כרטיס הכניסה שלכם לכל הרופאים הפרטיים בישראל

PERSONAL
platinum plus
מפרט השירותים הכלולים בכתב השירות
עד  ₪ 25,000הוצאות רפואיות בשנתיים לכל מנוי כרטיס ה "פרסונל" של רימונים בריאות עולמית בע"מ

מהדורת פב' 2019

טל"ח

פרק א'  -טכנולוגיות רפואיות שלא נכנסו לסל הבריאות
מס"ד

פירוט

מפרט ומהות השירות

שיתוף פעולה עם איכילוב
במעבדות המרכז לגילוי
ואבחון הסרטן הטוב ביותר
בישראל
שיתוף פעולה עם איכילוב
במעבדות המרכז לגילוי
ואבחון הסרטן הטוב ביותר
בישראל

1

סדרת בדיקות דם מקיפות לתפקודי כבד

2

סדרת בדיקות דם מקיפות לתפקודי כליות

3

סדרת בדיקות מקיפות הכוללות פרופיל מלא שיתוף פעולה עם איכילוב
במעבדות המרכז לגילוי
של בדיקות דם כולל כולסטרול,
ואבחון הסרטן הטוב ביותר
.
)
TSH
(
התריס
טריגליצרידים ותפקודי בלוטת
בישראל

4

5

6

7

8

שיתוף פעולה עם איכילוב
בדיקות גנטיות  -בדיקת דם לשינויים גנטיים,
במעבדות המרכז לגילוי
גן  ,APCשהימצאותו עלולה להגביר סיכון
ואבחון הסרטן הטוב ביותר
להתפתחות סרטן מערכת העיכול.
בישראל
שיתוף פעולה עם איכילוב
במעבדות המרכז לגילוי
בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן הערמונית PSA
ואבחון הסרטן הטוב ביותר
בישראל
שיתוף פעולה עם איכילוב
בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן השד -הכוללת
במעבדות המרכז לגילוי
בדיקה ידנית על ידי כירורג מומחה שד וביצוע
ואבחון הסרטן הטוב ביותר
ממוגרפיה.
בישראל
שיתוף פעולה עם איכילוב
אולטרסאונד של האגן הקטן לגילוי מוקדם
במעבדות המרכז לגילוי
ואבחון הסרטן הטוב ביותר
של סרטן הרחם והשחלות
בישראל
בדיקת  CRPהמנבאת התפתחות של טרשת
שיתוף פעולה עם איכילוב
במעבדות המרכז לגילוי
עורקים (הגורמים למחלות לב וכלי דם),
ואבחון הסרטן הטוב ביותר
מחלות אוטואימוניות ,סוגי סרטן שונים
בישראל
ומחלות ניווניות.

9

בדיקות בטכנולגיות מיוחדות MRI ,CT, PET
 CTווידאו קפסולה

כיסוי לעלויות הבדיקה בכל
מכון בישראל

10

בדיקת קרקעית העין,חדות ראייה ולחץ תוך
עיני לגילוי מוקדם של גאלקומה

היכן שבוחרים

11

צינתור וירטואלי  CTלב

בכל מכון שבוחרים

12

בדיקת תפקודי ריאות ומניעת סרטן ריאות
כולל צילום חזה ופיענוח

היכן שבוחרים

תקרה
שנתית

השתתפות
הלקוח

תקופת המתנה
והתחייבות*

הישנות

₪ 2,800

₪ 450

שלושה חודשים
שנתיים התחייבות

אחת לשלוש שנים

₪ 2,800

₪ 450

שלושה חודשים
שנתיים התחייבות

אחת לשלוש שנים

₪ 2,800

₪ 450

שלושה חודשים
שנת התחייבות

אחת לשלוש שנים

₪ 2,800

₪ 450

שלושה חודשים
שנת התחייבות

אחת לשלוש שנים

₪ 2,800

₪ 450

שלושה חודשים
שנת התחייבות

אחת לשלוש שנים

₪ 2,800

₪ 450

שלושה חודשים
שנתיים התחייבות

אחת לשלוש שנים

₪ 2,800

₪ 450

שלושה חודשים
שנתיים התחייבות

אחת לשלוש שנים

₪ 2,800

₪ 450

שלושה חודשים
שנתיים התחייבות

אחת לשלוש שנים

₪ 3,100

₪ 1,200

שלושה חודשים
שנתיים התחייבות

אחת לשלוש שנים
לכל בדיקה

₪ 800

₪ 120

שלושה חודשים
שנת התחייבות

אחת לשלוש שנים

₪ 3,500

₪ 1,200

שלושה חודשים
שנת התחייבות

אחת לשלוש שנים

₪ 800

₪ 120

שלושה חודשים
שנת התחייבות

אחת לשלוש שנים

פרק ב'  -רפואה פרטית וייעוצים
מס"ד

מפרט ומהות השירות

פירוט

תקופת המתנה
והתחייבות*

הישנות

תקרה
שנתית

השתתפות
הלקוח

₪ 1,600

20%

שלושה חודשים
שנת התחייבות

עד שלוש פעמים
בשנה ועד ₪ 1,600
לביקור

אין

ללא

עד שלוש פעמים
בשנה

שלושה חודשים

עד פעמים בשנה

אחת לשנה כולל
אישור לחדר כושר

1

רפואה פרטית-רופא פרטי ורופא מומחה
כולל קבלת חוות דעת שנייה ,פיצוי מלא
בכפוף לחשבונית מקורית או  50%בהעברת
עותק נאמן למקור

אצל כל רופא שתבחרו
ללא צורך באישור מראש
וללא בירוקרטיה

2

התייעצות טלפונית עם רופא

דרך מוקד פרסונל

₪ 600

3

התייעצות טלפונית עם רופא מומחה

דרך מוקד פרסונל

₪ 600

₪ 150

4

רפואת ספורט ונוער אישור כשירות שנתי

בכל מכון שבוחרים

₪ 250

₪ 40

שלושה חודשים
שנת התחייבות

5

שרות אח\ אחות פרטי לאחר ניתוח או אשפוז

בבית המנוי או בבית
החולים

₪ 1,500

₪ 350

שלושה חודשים
שנת התחייבות

אחת לשנה

6

פגישה עם תזונאית קלינית לשינוי אורחות
חיים וקבלת המלצות לתזונה נכונה למניעת
סרטן.

במסגרת סקר המנהלים
במכון נבחר

₪ 1,200

₪ 450

שלושה חודשים
שנת התחייבות

אחת לשנה

PERSONAL platinum plus

PERSONAL platinum plus
מפרט השירותים הכלולים בכתב השירות -המשך

מהדורת פב' 2019
טל"ח

פרק ג'  -שירותי רפואה דחופה
תקרה
שנתית

השתתפות
הלקוח

תקופת המתנה
והתחייבות*

הישנות

1

ליווי בעת אשפוז

במקרה ניתוח או תאונה
בלבד

עד ₪ 250
ליום

יום אחד

שלושה חודשים
שנת התחייבות

עד  7ימים
אחת לשנתיים

2

תשלום אגרת חדר מיון

במידה ואינו מכוסה ע"י
קופת החולים

₪ 400

20%

ללא

פעמיים בשנה

3

שירות הסעה בחירום -אמבולנס

במידה ואינו מכוסה ע"י
קופת החולים

₪ 800

₪ 120

ללא

אחת לשלוש שנים

4

אפלקציית לחצן מצוקה למוקד פרסונל

לחצן המותקן על הטלפון
הנייד באפליקציית
אנדרואיד

חינם

אין

ללא

ללא מגבלה

5

מוקד זמין טלפוני  24שעות ביממה  365ימים
בשנה ללקוחות פרסונל

קבלת סיוע והנחיות
במקרה רפואי

חינם

אין

ללא

ללא מגבלה

6

שירות טיפולי שיניים בחירום סתימה זמנית
ניקוז מורסה עקירת חירום

אצל כל רופא שבוחרים

₪ 650

₪ 280

ללא

אחת לשנה

השתתפות
הלקוח

תקופת המתנה
והתחייבות*

הישנות

מס"ד

פירוט

מפרט ומהות השירות

פרק ד' -רפואה אלטרנטיבית
מס"ד

מפרט ומהות השירות

פירוט

תקרה
שנתית

טיפולים אלטרנטיביים
ביופידבק

דיקור (אקופונקטורה)

הומיאופתיה

טווינא

כירופרקטיקה
עבור טיפולים במסגרת
מורשי קופות החולים בלבד

1

₪ 1,000

20%

שישה חודשים
שנתיים התחייבות

רפלקסולוגיה

עד  ₪ 80לטיפול
ועד  12טיפולים
בשנתיים

שיאצו

שיטת אלכסנדר

שיטת פאולה

תזונה טבעית  /צמחי מרפא

אוסטיאופתיה  /תרפיה מנואלית

2

טיפול בהפרעות קשב ולקויות למידה

הכיסוי הינו עבור טיפולים
בלבד

₪ 1,000

20%

שלושה חודשים
שנתיים התחיבות

PERSONAL platinum plus

החזר של עד 140
 ₪לטיפול ועד 10
טיפולים בשנתיים

PERSONAL
platinum
plus
מפרט השירותים הכלולים בכתב השירות  -המשך

מהדורת פב' 2019
טל"ח

פרק ה' -רפואה אסטטית ופלסטית
מס"ד

פירוט

מפרט ומהות השירות

תקרה שנתית
 %אחוז
הנחה
מהתעריף
החברה

השתתפות
הלקוח

תקופת המתנה
והתחייבות*

הישנות

₪ 5,000

עד 50%
מתעריף
החברה

חמש שנים

חד פעמי ובתום
חמש שנים

₪ 450

שנה המתנה
שנת התחייבות

שלוש פעמים בשנה

שנה המתנה
שנתיים התחיבות

אחת לעשר שנים

אחת לעשר שנים

1

החזר הוצאות בגין ניתוחים פלסטיים
ללקוחות ותיקים ומתמידים

היכן שבוחרים

2

הזרקת חומצה אילורונית ובוטוקס

מבוצע על ידי הרופאים
המומחים של פרסונל

40%

3

ניתוח הגדלת חזה

מבוצע על ידי הרופאים
המומחים של פרסונל

40%

₪ 1,500

4

שאיבת שומן

מבוצע על ידי הרופאים
המומחים של פרסונל

25%

₪ 2,200

שנה המתנה
שנתיים התחיבות

5

ניתוח הרמת עפעפיים

מבוצע על ידי הרופאים
המומחים של פרסונל

30%

₪ 1,500

שנה המתנה
שנתיים התחיבות

אחת לעשר שנים

6

ניתוח פיסול פנים

מבוצע על ידי הרופאים
המומחים של פרסונל

25%

₪ 2,200

חמש שנים המתנה

אחת לעשר שנים

7

השתלת שיער לגברים

מבוצע על ידי הרופאים
המומחים של פרסונל

30%

₪ 1,250

שישה חודשים
המתנה שנתיים
התחייבות

אחת לעשר שנים

8

השתלת שיער לנשים

מבוצע על ידי הרופאים
המומחים של פרסונל

30%

₪ 1,750

שישה חודשים
שנתיים התחייבות

אחת לעשר שנים

9

השתלת גבות משיער טבעי (לא קעקוע)

מבוצע על ידי הרופאים
המומחים של פרסונל

45%

₪ 750

שישה חודשים
שנתיים התחייבות

אחת לעשר שנים

פרק ו' -רפואה מונעת
תקרה
שנתית

השתתפות
הלקוח

תקופת המתנה
והתחייבות*

הישנות

1

בדיקת  BMIואחוזי שומן בגוף

בתיאום עם מוקד פרסונל

₪ 2,800

₪ 450

שלושה חודשים

אחת לשלוש שנים

2

בדיקת ארגומטריה ,א.ק.ג במנוחה/מאמץ

בתיאום עם מוקד פרסונל

₪ 1,500

₪ 200

שלושה חודשים
שנת התחייבות

אחת לשלוש שנים

תקרה
שנתית

השתתפות
הלקוח

תקופת המתנה
והתחייבות*

הישנות

₪ 1,200

₪ 90

אחת לשנתיים לכל
תשעה חודשים
בדיקה
שנתיים התחיייבות

₪ 120

ללא

עד  100דפי איחסון

אין

ללא

פעם בשנה

מס"ד

פירוט

מפרט ומהות השירות

פרק ז' -שירותים נוספים
מס"ד

מפרט ומהות השירות

פירוט

1

סל הריון הכולל סקירה ראשונה ושנייה

היכן שבוחרים

2

איחסון מידע רפואי בmedic2

באתר  medic2עם אפשרות
גישה מכל מקום בעולם

₪ 600

3

שירות מידע טלפוני אובייקטיבי למימוש זכויות
בגין ארועים רפואים

הליך בירור ראשוני

₪ 560

לפרטים נוספים  ,להצטרפות ולקבלת שירות חייגו  24שעות ביממה ל * 2134 -
סירקו את הקוד משמאל ,הורידו את האפליקציה ונשמח לתת לכם שירות.

או

