטיפולים בטכנולוגיות רפואיות מתקדמות



עיקרי השיפורים בפוליסה

(רובד חינמי לחברי המועדון)הוצאות רפואיות מיוחדות

 מקומי"הרחבת כיסוי למחלות סרטן גם לסרטן  –הגדרת מחלת הסרטן."

 ניתוחי עמוד  , הרחבת הכיסוי להחלפות  מפרקים–" ניתוח גדול"הגדרת

.  טיפולילצינתורכמו כן התווסף כיסוי . שדרה

ושירותי איתור מרכזים , התווסף כיסוי לשירותי מחקר ומידענות רפואית

.ל "רפואיים בארץ או בחו

 חודשים מהמועד בו  36הזכאות להוצאות רפואיות הוארכה לתקופה בת

.חודשים בפוליסה הנוכחית24במקום , אובחנה מחלה קשה אצל המבוטח



ל"השתלות וטיפולים מיוחדים בחו

והכיסוי הביטוחי הורחב מעבר לנוסח שהציע המפקח במסגרת  , הגדרת השתלה נוסחה מחדש

.טיוטת הרפורמה

כמו כן עודכנו סכומי הביטוח  . ₪מיליון 5-ל₪ מיליון 4-סכום הביטוח להשתלה גדל מ

המשך  , ל"הוצאות מגורים וכלכלה במקרה של צורך בטיפול בחו, לאיתור או הפקת מח עצם

.ל לישראל"והבאת רופא מומחה מחו, טיפול רפואי בישראל

גמלה חודשית לאחר השתלה גם לילדים, התווספה גמלה חודשית למבוטח המועמד להשתלה  ,

.ל"וגם במקרה של טיפול מיוחד בחו



ל"ניתוחים בחו

ל"הוגדלו הסכומים והזכאות לטיסות לצורך ביצוע ניתוחים בחו  .

ל"הוגדלו הסכומים עבור הוצאת שהייה וכלכלה בחו.

ל"התווספו שירותי החלמה ושיקום בישראל לאחר ביצוע ניתוח בחו  .



תרופות

ל₪  600,000-והוגדל סכום הביטוח עבורן מ, הורחב הכיסוי לתרופות בהתאמה אישית-

1,000,00₪.

 2,500₪במקום ₪ 1,000פטור מהשתתפות עצמית לתרופות שעלותן החודשית מעל.

ויטמינים, התווספו כיסויים לקנאביס רפואי.

 לצורך התאמת הטיפול התרופתי₪ 60,000עד וגנומיותהכיסוי כולל  לבדיקות גנטיות  .



הרחבה לרובד הבסיסי

,  שירות רופא מלווה, התווסף  לרובד הבסיס פרק הכולל אבחון מהיר

בדיקות סקר מנהלים  , ל"רפואית בחוד"חוו, רפואית באשפוזד"חוו

.  40למבוטחים מעל גיל , ובדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן



ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל  -'רובד רשות א

4,000ן עם השתתפות עצמית בסך "הביטוח הנוכחי כולל ביטוח משלים שב

.3,000₪-ל₪ 4,000-ההשתתפות העצמית קטנה  מ, ₪

התווספה אפשרות לרכישת ביטוח ניתוחים מהשקל הראשון.

ושירותי שיקום והחלמה  , התווסף פרק שירותים נלווים באשפוז ואחריו

.לאחר ניתוח ואשפוז כולל בבית המבוטח

  התווסף פרק לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח באמצעות טכנולוגיות

וכיסוי לניתוחים  , טיפול במרפאות כאב, כיסוי לטיפול בתא לחץ, מתקדמות

.קוסמטיים עקב תאונה



ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל  -'רובד רשות א

4,000ן עם השתתפות עצמית בסך "הביטוח הנוכחי כולל ביטוח משלים שב

.3,000₪-ל₪ 4,000-ההשתתפות העצמית קטנה  מ, ₪

התווספה אפשרות לרכישת ביטוח ניתוחים מהשקל הראשון.

ושירותי שיקום והחלמה  , התווסף פרק שירותים נלווים באשפוז ואחריו

.לאחר ניתוח ואשפוז כולל בבית המבוטח

  התווסף פרק לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח באמצעות טכנולוגיות

וכיסוי לניתוחים  , טיפול במרפאות כאב, כיסוי לטיפול בתא לחץ, מתקדמות

.קוסמטיים עקב תאונה



פרמיה חודשיתגיל המבוטח
עבור הרובד הבסיסי

(*ח-'פרקים ד)

:  אופציה ראשונהרובד רשות ראשון 
ן עם  "משלים שבביטוח ניתוחים 

3,000ועד 20%השתתפות עצמית בשיעור 
ח"ש

ושירותים רפואיים לאחר  (1)פרק ט 
ניתוחים (א "ופרק י' ניתוח פרק י

)וטיפולים בטכנולוגיות מתקדמות

אופציה  רובד רשות ראשון 
ביטוח ניתוחים מהשקל  :שניה

ושירותים   ((2)פרק ט)הראשון 
 'פרק י)רפואיים לאחר ניתוח

א ניתוחים וטיפולים  "ופרק י
בטכנולוגיות מתקדמות

שירותים  –רובד רשות שני 
ב"אמבולטוריים פרק י

2013.49.714.011.4ילד עד גיל 
30-2124.7חברים בגילאים 

27.2: ת זוג/בן
26.030.0274

חברים בגילאים
31-40

24.7
27.2: ת זוג/בן

26.038.527.4

חברים בגילאים  
41-50

24.7
27.2:ת זוג/בן

58.060.527.4

חברים בגילאים
51-55

31.0
34.1:ת זוג/בן

82.090.527.4

חברים בגילאים
56-60

31.0
34.1:ת זוג/בן

82.0118.527.4

חברים בגילאים
61-65

31.0
34.1:ת זוג/בן

82.0143.027.4

31.0ואילך66מגילחברים
34.1:ת זוג/בן

130.1189.027.4



מובהר בזאת כי התנאים המחייבים 

והקובעים הם התנאים המלאים  

.המופיעים בפוליסה


