נשמח לשמוע מכם!
מעוניינים במידע נוסף? בהצעת מחיר פרטנית?
אין בעיה ,השאירו פרטים בטופס המצורף
או צרו איתנו קשר עוד היום ונשמח לסייע.
חיוג חינם מארה"ב1800-532-1987 :
מס' טלפון כללי+972-9-892-0950 :
דוא"לjoin@davidshield.com :

או דרך האתר שלנו:
www.davidshield.com

ביטוח בריאות בינלאומי לישראלים בחו''ל

בואו נצא ביחד להרפתקאה חדשה בחו''ל ,ארזנו ממש לבד כמה פתרונות
חשובים ,כדי שתוכלו לצאת לרילוקיישן בראש שקט.
דאגנו לכם לכיסוי רפואי נרחב
כי כולנו יודעים שבריאות טובה היא המפתח
לרילוקיישן שקט ובטוח!
ולכן אנחנו דואגים שתהיו מכוסים  -החל מביקור אצל
רופא ,בדיקות שגרתיות ובדיקות התפתחות לילדים
ונוער ועד לאשפוזים ,ניתוחים ,השתלות ומחלות
קשות.

כשחייבים להתייעץ עם רופא ,ועכשיו!
כי תמיד נעים לדעת שיש מישהו שדואג לכם כאן
בבית ,ויעזור במקרה הצורך!
קבלת ייעוץ טלפוני בעברית מרופאי משפחה,
 24שעות ביממה מכל מקום בעולם.

הפרטנר שלך לרילוקיישן בארה"ב
אנחנו מזמינים אתכם להכיר את  DavidShieldולהצטרף לביטוח הרפואי המועדף על ישראלים
השוהים ברילוקיישן בארה"ב

קצת עלינו

חברת  DavidShieldנוסדה בשנת  ,2000וכיום נחשבת לאחת החברות המובילות בעולם,
בתחום ביטוחי הבריאות הבינלאומיים לישראלים ברילוקיישן .החברה פעילה בכ 150-מדינות ,עם משרדים
בישראל ,אירופה ,אוסטרליה וארה"ב .על קהל לקוחותינו נמנים שליחי מדינת ישראל ברחבי העולם ,ארגונים
וחברות פרטיות וכמו כן לקוחות פרטיים רבים.

החופש לבחור

תוכנית הביטוח שלנו )מסוג  (PPOמאפשרת בחירה חופשית מתוך מגוון רחב של ספקי שירות רפואי
וקבלת שירותים בארה"ב באמצעות כרטיס מבוטח בלבד ,ללא צורך במימון ביניים,
דרך רשתות ספקי שירות שבהסכם עם .DavidShield

עולם של הטבות למבוטחים
• מגיע לכם לצאת לחופש גם ברילוקיישן
כדי שתצאו לחופשה בראש שקט )מחוץ לארה"ב(
דאגנו לכם לכיסוי ביטוחי זהה בארה"ב ,ובכל מקום בעולם.
• פוליסה לכל החיים
אין צורך לדאוג לחידוש מדי שנה ,הפוליסה היא לכל החיים.

מוקד שירות בעברית ובאנגלית 24/7
כי תמיד קל יותר לתקשר בעברית ובפרט בכל הנוגע
לאירוע רפואי 24 ,שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע,
לאורך כל השנה ,בווטסאפ ,טלפון ,פייסבוק ,דוא"ל,
סקייפ ,וצ'אט.

• כיסוי לטיפולי שיניים בישראל
בעת ביקור מולדת בישראל ,תהנו מכיסוי לטיפולי שיניים
דרך "מכבידנט" ,בפריסה ארצית ובהתאם לכתב השירות הנספח לפוליסה.
• רצף ביטוחי מלא לפוליסת המשך פרטית ,לאחר החזרה לארץ **
במסגרת התוכנית אתם זכאים לרצף ביטוחי מלא לפוליסה פרטית,
המשלימה את חוק הבריאות בישראל ,כהמשך לתוכנית הביטוח שהיתה בחו"ל,
ללא צורך במסירת הצהרת בריאות עדכנית וללא תקופת אכשרה או המתנה.

התוכניות שלנו

מה קורה כשחוזרים לביקור בארץ?
חזרתם לחופשה בארץ? חזרתם הביתה מרילוקיישן?
או נאלצתם לחזור עקב מקרה חירום?
אין בעיה! גם אם אינכם זכאים כרגע לשירותים
מקופת חולים ,דאגנו לכך שתוכלו להמשיך ולהנות
משירותים רפואיים בישראל דרך קופת חולים כללית
עד לקבלת הזכויות בחזרה!

השתתפויות עצמיות ואגרות
ההשתתפות העצמית השנתית )(deductible
אגרת רופא משפחה )(Co-pay
אגרת רופא מומחה )(Co-pay
תשלום משותף )(Co-insurance

תוכנית PPO500

תוכנית PPO1500

$500
$15
$15

$1,500
$35

 20%ועד $2,000
לשנה למבוטח

$50
 20%ועד $3,000
לשנה למבוטח

*האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה ולסייגיה**.תכנית הביטוח המוצעת ברצף זכויות הינה פוליסה לביטוח רפואי בישראל כפי שתהיה אצל
המבטח בעת המעבר )החברה המבטחת  :דיויד שילד חברה לביטוח בע"מ(.

