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  גילוי אות למבוטח בביטוח בריאות

  

  "מגן אישי" –תמצית תאי הביטוח 

  תמצית תאי הפוליסה - 1לוח 

  התמצית תאי הפוליס  

  "מגן אישי"   שם הביטוח

  תאוות אישיות  סוג הביטוח

תקופה קובה. בהתאם למפורט בדף פרטי הביטוח ולא יותר משת   תקופת הביטוח
  ביטוח אחת

פיצוי למקרה מוות ו/או כות ו/או אי כושר עבודה של המבוטח   תיאור הביטוח
או /ו האופציואליותכתוצאה מתאוה, וכן אחד או יותר מההרחבות 

בפוליסה, אם רכשו, בהתאם למפורט בדף  האופציואלייםהכיסויים 
  פרטי הביטוח.

  

הפוליסה איה מכסה 
את המבוטח במקרים 

הבאים (חריגים 
  בפוליסה)

  .6.3וסעיף  1.6פרק ג', פרק ה' סעיף 

גובה הפיצוי הכספי 
  שאקבל

פיצוי בהתאם לסכום שרכשת ובהתאם לתאי הפוליסה, הסכום 
  ף פרטי הביטוח.מפורט בד

אחרי כמה זמן מתחילת 
הביטוח אהיה זכאי 

לתבוע ולקבל תגמול 
  ?1(אכשרה) 

ימים, כמפורט בפרק ה'  30 -לכיסוי אי כושר עבודה כתוצאה ממחלה 

, ככל שרכש כיסוי כאמור, אלא אם מפורט אחרת בדף פרטי 1.5סעיף 
  הביטוח

                                                           

1
ופה זו, לא יהיה זכאי תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח. בקרות מקרה ביטוח במהלך תק –תקופת אכשרה  

 מבוטח (או מוטב) לתגמולי ביטוח.

  כתובת אתר החברה:

www.menoramivt.co.il 

  כתובת  למשלוח דואר:

   927ת.ד תחום בריאות 

  6100802תל אביב 

  :קטרוי של החברהכתובת דואר האל

 personal@menora.co.il-t  

  מוקד שירות לקוחות החברה:

  *2000טלפון: 

  153-747049338פקס: 
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אחרי כמה זמן מקרות 
מקרה הביטוח אהיה 

  ?2ל (המתה)זכאי לתגמו

תקופת המתה קיימת רק ביחס לכיסוי אובדן כושר עבודה, ככל 
  שרכש, בהתאם למפורט בדף פרטי הביטוח.

  פרטי הביטוח בדף בהתאם למפורט  השתתפות עצמית

האם קיימים כיסויים 
חופפים בביטוח 

המשלים של קופות 
  החולים

  

ופות חלק מהכיסויים קיימים גם בשירותי בריאות וספים של ק
  החולים

  

                                                           

תקופה המתחילה בקרות מקרה הביטוח בגיה אין המבוטח כדאי לפיצוי או לשיפוי כלשהו, אלא  –תקופת המתה  2
  רק בסופה.
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  תמצית תיאור הכיסויים בפוליסה -  2לוח 

  תיאור הכיסויים בפוליסה

מה הסכום   תיאור הכיסוי  שם הכיסוי
המקסימלי שיתן 

  לתבוע

אחרי כמה 
זמן 

מתחילת 
הביטוח 

יתן לתבוע 
ולקבל 
תגמול 

  (אכשרה)

אחרי 
כמה זמן 

מקרות 
מקרה 

הביטוח 
אהיה 
זכאי 

לתגמול 
  (המתה)

השתתפות 
  מיתעצ

כיסוי למקרה 
  מוות

, הפוליסה לתאי ובהתאם בכפוף
 מקה זה כיסוי, וחריגיה הגדרותיה

פרטי  בדף קוב למוטבים ששמם
 על מוטבים קביעת ובהיעדר הביטוח

 - אים בחיים אם או המבוטח ידי
,  דין פי על המבוטח של ליורשיו

של  במקרה פעמי חד לפיצוי זכאות
  .מתאוה כתוצאה מוות

ביטוח סכום ה
המפורט בדף פרטי 

  הביטוח

  אין  אין  אין

 כות צמיתה
   מלאה

, הפוליסה לתאי ובהתאם בכפוף
 מקה זה כיסוי, וחריגיה הגדרותיה

 פעמי חד לפיצוי למבוטח זכאות
 או מלאה צמיתה כות של במקרה
 כשיעור ,מתאוה כתוצאה חלקית
  .הביטוח מסכום הכות

סכום הביטוח 
המפורט בדף פרטי 

  חהביטו

  אין  אין  אין

אובדן כושר 
  עבודה

, הפוליסה לתאי ובהתאם בכפוף
 מקה זה כיסוי, וחריגיה הגדרותיה

, שבועי לפיצוי למבוטח זכאות
,  זה כיסוי בגין לעיל הקוב בסכום
 או מלא, זמי אי כושר תקופת למשך
 כתוצאה) בפוליסה כהגדרתם( חלקי

 לתקופת הפיצוי עד, מתאוה
 כיסוי בגין לןלה המפורטת המרבית

  המתה. תקופת ביכוי זה

סכום הביטוח 
המהווה מכפלת 

סכום הפיצוי 
השבועי במספר 

השבועות 
המקסימלי ביכוי 
תקופת ההמתה, 

כמפורט בדף פרטי 
  הביטוח 

כמפורט   אין
בדף פרטי 

  הביטוח

  אין

פיצוי לאי 
כושר עבודה 

מלא כתוצאה 
 –ממחלה 
בישראל 

  בלבד

 ויהכיס לתאי ובהתאם בכפוף
 הגדרותיה, הפוליסה ולתאי

  זה כיסוי, וחריגיה

 שבועי לפיצוי זכאות למבוטח מקה
,  זה כיסוי בגין לעיל הקוב בסכום

 או מלא, זמי כושר אי למשך תקופת
 כתוצאה) בפוליסה כהגדרתם( חלקי

 לתקופת עד, בלבד בישראל ,ממחלה
 בגין להלן המפורטת המרבית הפיצוי

  .המתה תקופת זה ביכוי כיסוי

סכום הביטוח 
המהווה מכפלת 

סכום הפיצוי 
השבועי במספר 

השבועות 
המקסימלי ביכוי 
תקופת ההמתה, 

כמפורט בדף פרטי 
  הביטוח

ימים,  30
כמפורט 
בפרק ה' 

, 1.5סעיף 
ככל שרכש 

כיסוי 
כאמור, 

אלא אם 
מפורט 

אחרת בדף 
פרטי 

  הביטוח

כמפורט 
בדף פרטי 

  הביטוח

  אין
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פיצוי בעת 
ת אשפוז בבי

חולים עקב 
  תאוה

 הכיסוי לתאי ובהתאם בכפוף
 הגדרותיה, הפוליסה ולתאי

  זה כיסוי, וחריגיה

, יומי לפיצוי זכאות למבוטח מקה
 חולים בבית אשפוז תקופת למשך

 הפיצוי לתקופת עד ,תאוה עקב
 כיסוי בגין להלן המפורטת המרבית

  .תקופת המתה ביכוי זה

סכום הביטוח 
המהווה מכפלת 

ם הפיצוי היומי סכו
במספר ימי הפיצוי 
המקסימלי ביכוי 
תקופת ההמתה, 

כמפורט בדף פרטי 
  הביטוח

כמפורט   אין 
בדף פרטי 

  הביטוח

  אין

שיפוי בגין 
הוצאות 

רפואיות (לא 
כולל טיפולי 
שייים) עקב 

  תאוה*

 הכיסוי לתאי ובהתאם בכפוף
 הגדרותיה, הפוליסה ולתאי

  זה כיסוי, וחריגיה

 להחזר זכאות וטחלמב מקה
 ידו על שהוצאו רפואיות הוצאות

 הביטוח עד לסכום, תאוה עקב
  .עצמית השתתפות ביכוי זה לכיסוי

סכום הביטוח 
המפורט בדף פרטי 

הביטוח, ביכוי 
  השתתפות עצמית

כמפורט   אין  אין
בדף פרטי 

  הביטוח

שיפוי בגין 
הוצאות 

טיפולי 
שייים עקב 

  תאוה*

 כיסויה לתאי ובהתאם בכפוף
 הגדרותיה, הפוליסה ולתאי

 זה כיסוי, וחריגיה

 להחזר זכאות למבוטח מקה
 על שהוצאו שייים טיפול הוצאות

 הביטוח לסכום עד ,תאוה עקב ידו
  .עצמית השתתפות ביכוי זה לכיסוי

סכום הביטוח 
המפורט בדף פרטי 

הביטוח, ביכוי 
  השתתפות עצמית

כמפורט   אין  אין
בדף פרטי 

  הביטוח

  

שיפוי בגין 
הוצאות 

חילוץ עקב 
  תאוה*

  

 הכיסוי לתאי ובהתאם בכפוף
 הגדרותיה, הפוליסה ולתאי

  זה כיסוי, וחריגיה

 להחזר זכאות למבוטח מקה
 חילוץ בגין ידו על שהוצאו הוצאות

 עד, תאוה בישראל עקב שבוצע
 ביכוי זה לכיסוי הביטוח לסכום

  .עצמית השתתפות

סכום הביטוח 
פרטי המפורט בדף 

הביטוח, ביכוי 
  השתתפות עצמית

כמפורט   אין  אין
בדף פרטי 

  הביטוח

פיצוי חד 
פעמי בגין 

שברים 
כתוצאה 
  מתאוה

 הכיסוי לתאי ובהתאם בכפוף
 הגדרותיה, הפוליסה ולתאי

  זה כיסוי, וחריגיה

 חד לפיצוי זכאות למבוטח מקה
, זה לכיסוי הביטוח בסכום, פעמי

  של במקרה

  .מתאוה כתוצאה הגוף בעצמות שבר

סכום הביטוח 
המפורט בדף פרטי 

הביטוח, ביכוי 
  השתתפות עצמית

כמפורט   אין  אין
בדף פרטי 

  הביטוח

  
  
חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה  *

אות בפועל ויש לך כיסוי זהה בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצ
 .ובכפוף לתאי הפוליסה

  
  כל האמור לעיל כפוף לתאי הפוליסה המלאים.

 


