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 --- לא מסווג--- 

 :בתי חולים

ניהול תביעות באמצעות  , ללא ביטוח: בתי החולים הממשלתיים �
 .ענבל

 .בהראל באמצעות מדנס: בתי חולים של שירותי בריאות כללית�

ניהול תביעות וכיסוי שכבה שנייה של   -שערי צדק ולניאדו, הדסה� ניהול תביעות וכיסוי שכבה שנייה של   -שערי צדק ולניאדו, הדסה�
 .כלל ביטוח

 .ישירות בלונדון: ביקור חולים�

 .בהראל באמצעות מדנס:בתי החולים בנצרת �

 .ישירות בלונדון: מעייני הישועה �

 .ישירות בלונדון -אסותא-: בתי חולים פרטיים�

 הראל באמצעות מדנס -הרצליה מדיקל סנטר-                                   



 --- לא מסווג--- 

רופאים עצמאיים של מכבי  , שירותי בריאות כללית�

 .וקופת חולים מאוחדת בהראל באמצעות מדנס

כלל  –רופאים שכירים והפרא רפואיים של מכבי �

 .ביטוח

ניהול תביעות וכיסוי שכבה  : לאומית שרותי בריאות ניהול תביעות וכיסוי שכבה  : לאומית שרותי בריאות�

 .שנייה בכלל ביטוח



 --- לא מסווג--- 

.  אינם רוכשים ביטוח פרטי) לא רופאי שיניים(רוב הרופאים �
הפרקטיקה הפרטית שלהם מכוסה במסגרת פוליסות של  

 .בתי החולים או קופות החולים

 

רופאים שעובדים באופן פרטי בלבד רוכשים פוליסה  �
בכלל ביטוח או בהראל. בדרך כלל על בסיס יום האירוע

 .באמצעות מדנס .באמצעות מדנס

 

גם אלה שעובדים  , רופאי השיניים רוכשים פוליסות אישיות�
בפוליסה על בסיס יום  , במרפאות של קופות החולים

 .האירוע או בכלל ביטוח או בהראל באמצעות מדנס

 

 .  ביטוח נפרד בקשר לאחריות שילוחית -מרפאות שיניים�



 --- לא מסווג--- 

 ,  פסיכולוגים, פיזיותרפיסטים

 '  עובדים סוציאליים וכו, מרפאים בעיסוק

,  בתי החולים, מכוסים באמצעות קופות החולים

העיריות או הגופים בהם הם עובדים ורוכשים פוליסות  העיריות או הגופים בהם הם עובדים ורוכשים פוליסות  

אישיות עבור הפרקטיקה הפרטית שלהם על בסיס יום  

 .האירוע בכלל ביטוח או בהראל באמצעות מדנס



 --- לא מסווג--- 

רוכשים פוליסות אישיות על בסיס יום הגשת התביעה 
מהפניקס והראל באמצעות רפפורט מדנס חלקם עם 

תקופת דיווח מאוחרת וכן איילון ומספר בחברות אחרות 
 .על בסיס יום הגשת התביעה

 .בכלל ביטוח על בסיס יום האירוע

  

,  בנוסף יש ביטוחים רבים של מרפאות
 .'בתי אבות וכו, חברות סיעוד, מכוני הדמיה

בכלל ביטוח, מבוטחים בהראל דרך מדנס
 .וחלקם גם בחברות אחרות

 



 --- לא מסווג--- 

 :פוליסה על בסיס יום האירוע�

 מכסה כל אירוע שקרה בתקופת הביטוח גם אם התביעה תגיע שנים        

 .רבות   לאחר תום תקופת הביטוח       

 :פוליסה על בסיס יום הגשת התביעה�

 מכוסים אירועים שקרו אחרי התאריך הרטרואקטיבי ומדווחים לראשונה        

 .בתקופת הביטוח        .בתקופת הביטוח       

 :פוליסה על בסיס יום בגשת התביעה עם תקופת דיווח מאוחרת�

 מכוסים אירועים שקרו בתקופת הביטוח ודווחו לראשונה בתקופת הביטוח או               

 .בתקופת הדיווח המאוחרת       

 :פוליסה על בסיס יום הגשת התביעה עם אופציה לרכישת תקופת דיווח מאוחרת�

 מכוסים אירועים שקרו אחרי התאריך הרטרואקטיבי ודווחו לראשונה                       

 יכוסו תביעות  , במידה ותקופת הדיווח המאוחרת נרכשה. בתקופת הביטוח       

 בקשר לאירועים שקרו אחרי התאריך הרטרואקטיבי ולפני תום תקופת הביטוח         

 .המקורית ושידווחו לראשונה בתקופת הביטוח המאוחרת      



 --- לא מסווג---  --- לא מסווג--- 


