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 אישי ניהול רפואי – תמצית תנאי הביטוח

 כתב השירותתמצית פרטי 

 תנאים סעיף

 ניהול רפואי אישי כתב השירות שם .1

 כתב שירות סוג השירות .2

 ים הכללים לתכניות ביטוח בריאות בתנא 5בסעיף מתחדשת כל שנתיים בהתאם למפורט  הביטוחתקופת  .3
 לכתב שירות זה. 9.4 מפורט בסעיףובהתאם ל

 ליווי רופא הסכם בעת אשפוז כתב השירותתיאור  .4

 חוות דעת מקיפה בעת מחלה/אירוע רפואי כמוגדר בכתב השירות.  -פאנל מומחים

אופיניון( בטלפון מספר " )מדיקל Medical Opinionהשירותים הנ"ל יינתנו על ידי מוקד "

03-9380260 

הפוליסה אינה מכסה את  .5
 המבוטח במקרים הבאים

 )חריגים בפוליסה(

 :כתב השירותבסעיפים הבאים במפורטים הסייגים החריגים ו

 4.1.6-4.1.3 ,4.2.10 ,7. 

 

אחרי כמה זמן מתחילת  .6
הביטוח ניתן לתבוע ולקבל 

 תגמול
 1(תקופת אכשרה)

 כתב השירותב 1.23 בהתאם למפורט בסעיף יום 90

  בכתב השירותבהתאם למפורט בתמצית תיאור הכיסויים  השתתפות עצמית  .7

 פרמיה משתנה כתב השירות עלות .8

 דמי הביטוח גיל

 ש"ח 7.6 0-20

 ש"ח 10.0 ואילך 21

 נקודות. 12132, שערכו 01/04/2016הסכומים הינם צמודי מדד ונכונים למדד הידוע ביום 

 שים לב! מחיר הביטוח עלול להשתנות עקב מתן הנחה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 לתגמולי( מוטב)או מבוטח זכאי יהיה לא, זו תקופה במהלך ביטוח מקרה בקרות. הביטוח תחילת במועד המתחילהתקופה -אכשרה תקופת 1

 ביטוח

 כתובת אתר החברה:
www.menoramivt.co.il 

 כתובת  למשלוח דואר:
  927ת.ד תחום בריאות 

6100802תל אביב   

כתובת דואר האלקטרוני של החברה: 

moked-health@menora.co.il 

 מוקד שירות לקוחות החברה:

*2000טלפון:   

747049338-153פקס:   

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/36362db8-c0b4-474c-bbe8-1b79907d068d/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C+%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99+%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99+749.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=36362db8-c0b4-474c-bbe8-1b79907d068d
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/36362db8-c0b4-474c-bbe8-1b79907d068d/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C+%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99+%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99+749.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=36362db8-c0b4-474c-bbe8-1b79907d068d
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/36362db8-c0b4-474c-bbe8-1b79907d068d/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C+%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99+%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99+749.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=36362db8-c0b4-474c-bbe8-1b79907d068d
https://goo.gl/nPn9G3
mailto:moked-health@menora.co.il
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 בכתב השירותתמצית תיאור הכיסויים 

 תיאור הכיסוי  שם הכיסוי

 

 השתתפות עצמית

ליווי רופא 
הסכם בעת 

 אשפוז
 

זכאי המנוי לליווי בעת אשפוז בבית חולים 
רופא במהלך האשפוז ומתן השירותים 

 הבאים כמפורט להלן:
 הסבר על המחלה למנוי ולבני משפחתו 
 הסבר על הטיפול וסיכויי הצלחתו 

 הסבר על תוצאות של בדיקות 
 ייצוג המשפחה בפני הצוות הרפואי ולהיפך 

תכנית ל 4.1 בסעיףבהתאם למפורט 
 הביטוח

 ש"ח  180

פאנל 
 מומחים

 :איסוף וניתוח המידע הרפואי
ריכוז, סקירת התיק הרפואי והערכה  .1

 של המקרה הרפואי על ידי רופא ממיין
 מינוי רופא מומחה למקרה הרפואי .2
ניתוח המידע הרפואי על ידי הרופא  .3

 המומחה למקרה הרפואי
 הצורךהתייעצויות עם מומחים נוספים לפי 

הפניית התיק הרפואי להתייעצויות נוספות 
 על פי צורך ובהחלטת הרופא המומחה

ריכוז המידע והכנת חוות דעת רפואית 
  מסכמת

מתן חוות דעת רפואית מסכמת הכוללת: 
סקירת המקרה הרפואי, אבחנה/ות, מידע 
התומך בתהליך קבלת ההחלטות הרפואיות 

 והמלצות להמשך טיפול
תכנית ל 4.2בהתאם למפורט בסעיף 

 הביטוח

 180ש"ח )במקרה בו נדרשת התייעצות עם מומחים בחו"ל  180
 ש"ח נוספים(

 03-9380260ניון( בטלפון מספר י" )מדיקל אופMedical Opinionהשירותים הנ"ל יינתנו על ידי מוקד "

 

 

 בפוליסה.התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים 

 

https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/36362db8-c0b4-474c-bbe8-1b79907d068d/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C+%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99+%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99+749.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=36362db8-c0b4-474c-bbe8-1b79907d068d
https://www.menoramivt.co.il/wps/wcm/connect/36362db8-c0b4-474c-bbe8-1b79907d068d/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C+%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99+%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99+749.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=36362db8-c0b4-474c-bbe8-1b79907d068d

