
 
 

,// הת יקרמבוטח
 .מ" של איילון חברה לביטוח בע לשוהים זריםMedical Insuranceהצטרפותך לפוליסת אנו מברכים אותך על 

מאמצים רבים הושקעו כדי שבעת צרה יעמוד לשירותך מערך מיומן ויעיל הנותן פתרון מיידי לכל פנייה בעת צורך לקבלת 
המעניקה את השירותים , ת הרפואי יינתן באמצעות קופת חולים לאומיתהשרו. שירותים רפואיים באמצעות מוקד שרות

 , שנות ביממה24 הפועל מוקד שרותהניתנים בהתאם לצו עובדים זרים ובכפוף לכיסויי הפוליסה הנרכשת וזאת באמצעות 
 .כל ימות השנה למעט יום הכיפורים

 

 :אופן קבלת השרות
 ש לפנות למוקד השרות בטלפוןבכל מקרה של צורך בקבלת שירותים רפואיים י

המסייעים לפונים לקבל את השרות , נותני שירות דוברי שפות'  המוקד מאויש על ידי מס– שיחת חינם. 1-800-60-64-64
 .הנדרש ועומדים לשירותך בכל פניה

 

 :כרטיס שרות
אנא שמור עליו והצג .  לביטוח מיום כניסתך לחודש ימיםכרטיס מגנטי אישי הכולל את פרטייך האישיים יישלח לביתך עד 

 באמצעות הצגת  יינתנושירותים רפואיים עד לקבלת הכרטיס המגנטי .אותו בעת קבלת השרות הרפואי ובתאום עם המוקד
 . בלבדתעודה מזהה

 

 :שרות רופא כללי
לאומית באזור אשר יקבע עבורך תור לבדיקת רופא באחד מסניפי קופת חולים , עליך לפנות למוקד השרות, במקרה הצורך

 .מגוריך
 

 :רכישת תרופות
לצורך רכישת התרופות יפנה אותך מוקד השרות לבית מרקחת בסניפי קופת .תקבל מרשם לרכישת תרופות, במידת הצורך

לצערנו לא , ללא הצגת הכרטיס  .בעת פנייה לבית מרקחת עליך להציג את כרטיס המבוטח .חולים לאומית באזור מגוריך
 . עד לקבלת הכרטיס המגנטי שירותים רפואיים יינתנו באמצעות תעודה מזהה בלבד!רופות הדרושותיוכלו להינתן הת

 

 עזרה ראשונה לטיפולי שיניים
בה תוכל , הסמוכה למקום מגוריך יפנה אותך מוקד השרות למרפאת שיניים, במידה ותזדקק לעזרה ראשונה לטיפולי שיניים

 .שעות ביממה24העובדות לרשותך יעמדו גם מרפאות , לקבל עזרה
 

 :שרות רופא מומחה
תוכל לקבוע תור באמצעות מוקד השרות לרופא מומחה , במקרה של אבחון מחלה על ידי הרופא הכללי ומתן הפניה מתאימה

 .בקרבת מקום מגוריך
 

 ביצוע בדיקות אבחוניות
  תור או מומחה לבצוע בדיקות אבחון תוכל לקבוע/במקרה ותופנה על ידי רופא כללי ו

. טומוגרפיה ממוחשבת, ואנדוסקופיהמעבדות לבדיקות , ח לאומית עומדים מכוני צילום"בסניפי קופ. באמצעות נותני השרות
כל אלה בסניפי קופת חולים לאומית בקרבת מקום מגוריך ובתיאום , ולחץ דם. ג.ק.בדיקת א, דואולטרא סאונצילום רנטגן 

 .עם נציגי השירות
 

 :אשפוז בבית חולים
 מחלקת בריאות - לדורית בודין 8:00-16:00בין השעות '  ה–' בכל מקרה של אשפוז בבית חולים יש להודיע על כך בימים א

 .ולאחר שעות העבודה יש להודיע על כך למוקד השרות באורח מיידי, 03-7569474: 'מ בטל"איילון חברה לביטוח בע
 

 : כולליהביטוחהכיסוי 

 א מנתחשכר רופ •  .הוצאות אשפוז •

 צילומי רנטגן •    אבחונים •
 שכר רופא מנתח •   תרופות •

   שירותים כלליים •
 

 פינוי המבוטח לארץ מוצאו
  עד בהסכם עם המבטחת במקרים רפואיים קשים יוחזר המבוטח החולה לארץ מוצאו בסיוע אחת מחברות הטיסה

  2,500$למקסימום 
 

  לארץ מוצאווצאות העברת נפטרה
  5,000$ר מבוטח לארץ מוצאו או קבורה בישראל עד מקסימום הוצאות העברת נפט

 
  שעות ביממה24 –מוקד שרות 

 1-800-60-64-64חיוג חינם מכל טלפון 
 

 אין מסמך זה מהווה תחליף לפוליסה
 .והתנאים הקובעים הם התנאים המפורטים בפוליסה
 .אנא קראו בעיון רב את תנאי הפוליסה וחריגיה
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