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נספח הרחבה למחלות )2113( - כיסוי בגין החמרה במחלה קיימת

תמורת תשלום דמי ביטוח כאמור ברשימה, ובהתאם להצעה, להצהרות ולהודעות שאותן מסר 
המבוטח למבטח והמהוות חלק בלתי נפרד מנספח זה, יהיה המבוטח זכאי לכיסוי כמוגדר וכמפורט 
בנספח זה בכפוף להגדרות, לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים להלן, בגבולות אחריות המבטח 

על פי תנאי נספח זה והוראותיו ולא יותר מהנקוב ברשימה. 

מוצהר ומוסכם כי נספח זה יהא בתוקף רק כנספח לפוליסה שאליה הוא מצורף כמפורט ברשימה 
)להלן: "הפוליסה הבסיסית"(, והוא כפוף לכל תנאי הפוליסה הבסיסית, לרבות חריגיה וסייגיה, 

ולמעט נושאים המוסדרים מפורשות בנספח זה. 

המבוטח יהיה זכאי לכיסוי בגין הוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל, לפי סעיף 1 בחלק   .1
2 לפוליסה הבסיסית, בכל הנוגע להחמרה בחו"ל של מחלה קיימת בגינה היה מצוי אך ורק 
בטיפול תרופתי ו/או מעקב רפואי שוטף בעת צאתו לחו"ל או במשך 6 חודשים שקדמו לצאתו 
לחו"ל ובלבד שבמהלך אותם 6 חודשים היה מצבו הרפואי יציב ולא חלה החמרה באותה 

מחלה )להלן: "המחלה הקיימת"(, הכל כמפורט בנספח זה ותנאיו.

מובהר כי מחלה בגינה היה המבוטח באשפוז )לרבות אשפוז יום( ו/או מטופל בהקרנות  
ו/או כימותרפיה ו/או דיאליזה במהלך 6 חודשים שקדמו לצאתו לחו"ל תחשב כמחלה   

שחלה בה החמרה.
 

האמור יחול למרות סעיף 1.14.4 בחלק 2 לפוליסה הבסיסית, הקובע חריג בגין אירוע רפואי   
שנובע ממחלה שבשלה היה המבוטח בטיפול או בהשגחה בעת צאתו לחו"ל או במשך ששת 

החודשים שקדמו לצאתו.

הכיסוי ינתן בכפוף לתנאים הבאים:  .2
ינתן כיסוי אך ורק בגין טיפול חרום הכרחי בחו"ל כתוצאה משינוי פתאומי לרעה   .2.1

במחלה הקיימת.
סך כל תגמולי הביטוח במצטבר בגין כל הכיסויים שבפרק "הוצאות אשפוז והוצאות   .2.2
רפואיות בחו"ל" )פרק 1 בחלק 2 של הפוליסה הבסיסית(, בכל הקשור למחלה 
הקיימת יהיו עד סכום של 250,000 דולר וזאת למרות האמור בטבלה שבסעיף 1 

בחלק 2 בפוליסה הבסיסית בדבר גבולות האחריות המקסימלים.

נספח זה יהיה בתוקף כל עוד ובתנאי שהפוליסה הבסיסית תהא בתוקף.  .3

הוראות הפוליסה הבסיסית, ככל שלא שונו מפורשות בנספח זה, ימשיכו לחול ללא כל שינוי.  .4

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הפוליסה הבסיסית לבין הוראות נספח זה יחולו הוראות הנספח.  .5

נספח זה בתוקף בתנאי שנרכש על ידי המבוטח ושדבר רכישתו מצוין במפורש בדף הרשימה.
אם הנספח אינו מצוין בדף הרשימה הוא אינו בתוקף
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