
ביטוח בריאות פרטי 

כשליחות

אורית קרמר
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זה כבר לא  זה כבר לא  זה כבר לא  זה כבר לא  

עולם של פעםעולם של פעם



הלקוחהלקוחהלקוחהלקוח

!!במרכזבמרכז



!!ערך מוסףערך מוסף אנחנו רוצים לספקאנחנו רוצים לספק



TOP TOP 360360

סרטסרט

מלווה את מלווה את 

הלקוח לאורך  הלקוח לאורך  

תהליך שלםתהליך שלם



TOP 360חבילת 

אבחון מהיר�

פאנל מומחים�

 -ליווי פסיכו�

סוציאלי



שירות מוכר

דגש מיוחד על עבודת �

מחלקת תביעות בריאות

שינוי מבנה אירגוני  �

לפי תחומיםלפי תחומים

!שירות מעולה מעל הכל�

מאחורי כל תביעה יש�

לקוח הנזקק לעזרתנו הדחופה

דוגמאות מהשטח�



18.5בן –מבוטח באופק רחב 

חלה 

בלוקמיה

נזקק 

בדחיפות 

להשתלת מח  

השתלת 

מח עצם 

מאחותו

השתלה  

נכשלה

לוקמיה  

"עמידה"

זקוק 

להשתלת  

מח עצם 

מתורם זר להשתלת מח  

עצם

תרופת יתום

CLOFARABINE

100,000  ₪

מתורם זר"עמידה"



:מכתב מהרופא המטפל

מדובר  מדובר  מדובר  מדובר  , , , , בניסיון נואש להציל את חייובניסיון נואש להציל את חייובניסיון נואש להציל את חייובניסיון נואש להציל את חייו
".."..".."..אבקש את אישורכםאבקש את אישורכםאבקש את אישורכםאבקש את אישורכם... ... ... ... בחולה צעירבחולה צעירבחולה צעירבחולה צעיר

18.5בן –מבוטח באופק רחב 

:ח"תגובת קופ

לא מוכרת ספרות רפואית המראה  לא מוכרת ספרות רפואית המראה  לא מוכרת ספרות רפואית המראה  לא מוכרת ספרות רפואית המראה  
,  ,  ,  ,  לאחר השתלה מסוג זהלאחר השתלה מסוג זהלאחר השתלה מסוג זהלאחר השתלה מסוג זה" " " " הצלת חייםהצלת חייםהצלת חייםהצלת חיים""""

לא מאושרלא מאושרלכן לכן לכן לכן 



המבוטח עבר השתלת מח עצם פרטית  

,  מתורם זר

במימון מלא של חברת הביטוח

18.5בן –מבוטח באופק רחב 

במימון מלא של חברת הביטוח

350,000₪: עלות



28מבוטח בן 

חולה בסרטן גרורתי בבלוטה בריאה

 MEPACTמטופל בתרופה

₪ 16,500: אחתעלות לאמפולה ₪ 16,500: אחתעלות לאמפולה

אמפולות בחודש 12הטיפול במבוטח כולל 

198,000₪עלות טיפול חודשי 



הרפואה מתקדמת מהר 

ואנחנו איתה



בשנה האחרונה שלחה

עשרות מבוטחים"  מנורה מבטחים"

ל לביצוע ניתוח רובוטי להסרה  "לחו ל לביצוע ניתוח רובוטי להסרה  "לחו

רדיקלית של בלוטת הערמונית

220,000₪ -עלות הניתוח כ



ניתוחים מניעתיים לנשים

סיכון תורשתי-  BRCA 1,2מוטציות�

גבוה לחלות בסרטן השד והשחלות

יהודיות 60אחת מכל  נשים �

בריאות ממוצא אשכנזי נושאתבריאות ממוצא אשכנזי נושאת

את המוטציות האלו

מנורה מבטחים מכסה ניתוחים�

מניעתיים בתוכנית

 TOP PREMIUM



,,הסוכניםהסוכניםתודה רבה לכםתודה רבה לכם

בזכותכם אנחנו מצילים ומשפרים בזכותכם אנחנו מצילים ומשפרים בזכותכם אנחנו מצילים ומשפרים בזכותכם אנחנו מצילים ומשפרים 

איכות חייםאיכות חיים

יום יוםיום יום


