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תחום ביטוח בריאות

תכנית  7000תמצית כתב השירות  -רופא מומחה בקליק -
כתב שירות לייעוץ רופא מומחה באונליין )(online
תמצית פרטי הפוליסה

שם הפוליסה

רופא מומחה בקליק  -כתב שירות לייעוץ רופא מומחה באונליין )(online

סוג הפוליסה

כתב שירות

תקופת כתב השירות

לכל החיים ,מתחדשת כל שנתיים )ר‘ סעיף  9לתכנית וסעיפים  4ו 5 -לתנאים הכלליים
לתוכניות ביטוח בריאות( ובכפוף לנסיבות ביטול כתב השירות ,כמפורט בסעיף י‘ לכתב
השירות.

תיאור כתב השירות

שירות לייעוץ רופא מומחה באון -ליין )(online

הפוליסה אינה מכסה את המבוטח
במקרים הבאים )חריגים בפוליסה(

ר‘ סעיפים ב‘  ,1.5ב‘  ,1.9ז‘ ,ט‘ לכתב השירות וסעיפים  11 ,9.14- 9.15לתנאים הכללים
לתוכניות ביטוח בריאות
לתנאי תוכנית הביטוח המלאים ונוסח החריגים במלואו – לחץ כאן
לתנאי התנאים הכלליים המלאים  -לחץ כאן

עלות כתב השירות

גיל

פרמיה חודשית ב₪

מבוגר +22

16.5

ילד 0-21

8.02

שים לב! מחיר הביטוח עלול להשתנות בהתאם למצבך הרפואי ,או עקב מתן הנחה וצמוד
למדד הפוליסה  12354שפורסם ב . 15.08.2015

תיאור הכיסויים בפוליסה
שם הכיסוי

תיאור הכיסוי

מה הסכום המקסימלי שניתן השתתפות עצמית
לתבוע

שיחת ייעוץ מקוונת
רפואת מומחים

סעיף ה‘  1לתכנית:
שיחת ייעוץ מכוונת בתחומי רפואת
מומחים המפורטים בתכנית על ידי רופא
מומחה שבהסכם בלבד.

 30יום

₪ 120

שיחת ייעוץ מקוונת
רפואת ילדים ומשפחה

סעיף ה‘  2לתכנית:
שיחת ייעוץ מקוונת רפואת ילדים ומשפחה
על ידי רופא מומחה שבהסכם בלבד.

---

---

שירותי איסוף מידע של
מידע רפואי

סעיף ו‘  3.3לתכנית:
שירותי איסוף מידע רפואי מהמנוי
באמצעות רופא שיגיע לבית המנוי.

---

₪ 90

הערות

המידע בגילוי נאות זה נכון למועד גרסת המסמך .מקום בו קיימת סתירה בין הגילוי הנאות לתנאי התכנית,
תנאי התכנית יגברו.
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