שירותים אמבולטורים
וסל היריון
מגדל נספח ייעוץ ובדיקות אבחנתיות  -אמבולטורי

נספח לשירותי ייעוץ רפואי ,בדיקות אבחנתיות והריון ,מציע סל רחב של שירותים רפואיים ,שלא בעת אשפוז.
התייעצות עם רופאים
מידע רפואי

 4התייעצויות בשנה עם רופא מומחה (כולל התייעצות עם פסיכיאטר)
הכוונה לבחירת רופאים מומחים
תיק מחלה המעניק מידע אודות הניתוח/הטיפול הרפואי/הבדיקה הנדרשת

טיפולי פיזיותרפיה

 12טיפולי פיזיותרפיה בשנה

בדיקות אבחנתיות

כיסוי עבור כל בדיקה אבחנתית שעלותה מעל  250ש”ח (לא רשימה סגורה)

תור מהיר

שירות תור מהיר אצל ספקים שבהסכם כולל   התחייבות לתור
תוך  2ימי עבודה  2 +ימי פענוח לרשימת הבדיקות הכלולות בנספח

סל הריון רחב
בדיקות לילדים
עד גיל  - 20חדש!

כיסוי לכל בדיקת הריון שעלותה מעל ( ₪ 250לא רשימה סגורה)
החזר לבדיקות גנטיות ,שמירת דם טבורי ,קורס הכנה ללידה ,מלונית לאחר לידה ויועצת הנקה
אבחון הפרעות קשב וריכוז ו/או לקויות למידה.

יתרונות עיקריים:
הצטרפות ללא הצהרת בריאות וחיתום
כיסוי לכל בדיקה אבחנתית ובדיקת הריון המומלצת על ידי הרופא (לא רשימה סגורה)
לבחירת המבוטח ,קבלת התייעצות ,טיפולי פזיותרפיה או בדיקות אבחנתיות אצל נותן שירות שבהסכם או החזר כספי,
בתשלום השתתפות עצמית בלבד
תור מהיר אצל הספקים שבהסכם
שירות או החזר עבור טיפולי פיזיותרפיה
אבחונים להפרעות קשב וריכוז לילדים
מגדל חברה לביטוח בע״מ

כיסוי

ייעוץ רפואי,
פיזיותרפיה,
בדיקות
אבחנתיות
ושירות תור
מהיר

סל שירותי
הריון

תקרת כיסוי שנתית

השתתפות עצמית

החזר כספי בגין נותן שירות
שלא בהסדר

תקופת
אכשרה

התייעצות עם רופא
מומחה (כולל התייעצות
עם פסיכיאטר)

 4התייעצויות בשנה
עד  2התייעצויות עם
פסיכיאטר בלבד
בשנת ביטוח (מתוך 4
התייעצויות סה״כ)

 150ש״ח להתייעצות
 220ש״ח להתייעצות
עם פסיכיאטר

בגין כל התייעצות החזר של 80%
מההוצאה ולא יותר מ₪ 750 -

 3חודשי
אכשרה

הכוונה בנושא רופאים
מומחים

ללא הגבלה

אין

אין

תיק מחלה

קבלת מידע כללי
על מחלה ,בדיקה או
ניתוח שהמטופל עתיד
לעבור

השתתפות עצמית בסך
של  ₪ 35לפניה

אין

טיפולי פיזיותרפיה

 12טיפולי פיזיותרפיה
בשנה

 ₪ 45לטיפול

החזר של  80%מההוצאה ,אך
לא יותר מסך של  ₪ 120לכל
טיפול.

בדיקות אבחנתיות
שעלותן למבוטח מעל
 250ש”ח

עד לסך ₪ 12,000
בשנה

השתתפות עצמית
בסך 20%

החזר של  80%מעלות הבדיקה
ועד  ₪ 5000לכל בדיקה.
בבדיקות  PET C.Tו  MRI -החזר
של  80%מעלות הבדיקה ועד
תקרת הכיסוי השנתית.

שירות תור מהיר אצל
נותן השירות שבהסדר
לבדיקות,MRI, CT :
קולונוסקופיה וירטואלית,
צנתור וירטואלי

הפעלת השירות
המהיר ללא הגבלה.
מימון הבדיקות
בהתאם לסעיף
בדיקות אבחנתיות

אין

אין

בדיקות אבחנתיות
לנשים בהריון שעלותן
מעל ₪ 250

עד לסך של ₪ 5,000
בשנה להריון ובכל
מקרה לא יותר מתקרת
ההחזר השנתית
לבדיקות האבחנתיות

החזר של  80%מעלות הבדיקה עד לתקרת הכיסוי של
סך הבדיקות להריון  ₪ 5000 -ולא יותר מתקרת הכיסוי
השנתית לבדיקות רפואיות אבחנתיות

סל הריון

איסוף ושמירת דם טבורי  -החזר כספי בגובה  ₪ 700להריון

 12חודשי
אכשרה

קורס הכנה ללידה  -החזר כספי בגובה  ₪ 280להריון
בדיקות גנטיות  ₪ 250 -לכל בדיקה ולא יותר מסך של  ₪ 1000להריון
בית החלמה לאחר הלידה  -החזר כספי בגובה  ₪ 200ליום עד  7ימים סה”כ

חדש!
אבחון
הפרעות
קשב
וריכוז

אבחון הפרעות קשב
וריכוז ו/או לקויות למידה
לילדים עד גיל 20
אבחון וייעוץ בהפרעות
קשב וריכוז

יועצת הנקה  -עד 12
התייעצויות בשנה

 ₪ 40להתייעצות

החזר של  50%מההוצאה ולא
יותר מ  ₪ 50להתייעצות.

 2בדיקות בשנה של
אבחון וייעוץ דידקטי
ופסיכו דידקטי

 ₪ 450בגין כל אבחון
דידקטי.
 ₪ 1200בגין כל אבחון
פסיכו דידקטי.

החזר של עד  80%ולא יותר מ
 ₪ 500לכל אבחון דידקטי.
החזר של  80%ולא יותר מ 1000
 ₪בגין כל אבחון פסיכו דידקטי.

בדיקת רופא נוירולוג
ובדיקות ממחושבות
מסוג  TOVAו/או BRC
ו/או .MOXO

 ₪ 250בגין כל אבחון.

החזר של עד  80%ולא יותר מ
 300לכל אבחון  , TOVAו500 -
 ₪לכל אבחון  BRCו/או .MOXO

סכומיהביטוחהמירבייםנקוביםבש"חוצמודיםלמדד 12366נק'.

לפרטים נוספים והצטרפות ניתן לפנות לסוכן הביטוח במגדל.
מידע נוסף על התוכנית ניתן למצוא באתר מגדל migdal.co.il
מגדל חברה לביטוח בע״מ
המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות .התנאים המחייבים
הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם ,יגברו תנאי הפוליסה .לחברה הזכות לעדכן את התעריפים
המופיעים בעלון לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל עת .האמור בעלון זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

 6חודשי
אכשרה

