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 מהיר אבחון - תמצית תנאי הביטוח
 

 כתב השירותתמצית פרטי 

 

                                                                 
 לתגמולי( מוטב)או מבוטח זכאי יהיה לא, זו תקופה במהלך ביטוח מקרה בקרות. הביטוח תחילת במועד המתחילהתקופה -אכשרה תקופת1

.ביטוח  
 

 כתובת אתר החברה:
www.menoramivt.co.il 

 כתובת  למשלוח דואר: 
  927ת.ד תחום בריאות 

6100802 תל אביב  

כתובת דואר האלקטרוני של החברה: 

moked-health@menora.co.il 

:מוקד שירות לקוחות החברה  

*2000טלפון:   

747049338-153: פקס  

 תנאים סעיף

 אבחון מהיר השירות כתבשם  .1
 הרצליה מדיקל סנטר באמצעות

 כתב שירות שירותסוג ה .2

ים הכללים לתכניות בתנא 5בסעיף מתחדשת כל שנתיים בהתאם למפורט  .1 הביטוח תקופת .3
 .לכתב שירות זה  7.4-7.3 בסעיפיםמפורט לובכפוף  ביטוח בריאות

שיחה טלפונית שירות אבחון מהיר באמצעות הרצליה מדיקל סנטר, הכוללת,  כתב השירותתיאור  .4
בהתאם לצורך לרבות  תהליך אבחון מקיףאו  תהליך אבחון בסיסי, עם רופא

 בדיקות אבחנתיות תוך זמן קצר ודו"ח בסיום ההליך.
 ללא תהליך אבחון. אבחנתיות בלבדלבדיקות זכאי  14ילד עד גיל 

הפוליסה אינה מכסה את המבוטח  .5
 במקרים הבאים

 )חריגים בפוליסה(

 בכתב השירות 3 בסעיףהחריגים והסייגים המפורטים 
 

אחרי כמה זמן מתחילת הביטוח ניתן  .6
 לתבוע ולקבל תגמול

 1(תקופת אכשרה)

 בכתב השירות 1.21 בסעיףבהתאם למפורט  יום 60

 מטה. כתב השירותבהתאם למפורט בתמצית תיאור הכיסויים ב השתתפות עצמית  .7

 משתנהפרמיה  כתב השירותעלות  .8
 

 דמי ביטוח גיל המבוטח

 ש"ח 6.5 0-14

 ש"ח 17.2 ואילך 15 .2

, שערכו 15/01/2017סכומים הינם צמודי מדד ונכונים למדד שפורסם ביום 

 נקודות. 12206

עלול להשתנות בהתאם למצבך הרפואי או עקב מתן שים לב! מחיר הביטוח 

 הנחה.

 

https://goo.gl/nPn9G3
mailto:moked-health@menora.co.il
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D+%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D+755.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=d6490cf5-2013-43eb-9871-3e68495f83e9
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/ad8b9ac2-0e3a-44ab-89d6-9ea668cb9d4a/%D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9F+%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8+750.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ad8b9ac2-0e3a-44ab-89d6-9ea668cb9d4a
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/ad8b9ac2-0e3a-44ab-89d6-9ea668cb9d4a/%D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9F+%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8+750.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ad8b9ac2-0e3a-44ab-89d6-9ea668cb9d4a
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/ad8b9ac2-0e3a-44ab-89d6-9ea668cb9d4a/%D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9F+%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8+750.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ad8b9ac2-0e3a-44ab-89d6-9ea668cb9d4a
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 כתב השירותהכיסויים ב תמצית תיאור

 השתתפות עצמית תיאור הכיסוי שם הכיסוי

שיחה 

טלפונית 

 עם רופא

בהתאם למפורט  שיחה טלפונית עם הרופא הממיין

 לתכנית הביטוח 2.1.2 בסעיף
 אין

תהליך 

אבחון 

 בסיסי

פגישה ראשונית עם רופא ממיין, אשר יפנה לביצוע  .3

בדיקות רפואיות אבחנתיות ראשוניות )דם, שתן, 

רנטגן( הנדרשות לביצוע במסגרת תהליך האבחון 

ובסיום הבדיקות ימסור הרופא הממיין דו"ח אבחון 

בהתאם למפורט הכולל את תוצאות תהליך האבחון. 

 לתכנית הביטוח 2.1.6 סעיףב

 ש"ח 180

הכולל אבחון בסיסי בהתאם למפורט  אבחון גניקולוגי

 לעיל.

 ש"ח 300

תהליך 

אבחון 

 מקיף

1.  

בדיקות רפואיות אבחנתיות נוספות לאלו  .4

המתקיימות במסגרת תהליך אבחון בסיסי: 

MRI, CT  ,ממוגרפיה, מיפויים ,PET-CT  ,

ביופסיות בשד, ובדיקות פולשניות אחרות, וכן 

הממיין עם רופא מומחה התייעצות של הרופא 

בתחום הרלוונטי. בסיום הבדיקות וההתייעצות 

ימסור הרופא הממיין דו"ח אבחון הכולל את 

 תוצאות תהליך האבחון בהתאם למפורט בסעיף

 לתכנית הביטוח 2.1.7

 ש"ח 500

מקיף הכולל בדיקות אבחנתיות אבחון גניקולוגי  .5

 כמפורט לעיל.

 ש"ח 700

בדיקות 

עבור ילד 

 14עד גיל 

)בדיקות 

אבחנתיות 

 בלבד(

בדיקות רפואיות אבחנתיות ראשוניות )דם, שתן, 

, ממוגרפיה, MRI, CTרנטגן( ובמידת הצורך גם 

,  ביופסיות בשד, ובדיקות PET-CTמיפויים,   

 פולשניות אחרות.

 .לתכנית הביטוח 2.1.6.2 בהתאם למפורט בסעיף

לא יתקיים תהליך אבחון על ידי רופא ממיין או 

רופא מומחה מטעם ספק השירות, ולא יינתן דו"ח 

, אלא אפשרות לביצוע  14מנוי עד גיל  אבחון לילד

 בלבד של הבדיקות האבחנתיות הדרושות

 ש"ח 150

 09-9592927הרצליה מדיקל סנטר בטלפון מס'  - HMCלקבלת השירות/ים אנא פנה למוקד 

 נקודות. 12206, שערכו 15/01/2017הסכומים הינם צמודי מדד ונכונים למדד שפורסם ביום 

  

 

.התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בפוליסה  

 

https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/ad8b9ac2-0e3a-44ab-89d6-9ea668cb9d4a/%D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9F+%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8+750.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ad8b9ac2-0e3a-44ab-89d6-9ea668cb9d4a
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/ad8b9ac2-0e3a-44ab-89d6-9ea668cb9d4a/%D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9F+%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8+750.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ad8b9ac2-0e3a-44ab-89d6-9ea668cb9d4a
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/ad8b9ac2-0e3a-44ab-89d6-9ea668cb9d4a/%D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9F+%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8+750.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ad8b9ac2-0e3a-44ab-89d6-9ea668cb9d4a
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/ad8b9ac2-0e3a-44ab-89d6-9ea668cb9d4a/%D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9F+%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8+750.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ad8b9ac2-0e3a-44ab-89d6-9ea668cb9d4a

