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  """"מכבי זהבמכבי זהבמכבי זהבמכבי זהב""""עיקרי ביטוח תרופות לחברי עיקרי ביטוח תרופות לחברי עיקרי ביטוח תרופות לחברי עיקרי ביטוח תרופות לחברי 
  

מגן "לפיו תציע מגדל לחברי מכבי ,  בהסכם"מכבי" וקופת חולים "מגדל"בימים אלה התקשרו 
הסכם זה נחתם . כיסוי לתרופות שאינן ממומנות באמצעות סל הבריאות הממלכתי, "זהב

  .לתקופה של שישה חודשים 
  

כיסוי לתרופות שאינן ממומנות " מגן זהב"י מכבי תציע מגדל לחבר, במהלך תקופת ההתקשרות
בפוליסות פרטיות , באמצעות סל הבריאות הממלכתי בתנאים אטרקטיביים וללא חיתום רפואי

  .ובצירוף וולונטרי
  

  :התנאים למצטרפים במהלך תקופת ההתקשרות
  

לכל התרופות וכפי שמופיע בהגדרות ₪ מיליון ) אחד (1הפוליסה תעניק כיסוי עד  �
מדינות " ורשומות באחת ה–או בסל בהתוויות אחרות ,  תרופות שאינן בסל-וליסה בפ

  . OFF LABELאונקולוגיות - וכן תרופות אונקולוגיות והמטו, "המוכרות

בתרופות לסרטן לא תחול השתתפות עצמית ולתרופות ליתר המחלות תחול  �
 .לחודש למרשם ₪ 300השתתפות עצמית של 

לרכוש את הפוליסה " מגן זהב"יו זכאים חברי מכבי במהלך תקופת ההתקשרות יה �
". סייג בשל מצב רפואי קודם"ללא תקופת אכשרה וללא , ולהצטרף אליה ללא חיתום

או /במקרה בו המצטרף היה זקוק לתרופה על פי תיעוד בתיקו הרפואי ו, ואולם
הרי שמימון , שקיימת לגביה המלצה בכתב בתיקו הרפואי לפני מועד ההצטרפות

לא יהיה מכוסה , להתוויה בגינה נרשמה התרופה, ותרופה זו בלבד, רופה זות
 .בפוליסה זו

  :כללי

 פוליסות לכיסוי תרופות שאינן ממומנות לרכושניתן , " מגן זהב"במקביל לפעילות זו לחברי מכבי 
כולל " (מגן זהב"באמצעות סל הבריאות הממלכתי גם למבוטחים שאינם חברים במכבי 

תקופת אכשרה מלאה , בכפוף לחיתום מלא) חברים בקופות חולים אחרותלמבוטחים ה
, ₪ מליון 1תקרת הכיסוי . נספח התרופות הנמכר כיום במגדל והמחירים הרגילים של 

בתרופות לסרטן לא תחול השתתפות עצמית ולתרופות ליתר המחלות תחול השתתפות עצמית 
  .לחודש למרשם ₪ 300של 
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   :"מגן זהב"  לחברי מכבי  השנים הראשונות לביטוח5פרמיות חודשיות במהלך 

 

 :למשפחה     

הפרמיה , )54.5עד גיל : קרי (54כאשר המבוגר במשפחה הוא עד גיל  �
 ).ח"תשעה עשר וחצי ש( ₪ 19.5החודשית למשפחה תעמוד על סך של 

הפרמיה , ) ויום54.5מגיל : קרי (54כאשר המבוגר במשפחה הוא מעל גיל  �
 ). ח"ארבעים ותשעה ש( ₪ 49החודשית למשפחה תעמוד על סך של 

או בני זוג ) 24.5עד גיל : קרי (24יו עד גיל / בני זוג או הורה וילד– "משפחה"
  ).24.5עד גיל : קרי (24וילדיהם עד גיל 

  

  

 ):עשרים וחמש (25מעל גיל *  ליחיד 

 ).ח"תשעה ש( ₪ 9 – 35-25 גילאי �

  ).ח"ארבעה עשר ש( ₪ 14 – 54-36גילאי  �

 ).ח"עשרים וארבעה ש( ₪ 24 – ומעלה 55גילאי  �

  .אלמן/ גרוש / רווק •

  

 

)  חודשים60(שנים ) חמש (5תעריפי הפרמיות הנקובים לעיל ייוותרו בעינם במהלך 
בתום . למעט הצמדה למדד המחירים לצרכן, ממועד הצטרפות כל מבוטח לפוליסה
ה והן יהיו בהתאם לפרמיות הרגילות של מגדל חמש שנים ישתנו הפרמיות בפוליס

  .לכיסוי תרופות ובהתאם למספר הנפשות בפוליסה וגילן
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