
מבוטח/ת יקר/ה,
ברוכים הבאים למשפחת דיוידשילד!

בעלון זה תוכלו למצוא מידע על אופן התשלום עבור 
שירותים רפואיים במסגרת תוכנית הביטוח שרכשתם. 

לרשותכם 2 כרטיסי ביטוח באמצעותם תוכלו לשלם על שירותים:
Robin 1. כרטיס

(UnitedHealthcare כרטיס וירטואלי המוצג באפליקציית) UHC 2. כרטיס

ביטוח בריאות בינלאומי לישראלים בחו“לביטוח בריאות בינלאומי לישראלים בחו“ל



Your Robin CardYour Robin Card

איך מזמינים את הכרטיס?
Robin 1. מורידים את אפליקציית

2. נרשמים כיוזר באפליקציה
3. בוחרים קוד סודי

4. ממתינים - תוך מספר ימים הכרטיס יישלח לכתובת המעודכנת אצלנו
5. מפעילים - מיד לאחר קבלת הכרטיס יש להכנס לאפליקציה 

                      ולהפעיל את הכרטיס
    

?Robin על מה משלמים עם כרטיס
• ביקורים אצל רופא

• בדיקות רפואיות שלא במסגרת אשפוז (לדוגמא: בדיקות מעבדה או הדמייה)
• ביקור במרפאת חירום (שאינה חדר מיון)



?Robin איך משלמים עם כרטיס

Your Robin CardYour Robin Card

מטעיניםמטעינים
מטעינים את כרטיס Robin באפליקציה: 

• מוצאים את הספק הרפואי המבוקש באפליקציה  
• מתקשרים לספק וקובעים אצלו את התור   

• מזינים את מועד התור באפליקציה, כדי שהכרטיס ייטען אוטומטית
  24 שעות לפני התור

משלמים בעת הביקורמשלמים בעת הביקור
 Robin משלמים עבור הטיפול באמצעות כרטיס

(it works as a self-pay :חשוב לציין בעת התשלום)

משלמים לאחר הביקורמשלמים לאחר הביקור
משלמים מהכיס את אגרת הרופא (Co-pay) בלבד 

אשר תיגבה מכרטיס האשראי שעידכנתם באפליקציה כאמצעי תשלום*

סוג השירות

ביקור אצל
רופא משפחה

15$

35$

0$0$

0$0$

0$ 0$

15$

35$

0$

235$

465$

650$

250$

500$

650$ 0$
בדיקת מעבדה/

הדמייה

ביקור במרפאת
חירום

(שאינה חדר מיון)

אגרת ביקור
(Co-pay)

השתתפות
עצמית
שנתית

(Deductible)

תשלום משותף
(Co-insurance)אנחנו משלמיםאתם משלמיםעלות כוללת

לדוגמא:

*אמצעי התשלום שעודכן אצלנו כעירבון עבור אגרות, השתתפויות עצמיות וטיפולים שאינם מכוסים במסגרת הביטוח.



Your UHC Virtual CardYour UHC Virtual Card

?UHC על מה משלמים עם כרטיס
• ביקור בחדר מיון

• אשפוז בבית חולים
• רכישת תרופות מרשם

**?UHC איך משלמים עם כרטיס

**לספקים שבהסכם בלבד. 
**בעת רכישת תרופות: עליכם להציג את ה- RX ID שמוצג בצידו הימני התחתון של הכרטיס.

מזדהיםמזדהים
מזדהים כלקוח UnitedHealthcare באמצעות 
Robin הצגת הכרטיס הוירטואלי שבאפליקציית

משלמים בעת הביקורמשלמים בעת הביקור
משלמים את אגרת הביקור (Co-pay) במידה ונדרש 

(ע“פ סוג השירות הנהוג אצל הספק הרפואי) 

משלמים לאחר הביקורמשלמים לאחר הביקור
לאחר הביקור אצל הספק הרפואי, בהתאם לסוג הטיפול ועלותו, 

יישלח אליכם הביתה חשבון לתשלום אשר יכלול את הסכום שבאחריותכם לשלם 
מתוך עלות הטיפול (Deductible / Co-insurance בכפוף לתכנית שרכשתם)



לדוגמא:

Your UHC Virtual CardYour UHC Virtual Card

סוג השירות

ביקור בחדר מיון

50$

50$

500$0$

0$0$

500$ 0$

550$

50$

2,500$

9,450$

9,950$

12,500$

10,000$

10,000$

15,000$ 2,000$

0$

60$
(30% מ- 200$)

90$
(30% מ- 300$)

0$2,000$

100$0$

0$

2,000$

160$

90$

13,000$

140$

210$

15,000$

300$

300$ 0$

רכישת תרופות
מרשם

(תרופה גנרית)

ניתוח אלקטיבי
בבית חולים

אגרת ביקור
(Co-pay)

לפני תשלום
ההשתתפות

העצמית
השנתית

לאחר תשלום
ההשתתפות

העצמית
השנתית

לפני תשלום
ההשתתפות

העצמית
השנתית

לאחר תשלום
ההשתתפות

העצמית
השנתית

לפני תשלום
ההשתתפות

העצמית
השנתית

לאחר תשלום
ההשתתפות

העצמית
השנתית

אגרת ביקור
(Co-pay)

השתתפות
עצמית
שנתית

(Deductible)

תשלום משותף
(Co-insurance)אנחנו משלמיםאתם משלמיםעלות כוללת


