גילוי נאות  -כתב שירות רפואה משלימה
כתב השירות נמכר ללא מעורבות חברת ביטוח והאחריות על השירות שניתן בו תחול על ספק
השירות.

 - 1תמצית פרטי הכיסוי
תמצית פרטי הכיסוי
כתב שירות רפואה משלימה – אלטרנטיבית

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.
העלות משתנה לפי קבוצת
גיל עד גיל  74מגיל 75
ואילך העלות קבועה.

ממועד ההצטרפות לכל החיים כל עוד הכיסוי משולם.
שירותי רפואה משלימה לפי רשימה מצוינת בכתב השירות.
עלות חודשית בש"ח
התפלגות גילאים
20
ילד 0-20
40
21-60
60
60-74
80
 75ואילך
דמי הכיסוי המפורטים מעלה הינם למנה בסיסי
דמי הכיסוי הינם צמודים למדד

 - 2תמצית תיאור הכיסויים בכיסוי
שם הכיסוי

תיאור הכיסוי

שירותי רפואה
משלימה

קבלת שירותי רפואה משלימה אצל
מטפל מוסמך בכפוף להפניית רופא
מומחה.

פיצוי מקסימלי
לתביעה בודדת
עד  ₪ 120לטיפול.
ולא יותר מגובה
החשבונית.

פיצוי מקסימלי
לכיסוי
עד  15טיפולים
בשנת כיסוי.

 .3שירותים וטיפולים בכתב השירות
השירותים הכלולים בכתב שירות זה הינם בפורט להלן ,ושירותים אלו בלבד:
 .1אוסטיאופתיה – טיפול להשגת הקלה בבעיות במערכת השלד ,העצמות והשרירים.
 .2כירופרקטיקה – עיסוי וטיפול בעמוד השדרה והחולית.
 .3דיקור סיני – טיפול בדרך של דיקור במחטים דקות בנקודות מיוחדות בגוף.
 .4שיאצו – לחיצה ועיסוי ,בעיקר על ידי אצבעות הידיים ,לאורך קווי זרימת האנרגיה בגוף.
 .5רפלקסולוגיה – טיפול בדרך של עיסוי ולחיצות בכפות הרגליים.
 .6פלדנקרייז – טיפול בהקניית הרגלי תנועה נכונים.
 .7הומיאופתיה – שיטת טיפול בעזרת תרופות מיוחדות מחומרים טבעיים.
 .8שיטת אלכסנדר – תיקון היציבה ושיפור התנועה לשם הפחתת כאבי צוואר ,גב ומפרקים.
 .9ביופידבק – טכניקה לטיפול בבעיות רפואיות בעזרת מכשיר אלקטרוני.
 .10נטורופתיה – טיפול בגוף בשיטות טבעיות ,המותאמות באופן אישי לכל מטופל.
 .11פרחי באך – תמציות פרחים המסייעות בטיפול של הפרעה גופנית.
 .12סוג'וק – שיטת טיפול המתבצעת באמצעות דיקור נקודות בכפות הידיים והרגליים לאחר
ביצוע גירוי ,חימום או קירור באותם הנקודות.
 .13עיסוי רפואי – במקרה של אירוע תאונתי
 .14יעוץ דיאטטי – התאמה אישית של תוכנית תזונה למנוי עקב צורך רפואי.

תקופת
אכשרה
 90יום

 .4הגבלות כיסוי
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.

 .5סכום כיסוי מרבי לשנת כיסוי למנה בסיסית :
א .הכיסוי המרבי בשנת כיסוי הינו עד  15טיפולים.
ב .כיסוי של עד  ₪ 120לטיפול בודד ,ובכל מקרה לא יותר מגובה החשבונית
בפועל.

 .6תוקף התוכנית
תוקף כתב שירות זה יפוג בקרות אחד מהמקרים להלן :
א .פניית המבוטח 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

