שינויים בתקנון ״מושלם פלטינום״
פרק ד׳ :חבילת היריון ולידה – ימחק הפרק הקיים במקומו יבוא:
 .1מקרה מזכה:
מקרה מזכה הינו מצב בו אישה בהיריון או עד  6חודשים לאחר לידה ,שהינה עמיתה בתכנית מושלם פלטינום ,זקוקה
לקבלת ייעוץ ,ביצוע בדיקה ו/או טיפול רפואי ו /או שרות רפואי והכל בקשר עם הריונה ו/או הלידה הצפויה (ועד  6חודשים
שלאחר הלידה) ,אשר אינם נכללים בסל הבריאות הבסיסי ו/או בתכנית השב״ן כללית מושלם/פלטינום .על אף האמור,
תהיה עמיתה זכאית להחזר לפי פרק זה בגין שירותים שרכשה מספק שלא בהסדר ושמזכים אותה בהחזר מתכנית כללית
מושלם וזאת מעבר לסכום ההחזר המגיע לה מתכנית כללית מושלם .הזכאות לחבילת היריון ולידה הינה לעמיתה
בלבד ולא תינתן לבן הזוג ו/או ליילוד.
 .2הכיסוי על-פי פרק זה:
		 הסכום המרבי לו תהא זכאית העמיתה בגין קרות כל אחד מהמקרים העונים על הגדרתו של מקרה מזכה ,הינו בשיעור
של  75%מסך ההוצאה שהוציאה העמיתה בפועל עד לתקרה מצטברת של  ₪ 2,000לכל הריון ,ועד  4הריונות בלבד לכל
תקופת החברות באותה התכנית ,גם אם תקופת החברות בתכנית איננה רציפה .בהיריון מרובה עוברים הסכום המרבי
לו תהא זכאית העמיתה הינו בשיעור של  75%מסך ההוצאה שהוציאה ועד לתקרה מצטברת של  ₪ 4,000להיריון זה.
ובלבד שסך ההחזרים אשר ניתנו לאותה עמיתה בתכנית ,לרבות ניצול קודם של חבילת הריון ולידה בתכנית מושלם
פלטינום ,לא יעלה על סך של  ₪ 8,000לכל תקופת החברות .יובהר ,כי בכל מקרה ,תקרת ההחזר בגין ייעוץ אצל רופא
מומחה תעמוד על סך של .₪ 700
		 לעניין זה ״הוצאה בפועל״ משמעה הוצאה שהוציאה העמיתה מכיסה בניכוי כל החזר/השתתפות שהעמיתה קיבלה או זכאית
לקבל מתכנית כללית מושלם או מסעיפים אחרים של תכנית מושלם פלטינום.
בכל הקשור ללידה ועד ל 6-חודשים שלאחריה יכלול הכיסוי את הנושאים הבאים בלבד:
א .דולה/תומכת לידה – תקרת החזר של עד  ₪ 1,500לכל היריון.
ב .שימור דם טבורי.
ג .ייעוץ שינה לתינוק ,אחות פרטית בבית היולדת ,ייעוץ אישי בבית היולדת לפעילות גופנית ע״י מאמן כושר ו/או לתזונה
נכונה ליולדת ע״י תזונאית מוסמכת – תקרת החזר של עד  ₪ 400לכל ייעוץ.
ד .הבראה אחר לידה -עבור ילד רביעי ואילך -שלושה ימי הבראה נוספים מעבר לזכאות הקיימת בנפרד בתכנית
״כללית מושלם״ .עבור ילד ראשון ועד ילד שלישי – שלושה ימי הבראה ובלבד שלא ניצלה את זכאותה בסעיף 2
בפרק ח׳ :בתכנית ״מושלם פלטינום״ .תקרת החזר להבראה אחר לידה -עד  ₪ 400ללילה    .
חבילת היריון ולידה לא תכלול את הנושאים הבאים:
א .טיפול מכל סוג שהוא הקשור לפוריות.
ב .ייעוץ/בדיקה/טיפול שאינם קונבנציונליים לרבות טיפולי הומאופתיה ,טיפולים מתחום הרפואה המשלימה ו/או
תרופות אלטרנטיביות.
ג .ייעוץ ,בדיקה טיפול או שרות מכל סוג שהוא שאינם רפואיים ,למעט המפורט לעיל.
ד .לא יינתן החזר בגין ייעוץ שניתן על ידי רופא מומחה יועץ בהסדר במסגרת הזכאות בסעיף  1בטבלת פרוט
השירותים הרפואיים ,פרק ה ,בתקנון כללית מושלם.
 .3מיצוי זכאות
למען הסר ספק מובהר בזאת כי הזכאות לכיסוי על פי פרק זה תהיה לאחר מיצוי הזכאות בתכנית כללית מושלם/
פלטינום.
 .4תקופת אכשרה
תקופת אכשרה לזכאות על-פי פרק זה הינה  6חודשים.
הוראת מעבר:
הכיסוי על פי פרק זה ייכנס לתוקף החל מ .1.1.19 -אולם עד ליום  1.4.19הסכום המרבי לו תהא זכאית העמיתה בגין

קרות כל אחד מהמקרים העונים על הגדרתו של מקרה מזכה ,הינו בשיעור של  75%מסך ההוצאה שהוציאה
העמיתה בפועל ועד לתקרה מצטברת של ( ₪ 8,000לכלל ההריונות) .למען הסר ספק כל יתר התנאים,
לרבות ההחזרים המוגבלים בתקרה ,יכנסו לתוקף ב.1/1/2019 -
הסבר :בוצעו שינויים ועדכונים בפרק זה על מנת להסדיר את השירות.

