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 ם / תייריםשרותי רפואה עובדים זרי –מידע  דף 
======================================================================= 
 

 !!! הנחות מיוחדות  –ם ביטוחיהאותנו גם בשאר  ו!!!  נס
 

 הביטוח,בנוסף להתמחות המיוחדת בביטוח אוכלוסיות זרות, משרדנו עוסק בכל ענפי 
 רכב  | דירה  |  עסקים  |  בריאות  |  חיים  |  פנסיה  |  סיעוד  ||  

אנו עובדים עם מרבית חברות הביטוח בישראל, התקשר לקבלת הצעה , אנו נערוך עבורך סקר שוק )שופינג( בין כל החברות 
 בותכל התחיי ללאוהכול  –ונאתר עבורך את הכיסוי הטוב ביותר בתעריף המשתלם ביותר 

====================================================================== 
 

 ,מבוטח נכבד
 

 ./ התייר תודה על שבחרת לבטח באמצעותנו , מצ"ב פוליסת הביטוח לעובד/ת הזר/ה
 

 פרטים להזמנת שירות:
  

 
 טלפונים חיוניים:

 כים.ילקביעת תור לרופא משפחה ו/או ילדים יש להתקשר לסניף קופ"ח באזור אליו הינכם משו -
 12222700   או      * 2700בטל':  קופ"ח כלליתלהתקשר למוקד  יש רפואה מקצועיתתור לקביעת ל -

  1700705101    או    *  6101          בטל':  ביקור רופאשעות ביממה :  מוקד  24להזמנת רופא הביתה  -

 24/7השירות    03-7464001         בטל'             שר"ן מוקד                                                                    -
 1800800999  או      *  9101       בטל':            י.ל.ט.נמוקד                                                                                

 )למקרה חירום ראשוני בלבד( *   2700ל':  ט" בכללית סמיילמרפאת שיניים " -
======================================================================= 

 הפנייה למיון – לתשומת לבך
 .עם הפניית רופא ניתן לפנות לכל בי"ח ציבורי בסביבת המגוריםמרופא למיון, הפנייה במקרה 

 
======================================================================= 

  חשוב מאוד !!!!!! 
 

 חירום רפואיפניה למיון ללא טופס הפנייה תחויב בתשלום ולא תכוסה ע"י חב' הביטוח למעט פנייה במקרה 
 

 נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה מיידית לחייו או קיימת סכנה מיידית כי תגרם לאדם נכות  – מצב חירום רפואי
 1996 -ל רפואי דחוף, והכול בכפוף לחוק זכויות החולה התשנ"ו חמורה בלתי הפיכה, אם לא יינתן לו טיפו

======================================================================= 
 מידע כללי:

 יום ממועד תחילת הביטוח. 30" יישלח לביתך כ שירותי בריאות כלליתשל " - כרטיס מגנטי
 לגשת למרפאת כללית הקרובה למקום מגוריך אשר תשמש את העובד מומלץעם קבלת הכרטיס,     – מרפאת אם

 כמרפאת האם ולבצע הליך רישום, הליך הרישום נועד לצורך שיוך העובד לרופא משפחה וקבלת                           
 שירותים רפואיים בעת הצורך.                         


