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 מנוי מספר:__________________ – רופא ביקור שירות כתב

 

  כללי 1

 ההתקשרות הסכם"– ב להם שניתנה המשמעות תהא זה שירות בכתב המצוינים למונחים 1.1

 במפורש זה שירות בכתב נאמר אם אלא" , נלווים שירותים רכישת או/ו המצוקה מכשיר להשאלת

 .אחרת

 התקשרות הסכם" על חתימתו הוא זה שירות כתב על לחתום  המנוי של לזכאותו תנאי 1.2

 ".סודיות על ויתור וכתב אישיים נתונים הצהרת טופס" על  המנוי חתימת וכן"  שירות רכישתל

 הצהרת טופס" וכן" נלווים שירותים רכישת או/ו המצוקה מכשיר להשאלת התקשרות הסכם" 1.3

 . זה שירות מכתב נפרד בלתי חלק" מהווים סודיות על ויתור וכתב אישיים נתונים

 הגדרות 2

 :בצדם האמורה המשמעות להלן המפורטים למונחים יהיו זה שירות בכתב

 הבריאות משרד מטעם רישיון ובעל  בישראל השלטונות י"ע ואושר שהוסמך רופא ":רופא" 2.1

 .ברפואה לעסוק

 חברת עם או/ו להחלמה יד עם התקשר אשר רופא": השירות מבצע" או" ההסכם רופא" 2.2

 .למנוייה טיפול/ שירות למתן בהסכם אחרת רופאים

 מוקד או/ו*  2885 מקוצר בחיוג או, 1-800-77-88-85 במספר ארצי טלפוני מוקד  :" מוקד" 2.3

 .המצוקה מכשיר או/ו הטלפון באמצעות מנויים של לפניות מענה הנותן החברה

 . בבית רופא ביקורי שירות המפעילה חברה ":להחלמה יד חברת" 2.4

חברי קופות ו/או  החברה למנויי שירותים למתן בהסדר ותהכלול ותמרפא ":רפואי מרכז" 2.5

 במוקד נמצאת המוקדים רשימת. הרופאים חברת י"ע המופעלת,  זה שירות לכתב בהתאםהחולים 

 "(.החלופי הרפואי הטיפול" :להלן) .לעת מעת מתעדכנת והיא

 14:00, למעט מערב יום הכיפורים ב  בבית או במרכז רפואי 24/7שרות בקור רופא :  השירות"" 2.6

 ועד שעתיים לאחר צאת יום הכיפורים.

 הזכאים לקבל שירות , בעל המנוי והזכאים הרשומים אתו כמנויים. המנוי והזכאים":" 2.6

 : תשלום חודשי של המנוי והזכאים  בגין זכאותם לשירות.המנוי" דמי" 2.7

בגין בקור רופא או בקור במרכז ₪  30" : תשלום השתתפות עצמית בסך: השתתפות עצמית" 2.8

 רפואי 
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 השירות .3

 השירות. ההסכם מרופאי אחד י"ע להלן 3.2 בסעיף כמפורט רפואי שירות לקבל זכאי יהא המנוי 3.1

 אך, הקבוע מגוריו מקום שאינו, עובדת החברה שבו אחר ישוב מקום בכל או המנוי של בביתו יינתן

 הרפואי לשירות הנזקק המנוי ימצא בו אשר, מלון ובתי ובילוי נופש במקומות, העבודה במקום לא

 ממרכזי באחדבאישור המוקד , השירות את לקבל לבחור יוכל המנוי. 3.4 לסעיף ובכפוף עת באותה

, הימצאו למקום בסמוך נמצא ואשר להחלמה יד חברת  עם שבהסדר או המופעלים הרפואי השירות

, בגין התשלום של דמי ההשתתפות העצמית במרכז הרפואי יקבל המנוי "( הרפואי המרכז: "להלן)

 הרפואיים המרכזים של  הפעילות לשעות ובכפוףהחזר כספי מלא בניכוי דמי ההשתתפות העצמית, 

 ., ושליחת חשבונית הביקור במוקד ליד להחלמהלעיל האמורים

 :להלן כמפורט רפואי שירות לקבל זכאי יהיה המנוי 3.2

 . מהמנוי(  הרפואי הסיפור) רפואית זהנאנמ רפואי מכתב מסירת  .א

, לשון לוכדי,  סטטוסקופ: להלן המפורטים עזר במכשירי שימוש לרבות המנוי של גופנית בדיקה  .ב

 ומכשיר דם לחץ לבדיקת מכשיר, ג.ק.א, לחץ מד, רפלקסים פטיש, אוטוסקופ, פנס( , שפדלים)

 .בלבד ההסכם רופא של המקצועית דעתו שיקול פי על שיידרש כפי לוהכ, הסוכר רמת לבדיקת

 או חול ביום שעות 24 ל ההסכם רופא של המקצועית דעתו שיקול לפי ראשוניות תרופות קבלת  .ג

 .שבוע בסופי שעות 48ל

 .ההסכם רופא של המקצועית דעתו שיקול לפי לתרופות מרשם קבלת  .ד

 רופא או/ו) שוטף באופן במנוי המטפל, ילדים רופא/המשפחה לרופא טיפול להמשך והפנייה פינוי .ה

 .ההסכם רופא של המקצועית דעתו שיקול לפי(  אחר מומחה

 . ההסכם רופא של המקצועית דעתו שיקול לפי, חולים בבית מיון לחדר המנוי הפניית  .ו

 כרופא ולא פארמדיק/ כללי כרופא בתפקידו מגיע, המנוי לבית המגיע ההסכם רופא כי מובהר  .ז

 .מומחה

 הן, החברה מטעם מי או\ו ההסכם רופא כי מודגש  -פטירה תעודת למעט רפואית תעודה מתן  .ח

 תעודת ייתן או\ו ירשום או\ו ימלא לא, הרפואי המרכז שירות מתן במסגרת והן הבית ביקורי במסגרת

 או\ו למנוי פטירה תעודת  זה בסעיף האמור אף על, שתינתן במקרה. מטעמו למי או\ו למנוי פטירה

יהיה זה בכפוף ,החברה מטעם הרפואי השירות מנותני מי או\ו ההסכם רופא ידי על מטעמו למי

לאישור המוקד והסכמת המנוי ו/או מי מטעמו לשלם תשלום נוסף שסכום עלותו יימסר ע"י המוקדנ/ית 

 במוקד. 

 .ביממה שעות 24 חינם טלפוני  ראשונירפואי   ייעוץ לקבלת זכאי יהיה המנוי 3.3

 שירות .שעות שלוש על מקרה בכל יעלה ולא שעתיים עד יהא למנוי הרופא של ההגעה זמן 3.4

 .רפואי לטיפול הנזקק המנוי של מזהה תעודה הצגת כנגד יינתן רופא ביקור

 להפנותו המוקד יוכל, המנוי או/ו המנוי אל שעתיים תוך רופא לשלוח השירות ממוקד נבצר אם 3.5

 הפניה להחלמה יד חברת תשלח שאיליו,  מיון לחדר והמלצתו רופא של ובהתייעצות הצורך לפי

 :להלן) במרכז הרפואי  אחר גורם כל אצל הרפואי השרות את לקבל זכאי יהיה המנוי לחלופין. .בפקס

  הקבלה מסירת ממועד יום 30 תוך החברה ידי על ישופה המנוי"(. החלופי הרפואי הטיפול"
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 השתתפות דמי בניכוי, החלופי הרפואי הטיפול בגין ששילם  התשלום על לחברה בלבד המקורית

 .המנוי בהם ישאיש עצמית

 על עצמאי באופן או אמבולנס באמצעות יתבצע, רפואי טיפול קבלת לשם או מיון לחדר פינוי כל 3.6

 הפינוי עלות מקרה בכל כי בזאת ומוצהר מוסכם. ההסכם רופא הנחיית פי על והכל המנוי ידי

 .  המנוי על תחול נטן/באמבולנס

, לאחר להעבירה רשאי המנוי ואין, אישית הינה זה שירות כתב פ"ע רפואי שירות לקבלת הזכות 3.7

 מהמנוי תישלל, זה בסעיף מהאמור אחרת וינהג במידה. השירות מקבל הנו בפוליסה הרשום האדם

 .זה כתב נשוא השירות את ולקבל להמשיך הזכות

 

 שונות 4

, השנה ימות בכל ביממה שעות 24 לעיל הנזכר הרפואי השירות את לספק מתחייבת החברה 4.1

 לאחר שעתיים עד 14:00 מהשעה כ"יוה מערב יינתן לא הרפואי השירות בו, כיפור יום בערב למעט

 .כיפור יום צום סיום שעת

, לעיל 2 בסעיף המצוין לפי למוקד יפנה, זה שירות בכתב כאמור רפואי לשירות המנוי נזקק 4.2

 של המגורים בית של הטלפון' ומס מנוי הוא מכוחו הלקוח שם, הימצאו מקום, בשמו יזדהה

 .המנוי/הלקוח

 .המנוי של מזהה תעודה הצגת כנגד יינתן זה שירות כתב נשוא השרות 4.3

 חבל, שומרון, יהודה למעט, בישראל יישוב מקום ובכל 3.1 בסעיף כאמור ניתן רופא ביקור שירות 4.4

 או למיון הפניה ומכתבי רפואי ייעוץ של פתרונות יינתנו אלו במקומות, והערבה הירדן בקעת, עזה

 כי, מאשר הוא לפיו התעודה הרפואית  על, משפחתו בן או המנוי יחתום הביקור תום עם. קרוב מוקד

 .הרפואי במרכז הרופא ביקור שירות את קיבל כי או, החולה בבית הבית ביקור את ערך ההסכם רופא

 מלחמה מצב של במקרה השרות את לתת מחויבת תהיה לא החברה, זה בכתב האמור אף על 4.5

 גורם או אחר עליון כוח כל ומפאת שביתה, אדמה רעידת, שירות בנותני כללי מחסור, כללי גיוס או

 ליתן שלא החברה רשאית כן. למנעו החברה באפשרות שאין או מראש לחזותו ניתן שלא אחר

 .ביטחון משיקולי שונים באזורים למנויים חלקם או כולם שירותים

, זה שירות כתב נשוא השירות לקבלת קריאתו את לבטל יבקש שהמנוי במקרה: קריאה ביטול 4.6

 המנוי על כי בזאת מובהר,  ספק הסר למען. למוקד מיידי באופן מטעמו מי או/ו המנוי כך על יודיע

 מסר והמנוי היה.טלפוני קשר המנוי עם שיצר ההסכם לרופא ולא קריאתו ביטול על למוקד להודיע

 והמנוי זה סעיף הוראות לפי כאמור לביטול כזו הודעה תיחשב לא, ההסכם לרופא ביטול הודעת

 .להלן 5 בסעיף כאמור השתתפות בדמי ויחויב זה כתב נשוא השירות את שקיבל כמי ייחשב

 את להזמין ישיר ובאופן למוקד ישירות לפנות זכאי יהיה המנוי כי בזאת מובהר ספק הסר למען 4.7

 . אמבולנס הזמנת או, רפואי טיפול קבלת לצורך, פארמדיק או/ו ההסכם רופא

 ועל עצמו בכוחות הרפואי למרכז המנוי יגיע, הרפואי במרכז השירות את לקבל המנוי בחר 4.8

 . חשבונו
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 עצמית השתתפות דמי.  5

, הרפואי השירות את שביצע, ההסכם לרופא ישירות ישלם המנוי, המנוי בבית רופא ביקור בגין 5.1

 במסגרת הרפואי השירות לו שניתן מנוי כל בגין מ"מע כולל ₪ 30 של בסך עצמית השתתפות דמי

 (. הרפואי במרכז ביקור ובין בית ביקור בין) ביקור אותו

 .ההסכם רופא ידי על למנוי שתינתן כדין מס חשבונית כנגד ישולם העצמית ההשתתפות סכום

 .לעת מעת העצמית ההשתתפות דמי את לעדכן רשאית תהיה להחלמה יד 5.2

 .₪ 30 של מסך יפחת לא המנוי של העצמית ההשתתפות סכום מקרה בכל כי בזאת מובהר 5.3

 

 בחוזר שמפורסם כפי ראשנה לעזרה תרופות יכלול אשר, תרופתי טיפול למנוי ייתן ההסכם רופא 5.4

 .  הבריאות משרד

 רשאית להחלמה יד תהה העצמית ההשתתפותהמנוי או  דמי את ישלם לא שהמנוי במידה 5.5

 חובו שיוסדר עד למנוי זה שירות כתב נשוא השירותים את לתת להפסיק

 באמבולנס פינוי.  6

 פינויו על יחליט, השירות לקבלת קריאתו בעקבות המנוי את שבדק ההסכם שרופא במקרה 6.1

, הקריאה למקום  הקרוב החולים לבית הפינוי עלותכל מקרה בב שאיי המנוי, אמבולנס באמצעות

 .ובמידה ויהיה מאושפז יקבל החזר כספי מקופת החולים שלו.

 

 השירות כתב של תוקפו תקופת .7

 שירות לסל  להחלמה יד עם המנוי התקשרות ממועד שעות 24 תוך לתוקפו יכנס זה שירות כתב 7.1

 ההצטרפות בהסכם שהוגדרו כפי המנוי התחייבויות כל בקיום מותנה והינו. , זה שירות  הכולל

 כתב פי על לשירות זכאי לא המנוי כי, מודגש.  במועדם מנוי דמי תשלום לרבות המוקד לשירותי

 הופר או, לקוח אותו של המנוי דמי תשלום נפסקו לשירות הקריאה קבלת מועד לפני אם, זה שירות

 .אחרת דרך בכל המנוי י"ע דלעיל ההצטרפות הסכם

 השירות מתן את להפסיק או/ו להגביל הבלעדי דעתה שיקול פי על רשאית תהיה להחלמה יד 7.2

 לספק מסוגלת איננה להחלמה יד כי יימצא אם או/ו סביר שאיננו שימוש בשירות יעשה והמנוי במידה

 מי או/ו המנוי מהתנהגות הנובעות סיבות בשל לרבות שהיא סיבה מכל סביר באופן למנוי השירות את

 בדואר למנוי הודעה להחלמה יד תשלח אלה במקרים. המנוי של הבריאותי מצבו בשל  או/ו מטעמו

 .מראש יום 7 השירות הפסקת או/ו הגבלת על רשום

 על ההתקשרות ביטול של מקרה בכל אוטומטי באופן יתבטל השירות כתב,  לעיל האמור אף על 7.3

 . להחלמה יד ל המנוי בין ההצטרפות הסכם פי

  שינוי כל ועל הבריאותי מצבו, ביתו של הטלפון במספר, בכתובתו שינוי כל על  למוקד יודיע המנוי7.4

 תוך כן עשה לא .השינוי דבר על ידיעתו מעת שעות  72-מ יאוחר לא תוך וזאת המנוי בפרטי כאמור

 כתוצאה למנוי שייגרם הפסד או/ו נזק לכל אחראית תהיה לא להחלמה יד, זה בסעיף הנקוב הזמן

 .מכך
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 או/ו מהמנויים אחד כל לגבי השירות כתב יתבטל, לעיל האמור השירות כתב ביטול של במקרה 7.5

 , בהתאם לנוהל ביטול מנוי.המנוי של מכוחו לשירות זכאים שהיו המשפחה בני

 אחריות. 8

 כל או/ו אחרת או זו רפואית רשלנות בגין או/ו זה שירות כתב נשוא השירות איכות בגין אחריות 8.1

 יד על תחול, זה שרות כתב נשוא השירות עם בקשר אחר אדם כל או/ו למנוי שייגרם הפסד או נזק

 למנוי שייגרם הפסד או/ו נזק לכל אחראים יהיה בלבד והם בלבד הרלוונטי ההסכם ורופא להחלמה

 עקיף נזק אם, מחדל בשל או/ו מעשה בשל אם, השרות מתן עקב או/ו כדי תוך אחר אדם לכל או/ו

 הוציא שבו מקרה בכל כלפיו אחראית תהיה לא להחלמה יד כי מצהיר המנוי, כן כמו. ישיר נזק ואם

 או/ו טיפולים עבור או/ו זה בכתב המפורט מהשירות החורג, טיפול עבור נוספים סכומים המנוי

 .  ההסכם רופא ושאינו אישור ללא אחר רופא ידי  על למנוי ניתנו אשר שירותים

 

 תסתיים השירות לקבלת המנוי של בקריאה בטיפולה המנוי כלפי להחלמה יד של מחויבותה 8.2

 :מבניהם המוקדם לפי, להלן המפורטים האירועים משני אחד בהתרחש

 של הימצאו למקום הסמוך הרפואי למרכז המנוי הפניית או המנוי לבית הסכם רופא הגעת  8.2.1

 .המנוי

 .למוקד המנוי הודעת י"ע השירות לקבלת הקריאה ביטול 8.2.2

   

 השיפוט סמכות. 9

 המשפט בית ורק אך לדון מוסמך יהא, זה שירות כתב עם בקשר הצדדים בין שתתגלה מחלוקת בכל

 חיפה במחוז במחלוקת עניינית לדון המוסמך

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  2017גרסה 
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 ___________:מקדמת

                                                                                                                                                                                 

 : ____________________________ התקשרות הסכם

 

             ר   נ   ג  א משפחתי מצב______ שנה____ לחודש_______ ביום בטלפון ונחתם שנערך

 ________________ח"קופ_____ ילדים' מס

 'א מצד"(, החברה" להלן שתקרא) מ"בע להחלמה יד חברת: בין

 _________________________ כתובת________________ ת/מר: לבין

 :_________נייד___________ :טל_______ לידה ש___________ .ז.ת

 'ב מצד"(, המנוי" להלן שיקרא)

 .ולזכאים למנויים רפואה שירותי מספקת והחברה:     הואיל

 .ים/ולזכאי לעצמו החברה שרותי את לשכור מעוניין והמנוי:    והואיל

 .כמנויים הזכאים או/ו המנוי את לכלול הסכמתה את מביעה והחברה:  והואיל

 .הםיבינ הסכמה לכדי להגיע רוצים והצדדים:    והואיל

 :כדלקמן הצדדים בין והוסכם הותנה הוצהר, לפיכך

 נפרד בלתי חלק מהווים הגילוי טופס לרבות לו והנספחים זה להסכם המבוא ספק כל הסר למען. 1

 ים/לזכאי כאפוטרופוס לשמש להסכמתו היא למנוי זה בהסכם ההתייחסות. הצדדים ומחייב הימנו

 ".ים/המנוי" ההגדרה תחת יכללו ואלה

 הטלפון באמצעות קריאות קבלת לשם ידועים הטלפון' ומס שכתובתו רפואי מוקד תפעיל החברה. 2

 *2885, 052-4046999, 04-9009500, 1800-778885, 1700-708885 שמספרו

 רופא לביקור ראשונה עזרה שירותי במתן התחייבויותיה כל את לקיים מצידה מתחייבת החברה. 3

 .הגילוי בטופס שיפורטו,כללי

 (.הזכאים להלן) מטה הרשומים גם הרפואי השירות לקבלת זכאים יהיו למנוי בנוסף. 4

 אלרגיות תרופות קבועות מחלות כרוניות קופ"ח ת. לידה ת.ז. שם

1        

2        

3        

4        

5        
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 לחידוש אפשרות עם הצדדים ידי על חתימתו מרגע החל חודשים 12 של לתקופה זה הסכם תוקף. 5

 . פעם כל חודשים שישה של נוספות לתקופות אוטומטי

 או/ו לביטול בקשת, תלונה כל בפניה ולהמציא החברה אל רשום בדואר, בכתב לפנות המנוי על. 6

 .החברה כנגד משפטי להליך מצדו עליה שום כן לפני תהיה ולא, המוצע השירות לגבי השגה

. הקיימים מנוייה יפגעו שלא ובלבד ההתקשרות תנאי את לעת מעת לשנות רשאית תהיה החברה. 7

 מרגע דקות ועשרים מאה ועד האפשרית במהירות המנוי של לביתו להגיע ישתדל החברה רופא

 יותר לאחר הקבע. ה תכובד לא או/ו יבטל המנוי או/ו קבע. בה המנוי ויבוטל במידה. הקריאה קבלת

 . הגילוי בטופס כמצוין ביטול עמלת המנוי ישלם בתוקף המנוי עוד וכל ההסכם חתימת מיום יום 30-מ

 המנוי יעביר הטלפון קווי יקרסו או/ו ישתקו ובו טבע אסון או/ו החברה בשליטת שאינו אירוע בקרות. 8

 רואה אינה החברה, ומקובלת אפשרית דרך בכל או/ו ברכב שליח י"ע ראשונה עזרה לקריאת הודעה

 החברה אולם כך בשל ם/הזכאי או/ו למנוי להיגרם שעלולות הרפואי הנזק לתוצאות אחראית עצמה

. לנסיבות בהתאם יעיל שירות לתת לרשותה העומדים האפשריים המאמצים בכל תנקוט מצידה

 חייבת שתהא מבלי דחייתם או המניין מין כמנויים הלקוחות קבלת על להחליט רשאית החברה

  החלטתה את להסביר או להצדיק

 ממנו המשתמע לכל האמור המידע: החברה לטובת רפואית סודיות על לוותר בזאת מסכים המנוי. 9

 .בחוק כמשמעותו שוטפות פעולות לצורך החברה של נתונים במאגר נאגר

 הטלפון' במס או בכתובתו שינוי או ם/הזכאי או/ו ים/המנוי של בריאותו במצב שינוי ויחול והיה. 10

 .לחברה מיידית כך על להודיע זה מחויב

' ב צד לבין"( החברה להלן שיקרא' )"א צד הצדדים שבין ההתקשרות תנאי כלל נכללו זה בהסכם. 11

 .זה הסכם חתימת עם מתבטלים אחרות הצעות או/ו קודם ומתן משא וכל"( המנוי להלן שיקרא)

, החברה מנויי לכלל מניין מין ים/כמנוי להצטרף הסכמתם את מביעים הזכאים או/ו ם/המנוי. 12

 למימוש ההצטרפות לתנאי המנוי מסכים ים/לזכאי אפוטרופוס לשימוש והסכמתו המנוי של ובחתימתו

 .וחוק דין כל פי על ל"הנ בשירותים לפגוע מבלי בחברה השירותים

:______________________________________________________________הערות

___________________________________________________________________ 

, לי וברורים מובנים, התשלום ואופן עלותו, פרטיו, ההסכם תוכן כי, בחתימתי, בזאת מצהיר הנני

 (אחר או רוסית עברית) לי שמובנת בשפה חברתכם נציג י"ע בהרחבה לי שהוסברו לאחר

 לאחר עליו וחתמתי קראתי הרוסית בשפה ההסכם של כללי תרגום שקיבלתי לעתק צורף כן כמו

 .העברית בשפה הוא המחייב ההסכם כי לי וידוע, תוכנו את שהבנתי

 החתום על הצדדים כל באו ולראיה

 

 51-19093-19. פ.ח החברה                                                                זוגו בת/  ובן המנוי

________________                                                           _____________________ 
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 בין_____ ___________ ביום  בטלפון ונחתם שנערך התקשרות להסכם גילוי טופס. 1       

. ______________ ז.ת:______________________ מרחוב__________________, ת/מר

 .מ"בע רפואה שירותי להחלמה יד חברת לבין

 . נהריה, 78 הרצל' מרח 511-9093-19. פ.ח, מ"בע להחלמה יד: החברה פרטי. 2

 . yad8885@gmail.com: אלקטרוני דואר, 03-7442004: פקס* 2885, 1700-70-8885: טלפון

 :כגון השירות בכתב המפורטים רותיםיהש כל יכללו החברה שירותי במסגרת. 3

. החברה רכוש הנו הלחצן כי ומוצהר מוסכם. מצוקה לחצן קיבל לא/קיבל( בעיגול סמן) .א

 המנוי כי הצדדים ידי על ומוצהר מוסכם, למנוי ולהגיע זמין להיות שונות מסיבות מרופא ונבצר במידה

 לפנותו יישלח אמבולנס ואף הצורך במידת למיון והפניה מוסמך מרופא מקצועי יעוץ תמורה ללא יקבל

 .חולים לבית

  הרפואי במוקד שתתקבל לקריאה בהמשך החברה רופא הגעת 24/7 הביתה רופא שרות .ב

 .לרופא ₪ 30 בתשלום ים/הזכאי או/ו ים/המנוי של לביתו בטלפון רופא י"ע  רפואי ליעוץ בהמשך או/ו

 שיקול פי על ראשונה לעזרה תרופות ומתן אבחון, בדיקה: שכוללת ראשונית עזרה הגשת .ג

 .רפואית אנמנזה כולל, החברה רופא של דעתו

 האפשרית במהירות מונית או רגיל באמבולנס החברה הרופא החלטת פי על ח"לביה פינוי .ד

 .השירות וכתב שבהסכם התנאים לפי

 אלא השירות את להזמין אין לב התקף או/ו הכרה אובדן, וחריג חריף אירוע של במקרה .ה

 אשפוז ויהיה במידה יקבל שמנוי מוצהר, ספק כל הסר למען. נמרץ טיפול ניידת או אמבולנס בדחיפות

 ,ן"הנט או האמבולנס עבור ח"מקופ כספי החזר

 לשירות התשלום .זכאי או/ המנוי בבית ארצית בפריסה ביממה שעות 24 ינתןי השירות.  4

 ידי על מוסכם. ₪_____ בסך רישום דמי ועוד אשראי בכרטיס קבע הוראת: באמצעות יתבצע המנוי

 לתקופות שנה לאחר יחודש המנוי. בחודש  ₪_____  יהיו החודשיים המנוי דמי סכום כי הצדדים

. ומחירה העסקה תנאי ישונו שלא ובלבד הסכמתו הביע והמנוי פעם בכל חודשים שישה של נוספות

 יום 60 של מוקדמת בהודעה ההסכם את לבטל המנוי יכול לשנה מעבר כי בזאת ומוצהר מוסכם

 .הגילוי לטופס 8 בסעיף ביטול לגבי לאמור ובכפוף

 לאחר ההתקשרות הסכם את לבטל מעוניין יהא והמנוי במידה כי הצדדים י"ע ומוצהר מוסכם. 6

, ההתקשרות תקופת במהלך או( הסכום תמורת מלוא שולמה וטרם במידה גם, )ההסכם על שחתם

 שווק עמלת, סוכן עמלת הוצאות של מראש  וידוע מוסכם פיצוי ההסכם ביטול בגין המנוי  ישלם

 ודמי, החידוש/ההסכם תקופת לתום עד שנשאר המנוי זמן מעלות אחוז שלושים בסך וטלמרקטינג

 שהשרות מוסכם כן כמו. תשלום ללא החוק מכוח יום 30 בתוך הסכם לבטל זכאי המנוי. ביטול רישום

, המנוי שרותי בגין החבות לעניין מורידים או מעלים אינם לרופא והקריאה והשימוש ביטוחי שרות הינו

 . מכך לשנות כדי לעיל באמור ואין

 החתום על הצדדים כל באו ולראיה

 

 ______________-51-19093 19.פ.ח החברה_______________              זוגו בת/  ובן המנוי


