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כלל: של הביטוח קבוצת לר מציעה

המשפחה ■דכל ויהודית מקיפה פרטית רפואה

 כשמתגלה קורה מה 1
קשה? מחלה

 ספיקת אי סרטן, כמו: קשה מחלה גילוי של במקרה
 מייד, המנוסח, מקבל לב, והתקף מוחי שבץ כליות,
גבוה. כספי סכום

 הרופאים הם ■מי
 של החולים ובתי

??1881 :>881̂ רפואה
 מבכירי הם 0115101*55 רפואה של הרופאים
 רופא כל לבחור תוכל מקרה, בכל בארץ. הרופאים

 הם לז1א8ז 01*58 רפואה של הבריאות מרכזי אחר.
 - ת׳׳א אסותא ביניהם: בישראל ביותר מהמתקדמים

 השייך בארץ, ביותר הגדול הפרטי החולים בית
 חולים בית הרצליה, הרפואי המרכז כלל, לקבוצת
 ומרכז ירושלים הדסה רפואי מרכז וכן, חיפה אלישע
 - פרטי רפואה שירות צדק(במסגרת שערי רפואי

שר״פ).

רפואה מאחורי עומד מי ■
8 8^1 8 8 1 0 1? ?

 חברות קבוצת ע״י הוקמה 71x57 )1*55 רפואה
 כלל, הביטוח: חברות את המאגדת כלל של הביטוח
 היא כלל של הביטוח קבוצת ואיתן. אריה אררט,

 בשליטת ונמצאת בישראל הביטוח בשוק מהמובילות
בע״מ. כלל(ישראל) קונצרן

לרפואה מצטרפים איך ■
? 7 1 x 8 7 ( 1 * 5 8

 לחברות או שלך הביטוח לסוכן צלצל מזה. פשוט אין
 אחד אליך ונפנה ואיתן, אריה אררט, כלל, הביטוח:
ז1 *55 לרפואה להצטרף כדי הביטוח. מסוכני  אדז8)

רפואית. בבדיקה צורך אין

 שאלה? לד ■יש
לענות. נשמח

 רפואה על נוסף מידע לקבל מעוניין אתה אס
55*0x8707, ונשמח המידע ממרכזי לאחד צלצל 

 שאלותיך: על להשיב
 03־623502 טל: לביטוח חברה כלל

 03-293028 טל: לביטוח חברה אררט
 03-661732 3 טל: לביטוח חברה אריה
03-5102424 טל: לביטוח חברה איתן

 כולל תורים, ללא נתוחים ■
פרטית. ואחות אישפוז

 ע׳׳י וטיפול אבחנה ■
 • מומחים רופאים

(מקצועיים).
 פרטיים במכונים בדיקות ■

ממוחשב. במיכשור גם -
 גבוה, בסכום מענק ■

 מחלה גילוי של במקדה
קשה.

 והשתלות ניתוחים ■
בחו״ל.

חולים: קופת ■חבר
מאוחדת, מכבי, כללית,

חייב אתה לאומית,
הרבה לעצמך להרשות

יותר!
 הרפואה ולצערנו !להתפשר אסור בריאות עם

 הצרכים כל את למלא מסוגלת אינה הציבורית
 משפחתך. ושל שלך הרפואיים
 מקיפה, תוכנית היום לך יש בישראל, לראשונה
 הגבוהה ברמה רפואי טיפול ולמשפחתך לך המעניקה

• ביותר.

 רפואה עדיפה במה ■
 ביטוחי על ?18810^88

האחרים? הבריאות
 המקיפה היחידה התוכנית היא 0x87)1*85 רפואה

 לדוגמא: ניתוחים, רק ולא הרפואי הטיפול סוגי כל את
 רופאים של ייעוץ ומסובכות, מורכבות בדיקות
וכד. גרון אוזן אף אורטופד, קרדיולוג, כגון: מומחים

 כשצריך קורה מה 1
ניתוח?

 ואת הפרטי המנתח את בוחר אתה !לחכות צריך לא
 בהקדם. השירות את ומקבל הרפואי, המרכז

 הבריאות מרכזי עם הסכמים יש 71x87)1*88 לרפואה
 ברפואה כמבוטח לך, המבטיחים בארץ, הגדולים

88*0x5711, המתנה. ללא טיפול 
 סכום מקבל אתה נחו״ל, ניתוח לבצע שתבחר במקרה

הטיפול. לאופי בהתאם מיוחד כסף

 כשזקוקים קורה מה ■
 מומחה רופא של ליעוץ
לבדיקות? ו/או

 ללא היעוץ את ומקבל המומחה הרופא את בוחר אתה
 ,0x87)1*58 רפואה תכסה בדיקה, של במקרה דיחוי.

 בסורק בדיקות לרבות הנדרשות, הבדיקות את
וכד', אולטרא־סאונד ),0.7(ממוחשב

 כשזקוקים קורה מה ■
בחו״ל? להשתלה

 משרד של בועדות צורך אין 71x57 )1*55 ברפואה
- אתה ההשתלה, על שהוחלט ברגע וכדי. הבריאות

 @ ההוצאות, כל לכיסוי ש״ח 180,000 עד של סכום מקבל
המלווה. הוצאות כולל
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