
חברות וחברי הלשכה,

תחום ביטוח הבריאות ממשיך ומתפתח ולכן עלינו להיות ערניים למגמות אלה ומעת לעת להכניס שיפורים בביטוח הקולקטיבי הקיים 
של חברי הלשכה ולהציע לחברים לרכוש הרחבות לביטוח, ככול שאלה עונות על הצרכים הביטוחיים של כל אחת ואחד מאיתנו.

במהלך תקופה ממושכת, הוועדה לביטוח בריאות בראשות גב' נאווה ויקלמן והנהלת ליסו"ב סוכנות לביטוח, קיימו דיונים עם נציגי 
וכן  הראל חברה לביטוח, המבטחת שלנו בתחום ביטוח בריאות. מגמתנו היתה שיפורים בפוליסה ללא עלות נוספת למבוטח 

הרחבת הביטוח והצעת כיסויי ביטוח נוספים.
ברצוננו לציין לחיוב את שיתוף הפעולה הפורה בינינו לבין הראל.

עם חלוף השנים הצטבר לנו ניסיון חיובי ביותר בטיפול בחברינו בקרות מקרה הביטוח. עשרות רבות של חברים מימשו את זכויותיהם 
בפוליסה, בכל מגוון קשת כיסויי הביטוח. בבחינת רמת שביעות רצון החברים מטיפול החברה בחברים, קבלה הראל ציון גבוה ביותר.

בהמשך למכתבנו זה אליכם, מצורפים הן הרחבות הפוליסה ללא תשלום, והן כיסויי הביטוח לרכישה בתשלום מינימאלי.
לצערנו, כל עוד הרפואה הציבורית גירעונית, ולא מתפקדת כפי שכולנו היינו רוצים לראותה, לא נותר לנו אלא לשפר את פוליסות 

ביטוח הבריאות שלנו וכמובן של לקוחותינו.
תוקף הרחבות הביטוח ללא תשלום, החל מיום 1 בינואר 2013. 

תוקף ההרחבות בתשלום, המפורטות להלן, עם רכישת ההרחבות ע"י החבר.

בברכת בריאות שלמה,

רפי גורדון
יו"ר ליסוב סוכנות לביטוח )1993( בע"מ

הרחבות לפוליסות הבריאות לחברי לשכת סוכני ביטוח



בריאות VIP הרחבה בתשלום
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אפשרות לביצוע הליך אבחון פרטי כולל הבדיקות הנדרשות תוך זמן קצר, 
בבית חולים אסותא תל אביב, רמת החי"ל. מבוטח שפונה לקבלת השירות, 
יעבור תהליך אבחון לקביעת אופי המחלה או המצב הרפואי, באמצעות 
רופא מאבחן וביצוע כל הבדיקות הרפואיות האבחנתיות הנדרשות לפי 
שיקול דעתו של הרופא )לרבות בדיקות הדמייה ו-MRI תוך 3 ימים בלבד( 
וקבלת דו"ח אבחון בסיום התהליך, והכל, בתוך מספר ימים בלבד. בנוסף, 
במסגרת ביצוע בדיקה או ניתוח אצל ספק השירות, יהיה זכאי המנוי 

לאשפוז בחדר פרטי. 
אבחון מהיר של בעיה רפואית משמעותית יכול להשפיע על איכות 

החיים ואף להציל חיים.

כל מקרה אבחון ואשפוז פרטי, כרוך בהשתתפות עצמית.

שירות מנהל רפואי אישי מאפשר למנוי לקבל מידע לגבי מקרים רפואיים 
מוגדרים, ייעוץ רפואי נוסף וליווי בתהליך אבחון מחלה, בעת ההחלטה על 
הטיפול, במהלך שלבי הטיפול הרפואי ובמהלך ההחלמה. למנוי המתמודד 
עם מצב רפואי או מחלה על פי המוגדר להלן, יצוות מנהל רפואי אישי 
שהינו רופא מומחה, אחות על פי הצורך ומתאמת שירות אשר ילוו אותו 
ואת בני משפחתו בתהליך קבלת ההחלטות הרפואיות משלב האבחנה 
ובמשך הטיפול הרפואי וההחלמה, למשך 3 חודשים וכל זאת בכפוף 

לתנאים המפורטים בכתב השירות.

שירות אבחון פרטי מהיר באסותא

■ במקרה אשפוז בבית חולים בארץ או בחו"ל, כתוצאה מתאונה, יקבל 	
המבוטח פיצוי יומי בסך ₪400 החל מתום תקופת ההמתנה ועד 14 

ימי אשפוז וסה"כ 30 ימי אשפוז בגין שנת ביטוח.

■ במקרה של אשפוז במחלקה לטיפול נמרץ יקבל המבוטח פיצוי כפול.	

■ באשפוז אלקטיבי )לא דרך חדר מיון( יתקבל 50% מהפיצוי היומי.	

■ תקופת המתנה: 3 ימים.	

■ תקופת ביטוח: עד גיל 80.	

פיצוי על יום אשפוז מתאונה

■ חברי הלשכה שיצטרפו ייהנו מ- 30% הנחה לכל חיי הפוליסה.	

■ חברי הלשכה המבוטחים בפוליסה הקבוצתית יוכלו להצטרף לתכנית 	
ללא הצהרת בריאות.

הטבות

רופא מלווה אישי

שירות רופא מלווה אישי כולל:
מינוי רופא מומחה אשר ישמש כמנהל רפואי אישי לרבות פגישה . 1

אישית. ריכוז וסקירת התיק הרפואי )Intake( כולל הערכה ראשונה 
של המקרה הרפואי על ידי המנהל הרפואי האישי.

המלצה לפניה לגורמים רפואיים ופרא רפואיים מתאימים להמשך . 2
ייעוץ/טיפול.

ליווי למקרה רפואי על ידי מתאם/ת השירות ו/או הצוות הרפואי . 3
והפרא-רפואי.

ייעוץ למנוי במהלך אשפוז ו/או אחריו כולל ביקור באשפוז ו/או ביקור . 4
בית לאחר טיפול פולשני/ניתוח על פי צורך.

מוקד שירות טלפוני.. 5

דוגמאות לאירועים הרפואיים לגביהם ניתן לקבל שירות ובכפוף להגדרות 
המלאות המפורטות בכתב השירות:

מקרה רפואי ללא אבחנה, סרטן, מחלות לב, מחלות אורטופדיות, ניתוחים 
כירורגיים חוזרים, מחלות עיניים, מחלות ופרוצדורות בתחום רפואת הילדים 

ועוד.

עבור כל מקרה רפואי לניהול ישלם המנוי השתתפות עצמית. 
המנוי יהיה זכאי לקבל שירותים כמפורט בכתב שירות זה לתקופה שתיקבע 

עפ"י הצורך הרפואי ושלא תעלה על 90 יום.

0-206.86

21-2921.85

30-4422.07

45-4922.72

50-5423.33

55-5923.33

60-6426.27

65-6928.46

7034.78

פרמיהגיל

להלן פרמיה חודשית ב-₪, לאחר הנחה בשיעור 30%

התעריף הינו לפי מדד שפורסם בדצמבר 15.12.2012

מוקד אבחון מהיר  1-599-50-30-60
מוקד רופא מלווה אישי  5226



רובד הרחבה לביטוח הקבוצתי: "אמבולטורי רחב”

שכר רופא מייעץ

חוות דעת רפואית בישראל

בדיקות אבחנתיות

בדיקות הריון

טיפולים פיזיוטרפים ו/או הידרותרפיה

התעריף עבור רובד ההרחבה לפי מדד שפורסם ב- 15.1.2013:
מבוגר: ₪9.00 לחודש

ילד: ₪3.00 לחודש

.www.harel-group.co.il התנאים המחייבים הינם התנאים המופיעים בפוליסת הביטוח. ניתן לעיין בפוליסה באתר האינטרנט של הראל בכתובת
התנאים המחייבים הינם התנאים כפי שנחתמו בהסכם בין הצדדים.

בגין ניתוח המחייב אשפוז של 72 שעות לפחות - החזר הוצאות עד 
₪3,000 לניתוח.

הרחבת הכיסוי הקיים בפוליסה הבסיסית - עד ₪1,200 לכל התייעצות 
ועד 6 התייעצויות בשנת ביטוח למבוטח. 

הגדלת התקרה בכיסוי הקיים בפוליסה הבסיסית - עד ₪4,500 בכפוף 
להשתתפות עצמית של 20%.

בדיקה  כולל  הבסיסית,  בפוליסה  המכוסות  הבדיקות  רשימת  הרחבת 
גנטיקה מתקדמת CGH, בדיקת צ'יפ גנטי לאבחון מומים מולדים וכל בדיקה 
אחרת לאבחון גנטי טרום לידתי, סריקה על קולית נוספת )מוקדמת או 

מאוחרת( של העובר.

עד 12 טיפולים למצב רפואי ועד ₪2,000 לשנת ביטוח.
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