גילוי נאות  -כתב שירות ״רופא עד הבית״
כתב השירות נמכר ללא מעורבות חברת ביטוח והאחריות על השירות שניתן בו תחול על ספק השירות.

 - 1תמצית פרטי הכיסוי
תמצית פרטי הכיסוי
כתב שירות ביקור רופא עד הבית.

שם כתב השירות
תקופת הכיסוי
תיאור הכיסוי
עלות הכיסוי
העלות עלולה להשתנות בהתאם למצב
הרפואי עבור כתבי שירות הכפופים
להצהרת בריאות בעת ההצטרפות או עקב
מתן הנחה.

ממועד ההצטרפות לכל החיים כל עוד הכיסוי משולם.
 .1הזמנת ביקור רופא עד הבית.
 .2החזרים בגין פינוי באמבולנס
עלות חודשית בש"ח
עלות חודשית
₪ 32
למנוי אחד
דמי הכיסוי המפורטים מעלה הינם למנה בסיסית
דמי הכיסוי הינם צמודים למדד

 - 2תמצית תיאור הכיסויים בכיסוי
שם הכיסוי

תיאור הכיסוי

הזמנת ביקור רופא
עד הבית
שירותי פינוי
באמבולנס

זכאות לקבלת החזרים כספיים בגין הזמנת שירות ביקור רופא עד
בית המנוי
זכאות לקבלת החזרים כספיים בגין פינוי המנוי באמבולנס,
בהתאם להנחיתו של הרופא שביקר בבית המנוי.

פיצוי מקסימלי
לתביעה בודדת
עד ₪ 300

תקופת
אכשרה
 90יום

עד ₪ 500

 90יום

 .3הגבלות הכיסוי
גיל כניסה מינימלי החל מגיל .3
החברה תשלם את ההוצאות בפועל עד התקרה הקבועה בכיסוי.
שים לב ,במידה ויש לך כיסוי זהה בחברה אחרת לא תהיה זכאי להחזר כפול מעבר לגובה ההוצאות בפועל ובכפוף לתנאי
הכיסוי.

 .4תוקף התוכנית
תוקף כתב שירות זה יפוג בקרות אחד מהמקרים להלן :
א .פניית המנוי בכתב לביטול כתב השירות
ב .אי תשלום עלות הכיסוי החודשי מעל חודשיים.
ג .החברה רשאית לבטל ,בכל עת ,את תוקף הכיסוי בהתראה של  30יום מראש.
*תקופת אכשרה  -תקופה המתחילה במועד תחילת הכיסוי או בין מקרה למקרה .בקרות מקרה במהלך תקופה
זו ,לא יהיה זכאי הלקוח (או מוטב) לתגמולי הכיסוי.

ט.ל.ח

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הכיסוי המלאים
כתובת אתר האינטרנט
של החברה:
https://briut-p.co.il

כתובת החברה למשלוח
דואר:
הבנים  14כניסה א'
הוד השרון

כתובת הדואר האלקטרוני של
החברה:
info@briut-p.co.il

מספר טלפון ומס פקס של מחלקת
שירות לקוחות החברה:
 077-3626161טלפון
 077-3626063פקס

