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תמצית תנאי נספח השירות– רפואה אישית און ליין פלוס 

ייעוץ רפואי מקוון בשיחת וידיאו ומרפאות לרפואה ראשונית 

מספר נספח 467 מהדורה 10/2021 

תמצית פרטי נספח השירות 
רפואה אישית און ליין פלוס  שם נספח השירות 

כתב שירות  סוג הביטוח 
בהתאם לפוליסת הביטוח אליה מצורף נספח השירות וכמפורט בסעיף 7  תקופת נספח השירות  

לנספח השירות.  
אפשרות לייעוץ רפואי מקוון עם רופא משפחה וילדים, בשיחת וידאו באמצעות  תיאור נספח השירות 

הטלפון הסלולארי, המחשב או הטאבלט; 
ייעוץ מקוון עם רופא מומחה בתחום המצויין בנספח השירות, ובמידת הצורך 
הפניה למרפאה לרפואה ראשונית או חדר מיון; ייעוץ מקוון - תרופתי, פסיכולוגי 

ופיענוח רדיולוגי. 
השירות ניתן אצל ספק שירות בהסכם עם המבטח בלבד.  

 
במקרים המפורטים בסעיף 5  לנספח השירות. באפשרותך לפנות לחברה  נספח השירות אינו מכסה את המנוי 

במקרים הבאים (חריגים בנספח 
שירות) 

לקבלת מידע מפורט בעניין זה. 

עלות נספח השירות   
מחיר נספח  גיל 

השירות החודשי 
ללא הנחות 
ותוספות 

 10.29 ילד עד גיל 20 
 15.22  21-69

(מדד 12377)  

שים לב! מחיר נספח השירות עלול להשתנות בהתאם למצבך הרפואי או 
עקב מתן הנחה.  

מחיר נספח השירות זה נכון למועד פרסומו. 
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תמצית תיאור השירותים בנספח השירות 
השתתפות העצמית  תיאור השירות  שם השירות 

סעיף 3.1  לנספח השירות-הייעוץ יתקיים  ייעוץ רפואי מקוון לרפואה 

ראשונית עם רופא מומחה 

בתחום רפואת משפחה וילדים 

ללא 
עד 30 דקות מרגע קבלת הפנייה, בשעות 

המצויינות בנספח השירות.    

סעיף 3.2  לנספח השירות- ייעוץ רפואי  ייעוץ רפואי מקוון על ידי רופא 

מומחה 

סך של 100 ₪ עבור על ייעוץ רפואי 
מקוון על פי סעיף זה.   מקוון עם רופא מומחה תוןך 24 שעות 

סך של 90 ₪ עבור שירות איסוף מידע  ממועד קבלת אישור קבלת השירות. 
לקראת ייעוץ רפואי מקוון.   השירות ניתן בין היתר, בתחומים הבאים: 

אורולוגיה, אורטופדיה, המטולוגיה,  
גניקולוגיה, גסטרו, כירורגיה, קרדיולוגיה. 

    
סעיף 3.3  לנספח השירות- הפנייה להמשך  המשך טיפול במרפאות 

לרפואה ראשונית 

ללא 
טיפול או ביצוע בדיקות, במרפאה לרפואה 

ראשונית.  
 .

 
סעיף 3.4  לנספח השירות- עד 3 ייעוצים  סך של 100 ₪ עבור לכל ייעוץ ייעוץ פסיכולוגי מקוון 

פסיכולוגיים בשנת ביטוח 
פסיכולוגי מקוון על פי סעיף זה 

סעיף 3.5  לנספח השירות - פיענוח עבור  פיענוח רדיולוגי עבור בדיקות 

הדמיה 

סך של 100 ₪ עבור פיענוח, ועד 
פיענוח אחד בשנת ביטוח   MRI ,בדיקות הדמיה רנטגן, אולטראסאונד

ו CT שבוצעו על ידי רדיולוג מוסמך (שהנו 

נותן שירות אצל הספק) תוך 24 שעות.  

סעיף 3.6  לנספח השירות  - המנוי יהיה זכאי  ללא ייעוץ תרופתי 
לייעוץ תרופתי על יד רופא מומחה ברפואת 

משפחה, פנימי או ילדים 
סעיף 3.7  לנספח השירות  - קבלת חוות  חוות דעת רפואית שנייה על ידי 

מומחה מחו"ל 

השתתפות עצמית בשיעור של 20% 
מעלות הייעוץ, עבור כל ייעוץ על פי 

דעת רפואית שנייה על ידי רופא מומחה 
סעיף זה. 

בחו"ל (שהנו נותן שירות אצל הספק) לאחר 

קבלת חוות דעת ראשונה בישראל.  

 
הסכומים האמורים הינם לפי מדד  12377. 

 
 
 

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסה ובנספח השירות.  
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