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תמצית תנאי הביטוח - כתב שירות - רופא מומחה און ליין )2281(

תמצית פרטי הפוליסה

כתב שירות – רופא מומחה און לייןשם הביטוח 

כתב שירותסוג הביטוח 

מתחדשת כל שנתיים. ראה סעיף י' לכתב השירותתקופת הביטוח 

ייעוץ רפואי מקוון באמצעות טלפון חכם, טאבלט או מחשבתיאור הביטוח

הפוליסה אינה מכסה את המבוטח 
ראה סעיף 9 לכתב השירותבמקרים הבאים )חריגים בפוליסה( 

אחרי כמה זמן מתחילת הביטוח ניתן 
30 ימים. ראה סעיף 2.22 לכתב השירותלתבוע ולקבל תגמול )אכשרה(1

האם קיימים כיסויים חופפים בביטוח 
רוב הכיסויים קיימים גם בשירותי בריאות נוספים של קופות החוליםהמשלים של קופות החולים

עלות הביטוח

מחיר הביטוח לא ישתנה במהלך תקופת הביטוח, למעט האפשרות לעדכן את הפרמיה 
באישור הממונה על שוק ההון, ולמעט שינויים הנובעים מהצמדה למדד המחירים לצרכן

הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכ ן 12354 שפורסם ביום 15.12.2014

ניתן לשלם את הפרמיה באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי. תשלומי הוראת קבע 
ינוכו בעשירי או בעשרים בכל חודש

שים לב! מחיר הביטוח עלול להשתנות בהתאם למצבך הרפואי או עקב מתן הנחה

 1 תקופת אכשרה - תקופה המתחילה במועד תחילת הביטוח. בקרות מקרה ביטוח במהלך תקופה זו, לא יהיה זכאי מבוטח

  )או מוטב( לתגמולי ביטוח.

מחיר הביטוח החודשי ללא הנחות ותוספות בש"חגיל
17.94כל גיל
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הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן 12354 שפורסם ביום 15.12.2014.

 כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים

תיאור הכיסויים בפוליסה

מה הסכום המקסימל יתיאור הכיסוישם הכיסוי
שניתן לתבוע

השתתפות  
עצמית

ייעוץ רפואי מקוון 

 קבלת ייעוץ רפואי מקוון ממומחים
במגוון תחומי רפואה

)ראה סעיף 3.1(

130 ₪.כיסוי מלא

 איסוף מידע לקראת ייעוץ רפואי
מקוון ממומחים

)ראה סעיף 3.2(

כיסוי מלא
 ₪ 95 

עבור כל איסוף מידע.

 קבלת ייעוץ רפואי מקוון מרופא מייעץ כללי 
בתחומי רפואת משפחה וילדים

)סעיף 3.3(

כיסוי מלא

הערות

חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה. שים לב, במידה ויש 
לך כיסוי זהה בפוליסה אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי

הפוליסה.

השירותים על-פי כתב השירות ינתנו על ידי נותני שירות, כהגדרתו של מונח זה בכתב השירות, 
ובתנאי שפנה למוקד בטרם קבלת השירות. המנוי אינו זכאי לקבל שיפוי או כל תשלום אחר במידה 

וקיבל איזה מהשירותים שלא באמצעות המוקד ולא מנותן שירות.
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