
  

 

 
 247תכנית ביטוח מס'   

026702/ 

 

3/1 

 

 

  Smart DRדוקטור  סמארט

 כתב שירות ייעוץ רפואי מקוון 
 

 ריכוז פרטים עיקריים על כתב השירות ותנאיו -חלק א' 

 תנאים סעיף נושא

 רפואי מקווןכתב שירות למתן ייעוץ  - Smart DR-דוקטור סמארט שם כתב השירות .1 כללי

 מקוון רפואי ייעוץ מתן השירותים .2

משך תקופת  .3
 הביטוח

 עד למועד סיום תקופת הביטוח בפוליסה אליה מצורף כתב השירות 

תנאים לחידוש  .4
 אוטומטי

תוקפו של כתב שירות זה יהיה למשך כל תקופת הפוליסה של המנוי , והוא 
הביטוח של המנוי, אלא יתחדש מאליו לתקופות נוספות, אם תחודש פוליסת 

 אם החברה תודיע למנוי אחרת.

 ימים 33תקופה רצופה של  תקופת אכשרה .5
 ללא תקופת אכשרה -שבהסכם כללי רופא ידי על ייעוץ בגין

 אין תקופת המתנה .6

  "חש 123 - מקוון ייעוץ  השתתפות עצמית  .7

 25 -בפוליסה המפורטות בשעות ילדים ופארופא משפחה/ר "יע מקוון ייעוץ 
 ש"ח

 חש 03 - ימים 45 תוך חוזר מקוון ייעוץ" 
 12132 שערכו, 31/34/2316הסכומים הינם צמודי מדד ונכונים למדד הידוע ביום 

 נקודות.

שינוי תנאי כתב  .8 שינוי תנאים
השירות במהלך 
 תקופת הביטוח

 לפי תנאי הביטוח היסודי

 הביטוח. דמי הביטוח מפורטים בדף פרטי גובה דמי הביטוח .0 דמי ביטוח
 לפי גיל בש"ח להלן טבלה כללית של השתנות דמי הביטוח החודשיים

 דמי ביטוח גיל

3-23 0  

  15.7 ואילך 21

 12132שערכו  31/34/2316הסכומים הינם צמודי מדד ונכונים למדד הידוע ביום 
 נקודות.

 דמי ביטוח קבועים מבנה דמי הביטוח .13
ולאחר מכן נותרים קבועים לכל אורך חיי כתב  21בגיל דמי הביטוח משתנים -לילד

 השירות

שינוי דמי הביטוח  .11
במהלך תקופת 

 הביטוח

 לפי תנאי הביטוח היסודי

נאי ביטול הכתב ת .12 תנאי ביטול
ידי בעל -שירות על

 הפוליסה/המבוטח

 בכל עת בהודעה בכתב למנורה מבטחים.
 אין החזר דמי ביטוח בגין התקופה שבה היה כתב שירות זה בתוקף. 

 

תנאי ביטול כתב  .13
ידי -השירות על

 החברה

 במקרה של אי תשלום דמי הביטוח בהתאם להוראות הכתב שירות. .1
בכל מקרה שבו על פי החוק רשאית מנורה מבטחים לבטל את הכתב  .2

 .שירות
לבין הספק,  החברהבמקרה של סיום ו/או הפסקה של ההסכם שבין  .3

 יום מראש.  63למנוי  החברהבהודעה של 

החרגה בגין מצב  .14 חריגים
 רפואי קודם

 אין

סייגים לחבות  .15
 החברה

 הסייגים המפורטים בסעיפים הבאים:
השירות יינתן על ידי רופא מומחה שבהסכם בלבד והמנוי אינו זכאי  - 5.8סעיף 

מרופא מומחה אחר ו/או לשיפוי או לכל  לקבלת שירותי ייעוץ על פי כתב שירות זה
 תשלום אחר בגינם.
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 תנאים סעיף נושא

 מהעניינים אחד כל לגבי אחראים אינם הספק או/ו החברה - 8.3סעיף  
 ,מלחמה עקב ממנה משמעותי בחלק או הספק בפעילות פגיעה 8.3.1:הבאים
 אחר גורם כל או עליון כוח ,אדמה רעידות ,מהומות ,עבודה סכסוכי ,הפיכה
 .הספק בשליטת שאינו
 בתחומי הטכנולוגית המערכת ממגבלות הנובעים אירועים -  8.3.2סעיף

 כשל בגין לרבות הרפואי והחיסיון הפרט על השמירה בתחומי לרבות
 .התקשורת של פתאומי וניתוק מוסמכים בלתי גורמים חדירת ,תקשורתי

מידע לגבי 
תגמולי 

 ביטוח

קיימת אפשרות על פי דרישת המבוטח, לברר את זכויותיו בשל מקרה ביטוח  תגמולי ביטוח .16
מסוים ולקבל את פירוט תגמולי הביטוח הנכללים בפוליסת הביטוח שברשותו 

שכתובתו  החברהוכן באתר האינטרנט של  החברהבאמצעות מוקד השירות של 
www.menoramivt.co.il. 

השירות 
 הצבאי

זכויות על פי הכתב 
בעת השירות שירות 
 הצבאי

הזכויות על פי תנאי כתב שירות זו תקפות גם בעת שירות צבאי )סדיר, קבע או 
מילואים(. בעת שירות צבאי כאמור, זכאי המבוטח לשירותים רפואיים מטעם 
הצבא, וזאת בהתאם ובכפוף להוראות והנחיות הצבא, כפי שהן מעת לעת. יובהר 

בא, קיימת השפעה על יכולת ניצול כאמור להוראות הצ המבוטחכי לכפיפות 
 הזכויות לפי כתב שירות זה.
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 הכיסויים בכתב השירות ומאפייניוריכוז  -חלק ב' 

פירוט הכיסויים 

 בכתב שירות

 תיאור הכיסוי 

 

שיפוי  עצמית השתתפות

או 

 פיצוי

צורך באישור 

 המבטחת

)ספק 

 השירות(

 מראש

ממשק 

עם סל 

הבסיס 

ו6או 

 השב"ן: 

קיזוז 

תגמולים 

מביטוח 

 אחר

התייעצות 

עם  מקוונת

 רופא מומחה

התייעצויות 

 מקוונות

 ספקים באמצעות

 בהסכם

 חש 123 - מקוון ייעוץ"  

 י רופא ע מקוון ייעוץ"

  "חש 25 -משפחה/ילדים 

 45תוך  חוזר מקוון ייעוץ 

  "חש 03 -ימים 

קבלת 

שירות 

 בפועל

ביטוח  כן

 מוסף

 לא

 00-0/88200למוקד פמי פרימיום בטלפון מס'  יש לפנותלקבלת השירות6ים 

 נקודות. 12132 שערכו, 31/34/2316הסכומים הינם צמודי מדד ונכונים למדד הידוע ביום 

 

 

 הגדרות אלה תקפות ליום פרסומן  –הגדרות 

 "ביטוח פרטי המהווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או השב"ן )שירותי בריאות  - "ביטוח תחליפי

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

 הראשון"(.

 "הביטוח שהם מעל ומעבר לסל הבסיס ו/או השב"ן. כלומר, פיו ישולמו תגמולי -ביטוח פרטי אשר על - "ביטוח משלים

 ישולמו תגמולים שהם הפרש שבין ההוצאות בפועל להוצאות המגיעות מסל הבסיס ו/או שב"ן.

 "ביטוח פרטי הכולל שירותים שאינם כלולים בסל הבסיס ו/או השב"ן. בביטוח זה ישולמו תגמולי הביטוח  - "ביטוח מוסף

 מהשקל הראשון.

 

 המלאים השירות כתב לתנאי כפוף לעיל האמור כל

 


