כתב שירות בעניין בי%ור רופא
.1

הג9רות
בכתב שירות זה יהיו /מונחים המפורטים /ה/ן המשמעות האמורה בצי"ם.
1.1
"פו+יסת הביטוח"  -פו/יסת ביטוח "ירה ו/או רכב שהוצאה ע /י"י איי אי ג'י ישרא /חברה /ביטוח בע"מ )/ה/ן " -המבטחת"( ,ואשר
המבוטח ע /פיה זכאי 6/ב /את השירותים ע /פי כתב שירות זה.
1.2
"המבטחת" או "חברת הביטוח"  -איי אי ג'י ישרא /חברה /ביטוח בע"מ.
1.3
"מבוטח"  -בע /פו/יסת ביטוח ת6פה.
1.4
"המנוי" או "המשפחה המנויה"  -המבוטח ו/או בן/בת זוגו ו/או י"/יהם ע" גי.21 /
1.5
"בי%ורופא"  -חברת בי6ורופא בע"מ.
1.6
"רופא"  -רופא שהוסמך ואושר ע /י"י הש/טונות בישרא /ובע /רישיון בר תו6ף מטעם משר" הבריאות.
1.7
"רופא הסכם" או "מבצע שירות"  -רופא שהנו עוב" בי6ורופא או אשר הת6שר עם בי6ורופא בהסכם /מען השירות נשוא כתב
שירות זה /מנוייה.
1.8
"מעב9ת הסכם"  -מעב"ה שבי6ורופא הת6שרה עימה בהסכם /ביצוע ב"י6ות מעב"ה עבור המנויים.
1.9
"מו 9%השירות"  -מו "6ט/פוני ארצי ש /בי6ורופא ב6ו מס' )*6101רב 6ווי( ,המאפשר שיחת ט/פון ע /חשבון בי6ורופא.
"המ - "99מ"" מחירים /צרכן ,המתפרסם ע /י"י ה/שכה המרכזית /סטטיסטי6ה.
1.10
1.11
"מ 99הבסיס"  -מ"" חו"ש "צמבר אשר פורסם ביום .15.01.07
"חג"  -מוע"י ישרא /שהינם ימי שבתון.
1.12

שירותי בי%ור רופא ושירותי מו 9%רפואי
תיאור השירות
.2
2.1

2.2
2.3

2.4

.3

המנוי יהא זכאי 6/ב /שירות רפואי כמפורט בסעיף / 2.2ה/ן ע"י אח" מרופאי ההסכם )/ה/ן "שירותי בי6ורופא או "השירותים"(
באח" משני האופנים הבאים:
 2.1.1שירות בי%ור רופא :השירות ניתן בביתו ש /המנוי או בכ /מ6ום ישוב אחר בו ימצא המנוי הנז/ 66שירות .השירות /א יינתן
בישובים אשר מעבר 6/ו הירו 6או בכ /ישוב אחר אשר נבצר ממבצע השירות /תת את השירות /עי /מסיבות ביטחוניות,
/מנויים ביישובים א/ו יסופ 6השירות במי6ום ח/ופי ,אשר מרח6ו מיישובים א/ו /א יע/ה ע"6 40 /מ .מובהר כי ע /המנוי
/הגיע /מו"6ים הרפואיים הכוחות עצמו וע /חשבונו המ/א.
 2.1.2שירות מו "6רפואי :שירות הניתן באח" ממו"6י השירות הרפואי המופע/ים ע /י"י בי6ורופא הנמצא בסמוך /מ6ום
הימצאו ש /המנוי)/ה/ן "המו "6הרפואי"( .מובהר כי ע /המנוי /הגיע /מו"6ים הרפואיים בכוחות עצמו וע /חשבונו המ/א.
השירותים יינתנו כנג" תש/ום "מי השתתפות עצמית כמפורט /ה/ן ,הכו/ /פי בחירת המנוי )ובכפוף /שעות הפעי/ות ש/
המו"6ים הרפואיים כאמור /ה/ן(.
במסגרת השירותים המנוי יהא זכאי 6/ב/ת הטיפו/ים הרפואיים המפורטים /ה/ן/ ,פי שי6ו" /עתו המ6צועי ש /רופא ההסכם:
 2.3.1מסירת אנמנזה רפואית )הסיפור הרפואי( מהמנוי החו/ה )/ה/ן " -החו+ה"( או מבני משפחתו.
 2.3.2ב"י6ה גופנית ש /החו/ה /רבות שימוש במכשירי עזר המפורטים /ה/ן :סטטוס6ופ/ ,וח"י /שון )שפ"/ים( ,פנס,
אוטוס6ופ ,פטיש רפ6/סים ,מ" /חץ "ם6 ,ר"יו-ביפר
6 2.3.3ביעת אבחנה רפואית.
6 2.3.4ב/ת תרופות ראשוניות/ ,שימוש חירום או /שימוש מיי"י במ6ום .
6 2.3.5ב/ת מרשם /תרופות.
 2.3.6הפנייה /המשך טיפו/ /רופא המשפחה  /רופא הי"/ים ,המטפ /בחו/ה באופן שוטף )ו/או /רופא מומחה אחר(.
 2.3.7הפניית החו/ה /ח"ר מיון בבית חו/ים.
 2.3.8מתן תעו"ה רפואית.
 2.3.9פינוי חינם באמבו/נס  -במ6רה שרופא ההסכם שב" 6את החו/ה בע6בות 6ריאתו 6/ב/ת השירות ,יח/יט ע /פינוי
באמבו/נס ,תש/ם בי6ורופא /מנוי את סכום הפינוי באמבו/נס ששו/ם ע /י"ו וזאת תוך  30ימים ממוע" מסירת ה6ב/ה
ע /התש/ום הנ" /במ6ור ב/ב" /בי6ורופא ,ובתנאי שהמנוי אינו זכאי /החזר מ6ופת החו/ים בה הוא מבוטח או מגורם
אחר כ/שהו.
הזכות 6/ב/ת שירותי בי6ורופא ע"פ כתב שירות זה הינה אישית ,ואין המנוי רשאי /העבירה /אחר.

אופן %ב+ת השירות
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

שירותי בי6ור רופא יינתנו כ /ימות השנה ,במשך  24שעות ביממה+ ,מעט ערב יום כיפור מהשעה  14:00וע 9שעתיים +אחר תום
הצום .ע +אף האמור +עי ,+השירות הרפואי +א יינתן בשבתות ובחגי ישרא ,+בריכוזי יישוב ש +שומרי מסורת ישרא +בהם יש
מניעה +נוע עם רכב רגי +בזמנים א+ה.
 3.1.1המו"6ים הרפואיים יופע/ו בין השעות  20:00ע"  24:00ובשבתות וחגים גם בין השעות  10:00ע"  .14:00השירות הרפואי /א
יינתן בערב יום כיפור מהשעה  14:00וע" שעתיים /אחר תום הצום.
נז 66המנוי /שירותי בי6ור רופא ,יפנה ט/פונית /מו "6השירות /פי מספר הט/פון המצוין /עי ,/יז"הה בשמו ,מ6ום הימצאו ,שם
המבוטח מכוחו הוא מנוי ומס' הט/פון ש /בית המגורים ש /המנוי )המהווה את מספר המנוי ש /המשפחה המנויה אצ /בי6ורופא(.
השירות יינתן כנג" הצגת תעו"ת מזהה.
עם תום הבי6ור יחתום המנוי או בן משפחתו או א"ם אחר המגורר עימו ,ע /ספח בי6ורת /פיו הוא מאשר ,כי רופא ההסכם ערך את
בי6ור הבית בבית החו/ה או נתן את השירות הרפואי במו "6הרפואי.
המנוי יו"יע /מו "6השירות ע /כ /שינוי בכתובתו ,במספר הט/פון ש /ביתו וע /כ /שינוי בבני המשפחה המנויה.
במ6רה שהמנוי יב6ש /בט /את 6ריאתו 6/ב/ת השירות הרפואי ,יו"יע ע /כך המנוי /מו "6השירות /מען הסר ספ 6יובהר ,כי ע/
המנוי /הו"יע /מו "6השירות ע /ביטו6 /ריאתו ,גם אם מסר ע /ביטו /ה6ריאה /רופא ההסכם שיצר עימו 6שר ט/פוני.
בחר המנוי 6/ב /את השירות במו "6הרפואי ,יגיע המנוי /מו "6הרפואי בכוחות עצמו וע /חשבונו.
/מען הסר ספ 6המבטחת אינה אחראית /כ /רש/נות רפואית או אחרת ו/או כ /נז 6או הפס" שייגרם /מנוי ו/או /כ /א"ם אחר
ב6שר עם השירות הרפואי נשוא כתב שירות זה.

.4

השתתפות עצמית
4.1
4.2

המנוי יש/ם ישירות /רופא ההסכם שביצע את השירות הרפואי" ,מי השתתפות עצמית בהתאם /מצוין במפרט /פו/יסה בנוגע
/שירות בי6ור בית או /בי6ור במו "6הרפואי /פי העניין )מע"מ בשיעור  15.5%כ/ו /במחיר ,במי"ה ויחו /שינוי בשיעור המע"מ
יעו"כן סכום זה בהתאם(.
"מי ההשתתפות העצמית צמו"ים /מ"" בהתאם /שינויים ממ"" הבסיס או/ם הע"כון יתבצע אחת  12 -/חו"שים ב/ב"
ו/ראשונה ב15.01.07 -

שירותי המי9ע
תיאור השירות
.5
המנוי יהא זכאי 6/ב /שירותי מי"ע ט/פוניים כמפורט /ה/ן ושירותים א/ה ב/ב" )/ה/ן "שירותי המי"ע"(:
שירותי מי9ע ברפואת י9+ים  -מתן מי"ע כ//י בתחום רפואת י"/ים ע /י"י רופא בע /תואר מומחה ברפואת י"/ים ,הרשאי /עסו6
5.1
במתן השירות האמור ע /פי כ" /ין במ"ינת ישרא./
שירותי מי9ע ברפואת המשפחה  -מתן מי"ע כ//י בתחום רפואת משפחה ע /י"י רופא בע /תואר מומחה ברפואת המשפחה,
5.2
הרשאי /עסו 6במתן השירות האמור ע /פי כ" /ין במ"ינת ישרא./
שירותי מי9ע ברפואת נשים  -מתן מי"ע כ//י ע /מח/ות זיהומיות בתחום רפואת נשים ,מי"ע כ//י ע /ב"י6ות שונות במה/ך
5.3
ההיריון ,מי"ע ע /בריחת סי"ן מהעצם ,וזאת ע /י"י רופא מומחה ברפואת נשים ,הרשאי /עסו 6במתן השירות האמור ע /פי כ/
"ין במ"ינת ישרא./
שירות פסיכו+וגי 6" -ו חם"  -סיוע פסיכו/וגי ט/פוני ,בנושאי י"/ים ,נשים ומשפחה/ ,רבות גי /ההתבגרות ,התמכרויות שונות
5.4
והמשך /ימו" במוס"ות חינוך ,ע /י"י פסיכו/וג ,הרשאי /עסו 6במתן השירות האמור ע /פי כ" /ין במ"ינת ישרא./
שירותי מי9ע תרופתי  -מתן מי"ע ט/פוני כ//י ע /תרופות מותרות ואסורות /שימוש בת6ופת ההיריון וההנ6ה ,מי"ע ע /תופעות
5.5
/וואי אפשריות ש /תרופות ,מי"ע ע /אינטרא6ציה בין תרופות שונות ,וזאת ע /י"י רופא מומחה ברפואת נשים ו/או פרמ6ו/וג,
הרשאי /עסו 6במתן השירות האמור ע /פי כ" /ין במ"ינת ישרא./
.6

הי%ף שירותי המי9ע
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

.7

מובהר במפורש ,כי השירותים והמי"ע האמורים בכתב שירות זה הינם שירותי מי"ע ט/פוני ב/ב" //א פגישה פנים מו /פנים עם
מבצע השירות ,השירותים יינתנו בהתאם /שי6ו" /עתו המ6צועי ש /מבצע השירות .מבצע השירות יבחן בין היתר האם ניתן /יתן
את השירותים במסגרת ט/פונית ו//א כ /ב"י6ה ש /המנוי או פגישתו פנים מו /פנים .היה ו/פי שי6ו" /עת מבצע השירות/ ,א
ניתן /יתן את השירותים //א ב"י6ה ש /המנוי ,יו"יע זאת /פונה עצמו.
מובהר כי ,שירותי המי"ע אינם בג"ר שירותי חירום ,וכי אין הם באים /הח/יף התייעצות פנים מו /פנים ,בכ /מ6ום שהיא "רושה.
שירותי מי"ע יינתנו בכ /ימות השנה )/מעט ביום הכיפורים( .
שירותי המי"ע יינתנו בשעות הפעי/ות בה"6ם האפשרי ,ו/א יאוחר מ) 60 -שישים( "6ות ממוע" 6ב/ת הפנייה במו "6השירות.
שירותי המי"ע יינתנו //א כ /תש/ום ש" /מי השתתפות עצמית ע /י"י המנוי /בי6ורופא.
שירותי המי"ע יינתנו //א כ /הגב/ה ש /מספר פניות ש /המנוי.

אופן %ב+ת השירות
7.1
7.2
7.3
7.4

נז 66המנוי /שירותי המי"ע כאמור בכתב שירות זה ,יפנה ט/פונית /מו "6השירות יז"הה בשמו ,כתובתו ,מספר הט/פון בו ניתן
/השיגו ומס' תעו"ת הזהות ש /המנוי.
מו "6השירות י6שר את המנוי /מבצע השירות הר/וונטי /אחר שיוו"א ,כי הפונה הינו אכן בג"ר מנוי כהג"רתו /עי ,/הזכאי 6/ב/
את שירותי המי"ע ע /פי כתב שירות זה.
הזכות 6/ב/ת השירות ע /פי כתב שירות זה הינה אישית ,ואין המנוי רשאי /העבירה /אחר.
במ6רה שהמנוי יב6ש /בט /את פנייתו 6/ב/ת איזה מהשירותים נשוא כתב שירות זה ,יו"יע ע /כך המנוי /מו "6השירות/ .מען
הסר ספ 6מובהר כי ע /המנוי /הו"יע /מו "6השירות ע /ביטו6 /ריאתו ,גם אם מסר ע /ביטו /ה6ריאה /נותן איזה משירותי
המי"ע.

שירותי מעב9ה ע 9הבית
השירות
.8
8.1

8.2

8.3
8.4
8.5
8.6

המנוי יהא זכאי 6/ב /שירותי מעב"ה )/ה/ן" :שירותי המעב"ה"( כמפורט /ה/ן:
" 8.1.1גימת "ם ושתן.
 8.1.2תרביות "ם ושתן.
 8.1.3משטחי גרון ,אף אוזן ועין.
ע /אף האמור /עי ,/מבצע השירות יהא רשאי /הח/יט/ ,פי שי6ו" /עתו המ6צועי ,כי מן הראוי ש6/יחת ה"גימה  /תרבית /משטח
תהא בתנאי מעב"ה ,ובמ6רה זה /א יינתנו שירותי המעב"ה ע /פי כתב שירות זה .מב/י /פגוע בכ//יות האמור /עי ,/שירותי
המעב"ה אינם כו//ים ב"י6ת חומציות ,ב"י6ת אמוניה ,איסופי שתן ,העמסת סוכר ,תרבית ואגינ/ית ,תרבית אורטרה ,אינסו/ין,
פטריות6/ ,טאט.
"מבצע השירות" /עניין שירותי המעב"ה יהיה רופא ו/או אח ,אשר רשאים ע /פי כ" /ין /בצע את 6/יחת ה"גימה  /תרבית /משטח
נשוא כתב שירות זה ,אשר הת6שרו עם בי6ורופא בהסכם /מתן שירותי המעב"ה /מנוייה.
שירותי המעב"ה יינתנו אך ור 6כנג" הצגת טופס הפנייה /ב"י6ות מעב"ה ,הנושא את שם המנוי ,בחתימת הרופא המטפ /במנוי
)במ6ור( ,אך ור 6בהתייחס /ב"י6ות המצוינות בטופס ההפניה הנ") /ובכפוף /הג"רת השירות כאמור /עי.(/
6/יחת ה"מים" /גימת השתן /המשטח הר/וונטי תעשה ע /י"י מבצע השירות בביתו ש /המנוי או במ6ום עבו"תו/ ,פי בחירת
המנוי.
ה"מים " /גימת השתן /המשטח הר/וונטי יועברו ע /י"י בי6ורופא /ב"י6ת מעב"ה /אחת ממעב"ות ההסכם ,ותוצאות הב"י6ות
יועברו /מנוי ב"ואר/ ,פי כתובת המנוי המצוינת בפו/יסת הביטוח.

8.7

.9

אופן %ב+ת השירות
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

.10

10.2

המנוי יש/ם ישירות /מבצע השירות ,שביצע את שירותי המעב"ה" ,מי השתתפות עצמית בהתאם /מצוין במפרט /פו/יסה ,בגין
כ /מנוי שניתן /ו השירות במסגרת אותו בי6ור ,וזאת ב"רך ש /חיוב כרטיס האשראי ש /המנוי) .מע"מ בשיעור  15.5%כ/ו /במחיר
זה .במי"ה ויחו /שינוי בשיעור המע"מ יעו"כן סכום זה בהתאם(.
"מי ההשתתפות העצמית צמו"ים /מ"" בהתאם /שינויים ממ"" הבסיס ,או/ם הע"כון יתבצע אחת  12-/חו"שים ב/ב"
ו/ראשונה ב15.01.07 -

ת%ופת תו%פו ש +כתב השירות
11.1
11.2
11.3
11.4

.12

בי6ש המנוי 6/ב /את שירותי המעב"ה כאמור בכתב שירות זה ,יפנה ט/פונית /מו "6השירות /פי מספר הט/פון המצוין /עי,/
יז"הה בשמו ,כתובתו ,שם המבוטח מכוחו הוא מנוי ,מס' הט/פון ש /בית המגורים ש /המנוי ,גי /המנוי ויציין את ב"י6ת המעב"ה
ה"רושה מתוך א/ה הנכ//ות בהג"רת השירות.
השירות יינתן במוע" שיתואם עם המנוי ,וזאת בימים א'-ה' ,שאינם ערבי חג או חג ,בין השעות  06:30ע"  22:30ובימי ו' וערבי חג  -בין
השעות  .12:30-06:30בהתייחס /ב"י6ות ,ה"ורשות צום ,השירות יינתן בין השעות  06:30ע"  ,12:30בימים א'-ו' ,שאינם ימי חג.
מב/י /גרוע בכ//יות הג"רת השירות ,מובהר כי 6/יחת ה"מים מתייחסת 6//יחת "ם ורי"י ב/ב" /צורך ביצוע הב"י6ות המצוינות
בהג"רת השירות.
ע /אף האמור בכתב שירות זה ,שירותי המעב"ה /א יינתנו /תינו6ות מתחת /גי) 6 /שישה( חו"שים .כמו כן/ ,א יינתנו שירותי
המעב"ה בהתייחס /ב"י6ות "ם /י"/ים מתחת /גי) 5 /חמש( .בכ /מ6רה ש6/יחת "גימת שתן מצריכה ש6ית /איסוף השתן
)כגון במ6רה ש /תינו ,(6ע /המנוי "/אוג בעצמו /ש6ית איסוף כאמור /פני מוע" מתן השירות וכתנאי /נתינתו.
מובהר בזאת במפורש ,כי תוצאות ב"י6ות המעב"ה יציינו אר ור 6את הפרמטרים הנב"6ים בהן ,וכי הן /א יכ//ו אבחון ,וכן אין בהן
כ"י /העי" שהא"ם בריא ,או כ"י /הח/יף ב"י6ה אצ /רופא במ6ום שהמנוי מת/ונן ע /מיחושים כ/שהם.
השירות יינתן כנג" הצגת תעו"ה מזהה ו/או "רכון /מי שאינו אזרח ישרא/י .במ6רה ש6 /טין "י בהצגת תעו"ת זהות ש /ההורה בה
מצוין שמו ש /ה6טין או "רכון בו מצוין שמו ש /ה6טין.
עם תום 6/יחת ה"מים" /גימת השתן  /המשטח הר/וונטי יחתום המנוי או בן משפחתו ,ע /ספח בי6ורת /פיו הוא מאשר ,כי מבצע
השירות ביצע את השירות.
במ6רה שהמנוי יב6ש /בט /את 6ריאתו 6/ב/ת השירות ,יו"יע ע /כך המנוי /מו "6השירות /פחות ) 12שתים עשרה( שעות
מראש/ .א הו"יע המנוי ע /ביטו6 /ריאתו /פחות  12שעות מראש ,יחוייב המנוי ב"מי השתתפות העצמית כאמור בסעיף /ה/ן.
/מען הסר ספ 6מובהר ,כי ע /המנוי /הו"יע /מו "6השירות ע /ביטו6 /ריאתו גם אם מסר ע /ביטו /ה6ריאה /מבצע השירות
שיצר עימו 6שר ט/פוני.

השתתפות עצמית
10.1

.11

הזכות 6/ב/ת שירותי המעב"ה עפ"י כתב שירות זה הינה אישית ,ואין המנוי רשאי /העבירה /אחר.

כתב שירות זה ייכנס /תו6פו במוע" כניסת תו6פה ש /פו/יסת הביטוח שהוצאה /מנוי ,והוא יהיה בתו6ף במשך ת6ופת תו6פה
ש /פו/יסת הביטוח הנ" /או סיום ההסכם בין בי6ורופא /בין מבטחת /פי המו"6ם.
מב/י /גרוע מהאמור בסעיף / 11.1עי ,/בי6ורופא תהא רשאית /הביא /סיום כתב שירות זה באופן מיי"י /אחר שנתנה /מנוי
הו"עה ע /כך ,וזאת במ6רה בו המנוי /א מי/א אחר איזו מהתחייבויותיו נשוא כתב שירות זה ו/או /א שי/ם שיעור כ/שהו מ"מי
ההשתתפות העצמית.
במ6רה ש /ביטו /כתב השירות יתבט /כתב השירות /גבי כ /אח" מבני המשפחה המנויה מכוחו ש /המבוטח.
עם סיום ת6ופת תו6פו ש /כתב שירות זה ,תפ6ע באותו מוע" כ /זכות ש /המנוי ע /פי כתב שירות זה/ ,כ" /בר ועניין.

אחריות
12.1
12.2

12.3

12.4

אחריות בי6ורופא /פי כתב שירות זה הנה ע" ובג"ר החובה החו6ית המוט/ת ע/יה ע /פי "ין.
מב/י /גרוע מהאמור בסעיף / 12.1עי /יובהר כי מחויבותה ש /בי6ורופא כ/פי המנוי בטיפו/ה ב6ריאה ש /מנוי 6/ב/ת שירות
בי6ור רופא תסתיים במו"6ם מבין אח" משני האירועים המפורטים /ה/ן:
12.2.1
הגעת רופא הסכם /בית המנוי או הפניית החו/ה /מו "6הרפואי הסמוך /מ6ום הימצאו.
12.2.2
ביטו /ה6ריאה 6/ב/ת שירות בי6ור רופא ע /י"י הו"עת המנוי /מו "6השירות.
האחריות בגין רש/נות רפואית או אחרת ,תחו /ע /רופא ההסכם הר/וונטי ב/ב" ,ובי6ורופא /א תהא אחראית בכ /אופן שהוא
/גבי כ /אח" מהעניינים הבאים:
12.3.1
רש/נות רפואית או אחרת ו/או כ /נז 6או הפס" שייגרם /מנוי ו/או /כ /א"ם אחר ב6שר עם השירות הרפואי נשוא כתב
שירות זה.
12.3.2
הוצאות שהוציא המנוי עבור טיפו ,/החורג מהשירות המפורט בכתב שירות זה.
12.3.3
הוצאות שהוציא המנוי עבור טיפו/ים או שירותים ע /י"י רופא אחר שאינו רופא הסכם.
בשום מ6רה בי6ורופא /א תהיה אחראית:
12.4.1
/כ /נז 6ע6יף ו/או תוצאתי שייגרמו /מנוי ב6שר עם השירותים /רבות אב"ן רווחים ,אב"ן ימי עבו"ה וכיו"ב.
12.4.2
/כ /הוצאה שהוציא המנוי עבור טיפו/ים או שירותים החורגים מהשירותים המפורטים בכתב שירות זה ו/או ב6שר עם
טיפו/ים או שירותים שניתנו /מנוי ע /י"י מרפאה או רופא אחר ש/א במסגרת כתב שירות זה.
12.4.3
/כ /נז 6גוף או רכוש שיגרם /מנוי כתוצאה ממי"ע שגוי ו/או /א מ/א שימסור המנוי /בי6ורופא ו/או /מי מטעמה
ב6שר /מצבו הרפואי ו/או ב6שר /כ /מי"ע אחר שיתב6ש /מסור במסגרת מתן השירותים .כמו כן בי6ורופא /א תהיה
אחראית /כ /נז 6גוף ו/או רכוש שיגרם /מנוי כתוצאה מאי מי/וי המנוי אחר ההוראות שי6ב /מבי6ורופא ו/או מי
מטעמה במסגרת השירותים בכתב שירות זה.
12.4.4
/כ /נז 6גוף ו/או רכוש שיגרם /מנוי כתוצאה מביטו /המנוי ו/או הפס6ת מתן השירותים /מנוי מכ /סיבה שהיא ו/או
מביטו /הפנייה 6/ב/ת השירות ע /י"י הו"עת המנוי /מו "6השירות הט/פוני.
12.4.5
/כ /נז 6גוף ו/או רכוש שיגרמו /מנוי ב6שר עם מתן טיפו /או שירות ע /י"י גורמים אחרים מבי6ורופא/ ,רבות ב6שר
עם פינוי המנוי באמבו/נס ו/או ב6שר /כ /ב"י6ת אחרת א/יה יופנה המנוי )ובכ //זה /תוצאותיה(.

.13

כ++י
13.1
13.2
13.3
13.4

ע +אף האמור בכתב שירות זה ,בי%ורופא +א תהא מחויבת +יתן את השירות במ%רה ש +מצב מ+חמה או גיוס כ++י ו/או מפאת
כ +גורם אחר ש+א ניתן +חזותו מראש או שאין באפשרות בי%ורופא +מונעו.
+כ +שינוי או תוספת +כתב שירות זה +א יהיה תו%ף א+א אם נ+ווה +ו אישור בכתב ש +בי%ורופא.
מובהר בזאת כי השירותים אינם כו++ים אבחון ו/או גי+וי ש +מח+ות תורשתיות ו/או מח+ות שבאופן סביר +א ניתן +ג+ותן
במסגרת השירותים .השירותים אינם מהווים תח+יף +טיפו +ומע%ב אצ +הרופא ה%בוע ש +המנוי.
ה9ין הח +ע +כתב שירות זה הנו 9ין מ9ינת ישרא.+

נספח א'  -פירוט מו9%ים רפואיים
מו9%י המומחים:
בערים  -רמת גן ,חיפה ,באר שבע ,אש"ו" ,ה6ריות ש /חיפה ,נהריה ,עכו ,כרמיא./

יתר המו9%ים הרפואיים:
בערים  -באר שבע" ,ימונה ,אש"ו" ,אש/6ון6 ,ריית גת ,יבנה ,רחובות ,ירוש/ים ,מו"יעין ,ראש"/צ ,כפר סבא ,ת"א ,חו/ון/ ,ו" ,חיפה ,נהרייה,
6ריות ,כרמיא ,/יו6נעם ,ח"רה ,מע/ות ,נתניה.

מו 9%השירות *6101

