
اليكم أهم التغييرات:

ميكن لعضو التأمني املكمل اختيار الطبيب الذي سيجري العملية اجلراحية فقط من قائمة االطباء 
املختصني الذين لديهم اتفاق مع مكابي. سيتم إجراء العملية في مستشفى يتواجد هو أيًضا ضمن 

االتفاق مع مكابي.

ابتداًء من تاريخ 1.7.16 وصاعًدا لن يتم منح استرجاع مالي مقابل العمليات، عدا في احلاالت التي 
مت منح مصادقة من مكابي للعملية قبل هذا التاريخ واملصادقة سارية املفعول، أو إذا كانت العملية قد 

أجريت قبل هذا التاريخ، وبحسب شروط االستحقاق التي كانت سارية يوم إجرائها. وايًضا، ابتداًء 
من هذا التاريخ وصاعًدا لن يتم منح استرجاع مالي مقابل استشارات من جّراحني، عدا في احلاالت 

التي مت فيها منح االستشارة قبل هذا التاريخ. 

يتوجب على العضو دفع اشتراك ذاتي واحد الذي يتضمن كافة تكاليف العملية، مبا فيها - تكاليف 
غرفة العمليات، أجر اجلراح واألجهزة التي متت زراعتها )في حالة تطلب األمر(. سيتم دفع االشتراك 

الذاتي من قبل العضو مباشرة للطبيب أو للمستشفى حسب ترتيبات مكابي.

عدا هذا االشتراك الذاتي ال يتم الدفع للطبيب أو للمستشفى من قبل العضو، أي مبلغ إضافي مقابل 
العملية.

سيتم حتديد حد أقصى لالشتراك الذاتي حسب أنظمة برنامج التأمني املكمل الذي يتبع له العضو 
وحسب نوع العملية واجلراح الذي متم اختياره.

سيدفع التأمني املكمل التابع ملكابي حصته في تغطية تكاليف العملية مباشرة إلى الطبيب اجلراح 
واملستشفى.

سيشمل الترتيب مع الطبيب اجلراح أيًضا خدمات استشارة في مجال تخصصه )دفع اشتراك ذاتي 
منفصل( نتيجة لذلك من املتوقع حتديث وحتلنة قائمة األطباء املستشارين في برامج التأمني املكمل 

التابعة ملكابي.

ميكن االستمرار في احلصول على مبلغ استرجاع مقابل استشارة سيتم منحها من قبل أطباء تظهر 
أسماؤهم في قائمة املستشارين التابعة للتأمني املكمل وهم ليسوا جراحني.

 ابتداًء من تاريخ 1.7.16 طرأت تغييرات على التغطية التي يتم منحها
 للعمليات الجراحية واالستشارات ضمن برامج التأمين المكمل التابعة لمكابي:

»مـچـين كيسيف«، مـچـين زهاڤ« و »مكابي شلي«

لقائمة العمليات/اجلراحني/املستشارين والرسوم - اضغطوا هنا

للحصول على مزيد من املعلومات، من موقع مكابي - اضغطوا هنا

http://www.maccabi4u.co.il/28932-he/Maccabi.aspx
http://www.maccabi4u.co.il/28395-he/Maccabi.aspx

