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 רופא מלווה אישי –כתב השירותתמצית תנאי 

 7/2016מהדורה  934נספח מספר 

 כתב השירותמצית פרטי ת
 רופא מלווה אישי כתב השירותשם 

 כתב שירות ביטוחסוג ה
 ו בסעיףכמפורט השירות ובהתאם לפוליסת הביטוח אליה מצורף כתב   כתב השירותתקופת 

 . שירותהכתב ל
מעניק למנוי שירות של מידע, ייעוץ רפואי נוסף, וליווי רפואי בעת קבלת  כתב השירותתיאור 

טיפול רפואי והחלמה ממצב רפואי, במצבים הרפואיים המפורטים בכתב 
השירות כגון: סרטן, מחלות נוירולוגיות, מחלות בתחום הגניקולוגיה ועוד. 

 בתהליך קבלת ההחלטות הרפואיות משלב האבחנה ובמשךמסייע שירות ה
 ם. חודשי 3למשך  ,הרפואי וההחלמה הטיפול

 אצל ספק שירות בהסכם עם המבטח בלבד. ניתן השירות 
 

 נוימכסה את המ ואינ כתב השירות
 (כתב שירותבמקרים הבאים )חריגים ב

בהגדרות המצבים הרפואיים, לרבות כמפורט   2בסעיף  במקרים המפורטים
באפשרותך לפנות לכתב השירות.  ובסעיף ה 2.25 בסעיףבחריגים הכלליים 

 .לחברה לקבלת מידע מפורט בעניין זה
לכל מקרה ₪  380השתתפות עצמית בסך  -לכתב השירות     39ב. סעיף השתתפות עצמית

 רפואי. 
 12231הסכומים האמורים הינם לפי מדד  

 כתב השירותאחרי כמה זמן מתחילת 
 1)אכשרה( לקבל שירותניתן 

 יום.   90 - זה כתב שירותל 23א. בסעיףכמפורט 
 

   כתב השירותעלות 
כתב מחיר  גיל

החודשי  השירות
ללא הנחות 

 ותוספות
 5.23 20עד גיל ילד 

21-69 10.45 

  (12231)מדד 

עלול להשתנות בהתאם למצבך הרפואי או עקב  כתב השירותשים לב! מחיר 
 מתן הנחה. 

 .ולמועד פרסומזה נכון  כתב השירותמחיר 
במועד הצטרפותו לביטוח  גיל המבוטח לפיפוליסה יקבעו בדמי הביטוח 

במהלך תקופת הביטוח על פי טבלת דמי הביטוח, בהתאם לגילו של  ישתנוו
 המבוטח. 

את יום  יראויקבע באופן הבא: לצורך חישוב דמי הביטוח, המבוטח  גיל
מבוטח  הולדתו של המבוטח כאילו חל בראשון לחודש יום ההולדת )לדוגמא:

 .(40עו לגיל כמועד הגי 01.01.2019-יראו את ה, 10.01.2019 ביום 40 לגיל שיגיע

 
  

                                              
 כתב שירותקרות מקרה ב. לגבי המנוי כתב השירותכניסתו לתוקף של קופה המתחילה במועד ת -אכשרה  תקופת 1

 .שירותהכתב המנוי לשירותים מכוח  זכאי, לא יהיה זו תקופה במהלך
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 תיאור השירותים בכתב שירותמצית ת

 2תקופת המתנה השירותתיאור  השירותשם 

במצבים הרפואיים  -לכתב שירות בסעיף  רופא מלווה אישי
לכתב השירות, יהיה  דסעיף המפורטים ב

המבוטח זכאי לייעוץ רפואי וליווי רפואי 
מינוי רופא מומחה שישמש  –לרבות 

על פי  כמנהל רפואי אישי ופגישות עמו
הצורך, ריכוז וסקירת התיק הרפואי, 
הפניית התיק להתייעצות נוספת על פי 
הצורך, מתן מידע התומך בתהליך קבלת 
ההחלטות הרפואיות, ליווי על ידי אחות 

 במידת הצורך ועוד. 

מחלות מקרה רפואי ללא אבחנה, 
, מחלות דם, מחלות אנדוקריניות, אורטופדיות

 יום 90 –מחלות ריאה, מחלות עיניים  
 יום 21 –מחלות זיהומיות, מקרה אשפוז 

 חודשים 9 –מחלות עור 
, מחלות בתחום מחלות בתחום הגניקולוגיה

 חודשים 6 – רפואת הילדים

 
 
 

  .שירותהכתב פוליסה ובהתנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים ב

                                              
תקופה המתחילה בקרות מקרה ביטוח בגינה אין המבוטח זכאי לפיצוי או שיפוי כלשהו, אלא רק  –תקופת המתנה  2

 בסופה.
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