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 מהיר אבחון - נאות גילוי  
 

 ותנאיו השירות כתב על עיקריים פרטים ריכוז -' א חלק

 תנאים סעיף נושא

 אבחון מהיר שם כתב השירות  .1 כללי

 שיחה טלפונית עם רופא השירותים .2
 תהליך אבחון בסיסי

 אבחון מקיףתהליך 
 )בדיקות אבחנתיות בלבד( 11בדיקות עבור ילד עד גיל 

, לאחר תאריך זה הפוליסה תחודש אחת 62/10//16/עד ליום  משך תקופת הביטוח .3
 לתנאים הכלליים. 5לשנתיים והכל בכפוף להוראות הקבועות בסעיף 

לכתב  0מטי אחת לשנתיים בהתאם להוראות סעיף וחידוש אוט תנאים לחידוש אוטומטי .1
 השירות

 יום // תקופת אכשרה .5

 אין תקופת המתנה ./

 יש.  השתתפות עצמית  .7
 ש"ח עבור תהליך אבחון בסיסי /10
 ש"ח עבור תהליך אבחון גניקולוגי בסיסי //3
 ש"ח עבור תהליך אבחון מקיף  //5
 ש"ח עבור תהליך אבחון גניקולוגי מקיף //7
 )בדיקות אבחנתיות בלבד(11עד גיל לילד ש"ח עבור בדיקות  /15

 שינוי
 תנאים

שינוי תנאי כתב השירות במהלך  .0
 תקופת הביטוח

באישור מראש של המפקח על הביטוח, שינוי זה ייכנס לתוקף בתום 
 יום לאחר שהחברה שלחה לבעל הפוליסה הודעה בכתב על כך. //

 הביטוח מפורטים בדף פרטי הביטוח.דמי  גובה דמי הביטוח .9 דמי ביטוח
 :השתנות דמי הביטוח החודשיים בש"ח לפי גיל להלן טבלה כללית של .1

 דמי ביטוח גיל המבוטח

/-11 /.9 

 19.2 ואילך 15 .2

ת הביטוח הראשונה ועשויים להשתנות פדמי הביטוח נכונים לתקו
מעת לעת, במועד חידוש הביטוח לאחר אישור המפקחת על 

 הביטוח והודעה על כך למבוטחים.
 ן בטופס ההצעה ודף פרטי הביטוח.בהתאם למצוי -דרכי תשלום

, /16/162/1/הסכומים הינם צמודי מדד ונכונים למדד הידוע ביום 
 נקודות. 12132 שערכו

 קבוע מבנה דמי הביטוח ./1
לכל  נותרים קבועיםולאחר מכן  15בגיל  יםמשתנ דמי ביטוח -לילד

 החיים.

שינוי דמי הביטוח במהלך תקופת  .11
 הביטוח

באישור מראש של המפקח על הביטוח. שינוי זה ייכנס לתוקף בתום 
 יום לאחר שהחברה שלחה לבעל הפוליסה הודעה בכתב על כך. //

תנאי ביטול כתב השירות ע"י בעל  .12 תנאי ביטול
 הפוליסה6 המבוטח

 בכל עת בהודעה בכתב לחברה.
 

השירות ע"י תנאי ביטול כתב  .13
 החברה

אם המבוטח ו6או בעל הפוליסה לא שילמו את דמי הביטוח  .1
 במלואם בהתאם להוראות הפוליסה והחוק.

בכל מקרה שבו על פי החוק רשאית החברה לבטל את הפוליסה  .2
 כתב השירות.ו6או את 

במידה וההתקשרות עם הספק הסתיימה, והמבטחת לא הגיעה  .3
 -להסדר חלופי והמפקח על הביטוח אישר את ביטול התכנית

 יום מראש. /9הודעה מראש למבוטחים ובכפוף למתן 

 אין החרגה בגין מצב רפואי קודם .11 חריגים

  3בסעיף החריגים והסייגים המפורטים  סייגים לחבות החברה .15
שירות רפואי שאינו בדיקות רפואיות השירות לא יכלול  .3.1

 אבחנתיות בלבד .
 סוג מכל תרופתי טיפול או רפואי טיפול יכלול לא השירות .3.2

 . שהוא
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 תנאים סעיף נושא

 או6ו נפש הפרעות או6ו פסיכיאטרי אבחון יכלול לא השירות .3.3
 . נפש מחלות

 . וריכוז קשב הפרעות לאבחון בדיקות יכלול לא השירות .3.1
 רפואת בתחום רפואיים מצבים אבחון יכלול לא השירות .3.5

 . ולסת פה, שיניים
 פי על שירותים יינתנו ולא אבחון תהליך יתבצע לא כי יובהר ./.3

 .השירות מוקד עם מראש תאום ללא זה שירות כתב
 באים אינם, זה שירות כתב בגין השירותים כי יובהר כן

 . הרפואי לצורך בהתאם מיון לחדר פנייה במקום
 המבוצעות אבחנתיות רפואיות בדיקות יכלול לא השירות .3.7

 . עקרות או6ו פריון, לידה או6ו6 להיריון
 על אבחון תהליך יתקיים לא, זה שירות כתב במסגרת.  3.0 .3.0

 ולא השירות ספק מטעם מומחה רופא או ממיין רופא ידי
 .11 גיל עד מנוי לילד אבחון ח"דו יינתן .3.9
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 בכתב השירות ומאפייניוריכוז הכיסויים   -חלק ב' 

פירוט הכיסויים 

 בכתב השירות

שיפוי  תיאור הכיסוי

 או פיצוי

צורך 

באישור 

המבטח 

 מראש

ממשק עם 

סל הבסיס 

 ו6או השב"ן

קיזוז 

תגמולים 

 מביטוח אחר

שיחה טלפונית 

 עם רופא

 שיחה טלפונית עם הרופא הממיין

קבלת  .1

שירות 

 בפועל

 לא תחליפי לא

תהליך אבחון 

 בסיסי

פגישה ראשונית עם רופא ממיין, אשר יפנה 

לביצוע בדיקות רפואיות אבחנתיות ראשוניות 

)דם, שתן, רנטגן( הנדרשות לביצוע במסגרת 

תהליך האבחון. בסיום הבדיקות ימסור הרופא 

הממיין דו"ח אבחון הכולל את תוצאות תהליך 

 האבחון.

 לא תחליפי לא

תהליך אבחון 

 מקיף

1.  

בדיקות רפואיות אבחנתיות נוספות לאלו 

המתקיימות במסגרת תהליך אבחון בסיסי: 

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

ביופסיות בשד, ובדיקות פולשניות אחרות, וכן 

התייעצות של הרופא הממיין עם רופא מומחה 

בתחום הרלוונטי. בסיום הבדיקות וההתייעצות 

אבחון הכולל את ימסור הרופא הממיין דו"ח 

 תוצאות תהליך האבחון.

 לא

 

 תחליפי

 

 לא

3.  

בדיקות עבור ילד 

 24עד גיל 

)בדיקות 

אבחנתיות 

 בלבד(

בדיקות רפואיות אבחנתיות ראשוניות )דם, 

, MRI, CTשתן, רנטגן( ובמידת הצורך גם 

,  ביופסיות PET-CT   ממוגרפיה, מיפויים,

 בשד, ובדיקות פולשניות אחרות.

 לא תחליפי לא

 09-9592927' מס בטלפון הרצליה מדיקל סנטר - HMC למוקד פנה אנא ים6השירות לקבלת

 נקודות. 12132 שערכו, /16/162/1/הסכומים הינם צמודי מדד ונכונים למדד הידוע ביום 

 

 

 הגדרות אלה תקפות ליום פרסומן  -הגדרות 

 "ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו6או השב"ן )שירותי בריאות נוספים  -" ביטוח תחליפי

 בקופות החולים(. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח ללא תלות בזכויות המגיעות ברבדים הבסיסיים )"מהשקל הראשון"(.

 "טוח שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו6או השב"ן. כלומר, ישולמו פיו ישולמו תגמולי הבי-ביטוח פרטי אשר על - "ביטוח משלים

 תגמולים שהם הפרש שבין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו6או שב"ן.

 "ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו6או השב"ן. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח מהשקל  -" ביטוח מוסף

  הראשון.

 

 המלאים השירות כתב לתנאי כפוף לעיל האמור כל

 


