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        מהירמהירמהירמהיר    אבחוןאבחוןאבחוןאבחון    ----    שירותשירותשירותשירות    כתבכתבכתבכתב

 המפורטים לשירותים המנוי זכאי יהיה, בתוקף הינו זה שירות כתב כי הביטוח פרטי בדף צוין אם 

   .להלן המפורטים ולהוראות לתנאים בכפוף זה שירות בכתב

    

        הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות ....1111

  :בצידם האמורה המשמעות להלן המפורטים למונחים יהיו זה שירות בכתב

 שעות 24 לפחות, רופא של מפורשת הוראה פי על חולים בבית המבוטח של רצופה שהייה - אשפוזאשפוזאשפוזאשפוז .1.1

    למעטלמעטלמעטלמעט, אשפוז כמחלקות הבריאות משרד או/ו החולים בית ידי על המוגדרות במחלקות, ברציפות

  ....שיקוםשיקוםשיקוםשיקום    מחלקותמחלקותמחלקותמחלקות

 כתב מכוח המבוצע אבחון תהליך במסגרת למנוי המבוצעות בדיקות - אבחנתיותאבחנתיותאבחנתיותאבחנתיות    רפואיותרפואיותרפואיותרפואיות    בדיקותבדיקותבדיקותבדיקות .1.2

    המוחרגותהמוחרגותהמוחרגותהמוחרגות    הבדיקותהבדיקותהבדיקותהבדיקות    למעטלמעטלמעטלמעט, הדמיה בדיקות, מעבדה בדיקות, פיסיולוגיות דיקותב כגון, זה שירות

 .להלןלהלןלהלןלהלן    3333    בסעיףבסעיףבסעיףבסעיף

    ואשרואשרואשרואשר בלבד כללי חולים כבית בישראל המוסמכות הרשויות ידי על המוכר רפואי מוסד    -בית חולים בית חולים בית חולים בית חולים  .1.3

  ....הבראההבראההבראההבראה    ביתביתביתבית    אואואואו    החלמההחלמההחלמההחלמה    ביתביתביתבית    אואואואו) ) ) ) טריוםטריוםטריוםטריוםייייסנסנסנסנ    כגוןכגוןכגוןכגון((((    הנפשהנפשהנפשהנפש    לבריאותלבריאותלבריאותלבריאות    מוסדמוסדמוסדמוסד    אואואואו////וווו    שיקומישיקומישיקומישיקומי    מוסדמוסדמוסדמוסד    אינואינואינואינו

 .השירות לכתב הנוגעים פרטים הכולל, הביטוח לתכנית המצורף דף - הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    רטירטירטירטיפפפפ    דףדףדףדף .1.4

 כתב פ"ע שירותים לקבלת כתנאי בעצמו לשאת המנוי מחויב בהם סכומים - עצמיתעצמיתעצמיתעצמית    השתתפותהשתתפותהשתתפותהשתתפות .1.5

 ישירות המנוי ידי על תשולם העצמית ההשתתפות. השונים השירות בפרקי כמפורט, זה שירות

  .החברה באמצעות לא ואופן מקרה ובשום שירותה ספק קביעת לפי השירות לספק

 .מ"בע ביטוח מבטחים מנורה  - החברההחברההחברההחברה .1.6

 .שבתון ימי שהינם ישראל מועדי - חגחגחגחג .1.7

 שנה. 20  עד שגילו, מנוי – מנוימנוימנוימנוי ילדילדילדילד .1.8

 .לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על המתפרסם, לצרכן המחירים מדד - מדדמדדמדדמדד .1.9

 .15.06.2012 ביום פורסם אשרנק'  12111 שערכו מדד - הבסיסהבסיסהבסיסהבסיס    מדדמדדמדדמדד .1.10

 הביטוח סכום תשלום או למבטחת הביטוח דמי תשלום ביום הידוע האחרון המדד -    הקובעהקובעהקובעהקובע    מדדמדדמדדמדד .1.11

 .הפוליסה לתנאי בהתאם, למבוטח רפואיים שירותים לנותני או למבוטח

 השעה עד), וחג שבת ערבי, בשבת למעט( השנה ימות בכל הפעיל טלפוני שירות - השירותהשירותהשירותהשירות    מוקדמוקדמוקדמוקד .1.12

     .זה שירות כתב פי על השירותים קבלת לשם המנויים עבור שירותה ספק שיפעיל, 19:00

        ....9592927959292795929279592927----09090909    הואהואהואהוא    החברההחברההחברההחברה    מנויימנויימנויימנויי    עבורעבורעבורעבור    השירותהשירותהשירותהשירות    ספקספקספקספק    שלשלשלשל    השירותהשירותהשירותהשירות    מוקדמוקדמוקדמוקד    שלשלשלשל    הטלפוןהטלפוןהטלפוןהטלפון    מספרמספרמספרמספר

 שלו הזהות תעודת ומספר שמו אשר, זה שירות כתב נשוא השירותים את לקבל הזכאי אדם - מנוימנוימנוימנוי .1.13

    .הז שירות בכתב כמנוי הביטוח פרטי בדף נקובים

 עימו הגוף ועובדי הטכנולוגיים האמצעים, המכונים, המעבדות, הרפואי הצוות אנשי - השירותהשירותהשירותהשירות    ספקספקספקספק .1.14

 שרות בכתב כמפורט השירותים אספקת לצורך ) רצליה מדיקל סנטרה - HMC( החברה התקשרה

 .זה

 .1976 -ז"התשל) חדש נוסח( הרופאים פקודת לפי ברפואה בישראל לעסוק שרשאי מי - רופארופארופארופא .1.15

 רפואי בתחום מומחה כרופא בישראל המוסמכים השלטונות ידי על שהוסמך, רופא - מומחהמומחהמומחהמומחה    רופארופארופארופא .1.16

 לפי תחום באותו המומחים הרופאים ברשימה כלול שמו ואשר ברפואה בישראל עוסק אשר, מסוים

 שתבוא תקנה כל לפי או 1973 -ג"התשל), ובחינות מומחה תואר אישור( הרופאים לתקנות 34 תקנה

 .במקומה

 בכתב המפורטים השירותים למתן בקשר השירות ספק התקשר עמו מומחה רופא - ממייןממייןממייןממיין    רופארופארופארופא .1.17

    .זה שירות

 על, ההפרעה או המחלה אופי את לקבוע כדי מנוי שעובר רפואי תהליך - ((((DiagnosisDiagnosisDiagnosisDiagnosis))))    אבחוןאבחוןאבחוןאבחון    תהליךתהליךתהליךתהליך .1.18

 .אבחנתיות רפואיות ובדיקות מומחה רופא באמצעות, ותסמינים סימנים פי
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 כל, זה שירות כתב על מנוי להיות למבוטח המאפשרת, החברה של הביטוח תכנית - הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח    תכניתתכניתתכניתתכנית .1.19

 .)להלן 8 בסעיף כמפורט( בתוקף השירות כתב עוד

 שירות כתב של לתוקף כניסתו ממועד מנוי כל לגבי המתחילה, רצופה זמן תקופת - אכשרהאכשרהאכשרהאכשרה    תקופתתקופתתקופתתקופת .1.20

 בתקופת אחת פעם ימנו כל לגבי תחול האכשרה תקופת. יום 60 בתום ותסתיים, מנוי לגבי זה

 בלתי שירות בתקופות, מחדש השירות לכתב יצורף שהמנוי פעם בכל מחדש ותחול, רציפה ביטוח

 ....האכשרההאכשרההאכשרההאכשרה    תקופתתקופתתקופתתקופת    תוםתוםתוםתום    לפנילפנילפנילפני    זהזהזהזה    שירותשירותשירותשירות    בכתבבכתבבכתבבכתב    כמפורטכמפורטכמפורטכמפורט    שירותשירותשירותשירות    יספקיספקיספקיספק    לאלאלאלא    השירותהשירותהשירותהשירות    ספקספקספקספק. . . . רצופות

 

    םםםםגגגג    תכלולתכלולתכלולתכלול    לאנשיםלאנשיםלאנשיםלאנשים    התייחסותהתייחסותהתייחסותהתייחסות. . . . וההיפךוההיפךוההיפךוההיפך    רביםרביםרביםרבים    לשוןלשוןלשוןלשון    גםגםגםגם    כולליםכולליםכולליםכוללים    יחידיחידיחידיחיד    בלשוןבלשוןבלשוןבלשון    ביטוייםביטוייםביטוייםביטויים    אואואואו    מיליםמיליםמיליםמילים

    אואואואו    המיניםהמיניםהמיניםהמינים    לכללכללכללכל    יתייחסויתייחסויתייחסויתייחסו    נקבהנקבהנקבהנקבה    אואואואו    זכרזכרזכרזכר    מילותמילותמילותמילות. . . . מאוגדיםמאוגדיםמאוגדיםמאוגדים    לאלאלאלא    גופיםגופיםגופיםגופים    אואואואו    תאגידיםתאגידיםתאגידיםתאגידים, , , , לגופיםלגופיםלגופיםלגופים    התייחסותהתייחסותהתייחסותהתייחסות

                ....הענייןהענייןהענייןהעניין    לפילפילפילפי, , , , סתמיסתמיסתמיסתמי    למיןלמיןלמיןלמין

  

    אבחוןאבחוןאבחוןאבחון    שירותשירותשירותשירות ....2222

 :להלן כמפורט אבחון לתהליך זכאי יהא המנוי .2.1

 תעודת מספר, בשמו ויזדהה השירות למוקד יפנה, זה שירות כתב פי על לשירות מנוי נזקק .2.1.1

 להתחלת תור זימון למנוי יקבע השירות נציג. שיידרש כפי נוספים אישיים פרטיםו שלו הזהות

    ימיימיימיימי    3333 תוך יתקיים האמור האבחון שתהליך כך להלן 2.1.6 בסעיף כמפורט בסיסי אבחון תהליך

 תשלום הינו זה טןקעיף ס פי על השירות תלקבל תנאי. המנוי של פנייתו ממועד עבודהעבודהעבודהעבודה

 ....חחחח""""שששש    180180180180    שלשלשלשל    בסךבסךבסךבסך    עצמיתעצמיתעצמיתעצמית    השתתפותהשתתפותהשתתפותהשתתפות

  ::::רופארופארופארופא    עםעםעםעם    טלפוניתטלפוניתטלפוניתטלפונית    שיחהשיחהשיחהשיחה .2.1.2

 את השירות לספק יעביר, הממיין הרופא עם טלפונית בשיחה המעוניין מנוי, לעיל לאמור בנוסף

 הרופא, הרפואיים המסמכים קבלת לאחר. כאלה שיש ככל ,הרלוונטיים הרפואיים המסמכים כל

 תשולם לא. המסמכים קבלת ממועד אחדאחדאחדאחד    עבודהעבודהעבודהעבודה    יוםיוםיוםיום    תוךתוךתוךתוך טלפונית המנוי עם ישוחח הממיין

  .זה טןקעיף ס פי על השירות בגין עצמית השתתפות

    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    לכךלכךלכךלכך    יועדויועדויועדויועדו    אשראשראשראשר    במתקניםבמתקניםבמתקניםבמתקנים    ,,,,בלבדבלבדבלבדבלבד    השירותהשירותהשירותהשירות    ספקספקספקספק    אצלאצלאצלאצל    יינתנויינתנויינתנויינתנו    זהזהזהזה    שירותשירותשירותשירות    כתבכתבכתבכתב    נשואנשואנשואנשוא    השירותיםהשירותיםהשירותיםהשירותים .2.1.3

    ....השירותהשירותהשירותהשירות    ספקספקספקספק

 כפי, דיםעהמיו ובשעה במקום יתייצב אבחון תהליך לביצוע השירות ספק ידי על זומן אשר מנוי .2.1.4

 .הרלוונטיים הרפואיים המסמכים את עמו ויביא ,וןהזימ במהלך לו שנמסרו

 ספק אצל המבוצעות הנדרשות הבדיקות כל לביצוע זכאי יהא ,אבחון לתהליך זומן אשר ,מנוי .2.1.5

 לשם, השירות ספק מטעם הממיין הרופא של הבלעדי דעתו שיקול פי על שייקבעו כפי, השירות

  .השירות לקבלת פנה בגינה הרפואית הבעיה אבחון

 זו על נוספת הפרעה או/ו מחלה או/ו רפואית בעיה תימצא האבחון תהליך במהלך שאם, ריובה

 או/ו המחלה ואו/ לבעיה אבחון תהליך השירות ספק יבצע, השירות לקבלת המנוי פנה שבגינה

 אבחון כתהליך יחשבו פניה אותה במסגרת יבוצעו אשר האבחון תהליכי וכל ,הנוספת ההפרעה

  .ועניין דבר לכל אחד

    בסיסיבסיסיבסיסיבסיסי    אבחוןאבחוןאבחוןאבחון    תהליךתהליךתהליךתהליך .2.1.6

 ובמקרה של צורך ,ממיין רופא עם ראשונית לפגישה זכאי המנוי יהא האבחון תהליך במסגרת .2.1.6.1

 רופא יהיה הממיין הרופא, )"אבחון גניקולוגי""אבחון גניקולוגי""אבחון גניקולוגי""אבחון גניקולוגי"הגניקולוגיה (להלן:  בתחום תחלואה מצבי באבחון

, דם( יותהראשונ האבחנתיות הרפואיות הבדיקות את יקבע אשר הגניקולוגיה בתחום מומחה

 לביצוע ויתאפשרו ייקבעו אלו בדיקות. האבחון תהליך במסגרת לביצוע הנדרשות )רנטגן, שתן

 הרופא ימסור הבדיקות בסיום. לעיל כאמור הראשונית הפגישה למועד בסמוך השירות ספק אצל

    המנויהמנויהמנויהמנוי    עלעלעלעל, לעיל 2.1.1 בסעיף כאמור. האבחון תהליך תוצאות את הכולל אבחון ח"דו הממיין

, ובגין , ובגין , ובגין , ובגין חחחח""""שששש    180180180180    בסךבסךבסךבסך    עצמיתעצמיתעצמיתעצמית    השתתפותהשתתפותהשתתפותהשתתפות    לעיללעיללעיללעיל    זהזהזהזה    בסעיףבסעיףבסעיףבסעיף    המתוארהמתוארהמתוארהמתואר    האבחוןהאבחוןהאבחוןהאבחון    תהליךתהליךתהליךתהליך    בגיןבגיןבגיןבגין    םםםםלשללשללשללשל

    ....ש"חש"חש"חש"ח    300300300300    ––––אבחון גניקולוגי אבחון גניקולוגי אבחון גניקולוגי אבחון גניקולוגי 

 צורך של במקרה, לעיל 2.1.6.1 בסעיף האמור למרות    ----    14141414    גילגילגילגיל    עדעדעדעד    מנוימנוימנוימנוי    ילדילדילדילד    עבורעבורעבורעבור    בדיקותבדיקותבדיקותבדיקות .2.1.6.2

 לשם תהראשוניות הנדרשו האבחנתיות הרפואיות הבדיקות יכוסו, 14 גיל עד מנוי ילד באבחון

 מומחה רופא להפניית ובהתאם, לעיל הנקוב הזמן פרק תוך המנוי, של הרפואי מצבו אבחון
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    אואואואו    ממייןממייןממייןממיין    רופארופארופארופא    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    אבחוןאבחוןאבחוןאבחון    תהליךתהליךתהליךתהליך    יתקייםיתקייםיתקייםיתקיים    לאלאלאלא, , , , זהזהזהזה    שירותשירותשירותשירות    כתבכתבכתבכתב    במסגרתבמסגרתבמסגרתבמסגרת    כיכיכיכי    יובהריובהריובהריובהר. המנוי שיציג

 אפשרות אלא ,,,,14141414    גילגילגילגיל    עדעדעדעד    מנוימנוימנוימנוי    לילדלילדלילדלילד    אבחוןאבחוןאבחוןאבחון    חחחח""""דודודודו    יינתןיינתןיינתןיינתן    ולאולאולאולא, , , , השירותהשירותהשירותהשירות    ספקספקספקספק    מטעםמטעםמטעםמטעם    מומחהמומחהמומחהמומחה    רופארופארופארופא

עיף עיף עיף עיף סססס    פיפיפיפי    עלעלעלעל    השירותהשירותהשירותהשירות    בגיןבגיןבגיןבגין    לשלםלשלםלשלםלשלם    המנויהמנויהמנויהמנוי    עלעלעלעל. הדרושות האבחנתיות הבדיקות של בלבד ועלביצ

        ח.ח.ח.ח.""""שששש    150150150150    בסךבסךבסךבסך    עצמיתעצמיתעצמיתעצמית    השתתפותהשתתפותהשתתפותהשתתפות    זהזהזהזה    טןטןטןטןקקקק

    מקיףמקיףמקיףמקיף    אבחוןאבחוןאבחוןאבחון    תהליךתהליךתהליךתהליך .2.1.7

, הממיין הרופא של הבלעדי דעתו שיקול פי ועל המנוי של הרפואי המצב פי על הצורך במידת .2.1.7.1

 לאלו נוספות אבחנתיות ואיותרפ לבדיקות המנוי יופנה, האבחון תהליך הסתיים ובטרם

. בשד ביופסיות  , PET-CT ,מיפויים, ממוגרפיה,  MRI, CT : לעיל 2.1.6 בסעיף המפורטות

 פולשניות בדיקות. עבודהעבודהעבודהעבודה    ימיימיימיימי    3333    תוךתוךתוךתוך השירות ספק אצל לביצוע ויתאפשרו ייקבעו אלו בדיקות

 הממיין הרופא עץיתיי זה במקרה. עבודה ימי 7 תוך השירות ספק אצל לביצוע יתאפשרו אחרות

 וההתייעצות הבדיקות ובסיום המנוי של הרפואי למצב בנוגע הרלוונטי בתחום מומחה רופא עם

    בגיןבגיןבגיןבגין    לשלםלשלםלשלםלשלם    המנויהמנויהמנויהמנוי    עלעלעלעל. האבחון תהליך תוצאות את הכולל אבחון ח"דו הממיין הרופא ימסור

, ובגין , ובגין , ובגין , ובגין במצטברבמצטברבמצטברבמצטבר    חחחח""""שששש    500500500500    בסךבסךבסךבסך    עצמיתעצמיתעצמיתעצמית    השתתפותהשתתפותהשתתפותהשתתפות    לעיללעיללעיללעיל    זהזהזהזה    בסעיףבסעיףבסעיףבסעיף    המתוארהמתוארהמתוארהמתואר    האבחוןהאבחוןהאבחוןהאבחון    תהליךתהליךתהליךתהליך

 נוספת עצמית השתתפות תיגבה לא זה במקרה כי יובהר .במצטברבמצטברבמצטברבמצטבר ש"חש"חש"חש"ח    700700700700    ––––גניקולוגי גניקולוגי גניקולוגי גניקולוגי     אבחוןאבחוןאבחוןאבחון

    .לעיל 2.1.6 בסעיף כאמור השירות את גם כולל זה וסך

 צורך של במקרה, לעיל 2.1.7.1 בסעיף האמור למרות    -    14141414    גילגילגילגיל    עדעדעדעד    מנוימנוימנוימנוי    ילדילדילדילד    עבורעבורעבורעבור    בדיקותבדיקותבדיקותבדיקות .2.1.7.2

 לשם הנוספות הנדרשות בחנתיותהא הרפואיות הבדיקות יכוסו, 14 גיל עד מנוי ילד באבחון

 מומחה רופא להפניית ובהתאם, לעיל הנקוב הזמן פרק תוך המנוי, של הרפואי מצבו אבחון

או ייעוץ עם רופא או ייעוץ עם רופא או ייעוץ עם רופא או ייעוץ עם רופא     אבחוןאבחוןאבחוןאבחון    תהליךתהליךתהליךתהליך    יתקייםיתקייםיתקייםיתקיים    לאלאלאלא, , , , זהזהזהזה    שירותשירותשירותשירות    כתבכתבכתבכתב    במסגרתבמסגרתבמסגרתבמסגרת    כיכיכיכי    יובהריובהריובהריובהר. המנוי שיציג

    מנוימנוימנוימנוי    לילדלילדלילדלילד    אבחוןאבחוןאבחוןאבחון    חחחח""""דודודודו    יינתןיינתןיינתןיינתן    ולאולאולאולא, , , , השירותהשירותהשירותהשירות    ספקספקספקספק    מטעםמטעםמטעםמטעם    מומחהמומחהמומחהמומחה    רופארופארופארופא    אואואואו    ממייןממייןממייןממיין    רופארופארופארופא    ידיידיידיידי    מומחה עלמומחה עלמומחה עלמומחה על

ב ב ב ב לא יחוילא יחוילא יחוילא יחוי    המנויהמנויהמנויהמנוי. הדרושות האבחנתיות הבדיקות של בלבד לביצוע אפשרות אלא ,,,,14141414    גילגילגילגיל    עדעדעדעד

        ....2.1.6.22.1.6.22.1.6.22.1.6.2בהשתתפות עצמית נוספת לזו ששילם עפ"י סעיף בהשתתפות עצמית נוספת לזו ששילם עפ"י סעיף בהשתתפות עצמית נוספת לזו ששילם עפ"י סעיף בהשתתפות עצמית נוספת לזו ששילם עפ"י סעיף 

 הרפואיות הבדיקות תוצאות של העתקים למנוי השירות ספק יספק האבחון תהליך בתום .2.1.8

 תוצאות, האפשר במידת. האבחון תהליך במסגרת ושנערכ הרפואיות והרשומות, האבחנתיות

    .ממוחשבת מדיה גבי על למנוי יסופקו הדמיה בדיקות

 ,האבחנתיות הרפואיות הבדיקות את לרכז, רפואיים ושיקולים לאילוצים בכפוף, יפעל השירות ספק .2.1.9

 השירות ספק. לעיל בסעיפים כמפורט מצומצם ימים במספר ,האבחון תהליך במסגרת הנדרשות

, אחד יום במסגרת )ב"וכיו תרופות נטילת, צום( מוקדמת הכנה מחייבות שאינן בדיקות לביצוע פעלי

 ספק בין שייקבע במועד יבוצעו מוקדמת הכנה המחייבות בדיקות. רפואיים לאילוצים בכפוף

 .לעיל 2.1.6-2.1.7 בסעיפים המפורט הזמן תוך מקרה ובכל למנוי השירות

, ביותר הקטן הימים מספר תוך המסקנות וגיבוש האבחון תהליך תא להשלים יפעל השירות ספק .2.1.10

 תוצאות קבלת ממועד עבודהעבודהעבודהעבודה    ימיימיימיימי    3333 על התקופה תעלה לא מקרה בכל. רפואיים לאילוצים בכפוף

 .הנדרשת האחרונה הבדיקה

  

    חריגיםחריגיםחריגיםחריגים ....3333

    ....בלבדבלבדבלבדבלבד    אבחנתיותאבחנתיותאבחנתיותאבחנתיות    רפואיותרפואיותרפואיותרפואיות    בדיקותבדיקותבדיקותבדיקות    שאינושאינושאינושאינו    רפואירפואירפואירפואי    שירותשירותשירותשירות    יכלוליכלוליכלוליכלול    לאלאלאלא    השירותהשירותהשירותהשירות .3.1

    ....שהואשהואשהואשהוא    סוגסוגסוגסוג    מכלמכלמכלמכל    תרופתיתרופתיתרופתיתרופתי    טיפולטיפולטיפולטיפול    אואואואו    פואיפואיפואיפואירררר    טיפולטיפולטיפולטיפול    יכלוליכלוליכלוליכלול    לאלאלאלא    השירותהשירותהשירותהשירות .3.2

    ....נפשנפשנפשנפש    מחלותמחלותמחלותמחלות    אואואואו////וווו    נפשנפשנפשנפש    הפרעותהפרעותהפרעותהפרעות    אואואואו////וווו    פסיכיאטריפסיכיאטריפסיכיאטריפסיכיאטרי    אבחוןאבחוןאבחוןאבחון    יכלוליכלוליכלוליכלול    לאלאלאלא    השירותהשירותהשירותהשירות .3.3

    ....וריכוזוריכוזוריכוזוריכוז    קשבקשבקשבקשב    הפרעותהפרעותהפרעותהפרעות    לאבחוןלאבחוןלאבחוןלאבחון    בדיקותבדיקותבדיקותבדיקות    יכלוליכלוליכלוליכלול    לאלאלאלא    השירותהשירותהשירותהשירות .3.4

    ....ולסתולסתולסתולסת    פהפהפהפה, , , , שינייםשינייםשינייםשיניים    רפואתרפואתרפואתרפואת    בתחוםבתחוםבתחוםבתחום    רפואייםרפואייםרפואייםרפואיים    מצביםמצביםמצביםמצבים    אבחוןאבחוןאבחוןאבחון    יכלוליכלוליכלוליכלול    לאלאלאלא    השירותהשירותהשירותהשירות .3.5

    עםעםעםעם    מראשמראשמראשמראש    תאוםתאוםתאוםתאום    ללאללאללאללא    זהזהזהזה    שירותשירותשירותשירות    כתבכתבכתבכתב    פיפיפיפי    עלעלעלעל    שירותיםשירותיםשירותיםשירותים    יינתנויינתנויינתנויינתנו    ולאולאולאולא    אבחוןאבחוןאבחוןאבחון    תהליךתהליךתהליךתהליך    יתבצעיתבצעיתבצעיתבצע    לאלאלאלא    כיכיכיכי    יובהריובהריובהריובהר .3.6

    מיוןמיוןמיוןמיון    לחדרלחדרלחדרלחדר    פנייהפנייהפנייהפנייה    במקוםבמקוםבמקוםבמקום    באיםבאיםבאיםבאים    אינםאינםאינםאינם, , , , זהזהזהזה    שירותשירותשירותשירות    כתבכתבכתבכתב    בגיןבגיןבגיןבגין    השירותיםהשירותיםהשירותיםהשירותים    כיכיכיכי    יובהריובהריובהריובהר    כןכןכןכן. . . . השירותהשירותהשירותהשירות    מוקדמוקדמוקדמוקד

    ....הרפואיהרפואיהרפואיהרפואי    לצורךלצורךלצורךלצורך    בהתאםבהתאםבהתאםבהתאם

    ....עקרותעקרותעקרותעקרות    אואואואו////וווו    פריוןפריוןפריוןפריון, , , , לידהלידהלידהלידה    אואואואו////וווו/ / / / להיריוןלהיריוןלהיריוןלהיריון    המבוצעותהמבוצעותהמבוצעותהמבוצעות    אבחנתיותאבחנתיותאבחנתיותאבחנתיות    רפואיותרפואיותרפואיותרפואיות    בדיקותבדיקותבדיקותבדיקות    יכלוליכלוליכלוליכלול    לאלאלאלא    השירותהשירותהשירותהשירות .3.7
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  7מתוך  4עמוד   

    ספקספקספקספק    מטעםמטעםמטעםמטעם    מומחהמומחהמומחהמומחה    רופארופארופארופא    אואואואו    ממייןממייןממייןממיין    רופארופארופארופא    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    אבחוןאבחוןאבחוןאבחון    תהליךתהליךתהליךתהליך    יתקייםיתקייםיתקייםיתקיים    לאלאלאלא    ,,,,זהזהזהזה    שירותשירותשירותשירות    כתבכתבכתבכתב    במסגרתבמסגרתבמסגרתבמסגרת .3.8

        ....14141414    גילגילגילגיל    עדעדעדעד    מנוימנוימנוימנוי    לילדלילדלילדלילד    אבחוןאבחוןאבחוןאבחון    חחחח""""דודודודו    יינתןיינתןיינתןיינתן    ולאולאולאולא    השירותהשירותהשירותהשירות

    

    אחריותאחריותאחריותאחריות ....4444
    הניתנותהניתנותהניתנותהניתנות    ההמלצותההמלצותההמלצותההמלצות    אואואואו////וווו    האבחוןהאבחוןהאבחוןהאבחון    תהליךתהליךתהליךתהליך    תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות    אואואואו////וווו    האבחוןהאבחוןהאבחוןהאבחון    תהליךתהליךתהליךתהליך    אואואואו////וווו    האבחוןהאבחוןהאבחוןהאבחון    שירותשירותשירותשירות    בגיןבגיןבגיןבגין    האחריותהאחריותהאחריותהאחריות

    תהאתהאתהאתהא    לאלאלאלא    חברהחברהחברהחברהוהוהוהוה, , , , מטעמומטעמומטעמומטעמו    הפועלהפועלהפועלהפועל    הרפואיהרפואיהרפואיהרפואי    וותוותוותוותהצהצהצהצ    אואואואו////וווו    בלבדבלבדבלבדבלבד    השירותהשירותהשירותהשירות    ספקספקספקספק    עלעלעלעל    תחולתחולתחולתחול, , , , האבחוןהאבחוןהאבחוןהאבחון    במרכזבמרכזבמרכזבמרכז

        ::::הבאיםהבאיםהבאיםהבאים    מהענייניםמהענייניםמהענייניםמהעניינים    אחדאחדאחדאחד    כלכלכלכל    לגבילגבילגבילגבי    שהואשהואשהואשהוא    אופןאופןאופןאופן    בכלבכלבכלבכל    אחראיתאחראיתאחראיתאחראית

    שיגרמושיגרמושיגרמושיגרמו, , , , דדדד""""עועועועו    טטטט""""שכשכשכשכ    לרבותלרבותלרבותלרבות, , , , שהואשהואשהואשהוא    סוגסוגסוגסוג    אואואואו////וווו    מיןמיןמיןמין    מכלמכלמכלמכל, , , , אחרתאחרתאחרתאחרת    תוצאהתוצאהתוצאהתוצאה    אואואואו    הוצאההוצאההוצאההוצאה, , , , אבדןאבדןאבדןאבדן, , , , הפסדהפסדהפסדהפסד, , , , נזקנזקנזקנזק    כלכלכלכל .4.1

    ביןביןביןבין, , , , זהזהזהזה    שירותשירותשירותשירות    כתבכתבכתבכתב    נשואנשואנשואנשוא    האבחוןהאבחוןהאבחוןהאבחון    תהליךתהליךתהליךתהליך    עםעםעםעם    בקשרבקשרבקשרבקשר, , , , המנוייםהמנוייםהמנוייםהמנויים    לרבותלרבותלרבותלרבות, , , , דהואדהואדהואדהוא    מאןמאןמאןמאן    שלשלשלשל    לרכושלרכושלרכושלרכוש    אואואואו    לגוףלגוףלגוףלגוף

    השירותהשירותהשירותהשירות    ספקספקספקספק    שלשלשלשל    אחרתאחרתאחרתאחרת    אואואואו    מקצועיתמקצועיתמקצועיתמקצועית    רשלנותרשלנותרשלנותרשלנות    לרבותלרבותלרבותלרבות, , , , מחדלמחדלמחדלמחדל    אואואואו    מעשהמעשהמעשהמעשה    בגיןבגיןבגיןבגין, , , , בעקיפיןבעקיפיןבעקיפיןבעקיפין    וביןוביןוביןובין    במישריןבמישריןבמישריןבמישרין

    ספקספקספקספק    יייי""""עעעע    המנוייםהמנוייםהמנוייםהמנויים    מופניםמופניםמופניםמופנים    אליואליואליואליו    השירותהשירותהשירותהשירות    נותנינותנינותנינותני    שלשלשלשל    מחדלמחדלמחדלמחדל    אואואואו    מעשהמעשהמעשהמעשה    בשלבשלבשלבשל    שייגרםשייגרםשייגרםשייגרם    אחראחראחראחר    נזקנזקנזקנזק    כלכלכלכל    אואואואו////וווו

    ....מטעמומטעמומטעמומטעמו    מימימימי    אואואואו    השירותהשירותהשירותהשירות

    האבחוןהאבחוןהאבחוןהאבחון    לתוצאותלתוצאותלתוצאותלתוצאות    אשראשראשראשרבבבב    המנויהמנויהמנויהמנוי    אואואואו////וווו    המבוטחהמבוטחהמבוטחהמבוטח    יידועיידועיידועיידוע    ואופןואופןואופןואופן, , , , שנמצאושנמצאושנמצאושנמצאו    האבחנותהאבחנותהאבחנותהאבחנות, , , , האבחוןהאבחוןהאבחוןהאבחון    תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות .4.2

    ....שנמצאושנמצאושנמצאושנמצאו    והאבחנותוהאבחנותוהאבחנותוהאבחנות

    שביצעשביצעשביצעשביצע    כלשהםכלשהםכלשהםכלשהם    טיפוליםטיפוליםטיפוליםטיפולים    אואואואו////וווו, , , , האבחוןהאבחוןהאבחוןהאבחון    תהליךתהליךתהליךתהליך    במסגרתבמסגרתבמסגרתבמסגרת    למנוילמנוילמנוילמנוי    אואואואו////וווו    למבוטחלמבוטחלמבוטחלמבוטח    שהומלצושהומלצושהומלצושהומלצו    לטיפוללטיפוללטיפוללטיפול    המלצותהמלצותהמלצותהמלצות .4.3

    ....בובובובו    שהומלצושהומלצושהומלצושהומלצו    לטיפוללטיפוללטיפוללטיפול    וההמלצותוההמלצותוההמלצותוההמלצות    האבחוןהאבחוןהאבחוןהאבחון    תהליךתהליךתהליךתהליך    בעקבותבעקבותבעקבותבעקבות    המנויהמנויהמנויהמנוי    אואואואו////וווו    המבוטחהמבוטחהמבוטחהמבוטח

        

    כלליכלליכלליכללי ....5555
 קבלת לאחר להעבירה שאיר המנוי ואין, אישית הינה זה שירות כתב פי-על השירות לקבלת הזכות .5.1

 .השירות ספק רצון לשביעות מזהה תעודה בהצגת מותנית השירות

 כך על יודיע, זה שירות כתב נשוא מהשירותים איזה לקבלת פנייתו את לבטל יבקש שהמנוי במקרה .5.2

, פנייתו ביטול על השירות למוקד להודיע המנוי על כי, מובהר ספק הסר למען. השירות למוקד המנוי

 איזה לנותן או טלפוני קשר עמו שיצר השירות ספק מנציגי למי הפנייה ביטול על מסר םא גם

 .זה שירות כתב פי על מהשירותים

 .השירות למוקד תחילה לפנות המנוי על זה שירות כתב פי-על השירותים בקבלת הקשור ענין בכל .5.3

 בבני שינוי כל ועל תובי של הטלפון במספר, בכתובתו שינוי כל על השירות למוקד יודיע המנוי .5.4

 .המנויה המשפחה

 .אבחון שירות פעילות תתקיים לא 19:00 השעה לאחר יום וכל וחג שבת בערבי, בשבת .5.5

, הפיכה, מלחמה מפעולות כתוצאה תפגע ממנה משמעותי חלק או השירות ספק שפעילות במקרה .5.6

 אחר גורם כל או, וןעלי כוח, אדמה רעידות, הטבע איתני, טרור פעולות, מהומות, עבודה סכסוכי

 יהא לא השירות שספק מהם חלק כל או השירות כתב תנאי יהיו, השירות ספק בשליטת שאינו

 ספק ממתקני משמעותי שאינו חלק אם. כאמור ההפרעה של תקופתה למשך מושהים, לבצע מסוגל

 .תקופה אותה למשך שנפגעו, השירותים אותם רק יושהו, יפגע השירות

    בכתבבכתבבכתבבכתב    המפורטהמפורטהמפורטהמפורט    מהשירותמהשירותמהשירותמהשירות    החורגותהחורגותהחורגותהחורגות, , , , המנויהמנויהמנויהמנוי    שהוציאשהוציאשהוציאשהוציא    הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות    עלעלעלעל    אחראיתאחראיתאחראיתאחראית    תהאתהאתהאתהא    לאלאלאלא    חברהחברהחברהחברההההה    כיכיכיכי    יובהריובהריובהריובהר .5.7

    ....שירותשירותשירותשירות

    

    עצמיתעצמיתעצמיתעצמית    השתתפותהשתתפותהשתתפותהשתתפות ....6666

  .אבחון תהליך כל עבור, לעיל 2 בסעיף כמפורט עצמית השתתפות ישלם המנוי .6.1

  :להלן למפורט הזכאות את למנוי יכלול התשלום

 .ממיין רופא עם ראשוני מפגש .6.1.1
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 סוג פי על, המנוי של הרפואי מצבו אבחון לשם שותהנדר האבחנתיות הרפואיות הבדיקות כל .6.1.2

, הראשוני המפגש במהלך ממיין רופא ידי על שיקבעו כפי ,)ומקיף בסיסי( לעיל המפורט האבחון

 .הבלעדי דעתו שיקול פי ועל

 .ממיין רופא עם סיכום ושיחת אבחון ח"דו .6.1.3

 ויחול היה. 17% של ורבשיע מ"מע כוללים) העצמית ההשתתפות סכומי לרבות( האמורים הסכומים .6.2

 .בהתאם אלה סכומים ישתנו, מ"המע בשיעור שינוי

    לתהליךלתהליךלתהליךלתהליך    הדרושותהדרושותהדרושותהדרושות    בדיקותבדיקותבדיקותבדיקות    למימוןלמימוןלמימוןלמימון, , , , חברחברחברחבר    הואהואהואהוא    בהבהבהבה    החוליםהחוליםהחוליםהחולים    מקופתמקופתמקופתמקופת    התחייבותהתחייבותהתחייבותהתחייבות    קיבלקיבלקיבלקיבל    שהמנוישהמנוישהמנוישהמנוי    במקרהבמקרהבמקרהבמקרה .6.3

    ישלםישלםישלםישלם    מקרהמקרהמקרהמקרה    בכלבכלבכלבכל    אךאךאךאך, , , , בהתאםבהתאםבהתאםבהתאם    העצמיתהעצמיתהעצמיתהעצמית    ההשתתפותההשתתפותההשתתפותההשתתפות    תופחתתופחתתופחתתופחת, , , , לעיללעיללעיללעיל    2.1.72.1.72.1.72.1.7    בסעיףבסעיףבסעיףבסעיף    כמפורטכמפורטכמפורטכמפורט    האבחוןהאבחוןהאבחוןהאבחון

    ....חחחח""""שששש    111180808080----ממממ    תפחתתפחתתפחתתפחת    שלאשלאשלאשלא    עצמיתעצמיתעצמיתעצמית    השתתפותהשתתפותהשתתפותהשתתפות    המנויהמנויהמנויהמנוי

 להפסיק רשאי השירות ספק יהא, המנוי ידי על העצמית ההשתתפות דמי תשלום אי של במקרה .6.4

 .כך על בכתב הודעה חברהול למנוי שנתנה לאחר למנוי השירותים את ליתן

 

    הצמדההצמדההצמדההצמדה    תנאיתנאיתנאיתנאי ....7777
 המדד עליית לשיעור צמודים יהיו זה שירות כתב בגין הביטוח ודמי העצמית ההשתתפות דמי .7.1

 .לחודש אחת ויעודכנו, הבסיס מדד לעומת הקובע

        

    השירותהשירותהשירותהשירות    כתבכתבכתבכתב    שלשלשלשל    תוקפותוקפותוקפותוקפו    תקופתתקופתתקופתתקופת ....8888
 הוספת ממועד או הביטוח תכנית של תוקפה תחילת ממועד חודשים 12 יהיה השירות כתב תוקף .8.1

, אחת כל חודשים 12 של נוספות לתקופות אוטומטית יחודש והוא ,הביטוח לתכנית השירות כתב

 כן אם אלא, יהא אשר המנוי של הרפואי מצבו יהא, איתרפו בדיקה או, בריאות בהצהרת צורך ללא

 .לחדשו שלא חברהה או/ו המנוי ידי על יוחלט

 עבור שהכיסוי או תבוטל שזו או הביטוח תכנית של תוקפה יפוג אם בתוקף יהיה לא זה שירות כתב .8.2

 לקבלת הזכות בגין הנוספים הביטוח דמי את שילם לא המנוי אם או/ו יבוטל זה שירות כתב

 .זה שירות כתב פי על השירותים

 כתב של תוקפו את להביא רשאים השירות ספק או/ו חברהה יהיו, לעיל.  7.1 בסעיף האמור אף על .8.3

 חברהה ידי על למנויים תועבר אשר יום 90 בת מוקדמת להודעה בכפוף, עת בכל לסופו זה שירות

 .השירות ספק או/ו

 כתב פי-על המנוי של זכות כל תפקע, זה רותשי כתב של תוקפו תקופת סיום במועד כי מובהר .8.4

 טרם אך, תוקפו תקופת תום לפני השירות לקבלת למוקד פנה שהמנוי במקרה לרבות, זה שירות

 תום לפני השירות כתב נשוא אבחון בתהליך התחיל שהמנוי במקרה. בפועל השירות את קיבל

  .סופו עד התהליך יושלם התהליך את השלים לא אך תוקפו תקופת
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    אבחון מהיראבחון מהיראבחון מהיראבחון מהיר    ----    גילוי נאותגילוי נאותגילוי נאותגילוי נאות        
        

    ווווותנאיותנאיותנאיותנאי    כתב השירותכתב השירותכתב השירותכתב השירותריכוז פרטים עיקריים על ריכוז פרטים עיקריים על ריכוז פרטים עיקריים על ריכוז פרטים עיקריים על     ----חלק א' חלק א' חלק א' חלק א' 

        תנאיםתנאיםתנאיםתנאים        סעיףסעיףסעיףסעיף        נושאנושאנושאנושא

  אבחון מהיר  כתב השירות שם  .1        כלליכלליכלליכללי

  שיחה טלפונית עם רופא  השירותים .2

  תהליך אבחון בסיסי

  תהליך אבחון מקיף

  (בדיקות אבחנתיות בלבד) 14בדיקות עבור ילד עד גיל 

  חודשים.  12  ביטוחמשך תקופת ה .3

בסיום תקופת הביטוח יחודש כתב השירות אוטומטית   תנאים לחידוש אוטומטי .4

אלא אם כן יוחלט חודשים כל אחת,   12לתקופות נוספות של 

  .על ידי המנוי ו/או חברה שלא לחדשו

  יום 60  תקופת אכשרה .5

  אין  תקופת המתנה .6

  . יש  השתתפות עצמית  .7

  ון בסיסיח עבור תהליך אבח"ש 180

  ש"ח עבור תהליך אבחון גניקולוגי בסיסי 300

  ש"ח עבור תהליך אבחון מקיף  500

  ש"ח עבור תהליך אבחון גניקולוגי מקיף 700

  14ש"ח עבור בדיקות עבור ילד עד גיל  150

  (בדיקות אבחנתיות בלבד)

שינוי תנאי כתב השירות  .8        שינוי תנאיםשינוי תנאיםשינוי תנאיםשינוי תנאים

  במהלך תקופת הביטוח

  ודילפי תנאי הביטוח היס

  דמי הביטוח מפורטים בדף פרטי הביטוח.  גובה דמי הביטוח .9        דמי ביטוחדמי ביטוחדמי ביטוחדמי ביטוח

השתנות דמי הביטוח החודשיים בש"ח  להלן טבלה כללית של 

  :לפי גיל

        דמי ביטוחדמי ביטוחדמי ביטוחדמי ביטוח        גיל המבוטחגיל המבוטחגיל המבוטחגיל המבוטח

0-20  3  

  15             ואילך 21 

מדד ונכונים למדד הידוע ביום  יצמוד םהינ מיםהסכו

  נקודות. 12111ל , העומד ע15.06.2012

  קבוע  מבנה דמי הביטוח .10

 נותרים קבועיםולאחר מכן  21בגיל  יםמשתנ דמי ביטוח -לילד

  לכל החיים.

שינוי דמי הביטוח במהלך  .11

  תקופת הביטוח

  לפי תנאי הביטוח היסודי.

תנאי ביטול כתב השירות  .12        תנאי ביטולתנאי ביטולתנאי ביטולתנאי ביטול

  המבוטח/ ע"י בעל הפוליסה

  .בכל עת בהודעה בכתב לחברה

 הז כתב שירותבתקופה שבה היה  דמי ביטוחחזר אין ה

   בתוקף.

תנאי ביטול כתב השירות  .13

  ע"י החברה

לא שילמו את דמי  אם המבוטח ו/או בעל הפוליסה .1

 הביטוח במלואם בהתאם להוראות הפוליסה והחוק.

בכל מקרה שבו על פי החוק רשאית החברה לבטל את  .2

  .כתב השירותו/או את  הפוליסה

בגין מצב רפואי החרגה  .14        חריגיםחריגיםחריגיםחריגים

  קודם

  אין

   4 -ו 3בסעיפים  המפורטים והסייגים החריגים   סייגים לחבות החברה .15
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        ווווומאפייניומאפייניומאפייניומאפייני    כתב השירותכתב השירותכתב השירותכתב השירותריכוז הכיסויים בריכוז הכיסויים בריכוז הכיסויים בריכוז הכיסויים ב        ----חלק ב' חלק ב' חלק ב' חלק ב' 

        

פירוט הכיסויים פירוט הכיסויים פירוט הכיסויים פירוט הכיסויים 

        בכתב השירותבכתב השירותבכתב השירותבכתב השירות

שיפוי שיפוי שיפוי שיפוי         תיאור הכיסויתיאור הכיסויתיאור הכיסויתיאור הכיסוי

או או או או 

        פיצויפיצויפיצויפיצוי

צורך צורך צורך צורך 

באישור באישור באישור באישור 

המבטח המבטח המבטח המבטח 

        מראשמראשמראשמראש

ממשק עם סל ממשק עם סל ממשק עם סל ממשק עם סל 

הבסיס ו/או הבסיס ו/או הבסיס ו/או הבסיס ו/או 

        השב"ןהשב"ןהשב"ןהשב"ן

קיזוז קיזוז קיזוז קיזוז 

ים ים ים ים תגמולתגמולתגמולתגמול

מביטוח מביטוח מביטוח מביטוח 

        אחראחראחראחר

שיחה טלפונית שיחה טלפונית שיחה טלפונית שיחה טלפונית 

        עם רופאעם רופאעם רופאעם רופא

  שיחה טלפונית עם הרופא הממיין

קבלת  

שירות 

  בפועל

 לא תחליפי לא

תהליך אבחון תהליך אבחון תהליך אבחון תהליך אבחון 

        בסיסיבסיסיבסיסיבסיסי

פגישה ראשונית עם רופא ממיין, אשר 

בדיקות רפואיות יפנה לביצוע 

אבחנתיות ראשוניות (דם, שתן, 

רנטגן) הנדרשות לביצוע במסגרת 

ות תהליך האבחון. בסיום הבדיק

ימסור הרופא הממיין דו"ח אבחון 

  הכולל את תוצאות תהליך האבחון.

 לא תחליפי לא

תהליך אבחון תהליך אבחון תהליך אבחון תהליך אבחון 

        מקיףמקיףמקיףמקיף

         

בדיקות רפואיות אבחנתיות נוספות 

המתקיימות במסגרת תהליך לאלו 

, ממוגרפיה,  MRI, CTאבחון בסיסי: 

, ,  ביופסיות בשדPET-CTמיפויים, 

, וכן פולשניות אחרותובדיקות 

של הרופא הממיין עם  התייעצות

בסיום  רופא מומחה בתחום הרלוונטי.

התייעצות ימסור הרופא ההבדיקות ו

הממיין דו"ח אבחון הכולל את 

  .תוצאות תהליך האבחון

 לא

 

 תחליפי

 

 לא

3.  

בדיקות עבור ילד בדיקות עבור ילד בדיקות עבור ילד בדיקות עבור ילד 

    14141414עד גיל עד גיל עד גיל עד גיל 

(בדיקות (בדיקות (בדיקות (בדיקות 

        אבחנתיות בלבד)אבחנתיות בלבד)אבחנתיות בלבד)אבחנתיות בלבד)

בדיקות רפואיות אבחנתיות ראשוניות 

הצורך גם ובמידת  (דם, שתן, רנטגן)

MRI, CT,ממוגרפיה, מיפויים ,   

PET-CTובדיקות ,  ביופסיות בשד ,

  .פולשניות אחרות

 לא תחליפי לא

 נקודות. 12111העומד על  ,15.6.2012הסכומים הינם צמודי מדד ונכונים למדד הידוע ביום 

 

    הגדרות אלה תקפות ליום פרסומן הגדרות אלה תקפות ליום פרסומן הגדרות אלה תקפות ליום פרסומן הגדרות אלה תקפות ליום פרסומן     ––––הגדרות הגדרות הגדרות הגדרות 

  

הווה תחליף לשירותים הניתנים בסל הבריאות הציבורי ו/או השב"ן (שירותי ביטוח פרטי המ - "ביטוח תחליפיביטוח תחליפיביטוח תחליפיביטוח תחליפי" •

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

 ("מהשקל הראשון").

עבר לסל הבסיס ו/או השב"ן. כלומר, פיו ישולמו תגמולי הביטוח שהם מעל ומ-ביטוח פרטי אשר על - "ביטוח משליםביטוח משליםביטוח משליםביטוח 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  - "ביטוח מוסףביטוח מוסףביטוח מוסףביטוח מוסף" •

 הביטוח מהשקל הראשון.

    המלאיםהמלאיםהמלאיםהמלאים    כתב השירותכתב השירותכתב השירותכתב השירותי י י י כל האמור לעיל כפוף לתנאכל האמור לעיל כפוף לתנאכל האמור לעיל כפוף לתנאכל האמור לעיל כפוף לתנא


