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 20172.011.טבלת השוואת ביטוחים בתאילנד 
 

 מתודולוגיה של המחקר והכנת הטבלה:

 כל הסכומים מצויינים בדולר אמריקאי נכון ליום הכנת הטבלה -
 דולרים 3,600סכום הפרמיה השנתית מוגבל למקסימום של  -

 שעלולים להוביל להעלת סכום הפרמיה )דבר המשתנה באופן אינדיבידואלי ואינו בר השוואה כוללנית(סכום הפרמיה אינו לוקח בחשבון נסיבות אישיות מיוחדות ומצבים רפואיים קיימים  -
 שנים 41-45טווח הגילאים נע בין  -

 העצמית ההשתתפות סכומיהפוליסות הן ללא כל מינימום של  -

 ת שכן נבחרו באותו זמן, ורק ה'טובות' מביניהן נבחרו למטרת ההשוואה הנ"לרוב הפוליסות הביטוחיות שנבדקו לא נכללו בהשוואה עקב רמת הכיסוי הפחותה בהשוואה לפוליסו -
 , וכו'.compare now, pacific prime, globalinsurancethailand, bestexpatinsurancedealsהמקורות של הפוליסות השונות הם מסוכני ביטוח מומלצים ומאתרים כגון:  -

 ים להדאיג את בוחן הפוליסה והפחות אטרקטיביים והיותר ירודים מבחינת הכיסוי הביטוחי בהשוואה לאותם רכיבים המקבילים בפוליסות אחרותאלה הדברים שצריכ המודגשים בשחורהקטעים  -

LMG Regency April MSH Asia Care חברת ביטוח דוויד שילד 

Gold 1Comprehensive Asia Health-Comfort Opt B-Harmony Zone1 Global Zone 5  סוג תוכנית ביטוח 

- USD2,500,000   מכסה

 שנתית
 560,000אבל מקסימום  -

 למקרה
 המרה מבאט לדולר -

כל חיי מכסה ל  5,000,000 מכסה שנתית  1,000,000 מכסה שנתית  1,000,000 מכסה שנתית  1,000,000

 הפוליסה
 תקרת כיסוי

ללא השתתפות עצמית 
 )אבל אפשרית(

ללא השתתפות עצמית )אבל 
 אפשרית(

ללא השתתפות עצמית )אבל 
 אפשרית(

ללא השתתפות עצמית )אבל 
 אפשרית(

ללא השתתפות עצמית )אבל 
 אפשרית(

 עצמית השתתפות

כלל עולמי למעט [

רק תאילנד, שאר ארה"ב/
 [העולם חירום בלבד

קמבודיה, אינדוניזייה, לאוס,  - כלל עולמי למעט ארה"ב
מאלזייה, פיליפינים, טיוואן, 

 תאילנד, וויטנאם
אירופה )למעט אנגליה  -

ושוויץ( רק בעת נסיעות 
 לחו"ל

ושאר העולם יום,  90ישראל  -
 יום למצבי חירום בלבד 60

תאילנד, מיינמאר, קמבודיה,  -
פיליפינים, הודו, מלדיביים, 
בורניאו, פאקיסטאן, טימור 

המזרחית, וויטנאם, 
יה, לאוס, מאלזיה, אינדוניזי

נאפל, באנגלאדש, בוטאן, 
 לאנקה-סרי

 90) תאילנד, הודו וישראל -
יום+כיסוי אלטרנטיבי שווה 

 לאחר מכן בישראל(
 חירוםרק  שאר העולם -

 איזור כיסוי גיאוגרפי

                                                           
 .3,371-הרבה יותר אטרקטיבית אבל במחיר פרמיה מוגדל של כ  Fully Comprehensive -תוכנית ה 1 
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במצבי חירום  0%כיסוי  -
לבהמהס, קנדה, ארה"ב, 

 יפן, שוויץ

 שאר העולם רק חירום -
לתקופת שהייה מקסימלית 

 יום 60של 
-  

 לא:
חידוש שנתי בכפוף לרצון  -

 מבטח
 90בגיל בגיל אוטומטית  -

 לכל החיים, למעט: לכל החיים
שינוי סטאטוס לתושב/אזרח  -

 במדינת הכיסוי
הוצאות חזרה למדינת היעד  -

מבוטלות עם הגעת המבוטח 
 71לגיל 

 לכל החיים, למעט:
שינוי מגורים מחוץ לאיזור 

 כיסוי

 אפשרות חידוש פוליסה לכל החיים

בכל זמן ע"י מתן הודעה 
 בכתב

החזר על בסיס יחסי עם 
 שיערוך ניכוי 

תשלום שנתי ללא אפשרות 
 החזר

אפשרות תשלום שנתי 
להחזר עם הודעה של 

 חודשיים מראש

תשלום שנתי ללא אפשרות 
 החזר

 

תשלום חודשי עם אפשרות 
החזר על בסיס יחסי לימי 

השימוש כל עוד אין תביעות 
 עומדות ותלויות

 אפשרות סיום פוליסה ע"י המבוטח
 והחזר כספי

העלאה בהתאם לסיכון 
אינדיוידואלי של 

)אבל בכפוף  המבוטח
למקסימום שנקבע ע"י 

 המפקח על הביטוח(

העלאת פרמיה עקב שימוש 
בתביעות העולות מעל 

מערך תקרת  120%
 הפוליסה

רק על בסיס העלאה 
 קבוצתית )גיל, איפלצייה(

רק על בסיס העלאה קבוצתית 
 )גיל, איפלצייה(

ס העלאה קבוצתית רק על בסי
 )גיל, איפלצייה(

 הפרמיה שינוי
 הבסיסית

 תשלום ישיר לספק השירות - החזר תשלום
טיפול אצל  -החזר תשלום -

 ספק מחוץ להסכם מבטח

תשלום  -שעות  24≥אישפוז -
 ישיר לספק השירות

 החזר תשלום -מרפאות חוץ  -

 תשלום ישיר לספק השירות -
טיפול אצל  -החזר תשלום -

 ספק מחוץ להסכם מבטח 

 שיפוי המבוטח תשלום ישיר לספק השירות

M/A/SM/Q A/SM(10%)/Q(7%)/M(5%) A/SM/Q A (free of charge) /SA/Q A/Q/M תדירות תשלום הפרמיה 

 הנחה לתשלום שנתי אין אין אין אין אין

 סכום פרמיה חודשית 239 ------- ------- 2 [ ] 144

)סכום גבוה יותר   2,697 - 1,725

 בהתאם לתדירות התשלום(
כאמור  250)פלוס  2,947 -

 מטה בעניין החילוץ(

)סכום גבוה יותר  2,795 2,240

 בהתאם לתדירות התשלום(
 סכום פרמיה שנתית 2,868

                                                           
 הכוונה כי לא התקבל מידע נוסף מחברת הביטוח בעניין לאחר מספר נסיונות ללא מענה.סוגריים מרובעים ריקים   2
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מוחרג )אלא אם כן לאחר 
שנים לא הסימפטום לא  3

הראה ביטוי, כיסוי 
לסיפמטום שלא היה קיים 

 שנים לפני תחילת 5
 הפוליסה(

 מוחרג - מוחרג מוחרג מוחרג
חודשי  12במידה ולא מוחרג,  -

המתנה אלא אם כן הוסכם 
 אחרת

 קודם רפואי מצב

החרגה כללית של כל  -
 יום 30 -המצבים ל

החרגה של מספר  -
מצבים קריטיים לתפוה 

)כולל יום  120של 
גידולים, טחורים, הרניה, 

 וכו'(
החרגות לכל תקופת  -

 :הפוליסה
 הזיהום;כל סוגי 

 הרעלת קיבה;
כאבי גב )אלה אם כן 

 כתוצאה מתאונת דרכים(;
]רכיבה על אופנוע בתור 

 רוכב או מורכב[

חודשים )אלא אם כן יש לך  3 אין
פוליסת ביטוח קודמת בעלת 

כיסוי דומה או גבוה מכיסוי 
 הפוליסה הזאת(

 תקופת המתנה אין אין

 הוצאות ותקרת) אשפוזים     
 (המבוטח

 :המקרים כן, בכל
הליך מסורבל של הגשת  -

תביעת תשלום, מחוייב 
 מקורייםלהגיש מסמכים 

יום  30החזר תוך  -
 משחרור.

 כן –באישפוז 
לא )אלא אם  -במרפאות חוץ

 כן ניתוחי(
 

לא, טיפול אצל ספק בהסכם  - כן, בכל המקרים
 עם המבטח

כן, עבור: )א( טיפול אצל ספק  -
)ב(  ;מחוץ להסכם עם המבטח

ח ללא אישפוז, ז, ניתואישפו
שינוע רפואי; )ג( כתרים, 

גשרים, ותותבות, טיפולים 
אורטודונים הודעה מוקדמת 

 שעות 72 לפחות -לא בחירום 
 האשפוז לפני

 שעות 48 עד - בחירום
 ה"חלבי מהכניסה

 הודעה מוקדמת למבטח



4 
 

של שבועיים מראש או לפחות 
 שעות לאחר מכן 72

הוצאות מנתח לפני ואחרי  - 100%
 25,000 -הניתוח 

 30% –הוצאות מרדים  -
 מהוצאות מנתח

תקרת  –הוצאות מומחים  -
25,000 

עם חובת ביקורים בשנה  2 100% 100%
 אישפוז

 חדר מיון -

 100% –אמבולנס  -
 843,000 -בהיטס -

 100% –אמבולנס  -
 250) 100,000 –בהיטס  -

 הגדלת פרמיה(

 100% –אמבולנס  - 100%
 100% –בהיטס  -
רק ע"י ספק בהסכם עם  -

 המבטח

 2,500 -אמבולנס  -
 הלמקר 25,000 –בהיטס  -
רק ע"י ספק בהסכם עם   -

 המבטח

 רפואי חירום פינוי -

 200,000)מקסימום  100% 100,000 56,000

 לשנה(
 לכל חיי הפוליסה 500,000 100%

 5,000 -הוצאות תורם  
 למקרה

 השתלות -

יום  120-כיסוי ל 0% -
 הראשונים

 סרטן - 100% 100% 100% 20,000 -

 כשל כליות - 100% 100% [ ] 100% [ ]

 שיקום - 100% יום למצב 30 לשנה 5,000 יום 30 0%
 יום בשנה 30

 
 יום בשנה 182 - 0%

דרישה  ≤יום בשנה  20מעל  -
 לאישור מוקדם

 טיפולי החלמה ואחות בבית - [100%] לשנה 1,000

 סוג מגורים פרטי חצי חדר - ליום 280 – פרטי חדר  פרטי חדר פרטי חצי חדר - ליום 450 – פרטי חדר
 18)רק מתחת לגיל   0% )הוספת מיטה לחדר( 100% 0%

 שנה(
 59יום,  8 ≤מקרה חירום 

 מקסימום 586ללילה/
 מגורי הורה - 0%
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 –יום לפני אישפוז  30 0%
2,000 

 –יום אחרי אישפוז  30
2,000 

טיפול מרפאות חוץ לפני/אחרי  - 100% 100% למקרה 3,000
 אישפוז

 משפחות איחוד - למקרה 1,000 )למעט מגורי הורה( 0% 0% 0% 0%

- 28,000 
 5,620 תאונה אישית  -

 %X-מוגבל ללאירוע )

מהחלק הנפגע של הגוף 
ורק עבור החלק בעל 

הפיצוי הגבוה ביותר ולר 
לשאר החלקים 

 (הנפגעים

10,000 - 100% 
 לארון קבורה 2,200 -

 

 ללא הגבלה –שינוע גופה  -
 ללא הגבלה –שינוע משפחה  -

 פטירה - 0%

 סיעודיים שירותים - לכל חי הפוליסה 50,000 לשנה 35,000 0% 0% 100%

 מצבים כרוניים - 100% 100% [ ] 1,000 [ ]

 הוצאות ותקרת)מרפאות חוץ  100% קלנדרית שנה לכל  5,500 קלנדרית שנה לכל  000 ,5 100% 
 (המבוטח

 25,000 –ניתוחי  - 100%
 לביקור 750 -

 רופא ביקורי - 100% לביקור 250 100%

 תרופות - 100% 100% 100% 750 100%

 בדיקות גופניות תקופתיות - לשנה 500 לשנה 200 לשנה 500 לשנה 185 0%

 100% –פיזיוטרפיה  

)בהינתן שהבקשה 
יום  30נעשתה תוך 

 מהשחרור(

 0% –, דיקור כירופרקטיקה -
לשנה  750 –פיזיוטרפיה  -

 ביקורים 5 ומקסימום

 45 –, דיקור כירופרקטיקה -
 10לביקור מקסימום 

 ביקורים
חודשים  6תקופת המתנה  -

אלא אם כן יש לך פוליסת )
ביטוח קודמת בעלת כיסוי 

דומה או גבוה מכיסוי 
 הפוליסה הזאת(

 250 –, דיקור כירופרקטיקה -
 ביקורים 15לביקור מקסימום 

 לשנה 500 –פיזיוטרפיה  -

 לטיפול 50 -
 ביקורים 12מקסימום  -
 לשנה 600מקסימום  -

 טיפולי -
 ריפוי/כירופרקטיקה/פיזיוטרפיה

 בדיבור וטיפול הפרעות/בעיסוק

 יום 20 –אישפוז  - [ ] 100% 5,620 –אישפוז  -
 חודשים 12תקופת המתנה  -

 לשנה 10,000 -
 לכל חיי הפוליסה 20,000 -

 הנפש בריאות -
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 12תקופת המתנה  -
 חודשים

 0% –מרפאות חוץ  -

 חודשים 12תקופת המתנה  - 0% –מרפאות חוץ  -

י )כיסוי חלקי אפשר  0%

 עם הגדלת סכום פרמיה(
  טיפולי ראייה - 0% 0% 0% לשנה 250 -בדיקת עיניים 

 טיפולי שמיעה - 0% 0% 0% 0% 0%

 תקופת המתנה של שנתיים - 100% 0% 0%
שנתי  25,000לאחר מכן,  -

 5לתקופה שאינה עולה על 
 שנים מקסימום

 מחלות מין ואיידס - 0%

 חיסונים - )כן לילד( 0% 0% 0% 185 0%

 רפואת שיניים     

)אופצייה להוספת  0%
לכיסוי  420פרמיה של 

לטיפולים  80%של 
עם תקרה  שגרתיים

 (2,247מקסימום של 

 חודשים 6תקופת המתנה  -
 0% –שגרתי  -
 לשנה 560 – חריג -
 100% - חירום -

 1,000 –שגרתי/חריג  -
דמי  10%לשנה )

 (השתתפות
 לשנה 50,000 –חירום  -

לשנה  1,000 –שגרתי/חריג 
 דמי השתתפות( 10%)

מכבי דנט  –שגרתי/חריג  -
)כולל השתתפות עצמית 

בשיעורים נמוכים יחסית, אבל 
חלק מהטיפולים החריגים 

 אינם מכוסים כגון: שתל, ] [
מחוץ לישראל כיסוי חירום  -

 100% –בלבד 

 

 החרגות עיקריות     

 מקסימלי הצטרפות גיל  64 - 65 - 70 - 70 - 70 -

 150,000 ללא כיסוי
 100% –שיחרור שבויים 

 מלחמה ופעולות חבלניות ללא כיסוי ללא כיסוי ללא כיסוי

כולל איגרוף ) ללא כיסוי
 (חובבני

 ספורט אתגרי ללא כיסוי ללא כיסוי ללא כיסוי ללא כיסוי

 מהפרת דיןבמהלך/כתוצאה  ללא כיסוי ללא כיסוי ללא כיסוי ללא כיסוי ללא כיסוי
 סיכון בצורה מהותית ללא כיסוי ללא כיסוי ללא כיסוי ללא כיסוי ללא כיסוי

ללא הגבלה אך הודעה 
 ללא דיחוי

ללא הגבלה אך הודעה ככל 
 המוקדם שיתאפשר

יום  90שנה אחת או תוך  תלוי בסוג התביעה
 מסיום הפוליסה

 זמן התיישנות תביעות שנים 3

 טיפולי התמכרות )כולל עישון( ללא כיסוי כיסוי ללא [ ] ללא כיסוי ללא כיסוי

  הפרעות שינה ללא כיסוי ללא כיסוי ללא כיסוי ללא כיסוי ללא כיסוי
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 בכפוף להוצאות רגילות וסבירות כן כן [ ] כן כן

בוררות  חוק תאילנדי,
במחלקת הביטוח 

 הממשלתית

 )קאריביים( ונוויסחוק 
Nevis Financial Services 
Regulatory Commission 

חוק אנגלי, וחוקי הבוררות  חוק צרפתי
  הבינלאומית בפאריז

 תחולת החוק חוק ישראלי

 

 

   Now Health Intl. Aetna Pioneer חברת ביטוח 

   Essential Pioneer 2500 סוג תוכנית ביטוח 

 תקרת כיסוי מכסה שנתית 2,500,000 מכסה שנתית 3,000,000   
עצמית )אבל ללא השתתפות    

 אפשרית(
 10%השתתפות עצמית של 

עם תקרת מקסימום של 
2,000 

 עצמית השתתפות

כלל עולמי למעט ארה"ב  כלל עולמי למעט ארה"ב   
)ארה"ב מצבי חירום תקרת 

 (15,000מקסימום 

 איזור כיסוי גיאוגרפי

לא לכל החיים, מבטח יכול  לכל החיים   
לסרב חידוש פוליסה על 

 בסיס שנתי

 אפשרות חידוש פוליסה

]תשלום שנתי ללא אפשרות    
 החזר[

 

תשלום שנתי ללא אפשרות 
 החזר

 

 אפשרות סיום פוליסה ע"י המבוטח
 והחזר כספי

רק על בסיס העלאה קבוצתית    
 )גיל, איפלצייה(

רק על בסיס העלאה קבוצתית 
 )גיל, איפלצייה(

 הפרמיה שינוי
 הבסיסית

 החזר תשלום -  -  -  -
תשלום ישיר לספק  -אישפוז  -

לכיסוי יום  5השירות כתנאי 
 לפני לאישור מראש

טיפול אצל  -מרפאות חוץ  -
 ספק בהסכם עם המבטח

 שיפוי המבוטח החזר תשלום

   A /SA/Q/M A/Q/M תדירות תשלום הפרמיה 
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 הנחה לתשלום שנתי 5% אין   

 סכום פרמיה חודשית 277 -------   

)המחיר יהיה גבוה  2,959 - 2,763   

יותר להסרת השתתפות 
 עצמית(

 סכום פרמיה שנתית

תקופת המתנה של שנתיים  מוחרג   
 לכיסוי

 קודם רפואי מצב

אין )למעט כיסוי של מצב  אין   
 רפואי קודם(

 תקופת המתנה

 הוצאות ותקרת) אשפוזים     
 (המבוטח

 כן   
 

 הודעה מוקדמת למבטח כן[[

 מיוןחדר  - 100% 100%   

 100% –אמבולנס  -  -  -  -
עם אישור  100% –בהיטס  -

 מקדים בלבד

 100% –אמבולנס  -
עם אישור  100% –בהיטס  -

 מקדים בלבד

 רפואי חירום פינוי -

-  -  -  - 100% 
 50,000 -הוצאות תורם   -

 השתלות - 100%

 סרטן - )כולל טיפולי הקלה( 100% 100%   
 חודשים 6 -אישפוז    

 0% –מרפאות חוץ 
 כשל כליות - 100%

 יום למצב 30 -  -  -  -
 14חייב להכנס לשיקום תוך  -

 יום משחרור מהביה"ח

יום למצב, להכנס לשיקום  60
 ימים מאישפוז 3תוך 

 שיקום -

 טיפולי החלמה ואחות בבית - 100% - 0%   

 סוג מגורים חדר פרטי חדר פרטי   
 18)רק מתחת לגיל   0%   

 שנה(
 18)רק מתחת לגיל   0% -

 שנה(
 כיסוי לחירום 100% -

 מגורי הורה -
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 1,000 –לפני אישפוז  100%   
 יום אחרי אישפוז 90

טיפול מרפאות חוץ לפני/אחרי  -
 אישפוז

 משפחות איחוד - 100% )למעט מגורי הורה(  0%   

 100% –שינוע גופה  -  -  -  -
 0% –שינוע משפחה  -
 10,000 –קבורה  -

 פטירה - )עם מספר החרגות( 100%

 50,000באישפוז ואישפוז יום    
 הפוליסה לכל חי

 סיעודיים שירותים - 100%

 מצבים כרוניים - 100% 0%   
 הוצאות ותקרת)מרפאות חוץ  קלנדרית שנה לכל 5,000 קלנדרית שנה לכל 4,500    

 (המבוטח
-  -  -  - 100% 

 פגישות 10מקסימום  -
 רופא ביקורי - 100%

 תרופות - 100% 100%   

 בדיקות גופניות תקופתיות - 0% 0%   

 0% –, דיקור כירופרקטיקה -  -  -  -
 0% –פיזיוטרפיה  -
-  

 300 –, דיקור כירופרקטיקה -
 1,500 –פיזיוטרפיה  -

 טיפולי -
 ריפוי/כירופרקטיקה/פיזיוטרפיה

 בדיבור וטיפול הפרעות/בעיסוק

יום )מחויב  20 –אישפוז  -  -  -  -
 אישרור מראש(

 0% –מרפאות חוץ  -

ימי  30,  10,000 –אישפוז  -
 המתנה לכיסוי

 2,000 –מרפאות חוץ  -

 הנפש בריאות -

  טיפולי ראייה - 0% 0%   

 טיפולי שמיעה - 0% 0%   

אך ורק עקב תאונת ביה"ח  -  -  -  -
 או עירוי דם

- 25,000 
 שנים תקופת המתנה 3 -

 מחלות מין ואיידס - 5,000

 חיסונים - 0% 0%   

 רפואת שיניים     

  0% –שגרתי/חריג  - 0% –שגרתי/חריג  -  -  -  -
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 100% –חירום  - 100% –חירום  -
 החרגות עיקריות     

 מקסימלי הצטרפות גיל ללא הגבלה 79   

 מלחמה ופעולות חבלניות ללא כיסוי ללא כיסוי   

)כולל אומניות  ללא כיסוי   
 לחימה(

 ספורט אתגרי ללא כיסוי

 במהלך/כתוצאה מהפרת דין ללא כיסוי ללא כיסוי   
 סיכון בצורה מהותית ללא כיסוי ללא כיסוי   
יום  90או תוך  שנה אחת   

 מסיום הפוליסה
יום אחרי תקרית תביעה  180

 ושלוש שנים לתביעה
 זמן התיישנות תביעות

 טיפולי התמכרות )כולל עישון( ללא כיסוי ללא כיסוי   
  הפרעות שינה ללא כיסוי ללא כיסוי   
 בכפוף להוצאות רגילות וסבירות כן כן   
חוק הונג קונג ובתי משפט של    

 קונגהונג 
 תחולת החוק חוק איי ברמודה

 

 


